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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vás již nyní pozval na
4. jednání Zastupitelstva obce Dobrá,
které je plánované na pondělí 10. června
2019 od 17:00 hodin, do víceúčelového sálu
základní školy. Jednání obecního zastupitelstva jsou dle zákona o obcích veřejná.
Na programu bude mimo jiné projednání
závěrečného účtu obce Dobrá za rok 2018,
návrhů na udělení Ceny obce za rok 2018,
schvalování smlouvy s Moravskoslezským
krajem o příspěvku na kotlíkové dotace
a další body.
V sobotu 4. května 2019 proběhly v naší
obci oslavy 74. výročí ukončení II. světové
války. Chtěl bych velmi poděkovat našim
skautům a skautkám, kteří se účastnili pietního aktu u pomníku padlým, který je
umístěn před obecním úřadem. Květiny
jsme položili také u památníku na Sokolském hřišti a ve Staré Dědině. Děkuji také
všem občanům, kteří se vzpomínkové akce
účastnili. Pietní akt byl ozvláštněn přeletem vojenských letadel JAS 39 Gripen,
které se nad Dobrou a Frýdkem-Místkem
objevily v rámci své služební činnosti. Odpovídám tímto na některé dotazy občanů,
že za tento přelet naše obec nic neplatila
a ani si takovou ukázku prostě není možné
koupit. To byl i skutečný důvod, proč jsme
o tom neinformovali veřejnost dopředu.
Dopoledne v 10 hodin pak byl zahájen
program Rytíři nebes, který pořádala společnost U Medvěda (Sport Relax Club). Zde
na všechny návštěvníky čekal nabitý program letecké akrobatické show, doplněné
předvedením hasičské techniky, ukázkou

zásahu Policie a spoustou dalších atraktivních vystoupení. Děkuji všem dobrovolníkům z našich komisí, kteří se na zajištění
akce podíleli, a pomohli tak ke zdařilému
průběhu celé akce.
Velmi rád bych popřál všem maminkám
a babičkám k Svátku matek, všechno nejlepší, hodně zdraví, mnoho radosti z dětí
a vnoučat. Společná oslava pod patronací
Komise pro kulturu a školství je připravena
na neděli 12. května 2019 a jsem si jistý,
že vše bude zajištěno na jedničku, jako
obvykle.
V sobotu 18. května 2019 se od 10 hodin uskuteční 5. ročník běžeckého závodu Doberská pětka. Součástí závodu
je také vzpomínkový Běh Lukáše Kuči.
Samozřejmě jsou závody otevřeny všem
věkovým kategoriím, tak se na Vás všechny
moc těšíme. Pořadatelem je Komise pro
sport a volný čas.
Závěrem bych Vás velmi rád pozval
na již tradiční událost. I letos v naší obci
proběhne v pátek 24. května 2019 v kostele sv. Jiří „Noc kostelů“. Zahájení bude
v 17 hodin a kostel bude přístupný všem
návštěvníkům, kteří mají možnost prohlídky, včetně věže, sakristie a obou kaplí. Dále mají možnost zeptat se průvodců
na cokoliv, co je bude zajímat a co budou
chtít vědět. Více informací najdete na naší
webové stránce: www.dobra.cz. Program
celé akce najdete také v tomto vydání Doberských listů.
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Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Milí spoluobčané, sice to v aktuálních dnech venku tak nevypadá, ale je tady jaro, doba
zalévání zahrádek, zanedlouho tady máme léto, období koupání.
Již na konci zimy jsme si na obci lámali hlavu, jak naložíme s prohlášením našeho
pana premiéra ve smyslu, že o nedostatek vody se postarají kraje, města a obce samy, a jaká
nařízení, omezení, zákazy a jiné zvolíme.
Jako na zavolanou se v úřední poště objevila tisková zpráva Severomoravských vodáren a kanalizací, a.s., která leccos vysvětluje, objasňuje, nabízí doporučení a řešení
situace v období sucha.
Prosíme Vás, abyste se s obsahem níže uvedené zprávy seznámili.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Jak napustit bazén a vyhnout se sousedským
sporům. Existuje rychlé a pohodlné řešení!
170 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou
vodárenské společnosti. Místo omezování sousedů zvolili rychlejší a efektivnější
cestu
Ostrava, 24. 4. 2019 – Zahradní bazén je
možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností,
nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu
v podobě dovozu vody do bazénu cisternou
Severomoravských vodovodů a kanalizací
Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku této služby – kromě bezplatné zákaznické linky je také možné využít jednoduchý poptávkový formulář
na internetových stránkách www.smvak.cz.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si
nechat provést laboratorní rozbor, zda je
voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko.

Česká republika je premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší počasí
v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že
lidé touží relaxovat u svých bazénů o několik
týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti.
Bazénů u domů v našich městech a vesnicích
s rozšiřující se zástavbou do krajiny stále přibývá. To platí i pro moravskoslezský region,
kde ve většině případů klesá počet obyvatel
větších sídel, naopak roste počet lidí, kteří
směřují blíž k přírodě do menších obcí, kde
staví své domy.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat,
aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele
celé lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět
bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces
do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se
rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě
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napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve
stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný
co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může
dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin
a zákal vody, který se může dostat do poměrně
širokého okolí. Nárazové odběry mohou také
způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být
omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je
vhodné napouštět pozvolna, klidně několik
dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe
přes noc ve všední den.

zénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin
večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava,
které službu poskytuje, a objemem bazénu.
V případě, že je možné bazén navézt jednou
cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun.

„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do
bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem,
které by mohly nastat. Budou mít navíc jistotu,
že nebudou nijak omezovat své sousedy – předejdou tím případným sousedským sporům.
V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více než sto šedesát bazénů.
Meziročně počet lidí, kteří volí toto praktičtější
řešení, výrazně vzrostl,“ vysvětluje Koníř.
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé
Opavska, naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku. Majitelé
bazénu na Frýdecko-Místecku a Karvinsku
si shodně nechali navézt vodu do více než
40 bazénů.

„Kromě základních chemických ukazatelů,
jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění,
které by mohlo být příčinou nepříjemných
kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci
s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen
tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách
bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“
říká vedoucí laboratoří společnosti Aqualia
infraestructuras inženýring Pavla Veselá.

Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400,
kde jim budou poskytnuty detailní informace
o možnosti dodávky a ceně dle parametrů ba-

Opatrnost je na místě také v případě, že si
lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované
laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání
vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti Aqualia infraestacturas
inženýring (www.ai-inzenyring.cz).

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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Na základě tiskové zprávy SMVaK, a.s. obec pouze doporučuje, abyste zvážili všechny
své kroky související s používáním vody ze svých studní nebo vodovodů. Text obsahuje
upozornění (varování) na možnost jímání závadné vody ze studní – která nebude vhodná ani
pro koupání v bazénu. Nabízí řešení dovozu vody a naplnění bazénu jednorázově z cisterny.
Ať tak či onak, vody ve světě ubývá a ani naše republika není výjimkou, proto je na
každém z nás, jakým způsobem k používání vody pitné nebo užitkové přistoupí. Naším
doporučením je používat při rozhodování svou hlavu a své svědomí a mít na paměti třeba
memento naší doby:
„Já se v létě omezovat nebudu, zaliju si zahrádku, napustím bazén, umyju si auto… a co
když pak mým dětem a vnoučatům nezbude za pár let ani voda na pití???“
Problém je to vážný, proto k němu přistupujte, prosím, zodpovědně.
Děkujeme Vám jménem příštích generací.
Milan Stypka

Pronájem bytu
Obec Dobrá nabízí k pronájmu 2 byty o velikosti 1+0 a 1+1 v bytovém domě na
adrese Dobrá č.p. 39. Žádost o pronájem je možné podat písemně nebo ústně na
Obecní úřad v Dobré, kancelář č. 16. Bližší informace poskytne paní Jana Kolářová
na tel.: 558 412 306.

Místní poplatky
Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440,- Kč.

			
Osvobozeni od poplatku jsou:
				

Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
- děti do věku 10 let včetně
- občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatek je možno uhradit během během května až do konce září 2019.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.
- do poznámky uvádějte za koho odpady platíte – vypište osoby – nestačí napsat rodina
Čápová – platba nebude přiřazena do doby, než doložíte, za koho konkrétně byla
provedena (zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů)
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2019
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POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA oproti minulým letům u poplatku za odpady
Poplatníci, kteří mají nárok na osvobození či úlevu od poplatku za odpady a budou chtít tento nárok uplatnit, napsat žádost o poskytnutí osvobození či úlevy, a ne jen tuto skutečnost doložit,
jak tomu bylo doposud. Pokud takto neučiní do 15 dnů ode dne, kdy nárok na toto osvobození
či úlevu vznikl, pak tento nárok na toto osvobození či úlevu zaniká.
Kdo nepodává písemnou žádost
1. zákonní zástupci dětí do věku 10 let včetně (úplné osvobození od poplatku)
2. zákonní zástupci dětí od 11–15 let včetně (úleva 50 % z poplatku)
3. občané obce Dobrá starší 80 let včetně (úplné osvobození od poplatku)
4. vlastník stavby určené k individuální rekreaci nebo vlastník rodinného domu, ve kterém není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to v případě, že vlastník nebo alespoň jeden
ze spoluvlastníků má v obci trvalý pobyt. (úplné osvobození od poplatku)
Kdo musí podat písemnou žádost do 15 dnů
1. studenti, kteří studují a jsou ubytováni mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 měsíců v roce,
maximálně do věku 26 let.
2. všichni ostatní, kteří spadají do skupin v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2017 článek 6. Osvobození a úlevy (vyjímaje těch, kteří jsou uvedeni v předchozím odstavci tohoto textu – Kdo nepodává písemnou žádost)
Žádost o poskytnutí osvobození či úlevy si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Dobrá, kancelář č. 17, kde Vám budou i zodpovězeny dotazy, jak si úlevu, či osvobození vyřídit, a hlavně kdy,
což je nejdůležitější.
Informujte se s dostatečným předstihem, ať o svou možnost úlevy, či osvobození od poplatku
za odpady nepřijdete.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2019
3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019 – příspěvky v tyto termíny je možné zasílat
vždy pouze do 12 hodin.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2019 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin,
tj. 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11. a 4. 12. 2019 v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.
-5-

Kolektivní systém zpětného odběru
elektrozařízení
- spotřební elektroniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky.
Toto nefunkční elektrozařízení je možno bezplatně odevzdávat ve sběrném
dvoře obce Dobrá.
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vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?
...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz
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Důchodci a pétanque
První jarní, a hlavně slunečné dny vytáhly skupinu aktivních členů klubu seniorů na
školní hřiště.
Nejprve bylo třeba uklidit a upravit hrací
plochu, která byla po zimě zanedbaná. Po
zimních měsících, kdy hráli v klubovně s nadšením kuličkovou hru Bollo Ball, se těší na

pobyt na čerstvém vzduchu, na radost ze hry
v kruhu přátel a případně na orosenou sklenici
lahodného piva po skončení hry.
Pokud by měl někdo zájem se přidat, tak
hrajeme za dobrého počasí, každý čtvrtek od
15:00 hodin.
Anna Zmijová

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17-18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.

Z činnosti Komise pro rodinu
a občanské záležitosti:
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při Radě
obce Dobrá uspořádala 8. dubna Velikonoční kreativní
tvoření. Zúčastnilo se ho téměř 40 dospělých i dětí.
Nachystali jsme pro ně proutí a různé ozdůbky a peříčka. Naučili jsme se vytvářet papírové květy, kterými
jsme ozdobili vajíčka – za to děkujeme paní učitelce
Mgr. Petře Svobodové. Vyráběly se věnečky, zajíčci,
kuřátka i ovečky.
Paní Jiřina Juřicová nám udělala ze svých domácích výrobků hezkou výstavku. Děkujeme za inspiraci
a pomoc při výrobě.
Další společné tvoření proběhne v listopadu. Těšíme se na Vaši účast.
Za komisi Radka Zitová
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Sportovní klub
zdraví příznivce turistiky a zve na letošní

2. turistický výlet 25. 05. 2019
Girová-Trojmezí-Hrčava. Trasa je dlouhá cca 13 km.
Vlakem pojedeme do Mostů u Jablunkova a dále už pěšky přes Girovou, Komorovský
Grůň, Trojmezí na Hrčavu a odtud již busem a vlakem domů.
Sraz na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku v sobotu 25. 05. 2019 v 7:30 hod. Snad
nám počasí bude přát a užijeme si příjemný výlet.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel. 775 933 551.
Těšíme se na Vaši účast, za sportovní klub Renata Friedlová

Základní škola informuje…
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Malé maturity
Středa 3. dubna byla velkým dnem pro
naše deváťáky. Toho rána dorazili do školy
ve svátečním oblečení a s trochou nezbytné
nervozity si losovali otázky z českého jazyka,
matematiky a angličtiny. Ano, opět se po roce
konaly tradiční malé maturity. Letos se přihlásilo 32 žáků, aby si krátce před přijímačkami na střední školy vyzkoušeli atmosféru
velké zkoušky a ověřili si úroveň svých znalostí a dovedností, které získali během studia
na naší škole.
Dvě zkušební komise složené z vyučujících se shodly na tom, že letošní ročník vynikal výbornou úrovní přípravy, žáci předvedli znamenité výkony, dokázali se vyrovnat
s vlastní nervozitou i se záludností některých
otázek. Po zkoušce vyplnili jako zpětnou vazbu dotazník a většinou se shodovali v názoru,
že jsou rádi, že si malou maturitu vyzkoušeli,
mnozí pak nevěřili svým očím, když viděli,
jak pěkné vysvědčení z rukou paní ředitelky
přebrali na závěrečném ceremoniálu.
V době, kdy vychází tento článek, již mají
deváťáci za sebou přijímací zkoušky na střední školy a před nimi je další krok na cestě za
vysněným vzděláním. Děkujeme jim všem
za poctivou školní práci a přejeme jim, aby
se v budoucnu dokázali vypořádat s každou

Čelit zkušební komisi si žádá pevné nervy a chladnou hlavu.

Při přebírání maturitního vysvědčení už naši deváťáci
nešetřili úsměvy.

životní zkouškou stejně tak dobře jako s malou maturitou na naší škole.
Jan Lörinc

Vítězství v soutěži Mladý zdravotník
25. dubna proběhlo pod patronátem Českého červeného kříže na 7. ZŠ ve Frýdku-Místku okresní kolo soutěže družstev Mladý
zdravotník. Soutěže se účastnilo 10 družstev
ze základních škol z Frýdku-Místku a okolí.
Naši školu reprezentovalo družstvo žákyň
8. C ve složení Vendula Cebulová, Kateřina

Kohutová, Anna Klusová, Klára Zemanová
a Magdalena Vičarová.
Soutěžilo se na pěti stanovištích, na
kterých organizátoři vždy vytvořili určitou
krizovou situaci, při níž ﬁguranti předstírali
různá poranění. Soutěžící museli zjistit, co
se stalo, jaké je poranění, zda volat sanitku
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a jak komunikovat se záchrannou službou, či jak
poraněnému pomoci.
Došlo dokonce i na masáž srdce nebo obvazování. Hodnotila se nejen
kvalita ošetření, ale také
týmová spolupráce.
Naše děvčata obstála v tvrdé konkurenci
na výbornou a slavně
obsadila 1. místo, které
jim zaručuje postup do
krajského kola soutěže, Vítězný tým mladých zdravotnic reprezentoval naši školu na výbornou.
jež proběhne 8. června
v Opavě. Holky získaly za svoje vítězství dou, že v naší škole má výuka první pomoci
pohár, diplomy a věcné ceny. Blahopřejeme výbornou tradici.
a věříme, že v krajském kole znovu předveRadana Nohlová

Šachový turnaj obcí povodí Morávky
V pátek 26. 4. 2019 se žáci 1. stupně
zúčastnili Šachového turnaje obcí povodí
Morávky, který se konal na ZŠ v Dobraticích.
Po milém uvítání děti usedly k šachovnicím –
používal se švýcarský způsob hry – a začaly
hrát. Odehrálo se celkem šest kol. V každém
kole přidělil hráčům počítač stejně vyrovnaného soupeře.
Ačkoliv jsme se zúčastnili tohoto turnaje
úplně poprvé, naši hráči se v početné konkurenci 47 dětí z okolních škol z Raškovic,
Žabně, Nošovic, Dobratic a Lučiny rozhodně
neztratili. Karolína Damková z 5. A vybojovala krásné třetí místo v kategorii dívek,
Ondřej Dohnal z 5. A obsadil v chlapecké
kategorii čtvrté místo. Blahopřejeme našim
šachistům a těšíme se, že si na turnaji zahrajeme královskou hru i v dalších letech.
Jarmila Kročková

Naši šachisté si turnaj velice užili.
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ZŠ Dobrá žije sportem
RBP STREET HOCKEY CUP 2019
12. března se konalo oblastní kolo kvaliﬁkace RBP STREET HOCKEY CUP 2019 ve
ﬂorbalu. V prvním kole náš výběr narazil na
soupeře z Raškovic. Povinně jsme museli sehrát dva zápasy a oba vyhrát, abychom mohli
postoupit na největší ﬂorbalový turnaj v České republice. V prvním utkání náš tým vyhrál
6:1. Ve druhém utkání se hráči z Dobré rozjeli
ve velkém stylu a rozdrtili soupeře 10:0.
Po postupu přes ZŠ Raškovice jsme se
mohli radovat z další účasti na výborně organizovaném turnaji v Ostravě, který se konal
11. dubna. Náš tým v prvním kole porazil ZŠ

Horka nad Moravou 10:0 a mohl se těšit na
dalšího soupeře ve druhém kole. V dalším
kole už jsme bohužel nestačili na loňské vítěze z Českého Těšína a prohráli jsme 5:0.
Letos naše škola premiérově bojovala
také o nejlepší publikum turnaje. ZŠ Dobrou
reprezentovala třída 7. A, která se na celou
akci poctivě připravovala. Naši fanoušci si
vyrobili transparenty, týmově se oblékli a připravili si týmové pokřiky. Nakonec jsme se
radovali z krásného 2. místa, za které jsme
získali vstupenky na divadelní představení
a dvě ﬂorbalové branky.

Turnaj v ultimátní vybíjené – sportem proti drogám
26. dubna se konal premiérově turnaj v ultimátní vybíjené. V této hře hrají proti sobě
4 týmy, které se snaží přežít a vybít všechny
ostatní. Každé družstvo začíná v rohu hřiště,
kde má na svoji obranu postavené branky. Do
turnaje se přihlásilo přes 35 hráčů a hráček,
kteří byli rozděleni losem do 4 týmů. Celý

turnaj proběhl netradičně na školním hřišti v kleci. První tři družstva byla odměněna
věcnými cenami.
Děkuji všem hráčům za účast na turnajích, za předvedené výkony a skvělé sportovní
chování. Klubu rodičů pak za sponzoring.
Sportu zdar!
Jiří Šmahlík

Naši ﬂorbalisté i se svými fanoušky na turnaji krásně
reprezentovali doberský sport.

Sluníčko se schovalo za mraky, ale rozzářené tváře
hráčů vybíjené rozsvítily celé sportovní odpoledne.
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Sport na 1. stupni
Duben byl pro naše malé sportovce
1. stupně ZŠ Dobrá velmi úspěšný. Žáci
4. a 5. ročníků se zapojili do několika turnajů
ve vybíjené. První turnaj sehráli v Kozlovicích. V okrskovém kole zde porazili družstva
tří škol z okolí F-M a odvezli si 1. místo a postup do okresního kola.
Na 7. ZŠ ve Frýdku-Místku na naše
hráče čekalo 5 nejlepších týmů celého frýdecko-místeckého okresu. I zde ve velké
konkurenci vybojovali naši borci 1. místo
a k tomu zlaté medaile a postup do krajského kola, které se uskuteční koncem května
v Raškovicích.
Tím však výčet úspěchů v této kolektivní
hře nekončí. Že jsou malí sportovci letos
skutečně ve výborné formě, dokázali v dubnu ještě jednou, a to na již tradičním přátelském utkání ve vybíjené „O velikonočního
beránka“, pořádaném už bezmála 20 let
naší školou pro základní školy okolních
obcí. V krásné sportovní atmosféře se utkalo

Naši malí sportovci se na frýdecko-místeckém turnaji
radovali ze zlatých medailí.

6 družstev okolních škol a jarní sportovní
dopoledne skončilo opět úspěchem sportovců z Dobré. Tradiční nejcennější trofej
velikonočního beránka si odnesli opět naši
hráči 4. a 5. ročníků.
Blahopřejeme a v dalších turnajích
a utkáních, a to nejen sportovních, přejeme
hodně úspěchů.
Radmila Jelínková

Zápis do prvních tříd
V úterý 4. dubna 2019 proběhl zápis do
prvních tříd. Žádost o přijetí do naší školy si
podalo celkem 74 zájemců, ne všechny jsme
však mohli přijmout. Poprvé, vzhledem k naplněné kapacitě školy, uplatňujeme u zájemců
o naši školu smlouvy o spádovosti, které obec
Dobrá uzavřela s okolními obcemi. Do 1. tříd
tak mají přednostní přijetí děti z Dobré a z Pazderny a do 6. tříd přednostně přijímáme žáky
z Nošovic, Vojkovic, Nižních Lhot a Dobratic.
Na budoucí prvňáčky čekalo v tento důležitý den plnění různých úkolů s tématem pohádky O perníkové chaloupce. S překonáním

Budoucí prvňáčci si mohli během zápisu připadat jako
v pohádce.

trémy jim v zábavných aktivitách pomáhali
nejen žáci 5. tříd, ale také paní učitelky, které
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svým laskavým přístupem prověřovaly, jak
jsou malí žáčci připraveni na školní docházku.
Na závěr svého snažení si děti mohly u ježibaby vyzkoušet zdobení perníčků a rodiče měli
možnost probrat své dotazy, či seznámit se
s metodou výuky matematiky prof. Hejného,
podle které se jedna třída bude učit.
Pro naše budoucí žáčky začíná škola „nanečisto“ už 9. května v rámci prvního setkání
metody dobrého startu, která jím usnadní
adaptaci na naši školu. Od 1. září otevíráme
dvě první třídy, pro které bude vybudováno
nové zázemí v současných odděleních školní
družiny ve „staré“ škole. Dopoledne budou
tyto třídy sloužit prvňáčkům a odpoledne
v nich najde své útočiště školní družina. Současně proběhne také rekonstrukce kabinetů

Nechyběly ani perníčky a ježibaba.

jak pro paní učitelky, tak pro paní družinářky,
aby i ony měly pro svou práci příjemné pracovní prostředí.
Věřím, že děti budou v naší škole spokojené, a těším se na spolupráci s rodiči.
Radka Otipková, ředitelka školy

Mateřská škola informuje…
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Tak tu máme měsíc květen, tedy máj – lásky čas. Děti naší školky se již pilně připravují
na jednu z důležitých každoročních akcí, a to na oslavy Dne matek. Samozřejmě, že nezahálí
ani náš pěvecký sbor Paprsek, který obohatí nejednu kulturní událost obce především v rámci
oslav Dne matek.
A co měsíc duben? Co se dělo v naší školce v dubnu a čím nás i děti zaujal?

DIVADLO „VÝPRAVA ZA LEDNÍM MEDVĚDEM“
Tentokrát za dětmi do naší školky zavítalo divadlo LETADLO s představením
nazvaným „Výprava za ledním medvědem.“
Za pomocí veselé písničky se děti vydaly
na dalekou plavbu až na severní pól. Děti,
které měly zájem, se mohly převléknout
za námořníky a vydat se na dobrodružnou
cestu na sever za ledním medvědem.
- 14 -
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Děti se učily pádlovat, lovit ryby, setkaly se s Eskymáky a samozřejmě s ledním
medvědem. Děti také rozpoznávaly stopy
zvířat, závodily v oblékání a rovněž si mohly
pohladit tuleně.
Divadlo LETADLO děti opravdu zaujalo
a určitě se s ním děti nesetkaly naposledy…

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ U PRVŇÁKŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Všichni naši předškoláci se vydali ještě
před zápisem do ZŠ prohlédnout si nejen
školu, ale hlavně první třídy a v nich navštívili letošní prvňáky a jejich paní učitelky.
Naši předškoláci měli možnost vyzkoušet si sezení v lavici, plnili s nadšením úkoly, které jim paní učitelka zadávala, zkrátka
si na chvíli zahráli na školáky. Jejich kamarádi, prvňáčci jim ukázali své sešity, knihy
i pouzdra, ale především jim předvedli, co
všechno se již v první třídě naučili.
Naši předškoláci se nenechali zahanbit
a zazpívali svým kamarádům písničky, které se naučili ve školce.

Předškoláci a prvňáci tak strávili společně celou vyučovací hodinu a naši předškoláci se už určitě těší, až také nastoupí
do školy a budou z nich ti praví školáci.

BESEDA S DENTÁLNÍ HYGIENISTKOU
V rámci projektu „Dětský úsměv“ navštívila naši školku dentální hygienistka,
která děti seznámila se správným čištěním
zoubků a následné péče o ně.

Děti se nejprve seznámily se čtyřmi
základními druhy zoubků, k čemu jednotlivé druhy zoubků v ústech slouží, to vše
pomocí názorných obrázků.
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Děti si povídaly o tom, co zoubkům
prospívá i co jim škodí a přispívá k tvorbě
zubního kazu.
V závěru si děti osvojily správnou techniku čištění zoubků pomocí svých vlastních
kartáčků a napodobováním pohybů při čištění zoubků, které jim názorně předvedla
dentální hygienistka. Děti obdržely diplom
za statečnost.
A co naše děti čeká v nejbližších dnech?
Ve všech třídách proběhnou v polovině května oslavy Dne matek, předškoláky čeká
příprava na školu v rámci Metody k dobrému startu v ZŠ. Koncem měsíce pak proběhne
Dětský den na zahradě spojený s pasováním předškoláků.
Mgr. D. Dvořáčková

HASIČI Z DOBRÉ POMÁHAJÍ
Ani v letošním roce jsme nezapomněli,
že pomoc bližnímu je jedním z prvořadých
úkolů dobrovolných hasičů.
13. dubna se v Hodoňovicích konal
jarmark, který byl v duchu „Vítání svátků
jara“. Tento jarmark pořádají místní „ženské“ z rodiny Sojků. Vloni se konal jarmark
poprvé a letos jej zopakovali. Náš sbor slíbil
organizátorkám pomoc při zajištění občerstvení, a tak pár našich hasiček strávilo celou
ledovou sobotu v Hodoňovicích na návsi.

Nebyl to jen jarmark s prodejními
stánky s ručně šitými jarními dekoracemi, velikonoční výzdobou, šperky, kořením, koláči, perníky, svařákem z rybízu,
kávou na kolečkách, cukrovou vatou, klobásami, tlačenkou, medem, medovinou,
vetešnictvím, či občerstvením… Byl to
jarmark, který podpořil Marušku Kučerovou z Ostravy, které byla v 10 měsících
diagnostikována spastická kvadruparéza. Dobrovolné vstupné bylo věnováno
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Marušce. Kdo chcete zjistit více o tomto
děvčeti, můžete se podívat na stránky
www.maruskakucerova.cz.
Dnes má Maruška 10 let a díky péči jejích
rodičů a ﬁnanční podpory, kterou získávají
z různých zdrojů, je Maruška v tak dobré
kondici.
Náš sbor podpořil Marušku částkou
3 000,- Kč, které budou použity na rehabilitační cvičení holčičky.
Marušce přejeme hodně zdraví. Je to velice usměvavá, společenská holčička, která
přes všechna úskalí, která se ji postavila do
cesty, společně se svými rodiči kolem sebe
šíří jen optimismus a dobrou náladu.
Ing. Ludmila Baranová,
Starosta Sboru dobrovolných hasičů

EKODEN obce Dobrá jaro 2019
Vážení občané,
je tu opět malá reportáž z velké úklidové akce v rámci EKODNE obce Dobrá,
pořádané místním skautským střediskem
Doberčata ve spolupráci s komisí pro

rozvoj obce a životní prostředí. Rád bych
poděkoval všem, kteří se akce zúčastnili.
I přes nepřízeň počasí se nás sešlo okolo
50 dobrovolníků z řad malých, mladých
a dospělých. Sraz byl naplánovaný 6. dubna v 9 hodin u místní hospůdky Kačabar.
Na místě všichni obdrželi ochranné rukavice, odpadkové pytle a občerstvení. Po
instrukcích jsme se rozdělili na 2 skupiny,
které měly za úkol projít oba břehy řeky
Morávky, okolní lesy a areál fotbalového
hřiště na Spartě.
Když se poohlédnu trochu zpět, na říjnovou akci z roku 2018, kde jsme nasbírali
okolo 500 kg odpadů, myslel jsem, že toto
číslo bude menší. Všichni odvedli skvělou
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práci a společnými silami se nám
podařilo nasbírat plný kontejner
odpadků, který vážil přes 700 kg!
Jsem ale velmi rád, že máme kolem sebe zase hezčí a čistší přírodu a hodláme v tom i nadále
pokračovat. Další EKODEN proběhne na podzim 2019 a věřím,
že uděláme zase velký kus práce,
která byla, je a bude vidět. Ještě
jednou velké díky všem!
Na závěr, bych se s vámi rád
podělil o zajímavou myšlenku,
kterou jsem nedávno četl: Když hodně malých lidí na hodně malých místech udělá

hodně malých věcí, může se změnit tvář
celé Země.
Tomáš Berka

VČELKY SI OPĚT POVÍDALY
Sice už je březen či duben, ale přesto
Vám lidem chceme popřát štěstí i zdraví
v tom začínajícím roce. A k tomu abyste
byli zdrávi doporučujeme – jezte med, a my
slibujeme, že se ho letos pokusíme opět hodně nasbírat, ale k tomu nám musíte trochu
pomoci.
Ale nejdříve Vám chceme povědět, jaký
byl ten minulý rok a jak se nám v něm dařilo.
Nejdřív všechno pěkně rozkvetlo – třešně
ptačí, trnky, bez a všechny stromy a kvetoucí
rostlinky. To trvalo velice krátce a do toho
přišel mráz a většina květů zmrzla. Nebyl
nektar ani pyl pro naše mladé sestřičky. Pro
nás včelky to bylo těžké období, zimní zásoby docházely a nový nektar pro hladovějící
mladušky nebyl. Vysoké jarní a letní teploty
vysušily další květenství a my jsme neměly
kde a co sbírat. Ještě, že lípy rozkvetly neobvykle štědře a my jsme se snažily přerušit
ten půst, a tak se nám podařilo nasbírat li-

pového medu. Byla to naše záchrana, a tak
doufáme, že i vy lidé jste si na něm pochutnali. Avšak to bylo místy vše. Ani les nepřišel
s nabídkou medovicového medu, a tak nám
nezbylo než věřit, že po vytočení medu z lípy
nám náš pán dodá zásoby cukru, abychom
zimu přežily. Upřímně Vám řekneme, že ten
minulý rok nebyl pro nás moc příznivý, ale
my včelky jsme optimistky a věříme, že ten
letošní bude lepší.
Ale máme trochu obavy z let budoucích.
Staré lípy se kácejí, zbylé likviduje jmelí a my
jenom slyšíme, že tomu chcete pomoci, ale
výsledek té pomoci nám včelkám jaksi uniká.
Ještě jsme Vám chtěly říct, jak my přežíváme zimu. Nemáme v úle žádné topení,
a když v únoru či březnu začne naše královna
nést vajíčka, musíme vyrobit teplo 30 stupňů a více, aby se vylíhly naše sestřičky, a to
je venku třeba i mínus 10 stupňů mrazu.
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My vytvoříme takový chomáč, kde je uvnitř
teplota 30 stupňů, a střídáme se na vnější
vrstvě, a až je nám zima, tak nás vystřídají
naše sestřičky a my se jdeme ohřát do chomáče. Teplo si vyrábíme samy, a přitom jsme
tak malé.
Dost bylo té zimy, a tak se přeladíme do
veselejších tónin. Děti, máte rády med, to
je dobře, med je zdravý, protože je z bylin
a v nich jsou obsaženy léky, a na to se zeptejte Vašich babiček, jak se léčí z květů a bylin
bez chemie.
Ale než to naše povídání ukončíme,
chceme Vás opět HODNĚ POPROSIT: řekněte svému dědečkovi, babičce, mamince,
tatínkovi, aby na každé Vaší zahrádce byl
záhon květin pro naši obživu. Přece může
být i okrasná zahrada nejenom zelená, ale
pěkně kvetoucí, pestrá a lidskému oku lahodící. Tak se obracíme se svojí prosbou na
farmáře, družstevníky, zahrádkáře i myslivce. Udělejte ze svých zelených luk kvetoucí

stráně, zahrádkáře prosíme, dejte alespoň
malý prostor kvetoucímu záhonu. My Vám
za to opylíme ovocné stromy, to slibujeme,
ale né jako naší politici, my totiž nemusíme
lhát, a proto nejsou včelky v politice. Prosíme rovněž myslivce, vysaďte nektarodávné
stromy.
Chtěly bychom Vám toho říct více o léčivosti propolisu, pylu, mateří kašičky, ale
to zase až příště. A z důvodu očekávaného
oteplení se musíme dát do práce, abychom
stačily opylit všechny stromy, byliny a květy.
Věřte nám, že s tím máme hodně práce, ale
my včelky to děláme rády. A když Vás někdy
píchneme, tak nám to promiňte, chceme se
jen připomenout, jestli jste splnili, o co jsme
Vás prosily.
Ten pán, co s námi rozmlouval, rozumí
naší včelí řeči a my včelky mu potvrzujeme,
že říká pravdu. Se včelkami rozmlouval člen
ZO ČSV v Dobré.
JUDr. Dobeš Miroslav

Ivančena 2019
Dne 27.4. se konal výšlap na Ivančenu,
pomník skautů zesnulých za 2. světové války.
Když jsme se na parkovišti zázračně naskládali do aut a dojeli pod hotel v Malenovicích,
tak jsme dostali papír s informacemi o místě, kam jsme šli a také úkol natočit o něm
reportáž. Cesta nahoru byla dlouhá, se stálými pauzami, ale také doprovázena úkoly,
jak pro světlušky a vlčata, tak pro skauty. Po
každém splnění úkolu jsme dostali malý papír se slovem a po následném splnění všech
úkolů jsme z nich museli poskládat větu. Za
odměnu jsme potom dostali náramek. Když

jsme došli nahoru, tak byla mše, kterou jsme
si s radostí poslechli, poté jsme se šli vyfotit
a podívat se na velkou kamennou mohylu
na počest skautů. Cesta dolů už byla trochu
rychlejší, možná tím že jsme chodili samými
zkratkami. Také jsme si cestou zpět zpívali, samozřejmě nás doprovázel Cookies na
ukulele, anebo po sobě házeli šišky. Tak či
tak celá Ivančena byla zábava a bylo super
vidět např. skauty z Brna a jiných míst, že
se táhli takovou štreku, aby dodrželi tradici.
Tolik skautů a skautek pohromadě! Doufám
že takhle to bude i následující roky.
Klárka Stuchlíková, Kosatky
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Výlet na Lysou horu
12. 4. v 19 hodin se naše skupinka Mrožů sešla v doberské hasičárně. Od počátku
jsme byli plni očekávaní, co si pro nás naši
vedoucí vymysleli. Nejprve jsme dostali za
úkol připravit svou vlastní večeři, která se
skládala z několika chodů, a to ze zeleninového salátu, tortill a toustů. U společné
večeře jsme si vybrali to, na co jsme měli
chuť. Po tak dobrém jídle jsme po sobě uklidili nádobí, zalezli do spacáku a dívali se na
krásny ﬁlm „Psí poslaní“, u kterého jsme
skoro všichni usnuli.

Již před pátou hodinou ranní jsme měli
budíček, posnídali a vyrazili autobusem do
Frýdku-Místku, kde jsme přestoupili a pokračovali směr Papežov. Odtud jsme vyrazili
na Lysou horu. Cestu jsme si zpříjemnili
hraním různých her. Na vrcholu jsme se zahřáli teplou polévkou a nápojem. Po načerpání nových sil jsme se vydali na cestu zpět.
I přes nepřízeň počasí jsme si výlet náramně
užili. Tímto bych chtěl poděkovat našim vedoucím za prima večer a prima výlet.
Adam Kotásek

Závody se blíží aneb příprava na vítězství!
V pátek 3. 5. se rozhodl 2. a 3. vyrazit
zase někam na víkendovku! Tentokrát jsme
přijeli do města Příbor, kam jsme dorazili
k večeru, a poté na nás čekala velká dřevěná
dlouhá budova s nápisem Junák. Hned po

zabydlení jsme pořádně zatopili, protože tahle budova nebyla zrovna nejteplejší. Hráli
jsme několik her, navečeřeli jsme se a před
večerkou jsme si i zazpívali. Ráno nás překvapila nestandardní rozcvička, která byla
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hlavně na protažení nohou a mysli – všichni
jsme dost běhali při hře, kdy týmy vybarvovaly obrázek tak, že jeden kreslil a ostatní
museli zjistit, kam namalovat jakou barvu
podle předlohy daleko v parku. Po snídání nás čekala zkouška s mapou a mobilem
– museli jsme najít po městě QR kódy, jejichž místa byla vyznačená na mapě. Tam
se skrýval nějaký úkol a dá se říci, že jsme si
parádně prošli celé město. Po skvělém obědě

a odpoledním klidu, jsme měli hru, která,
bohužel, byla kvůli počasí uvnitř. Byla to
příprava na závody, takže jsme se museli poprat se zdravovědou i se spoluprací v týmu,
aby členové se zavázanýma očima postavili
stan. Ráno v neděli nás přivítalo drsné počasí, naštěstí ale nesněžilo. Po sbalení věci,
snězení snídaně a mši jsme vyšli na autobus
a dorazili domů.
Tom Poljak, Granáti

Pozvání k společně prožité
„Noci kostelů 2019“
Římskokatolická farnost Dobrá Vás srdečně zve na již tradiční „Noc kostelů“, která proběhne v pátek 24. května 2019 v našem kostele sv. Jiří. Je to příležitost, kdy mohou všichni
lidé neobvyklým způsobem navštívit prostředí dýchající minulostí a pokorou, kdy se mohou
seznámit s prostory běžně veřejnosti nepřístupnými a nahlédnout do zákulisí našeho kostela.
- 25 -

Noc kostelů 2019 je také:
• pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských
výtvarných a architektonických pokladů,
• projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je
dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,
• nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,
• znamením živé spolupráce křesťanských církví, která zaceluje rány vzniklé v minulých
staletích.
Program:
17:00 – 17:10

Zahájení „Noci kostelů“ hlasy zvonů.

17:45 – 18:15

Mše svatá.

18:15 – 19:00

Možnost výstupu na kostelní věž s prohlídkou zvonů sv. Jiří,
sv. Antonín, Panna Maria a krátkým výkladem.

18:20 – 19:00

Koncert Václava Barana s autorskými písněmi.

19:00 – 20:00

Miroslav Lysek - Za dřevěnými kostely u nás a v zahraničí.

20:15 – 21:15

Hodina duchovní hudby – chrámový sbor pod vedením
Zdeňka Tesarčíka.

21:45

Krátká závěrečná adorace s požehnáním.

Během celé noci kostelů je možné zajít se občerstvit a společně pobesedovat v místnosti
nad zákristii.
Po celou dobu trvání „Noci kostelů“ bude
Celý kostel bude slavnostně vyzdoben
kostel přístupný všem návštěvníkům, kdy květinovou výzdobou od Českého zahrádmají možnost prohlídky celého kostela včet- kářského svazu v Dobré.
ně kůru, sakristie a kaplí. V bočních kapBěhem celého programu máte také možnost
lích bude po celou dobu probíhat výstava
vpředu před oltářem rozsvítit svíci za blízkéliturgických předmětů z historie farnosti.
ho člověka a do připraveného košíčku vložit
Účastníci mají možnost zeptat se na cokoliv,
svůj úmysl, prosbu nebo poděkování.
co je bude zajímat.
Více informací naleznete na www.nockostelu.cz.
Srdečně zvou farníci z Dobré
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LISTUJEME V KRONICE – PŘED 50 LETY, 1969
Nové železniční závory. Stavba vlečky k transformovně v roce 1967 si
vynutila rekonstrukci železničních závor na silničním přejezdu směrem
k Nošovicím. Od roku 1887, kdy byla postavena jednokolejná trať z Bílska
(dnes Bialsko v Polsku) do Kojetína, byly na přejezdu ručně obsluhované
závory. Spouštění a vytahování vykonával závorář Karel Dužík a aby měl
blízko do práce a přejezd stále na očích, postavil si v blízkosti domek
(č. p. 320). Několikrát za den v přesně určený čas a za každého počasí, i v noci a ve svátky
vyšel z domu, klikou rozpohyboval soukolí a jím spouštěl dvě dlouhé dřevěné závory z dlouhých kůlů, střídavě pomalovaných výstražnými červeno–bílými pásy (takové je možné ještě
vidět na přejezdu u bývalého dřevoskladu); a také tím rozezvučel klinkáček, který byl slyšet
až na stovky metrů daleko. To dvě ocelové paličky připevněné na stožáru asi 2,5 metru nad
zemí tloukly do kovové čepičky jako do zvonu. Kuželovitá stříška chránila toto důmyslné zařízení před deštěm a zrezavěním. Za první republiky bylo však závorářské stanoviště v Dobré
zrušeno a závory se zavíraly dálkově ze stanice pomocí ocelových lan vedených po sloupcích
nad zemí. V úrovni pohledu byla plechová tabulka a na ní úhledným písemem:

POZOR! ZAZNÍ-LI ZVUKOVÉ ZNAMENÍ, ZŮSTAŇTE STÁT PŘED ZÁVORAMI. OPUSŤTE IHNED TRAŤ!
Podle železničních předpisů musely být závory spuštěny před odjezdem vlaku ze zastávky
Dobratice pod Prašivou (dříve Vojkovice–Bukovice), což znamenalo, že celou dobu, co jel
vlak z Dobratic, byly zavřené. To snad vyhovovalo ještě před 20 lety, kdy na zvednutí závory
čekali hlavně formani, tu a tam projel automobil nebo autobus. Ještě před rokem 1960 bylo
možno vidět na silnici kluky, jak čutají čili hrají jakousi kopanou, což umožnil slabý provoz,
kdy nejelo nic ani „nahoru“ ani „dolů“ třeba 20 i více minut. „Avšak v současné době při stále
hojnější silniční dopravě stávají se tyto závory dopravě brzdou“, píše se v kronice. Po uzavření
závor v neděli a svátek v podvečerních a večerních hodinách stojí auta v dlouhém zástupu
v obou směrech, hlavně od Nošovic, poněvadž se jimi vracejí rekreanti z hor a chat domů do
měst, hlavně do Frýdku, ovšem i do Havířova a Ostravy. Řidiči neklidní při dlouhém čekání
proklínali dráhy do hroucích pekel, často byly závory násilně porouchány a měla s tím co do
činění veřejná bezpečnost. Fronta aut stávala o víkendech až za hranice s Nošovicemi
k p. Malému (č.p. 190), tj. půl kilometru. Nejhorší byla období, kdy se v Dobré vlaky křížily,
tj. kolem 1/2 čtvrté a 1/2 páté. To byly závory spuštěny i půl hodiny. Nezvedly se totiž po přejezdu vlakové soupravy do stanice, ale až po odbavení vlaku čekajícího ve stanici a až se uvolní
trať a vlak dostane svolení k odjezdu do Českého Těšína a až přejezdem projede.
V letošním roce (1969) byly tyto potíže odstraněny. Na tomto železničním přejezdu byly
vybudovány nové poloautomatické závory, které si vlak jedoucí od Dobratic uzavírá sám
a jakmile přejezd opustí, samy se zvednou. Dosud byly uzavřeny v průměru 10 až 15 minut
— nynější uzavření závor trvá pouhých 38 vteřin. Pro vlak jedoucí ze stanice jsou ovšem opět
závory uzavřeny oněch 10 minut, protože prý musejí být uzavřeny před odjezdem ze stanice
a elektricky je uzavírá výpravčí vlaků. Jen pro představu — nové automatické závory stály
300 tisíc korun (dnešních něco přes 3 milióny Kč).
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Doplňkové finále KZL 2018/19
- Fryčovice - 1.místo !!!
Dne 24.3.2019 odehráli naši borci r.2010
a mladší doplňkové ﬁnále KZL ve Fryčovicích o celkové 7.místo ročníku 2018/19.
V prvním utkání jsme nastoupili proti
nažhaveným domácím borcům, nic jsme
nenechali náhodě a s přehledem vyhráli 6:1.
Ve druhém zápase jsme se utkali proti
hráčům z Kozlovic a bylo to nejtěžší utkání
turnaje. Soupeř na nás nastoupil s taktikou
„prešovského betonu“, hráči si však trpělivou hrou vypracovávali šance a nakonec
vyhráli 2:1.
Třetí utkání se neslo v duchu prvního
a tým Hukvald jsme přejeli 7:2.

V posledním zápase, kdy už borci věděli, že turnaj ovládli, neusnuli na vavřínech
a s velmi dobře hrajícím týmem z Ostravy-Třebovic vyhráli 2:0.
Tímto úspěchem hráči zakončili letošní
ročník KZL pro r.2010 na celkovém 7. místě. V dnešním turnaji byla na hráčích vidět
chuť hrát, byli výborní, rychlí a je škoda, že
v zápasech základní části, se ne vždy hecli
a nehráli na plný výkon.
Sestava: Klimeš Matyas (GK), Schnapka
Otto (C), Sikorová Sylvie, Řeha Václav, Kubica Daniel, Bielčík Filip, Malyšek Viktor,
Mareček Jan.

Výsledky a střelecká listina:
Nošovice „B“ - Fryčovice „E“ 6:1 Schnapka 2x, Řeha 1x, Bielčík 1x, Malyšek 1x, vlastní 1x
Nošovice „B“ - Kozlovice „D“ 2:1 Kubica 1x, Malyšek 1x
Nošovice „B“ - Hukvaldy „C“ 7:2 Schnapka 2x, Bielčík 2x, Malyšek 2x, Kubica 1x
Nošovice „B“ - Třebovice „B“ 2:0 Řeha 1x, Bielčík 1x
Chci poděkovat hráčům za předvedený výkon, rodičům a fanouškům za podporu a dopravu. Martinovi Klimešovi za pěkné fotky.
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Finále A KZL r. 2011 2018/19
- Brušperk - 4.místo !!!
V neděli 31.3.2019 odehráli naši borci
r.2011 závěrečný ﬁnálový turnaj r.2011 KZL
v Brušperku.
V dopoledním Finále „A“ nastoupily
týmy umístěné po základní části na 1.-12.
místě. Náš tým skončil celkově na 4. místě
a proto byl nasazený do skupiny „B“. Kluci hráli ve všech zápasech výborně a nebýt
smolné remízy s týmem z Mošnova, tak by
skupinu vyhráli a utkali by se o celkové pr-

venství. Nakonec tedy skončili v tabulce druzí za Frýdkem-Místkem a utkali se o celkové
třetí místo s borci z Raškovic, které celou
základní část vyhrály. Poslední utkání jsme
prohráli po zbytečných chybách v obraně
a obsadili jsme celkově krásné 4. místo 
V dovednostních soutěžích kluci velmi
dobře reprezentovali svůj oddíl. Sestava:
Malyšek Viktor (C), Bielčík Filip, Sikora
Martin, Mareček Jan, Glombica Ondřej.

Výsledky a střelecká listina:
Nošovice „C“ - Václavovice „E“ 4:1 Bielčík 2x, Malyšek 2x
Nošovice „C“ - Frýdek-Místek „L“ 2:2 Bielčík 2x
Nošovice „C“ - Frýdek-Místek „K“ 6:1 Malyšek 3x, Bielčík 2x, Glombica O. 1x
Nošovice „C“ - Mošnov „B“ 1:1 Bielčík 1x
Nošovice „C“ - Brušperk „Děvčata“ 3:2 Malyšek 2x, Bielčík 1x
Nošovice „C“ - Raškovice „D“ 0:4
Děkuji hráčům za předvedený výkon, rodičům a fanouškům za podporu a dopravu.
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Finále B KZL r. 2011 2018/19
- Brušperk - 8.místo !!!
V neděli 31.3.2019 odehráli naši borci
r.2011 závěrečný ﬁnálový turnaj r.2011 KZL
v Brušperku.
V odpoledním Finále „B“ nastoupily týmy
umístěné po základní části na 13.-24. místě.
Náš tým skončil celkově na 22. místě a proto
byl rovněž nasazený do skupiny „B“. Tým byl
posílený o kluky, kteří už párkrát nastoupili za áčko a bylo to v herním projevu vidět.
Kluci hráli velmi bojovně a tři zápasy vyhráli
a tři těsně prohráli. Mám radost z nasazení
a bojovnosti borců . Co mě překvapilo, byla
kontrola ID hráčů trenéry některých týmů na

což jsme doplatili, protože jeden náš začínající
hráč byl ročník 2010. Šlo mi o to, ať si hru
vyzkouší… Byli jsme automaticky posunuti
o jedno místo dolů ve skupině „B“ a obsadili
tak 4. místo a mohli jsme hrát o celkové 7.místo. V tomhle utkání kluci prohráli se Sedlišti
a obsadili tedy 8.místo v turnaji a celkově si
polepšili na 20. místo KZL celkově. V dovednostních disciplínách vyhrál Ondra Glombica
člunkový běh 4x10m!!! Velká Gratulace 
Sestava: Mareček Jan (C), Glombica Ondřej, Sikora Pavel, Kyrych Václav, Glombica
Martin.

Výsledky a střelecká listina:
Nošovice „D“ - Brušperk „R“ 1:4 Sikora P. 1x
Nošovice „D“ - Nebory „B“ 3:1 Mareček 2x, Sikora P. 1x
Nošovice „D“ - Metylovice „B“ 12:0 Mareček 6x, Sikora P. 5x, Glombica O. 1x
Nošovice „D“ - Staré Město „F“ 4:2 Mareček 3x, Sikora P. 1x
Nošovice „D“ - Vítkovice „F“ 3:4 Mareček 2x, Sikora P. 1x
Nošovice „D“ - Sedliště „F“ 3:4 Mareček 2x, Glombica O. 1x
Děkuji hráčům za předvedený výkon, rodičům a fanouškům za podporu a dopravu.
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Plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Proč?

›
›
›
›

Nebudete mít starost, zda Vám pošta doručí složenku včas.
Nezapomenete včas zaplatit daň z nemovitých věcí.
Nemusíte chodit platit daň na územní pracoviště nebo na poštu.
Údaje o výši daně z nemovitých věcí naleznete v rozpisu plateb SIPO.

Kdo může službu využít?
Každý poplatník daně z nemovitých věcí, který má zřízenu službu SIPO.
Jak na to?
1) Vyplníte Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.
Tiskopis je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na
www.financnisprava.cz v sekci Daňové tiskopisy; před jeho podpisem se seznamte
s Podmínkami pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO zveřejněnými
na všech územních pracovištích finančních úřadů a na www.financnisprava.cz v sekci
Finanční správa > Generální finanční ředitelství > Úřední deska GFŘ > Informační povinnost správce daně a veřejné vyhlášky GFŘ.
2) Vyplněné a podepsané Oznámení společně s dokladem o přidělení Vašeho spojovacího
čísla SIPO (případně s rozpisem platby Vašeho SIPO) doručíte na územní pracoviště
finančního úřadu, kde jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.
3) V případě bezhotovostní úhrady SIPO inkasem z bankovního účtu zohledněte částku
daně z nemovitých věcí v nastaveném limitu pro SIPO.
Podáním vyplněného Oznámení nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období se namísto
zasílání složenek přihlásíte k Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
v tomto zdaňovacím období.

www.financnisprava.cz
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Nechte si posílat údaje pro placení daně
z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!
Proč?

›
›
›
›
›

Nebudete mít starost, zda Vám pošta doručí složenku včas.
Údaje pro placení daně z nemovitých věcí obdržíte vždy začátkem května.
Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své
e-mailové schránce, ať jste kdekoli.
Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle
upozornění na e-mail.
Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí
Vašeho domova.

Kdo může službu využít?
Každý poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu datovou schránku nebo nemá
zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO.
Jak na to?
1) Vyplníte Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
Tiskopis je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na
www.financnisprava.cz pod záložkou Daňové tiskopisy.
2) Vyplněnou a podepsanou žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem
daně z nemovitých věcí.
Podáním vyplněné žádosti nejpozději do 15. března zdaňovacího období se namísto
zasílání složenek přihlásíte k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail
v tomto zdaňovacím období.

www.financnisprava.cz
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Žijí mezi námi – znáte je?
„Mám rád, když kniha šustí“.
Po delší době se vracíme
k pravidelné rubrice v našem
obecním měsíčníku a přinášíme
rozhovor s držitelem titulu Mistr
četby panem Ivo Segečem, občanem Dobré.
Začnu důležitou informací.
Tento titul nemůže získat každý
návštěvník knihovny. Podle pravidel soutěže si musí Mistr četby
vypůjčit za rok nejvíce knih a navštěvovat
knihovnu pravidelně. A to se v případě pana
Iva stalo, byl nominován vedením Místní
knihovny Dobrá do krajského kola a – vyhrál!
Stal se Mistrem četby Moravskoslezského kraje v kategorii muži pro rok 2018.
Abych mohl pana Iva lépe poznat, neváhal
jsem a využil možnosti rozhovoru. Sešli jsme
se a začali si povídat. O všem možném, samozřejmě i o zálibě ve čtení. A protože to byla
příjemně strávená hodinka s fyzicky zdatným
čtyřicátníkem, máte i vy možnost seznámení.
Pane Ivo, stal jste se Mistrem četby v našem
kraji. Můžete nám svou vášeň pro četbu nějak
popsat? To chodíte do místní knihovny každý
den a odnášíte si spoustu knih, nebo v čem ta
vášeň spočívá?
Ne, ne, nechodím do knihovny každý den,
ani si neodnáším spoustu knih. A pokud jste
zmínil slovo vášeň, tak vás poopravím. Mou
vášní je sport. Běhání, jízda na kole, badminton, ještě nedávno volejbal nebo basket, to
dělám na jaře a v létě a v zimě čtu.
Děkuji za upřesnění. Už jsem si myslel, že
se bude jednat o setkání s knihomolem a ej-

hle člověk. Jaké byly vaše začátky?
Které knihy jste měl rád v dětství?
Asi takové, které četli tehdy
všichni kluci. Dobrodružné, i nějaké sci-ﬁ, doma jsme četli hodně
a v četbě spolu se sestrami pokračujeme. Nečetl jsem ale pořád,
věnoval jsem se sportu a dalším
aktivitám.
A kde nastal ten zlom, že jste začal navštěvovat místní knihovnu pravidelně a půjčoval
jste si knihy v takovém počtu, že jste se stal
Mistrem četby?
Ten důvod byl zdravotní, poranil jsem si
koleno a najednou jsem nemohl sportovat
a měl jsem spoustu volného času a prostor
věnovat se své zálibě.
A tou je?
Četba. Jedná se o knihy s vojenskou tématikou. Autoři popisují strategie některých
bitev, rád se nechám poučit v oblasti nočních
letů stíhaček nebo ve vývoji elektronické
války. Ta začala vlastně rokem 1939 jako
radarová válka a vyvíjí se dodnes. Přečetl
jsem také mnoho válečných románů, zajímají
mě i současní autoři detektivek, ale vojenská
strategie převládá.
To jste mne překvapil a napadlo mě… asi
jste přečetl všechny knihy s touto tematikou,
které je možno najít v naší knihovně, viďte?
Samozřejmě. A už mnoho let využívám
kvalitní a aktivní práce vedení naší knihovny.
Týká se i možnosti výpůjček z jiných knihoven, té vědecké v Ostravě nebo Olomouci,
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některé tituly mi naše knihovna objednávala
dokonce v Mnichově.
No teda… a jazykově jste na četbu v anglickém či německém jazyce vybaven?
Anglicky to jde, ovšem německé složené
výrazy mi dělají problém, a pokud použiji
překladač do angličtiny, vzejde z toho něco
naprosto nesrozumitelného. To jen pro zasmání. Ale v knihách o vojenské strategii se
výrazy mnohdy opakují, proto už většinu
z nich pochopím.
Půjčujete si jen „papírové“ knihy, nebo
využíváte i audioknih nebo knížek elektronických?
Tady musím zdůraznit, že jsem fanouškem ze „staré školy“, mou prioritou jsou
klasické papírové knihy. Mám totiž rád, když
kniha šustí. Navíc knihy na internetu jsou
nepřehledné a nebývají doplněny příliš kvalitními obrázky a fotkami.

a celému kolektivu spolupracovnic za stále
stoupající počet čtenářů i výpůjček, za všechny aktivity pro mládež i dospělé v knihovně
i mimo ni, za podporu rozvoje kulturního
života v obci. Veškeré úsilí nakonec přivedlo
do obce titul!
Panu Ivu Segečovi ještě jednou blahopřeji k titulu Mistr četby a přál bych si, aby rozhovor s ním naznačil mladším sportovcům,
že je dobré někdy sáhnout po kvalitní knize,
nestydět se něco si přečíst. Co se v mládí
naučíš, ve stáří najdeš.
Milan Stypka

NABÍDKA • INZERCE

To jste mi nahrál na závěrečnou otázku.
Myslíte si, že vaše generace čte knihy? Nebo
má v oblibě jiné volnočasové činnosti?
Myslím si, že mí vrstevníci příliš nečtou,
spíše se věnují hraní počítačových her nebo
projíždějí tablety a hlavně telefony. Moc jich
ani nechodí do naší knihovny. Netuším, jak se
celá situace vyvine v blízké budoucnosti, vždyť
s tímto stylem života začínají už děti. Je jich vždy
plný park a všichni koukají do svého mobilu.
A když je někdy zastihnu v knihovně, spíše se
zajímají o tamější počítače než o výběr knih.
Děkuji vám za příjemné i poučné povídání,
držím palce, abyste ve své zimní zálibě vydržel,
přeji hodně zdraví a chuti ke sportování.
Co napsat na závěr?
Nejprve se sluší poděkovat ředitelce
Místní knihovny Dobrá, paní Marii Mališové
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Martin Ondrušák
Stolařské práce

Do naší provozovny v obci Dobrá přijmeme:
samostatného stolaře na HPP
pomocnou sílu do stolárny na HPP – zaučíme
absolventa po vyučení za truhláře/stolaře - zaučíme
občasnou výpomoc v areálu firmy s úklidem a kosením na dohodu o provedení práce

Dále nabízíme zakázkovou výrobu:
dřevěných euro oken profil Euro92
vchodových dveří
interiérových dveří
zimních zahrad a altánů z lepeného masivu
schodišť na CNC stroji

Kontakt:
Martin Ondrušák
stolařské práce
tel: 608 409 309
okna.ondrusak@gmail.com
ondrusak.cz
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300
558 412 301

Ing. Jiří Carbol, starosta
Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308
558 412 311
		
558 412 307
		

Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
podatelna, ověřování, CZECH Point
Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika,
ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305
558 412 306
		

Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
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
736 614 720
--------------739 705 945
--------------558 412 313

Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
majetku a investic
přehrávání hlášení místního rozhlasu
Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
pondělí
8.00 – 12.00 hodin
středa 14.00 – 17.00 hodin
pátek
14.00 – 17.00 hodin
sobota
8.00 – 12.00 hodin
739 630 870
733 745 008

Markéta Hlawiczková, správce sběrného dvora
Pavel Peterek, dovoz a odvoz kontejneru na biologický odpad

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 © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 3. 6. 2019 do 12.00 hodin.
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