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Slovo starosty
Vážení občané,
v prvních červnových dnech jsme zahájili výstavbu dvou velkých investičních akcí,
které jsou realizovány s podporou dotací
z evropských fondů. Na prvním místě je to
stavba „Zateplení budov Mateřské školy
Dobrá“, a další je realizace „Sběrného dvora v Dobré“. Samozřejmě tato investiční
činnost přinese různé komplikace, a proto
bych rád požádal všechny občany a návštěvníky naší obce o trpělivost s doprovodnými
omezeními průchodu nebo veřejné dopravy
v místech staveb. Děkujeme za pochopení.
Dětský den s Ferdou Mravencem,
který si mnoho dětí s rodiči nenechalo ujít,
proběhl v areálu multifunkčního hřiště
v sobotu 30. května. Občerstvení pro všechny návštěvníky zajistili členové Sdružení
dobrovolných hasičů v Dobré, za což jim
patří velké poděkování. Tradičně byla uspořádána přehlídka historických kol, doplněna exhibiční jízdou celou naší obcí a zakončena skutečnými závody na oválu hřiště. Za
uspořádání akce velmi děkuji nejen všem
pořadatelům a dobrovolníkům, ale samozřejmě také panu Matýskovi a panu Knabovi, kteří zajistili účastníky s historickými
koly. Ve stejný den se uskutečnilo forenzní
značení kol proti krádežím. Z důvodu velkého zájmu bude akce pokračovat ještě koncem letošního června, více informací najdete v samostatném článku.
V minulém měsíci proběhlo několik dalších sportovních a kulturních akcí, z nichž
bych rád připomenul běh pro zdraví –
Doberská pětka, společnou oslavu Dne
matek ve víceúčelovém sále ZŠ, Pasování
předškoláků v mateřské škole nebo Sma-

žení vaječiny našimi seniorskými spolky.
O všech těchto akcích najdete více informací i v tomto vydání Doberských listů. Rád
bych poděkoval všem organizátorům, kteří
se o uspořádání těchto akcí zasloužili, za jejich aktivitu a pomoc.
Rada obce Dobrá na svém jednání dne
25. června odsouhlasila Koaliční program
pro stávající volební období, tj. 2014-2018.
S obsahem tohoto dokumentu se můžete seznámit na našich webových stránkách. Při
sestavování tohoto programu jsme vycházeli z předvolebních programů jednotlivých
koaličních stran a samozřejmě z ﬁnančních
možností obecního rozpočtu.
V úterý 26. května proběhlo pracovní setkání na Krajském úřadě v Ostravě ve věci
prodloužení linek MHD do Dobré a Nošovic. O svolání tohoto jednání jsme požádali
náměstka hejtmana Ing. Daniela Havlíka,
který odpovídá za úsek dopravy. Dalšími
účastníky byli: náměstek primátora Frýdku-Místku pan Karel Deutscher a zástupci
přepravních společností ČSAD Frýdek-Místek a.s. a ARRIVA MORAVA a.s. Výsledkem
diskuse je dohoda, že Radě kraje bude předložena žádost o zahájení provozu prodloužených linek MHD od prosince 2015, což je
řádný termín pro změny jízdních řádů.
A na závěr ještě jedno přání. Našim školákům již brzy začínají vysněné letní prázdniny a také dospělým se přiblížila sezona
dovolených. Dovolte, abych všem popřál
krásné a slunečné léto a mnoho příjemných
prázdninových zážitků.
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Ing. Jiří Carbol, starosta obce

OSLAVY KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Druhý květnový pátek roku 2015 se nesl
ve znamení oslav ukončení druhé světové
války, největší tragédie v novodobých dějinách lidstva. Bezpochyby celý svět si připomínal právě v tento den, jak důležité je
uchránit pro stávající i následující generace
mír na naší planetě.
Obec Dobrá se rozhodla k oslavám připojit a připravila pro své občany důstojné oslavy.
V dopoledních hodinách se uskutečnil vzpomínkový akt hned na dvou místech
v centru obce. Nejprve se přítomní občané
zastavili u památníku u obecního úřadu.
Po doznění české státní hymny se ujal slova starosta obce Ing. Jiří Carbol. Poděkoval
přítomným občanům za účast, zdůraznil
nutnost předávání zkušeností starší generace mladým lidem, aby si tito vážili svobody
a míru, a tyto hodnoty uchovávali a chránili
je. Na jeho slova navázala paní Jaroslava
Kapsová z Českého svazu bojovníků za svobodu. Na závěr byli přítomní „přeneseni“ do
nedávné minulosti, do doby osvobozování
našeho regionu, kronikář obce pan Rostislav
Vojkovský věrně popsal tehdejší dění, neváhal vyjmenovat některé z občanů, kteří položili život v posledních dnech války, vzdal
čest rovněž těm, kteří zahynuli v koncentračních táborech.
Jednalo se vskutku o důstojný akt, který
byl zakončen položením květin a následnou
minutou ticha za všechny oběti této strašné
tragédie.
Smuteční průvod se poté přesunul k pomníku na sokolském hřišti a tichou vzpomínkou a kyticemi růží uctil památku padlých sokolských bratří.
Děkujeme všem občanům, kteří se obou
aktů spolu s vedením obce zúčastnili, dě-

kujeme i těm, kteří zůstali na druhé straně
hlavní silnice nebo u kostela, neboť i tam
byla slyšet slova nesoucí jediný apel, ten mírový.
Oslavy ovšem měly své pokračování. Obec
nedisponuje areálem vhodným k oslavám
tohoto typu, k akcím, kde je prezentována
historická technika v aktivní podobě. Proto
jsme rádi přijali nabídku společnosti JEWA,
konkrétně pana Františka Jelénka a umělecké agentury Artfor. Nabídka spočívala
ve společné oslavě tak významného výročí
v areálu Sport Relax Clubu v Dobré.
Na tomto místě se sluší poskytnout čtenáři (občanu obce) všechny podstatné informace, které se týkají zejména příprav na
celou akci. Vzhledem k jistým možnostem
dobrých kontaktů na „správných“ místech
jsme zaslali žádost na Ministerstvo obrany
České republiky, jestli by nám nevyšlo vstříc
a nezaštítilo naši akci vybranými vojenskými prvky – po předcházející diskuzi jsme
požádali o přelet stíhacích letounů Jas Gripen, přílet vojenského vrtulníku a ukázku
MUSADO boje zblízka. Přestože vše bylo
domluveno, v ten nejméně vhodný moment
se měnili generálové štábu Armády České
republiky, a jednoduše – ten odcházející
naši žádost nestačil podepsat, a ten nový
si ihned po svém nástupu vzal dovolenou,
a my zůstali… nahraní. Samozřejmě jsme se
ještě snažili situaci nějak zachránit, ale dalším limitujícím faktorem byl právě probíhající turnaj mistrovsví světa v hokeji. O účastníky turnaje se starali policisté – a bylo jich
nadmíru hodně – proto si nesmírně vážíme,
že v domluvenou dobu „naši“ policisté z oddělení PČR v Nošovicích do areálu přijeli
a návštěvníci si mohli „osahat“ předvádě-
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nou techniku. Potud vysvětlení a zároveň
omluva z naší strany. Byť jsme za to de facto
nemohli, přesto se všem, kteří byli „v očekávání“, omlouváme.
Některé připravené aktivity však zájmem mile překvapily. Zmíním „Partyzánskou stezku odvahy“ pro malé děti – jednak
jich spolu s rodiči přišlo v ten sváteční den
opravdu velmi mnoho, jednak se s úkoly
vypořádaly znamenitě, se zápalem, aktivně
a radostně. O hladký průběh se starali členové komisí při radě obce, všem přítomným
za aktivní přístup a nadšení také moc děkujeme.
Starší děti, zejména kluci, se vyřádili na
laserové střelnici. Ukázalo se velmi prozíravým připravit právě pro ně něco takového.
Staré, historické zbraně si mohli před tím na
jednom ze stanovišť „osahat“ a na střelnici
pak zjistili, jak šla technologie kupředu.
Odvážnější návštěvníci se mohli svézt
v dobovém bojovém vozidle pěchoty, nám
pamětníkům známém jako BVP, a prožít na
chvíli pocit vojáka na frontě. Antimilitantně
založení hosté zvolil projížďku na koních.
Poděkování náleží panu Arnoštu Kokořovi za
obsluhu bojové techniky a členům Jezdeckého oddílu Dobrá.
K oslavám patří samozřejmě i hudební
zážitky. Na pódiu se postupně vystřídaly
a svým hudebním umem přítomné pobavily
kapely Acoustica, David Stypka & Bandjeez,
Pavel Býma a SG Band. Veškeré informace
podával přímo z pódia po celou dobu konání
akce postavou nevelký, avšak hlasem nepřeslechnutelným rozhlasový a televizní moderátor Jirka Basta.
Mnozí návštěvníci okusili také grilované
speciality, ochutnali zelnou polévku připravenou v opravdové, staré polní kuchyni, vše
zapili lahodným zlatavým mokem a snad se

i v tento sváteční den pobavili a přišli na jiné
myšlenky.
Nastává prostor k dalšímu poděkování
za výjimečný počin. Společnost CASH stavby se rozhodla podpořit účast pamětníků
z řad seniorů a nabídla každému z nich poukázku na občerstvení. Vzhledem k tomu, že
někteří senioři se akce zúčastnili, ale všechny poukázky vyčerpány nebyly, rozhodla se
společnost CASH stavby směnit poukázky
na ﬁnanční hotovost a tuto poskytla Klubu seniorů i Svazu zdravotně postižených.
Jednalo se o téměř 9000,- Kč. Děkujeme,
Stando…
A ještě jedno důležité sdělení na závěr.
Protože jsme se v onen slavný den nedočkali ani přeletu Gripenů, ani přistání vrtulníku Mi 24 a ani ukázky cvičení bojové
jednotky, naše rozmrzelost byla na místě,
byla oprávněná. Ku cti Armády ČR slouží,
že nám bezprostředně po tomto termínu byl
doručen dopis z vedení Generálního štábu
AČR, v němž se nám omlouvají za nedodržení požadavků z naší žádosti z důvodu „plnění jiných úkolů Armádou České republiky
v daném období“.
Jedinou útěchou pro nás může být možnost spolupráce s vojskem i policií v následujících letech, třeba právě na akcích takového zaměření, vždyť kdy si „můžete sáhnout“ na opravdovou zbraň než na Dnech
NATO – ale kdo by se tlačil spolu s dalšími
desítkami tisíc lidí, když si může dojít do
areálu Sport Relax Clubu, jehož vedení
i celému osazenstvu a personálu za zvládnutí akce moc děkujeme.
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Milan Stypka

Prodloužení MHD na dobré cestě
V minulých vydáních Doberských listů
jste si mohli přečíst o rok trvající anabázi
jednání, schůzek, pracovních setkání s jedním jmenovatelem – prodloužením městské
hromadné dopravy (MHD) z Frýdku-Místku do Dobré a Nošovic.
Nebudu zde již opakovat, proč se celá –
pro občany Dobré i Nošovic tak významná –
věc tak dlouhou dobu řešila, jen zdůrazním,
že tím hlavním problémem byly nadmíru vysoké ﬁnanční částky požadované některými
zainteresovanými subjekty.
Poslední jednání bylo svoláno na Krajský úřad Moravskoslezského kraje (MSK).
Zde se 26. května 2015 sešlo jedenáct lidí
– zástupci MSK, dopravců, logistické ﬁrmy
a obcí – aby buď dotáhli do konce snahu
představitelů obou obcí, nebo ji „pohřbili“.
Jednání nebylo vůbec jednoduché, přestože
se jedná jen o sedm párových spojů v každý
všední den. Nakonec nám pomohla výrazná
změna ve ﬁnancování krajské autobusové

dopravy, nová pravidla umožní uzavřít oběma obcím smlouvy v takovém znění, které
se jeví jako vyhovující pro obě strany – obce
i přepravce, stejně jako pro MSK.
Dohodnuty byly také následující kroky,
které musejí obě obce, město Frýdek-Místek
a nakonec i orgány MSK učinit, aby mohly
být nové spoje zahrnuty do jízdních řádů.
Po zralé úvaze a vyhodnocení všech externích
vlivů (např. aktuálně probíhající výstavba
splaškové kanalizace v Nošovicích – má být
dokončena na konci září tohoto roku) se
změny objeví a doprava začne fungovat spolu
s novým jízdním řádem platným od prosince
2015.
Tedy… mohlo by se jednat o předčasný
vánoční dárek pro občany Dobré i Nošovic.
Už teď se spolu s vámi na něj těšíme, a věříme, že se nám podaří projít celým schvalovacím procesem bez prodlení a termín
dodržíme.
Milan Stypka

U P O Z O RN Ě N Í
V sobotu 18. července 2015 bude na celý den uzavřen areál multifunkčního hřiště při
základní škole. Bude se zde konat GLOVIS Western Family Day.
Děkujeme za pochopení.

Obecní rozhlas - informace
Již několik měsíců je v provozu „obecní rozhlas“. Zatím je využíván pouze k avizování
obecních akcí a aktivit společenského a kulturního a sportovního charakteru odehrávajících
se na území obce. Nechceme obecní rozhlas používat ke komerčním účelům, neboť chápeme, že ne všem občanům hlášení vyhovuje a nevadí jim.
Prosíme všechny občany, kteří jsou používáním rozhlasu nějakým vážným (obtěžujícím)
způsobem „ohrožováni“, nebo naopak ty z vás, kteří dostatečně neslyšíte vysílání, obraťte
se na pana správce Bohuslava Sikoru. Servisní zaměstnanci dodavatelské ﬁrmy k nám jezdí
pravidelně a „ladí“ funkčnost jednotlivých sloupů.
Děkujeme za pochopení.
Milan Stypka
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Nová badmintonová hala
Vzhledem k nabídce spolupráce ze strany vedení areálu Sport Relax Clubu směrem
k obci Dobrá na využívání tamějších sportovišť a prostorů k obecním akcím si dovoluji vás informovat o zahájení provozu nově
vybudované badmintonové haly.
Jménem vedení areálu srdečně zveme
všechny občany na Den otevřených dveří.
V sobotu 18. července 2015 bude hala
zpřístupněna všem zájemcům nejen k prohlídce, ale také ke hře – vstup bude volný
(kurt je nutno si zamluvit na přesnou hodinu na tel. č. 725 505 205). Následujícím
dnem již začne běžný provoz.
Od 9 hodin bude v areálu Sport Relax
Clubu probíhat 13. ročník tradičního turnaje v nohejbalu trojic, který pořádá sportovní komise při radě obce.

Po jeho skončení – v 15.30 hodin bude
slavnostně otevřená badmintonová hala za
přítomnosti pozvaných hostů a veřejnosti.
Pořadatel slibuje také podvečerní kulturní vyžití, dokonce s možností tance na
dokončovaném tanečním parketu před pódiem.
V Dobré se novou halou rozrůstá možnost sportovního vyžití. Na základě dohody
s vedením areálu se budeme snažit získat
veškeré informace, které by mohly být nápomocné k založení sportovního oddílu
badmintonu. Vše prodiskutujeme také s vedením školy a učiteli tělesné výchovy.
Čím více dětí a mládeže pod sítí, tím více
osiřelých počítačů!
Milan Stypka

Psi kolem nás, psi s námi
Věřte, už ani nevím, jak články na téma
našich čtyřnohých miláčků nazývat, ale zdá
se, že právě oni si zasluhují naši stálou pozornost (a to je jen dobře, že se o ně někdo
stará…), že právě jim náleží prostor téměř
v každém čísle Doberských listů. Protože mi
připadá, jako by ony němé tváře způsobovaly největší problémy v soužití lidí, zvolím
dnes jinou literární formu, abych se vyhnul
přímému apelu proti nim.
Jednoho dne mi na úřad zavolal můj
dávný známý, občan Dobré, a postěžoval
si, kterak byl jedno slunné jarní ráno překvapen, když cestou do práce spatřil na
svém nádherně ošetřeném trávníku (mezi
plotem a místní komunikací) hromadu na
hony páchnoucí. Jeho první reakcí bylo, že

autorství snad patří nějakému většímu tvorovi, podle jeho vyjádření se mohlo jednat
o zebru. Z toho si může každý z vás udělat
představu o velikosti a rozloze exkrementu.
Pokračovali jsme dále v hovoru na téma
– proč si majitelé psů nenosí s sebou sáček
(v tomto případě by se ovšem muselo jednat
o sak), lopatku, a kdovícoještěvšechno… proč
se majitel se svým psem třeba před vycházkou nedomluví na místě „výkonu“… proč to
vůbec majitelé, promiňte, psi – dělají.
Nakonec zvítězil humor. Přiznávám, že
jsem se tak dlouho nezasmál, s chutí a od
srdce – náš rozhovor totiž skončil zamyšlením nad tím, jak by dopadl občan, který by
– myšlenkami úplně někde jinde – tu kupu
přehlédl a vjel by do ní sekačkou! Nechtěli
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jsme ani domyslet, jaké následky by taková osudná srážka mohla mít a jak by se asi
onen nepozorný občan cítil, respektive byl
cítit.
Závěrem mi dovolte ústy mého známého požádat vás, majitele pejsků, nechejte,

prosím, svého miláčka konat potřebu kdekoliv, ale bude-li to třeba, konejte pak také
– s lopatkou a sáčkem. Děkujeme.
Milan Stypka

Novinka na webových stránkách obce
Nedávno se na oﬁciálním webu obce
Dobrá objevila jedna novinka. Naleznete
ji na úvodní straně v pravém dolním rohu
a nese název „Sdružení obcí povodí Morávky – kalendář akcí 2015“. Po otevření se
můžete v tabulce dočíst o všech možných
akcích na území deseti obcí, které tvoří naše
sdružení.
Jen namátkou vybírám – v sobotu
20. června se uskuteční hned několik akcí –
„Forest Fest“ v areálu Kamenité ve Vyšních
Lhotách, Hasičská soutěž o pohár starostky
obce na fotbalovém hřišti v Nižních Lho-

Poplatek za odpady

tách, Malá cena Beskyd – turnaj ve volejbalu žáků a žákyň v Raškovicích, v Dobré pak
proběhne turnaj v plážovém volejbalu.
Následující sobotu (27. června) pořádají
hasičskou soutěž pro změnu na Morávce,
zajímavé budou i dvě větší akce – Den Raškovic a Letní slavnost v Dobraticích.
Většinu uvedených i těch dalších akcí
doprovází odkaz na stránky, kde se můžete
dočíst všechny podrobnosti, zvážit, zda by
se vám akce líbila a navštívit ji. Přejeme příjemnou zábavu!
Milan Stypka

– sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.
Děti od 11 - 15 let včetně – ve výši 50 % sazby.

Osvobozeni od poplatku jsou:

- děti do věku 10 let včetně
- občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatek je možno uhradit od června do konce srpna 2015.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo
převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 8. 2015
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KOMPOSTÉRY
Vlastníci nemovitostí na území obce Dobrá, kteří mají zájem o zapůjčení dalšího kusu kompostéru, se mohou hlásit na Obecním úřadě v Dobré, v kanceláři č. 22, u p. Řízkové.

Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů (BRO)
Znovu i tento rok nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Sběr bude zajištěn přistavením velkoobjemového kontejneru na stanoviště
„Za obecním úřadem“ (u garáže):
Přistavení kontejneru v pátek 26. 6. 2015 – ráno
Odvoz kontejneru
v pondělí 29. 6. 2015 – ráno
Kontejner bude označen cedulí „Určeno pro sběr biologický rozložitelných odpadů“
včetně informací, co lze do kontejneru odložit:
UKLÁDEJTE

NEVHAZUJTE

- trávu, seno
- listí, jehličí, piliny
- zbytky ovoce a zeleniny

- větve z ořezu stromů a keřů
- odpady živočišného původu,
- odpady v obalech
- tekuté, nebo kašovité odpady

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 nich budeme pokračovat i nadále.
Termíny přistavení kontejnerů na BRO budou průběžně zveřejňovány v dalších vydáních
Doberských listů.

DALŠÍ TERMÍNY sběru BRO v roce 2015:
Přistavení kontejneru: 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 9. 10., 23. 10., 13. 11. 2015
Odvoz kontejneru: 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 12. 10., 26. 10., 16. 11. 2015
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Evidence jízdních kol
Městskou policií Frýdek-Místek
pro občany obce Dobrá
Městská policie Frýdek-Místek, v rámci
projektu Ministerstva vnitra ČR s názvem
„Forenzní značení jízdních kol za pomocí
syntetické DNA“, provádí evidenci jízdních kol. Pod tímto názvem rozumíme, že
jízdní kolo je na několika příslušných místech označeno mikroskopickými tečkami
s jedinečným kódem. Tyto mikrotečky jsou
pouhým okem téměř neviditelné. Jejich vyhledání na jízdním kole se provádí pod UV
světlem, kde mikrotečky světélkují. Vlastní
kód na mikrotečce se pak jednoduše přečte
pomocí zvětšovacího zařízení.
Podstatou tohoto forenzního značení je
to, že takto označené jízdní kolo je zaregistrováno nejen do databáze Magistrátu města
Frýdku-Místku, ale i do celosvětové databáze výrobce forenzního značení, což odrazuje
pachatele od krádeže jízdního kola, případně zjednodušuje pátrání po odcizeném jízdním kole.

Obec Dobrá zakoupila pro své občany
toto značení a dohodla s Městskou policií
Frýdek-Místek termín pro realizaci značení
přímo v obci Dobrá. První termín byl 30. 5.
2015, v tomto měsíci vyhlašujeme termín
druhý.
Zájemci z řad občanů obce Dobrá se
mohou dostavit dne 28. 6. 2015 od 8:00 do
18:00 hodin na víceúčelové hřiště v obci
Dobrá, k provedení forenzního značení
jízdních kol za pomocí syntetické DNA.
Pro vlastní evidenci jízdního kola vezměte
s sebou občanský průkaz, popřípadě doklad
o nabytí kola. Kolo musí být čisté a suché.
Značení bude provedeno zdarma. Pro zajištění plynulého průběhu akce bude zaveden pořadník, do kterého se mohou občané
zapsat. Pak se stačí dostavit na určitý čas
a vyhnout se tak frontě, případně možnosti,
že sada značení již bude vyčerpána.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá v roce 2015 bude probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 1. 7. 2015,
5. 8. 2015, 2. 9. 2015 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 2015

13. 7., 10. 8., 7. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12. 2015
vždy do 12.00 h.
-8-
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Základní škola Dobrá informuje…
V srdci britského impéria
Ačkoliv už největší říši v dějinách lidstva odvál neúprosný čas, její tlukoucí srdce, hlavní město Londýn, je stále jedním
z nejkrásnějších měst na světě a nabízí svým
návštěvníkům toužícím po poznání nevšední zážitky plnými hrstmi. V týdnu od 10. do
15. května jsme tedy ve spolupráci s cestovní agenturou Student Agency uspořádali
pro naše žáky poznávací zájezd do Londýna
a blízkého okolí.
Vyrazili jsme autobusem v neděli ráno
a poté, co jsme nabrali naše spolucestující
ze ZŠ Libčany a milou slečnu průvodkyni,
jsme se v rázném tempu, avšak v mezích silničních zákonů, řítili ke kanálu La Manche,

který jsme dobrodružně překonali na palubě
mohutného trajektu. Paprsky vycházejícího
slunce zlatily pověstné bílé útesy v Doveru
a nálada byla znamenitá.
Brzy dopoledne jsme už vystupovali
nedaleko budov Parlamentu a kochali se
melancholickým vyzváněním Big Benu. Po
prohlídce centra města, kdy jsme mj. viděli vojenskou přehlídku u královnina sídla
v Buckinghamském paláci, jsme došli na
Trafalgar Square a mohli náhlednout do
obrazových sbírek Národní galerie. Vidět
slavné van Goghovy Slunečnice se člověku nepodaří každý den. Také jsme si zašli
do Britského muzea, kde je možno spatřit

Město na Temži nás uvítalo jako staré známé vznešenými tóny zvonu Big Ben.
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Ne, nejsme v Bagdádu na dvoře Hárúna ar-Rašída, ale před palácem Royal Pavilion v Brightonu.

zázraky starověkého umění několika kontinentů. Ale to už byl večer a tedy čas odebrat
se do hostitelských rodin, kde jsme povečeřeli a odebrali se zaslouženě na kutě.
Druhý den ráno nás čekala cesta do nedalekého přímořského letoviska Brightonu,
kde někteří z nás poprvé mohli smočit aspoň symbolicky ruku v mořské vodě (byla
ovšem ledová), a zavítali jsme do nejstaršího podmořského akvária v Británii, kde
jsme se mohli radovat z pohledu na zázraky
mořské fauny i ﬂóry. Obrovské želvy či veliká chobotnice jako by vystoupily přímo
z chlapeckých snů ovlivněných četbou románů o kapitánu Nemovi. Děti si mohly dokonce pohladit hvězdici. V Brightonu svého
času pobýval i tlustý princ regent, pozdější
král Jiří IV., který zde postavil palác jako vystřižený z Pohádek tisíce a jedné noci. Palác

jsme si prohlédli a přesvědčili se na vlastní
oči, že být princem či králem má své výhody.
Čas letěl jako vítr a už tu byla středa, kdy
jsme zamířili do Windsoru a prohlédli si
zdejší zámek, který je jedním ze sídel královské rodiny. Počasí nám ten den věru přálo
a procházka krásným prostředím největšího
obydleného palácového komplexu na světě
nás naplnila hřejivým pocitem, že cestování
je krásné. Někteří neodolali a dali si i královskou zmrzlinu připravovanou královskými
zmrzlináři z královského mléka královských
krav. Chutnala královsky. Po prohlídce
jsme se vrátili do centra Londýna a zašli si
do Přírodovědného muzea, jehož návštěva
představovala pro mnohé děti vrchol celé
cesty. Nemá cenu popisovat, co všechno lze
v tomto muzeu plném interaktivních vzdělávacích prvků zažít. To se prostě musí vidět.
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Přírodovědné muzeum nás nadchlo svými exponáty
ze všech oblastí živé i neživé přírody.

Ve čtvrtek se obloha zamračila a my
jsme si tak užili opravdového anglického
počasí – několik druhů deště a navrch silný
vítr od moře. Přesto jsme neztráceli dobrou

náladu a navštili jsme londýnský Tower, kde
jsme viděli korunovační klenoty (a protože
Británie byla impérium, mají jich tam nepočítaně). Cestou jsme také mohli obdivovat
otevírací most Tower Bridge a zašli jsme
i do galerie moderního umění Tate Modern.
Pak už nás čekaly jen poslední nákupy na
Covent Garden a dlouhá cesta domů.
Jsme rádi, že se během našich dobrodružství nikomu nic nestalo a že jsme se
všichni vrátili bohatší o skvělé zážitky. Děti
byly spokojené s tím, jak dovedně dokázaly
používat angličtinu a všude se dorozumět,
a že si domů vezou také hromadu nezbytných suvenýrů. Sbohem, vznešený Albione,
snad se ještě setkáme.
Mgr. Jan Lörinc

Projekt Voda v životním prostředí člověka
Ve dnech 5.–6. května se uskutečnil na
naší škole již tradiční ročníkový projekt
sedmáků zaměřený na EVVO „Voda v životním prostředí člověka“. Projekt nám
ovšem letos nevyšel tak, jak byl nastartován

Filip Kubíček ze 7. A vyhledává na internetu
informace o vodních živočiších.

v minulých letech. Zradilo nás počasí, takže druhý den, který obvykle trávíme u řeky
Morávky, jsme museli uskutečnit opět v prostorách školy.
Přestože jsme pobývali v odborných
učebnách přírodopisu, chemie a fyziky a také
ve školním inforcentru, byl projekt zaměřen
ryze prakticky. To, co nešlo provést u řeky,
jsme úspěšně simulovali v učebnách, např.
určovali byliny, které rostou nejčastěji u naší
řeky, seznamovali jsme se s živočichy, kteří
žijí u vody nebo jsou zcela na vodě závislí.
Žáci vytvořili informační plakát celé řeky
Morávky. V chemii a ve fyzice prováděli pokusy s vodou.
Kromě těchto aktivit nás opět navštívil
pan Valko se svými chráněnci, hady a ještěry. Povyprávěl nejen sedmákům, ale také
malým prvňáčkům o životě těchto plazů.
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Kromě toho, že slyšeli spoustu zajímavosti
ze života hadů a ještěrů, mohli si i na závěr
hady osahat a nechat lézt po těle.
Závěrem bych chtěla pochválit sedmáky
za aktivitu, se kterou přistupovali k plnění
zadaných úkolů. Taktéž děkuji svým kolegům za přípravu a realizaci projektu.
Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO
a žáci sedmých tříd

Jana Moravcová ze 7. A si s mírnými obavami
prohlíží dinosaura na své paži.

Velké ﬁnále ČEZ Street Hockey Cup 2015
Po čtvrté ve své historii naše škola postoupila na největší ﬂorbalový turnaj v České republice. Kvůli MS světa v hokeji, které
se hrálo v ČEZ aréně, se letos netradičně

celý turnaj konal v hale SC Dubina.
Náš tým ve složení Michael Moják,
Jakub Sklář, Martin Sekanina, Filip
Tomančák, Viktor Žíla a Martin Piškoř
vybojoval v prvním kole těsně vítězství nad
ZŠ Velká Polom. Ve druhém kole narazil na
družstvo z Kozlovic a těsně prohrál o gól,
když mu v závěru nebyla rozhodčím uznána regulérní branka. Díky tomu jsme bohužel nepostoupili do dalších bojů. I přesto všechno nám turnaj připravil výborné
sportovní zážitky a už teď se těšíme na další
ročník. Celému družstvu chci poděkovat za
vzornou reprezentaci naší školy.

Naši ﬂorbalisté s Bobem a Bobkem, jakýs takýs
klobouk má ovšem jen brankář.

Mgr. Jiří Šmahlík

Hyde Park v Dobré
V prvním červnovém týdnu proběhl
na naší škole již 2. ročník řečnické soutěže v anglickém jazyce nazvané Hyde park.
Tuto soutěž jsme připravili pro žáky 8. a 9.
ročníků. Jejich úkolem bylo připravit si ve
vymezeném čase krátký projev v anglickém
jazyce na zadané téma, přičemž na výběr

měli žáci tři různé tematické okruhy. Poté
bylo jejich úkolem přednést svůj projev
před publikem a porotou, která byla složena z vyučujících anglického jazyka.
Porota měla nelehký úkol, neboť všechny proslovy byly na velmi vysoké úrovni.
Žáci měli na přípravu pouze 1 hodinu čis-
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tého času a témata dopředu neznali. I přesto byly jejich výkony pro porotu velkým
a příjemným překvapením, protože se
všichni ocitli na pár okamžiků v londýnském Speaker’s Corner (řečnický koutek),
kde mohou lidé svobodně vystoupit s téměř
jakýmkoliv projevem.
Všichni zúčastnění si odnesli diplomy
a sladkou odměnu, tři nejlepší pak i anglickou knihu s poslechovým CD. Nejlepšími řečníky byli Natálie Bojková z 9. A,
Barbora Švarcová z 8. A a Michal Kroček
z 8. A. Všem zúčastněným blahopřejeme.
Děkujeme i Klubu rodičů za sponzorování
odměn pro žáky.
Mgr. Renáta Tvrdá

Jedna z vítězek soutěže Natálie Bojková
během svého proslovu.

Úspěch Karolíny Zemanové
Velkým koníčkem Karolínky Zemanové, která je žákyní 6. B naší školy, je angličtina. A tudíž když nakladatelství FRAUS
vyhlásilo soutěž o tablet v angličtině, nelenila a ihned se pustila do práce.

Úkolem bylo zamyslet se a zpracovat
téma YOUR SPACE, tedy místo či prostor,
kde se cítím dobře. Karolínka si vybrala své
oblíbené místo houpačku a zpracovala na
toto téma povídání, které muselo obsahovat 40 – 60 slov.
A hle, Karolínka si vybojovala 6. místo. Na tablet sice nedosáhla, ale jistě ji potěší hrneček
s logem FRAUS a ve svém životě
a zdokonalování školních znalostí využije anglický slovník.
Pro své spolužáky také získala
propisky a záložky s nepravidelnými slovesy, které jistě všichni
v hodinách anglického jazyka
ocení.
Mgr. Markéta Turoňová

Oceněná práce Karolíny Zemanové pojednává
o jejím oblíbeném místě.
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Projekt Les v našem prostředí
Červen na naší škole patří lesu a myslivosti. Tak je zaměřen ročníkový projekt,
poslední v pořadí, Les v našem prostředí.
Je připraven pro žáky šestých tříd. Jak to už
u našich projektů zaměřených na environmentální výchovu bývá, první den probíhal
v odborných učebnách a druhý v terénu.
V počítačové učebně si každá třída zhotovila svůj třídní „keltský kalendář“. V tomto kalendáři jednotlivé stromy horoskopu
představují (podobně jako ve zvěrokruhu)
vlastnosti, které mají lidé narození v tomto
období. V učebně přírodopisu si žáci zasoutěžili; dozvěděli se hodně zajímavého
o lese, o životě v něm, o nemocech a škůdcích
v lese; spočítali podle letokruhů, jak je strom
starý; rozlišovali lesní patra a přiřazovali,
kdo v nich žije; určovali podle zvuků obyvatele lesa atd. Nakonec si děti ve školní dřevodílně samy vyrobily malou hrací kostku.
Druhý den, jehož součástí byla i terénní
zeměpisná praxe, žáci prožili na myslivecké chatě a v přilehlém lese. Na chatě byli
zasvěcováni do tajů myslivosti, poznávali
lebky, kožešiny a vycpaniny zvířat, určovali živočichy podle pobytových znamení.
V lese porovnali lesní patra, určovali listnaté

a jehličnaté stromy. Nakreslili si jejich kůru,
zahráli hru hmatavku, při níž hledali stromy
se zavázanýma očima. V lesní hrabance hledali živočichy a určovali je, také si prohlédli
obávaného škůdce dřevin – lýkožrouta smrkového a severního.

V počítačové učebně děti hledaly zajímavé
informace týkající se stromů.

Děkuji všem šesťákům za snahu a aktivitu při plnění jednotlivých úkolů a kolegům
za náročnou práci na projektu.
Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO

2. ročník Jarního turnaje
ve stolním tenise
Ve čtvrtek 4. června se konal na naší škole turnaj ve stolním tenise. Turnaj byl určen
žákům a žákyním 5. až 7. ročníku. Na turnaj
se přihlásilo celkem 20 hráčů a hráček, kteří
byli rozděleni do skupin, kde spolu svedli tuhé boje. Z každé skupiny postupovali

pouze 2 hráči, kteří se pak utkali o stupně
vítězů.
Mezi dívkami se na stupně vítězů probojovaly šesťačky Radka Saranová, Denisa
Tomančáková a z prvního místa se radovala
Karolína Niklová ze 6. C. Mezi chlapci skon-
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čil na třetím místě Matěj Gadlina z 6. C,
druhé místo obsadil Martin Sekanina
a titul obhájil Jakub Sklář, oba ze 7. C.
Všem zúčastněným děkuji za předvedené

výkony a těším se na třetí ročník turnaje ve
stolním tenise v příštím roce.
Mgr. Jiří Šmahlík

Účastníci turnaje ve stolním tenisu si užili krásné odpoledne naplněné ping-pongovou pohodou.

Verbalista 2015
Ve středu 27. května se uskutečnila tra- proslov pana učitele Lörince, který byl plný
diční soutěž v mluveném projevu Verbalis- napětí a odnesli jsme si z něj spoustu nota. Žáci si v této zkoušce řečnického ostrovtipu mohou porovnat
nejen své rétorické schopnosti,
ale také zručnost, s níž dokáží
zvládnout svou nervozitu. Na
soutěž byli učiteli českého jazyka vybráni nejlepší řečníci
8. a 9. tříd.
Úvodem jsme si vyslechli
krásný zpěv ve francouzském
jazyce v podání Barbory Pastrňákové z 8. B, který velmi zpříjemnil napjatou atmosféru. Dále
jsme si mohli vychutnat uvítací Spokojení účastníci soutěže v mluveném projevu Verbalista 2015.
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vých poznatků.
Poté už následovala hlavní část, ve které
jsme si poslechli připravené proslovy jednotlivých soutěžících. I přes všechnu nervozitu všichni podali úžasný výkon a porota
stála před nelehkým úkolem – vybrat šest
nejlepších, kteří postoupí do ﬁnále. Zároveň
probíhalo tajné hlasování o Cenu diváka, ve
které měli sami soutěžící vyhodnotit, kdo se
jim nejvíce líbil.
V samotném ﬁnále mělo šest statečných
nelehký úkol vymyslet během 10 minut
krátký proslov na tajuplné téma „Ucho“.
Výkony byly velmi vyrovnané a porota opět

musela pečlivě posuzovat, kdo si zaslouží
palmu vítězství. Nakonec byly vybrány tři
vítězky – Sabina Dobrovská z 8. B, Renata
Karásková z 9. B a Natálie Bojková z 9. A.
Cenu diváka obdržela Barbara Pastrňáková
z 8. B. Všechny oceněné žákyně si odnesly kromě sladké odměny také zajímavou
knihu, každý účastník soutěže dostal také
diplom a něco na mls. Děkujeme vyučujícím za organizaci krásné řečnické soutěže
a přejeme všem účastníkům, aby jim nikdy
nedošla slova.
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“
Jak jsme slíbili v květnovém čísle Doberských listů, vrátíme se ještě v tomto čísle
k oslavám Dne matek v naší MŠ. Připomeneme si také průběh letošního Dne dětí na naší
zahradě, nejprve však krátké povídání o aktivitách našeho dětského pěveckého sborečku
„PAPRSEK.“

Dětský pěvecký sbor Paprsek
zpívá ke „Dni matek“
Dne 10. 5. 2015 v sále ZŠ, zazpíval Dětský pěvecký sbor Paprsek k příležitosti oslavy „Dne matek.“ Tentokrát se děti a paní
učitelky Mgr. Ludmila Sikorová a Bc. Marie
Adamusová představily poněkud netradičně
„jako kočky a kocouři“. Také celý repertoár

tvořily písně o kočičích trampotách, které
v závěru vyvrcholily roztomilým kočičím
tancem.
Děkujeme paní Škapové za vytvoření
kostýmů pro děti a také rodičům za milou
spolupráci. Děkují děti a paní učitelky.

Vystoupení
v Klubu seniorů
13. 5. 2015
Ve středu dne 13. 5. 2015 vystoupil Dětský pěvecký sbor Paprsek v Klubu seniorů. Děti zde opět
s velkým nadšením předvedly „kočičí
vystoupení“, za které byly odměněny
velkým potleskem a sladkou „kočičí“
odměnou.
Bc. Marie Adamusová

Oslavy Dne matek v naší MŠ
Besídky ke Dni matek sice probíhaly
v jeden den, ale v jednotlivých třídách,
kde si děti každé třídy připravily společně
s paními učitelkami svůj vlastní program.
Například třída VČELIČEK nazvala
svůj program „Kytice lásky.“ Kytice se
skládala ze čtyř barev: červené – barvy srdce, žluté – hřejivého objetí, modré – leh-

kosti obláčku, se kterou je láska dávána a
zelené jako štěstí všech, kteří ji poznají. Do
programu se zapojily také maminky, které
sestavily pomocí okvětních lístků s různými podobami slova láska „kytici lásky“ pro
své děti.
Třída BROUČKŮ tentokrát připravila pro své maminky program pod názvem
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„Maminko, poletíme do vesmíru!“ Děti
společně s maminkami cestovaly raketou
na „planetu kytiček, „planetu dovádivých
dětí“, „planetu písniček“ a „planetu zvířátek.“ Na každé planetě čekala skupinka dětí s písničkou či veselou básničkou.
Z daleké planety mezi nás zavítala také
malá mažoretka Kristýnka, která nám
předvedla své taneční umění s hůlkou. Děti
maminkám společně zazpívaly a poslaly
jim vzdušný polibek.
A co třeba MOTÝLCI? Také oni si
pro své maminky přichystali zajímavý
program. Děti ze třídy Motýlků se v den
besídky proměnily v kočičky a kocourky
a maminky potěšily spoustou krásných písniček a básniček. Děti zahrály maminkám

pohádky „Jak pejsci a kočičky pekli dort“
a „O koťátku, které zapomnělo mňoukat.“
Se sladkou pusou popřály maminkám
k svátku a předaly jim vlastnoručně vytvořené obrázky kytiček.
Tolik tedy alespoň krátká ukázka toho,
jakým způsobem slavily naše děti společně
s maminkami jejich svátek. Samozřejmě,
že za odměnu za jejich skvělý výkon pak
na děti, ale vlastně na všechny přítomné, čekalo ve všech třídách sladké mlsání
v podobě zákusků, koláčů a jiných pochutin, které opět napekly naše šikovné a tvořivé maminky. Moc jim za to děkujeme, maminky si dokonce vyměňovaly mezi sebou
recepty na tyto dobroty. I za ně velký dík.

Oslavy Dne dětí na zahradě MŠ
Počasí, které bylo po celý týden deštivé
a zamračené, se v pátek přece jen umoudřilo a Den dětí na naší zahradě mohl začít…
Děti i rodiče se mohli podívat na ukázku Juda, ve které vystoupili jak naši malí
svěřenci a předvedli vše, co se již naučili,
tak i zkušení judisté z oddílu Juda.
Děti, které měly zájem, mohly projít
společně s rodiči zábavnými soutěžemi, jež
pro ně připravili místní skauti. Pokud děti
zdárně absolvovaly všechna stanoviště,
dostaly za odměnu balíček plný překvapení. Další atrakcí našeho dětského dne byl
malý poník, na kterém se děti mohly projet, pokud byly trpělivé a společně s rodiči
si vystály někdy kratší, časem však stále
delší frontu. Velké poděkování proto patří
paní Mohylové nejen za možnost projížďky
našich dětí na poníkovi, ale především za
neskonalou trpělivost a výdrž až do konce
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našeho dětského dne, aby byly všechny děti
spokojené a mohly se na poníkovi projet.
Dalším bodem programu bylo vystoupení dětí z kroužku angličtiny, které předvedly rodičům tanečky s anglickými písničkami pod vedením paní Zuzany Škrabánkové.

A pak už se chystaly předvést svůj veselý
Šmoulí taneček děti z Pohybovek, který
s dětmi nacvičila p. uč. Bc. Veronika Palarčíková, další taneček, tentokrát s PET
láhvemi, si pro nás připravily děti společně
s p. uč. Bc. Evou Březinovou.
A pak už nastal zlatý hřeb celého odpoledne, tedy pasování našich předškoláků.
Předškoláci z jednotlivých tříd se postupně
seřadili před zraky svých rodičů a po pasování děti obdržely čepičku, šerpu a knížku jako upomínku na svá předškolní léta
v MŠ. Celým dětským odpolednem nás
provázela a děti pasovala p. uč. Mgr. Ludmila Sikorová. Děkujeme.

Muzikohrátky
Ještě jednu akci zde vzpomeneme.
A tou byly muzikohrátky s paní Gavlasovou. Děti se v kruhu za doprovodu jímavých slov naší průvodkyně vydaly do daleké Afriky. Děti se krásně zklidnily, ztišily,
naslouchaly všemi smysly. Vyzkoušeli jsme
si společnou hru na tělo, ale děti se již nemohly dočkat, až dostanou svůj bubínek
a budou moci si samy vyzkoušet podle vzoru naší průvodkyně si na něj zahrát. Byl

to určitě skvělý zážitek nejen pro děti, ale
také pro všechny přítomné. Na závěr se
děti opět krásně ztišily při poslechu nádherných tónů neobvyklých nástrojů, které
byly opravdu okouzlující. Děkujeme paní
Gavlasové a příští rok se budeme určitě těšit na další muzikohrátky.
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Mgr. D. Dvořáčková

Místní knihovna Dobrá
nabízí seniorům nad 70 let a ZTP

„DONÁŠKOVOU SLUŽBU KNIH A ČASOPISŮ“
kterou si můžete objednat v naší knihovně přes telefon
558 641 016, 725 144 014 nebo přes email knihovnadobra@dobra.cz
Registrace čtenářů i donáška je zdarma!
Čtenáři si mohou požádat o tematický seznam literatury,
ze kterého si budou knihy vybírat.

Den matek
Dne 10. 5. 2015 ve 14 hodin se v sále
Základní školy v Dobré uskutečnila každoroční oslava Dne matek, tedy příležitost jak
udělat radost všem maminkám. Tento svátek má být oceněním mateřství a o to se také
naše děti snažily.
Vystoupil dětský pěvecký sbor Paprsek,
děti recitovaly básničky, zpívaly písně a dokonce předvedly moderněji zpracovanou
pohádku „O dvanácti měsíčkách“, která se
vryla do paměti nejednomu návštěvníkovi.
Každá z maminek dostala při vstupu
od členů kulturní komise květinu a linecké

srdíčko, které vykouzlilo úsměv na rtech
nejedné z nich. O úspěchu této akce svědčí
plně obsazený sál.
Tímto bychom tedy chtěli poděkovat
těm, kteří se na přípravě a zkoušení jednotlivých představení podíleli, především vyučujícím ze školky: paní Marii Adamusové
a Ludmile Sikorové a ze školy: Jiřině Zachníkové, Radmile Jelínkové, Janě Kavkové,
Alexandře Blažkové, Jarmile Kročkové
a Andree Hovjacké.
Za kulturní komisi
Romana Ponikvová

Turistika Beskydy
V dubnu jsme otevřeli turistickou sezónu výšlapem na Prašivou, Kotař a přes
Ateliér na Morávku. I když se teplota pohybovala jen něco málo nad nulou, neodradila nás, a užili jsme si príma sobotu na
horském vzduchu. Ráda bych poděkovala
turistům za účast a budu se těšit na podzim opět na hory s Vámi.
za SKROD Renata Friedlová
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Noc kostelů
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Oslavy výročí konce války
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Oslavy výročí konce války
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Turnaj ve stolním hokeji
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Doberská Pětka se vydařila
V sobotu 16. května uspořádala Sportovní komise 1. ročník běžeckého závodu
Doberská Pětka. Celá akce proběhla v areálu Na Spartě, kde bylo pro závodníky připraveno zázemí s občerstvením. Doberskou
Pětku provázelo slunečné počasí a přilákalo
na start 80 běžců. Od devíti hodin se spustila prezentace jednotlivých kategorií. Jako
první startovaly předškolní děti, které svůj
závod na 120 m zvládly a v cíli byly odměněny perníkovou medailí a balíčkem sladkostí.
Na kategorii mladších žáků a žákyň čekala
už delší trasa a to 600 m. Mezi chlapci vyhrál Honza Zícha a u dívek Aneta Malotová.
Následoval start starších žáků a žákyň. Trasu o délce 800 m zaběhl nejrychleji Kryštof
Velčovský a Karolína Zemanová si doběhla
pro první místo mezi dívkami. Na juniory
a juniorky čekala trať 1,7 km, cílem jako
první proběhl Matěj Vláčil a za juniorky
Nikola Vojtovičová. Na jedenáctou hodinu
byl naplánován start hlavního závodu BĚH
LUKÁŠE KUČI - O POHÁR SENÁTORA
JIŘÍHO CARBOLA na počest mladého
běžce z Dobré, který se svou nemocí bojo-

val až do konce. Na startu se seřadilo přes
50 běžců v 7 kategoriích. Mezi ženami,
které běžely trať o délce 3,2 km si pro vítězství v kategorii do 34 let doběhla Petra
Čaganová s časem 13:20, kategorii žen
do 50 let ovládla Ludmila Trávníčková
a v kategorii nad 50 let se radovala z prvenství místní běžkyně Jaroslava Velčovská.
V mužské kategorii do 34 let doběhl jako
první Petr Pražák z Ostravy, který trať
dlouhou 5 km zdolal v čase 17:41. Kategorii muži do 50 let vyhrál René Slonka
a kategorii nad 50 let Jaroslav Navrátil. Nejrychlejším mužem bydlícím v Dobré se stal
Matěj Vláčil a nejrychlejší ženou z Dobré
Veronika Palarčíková. Všem vítězům a zúčastněným gratulujeme a těšíme se na další
ročník Doberské Pětky. Na závěr bych chtěl
poděkovat Vlastě a Veronice Březinové za
perníkové medaile a paní učitelce Jarce Matyskiewiczové za vyrobení medailí pro tři
nejlepší závodníky v každé kategorii.

Za SKROD – Jan Gryžboň

Klub seniorů a oslavy
Také Dobrá zastoupena členy obecního
úřadu a všech ostatních složek působících
v obci se dne 8. května zúčastnila oslav
70. výročí konce druhé světové války a vzpomínky na Ty, kteří pro vítězství obětovali to
nejcennější, své životy. Oslavy začaly položením květin u památníku u obecního úřadu
a u sokolského hřiště. Poté se účastníci přesunuli do areálu Sport Relax Clubu v Dobré, kde pokračovaly oslavy bohatým pro-

gramem, a to jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež. Bylo možné se povozit na koních,
nebo na dvou obrněných transportérech.
Koho zajímaly spíše zbraně měl možnost si
je prohlédnout nebo i osahat.
Děti si mohly ověřit svou zručnost a šikovnost při plnění úkolů na Partyzánské
stezce nebo na laserové střelnici. Po splnění
všech bojových úkolů všem vyhládlo a tak
bylo zapotřebí si vybrat, každý podle vlastní

- 25 -

chuti, občerstvení. Členové klubu seniorů
a Svazu tělesně postižených byli odměněni
bonusem na částečnou úhradu občerstvení. Počasí taky přálo a tak co říci na závěr.
Nezbývá než poděkovat ﬁrmám CASH
stavby, JEWA zastoupenou panem Františkem Jelénkem a všem pracovníkům, kteří
se starali o obsluhu a hladký průběh oslav.
Akce umožnila občanům Dobré se potkat se
spoluobčany, což pomáhá udržovat dobré
mezilidské vztahy.
za Klub seniorů Čeněk Juřica předseda

Sportovní den v Havířově
Ve středu 3. června se zůčastnilo pětičlenné družstvo seniorů ve složení paní
Čížková Věra, Gryžboňová Drahomíra
a pánové Pindora Miloslav, Carbol Jaromír
a Čeněk Juřica sportovního dne v Havířově,

který pořádal Moravskoslezský svaz seniorů. Soutěžilo se v bowlingu, ruských kuželkách, petanque, stolním tenisu a ve víceboji.
Celkem nastoupilo 193 účastníků. Členové
našeho družstva se přihlásili na ruské kuželky, pétanque a bowling. I přes to, že jsme
bojovali usilovně, nezopakovali jsme medailová umístění z minulých let. Pro příští
ročník budeme muset zintezívnit přípravu
a snad opět dosáhneme na medaile.
Čeněk Juřica předseda
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Oslava Dne matek
Ve středu dne 13. května proběhla oslava Dne matek v klubovně seniorů. Tradičně
mezi gratulanty byl soubor Paprsek z naší
MŠ pod vedením paní učitelek. 18 kočiček
a 5 kocourků předvedlo pásmo písniček, říkadel a tanečků na téma koťata. Seniorkám
se vystoupení moc líbilo a bylo odměněno
velkým potleskem a vystupující obdrželi
drobné pamlsky. Děkujeme paním učitelkám a budeme se těšit na další setkání se
souborem Paprsek.
Čeněk Juřica předseda KS

Svaz tělesně postižených v Dobré
– Smažení vaječiny
Jako tradičně každým rokem, dne 26.
května 2015, proběhlo na našem oblíbeném
místě, v Kačabaru, smažení vaječiny. Zklamalo nás počasí, neboť pršelo a nemínilo se
umoudřit, aby přestalo pršet. I přesto se nás
sešlo 47 a smažila se vaječina z 268 vajec.
Chutnalo všem.

Přišel mezi nás i místostarosta Mgr. Milan Stypka, který nás tímto potěšil. Nakonec jsme se dobře pobavili a ke všemu tomu
příjemnému nám zahrál na harmoniku pan
František Biolek.
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Předsedkyně svazu Marie Biolková

Plán práce Klubu seniorů
na 3. čtvrtletí 2015
Středa 15. 7.

Návštěva zámku v Karviné. Odjezd vlaku v 9:43 z Dobré na Český Těšín.
Odjezd z Karviné v17:00, návrat 18:11 hodin Dobrá.

Středa 12. 8.

Návštěva arboreta ve Staříči. Odjezd autobusu Dobrá střed v 10:11 do
Frýdek nádraží a 10:34 odjezd do Staříče. Odjezd ze Staříče v 17:03.

Středa 9. 9.

Zájezd do muzea J. G. Mendla ve Vrážném a do Bartošovic do záchranné
stanice a vodního mlýna. Odjezd od kostela v 8:00 hod.
Cena 100 Kč na osobu.

Středa 16. 9.

Beseda ze zahrádkáři, která se uskuteční v sále naší základní školy
v 16:30 hod.

Středa 23. 9.

Tradiční opékání klobás v Kačabaru v 15:00 hodin.

V měsících červenec a srpen můžou členové po domluvě a zajištění klíčů do klubovny.
A v září bude klubovna otevřena ve středy od 15:00 hod.
Čeněk Juřica předseda

7. turnaj Šprtec tour 2014 - 2015
DOBRÁ 23. - 24. 5. 2014
FINÁLE
Posledním turnajem se rozloučili hráči
s letošní sezónou. Finále a důležitý boj
o každý centimetr stolu, o to, kdo bude celkový vítěz, kdo vyzvedne pohár pro vítěze
družstev, to byla sobota velmi nádherných
soubojů. Náš klub už měl prakticky prvenství zajištěno, jen teorie mohla náš mančaft zradit, což se nestalo. Turnaj u nás
sice ovládli jednoznačně hráči Vsetína, a to
i v družstvech, přesto jsme se z celkového

vítězství radovali my. Avšak naši nejlepší
hráči trošku zaostali. Dalibor Hájek v posledním zápasu musel vyhrát, aby se umístil
na bedně, bohužel remíza ho katapultovala
tabulkou níže. Josef Svoboda začal turnaj
hodně lacině, přesto bojoval o medaile, ale
poslední zápas nezvládl s Tomášem Polanským ze Vsetína a tak se radovali kluci
z Jokerem na hrudi. Kategorie žen měla
naše zastoupení na stupínku, a to bronzo-
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vém. Nina Králíková, která opět zabojovala, si odnesla pohár pro třetí nejlepší ženu,
a to i celkově po sedmi odehraných turnajích celé sezóny. Tímto gratulujeme a přejeme jí hodně dalších úspěchů. Překvapením
na tomto turnaji byl Josef Studenič, Ocelář
tělem i duší, od prvního zápasu si chtěl jít
pro svou první medaili a podařilo se. V kategorii žáků získal bronzový kov a je to vzpruha do další sezóny. Družstva jednoznačně
na tomto turnaji ovládli hráči Jokers Vsetín,
celkově ale skončili až druzí hned za námi.
Horší už potom byli jen hráči Partyje z Ostravy, kterým patří bronz. Poděkování patří
i našim nejlepším žákům této povedené sezóny. Celkové stříbro vybojoval Jakub Sklář
a bronzovou příčku obsadil Petr Hadaščok.
Celkovým vítězem a bezesporu nejlepším
mužem se stal po zásluze náš hráč Dalibor
Hájek. Velká gratulace pro arizonského snipera. Hned za ním byl havířovský Filip Caránek a třetí pozici obsadil Tomáš Polanský
ze Vsetína.
Neděle patřila soutěži nejlepších čtyř
družstev. Utkali se HAVÍŘOV, VSETÍN,
DOBRÁ a OSTRAVA.
Sestava našeho celku byla: Dalibor Hájek, Petr Hadaščok, Jakub Sklář, Vítězslav
Foltýn, Jan Bilko, Josef Studenič a náhradník Ladislav Hájek.
Kluci se chtěli porvat o další cenné
vítězství, po sobotní euforii chtěli uspět
i v neděli. No a chybělo kousek, aby Dobrá slavila další úspěšný zářez na šprtcové
mapě. Jeden gól dělil náš klub od senzační
výhry, ale nakonec se radovala Partyja Ostrava. Nemáme se za co stydět, druhé místo
je taky úspěch. Třetí skončili Jokers Vsetín
a na poslední čtvrté příčce borci z Havířova.
Tímto gratuluji našemu týmu za velké úsilí

a bojovnost, a že i v další sezóně se porveme
o nejvyšší stupínky.
Toto je nejlepší tým Moravy ve stolním
hokeji a nejlepší realizační tým kolem něj.
Děkuji hlavně JARKOVI a NADI HADAŠČOKOVÝM za výbornou práci, co se týče
kuchyně, dále děkuji DANĚ HÁJKOVÉ
za skvělou výpomoc a DALIBORU SKLÁŘOVI za výbornou celoroční reprezentaci
a skvělou atmosféru v týmu. Chceme tě mít
Dájo i v dalším roce v týmu, zůstaň s námi.
To platí i pro LIBORA MLČÁKA, výborný kluk do party, moc toho nenahraje, ale
jako součást našeho kádru je důležitý, dělá
dobrou pohodu v týmu. Hoši děkuji za tuto
super sezónu.
Důležité poděkování patří především
obci Dobrá za celoroční spolupráci, a že
nám bude věrná i v dalších letech. Na závěr
děkujeme za sponzorský dar do ﬁnálového
turnaje v Dobré jezdeckému klubu Moravian Dobrá, ohromně si toho vážíme.
Celkové pořadí po 7. odehraných turnajích:
Muži:
1. DALIBOR HÁJEK
2. FILIP CARÁNEK
3. TOMÁŠ POLANSKÝ
Žáci:
1. JIŘÍ DOHNAL
2. JAKUB SKLÁŘ
3. PETR HADAŠČOK

(B.H.C. DOBRÁ)
(CSVČ J. BOSKA
HAVÍŘOV)
(VSETÍN JOKERS)

(ZŠ ŠAFAŘÍKOVA
VAL. MEZIŘÍČÍ)
(B.H.C. DOBRÁ)
(B.H.C. DOBRÁ)

Ženy:
1. VENDULA ŠIMKOVÁ (VSETÍN JOKERS)
2. LUCIE KUBÍKOVÁ
(PARTYJA
OSTRAVA)
3. NINA KRÁLÍKOVÁ
(B.H.C. DOBRÁ)
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Družstva:
1. B.H.C. DOBRÁ
2. VSETÍN JOKERS
3. PARTYJA OSTRAVA
Neděle soutěž družstev:
1. PARTYJA OSTRAVA
2. B.H.C. DOBRÁ
3. VSETÍN JOKERS
4. CSVČ J. BOSKA HAVÍŘOV

Josef Svoboda (B.H.C. Dobrá)
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Výsledky našich judistů
po první polovině letošní sezóny
Jako klub jsme za půl roku 2015 absolvovali více než 50 akcí, vybojovali jsme více
než 600 medailí a více než 1 500 vítězných
utkání, zúčastnili jsme se 15 soustředění
a nadstandardních tréninků u nás i v zahraničí. Nejlepší členové odtrénovali 170
hodin, v průměru naši borci odtrénovali 80
hodin. V roce 2015 se připravovalo na 4 základnách celkem 230 dětí a mládeže.

TRENÉRKA DOBERSKÝCH
JUDISTŮ VYBOJOVALA
BRONZ NA MISTROVSTVÍ
EVROPY POLICIE
V DRÁŽĎANECH
Trenérka Pavla Prőllová dosáhla dalšího významného úspěchu, když vybojovala

Pavla Prőllová první zprava.
BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME
ZA VZORNOU REPREZENTACI KLUBU.

bronzovou medaili ve váze do 78 kg. Dlouhodobě patří k úspěšným oporám státní
policejní reprezentace, za což se jí dostalo
poděkování od ministra vnitra, policejního
prezidenta, hejtmana kraje a dalších významných činitelů.

Absolvovali jsme tři soutěže
mistrovství republiky
a v různých kategoriích jsme
vybojovali 6 mistrovských
medailí, z toho 3 tituly
V Chomutově vybojoval 5. místo Vít Jerglík a 7. místo Nikol Mikolášová v kategorii
juniorů. Na mistrovství republiky družstev
v Jablonci hostovali naši borci hned v několika favorizovaných týmech. Celou polovinu
družstva starších žáků Baníku Ostrava tvořili naši Filip Koloušek, Šimon Filipec, Luděk Kubíček, Kamil Kisza a Daniel Šimek.
Svým výkonem výrazně přispěli k 1. místu
a zisku republikového titulu. Na titul dosáhly také starší žákyně Simona Gregušová a Karolína Kubíčková, které startovaly
v družstvu Olomouce. Obě získaly titul také
jako členky družstva dorostenek. Třetí místo
vybojovaly Nikola Šimková a Natálie Filipcová, které bojovaly za tým dorostenek Baníku Ostrava. Trenérka Pavla Prőllová byla
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Úspěšné judistky, zleva Karolína Kubíčková, Nikola Šimková, Pavla Prőllová, Natálie Filipcová a Simona Gregušová.

pro mistrovství družstev žen oslovena hned
třemi kluby. Vybrala si Hradec Králové, se
kterým po bezchybném výkonu vybojovala
stříbro. Na MČR družstev krajů staršího
žactva, vybojovali v týmu Moravskoslezského kraje stříbrné medaile Karolína Kubíčková, Luděk Kubíček a Daniel Šimek.

nasazením a touhou po vítězství domácí základna z Raškovic. Ve třetím a čtvrtém kole
ve velmi vyrovnaném stavu vítězí opět základna Frýdku Místku. Tým Dobré, oslabený o své opory skončil těsně na třetím místě.

Zkoušky na rozhodčí III. třídy
úspěšně složili
Vít Jerglík, Lukáš Janulek, Marek Měchura a Nikol Mikolášová.

Máme za sebou čtyři kola
oddílového mistrovství
Po 1. kole vedla základna Frýdek-Místek. Ve druhém kole zvítězila neskutečným

Mistrovství klubu se uskutečnilo pod širým nebem.
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Další dvě kola soutěže můžou přinést hodně
změn a napínavých zážitků. Zatím se soutěže zúčastnilo celkem 120 borců.

Úspěšně jsme bojovali
také na turnajích Českého
poháru a významných
mezinárodních soutěžích

Do prázdnin nás ještě čeká
Český pohár v Chomutově a mezinárodní soutěž v Rakousku. V červenci si judisté a
jejich přátelé užijí letní tábor „Cesta Kolem
světa“ v Čeladné. Závěr prázdnin bude patřit tvrdé přípravě závodního týmu na Skalici.
Po prázdninách proběhne nový nábor členů.
Velký zájem se očekává v mateřské školce
a třídách 1. stupně ZŠ.

v Polsku (Bytom, Myslowice, Sosnoviec), Na Slovensku v Bardějově, v Maďarsku - Budapešť, v Německu - Drážďany
a Erfurt.

JUDISTÉ PŘEJÍ
VŠEM DOBERSKÝM KRÁSNÉ LÉTO
A PRÁZDNINY.

Uspořádali jsme dvě
tréninková soustředění,
kterých se účastnil výběr nejlepších judistů kraje. Trénovali jsme s JAPONCEM
GENEM a MISTREM SVĚTA Lukášem
Krpálkem.

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY Dětského střediska Dobrá,
MUDr. Iva Kučerová
od 13. 7. - 24. 7. 2015
Pondělí

7.30 - 9.00

Úterý

7.30 - 9.00

Středa

14.30 -16.00

Čtvrtek

7.30 - 9.00

Pátek

7.30 - 9.00
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MÍSTNÍ SPARTAKIÁDY 1955—1985
Letopočty končící číslicí 5 jsou víceméně dodnes svázány s ústředním a snad
celosvětově pojatým mezníkem, rokem 1945, kdy skončila 2. světová válka.
Proto i letošní rok 2015 nám připomene řadu výročí, například 60 let od první
spartakiády pořádané k 10. výročí osvobození. Pro oživení vzpomínek pamětníků a pro příznivce, ale i odpůrce spartakiád je toto naše malé zastavení.
Na Strahově v Praze se cvičilo v neděli 26. června 1955, avšak tomu předcházela řada vystoupení na místních, okrskových, okresních a krajských spartakiádách. Také v naší obci se nakonec
nacvičovalo na celostátní spartakiádu. Začalo se již před Vánocemi 1954, kdy byl zvolen nový
výbor Sokola a náčelníci „a byla naděje, že bude cvičena Spartakiáda“. Přiznává se tímto, že to
nebylo tak jisté… „Zatímco škola povinně cvičí na Spartakiádu téměř se všemi žáky, ve zdejším
Sokole cvičí pouze ženy“, upřesňuje se v hlášení Sokola národnímu výboru.
Za úkol dostala cvičit tedy i naše škola, za níž se účastnilo 490 žáků (celkem bylo žáků kolem
600). Poněvadž byla tělocvična na sokolském hřišti v havarijním stavu, „nacvičování je povoleno
žákům školy v Kulturní jizbě (bývalý sál hostince, dnes část prodejny Hruška), dokud nebude tělocvična opravena“, píše se v rozhodnutí rady národního výboru. Spartakiádní vystoupení se nakonec povedlo zvládnout, a tak byla spojena s dětským dnem a cvičení provedeno před veřejností
v neděli 29. května na sokolském hřišti (dnes prostranství mezi mateřskou školou a Oráčem).
Vystoupení v Dobré se nijak nehodnotí, jen pamětnice zazvzpomínala, že „při Spartakiádě měla
děcka nad sebou nápis »kniha–práce–sport«. Ten si tam učitelky daly samy, jen tak. V den Spartakiády pak kdosi sehnal asi 10—15 balónků, které se vypustily nad uskupením a vše bylo opravdu
krásné.“ Na nejmenší se pěla chvála — spartakiádní „vystoupení dětí mateřské školy na dětských
radovánkách udivilo diváky přesností a ukázněností“, píše se v její kronice.
Ze Spartakiády 1955 v Praze. • Z Dobré
jelo jen 5 účastnic. Na zadní straně fotografie čteme: „26. 6. 55. Praha – Petřín
– 1. C. S. Milada Mikolášová, Marie Matýsková, Marie Ulrichová, Božka Březinová, Marie Němcová“. Bydlely ve škole
na Resslově ulici, spaly na »štruzokách«.
Cvičily s bílými stuhami z hedvábí ze tří
dílů, na nichž byly namalovány květiny,
ve žlutých halenkách a červených sukních,
které se během skladby převrátily naruby a byly modré. To vypadalo velmi
efektně. K výpravě do Prahy patřily i některé děti z naší školy, které vedla Marie
Růžičková. „Kluci z Dobré nebyli, jen ze
Skalice a Raškovic.“ Pamětnice vzpomínala, že oproti Všesokolskému sjezdu
v roce 1948 bylo ubytování na spartakiádě „komfortem“. Byla to velká sláva,
půl milionu účinkujících, v té době největší sportovní akce na světě, jen průvod
cvičenců Prahou trval 3 a půl hodiny.

- 34 -

6/2015
To II. celostátní spartakiádě v roce 1960 už byla věnována větší pozornost. Školní kronika
píše: „Během roku se žactvo všech tříd připravovalo na místní spartakiádu, která se konala ve
zdejší obci v sobotu 28. května. Veškerý nácvik provedli učitelé zdejší školy. Všechna spartakiádní
prostná byla pečlivě nacvičena a občanům se nejlépe líbilo cvičení s červenými míčky“, hoši a
děvčata je stříleli pálkami do branek. Pro upřesnění máme zápis z jednání rady národního výboru,
kde se píše, že nácvik na celostátní spartakiádu „není takový, jaký bychom si představovali. Žáci a
žačky cvičí tato prostná ve škole, dorosti a dorostenky nenacvičují pro nedostatek schopných cvičitelů, muži taktéž nenacvičují, jelikož tělovýchovná jednota nemá náčelníka. Cvičí pouze ženy.“
Pro žáky škol bylo cvičení na spartakiádě povinné, v třídním výkazu čteme u jména žáka, který
se nedostavil — „ředitelská důtka za neúčast na spartakiádě“.
Zahájení „spartakiádního roku“ bylo již 4. října — „na kopcích a v obcích vzplanou ohně“, psalo
se pateticky. Spartakiádou „vyvrcholily oslavy 15. výročí osvobození naší vlasti. Krásou, úspěchem a masovostí cvičení byli jsme všichni nadšeni a dojati.“ Okrsková spartakiáda (s naší účastí)
se konala v sobotu 21. a neděli 22. května na hřišti TJ Slezan, kde předvedlo své sestavy 5000 cvičenců; v neděli šli městem v průvodu. Krajská spartakiáda pokračovala 4. a 5. června 1960
v Ostravě. Největší úspěch měl „učňovský dorost, který cvičil skladbu „Do nových zítřků“, to byla
nejdelší a nejnáročnější skladba i fyzicky, trvající 43 minut. Měli sputniky a nakonec kosmickou
raketu.“ Také tenkrát byli naši na Strahově. Průvod Prahou šel až na Václavské náměstí, kde na
tribuně zdravil prezidenta Novotného. Skupinka z Dobré notovala „ten kdo stojí na chodníku, ať
nám koupí po rohlíku“. Tu přiběhl novinář a ptal se, co jsme to zpívali. Lidé dostali strach, a tak
řekli, že už ani neví…

Spartakiádní průvod dětí v květnu 1960.
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Při nacvičování na III. celostátní spartakiádu už měli cvičící k dispozici renovovanou tělocvičnu (přízemní budova na sokolském hřišti). Tělovýchovná jednota Sokol Dobrá totiž přebrala
nad spartakiádou patronát. Spartakiádě předcházela úprava sokolského hřiště. Práce započaly již
na podzim loňského roku a dokončeny byly letos na jaře. Byla upravena plocha, zavedeny drenáže, trativody a nové oplocení. Zasazeno bylo 46 sloupků na místě rozebraného plotu, na ně
připevněno 150 metrů pletiva a trubková madla. Celý tento 350 metrů dlouhý plot byl nově
natřen nazeleno. Značky pro cvičence byly z víček od plechovek z konzerv probitých dlouhým hřebíkem. Spartakiádní skladby — Na sluníčku pro prvňáky, mladší žactvo Učit se hrou (úbor pro
chlapce stál 23 Kčs), starší žáci cvičili skladbu Jeden za všechny, starší žákyně Má země je kvetoucí
louka, dorostenci Přes překážky, dorostenky Jaro země mé, učňovský dorost Svou prací přetváříme svět, muži Jednotni vpřed, ženy Zpěv míru, výběrová skladby pro ženy Pohybem ke kráse.
Pohybová a rytmická cvičení na III. celostátní spartakiádu předvedly děti mateřské školy veřejně
30. května. Přirozené a přesné vyjádření skladby si získalo všechno obecenstvo.
Sokol vedl Václav Chýlek a při nácvicích byla tělocvična vždy plná zájemců. Byly ovšem
i potíže. Jedna taková „je s pořizováním cvičebních pomůcek a úborů, které si nikdo nechce
z vlastních prostředků pořídit. Cvičí muži, ženy i dorost a školní děti. Horší je situace v okolních
dědinách, které jsou k nám přičleněny.“ Žáci školy, kterých bylo nejvíce, nacvičovali celý půlrok
v hodinách tělocviku a nakonec i místo jiných předmětů. Poněvadž byla spartakiáda povinná,
nebyla mezi žactvem příliš oblíbená, už jenom proto, že „ukradla“ všechny hodiny tělocviku —
zaručeně nejoblíbenějšímu předmětu vůbec. „My, 4.—5. třída, jsme nacvičovali ve třídách a pak
v tělocvičně, kam přišla se podívat inspekce. Všichni trnuli, ale jak viděli chlapce v jednotných trenýrkách a tričkách a vše naprosto vzorně provedené, pak dávali Dobrou za příklad na kraji i dále.“
Vystoupení bylo na sokolském hřišti a účastnilo se ho 500 žáků. Počasí mladým přálo. Ještě
v sobotu po dlouhých deštích byl stav beznadějný, neboť celý den lilo. I v neděli ráno pršelo, ale
odpoledne po dlouhé době již vysvitlo sluníčko. Návštěva byla velmi pěkná, přišli se podívat lidé
i z okolních obcí. Zato v neděli 6. června na okresní spartakiádě ve Frýdku na stadiónu Slezanu
pršelo a lidé sledovali vystoupení v kalužích s deštníky. Z naší školy cvičilo 250 žáků a celostátáního vystoupení v Praze na Strahově se zúčastnilo 20 žáků z Dobré. Celkem jelo z Dobré na celostátní spartakiádu do Prahy 43 cvičenců, výpravu vedla učitelka Dana Baumová.
Ve zkratce ještě o spartakiádách pozdějších let. V roce 1970 se necvičilo a o pět let později
byla spartakiáda obnovená pod názvem Československá spartakiáda ‘75.
V Dobré bylo cvičení předvedeno v sobotu 31. května na fotbalovém hřišti Sparty za účasti
více než 600 cvičenců — „od těch nejmenších, přes učňovský dorost Válcoven plechu a Slezanu
Frýdek–Místek, až po muže a ženy. Hezké skladby předvedli mladší žáci, starší žáci, maminky
s dětmi, mladší a starší děvčata, dorost, ženy a muži. Skladby byly dobře nacvičeny a provedeny.
Byly odměněny velkým potleskem. Počasí ale nepřálo. Studený vítr zle působil na cvičence a závěr
již byl v dešti a obecenstvo se započalo rozcházet.“
V. Československá spartakiáda (ČSS ‘80) byla opět na hřišti Sparty v sobotu 24. června
1980. Heslo Spartakiády bylo »Pohybem ke zdraví, zdatnosti a kráse«.
Skladby poslední, VI. ČSS ‘85, byly předvedeny na místní spartakiádě 25. května 1985.
Z Celostátní spartakiády 1975 nemáme žádné fotografie, ale pár filmových záběrů. Z roku
1980 dokonce barevný film, ale z poslední spartakiády 1985 ani snímeček…
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
Čerpáno z: Státní okresní archiv Frýdek–Místek, Zápisy z jednání plenárních zasedání a Zápisy z jednání rady MNV
a Kroniky obce. Doplněno vzpomínkami pamětníků.
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
Právní záležitosti
projedná a vyřídí
s občany a podnikateli

Nabídka
pronájmu bytů
v obci Dobrá

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)

Byty jsou vybaveny kuchyňskou
linkou, WC, koupelnou s masážním
sprch. boxem aj.

JUDr. Marcela Žoričová,

Možnost pronájmu i bytu
kompletně vybaveného nábytkem
a ostatním zařízením.
Bytové domy i byty jsou po
revitalizaci, v blízkosti středu obce.

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

K dispozici vlastní parkoviště nebo
možnost pronájmu garáže.

• Kdykoliv můžete telefonovat na
603 447 219.

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

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!
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MASÁŽE TOLTEA
Pavel Tvrdý
Sportovní a relaxační masáže
Třída T.G. Masaryka 2299, Frýdek-Místek, 738 01
(naproti zastávky MHD - Nový byt)
Kontakt:
Tel.: 736 161 817, masaze@toltea.cz, www.toltea.cz

SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA

NABÍZÍ VÝUKU NA HUDEBNÍ NÁSTROJE
• klavír

• akordeon

• zobcové flétny – sopránová / altová / tenorová / basová
• příčná flétna

• kytara

• trubka, baskřídlovka

• pozoun, baryton
Přihlaste se dne: 3. září 2015
Kde: v přízemí školní družiny v Dobré
V kolik: 13.15 – 16.00 hodin
Schůzku si můžeme individuálně domluvit /mobil. číslo: 604 821 849/.
Těší se na Vás - Miriam Dýrrová dipl. um.

Hledám k pronájmu
byt 1+1 nebo 2+1
v Dobré.
Tel.: 774 276 705
nebo ehnes@seznam.cz

Nabízím
k pronájmu buňku
s oploceným pozemkem
k chovu drůbeže.
Pozemek v Dobré u řeky
Morávky v blízkosti rest.
„Cyklobar“. Tel. č. 732 872 626.

Půjčka všem
OSVČ - stačí 2 poslední daňové přiznání.
Posuzujeme hrubý roční obrat, NE čistý příjem.
Zaměstanci - výplatní pásek, výpis z účtu.
Důchodci - důchodový výměr, výpis z účtu.
V případě zájmu volejte, nebo pište SMS
na tel. 774 828 496 - zavoláme zpět.
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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
--------------732 427 026 přehrávání hlášení místního rozhlasu
--------------558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

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.
Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 13. 7. 2015 do 12.00 hodin.
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