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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vás pozval na 19. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které je plánované na pondělí 9. června 2014 od 17:00
hodin, do víceúčelového sálu základní školy.
Jednání zastupitelstva jsou přístupná široké
veřejnosti a program bude zveřejněn také
na všech informačních tabulích. Na programu bude projednání závěrečného účtu obce
Dobrá za minulý rok, návrhů na udělení
Ceny obce za rok 2013, rozhodování o prodeji některých obecních pozemků a Strategickém plánu rozvoje obce pro léta 2014 až
2020. K vytvoření plánu rozvoje byla radou
obce jmenována pracovní skupina, která se
pravidelně schází a na vzniku strategického
dokumentu se aktivně podílí. Chtěl bych
jménem obecní rady všem členům této skupiny za jejich aktivitu velmi poděkovat.
V minulém měsíci naše obec prošla pravidelným auditem hospodaření. Tento týden
jsme obdrželi závěrečnou zprávu o kontrole hospodaření za minulý rok. Každoroční
kontrolu provedli pracovníci příslušného
odboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Výsledek je pro nás velmi potěšující, protože závěrečná zpráva konstatuje, že
audit hospodaření obce Dobrá za rok 2013
nezjistil žádné závady či porušení zákona.
Ve dnech 11. a 12. dubna proběhla ve
společenském sále Jarní burza dětského
oblečení. Děkujeme tímto členům Komise
pro rodinu a občanské záležitosti za dobrou
organizaci a zajištění celé akce. Poslední
dubnový víkend patřil tradiční Doberské
pouti, které letos přálo počasí, a tak si zájemci mohli dosyta užít pouťových atrakcí.
Vše proběhlo v relativním klidu a tak se mů-

žeme těšit na pokračování v příštím roce.
Ve středu 30. dubna se pak mohli všichni
zájemci, malí i velcí, společně sejít na tradičním Pálení čarodějnic v Dobré. Také
za uspořádání této zábavné akce, která se
všem účastníkům moc líbila, děkujeme pořadateli, kterým byl SOKOL Dobrá. Fakt,
že se všichni dobře bavili, je určitě vidět i na
zveřejňovaných fotograﬁích.
Neděle 11. května 2014 byla v naší obci
bohatá na společenské události. Již dopoledne v 8,45 hodin se uskutečnil v kostele
sv. Jiří koncert, který byl součástí 3. Mezinárodního festivalu pěveckých sborů,
pořádaného Lašským smíšeným pěveckým
sborem Baška, ke vzpomínce na spolupráci s Eduardem Hakenem. V rámci koncertu
v Dobré vystoupila Schola od sv. Jana Křtitele ze Šumperka, Pěvecké sdružení Slezan
z Českého Těšína a Lucky Voice band z Prahy.
Moderátorem koncertu byl Ondřej Pokorný.
Část výtěžku z dobrovolného vstupného bude věnována Domu pokojného stáří u Panny
Marie Frýdecké. Odpoledne od 14 hodin
uspořádala Kulturní komise vystoupení
dětí ze základní a mateřské školy u příležitosti oslavy Dne matek. Společenský sál při
této akci doslova praskal ve švech a místa
k sezení tentokrát nestačila. :-) Členům kulturní komise moc děkujeme za květiny pro
maminky a zajištění občerstvení. Děti tančily, zpívaly a přednášely básničky, které si
nacvičily pod vedením svých paní učitelek.
Určitě jim všem patří naše společné poděkování za krásné vystoupení.
Závěrem bych Vás rád pozval na jednu
tradiční událost. Jako každý rok, tak i letos
se naše obec účastní akce „Noc kostelů“,
která proběhne v pátek 23. května v kostele
sv. Jiří. Zahájení je v 18:30 hodin a po celou
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dobu do 23:00 bude kostel přístupný všem
návštěvníkům, kteří mají možnost prohlídky celého kostela včetně věže, sakristie
a kaplí. Dále mají příležitost zeptat se na
cokoliv, co je bude zajímat a co budou chtít
vědět. K tomu všemu bude zajištěno drobné

občerstvení. Více informací najdete na následující webové stránce: http://www.dobra.
cz/obec-dobra/aktuality/?idclanku=294.
Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Fond „Dobrý soused“ v roce 2014
Naše obec Dobrá patří mezi 12 obcí,
které podporuje společnost HYUNDAI prostřednictvím nadačního fondu „Dobrý soused“, jehož cílem je podpora komunitního
života v obcích v okolí závodu.
Podstatou fondu je podpora kultury,
sportu a společenského života vůbec v obcích regionu. Program se týká pořádání
kulturních a sportovních podniků, obecních
slavností, plesů a akcí pořádaných občanskými sdruženími (dobrovolní hasiči, myslivci,
sportovní kluby atd.). Fond „Dobrý soused“ není určen k proplácení příspěvků na
investice (chodník, osvětlení, kanalizace),
ani k proplácení příspěvků na provoz obce
(odklízení sněhu, čištění vozovky apod.).
Výše jednoho příspěvku může činit max.
50 tisíc Kč.
V letošním roce z naší obce tento příspěvek ve výši 50.000,- Kč získal SOKOL
Dobrá na realizaci projektu pro malé fotbalisty „Sportovní týden s fotbalem“.
Děkujeme tímto společnosti HYUNDAI za
podporu dobrých sousedských vztahů a pře-

jeme mladým sportovcům krásný letní týden
s fotbalem. Předávání šeků z rukou prezidenta společnosti, kterým byl pan Jun Ha
Kim, proběhlo ve velmi příjemné atmosféře
a součástí akce byla i prohlídka závodu.
O několik dnů později jsme obdrželi překvapivou zprávu, že s platností od 1. května
2014 byl pan Jun Ha Kim, dosavadní prezident společnosti, pověřen vedením výrobního závodu Hyundai Motor Manufacturing
Alabama ve Spojených státech. Současně
byl na místo prezidenta závodu HMMC jmenován pan Dongwoo Choi, dosavadní viceprezident HMMC, zodpovědný za nákup
a vývoj dílů.
Odcházejícímu prezidentovi společnosti HMMC panu Jun Ha Kimovi srdečně děkujeme za několikaletou přínosnou
a příjemnou spolupráci a přejeme mu
hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů
v novém působišti.
Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Informace občanům
- Nový kontejner na textil je umístěn v naší obci na parkovišti u školního hřiště naproti
Pálenice.
- Na webových stránkách Obce Dobrá pod záložkou – Aktuality – Naši pejsci v útulku –
budou průběžně zveřejňováni pejsci odchyceni na území obce Dobrá, kteří jsou umístěni
v útulku v Sedlištích.
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.
Děti do 15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
Občané od 80 let věku včetně – ve výši 50 % sazby.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.
Poplatek uhraďte v průběhu května do konce srpna 2014.

Informace o dočasném uzavření pošty v obci Dobrá
Česká pošta, s.p., Sadová 2379, Frýdek-Místek 1 informuje o dočasném uzavření pošty
v obci Dobrá v období od 26. 5. do 30. 5. 2014.
Důvodem uzavření pobočky pošty bude rozsáhlá oprava přepážek, nábytku, podlah
a rozvodů, včetně vymalování. Termín byl stanoven na základě odhadu časové náročnosti jednotlivých prací realizátorem a směrován do klientsky nejméně využívaného období
v měsíci (již bez výdeje důchodů). Pošta bude uzavřena pouze na dobu nezbytně nutnou,
v případě rychlejší realizace bude pošta otevřena dříve.
Po dobu uzavření pošty v obci Dobrá budou veškeré již uložené a nově oznámené zásilky
připraveny k vyzvednutí na poště Frýdek-Místek 1.
Hodiny pro veřejnost pošty Frýdek-Místek 1:
Po – Pá 8.00 – 18.00 hodin
So
8.00 – 12.00 hodin.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
oznamuje, že ode dne 30. 04. 2014 do 02. 06. 2014,
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro MSK ve dnech
pondělí a středa v době od 8.00 – 17.00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí předpisný seznam č. j. 1828682/14/3200-14400-803051
a předpisný seznam č. j. 1828683/14/3200-14400-803051,
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za movité věci nacházející se v obvodu
územní působnosti shora uvedeného správce daně
Daň z nemovitých věcí na rok 2014.
Seznam všech územních pracovišť ﬁnančních úřadů je uveden v příloze č. 1 pokynu Generálního ﬁnančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o ﬁnančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č. 8/2012 a na internetových stránkách Finanční správy http://cds.mfcr.cz.
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Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
odbor výkonu státní správy IX
pracoviště: Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
tel.: +420 595 136 465 kl. 41
fax: +420 596 118 798
marta.lapcikova@mzp.cz www.mzp.cz
Posuzování vlivů záměru „Navýšení výrobní kapacity ve společnosti Hyundai Motor
Manufacturing Czech s.r.o.“ na životní prostředí – vrácení dokumentace vlivů záměru
na životní prostředí k doplnění
A) REKAPITULACE PROCESU EIA
Dne 10. 3. 2014 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence, (dále jen „MŽP OPVIP“) dokumentaci vlivů
záměru „Navýšení výrobní kapacity ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech
s.r.o.“, zpracovanou podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Dne 14. 3. 2014 převedlo MŽP OPVIP proces EIA tohoto záměru na Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „MŽP OVSS IX“), které dne
13. 3. 2014 rozeslalo dokumentaci záměru dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
Dne 31. 3. 2014 MŽP OVSS IX pověřilo zpracováním posudku o vlivech záměru na
životní prostředí paní RNDr. Věru Tížkovou, která je autorizovaná osoba podle § 19 zákona.
B) POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE
Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v průběhu procesu EIA MŽP
OVSS IX jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona vrací v souladu s ustanovením
§ 8 odst. 5 zákona dokumentaci k doplnění.
Požadovaný rozsah doplnění dokumentace:
1) Přepracovat hlukovou studii tak, aby modelovala vliv hluku z dopravy se zohledněním
všech přístupových pozemních komunikací v dotčené lokalitě. Dále doplnit tuto studii
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o srovnání výsledků výpočtu matematického modelu s hygienickými limity stanovenými
pro příslušný typ komunikace včetně návrhu protihlukových opatření v případě, že dojde
k překročení hlukových limitů či vzniku hlukového příspěvku.
2) Odstranit neurčitosti v rozptylové studii, na které je upozorněno ve vyjádření Občanského sdružení Střítež - za zdravé životní prostředí.
3) Dopřesnit údaje týkající se vznikajících odpadů.
4) Doplnit o informaci, zda realizací záměru bude navýšena železniční doprava směrem
Nošovice-Hnojník-Střítež-Český Těšín.
5) Doplnit informaci o skutečném stavu vybudovaných protihlukových valů včetně porovnání s relevantními podmínkami stanoviska Ministerstva životního prostředí č. j. 34668/
ENV/06 ze dne 5. května 2006. Provést odůvodnění případných rozdílů.
6) Doplnit konkrétní možnost výsadby doprovodné zeleně kolem dopravních napojení areálu společnosti HMMC.
7) Doplnit veškeré další relevantní informace požadované ve vyjádřeních k dokumentaci.
V doplnění dokumentace jednotlivě vypořádat všechny připomínky obsažené v těchto
vyjádřeních včetně návrhu opatření na jejich řešení.
C) ZÁVĚR
Doplnění dokumentace je nutno MŽP OVSS IX s ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků předložit v tištěné podobě v počtu
12 ks a 1 ks v elektronické podobě.
V souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona bude doplnění dokumentace po jeho předložení MŽP OVSS IX neprodleně předáno zpracovatelce posudku. K vyjádření dotčeným
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům bude doplnění dokumentace zasláno a zveřejněno podle § 16 zákona současně s posudkem.
Kopie všech doručených vyjádření k dokumentaci jsou v elektronické podobě k dispozici
v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury
životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru OV9143, v sekci dokumentace.
MŽP OVSS IX žádá dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
o neprodlené zveřejnění informace o vrácení dokumentace na úředních deskách a nejméně
ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, rozhlase apod.).
Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů.
Zároveň MŽP OVSS IX žádá dotčené územní samosprávné celky v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona, aby elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou
(marta.lapcikova@mzp.cz), příp. písemně vyrozuměly příslušný úřad o dni vyvěšení informace
o vrácení dokumentace na úřední desce, a to v co nejkratším možném termínu.
Ing. Tomislav Střelec, CSc., ředitel odboru
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Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů
Znovu i tento rok nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpadů. Sběr
bude zajištěn přistavením velkoobjemového kontejneru na stanoviště „Za obecním úřadem„
(u garáže):
Přistavení kontejneru: 6. 6., 20. 6., 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 26. 9.,
10. 10., 24. 10., 7. 11.
Odvoz kontejneru: 9. 6., 23. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 30. 9., 13. 10.,
27. 10., 10. 11.
Kontejner bude označen cedulí „Určeno ke sběru biologicky rozložitelných odpadů“
včetně informací, co lze do kontejneru odložit:

UKLÁDEJTE

NEVHAZUJTE!!!

-

-

trávu, seno
listí, jehličí
zbytky ovoce a zeleniny
piliny

větve z ořezu stromů a keřů
odpady živočišného původu
tekuté nebo kašovité odpady
odpady v obalech
stavební odpady
jiné odpady (sklo, plasty, kovy apod.)

Prosíme občany, aby do kontejneru odkládali pouze kompostovatelné odpady dle uvedených pokynů. V případě, že bude biologicky rozložitelný odpad znečištěn nežádoucími
odpady, např. objemnými, nebezpečnými apod., nebude Frýdecká skládka, a. s. schopna
tento odpad využít, ale bude jej nutno uložit na skládce.
Jsme rádi, že jste si již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO,
který je umísťován za obecní úřad. Dle sdělení pracovníků Frýdecké skládky, a. s. se akce
zdařily a proto v ní budeme pokračovat i na dále .
Termíny přistavení kontejnerů na BRO budou průběžně zveřejňovány v dalších vydáních Doberských listů.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá, bude i v roce 2014 probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 4. 6.
2014, 2. 7. 2014 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací
místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2014
9. 6., 7. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2014 – vždy do 12.00 hodin.
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Základní škola Dobrá informuje…
Česká televize natáčela na naší škole
Určitě již někteří z vás někdy sledovali
v televizi pořad Šikulové. Na naši školu se
usmálo štěstí a 14 vybraných dětí ze 3. a 4.
tříd mělo to štěstí a zúčastnilo se natáčení
České televize. Nemusíme zdůrazňovat, že
to pro ně bylo veliké dobrodružství.
Společně s hlavními aktéry herci Janou
a Ivem vyrobili v různých prostorách školy
čtyři výrobky, čímž široké veřejnosti ukázali
krásné prostory naší školy, mohli si prožít
atmosféru televizního natáčení a nahlédnout do zákulisí příprav televizních pořadů.

Všichni jsme byli překvapeni, kolik práce dá
příprava několika minut televizního vysílání. Odměnou jim za to byl snad další krásný
díl pořadu Šikulové, který se v televizi vysílal dne 18. května 2014 v 11 hodin na pořadu ČT :D, tzv. „Déčko“. Pokud jste vysílání
nestihli, nezoufejte. Celý pořad si můžete
přehrát na stránkách České televize na internetové adrese http://www.ceskatelevize.
cz/porady/10120743066-sikulove/video/.
Mgr. Markéta Turoňová

Projekt Den Země napříč školou
V pátek 25. dubna proběhl na naší škole
Den Země napříč školou. Ráno se žáci druhých až devátých tříd rozdělili do 18 skupin
a v seznamovací hře o sobě zjišťovali různé
informace, včetně vlastního vztahu k životnímu prostředí. V půl deváté se ve vylosovaných skupinách rozešli na stanoviště.
Stanovišť bylo celkem 18, žáci na nich
plnili různé úkoly, např. stavěli z roliček od

toaletního papíru zvířátka, domy, pyramidy, v rychlostní soutěži třídili odpady, poznávali bylinky a koření, lovili a poznávali
ryby, určovali dobu rozkladu různých druhů
materiálů, učili se základní uzly, určovali
naše nejběžnější byliny a dřeviny, hmatem
poznávali živočichy, věnovali se ohroženým
živočišným druhům atd.
Mezi žáky přišli i hosté:
- V sále měli své stanoviště Ing. Miroslav
Kohut a Ing. Petr Vrána. Lesáci připravili skládanky s lesními zvířaty, žáci
odpovídali na otázky týkající se života
zvířat, popisovali rozdíly mezi rohy a parohy a řešili další otázky z oblasti ochrany lesů.
- Na chodbě u šaten si připravili své stanoviště včelaři – pan Petr Vitula s členy
včelařského kroužku. Žáci zde poznávali včelařské pomůcky, určovali trubce

Ukázka psího výcviku se dětem velmi líbila.
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a matku, rozpoznávali škůdce včel, skládali obrázky včel, ověřili si své znalosti
o včelách v testu a sladkou tečkou byla
ochutnávka medu.
Mgr. Lubomír Hajný a Karel Zehnal
ukázali výcvik loveckého psa v praxi,
výchovu a výcvik ohaře, exteriérovou
ukázku plemene český fousek, ukázku
poslušnosti a ovladatelnosti psa, triky se
psem, ukázku výcviku na canisterapeutickou zkoušku, vyhledání schovaných
předmětů, ukázku sebekázně psa a exteriérovou ukázku plemene NKO.

Každá skupina se vystřídala na 12 stanovištích a na závěr vyplnila sebehodnotící dotazník. A co vyplynulo z dotazníku?
Z 18 dotazníků vyplynulo, že 9 skupinám
se Den Země moc líbil a budou rádi, když
se takový den bude ještě někdy opakovat,
a 9 týmů ho zhodnotilo větou Bylo to docela dobré a nebude mi vadit, když ještě
někdy něco takového na škole znovu proběhne.
A která aktivita se líbila nejvíce? Nejvíce
potěšila děti 2 stanoviště v parku s ukázkami
výcviku psů, protože se dověděli mnoho zajímavého a hlavně si pejsky mohli pohladit.
Některé skupiny zaujalo skládání melodie

Lesáci si připravili pro žáky mnoho zajímavých aktivit.

písničky nebo „dobrodružství“ v chemii
a někomu se líbilo všechno!
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
hostům za jejich ochotu přijít a připravit
si na celé dopoledne program pro děti, vyučujícím, kteří si program na stanovištích
připravili, a také všem žákům volitelného
předmětu Ekologická výchova a členům
ekotýmu, kteří vypomáhali na stanovištích.
A co dělali prvňáčci? Ti měli program,
který pro ně připravili ekotýmáci. Tradičně
vyráběli obrázky z „papírové hmoty“, z přírodnin si vytvořili v parku obrázky, zhlédli
výcvik psů a na závěr si z obrázků vytvořili
zajímavou koláž. Všichni se těšíme na příští
rok, kdy znovu nějakým zajímavým způsobem oslavíme Den Země.
Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO

Jeden den v jiné škole
Už minulý měsíc jsme informovali o vydařeném projektu Jeden den v jiné škole,
kdy v rámci spolupráce se základní školou
ze slovenské Ochodnice přijelo 20 slovenských dětí prožít si jeden den výuky na naší
škole. 30. dubna jsme pak mohli našim slovenským přátelům návštěvu oplatit.
V Ochodnici nás uvítali velmi srdečně
a děti se mohly ve smíšených česko-sloven-

ských skupinách věnovat studiu slovenského
jazyka, informatiky a angličtiny. Slovenské
paní učitelky si připravily krásné a zajímavé
hodiny, které se našim žákům velmi líbily.
Po výborném obědě program pokračoval
sportovním odpolednem, naše děti se svými
slovenskými protějšky přátelsky změřily síly
ve ﬂorbale a vybíjené.
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Při slavnostním ukončení celého projektového dne vyhlásil pan Mgr. Stanislav Sýkora, ředitel ochodnické školy, výsledky fotograﬁcké soutěže, které se účastnili naši žáci.
Zadáním soutěže bylo vyfotografovat zajímavé místo v obci Dobrá a jejím nejbližším okolí. Vítězkou se stala Veronika Válková z 6. C se
svou krásnou fotograﬁí řeky Morávky, druhé

místo obsadil Michal Kroček ze 7. A a cenu za
třetí místo si odnesla Denisa Badová ze 6. A.
Všechny naše děti si kromě pocitu příjemně
prožitého dne odvážely domů ze Slovenska
také sladké dárky. Věříme, že vynikající spolupráce s ochodnickou školou bude pokračovat i v příštích letech.
Mgr. Jan Lörinc

Spokojené úsměvy dětí v závěru projektu
Jeden den v jiné škole hovoří za vše.

Za tuto fotograﬁi si Veronika Válková z 6. C odnesla
cenu pro vítěze fotograﬁcké soutěže.

„TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ
FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

FOND MIKROPROJEKTŮ

Malé maturity
S blížícími se přijímacími zkouškami si
žáci 9. ročníku mohli vyzkoušet atmosféru
důležité zkoušky, kdy pro ně na úterý 8. dubna připravili vyučující českého jazyka, matematiky a anglického jazyka projekt Malé
maturity.
Přihlášení deváťáci se nejprve ráno sešli
ve školním sále, kde jim kromě paní ředitelky popřáli štěstí a pevné nervy také pan
starosta Ing. Jiří Carbol a pan místostarosta
Mgr. Milan Stypka. Nervózní čekání na zkouš-

ku jim svým povídáním a ochutnávkami
čaje zpříjemnila paní Martina Bordovská.
Dvě zkušební komise pracovaly na plné
obrátky, aby se dostalo na všechny deváťáky, dychtivé se podělit o nastudované
informace. Zkoušející pedagogové mohli
s potěšením konstatovat, že naši žáci většinou nebrali malou maturitní zkoušku na
lehkou váhu, poctivě se připravili a přes
značnou nervozitu předvedli vynikající výkony.
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A s jakými pocity odcházeli novopečení „maturanti“? Za všechny uvádíme názor
Kláry Březinové z 9. B: „Ach, ten pocit, když
vyjdete ven, ta úleva. Před zkouškou jsem se
stále modlila a bála se, co přijde. Má nejistota
stále rostla, avšak ve chvíli, kdy jsem přišla na
řadu, už nebylo nic, co by mohlo vnitřní klid
přemoct. Tento pocit asi nikomu nemůžete
vysvětlit, je to jako byste vzlétli, i když jste celý
život byli přesvědčeni, že člověk nemůže létat.
Díky za tento den, že jsem si mohla vyzkoušet,
co mě čeká na přijímacích zkouškách.“
Mgr. Jan Lörinc

Ani během zkoušení nechyběly na tvářích
zúčastněných úsměvy.

Prezentace žákovský projektů EVVO
Dne 8. dubna 2014 se uskutečnil 6. ročník konference „Prezentace žákovských projektů EVVO“ na Střední průmyslové škole
chemické akademika Heyrovského v Ostravě - Zábřehu. Akce se konala pod záštitou
náměstkyně hejtmana kraje Věry Palkové.
Kromě žáků a učitelů se konference
zúčastnilo mnoho hostů, kteří se zároveň
stali členy poroty hodnotící jednotlivé projekty. Na konferenci vystoupili žáci 14 škol
s 20 projekty. Na akci žáci základních škol
Moravskoslezského kraje nejen představili své environmentální projekty, ale získali
i řadu nových poznatků a zkušeností. Ve
svých projektech řešili různá témata, např.
motýly přezimující v bunkrech, bylinky, problémy naší Země, ekotoxicitu vodního prostředí, srážky letošní zimy, bádání s brambory, biodiverzitu.
Naši školu reprezentovali dva žáci –
Veronika Chrobáková z 9. C a Filip Bártek
z 8. B. Svou prezentací „Krása krystalů“
chtěli ukázat, že i neživá příroda může být
krásná. Právě rok 2014 prohlásilo OSN
rokem krystalograﬁe. Letos si připomeneme 100. výročí objevu tzv. Braggovy

metody určování krystalové struktury pomocí rentgenového záření a 400. výročí
od pozorování symetrického tvaru ledových krystalů, které od roku 1611 sledoval
Johannes Kepler, německý matematik a astrolog. Oba žáci si téma vybrali také proto,
že nerosty je velmi zajímají a sami mají své
sbírky. V prezentaci představili své nejoblíbenější nerosty – růženín, křišťál, citrín,
pyrit, millerit a linarit. Chtěla bych poděkovat Veronice a Filipovi za příkladnou přípravu a moderování prezentace o krystalech
a zároveň za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO

Veronika a Filip dokázali svou prezentací
publikum dokonale zaujmout.
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Projekt Voda v životním prostředí člověka
Již tradičně v prvních květnových dnech
probíhá na naší škole projekt sedmých ročníků „Voda v životním prostředí člověka“.

Děti prožily u vody velmi poučný, ale i zábavný den.

Celý projekt je zaměřen ryze prakticky, a to
venku přímo u řeky Morávky a dále ve škole v odborných učebnách fyziky, chemie a v infocentru. U řeky žáci zkoumali vodu, vodní živočichy a také rostlinný porost. Druhý den
kromě pokusů v chemii a fyzice vyhledávali žáci informace o řece Morávce a vyrobili
si nakonec ve skupinách informační plakát
celé řeky. Kromě těchto aktivit nás navštívil

pan Valko se svými chráněnci, hady a ještěry, a povyprávěl nejen sedmákům, ale také
malým prvňáčkům o životě těchto plazů.
A co na projekt říkali žáci sami?
„Superpeckový den u vody byl nej… Mě
teda dost bavil. První den se mi líbil více,
protože jsme byli venku. Bylo fajn, že jsme
chytali vodní živočichy, i když jsme některé nedokázali určit. Líbilo se mi i určování
rostlin – bylo to lehké. Zajímavé také bylo
měření, např. jak rychle plave korková zátka a také přenášení vody v papírovém kalíšku. Druhý den byl také zábavný – líbily
se mi pokusy, které jsme si mohli vyzkoušet
a nejen se na ně dívat z lavice. Nejlepší bylo
vyrábění plakátu řeky a také ukázka plazů,
a to, že jsme si hady mohli vzít do ruky.“
A co nás, učitele, hodně potěšilo? Slova
jednoho z žáků mluví a všechny. „Musím
vás, paní učitelky, co jste pro nás připravily
tento projekt, velmi pochválit a poděkovat
Vám.“
Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO
a žáci 7. AB

Sbírka pro ADRU
Také v letošním školním roce jsme
oslovili zástupce dobrovolnického centra
ADRA. Zjistili jsme, že by pro sociálně slabé
skupiny lidí potřebovali zabezpečit základní
hygienické potřeby – zubní pasty, zubní kartáčky – a batohy, ve kterých si mohou lidé
bez domova přenášet svůj majetek. Osobně
jsme informovali žáky celé školy a rodiče
formou e-mailu, vytvořili jsme letáčky do
tříd a na nástěnku ekotýmu, předali informaci i na webové stránky školy.

Jsme rádi, že se naši žáci učí pomáhat potřebným
a myslet na druhé.

- 11 -

Ve středu 16. dubna jsme pak předali
paní Zaciosové, zástupkyni ADRY, vše, co
jsme nasbírali. Celkem se sešlo 198 zubních kartáčků, 192 zubních past, 2 mýdla
a 35 batohů a baťůžků. Jsme rádi, že alespoň

takovouto formou můžeme pomoci těm,
kteří to potřebují. Děkujeme všem žákům
a rodičům, kteří přispěli do naší sbírky.
Ekotým ZŠ v Dobré

Sportovní den
V pátek 2. května se konal 1. ročník
Sportovního dne na naší škole. Akce se zúčastnili žáci všech tříd 2. stupně. Třídní kolektivy se svými učiteli procházeli postupně
rozličná sportovní stanoviště. Žáci si svou
obratnost otestovali na opičí dráze, zapinkali si stolní tenis, házeli granátem, hráli
kopanou či přehazovanou, ale také poctivě
sprintovali na 60 m.
Celý program byl pak zakončen napínavými štafetami tříd na 4x60 m. Děkuji všem
žákům a učitelům za předvedené výkony
a obzvláště pak děkuji 9. C za organizační
zajištění celého sportovního dopoledne.
Všichni milovníci sportovního vyžití na naší

Žákovské kolektivy nastoupené během slavnostního
zahájení Sportovního dne na školním hřišti.

škole věří, že nám na škole vzniká nová tradice sportovního zápolení. Sportu zdar!
Mgr. Jiří Šmahlík

Úspěch v krajském kole
24. dubna 2014 se žákyně naší školy
Eva Kasparová ze 3. B zúčastnila krajského
kola recitační přehlídky dětských recitátorů, která se konala v ostravském Středisku
volného času Korunka.
V obrovské konkurenci se Evička dokázala prosadit, a protože se jedná o přehlídku a nikoliv o soutěž, byly vyhlášeny pouze
3 nejlepší výkony, mezi něž se Evička dostala. Odnesla si diplom a pěknou cenu –
stolní hru A-Z kvíz junior. Bohužel Eviččina
kategorie není dál postupová, takže se do
celostátního kola nepodívá, ale věříme, že
v příštím roce bude mít stejné štěstí a ve
starší kategorii ji úspěch nemine.

Naše žákyně Eva Kasparová dokázala uspět
i ve velké konkurenci krajského kola.
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ZŠ Dobrá postoupila do Velkého ﬁnále
ČEZ STREET HOCKEY CUP 2014
24. dubna 2014 se konal největší ﬂorbalový turnaj v České republice pod názvem
ČEZ STREET HOCKEY CUP. Turnaj se
konal v ČEZ Aréně v Ostravě - Vítkovicích.
Naše škola na tento turnaj postoupila po třetí ve své historii. V prvním kole narazilo naše
družstvo, oslabené o klíčového hráče Martina Piskoře, na silný tým ZŠ Bolatice, se kterým bohužel po srdnatém boji prohrálo 2:0.
ZŠ Bolatice nakonec skončila na 4. místě –
los v prvním kole byl tedy nemilosrdný.
Atmosféra celého turnaje byla fantastická a připomínala spíše mistrovství světa, než-li žákovský turnaj. Tým ZŠ Dobrá
se skládal z těchto hráčů – Pastor David,
Sklář Jakub, Škandera Kamil, Urbanec
Vladimír, Šretr David a Filip Tomančák.
Celému týmu děkuji za bojovný výkon a za
vzornou reprezentaci školy, která se stala

známým a pravidelným účastníkem tohoto
prestižního turnaje v České republice.
Mgr. Jiří Šmahlík

Naši bojovní ﬂorbalisté rozhodně neudělali
v Ostravě ostudu.

Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“
Minulý měsíc byl pro naši MŠ ve znamení oslav Dne Země, děti se společně s paními učitelkami připravovaly na svátek matek. Nejvíce práce měl náš pěvecký sboreček „Paprsek“,
který pod vedením paní učitelky Bc. Marušky Adamusové s klavírním doprovodem p. uč.
Mgr. Ludmily Sikorové nacvičoval nové písně, aby jimi mohl potěšit naše babičky z Klubu
seniorů a maminky na obecních oslavách Dne matek.

Hasiči a záchranáři
V rámci rozšíření praktických vědomostí a znalostí našich týdenních bloků dostaly
děti naší MŠ možnost prohlédnout si zblízka
hasičské auto i s jeho vybavením. Pan hasič si s dětmi povídal o jeho náročné práci,
děti si vyzkoušely hasičskou helmu, nahlédly

i do kabiny řidiče a mohly si alespoň chvíli
zahrát na opravdového hasiče. Ale nejen
pan hasič čekal na děti ve venkovních prostorách ZŠ, bylo zde také záchranářské auto
s panem záchranářem, který dětem umožnil zahrát si na „nemocného“ na výklopném

- 13 -

lehátku v sanitce, prohlédly si její vybavení. Děti i zde využily možnost prohlédnout
si kabinu řidiče a zahoukat si na sirénu.

Dětem se akce líbila, zvláště chlapcům, kteří
již v tomto věku touží být jednou profesionální hasiči či záchranáři.

Poděkování
Vedení naší MŠ děkuje vedení ZŠ za
vstřícnost a ochotu k tomu, aby tato naše
akce, tedy prohlídka hasičského a záchra-

nářského auta, mohla zdárně proběhnout
ve venkovních prostorách ZŠ.

Den země ve Frýdku
Jednoho dne v měsíci dubnu si všichni
naši předškoláci i děti ze třídy Včeliček nasadily batůžky na záda a vydaly se směrem
k nádraží, kde netrpělivě čekaly na vlak
směr Frýdek. Ve Frýdku v areálu „Sokolík“
probíhal již od rána DEN ZEMĚ za účasti

Frýdecké skládky a ostatních ﬁrem, které
se zabývají tematikou životního prostředí.
Děti si zde prohlédly a správně pojmenovaly
rostliny a živočichy, podívaly se, co je možné vyrobit z PET lahví, procvičily si svaly
při mačkání PET lahví pomocí ručního lisu
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a následně je měly vhodit do správného kontejneru. Děti skládaly puzzle s tématikou
správného třídění odpadu, ale nejvíce děti
zaujalo skákací popelářské auto či hra v kuželky s PET lahvemi.
Při zpáteční cestě k nádraží si děti ještě
prohlédly výstavu komunální techniky u Hotelu Centrum ve Frýdku. Zpátky do Dobré
děti jely opět vláčkem a pak už nezbývalo,
než spěchat zpátky do školky a cestou si
sdělovat své zážitky ze zajímavě stráveného
dopoledne.
Mgr. D. Dvořáčková

Místní knihovna Dobrá zavedla
novou službu našim čtenářům
Nový knihovnický systém Clavius nám od 1. 5. 2014 umožňuje zavést novou službu,
a tou je elektronická komunikace. Pokud nám nahlásí čtenáři svoji e-mailovou adresu,
můžeme jim zasílat veškeré informace přímo a zdarma. Systém nám umožňuje zasílat
informace o připravených rezervacích knih, přehled vypůjčených dokumentů a termín
jejich vrácení, upomínky z prodlení, změny v otevírací době, ale také můžeme na požádání zasílat přehled o nových knihách nebo o připravovaných akcích. Využijte prosím tuto
službu, protože nám tím ušetříte náklady na posílání informací prostřednictvím SMS. Svoje
e-mailové adresy zasílejte na naši adresu: knihovnadobra@dobra.cz. Nezapomeňte prosím,
pro vaši přesnou identiﬁkaci v našem systému, uvést celé jméno, adresu, datum narození,
číslo čtenářského průkazu a číslo telefonu. Vaše osobní údaje jsou v našem systému přísně
chráněny. Knihovna má pověření Úřadu na ochranu osobních údajů v Praze tyto osobní
údaje získávat a uchovávat.
Marie Mališová, ředitelka knihovny

Pozvánka sportovní komise
Chtěl bych Vás všechny pozvat na některé následující turnaje, u kterých se registrace
hráčů hlásí na mém tel. čísle 723 806 364. Samozřejmě v dostatečném předstihu před každou akcí budou vyvěšeny plakáty. Po zkušenostech z minulých let, kdy byl o účast v turnajích
velký zájem, chci upozornit již ve větším odstupu. V letošním roce se bude konat 1. ročník
v Plážovém nohejbale u Zanzibaru 29. 6. 2014 (footvolley-hra na vysokou síť), doporučuji
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vyzkoušet, je to opravdu zábava, dále 12. ročník v nohejbale na umělé trávě 19. 7. 2014
(tenis. kurty u VUHŽ) a 8. ročník Plážového fotbálku u Zanzibaru 9. 8. 2014. Zájemci
se mohou registrovat na výše uvedeném tel. čísle. Je omezený počet družstev a jako vždy
připraveno skvělé zázemí a hodnotné ceny.
Za sportovní komisi René Křižák

Kdo přišel nezaváhal
První letošní turistický výlet na Javorový
měl jedinou chybu. Šéf výpravy si na první
křižovatce spletl cestu. Jinak bylo všechno
na jedničku. Počasí, účastníci zájezdu, nálada. Ráno vyrazilo a do cíle úspěšně došlo
čtrnáct turistů, vesměs důchodcovského
věku. Oproti loňskému roku přibyly nové
tváře, například paní Vojtěška. Pochvalu
a uznání si zaslouží naše obecní, kulturní
referentka Jaruna, která jako jediná odmítla
pohodlí lanovky a vyběhla nahoru po svých.
Byla tam dřív než my, kteří stáli půlhodinovou frontu. Některé výhledy po trase, místy
Malá Fatra a Západní Tatry, jako na dlani,
vzduch, který není ani vidět a překrásná jarní zeleň byly tou nejhezčí odměnou všem.
Urazili jsme asi 15 km a po tři piva. Průměr
5km/1 pivo, pro chlapy nic moc.

Děkuji všem účastníkům za kázeň a statečnost a těšíme se na další akci.
Za sportovní komisi Zdeněk Kafka

V Dobré bude k mání „Blbec k večeři“
V neděli 8. 6. 2014 budeme mít možnost
zhlédnout velmi úspěšnou divadelní hru
„Blbec k večeři“ napsanou Francisem
Veberem v podání Doberské sody (Doberská Skupina Opravdových Divadelních
Amatérů). Začátek představení je naplánován na 17:30 v restauraci známé jako
„Obecník“ nyní pod názvem „Dobrá hospoda“. Vstupné bude dobrovolné, které bude
věnováno na účely o.s. Bez mámy, které se
stará o sirotky v Africe. (www.bezmamy.cz).

A teď něco málo o této hře…
V této bláznivé francouzské komedii
platí, že „kdo jinému jámu kopá, sám do ní
padá“ a „kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp“. Proto si dejte pozor, než někoho
prohlásíte za blbce a budete se chtít bavit
na jeho účet. Může se vám stát, že blbcem
zůstanete na posměch vy sám.
Divadelní hra Le Diner de cons (Blbec
k večeři) se dočkala svého uvedení v roce
1993. O čtyři roky později je tato hra pod
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stejným názvem v režii Francise Vebera zﬁlmována a tento ﬁlm získal tři Césary. „Tuto
hru na blbce jsem osobně nikdy nehrál.
Nebo možná jsem do ní byl zapojen, aniž
bych o tom věděl, to spíš. Vždycky jste pro

někoho idiot,“ říká Francis Veber. Hra Blbec
k večeři je o tom, že když si myslíte, že jste si
pozvali blbce, můžete se blbcem stát sami.

DOBRfest 2014
Dále Vás zveme již na 5. ročník oblíbeného hudebního festivalu DOBRfest. Ten se uskuteční opět v areálu restaurace Cyklobar v Dobré 14. 6. 2014. Tentokrát začínáme až od 17:30.
Budete mít možnost poslechnout si tyto kapely: Bobesh, Veny, Acoustic session, Vector,
Meybe a v neposlední řadě Máma mele maso. Tak jako obvykle vstupné bude pouhých 30 Kč,
které bude věnováno na účely o.s. Bez mámy, které se stará o sirotky v Africe.
(www.bezmamy.cz).
Budeme se těšit na Vaší účast.
Veronika Vroblová,
Doberský kulturní spolek

Červen - měsíc myslivosti
Červen je obdobím zrození nového života
v přírodě. V tomto měsíci se v naší krajině vyskytuje velké množství mláďat, jak savců, tak
i ptáků. V červnu se objevují na loukách srnčata či malí kolouši. Srny, laně a jiné zvířecí
matky se pečlivě starají o nové potomstvo,
které ve volnosti potřebuje nejvyšší péči
a ochranu. V přírodě můžeme také potkat
bažantí slepice, které vyvádějí svá mláďata,
zaječky mají také další vrh malých zajíčků.
Mláďata jsou nejvíce vystavena tlaku od predátorů, ať to jsou lišky či létaví dravci, nebo
třeba i toulavé kočky nebo psi. V posledním
období se také i v Beskydech objevil medvěd.
Pozorovali jej například v Komorní Lhotce
nebo byly jeho stopy objeveny u přehrady

v Bašce. Pokud se medvědici nebo třeba i bachyni divočáka vyhneme, nic nám nehrozí.
Musíme však být v bezpečné vzdálenosti,
kterou i zvíře vyhodnotí jako vhodnější pro
útěk namísto útoku. Proto bych si dovolil
opětovně apelovat, abyste nepouštěli své
pejsky na volno, jak na loukách, tak i v lese.
Kdyby se pes přiblížil moc blízko k bachyni,
mohlo by to skončit i jeho bolestivým zraněním. Navíc nebudou na vodítku ani plašit
ostatní zvěř, byť by jí nehonili, tak zvěř se
jich zbytečně lekne a zbytečně bude vydávat
svou cennou energii na útěk a bude vystavena stresu.
Pokud byste náhodou našli „opuštěné“
srnče či jiné mládě, ponechejte jej prosím
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na místě nálezu. Srna může být schována
v obilí či vzrostlé řepce a srnče pouze odložila na bezpečném místě. Pokud byste si všimli, že se mládě nachází na stejném místě
po více dní a třeba neustále píská, nebude
něco v pořádku a bylo by potřeba dát vědět
myslivcům, kteří již budou vědět, co udělat.
V současné době myslivci obnovují pachové ohradníky kolem cest, které alespoň
trochu sníží počet nehod se zvěří. V letošním roce máme nahlášených mnoho nehod,
které skončily smrtí zvířat a škodou na automobilech, či zdraví řidičů. Automobilisté
musí též dávat velký pozor, aby se nestali
účastníky takového střetu. Někdy postačí
jen jet povolenou rychlostí či v blízkosti lesa
být obezřetnější a malinko zpomalit.
Pokud nám zemědělci dostatečně včas
nahlásí, které louky se budou v nejbližší
době kosit, tak se budeme snažit, abychom
z nich vyhnali zvěř do lesa či pole, kde jim
nebude hrozit takové nebezpečí jako na
louce, která je zrovna kosena. Traktory jsou
dnes již velice rychlé a zvěř nemá šanci před
nimi uskočit. Snažíme se tyto louky projít
dopředu, umístit tam plašiče a pak už jen

nezbývá než věřit, že zvěř byla dostatečně
ostražitá a z takové louky se přestěhovala
alespoň na čas jinam.

V červnu se bude konat již poněkolikáté
Dětský den s myslivci, kdy pro první stupeň
základní školy mají myslivci připraven program se spoustou zábavných soutěží a disciplín. Doufejme, že nám bude přát počasí,
aby si to děti dostatečně užily.

Mgr. Vítězslav Pantlík

Senioři v přírodě
Na jaře příroda shazuje šedý zimní
kabát a převléká se do zeleného. Je to
hezké, ale potřebuje to někdy lidskou pomoc. Paní Hanka Nitrová bydlí u řeky
Morávky, a proto zorganizovala brigádu
„Na pomoc přírodě“.
Dva muži z „rychlé roty“ obecního úřadu nastoupili s pilou a sekerou a pět seniorů s hráběmi a lopatami. Během odpoledne
byly vyřezány suché větve na pravé straně

řeky. Pak se už jen sekalo a pálilo, bylo toho
dost. Pro jistotu byli informováni i naši
hasiči. Jejich zásah nebyl nakonec nutný,
pro likvidaci ohniště stačila voda z řeky.
Nakonec byl prostor mezi stromy a trávník vyhrabán od suché trávy, listí, větviček
a kamenů. Je to teď opravdu hezký pohled,
ale je škoda, že jen na ten malý kousek kolem
naší řeky. Tečkou za brigádou byly výtečné
langoše od naší Hanky.
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Jarní burza dětského oblečení
- poděkování
Ve dnech 11. a 12. dubna 2014 se uskutečnila ve víceúčelovém sále ZŠ v Dobré
burza dětského oblečení. Na burzu v pátek
přišlo 44 maminek, které dohromady nabídly k prodeji 1 634 kusů krásného dětského
oblečení. Každý kousek se musí zapsat, očíslovat, označit cenou a přehledně uložit na
stoly. Přitom nám ochotně, jako každý rok,
pomáhaly členky Klubu seniorů. Za tuto
pomoc jim velice děkujeme.
V sobotu přišlo na burzu nakupovat asi
58 maminek. Prodalo se 280 ks oblečení
celkem za 9 227,- Kč. Tyto peníze jistě při-

šly prodávajícím maminkám vhod na nákup
dalšího oblečení a naopak kupující maminky se radovaly, že levně nakoupily pěkné
věci pro své děti.
Děkujeme rovněž maminkám, které část
oblečení věnovaly do dětských zařízení.
Burza zimního oblečení se uskuteční
3. a 4. října 2014, na kterou vás srdečně
zveme.

Pálení čarodějnic
30. dubna se uskutečnilo tradiční Pálení čarodějnic. Akce se podařila, čarodějnice úspěšně uhořela za povzbuzování dětí,
které si napřed zasoutěžily o malé odměny.
Také si opekly párky na ohni, velmi se jim
to líbilo, v dnešní době grilovaček to pro ně
byl zážitek. Celé zábavné odpoledne ukončil
nádherný ohňostroj.

Jsem ráda že se s námi chodí děti pobavit, letos se jich zúčastnilo přes 200, což je
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Za Komisi pro rodinu
a občanské záležitosti,
Žižková Marie

úžasné. Nejhezčí malá čarodějnice dostala sladkou odměnu, o kterou se rozdělila
s ostatními kolegyňkami čarodějnickými,
asi byla hodná čarodějka. Jen je mi trošku
líto, že nechodí víc dětí v převleku. Je to jejich akce, tak ať si to pořádně užijí se vším
všudy.

Chtěla bych poděkovat všem kteří se
přišli pobavit, všem kteří se starali o zábavu
a občerstvení. Také děkuji sponzorům bez
kterých by to nešlo. A poděkování patří Obci
a Mladým hasičům. VŠEM DĚKUJI.
Bára Velčovská

Jarní koncert vážné hudby
Jarní koncert, který se konal 28. dubna 2014 pod vedením Soukromé hudební výuky
Miriam Dýrrové ve spolupráci s OÚ Dobrá, ve společenském sále při ZŠ Dobrá, se vydařil.
Spousta příznivců popu, jazzu a také „vážné“ hudby se sešlo a s nadšením obdivovalo
sólisty. Znovu studenti Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě ukázali svou „profesionalitu“ a dětský ﬂétnový soubor udělal pěknou, přátelskou, bezprostřední kulisu tohoto
večera.
Děkuji Mgr. Janu Lörincovi, Mgr. Lukáši Kubienovi, Mgr. Jiřímu Nohlovi a všem mým
spolupracovníkům, kteří se zúčastnili přípravy na tomto koncertu.
Hlavní dík patří kulturní komisi OÚ Dobrá, která nemalým dílem pomohla na přípravě
koncertu.
Na další říjnové setkání jste všichni zváni. Jistě si najdete tu svou melodii.
Miriam Dýrrová

Procházka kolem Morávky je zase
o něco příjemnější
Staré křeslo, lampa nebo pneumatiky.
I takové věci našli u řeky studenti ze
Střední odborné školy Frýdek-Místek, kteří

v rámci oslav Dne Země posbírali v Dobré,
na úseku „mezi mosty“ odpadky z břehů
řeky a přilehlých lesíků.
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Akce proběhla ve spolupráci s ČSOP
Salamandr a obcí Dobrá. Odpadky byly roztřízeny, aby jich šlo na skládku co nejméně.
Jejich odvoz zajistila obec. „Řeka vše neodnese, jak si někteří myslí, a naopak často
ještě něco dalšího přinese“. Poznamenala
koordinátorka akce Petra Kutílková (ČSOP
Salamandr).
Nadační Fond Hyundai a Nadace Open
Society Fund Praha podporují rok trvající
projekt Morávka lidem, lidé Morávce. Řeka
Morávka lidem přináší výjimečné prostředí s rostlinami a zvířaty (často i vzácnými)

a možnosti procházek i odpočinku. Navíc
je unikátem v rámci celé České republiky.
Najdeme na ní ještě úseky s rozsáhlými štěrkovými náplavy. Velký význam tohoto toku
je podpořen i ochranou, ať už státní nebo
evropskou. Lidé by jí proto neměli přinášet
odpadky, ani ty „bio“. Mění prostředí kolem
řeky a mohou se z nich rozšířit nepůvodní
rostliny, kterých se pak těžko zbavíme - jako
křídlatky nebo netýkavky žláznaté.
Petra Kutílková, ČSOP Salamandr

Karolína Kubíčková
a Šimon Filipec se
v barvách výběru republiky
zúčastnili mezinárodní
soutěže v Rakousku,
kde v konkurenci 580 závodníků z 6 států
dosáhli výrazného úspěchu. Šimon vybojoval zlato a Karolína stříbro v kategorii
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starších žáků. Tento výsledek upevnil jejich
postavení ve výběru reprezentace a dopomohl jim k účasti na turnaji ve Francii.

Tomáš Pavlas, Nikola Šimková a Nikolas
Hromják. Stříbrné medaile si přivezla
Karolína Hromjáková, Kamil Kissa a David
Skotnica.

Zástupci našeho klubu se
v řadách krajského výběru
žáků zúčastnili významného
mezinárodního turnaje
v Rouenu (Francie)
Soutěže a následného tréninkového kempu
se zúčastnili čtyři chlapci a děvčata z Dobré,
Frýdku-Místku a Raškovic. Stali se nejúspěšnějším kolektivem krajské výpravy,
když zásluhou sourozenců Kubíčkových
vybojovali hned dva cenné kovy. Zlato vybojovala starší žákyně Karolína Kubíčková
a stříbro mladší žák Luděk Kubíček. Dařilo
se také jejich oddílovému kolegovi Danielu
Šimkovi, kterému jen těsně unikla bronzová
medaile.

Zatímco opory klubu
bojovali ve Francii, proběhlo
v Ostravě druhé kolo
BAIL Tour.
V prestižní soutěži obsazené převážně moravskými, ale i polskými a slovenskými kluby se našim opět dařilo. Dokázali s velkým
náskokem porazit výpravu Baníku Ostrava,
který v domácím prostředí nasadil nejvyšší
počet soutěžících. Svěřenci hlavní trenérky
Prőllové nahradili početní nevýhodu neskutečným nasazením, které nakonec vedlo
k zisku 12 zlatých medailí v jednotlivých věkových a váhových kategoriích. Díky zisku
dalších deseti medailových umístění vybojovali první příčku a prestižní pohár. Zlato
ve svých kategoriích vybojovali doberští
Natálie Majdlochová, Eliška Kubíčková,

Nejvýznamnějším úspěchem
probíhající sezóny je zisk
titulu přeborníků republiky
V soutěži krajských družstev starších žáků
a žaček, který se konal poslední dubnový
víkend v Jičíně. Na turnaji startovalo třináct
krajských výběrů smíšených družstev v devíti váhových kategoriích. Šest reprezentantů
našeho klubu tvořilo počtem i kvalitou páteř
výběru Moravskoslezského kraje. Bezchybně zabojovali Karolína Kubíčková, Nikolas
Hromják a Nikola Šimková odvedli výbornou práci. Všichni vyhráli přispěli k vynikajícímu výsledku kolektivu. Severomoravské
družstvo zahájilo soutěž v nejtěžší skupině,
kde potkalo hned v úvodu loňského mistra,
judisty z jihočeského kraje. Po bezchybném
a bojovném výkonu všech jednotlivců skončil zápas překvapivě výrazným vítězstvím
„Ostravy“ v poměru 8:2 na body. Po porážce
Liberce 8:1 a vítězství ve skupině, následovala další vítězství ve čtvrtﬁnále. V semiﬁnále znovu vítězství nad favorizovaným
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jihočeským výběrem, tentokrát již těsnějším skóre 5:3. Z podceňovaného kolektivu
Severomoravanů se v průběhu soutěže stal
jednoznačný favorit. Finále s Pardubicemi
už bylo jen třešničkou na dortu. Vítězné
skóre 8:1 a titul přeborníka pro výběr vedený zkušenými trenéry Pavlou Prőllovou
a Dušanem Kozou. Mistrovský kolektiv
judistů bude na osobním setkání oceněn
hejtmanem Moravskoslezského kraje.

Nejúspěšnější kolektiv
krajského přeboru
žáků a žaček
Závodní sezóna judistů je v plném proudu
a probíhají nejdůležitější mistrovské soutěže. První květnový víkend se v Českém
Těšíně uskutečnil krajský přebor mladšího
a staršího žactva v judu, který je také jedním z nominačních turnajů pro mistrovství
republiky. Na startu se sešlo 120 chlapců
a děvčat z 18 moravskoslezských klubů.

Judisté z Dobré, kteří tradičně patří k nejlepším v kraji, potvrdili i tentokrát svoje
kvality. Devatenáct svěřenců hlavní trenérky
Prőllové vybojovalo ve svých váhových kategoriích celkem šest titulů, osm stříbrných
a dvě bronzové medaile. Rozhodli tak o výrazném úspěchu mateřského sportovního
klubu policie, který se stal nejúspěšnějším
kolektivem soutěže. Přeborníky kraje se
stali Luděk a Eliška Kubíčkovi, Tomáš
Pavlas a Vojtěch Hronek, Daniel Šimek
a Petr Lisník. Sříbrné medaile vybojovali Ondřej Sláma, Filip Kubíček, David
Skotnica, Kamil Kissa, Matěj Silvestr, Vendula Mecová, Karolína Kubíčková a Natálie
Filipcová. Na bronz dosáhli Nikola Šimková a Filip Koloušek. Další důležitou soutěží
bude pro frýdecko-místecké Český pohár
družstev, kde se po několikaleté odmlce
předvede družstvo starších žaček. Ve svých
řadách bude mít loňské mistryně a medailistky mistrovství republiky. Družstvo bude
patřit k favoritům soutěže.

Mykologická poradna v Muzeu Beskyd
Muzeum Beskyd přichází s další užitečnou novinkou pro obyvatele frýdeckomísteckého regionu. Tentokrát vyjde vstříc těm,
kteří jsou ochotni ve svém volném dni brzy
ráno vstát, popadnout košík a vyrazit do lesa
za houbovou vůní. Jelikož hlavní houbařská
sezona začíná v květnu, od pondělí 5. května
2014 začne při Muzeu Beskyd FrýdekMístek fungovat Mykologická poradna.
Naše houbařská vášeň má hluboké historické kořeny. Houby se u nás sbíraly od
nepaměti a kdysi se houbám říkalo maso
chudých. Sbírání hub bylo tedy zpočátku

důležitým zdrojem obživy, dnes je však tradiční volnočasovou aktivitou, která se stala
téměř naším národním sportem – fenoménem, který ve světě nemá obdoby. Údajně
alespoň jednou ročně vyrazí na houby přes
70 % obyvatel České republiky. V kuchyni
potom houby padnou za oběť jejich kulinářskému umění v podobě řízků, smaženice,
omáčky, nebo třeba skončí v bramboračce.
Známe ale houby opravdu dobře? Stinnou stránkou této aktivity je totiž skutečnost, že se v České republice se každoročně
jedovatými houbami otráví desítky houbařů.
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Řada otrav je přitom zcela zbytečná a jen při
troše pozornosti a znalostí základních pravidel pro sběr hub se jim dá zabránit. Víme
tedy, jak na ně? Máme je uříznout nebo vytočit? Kde je nemáme sbírat? A kde naopak
ano? Čeho si máme při jejich sběru všímat?
Známe i nejedlé dvojníky jinak chutných
a neškodných hub? Co s neznámou houbou,
když nechceme být nezodpovědným hazardérem, pro něhož bude houba jedlá jenom
jednou? A jak je to vlastně s různými houbařskými pověrami? Které z těch cca 10 tisíc druhů u nás rostoucích stojí za to sbírat?
Na tyto otázky je připraven erudovaně
odpovědět mykolog Ing. Jiří Lederer. Stát se
výborným mykologem měl nakročeno už od
dětství, neboť k houbaření ho vedl jeho otec,
který byl specialista na holubinky. Správnost
jejich determinace si ověřoval i chemickými
testy přímo v přírodě. Na Teplicku v Čechách, kde vyrůstal, chodívali také do mykologické poradny vedenou tehdy věhlasným
mykologem panem Markem. Od roku 1974,
po vystudování oboru zahradní architektury v Lednici, působí ve Frýdku-Místku, kde
se celá léta věnoval péči o městskou zeleň
– nejdříve v technických službách, později
přes dvacet let na odboru životního prostře-

dí městského úřadu. A od městské zeleně
není daleko k dřevokazným houbám, jejichž
znalcem se stal také. Zná nejenom houby
v našem regionu, kromě rodných severních
Čech zná např. také mykoﬂóru Pavlovských
kopců, Bílých Karpat a samozřejmě Poodří.
Jako člen České mykologické společnosti
a České vědecké společnosti pro mykologii
je autorem řady odborných článků, realizoval přes desítku mykologických průzkumů.
Není bez zajímavostí, že je také nadšeným
obdivovatelem zdejší přírody, což zúročil při
vypracování velmi kvalitních a zajímavých
kapitol o přírodě blízkého a širšího okolí
Frýdku-Místku, které naleznete na webových stránkách statutárního města FrýdekMístek.
Mykologickou poradnu najdete každé
pondělí od 9-12 a 13-16 hodin na přírodovědném pracovišti Muzea Beskyd – v 1. patře Langova domu na Hluboké 66 (poblíž
Kauﬂandu). Nezůstane však jen u mykologické poradny - Ing. Lederer chystá pro návštěvníky muzea i výstavku sezónních hub
a na podzim cyklus čtyř popularizačních
přednášek na mykologické téma. Mykologická poradna bude fungovat do konce října
letošního roku.

Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové, dipl.um.
společně s jejími žáky
Vás zvou na

KONCERT ŽÁKŮ,
který se koná ve společenském sále Základní školy Dobrá

dne 18. 6. 2014 v 17.00 hodin.
Těšíme se na Vaši účast.
- 24 -
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Poděkování
18. dubna 2014 se dožila nádherných 90 let paní Štěpánka Kotasová.
Touto cestou chce poděkovat celé rodině, sousedům a známým, že přišli s kytičkou
a hřejivým slovem popřát k jejímu jubileu.
Váží si návštěvy pana starosty Ing. Jiřího Carbola a jeho zájmu o prožitý život, který
nebyl vždy snadný.
Paní Štěpánka Kotasová se dožila vysokého věku s bystrou myslí, obklopená milující
rodinou a přáteli.
Do dalších let ji chci popřát pevné zdraví a šťastně prožitý každý den až do 100 let.
N. K.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Pronájem bytů
v obci Dobrá

Právní záležitosti
projedná a vyřídí
s občany a podnikateli

Nabízíme k pronájmu:
bytovou jednotku 1+1
kompletně vybavenou
a bytovou jednotku 3+1+ lodžie

každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodin
v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu
v Nošovicích – zelená budova
(vedle rest. „Radegastův šenk“,
v přízemí se nachází potraviny)

s vybavenou kuchyní, WC a koupelnou
s masážním sprchovým boxem.

JUDr. Marcela Žoričová,

V bytech je TV příjem satelitní a digitální
a možnost připojení Wiﬁ internetu.
Bytové domy jsou po rekonstrukci, v blízkosti středu obce.
K dispozici vlastní parkoviště nebo možnost pronájmu garáže.

Kontakt:
mobil: 603 854 852
e-mail: alosed@seznam.cz

formou poradenství z oblasti
občanského, obchodního a rodinného
práva a sepisování listin, žalob, smluv
vč. kupních, darovacích, také převody
nemovitostí, věcná břemena apod.

• Kdykoliv můžete telefonovat na
603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov
– Město, Na Fojtství 8, 736 01
Tel., fax: 596 810 741 • mobil 603 447 219
• e-mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat!

Oddlužení – Poradna pro zadlužené občany
Přerostly vám dluhy přes hlavu, hrozí exekuce, případně byly zahájeny?
Hrozí vám dražba na dům nebo byt? Okamžitě vám pomůžeme legálně
se oddlužit podle insolvenčního zákona a tím zastavíme exekuci vašeho
zabaveného majetku. Do oddlužení mohou i důchodci, maminky na mateřské
a OSVČ. Kontakt: abiviafm@seznam.cz , Tel: 604 546 608
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Prodejna KERAK KOMPT s.r.o.
sanyta, obklady, dlažby Vás srdečně zve k prohlídce prodejny, ve které jsou vystaveny
nové druhy obkladů a dlažeb NEW 2014 RAKO.
Nová kolekce obkladů a dlažeb je prezentována v koupelnových boxech a na 200
vzorkových panelech.
Zároveň nabízíme sanitu, vany, koupelnový nábytek, baterie, sprchové kouty a boxy.
Při návštěvě prodejny v pátek a sobotu, Vám nabízíme slevy ve výši 15%
po složení zálohy.
Pro Vaší představivost Vám vytvoříme návrhy 3D koupelen zdarma.
Zakoupené zboží dopravíme zdarma na Vaší adresu. Nabízíme krátké dodací lhůty.
Provádíme doprodej obkladů a dlažeb ve zbytkovém množství za 50,- Kč a 100,- Kč/m2.
Vany smaltované ve světlé šedé barvě doprodáváme jen už pro průmyslové využití za
300,- Kč/ks.
Využijte proto tyto výprodeje a slevy z naší nabídky.
Sídlíme ve Vyšních Lhotách 53 v areálu ﬁrmy Spolstav.
Kontakt: Mládek Vladimír, tel. 602 190 377, e-mail: kerak.mladek@seznam.cz,
www: kerak-kompt.cz.
Prodejní doba: Po-Pá 8-17h. a v sobotu 8-12 h.
Budeme se těšit na Vaší návštěvu.

Střechy Blažek
KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ
PRÁCE
PROVÁDÍME
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ŠIKMÝCH A PLOCHÝCH STŘECH
STŘECHY NA KLÍČ PO CELÉM MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
x
x
x
x
x
x

x Okapové systémy

Plech imitace tašky
Kanadský šindel
Taškové pálené krytiny
Dachmany
Falcované krytiny
Modifikované pásy

x Parapety
x Atiky
x Oplechování balkonů
x Oplechování komínů
x Stříšky komínů

TESAŘSKÉ PRÁCE
x Střešní krovy
x Pergoly, dřevníky, stání pro auta
x Dětská hřiště

x Rovnání háků
x Odvětrání hřebene střechy
x Opravy střech – výměna hřebíků
x Střešní okna

ZEDNICKÉ PRÁCE
x
x
x
x
x

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

Opravy komínů, komíny
Plastová okna
Koupelny, rekonstrukce
Dlažby-zámecké, vnitřní
Domy na klíč, základové desky

x Nátěry střech
x Nátěry klempířských prvků
x Čištění žlabů
x Vnitřní zateplení střechy

WWW.STRECHYBLAZEK.CZ
StrechyBlazek@email.cz
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x

Nově otevřený, zrekonstruovaný, hudební bar v Dobré

x

Moderní, příjemné, NEKUŘÁCKÉ prostředí

x

WiFi připojení, zásuvka pro Váš notebook v každém boxu

x

Každý víkend akce, hudba různých žánrů

x

Čepujeme Radegast 10°, Radegast 12° a Pilsner Urquell

x

Pizza, domácí utopence

x

Široký výběr alkoholu, míchané drinky

x

Kapacita až 60 míst, taneční parket

x

Možnost pořádání oslav, firemních večírků, srazů,…

x

Zajištění cateringu, občerstvení, rautů,..

Info o

Dobrá 540
Prostory bývalého Flaminga, vedle JR Obuvi.
Tel.:733 418 585
akcích
Po-Čt, Ne: 18:00-00:00
Pá, So: 18:00-03:00
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ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
Martin Kaňok Dobrá

mob 602 43 55 88

www.makado.cz
 TERÉNNÍ ÚPRAVY





rozvoz ornice u novostaveb
svahování a modelce terénu – zahrad
prosívání vykopané zeminy
hutnění podkladů

 STAVBA ZÁKLADOVÝCH DESEK
 STAVBA SÍTÍ – kanalizace, vodo, elektro, plyn

MALÁ

MECHANIZACE

 STAVBA JÍMEK, SEPTIKU, BAZÉNŮ, TRATIVODŮ a
pod, vč.zkoušek těsnosti
 DRENÁŽE ZÁKLADOVÉ SPÁRY

 VÝKOPY

 ZAHRADNÍ JEZÍRKA A VODOTEČE

 PŘESUNY A NAKLÁDÁNÍ HMOT

 ZÁMKOVÉ DLAŽBY , ZPEVNĚNÉ PLOCHY,
PLOTY, PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY

 VRTÁNÍ DĚR A ZEMNÍ VRUTY

 SÁDROKARTON A MALÍŘSKÉ PRÁCE

AUTOŠKOLA JISKRA
Jiří Kreuziger
nabízí výuku a výcvik
i na autě s automatickou převodovkou
v učebně Dobrá
– budova obecního úřadu

Provozní doba:
pondělí a středa
od 14.45 do 16.15 hodin.
Tel.č.: 603 442 920, 608 122 522
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Reklamní
letáky
ŐƌĂĮŬĂƟƐŬĚŝƐƚƌŝďƵĐĞ

ǀŚŽĚŶĢĐşůĞŶǉůĞƚĄŬũĞ
ŶĞũƷēŝŶŶĢũƓşĨŽƌŵĂƌĞŬůĂŵǇ
ŶĂƓĞŽƌŝŐŝŶĄůŶşŐƌĂĮŬĂ
sĄƐŽĚůŝƓşŽĚŬŽŶŬƵƌĞŶĐĞ

ĂũŬŽǀƐŬĠŚŽϭϱϭϭ͕ϳϯϴϬϭ&ƌǉĚĞŬͲDşƐƚĞŬ
dĞů͗͘
558 637 285, 558 437 147
ͲŵĂŝů͗ ƟƐŬĂƌŶĂŬůĞŝŶΛƟƐŬĂƌŶĂŬůĞŝŶ͘Đǌ
tĞď͗
www.ƟƐŬĂƌŶĂŬůĞŝŶ͘Đǌ

ĄŬĂǌŶşĐŝ͕
ŽŬƚĞƌǉĐŚũĞƓƚĢ
nevíte...
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Terénní
služba
POTŘEBUJETE PORADIT, POMOCI, PODPOŘIT
NEBO DOPROVODIT?
Jsme tady pro Vás! Terénní služba ZOOM, která Vám nabízí:
1. Poradenství - pomůžeme Vám vyřešit Vaší obtížnou situaci např.: s dluhy, poradíme na jaké
dávky máte nárok, pomůžeme při hledání zaměstnání, bydlení apod.
2. Pomoc - pomůžeme Vám vyplnit formuláře k vyřízení potřebných dávek, sepsat žádosti
k soudu, na úřady, na město apod. Dále Vám můžeme pomoci při vyřizování a jednání na
úřadech, u lékaře, na poště apod.
3. Podpora - můžete si s námi popovídat o všem, co Vás trápí (zdravotní problémy, rodinné
a partnerské problémy, sousedské vztahy, zadlužení, apod.).

4. Doprovod - můžeme Vás doprovodit na úřad, poštu, k lékaři, do nového zaměstnání apod.
5. Zlepšení dovedností - snažíme se Vám pomoci s běžnými činnostmi (např. pomoc s chodem
v domácnosti, pomoc při práci na počítači, jak napsat životopis, jak se ucházet o práci apod.).
6. Poskytnutí informací - můžeme Vám pomoci, jestliže máte jakýkoliv problém a nevíte si
rady, kam se s ním obrátit (např.: neznáte kontakty, úřední hodiny či telefonní čísla na úřady,
lékaře aj.).

KDY A KDE NÁS NAJDETE:
PONDĚLÍ AŽ PÁTEK: 08:00 — 15:00
x
x

Sadová 604 (4.patro), Frýdek-Místek (poblíž hlavní pošty).
v blízkosti autobusové zastávky linky 1,2 „Nový byt“.

Služba je BEZPLATNÁ!
Kontakt:
Bc. Lenka Vaňková, DiS.
Bc. Lucie Zíková, DiS.

+420 731 759 039
+420 732 449 204

EMAIL: terennisluzba.f-m@caritas.cz

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika,
ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point
558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí ﬁnančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent ﬁnančního odboru,
místní poplatky, povolení průjezdu přes most
558 412 303
558 412 302
558 412 310
558 412 304

Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
Alena Alexová, referent stavebního úřadu
Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu
Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční
správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce
--------------558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace Ministerstvem kultury ČR č.E 12337. Výtisk zdarma.
Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 9. 6. 2014 do 12.00 hodin.

