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Slovo starosty
Vážení občané,
chtěl bych tímto informovat, zvláště seniory, o projektu obálky do lednice nazvaný
IN.F.Obálka, tedy „Informace jako forma
Ochrany“. Jde o projekt, který inicioval Moravskoslezský kraj ke zvýšení bezpečnosti
seniorů. Obálky obsahují informační leták,
formulář k vypsání, propisku a samolepku
nebo magnetku na ledničku s logem aktivity.
Je třeba vyplnit formulář s požadovanými
údaji a vložit jej zpět do plastové obálky
a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou
pak označit dveře lednice nebo vstupní dveře
do bytu z vnitřní strany.
Záchranné složky se tak díky jednoduchému a rychlému vyjmutí obálky z lednice dostanou včas k údajům o zdravotním
stavu, užívaných lécích, alergiích a dalších
upozorněních, čímž budou moci vhodněji
poskytnout pomoc. Obálky si senioři nebo
jejich příbuzní mohou vyzvednout v kanceláři Správního odboru OU Dobrá, a to
v úředních hodinách.
V průběhu měsíce dubna bude zahájena
výstavba Chodníku od křižovatky s MK
4c, od autobusové zastávky Na Špici. Realizaci bude provádět stavební společnost
BESTON, s.r.o, která zvítězila ve veřejné
soutěži na zhotovitele s nejnižší nabídkovou cenou 1.774.597, - Kč. Upozorňujeme
všechny občany na nutnost zvýšené opatrnosti při průchodu nebo průjezdu v okolí

stavby. Doba výstavby je cca 3 měsíce. Děkujeme za pochopení s omezením provozu
v průběhu realizace stavby.
Chtěl bych dále poděkovat společnosti
Hyundai Motor Manufacturing Czech
s.r.o., která z nadačního fondu „Dobrý
soused“ podpořila částkou 50.000 korun
projekt „S myslivcem do lesa“, podaný Mysliveckým sdružením Dobrá-Vrchy, který
se zaměřuje na práci s mládeží. Prostředky
z programu Dobrý soused jsou využívány na
kulturní a společenské akce, a podporují tak
v našich obcích komunitní život.
Komise pro kulturu a školství zve v neděli 22. března v 10 hodin do sálu ZŠ
Dobrá všechny malé i velké děti na divadelní
pohádku O sněhulákovi. Pohádku zahraje
divadelní soubor Ententýky z Rychvaldu.
Také v tomto roce ve druhé polovině
měsíce března zahájíme jarní práce na čištění ulic. Čištění budeme provádět našim
čisticím a kropicím vozem a veškeré takto
smetené nečistoty jsou nebezpečným odpadem, který musí být uložen na skládku.
V této souvislosti žádáme všechny majitele
odstavených vozidel, aby je odklidili z obecních komunikací na své pozemky.
Dovolte, abych Vám všem popřál
radostné prožití Velikonočních svátků,
spoustu životní energie po mírné zimě,
hodně jarní pohody a osobní spokojenosti.
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Ing. Jiří Carbol, starosta obce

OMLUVA
Omlouváme se za nedopatření při zveřejnění sponzorů Obecního plesu 2020. Nějakým záhadným způsobem nám jeden ze sponzorů ze soupisu zmizel. Snad se
členové Včelařského spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí nebudou zlobit a zachovají
nám přízeň. Zvláště děkujeme paní Aleně Křibíkové za dar i za upozornění na naše
pochybení.
Milan Stypka

NEPŘEHLÉDNĚTE
Vážené seniorky, vážení senioři,
dovolujeme si Vám zprostředkovat tento
kurz určený pro osoby starší 65 let.
Nejbližší místa pro Vás jsou v Třinci
(jedná se o závodní okruh Steel Ring společnosti Dekra) a Ostravě (Centrum bezpečné
jízdy Libros).
V Třinci jsou k dispozici volné termíny
3. dubna, 22. dubna a 6. května, v Ostravě
pak 20. března, 3. dubna a 24. dubna.
Rezervaci můžete zvládnout buď vlastními prostředky a silami na www.jedusdobou.cz nebo se obrátit na předsedkyni Klubu seniorů paní Drahomíru Gryžboňovou
(Tel.: 724 074 004), která rezervaci spolu
se mnou zajistí.
Budete-li se chtít zaregistrovat sami,
zde je průvodní slovo z webu:

Pro rezervaci termínu si nejdříve vyberte
místo konání kurzu, pak termín a vyplňte
prosím formulář níže. Na uvedený email
Vám automaticky budou odeslány organizační pokyny a podmínky k absolvování
kurzu. Kurz je nutné absolvovat s vlastním
vozidlem, nicméně je možná účast 2 osob
ve vozidle, např. vozidlo sdílené s partnerem/partnerkou. V tomto případě musí být
vyplněny 2 rezervační formuláře, protože
obě dvě osoby jsou účastníci kurzu a dochází k vzájemnému střídání ve vozidle na
pozici řízení během výcviku. Obě dvě osoby
musí splňovat podmínku věku min. 65 let.
Pozn.: V jednom termínu se ve většině
případů konají ve školicím centru 2 kurzy.
Jeden účastník si může vybrat pouze dopolední nebo odpolední kurz, které jsou svým
obsahem a rozsahem totožné.
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Milan Stypka

-3Krizové brzdění
a řešení smyku
Manévrování
Zdravověda

Praktická část

Asociace center pro zdokonalovací
výcvik řidičů AČR

Bezpečná a defenzivní jízda
Aktuality z legislativy
a jiné zajímavosti

Teoretická část

Co Vás na kurzu čeká?

Kurz bezpečné jízdy pro aktivní seniory
ve věku od 65 let ZDARMA

REGISTRUJTE SE NA WWW.JEDUSDOBOU.CZ

V CENTRECH BEZPECNÉ JÍZDY PO CELÉ ČR

OTESTUJTE SVŮJ POTENCIÁL

ZDARMA!
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Partneři projektu

ASOCIACE CENTER PRO ZDOKONALOVACÍ VÝCVIK ŘIDIČŮ AČR
Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město
+420 222 898 251
info@jedusdobou.cz

Projekt JEDU S DOBOU je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Karlovy Vary
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Aktuality z legislativy
a jiné zajímavosti

Teoretická část
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Informace o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny
Odstávka na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
20. 3. 2020 (07:30-15:00) - plánovaná odstávka č. 110060694435
Dobrá - Dobrá, okres Frýdek-Místek
Dobrá
189, 191, 218, 220, 233, 235, 236, 258, 268, 393, 411, 666, 711, parc. č. 1322/9,
parc. č. 1945/7, parc. č. 1948/2, parc. č. 1948/3, parc. č. 1948/4, E23, E24, E30,
Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované
omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Svoz popelnic – Velikonoce 2020
Svoz popelnic (odpadu) na Velikonoční pondělí 13. 4. 2020 proběhne v náhradním termínu
v sobotu 11. 4. 2020, tak jak je uvedeno v kalendáři Obce Dobrá 2020.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
POPLATEK ZE PSŮ JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2020
Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého dalšího psa se sazba
zvyšuje o 50 % ze sazby.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1341 + čp.
Poplatek za odpady – 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.
-4-
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Poplatek je možno uhradit během března až do konce září 2020.
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 jednotlivé 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. 2020

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2020
6.4., 4.5., 1.6., 7.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2020 – příspěvky v tyto termíny je možné
zasílat vždy pouze do 12 hodin.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2020 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin,
tj. 1.4., 6.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12. 2020 v budově Obecního úřadu Dobrá,
2. poschodí, zasedací místnost č. 21. Pro občany obce Dobrá je poradna zdarma.

Pozvánka
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá Vás zve na

VELIKONOČNÍ KREATIVNÍ TVOŘENÍ,
které se uskuteční v pondělí 30. března 2020 v 17 hodin v sále Základní školy v Dobré.
Pokud se chcete kreativního tvoření zúčastnit, přihlaste se na email
komiseprorodinu@post.cz. Registrace bude probíhat od 15. 3. 2020 do 25. 3. 2020.
K dispozici budou některé aranžérské potřeby (vázací drátek, tavná pistole,
ozdoby, proutí a pod). K výrobě velikonočních věnců, si prosím přineste vlastní kruhy,
vyfouklá vajíčka, stuhy a podobné.
Věříme, že i toto kreativní tvoření bude sloužit k výměně poznatků a technik.
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Pozvánka na burzu dětského oblečení
a sportovního vybavení
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při Radě obce Dobrá Vás opět zve na burzu
dětského oblečení, která se uskuteční ve dnech 3. a 4. dubna 2020 ve společenském
sále ZŠ v Dobré.
Do prodeje můžete nabídnout kojenecké a dětské jarní a letní oblečení do 10 let
věku dítěte a sportovní vybavení pro letní sporty, vše dohromady v maximálním počtu
50 kusů.
Pro urychlení vybírání oblečení je nutná registrace prodávajících. Ten, kdo bude
chtít nabídnout věci k prodeji, se předem přihlásí na mail: komiseprorodinu@post.cz.
Poté mu bude přidělen registrační kód, kterým označí své věci (lístkem připíchnutým
nebo přilepeným), společně s uvedením ceny a zároveň sepíše seznam věcí včetně ceny,
který předá členům komise. Je nutné zajistit, aby označení bylo stabilní a nedocházelo k jeho odlepení nebo odpadnutí. Registrace bude probíhat od 10. 3. 2020 do
1. 4. 2020
Burza proběhne s následujícím programem:
Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré v pátek 3. 4. 2020 v době od 9,30 hod do
11,00 hod a od 15,00 hod do 17, 00 hod.
V sobotu 4. 4. 2020 v době od 9,00 hod do11,00 hod proběhne samotná burza, na
které můžete jiné zboží zase nakoupit.
Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů se uskuteční rovněž v sobotu 4. 4. 2020 v době
od 14,00-15,00 hod. Nevyzvednuté věci, budou věnovány na charitu.
Věci musí být čisté a v dobrém stavu.
Věříme, že si pro své děti vyberete vhodné oblečení. Těšíme se na vás.
Za komisi Mgr. Radka Zitová

O činnosti finančního výboru
v období listopad 2018 až únor 2020
Finanční výbor zřizuje zastupitelstvo
obce a jeho posláním je především provádět kontrolu hospodaření s majetkem
a s finančními prostředky obce. Finanční
výbor pracuje od listopadu 2018 ve složení

předsedkyně Drahomíra Gongolová, členové Čeněk Juřica, Petr Jursa, Josef Karásek
a Filip Gongol.
O naší činnosti vás každoročně informujeme v Doberských listech.
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Mohlo by vás zajímat, jak to bylo s finančními příspěvky z rozpočtu obce v posledních
letech:
Rok

Počet subjektů

Poskytnuté příspěvky v Kč

Vyčerpané příspěvky v Kč

2014

26

872 500

865 828

2015

26

915 680

910 587,40

2016

15

905 000

904 783

2017

22

1 001 608

1 097 779

2018

27

1 091 500

1 088 918

2019

22

1 081 990

1 070 847,25

Členové finančního výboru se v období
listopad 2018 až únor 2020 sešli k 10 jednáním. V závěru roku 2018 jsme projednali
3 rozpočtová opatření, návrh rozpočtu na
rok 2019 a obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad. Náročná práce
nás čekala začátkem roku 2019. Našim
úkolem bylo provést kontrolu správnosti
čerpání finančních příspěvků, které byly
poskytnuty spolkům a cizím subjektům
v roce 2018. Z obecního rozpočtu byly poskytnuty příspěvky 27 subjektům ve výši
1 088 918 Kč. Dospěli jsme k závěru, že
všechny finanční prostředky byly použity
v souladu s veřejnoprávními smlouvami.
Na dalších jednáních jsme projednávali
závěrečný účet obce, účetní závěrku a zprávu o inventarizaci majetku za rok 2018.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce
pro roky 2019 i 2020 svěřilo obecní radě
pravomoc k provádění rozpočtových změn,
projednali jsme do konce letošního února
11 rozpočtových změn. V závěru roku 2019
jsme dostali k projednání návrh rozpočtu
obce na rok 2020 a návrh obecně závaz-

ných vyhlášek č. 2 - 5/2019. Únor je měsícem, kdy opět provádíme pečlivou kontrolu
správnosti čerpání finančních příspěvků
z rozpočtu obce. V roce 2019 byly z obecního rozpočtu poskytnuty příspěvky 22
subjektům ve výši 1 081 990 Kč. Kontrolou
jsme dospěli k závěru, že 1 subjekt použil
částku 11 142,75 Kč v rozporu s předmětem
smlouvy, a proto byl vyzván k vrácení této
částky do rozpočtu obce. Všechny ostatní
subjekty finanční prostředky použily v souladu s veřejnoprávními smlouvami.
Ráda bych jménem všech členů finančního výboru poděkovala paní Marcele Kolkové, vedoucí finančního odboru, za dobrou
spolupráci, přípravu podkladů a poskytnutá
vysvětlení i informace.
Se zápisy ze všech našich jednání se můžete seznámit na internetových stránkách
obce v sekci usnesení finančního výboru.
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Drahomíra Gongolová,
předsedkyně finančního výboru

CO MÁ ZNÁT KAŽDÝ ZAHRÁDKÁŘ
Třetí ročník cyklus přednášek
„Předjarní práce na zahradě“
Ve středu 19. 2. 2020 proběhla v sále hasičské zbrojnice v Dobré druhá přednáška
z cyklu přednášek pořádaných
komisí pro rozvoj obce a životní
prostředí a základní organizací ČZS Dobrá na téma „Předjarní práce na zahradě“, kterou
si pro nás opět připravil odborný instruktor ČZS Čestmír Jež,
zúčastnilo se jí 29 posluchačů.
Dozvěděli jsme se, jak svou
zahrádku připravit na nový
úrodný rok. Dále také to, čím půdu připravit
a vyživit na jaře či na podzim, než začneme
cokoliv sázet, nebo jak je možné vyvarovat
se určitým nemocem a parazitům škodícím
naší úrodě. Cenné byly i rady a informace

o hnojení a vápnění půdy, přípravě půdy na
určitou zeleninu či ovoce. A na závěr i rady,
jak správně stříhat ovocné stromy, abychom
z nich mohli trhat velké a šťavnaté plody.
Je třeba zdůraznit, že práce na zahradě
nikdy nekončí.
Nakonec si pro nás pan Jež opět připravil
ochutnávku jablíček z vlastní zahrádky a byly
výborné, zvláště nejvíce chutnalo jablíčko
Rozela. Tímto, mu chceme poděkovat za
skvělou přednášku plnou rad a informací
pro nás nadšené zahradníky amatéry a vy
ostatní, kteří stále váháte a v zahrádce se
tolik nevyznáte, neváhejte a přijďte taky.
Děkujeme Lucie Peterková

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17–18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
-8-
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Zimní výšlap
V sobotu 22. 2. 2020 se uskutečnil letošní 1. zimní výšlap z Ostravice kolem Zbuja,
se zastávkou U Veličků a přes Malenovice
zpět na vlak.
Sešlo se nás celkem 15 a užili jsme si
zimní pohody na horách. Počasí nám dopřálo nejen pěkný den, ale i sníh. Děkuji všem
zúčastněným a těším se na další společné
túry.
Za sportovní klub Renata Friedlová

Žijí mezi námi – znáte je?
ZUZANA HALAMOVÁ (9 let)
V rámci nepravidelné rubriky o zajímavých
lidech každého věku bych vás chtěl seznámit
s mladou slečnou, která se honosí titulem mistryně světa. Ano, čtete správně! Ač se jedná
„teprve“ o žákyni třetí třídy, titul si za svou odhodlanost a píli zaslouží. O její největší zálibě,
o touze být stále lepší, o roli rodiny… o tom všem
jsem si povídal s maminkou Lucií Halamovou
a její dcerou Zuzankou.
Po přivítání v mé kanceláři a nabídce drobného občerstvení jsme si začali povídat. Zu-

zanka se osmělovala pomalu, mnohdy jí musela pomoci maminka, ale v každém případě se
jednalo o příjemně strávenou a obsahově velmi
zajímavou hodinku. Posuďte sami.
Zajímá mě, kdy jsi s tancem začala?
Maminka (pomáhá s informacemi): Někdy
ve třech a půl letech jsme se rozhodli zkusit
štěstí v Tanečním klubu JUST DANCE paní
Šodkové ve Frýdku-Místku. Přijímali děti od
čtyř let, ale Zuzanka je svým projevem a snad
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i talentem přesvědčila a přijali ji. Vždyť tančila
už od jednoho roku.
Zuzanka: Já věděla už ve třech letech, že
chci tančit, že se chci tanci věnovat a asi jsem
naléhala tak moc, že mě tam mamka vzala.
Asi nelituješ tohoto rozhodnutí – zvláště teď
po zisku titulu mistryně světa? Musela to být
spousta tréninků, soutěží, odříkání…
Maminka: To jistě ne. Dcera je pro tanec
stvořená, navíc se narodila do sportovní rodiny.
Já jsem hrála volejbal, manžel fotbal.
Zuzanka: Já to ale s míčem neuměla, proto
asi tanec a balet.
Balet? Kromě hodin tance navštěvuješ i lekce baletu?
Maminka: Baletu se věnuje dvakrát týdně,
navštěvuje Základní uměleckou školu ve Frýdku-Místku, dává do něj sto procent stejně jako
do disco tanců a snaží nás ještě přesvědčit, že
by ráda navštěvovala i lekce latiny, tedy latinskoamerických tanců.
To se snad nedá ani všechno zvládnout.
Maminka: Máte pravdu. Tréninky v tanečním klubu jsou 4 i 5x týdně, pohárové soutěže
téměř každý víkend na jiném místě republiky.
Časově se jedná o velmi náročný sport. Ale nelitujeme času a ani peněz, neboť i tato stránka
k tomuto sportu patří. Kostýmy, dopravné, startovné… je toho hodně.
Přejděme, Zuzanko, ke tvému velkému úspěchu, k titulu mistryně světa. Kde se soutěž uskutečnila a jaká byla mezinárodní účast?
Zuzanka: Bylo to na konci minulého roku
v Liberci, v Babylónu. Tančilo se ve třech sálech
a já soutěžila jako sólo tanečnice, pak v disco
show s kamarádkou Eliškou Macurovou a jako
formace jsme vystoupily s tancem s příběhem
o Karkulce. V kategorii sólo disco jsem byla první,

v disco show také a v duu s Eliškou jsme obsadily
čtvrté místo.
Takže jsi vlastně dvojnásobnou mistryní
světa?
Maminka: Ano, je to tak. Ještě ke konkurenci. Kromě našich republikových tanečních škol
a klubů jsme viděly vlajky mnoha zemí celého
světa. Konkurence v kvalitě provedení všech
tanečních čísel byla opravdu veliká.
Zuzanko, kdo tě na mistrovství světa připravoval a jak ses cítila před vystoupeními? Měla
jsi trému?
Maminka: Před více než dvěma roky došlo
ke změně trenérky a Zuzance se začala věnovat slečna Lucie Jančíková a přineslo to ovoce
i tu požadovanou změnu v přípravě i přístupu
k nácviku soutěžních tanců.
Zuzanka: Já jsem vždycky nervózní a mám
trému jen těsně před vystoupením, ale když
vyjdu na parket a začne hrát hudba, už na to
nekoukám a tančím.
Medaile máš s sebou, jsou moc pěkné, originální… ale ty jich máš ještě mnohem víc – jsou
i z pohárových soutěží?
Zuzanka: Ano, mám jich už hodně. A jsou
z pohárových soutěží. Umístila jsem se vždy do
třetího místa. Ale takový úspěch na mistrovství
světa jsem nečekala.
A samotné dekorování těch nejlepších…?
Jak probíhalo? Byly stupně vítězů… a státní
hymna?
Maminka: Samozřejmě stupně vítězů Zuzanka absolvovala, diplom a medaile… vysloužila si velký potlesk nejen při předávání ocenění,
ale i v průběhu svého tance. A hymna nebyla…
hymny všech zúčastněných zemí se hrály v rámci slavnostního zahájení, ale zazněla skladba od
kapely Queen – We Are The Champions.
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Velké blahopřání i ode mne… jak
tě přivítali ve škole?
Navštěvuješ 11. ZŠ
ve Frýdku-Místku…
zajímají se spolužáci nebo učitelé o tvůj
sport a úspěchy
v něm?
Zuzanka: Moje
paní učitelka mi
upekla dort a spolužáci mi donesli spoustu sladkostí. Ani jsem
je nemohla unést cestou domů. Někteří se
zajímají o mé tančení, chtěli vidět i moje
kostýmy, musela jsem
je přinést do školy ukázat, někdy jim i zatančím
nějakou ukázku z disco tanců.
Ten zájem mě nepřekvapuje a je fajn, že tě
spolužáci i učitelé podporují. Jen mě trochu
mrzí, že nedostáváte jako taneční klub více
možností prezentovat své umění na veřejnosti.
Já pro tebe budu mít v závěru jednu nabídku…
ale teď se chci zeptat, zda ti zbývá ještě nějaký
čas na koníčky, na záliby – co ráda děláš, když
máš aspoň „kousek“ volna?
Zuzanka: Moc ráda čtu. Pravidelně chodím
do knihovny.
A škola? Který předmět je ti nejbližší?
Zuzanka: Je jich víc, baví mě výtvarná výchova, samozřejmě tělocvik a taky angličtina.
A asi mě baví i další, protože mám samé jedničky.
Máš nějaké sourozence?
Zuzanka: Ano, mám mladšího bratra Kryštofa, jsou mu tři roky a už teď ví, že bude fotbalista po taťkovi.

Na závěr mi dovol jednu otázku, která souvisí s tím, že jste se do Dobré přistěhovali krátce
před koncem minulého roku – neuvažuješ o přechodu do místní základní školy?
Zuzanka: Asi ne, protože se chci pokusit jít
studovat od 6. třídy na ostravskou konzervatoř.
K tomu ti chci popřát štěstí, snad se do té
doby ještě uvidíme… a vlastně se jistě spolu uvidíme.
Nabízím ti místo v programu naší nejvýznamnější obecní akce, Velké Doberské 2020
– zde budeš moct sólo disco dance nebo v duu
s kamarádkou ukázat široké veřejnosti. Těším
se na viděnou v sobotu 5. září!
Povídání skončilo. Poděkoval jsem za velmi
zajímavý rozhovor. Byla to osvěžující hodina ve
společnosti talentované tanečnice s jasnou vizí
o své budoucnosti a její maminkou. Zuzance přeji hodně úspěchů v její kariéře a celé rodině Halamových pohodový a radostný život v naší obci.
Milan Stypka
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Základní škola informuje…
Žáci slaví postup
do krajského kola ve vybíjené
V únoru se družstvo žáků 5. ročníků
zúčastnilo okresního kola v přehazované. Turnaj se uskutečnil na 6. ZŠ ve Frýdku-Místku za účasti 10 nejlepších týmů
z okresu.
Našim sportovcům, pod vedením paní
učitelky Němcové, se podařilo postoupit
do užšího finále a po velkém a napínavém
boji zvítězit. Z utkání si žáci přivezli nejen
radost z vítězství, medaile a diplom, ale
i postup do krajského kola. Blahopřejeme
a držíme palce do dalších utkání.
R. Jelínková

Projekt Odpady a hospodaření s nimi
V úterý 18. února se mnozí z nás zúčastnili tohoto projektu poprvé. Měli jsme vystoupit s programem před našimi nejmenšími spolužáky. Úkolem bylo, zvládnout odučit
dvě vyučovací hodiny na téma odpady. Byli

jsme sami zvědaví, jak na nás, žáky devátého
ročníku, budou prvňáci reagovat. Naučíme
je něco nového? Aktivity jsme zaměřili především na správné třídění.
Ale než jsme se ve třídách do učení pustili, setkali jsme se společně v multifunkčním
sále naší školy. Pro prvňáky jsme si připravili
krátkou pohádku o rodince, která se vypravila na výlet a svými odpadky „zkrášlila“ okolí
domečku Křemílka a Vochomůrky. Rodinka
byla řádně pokárána a na skládce, pod vedením víly, se všichni naučili odpad třídit. Dozvěděli se rovněž, co se z vytříděného papíru,
skla nebo plastů dále vyrábí. Společně jsme si
nakonec zazpívali písničku o třídění odpadu.
Ve třídách jsme pak procvičovali třídění, například formou pexesa. Žáci si znovu
zopakovali, co do kterého kontejneru patří,
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zahráli si odpadové
puzzle a pracovali s výukovým programem
Tonda obal. Na závěr
si děti vyrobily z roličky toaletního papíru
sovičku.
Doufáme, že se
prvňáčkům projekt
líbil. Také věříme, že
jim třídění odpadů nebude činit potíže a že
sami upozorní starší
spolužáky, jak se mají
zodpovědně chovat
k přírodě. Slova písničky: „I když jsme jen
malé děti, umíme už třídit smetí. Modrá,
žlutá, zelená, víme, co to znamená…“ – nebudou jen slova písničky, ale běžnou činností
v jejich životě. Chtěla bych poděkovat všem

žákům volitelného předmětu Ekologická výchova za vzorně připravený program. Věřím,
že i oni budou příkladem svým spolužákům.
Mgr. K. Lysková

Projekt Řecko a bohové
Díky stroji času jsme se mohli ve dnech
20. a 21. února ocitnout ve starověkém Řecku mezi spanilými bohyněmi, udatnými
bohy a záhadnými mytologickými bytostmi.
Právě totiž probíhal projekt žáků 6. ročníku – Řecko a bohové. Tento projekt má již
na naší škole tradici a získal si mezi dětmi
oblibu. Žáci mohli poznat kousek historie
netradičním způsobem, prostřednictvím
interaktivních metod se seznámit s dějepisnými reáliemi týkajícími se starověkých
olympijských her a trojské války. Při přípravě prezentace „svého“ boha, či mytologické
bytosti nahlédli do tajů starých řeckých bájí
a objevovali moc řeckých bohů.
Během prvního dne čekala na děti čtyři
stanoviště, která se zaměřila na rozvíjení

složky estetické a na práci s textem a jeho
porozumění, na spolupráci při skupinových
úkolech a k reprodukci příběhu byla využita
moderní vzdělávací forma zábavy i poučení
– ozoboti.
Novinkou letošního ročníku bylo zavedení starořeckých olympijských disciplín.
Tělesnou zdatnost si děti mohly prověřit
v takových disciplínách jako např. hod diskem a „oštěpem“, box (do „pytle“), skok se
zátěží, zdolání Heraklovy cesty. Podařilo se
tak naplnit myšlenku, že pro život je nejdůležitější rovnoměrný rozvoj sil duševních
i fyzických, jak to vyznávali staří Řekové
– kalokagathia.
Druhý den byl naplněn aktivitami spojenými s historií olympijských her a především
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prezentacemi řeckého boha, či mytologické bytosti. Pomocí prostěradla, zavíracích
špendlíků, olivových věnečků a nezbytných
atributů se mohli naši žáci proměnit v galerii
řeckých bohů a bájných bytostí, a tak propojit minulost s přítomností. Vyvrcholením
druhého dne bylo určitě vyhlášení výsledků
ve dvou kategoriích: nejlépe vizuálně prezentovaný bůh nebo mytická bytost a výsledky dětí v olympijských disciplínách – přehled
olympijských vítězů.
Letošní ročník projektu, jehož cílem je
vzájemné propojení dějepisu, literatury, výtvarné a tělesné výchovy, se vydařil a my se
již teď těšíme na příští rok.
Mgr. D. Kalníková
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Žákovská tvorba
Autor: Lukáš Skotnica, 8. C
Až jednou potkám... třeba tebe po pár letech.
Co bys mi tak mohl říct?
Ach, ten se nezměnil, ach, ten zestárnul.
Až jednou potkám... první lásku.
Co bych ji tak mohl říct?
Ty jsi krásná, ty jsi hezká nebo třeba miluji tě.
Až jednou potkám... spolužáka.
Co bych mu tak mohl říct?
Zítra ve škole, v pátek čau.
Až jednou potkám... sám sebe.
Co bych si tak mohl říct?
Věř v sám sebe, raduj se,
přece radost není hřích.
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Týden ve znamení kulturních akcí
Týden před jarními prázdninami se na
naší škole nesl ve znamení kulturních akcí.
Multifunkční sál se každý den proměňoval
a plnil lidmi. Ve středu se konalo školní
kolo recitační přehlídky. Z každé třídy byli
vybráni tři nejlepší recitátoři, kteří se snažili
dostat mezi tři nejúspěšnější z celé kategorie. Soutěžilo se ve třech kategoriích.
V 0. kategorii, což jsou jen žáci prvních
tříd, byli vybráni tito žáci: Tereza Lecová,
Anna Imričková a Štěpán Carbol. V 1. kategorii, což byli žáci druhých a třetích tříd,
byli vybráni: Klaudie Skokanová, Eva Kontriková a Vojtěch Smolka. V 2. kategorii, což
byli žáci čtvrtých a pátých tříd, byli vybráni
Kryštof Pavlásek, Eliška Vlčková a Karolína
Kubenková.
Všichni nominovaní se ve čtvrtek zúčastnili navazujícího obvodního kola, kde již
přijeli zástupci okolních škol. Porota neměla

jednoduchou práci. Musela vybrat ze všech
škol pouze tři postupující z každé kategorie.
Evě Kontrikové a Vojtovi Smolkovi se za naši
školu podařilo postoupit do okresního kola,
které se bude konat 12. 3. ve Frýdku-Místku.
V pátek se sálem rozezněly tóny hudby,
konalo se totiž školní kolo Loutničky. Z prvních tříd postoupili Veronika Polášková,
Vít Meca a Štěpán Carbol. Z druhých a třetích tříd Eliška Blahutová, Beata Dudková
a Lucie Beloritová. Ze čtvrtých a pátých tříd
Anna Beloritová, Markéta Mecová a Helena
Foldynová. Odměnou všem byl obrovský
potlesk. Pro postupující také diplom a malý
dárek v podobě knih. Všem zúčastněným
gratulujeme.
Přejeme hodně štěstí do postupových kol
a všichni se už teď těšíme na příští rok na
další kulturní akce a výborné výkony.
Mgr. M. Turoňová

Mateřská škola Dobrá informuje…
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Nejkratší měsíc v roce, i když tentokrát díky přestupnému roku o jeden den delší, máme
za sebou. Co přinesl měsíc únor našim dětem?
Děti si užily každoroční karneval, naši školku navštívilo divadlo Bonbon a konec měsíce
trávila většina dětí vzhledem k probíhajícím jarním prázdninám se svými rodiči či prarodiči.

DĚTSKÝ KARNEVAL NAŠÍ ŠKOLKY
Dětský karneval se konal opět po dvou následujících dnech v prostorách sálu ZŠ. První
den probíhal karneval pro děti ze tříd Delfínků, Včeliček a Koťátek, druhý den se užívaly
karnevalové radovánky děti ze tříd Sluníček,

Broučků a Motýlků.
Jelikož v těchto dnech byly děti více nemocné, byla účast na karnevale menší, o to více
prostoru tak měly děti k tancování, do kterého
se tak mohli s chutí zapojit i jejich rodiče.
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O dobrou náladu všech přítomných se
postaral klaun Pepino Prcek, který si jak pro
děti, tak i pro jejich rodiče připravil spoustu
zábavných her a soutěží.
Všichni přítomní měli samozřejmě možnost využít připravené občerstvení, hlavně děti
také potřebovaly zahnat žízeň po tom dovádění
a skotačení.
Na závěr klaun Pepino Prcek vyhlásil nejlepší masku karnevalu, kterou se staly všechny
masky, jež na karneval zavítaly, aby to nebylo
žádnému dítku líto…
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DIVADLO BONBON
V únoru k nám do školky
zavítalo divadlo Bonbon s pohádkou „Zahrada.“
V této pohádce na motivy Jiřího Trnky děti společně
s Anežkou a její panenkou navštívily kouzelnou zahradu.
V zahradě žil zlostný
kocour a trpaslík. Anežka
se pokoušela zlostného kocoura napravit a skamarádit se s ním, což se jí také
podařilo.

Děti si mohly během
pohádky zazpívat, zasnít
se i zaposlouchat do tónů
kytary.
Je před námi měsíc březen, měsíc knihy. Děti tedy
zavítají do místní knihovny
a určitě na ně bude čekat
zase nějaké zajímavé divadelní představení.
Za MŠ:
Mgr. D. Dvořáčková

XI. PLES FOTBALISTŮ
V sobotu dne 22. 2. 2020 se konal již
jedenáctý ročník fotbalového plesu. Vyprodaný a skvěle naaranžovaný multifunkční
sál ZŠ Dobrá, kulturní vystoupení za účastí místních fotbalistů, 130 cen v tombole

a hrající kapela TriCo. Tak lze ve stručnosti
charakterizovat XI. ples fotbalistů, který se
nesl v pohodové atmosféře.
Místní fotbalisté si připravili kulturní
vystoupení ve stylu fotbalových roztleskáva-
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ček, přičemž celé vystoupení můžete zhlédnout na youtube obce Dobrá.
Děkujeme všem sponzorům: DentalCare F-M, Hotel & Caffe Silesia, Sport
Relax Club U Medvěda - Jewa, Hyundai,
Dudka metal, LV servis, Auto-vrakoviště
Milata, autoškola Jelínek, C2NET, ON
Semiconductor, Damija, Hamé, Kachi
jóga, Radegast, Bazény Bílek, PM autodílny, Koeximpo, Penguin coffe, Prestige
tennis park, JR obuv, Wellness Evita,
restaurace Kolovna, kavárna Monikafe,
Marlenka, obec Dobrá, potraviny Pernicová, Luděk Michejda, autoservis Janulek
Ivo, Santini, Besky, Hernn, Motozem,
Řeznictví a uzenářství Carbol, Vágnerpool, VÚHŽ, Lékárna Benu, Stavebniny
Nováková, Sandvik, JK Moravian Dobrá,

Finskasauna.cz, Lumius, Jakub Konderla
- Generali ČP, rodina Vaclíkova, Orkla,
ELSYMCO, Finclub, masáže Hromjáková
Judita, ND truck.
Budeme se těšit na příští ročník, který
proběhne 13. 2. 2021.
Za organizátory David Hernik
a Jan Gryžboň
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Rozpisu mužů
Datum
neděle 22.03.
sobota 28.03.
sobota 4.04.
sobota 11.04.
sobota 18.04.
sobota 25.04.
neděle 3.05.
sobota 9.05.
sobota 16.05.
sobota 23.05.
sobota 30.05.
sobota 6.06.
sobota 13.06.

Mistrovské utkání TJ SOKOL DOBRÁ ‐ Muži ‐ 1.A třída sk.B
Čas
Domácí
vs.
Hosté
15:00
Libhošť
:
Dobrá
15:30
Dobrá
:
Dobratice
15:30
Stonava
:
Dobrá
16:00
Dobrá
:
Petřvald n. M.
16:00
Lučina
:
Dobrá
16:30
Dobrá
:
Baník Albrechtice
16:30
Jistebník
:
Dobrá
16:30
Dobrá
:
Staré Město
17:00
Dolní Lutyně
:
Dobrá
17:00
Dobrá
:
Jablunkov
17:00
Vratimov
:
Dobrá
17:00
Dobrá
:
Smilovice
17:00
Dobrá
:
Slavia Orlová

Odjezd/Sraz
13:30/13:15
14:30
14:00/13:45
15:00
auta
15:30
14:55/14:40
15:30
15:15/15:00
16:00
15:35/15:20
16:00
16:00

Rozpisu dorost
Datum
neděle 22.03.
sobota 28.03.
sobota 4.04.
sobota 11.04.
sobota 18.04.
sobota 25.04.
neděle 3.05.
sobota 9.05.
sobota 16.05.
sobota 23.05.
sobota 30.05.
sobota 6.06.
sobota 13.06.

Mistrovské utkání TJ SOKOL DOBRÁ ‐ Muži ‐ 1.A třída sk.B
Čas
Domácí
vs.
Hosté
15:00
Libhošť
:
Dobrá
15:30
Dobrá
:
Dobratice
15:30
Stonava
:
Dobrá
16:00
Dobrá
:
Petřvald n. M.
16:00
Lučina
:
Dobrá
16:30
Dobrá
:
Baník Albrechtice
16:30
Jistebník
:
Dobrá
16:30
Dobrá
:
Staré Město
17:00
Dolní Lutyně
:
Dobrá
17:00
Dobrá
:
Jablunkov
17:00
Vratimov
:
Dobrá
17:00
Dobrá
:
Smilovice
17:00
Dobrá
:
Slavia Orlová
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Odjezd/Sraz
13:30/13:15
14:30
14:00/13:45
15:00
auta
15:30
14:55/14:40
15:30
15:15/15:00
16:00
15:35/15:20
16:00
16:00
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SkautDance – když skauti tančí!
Živě z Dobré.
„Hezký dobrý večer,
dámy a pánové, vítáme vás
u finálového večera, první
řady SkautDance aneb když
skauti tančí.“
Těmito slovy nám začínal ples, který se nesl v duchu StarDance. Naši vedoucí vytvořili 3 páry tančící ve
dvou vstupech. První z nich
začal příchodem a menší taneční improvizací moderátorů. Po vyzvání
našich tanečních párů na parket odstartoval
náš společný tanec, Rock’n’Roll. Byl v tématu skautský tábor, takže páry předvedly
scénky: řezání dřeva, vaření v kuchyni, hraní
na kytaru a zpívání. Po odehrání scének
následoval menší taneční vstup, poté při
přerušení písní a odehrání scének se seběhly všechny páry doprostřed a společně
dotančily.
Mezitím co se páry šly převléct na první
tanec, moderátoři představili naši porotu,

kde mimo jiné na poslední chvíli přišla i známá Jana Golíková. Nádherný romantický
tanec – Waltz, si připravil jako první pár
Michal Bojko & Anežka Cvičková. Ale ještě
předtím, tak jako před každým z prvních
tanců, se promítal medailonek, který byl
natočen při trénincích. Druhý pár – Karel
Paško & Hana Heinrichová – zatančil tanec,
který znamená v překladu „božská tanečnice“ tedy pěknou Sambu! Jako poslední se
předvedl pár – Vojtěch Turoň & Matěj Vláčil s tancem Cha-Cha. Zmiňovaný pár měl
velice vtipný příběh z tanečních, kdy tančili spolu,
protože šli naslepo a všechny tanečnice byly zabrané.
Zbyli jen oni dva, tedy se
dali společně do kupy.
Druhé kolo tanců bylo
trochu netradiční, protože
každý pár si připravil speciální kostýmy! První pár
zatančil tanec JIVE a musím uznat, že vypadali jako
profesionálové latinsko-amerických tanců. Druhý
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pár tančil folklór, samozřejmě v autentických krojích
přímo z Valašska. Byla to
opravdu krásná podívaná.
A poslední pár si připravil
tanec Waltz, který ukončili famózním free-stylem.
Tento pár měl také speciální
obleček v podobě těl sumo
zápasníků.
V průběhu celého večera mohli lidé posílat SMSky
ve tvaru SKAUT (mezera)
1, 2 nebo 3. Díky kterým
mohl vyhrát pár pohár SkautDance plesu.
Ptáte se, kdo vyhrál? Čtěte dále.
Celým večerem nás provázela kapela
Sauna, která mimo jiné zahrála i písně které jsou teď v trendech. Pípy, flašky drinky
tekly v plném proudu, bylo o ně velký zá-

jem. K zakoupení byly možné alkoholické
i nealkoholické osvěžující drinky, výborné
pivo a také široký výběr tvrdého alkoholu.
Co by to bylo za ples, který by neměl tombolu? V tombole bylo mnoho cen, za které
děkujeme všem našim sponzorům! Vyhrát
bylo možné horské kolo, pobyt v zahraničí,
rozmanité poukázky, vína a mnoho dalšího.
Opravdovým hřebem večera bylo menší
taneční vystoupení, které si pro nás připravili kluci. Vystoupení pobavilo všechny lidi
v sále a kluci měli opravdu úspěch.
Určitě vás zajímá, jak dopadlo vyhodnocení tanečních párů že? Na třetím místě se umístil pár Michal Bojko & Anežka Cvičková, na
druhém Vojtěch Turoň & Matěj Vláčil a jako
první se umístil pár Karel Paško & Hana Heinrichová. Výhercům gratulujeme.
Video z plesu: https://www.youtube.
com/watch?v=gHZDUlElcCw
Děkujeme všem sponzorům!
C2NET s.r.o., IVARA BAU s.r.o, Jursa
sport, Sport relax club JEWA, Kožešnictví
a galanterie - paní Jana Březinová, TWP
GLASS, Obuv Jana Růžičková, Zlatnictví
Petr Byrtus, Pálenice Ladislav Březina, Au-
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todíly Kascar, AUTOMOTOSLUŽBY Jan
Nondek & Libor Mlčák, Motozem, ČEZ,
Lékárna ZDRAVÍ, Prodej košil - paní Kaličinská, Železářství Byrtus, Vinotéka U Lexy,
Monikafé, Pedikúra a manikúra - Soňa Lišková, Obecní úřad Dobrá, Zdravá výživa Táňa Jursová, Plzeňský prazdroj a.s, Carbol
- uzeniny, Potraviny Pernicová - Můjobchod,
Kadeřnictví Le Charme, Ovoce & zelenina
p. Poláková, Řeznictví u Bobra, Autopneu

servis - Ivo Janulek, Jezdecký spolek Silesia,
Mališ Eduard - US Dobrá, Filipi Laser, Osička spol. s.r.o, Pánské obleky NARI, Restaurace Kolovna, Tesařství/Stolařství Bojko,
Frankospol, Tomáš Provazník, Hospůdka
u Pantlíka, Doberská SODA, Profinvestik,
Dobré barvy Dobrá, Zanzibar, Svaťka Urbancová, Vladimír Šigut, Střechy Skokan,
Santini, Snuffle Psí pivo, Soňa Jerglíková,
středisko Doberčata.

Chrámový sbor
Všechny srdečně zveme k prožití příjemného odpoledne s hudbou v neděli 5. dubna
2020 od 16 hodin v kostele sv. Jiří.
Chrámový sbor spolu s hudebníky pod vedením Zdeňka Tesarčíka provedou skladbu
Václava Vlastimila Hausmanna na slova Karla Václava Raise Kantáta Golgota. V průběhu
zazní také další skladby pro varhany a housle.

MLADÍ HASIČI a jejich první závody
v roce 2020
Ačkoliv pro mladé hasiče sezóna celorepublikové soutěže „hry Plamen“ začala
už na podzim v loňském roce 2019 soutěží
Závodem požárnické všestrannosti, tak se
i přesto snažíme, aby v zimních měsících
trávených v tělocvičně děti nepřišly o to,
aby na sobě mohly pracovat, zdokonalit se
a trávily čas i s ostatními mladými hasiči
ostatních sborů.
A jelikož nás další soutěž, započítaná do
hry Plamen čeká teď v březnu, tak jsme se
v měsíci únoru rozhodli s dětmi zúčastnit
již tradiční zimní halové soutěže mladých
hasičů O pohár starosty obce „Raškovický
Rašák“.

Soutěž se konala dne 8. 2. 2020 v prostorách sportovní haly v Raškovicích. Účast
na této soutěži byla opravdu hojná, dokonce
tuto soutěž pravidelně navštěvují i naší zahraniční sousedé ze Slovenska. I přesto, že
jejich hala nabízí obrovské prostory, jsem
chvílemi měla pocit, že je nás tam stále
víc a víc. Nejen, že čistě mladých hasičat
tam bylo neskutečně moc (sjelo se opravdu
hodně sborů, zastoupených jak mladší, tak
starší generací), tak celkový počet tvořilo
i velké obsazení nás vedoucích, rozhodčích,
pořadatelů a samotných organizátorů, ale
také obrovské publikum z řad rodinných
příslušníků a kamarádů.
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Ale abych se zpátky vrátila k těm našim
sportovcům. Na soutěž jsme se vypravili
pouze s jedním družstvem starších, a to v zastoupení: Nela Bednárová, Jakub Špaček,
Michael Bürger a Jan Mikoláš. Na soutěž
jsme vyjeli už hned z rána, jelikož program
byl opravdu bohatý a tím celkovým počtem
sborů, které dorazili, to byla soutěž celodenní. Na děti čekaly celkem dvě disciplíny, a to
hasičská zručnost a štafeta 4x60m.
Hasičská zručnost spočívala v tom, že
úkolem každého v družstvu bylo zapojení
základny, jako u požárního útoku. Děti tohle moc dobře znají, akorát u této disciplíny
zapojují i spoje, které běžně na soutěžích
nezapojují, jelikož mají svůj konkrétní spoj.
Ale, od toho je to zručnost, jak vypovídá sám
název a disciplína. Každému závodníkovi se
počítal jeho konkrétní čas a ty posléze byly
sečteny a vyděleny 4. Tím družstvo získalo
svůj finální výsledek a následně pořadí. V této
soutěži obstáli s časem 31,185 v pořadí 24.

Po této disciplíně nás čekala štafeta
4x60m, kde jsme měli dané pořadí, kdy
poběžíme. U této soutěže mělo každé družstvo 2 pokusy. Byla to štafeta, takže hlavním úkolem byl běh a předávání proudnice
mezi závodníky, kteří to ale neměli jen tak
jednoduché, poněvadž každý závodník měl
svou konkrétní dráhu s danými překážkami
a úkoly. V první dráze běžela Nela Bednárová, jejímž úkolem bylo přeskočení břevna.
Druhý úsek měl na starost Jakub Špaček,
který přenášel z bodu A do bodu B hasicí
přístroj a následně štafetu předal Michaelu
Bürgerovi, na kterého čekala kladina. Poslední úsek, který měl na starost Jan Mikoláš, spočíval v zapojení hadic k rozdělovači
a k proudnici, se kterou musel proběhnout
cílovou čárou. Jejich výsledný čas v této
disciplíně dopadl takto: 55,18 v pořadí 12.
V celkovém pořadí se družstvo starších
žáků umístilo na krásném 16. místě.
Družstvo bylo neskutečně šikovné a snaživé během celého
dne. Na dětech šlo
vidět, že jim na tom
fakt záleží a chtějí
domů odjet s dobrým pocitem, že
dosáhli skvělého
výsledku a ten čas
tomu věnovaný nebyl zbytečný.
Zimní měsíce,
které trávíme s dětmi v tělocvičně,
nejsou jednoduché.
Už proto, že v tomto období není moc
soutěží, kterých se
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můžeme s dětmi zúčastňovat, takže jak
se nějaká naskytne, jedeme na ni. Důvodem, proč se těšíme na jaro je i to, že
budeme konečně moci trénovat venku.
Prostory v tělocvičně nám nemůžou
umožnit to, co venku, musíme volit
program, který je k tomu přizpůsobený.
A ke správnému hasiči patří co,
VODA. Takže jakmile nám skončí zima
a teploty se vyšplhají nahoru, tak se těšíme už na to, teď myslím mluvím hlavně
za děti, až se rozezní ten správný zvuk
motoru mašiny a můžeme začít trénovat
na letní sezónu.
Tím bych zároveň chtěla oslovit hlavně rodiče a jejich předškoláky/školáky,
za celý kolektiv dětí a nás vedoucích, že
jakmile nevíte, kterým směrem a kterou
aktivitu má dítě zvolit, čemu se má věnovat, klidně může přijít mezi NÁS. Jsme
jeden tým, který se věnuje hasičskému
sportu a dává do toho kus sebe. Snažíme
se aktivně zúčastňovat soutěží a jiných

aktivit, s hasičem spojených. Trénujeme,
děláme aktivity, které nás baví, snažíme
se vypomáhat na jiných akcích, být nápomocni a dělat hlavně něco pro sebe.
TAKŽE NEBOJ SE A PŘIJĎ MEZI
NÁS ZKUSIT NĚCO NOVÉHO A MOŽNÁ
ZJISTÍŠ, ŽE PRÁVĚ TY PATŘÍŠ K NÁM.
Veškeré informace a kontakty najdeš na
www.hasicidobra.cz
Děkuji
Simona Řízková
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Nábor mladých hasičů
Hledáme posily do družstev mladých hasičů
Hledáš nové kamarády, zážitky a zábavu?
Chceš se dozvědět více o práci hasičů?
Máš rád/a sport a soutěžení?

Tak neváhej a staň se
jedním z nás.

Rádi ti vše řekneme a ukážeme, když se za námi přijdeš
rovnou podívat 😊😊
Kde nás najdeš: v zimních měsících trénujeme, hrajeme si
v tělocvičně ZŠ Dobrá, v létě na hřišti před ZŠ Dobrá
V pátek od 16:00 – 17:00

Hledáme: kluky i holky od 5-ti let

Těšíme se na tebe
Více informací o nás se dozvíš na webových stránkách
www.hasicidobra.cz
nebo na tel. číslech: 728-410-699, 604-800-588, 723-651-013
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KALENDÁŘ
AKCÍ

Březen / 2020

19
ČT

22
NE

17:00

10:00

24

17:30

ÚT

ODJEZD

28

15:30

SO

28

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA - PERU OČIMA LENKY T.
multifunkční sál ZŠ Dobrá

POHÁDKA PRO DĚTI: O SNĚHULÁKOVI
multifunkční sál ZŠ Dobrá

MUZIKÁL REBECCA
divadlo J. Myrona v Ostravě

FOTBAL: DOBRÁ

VS.

DOBRATICE

sportovní areál na Spartě

14:00

SO

EKO DEN JARO 2020
obec Dobrá + sportovní areál na Spartě

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

30
PO

multifunkční sál ZŠ Dobrá

Duben / 2020
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA

3
PÁ

Místní knihovka Dobrá

JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

3/4
PÁ/SO

multifunkční sál ZŠ Dobrá

DIVADLO PRO DĚTI

5
NE

11

multifunkční sál ZŠ Dobrá

16:00

SO

18
SO

FOTBAL: DOBRÁ

VS.

PETŘVALD NA MORAVĚ

sportovní areál na Spartě

9:00

ŠPRTCOHRÁTKY
restaurace Obecník

WWW.DOBRA.CZ
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence

Frýdek-Místek 21. února 2020

Frýdek-Místek 21. února 2020

Bezpečně v kyberprostoru s projektem
„Tvoje cesta onlinem“
Frýdeckomístecko – prevence rizik sociálních sítí
Bezpečně v kyberprostoru s projektem „Tvoje cesta onlinem“

Frýdeckomístecko – prevence rizik so- z Policejního prezidia České republiky preNa 11. února
Policejní
prevence
v oblasti
ciálních
sítí letošního roku připadl „Den bezpečnějšího
ventivníinternetu“.
projekt „Tvoje
cesta
onlinem“
(více
Na
11.
února
letošního
roku
připadl
zde:
https://www.policie.cz/clanek/tvojeonline bezpečí nezůstává pozadu. V lednu letošního roku představili v praxi v Moravskoslezském
„Den
bezpečnějšího
internetu“.
Policejní
kraji lektoři
z Policejního
prezidia České
republiky -cesta-onlinem.aspx).
preventivní projekt „Tvoje cesta onlinem“ (více
prevence v oblasti online bezpečí nezůstává
Prevence v kyber prostředí patří i na
zde: https://www.policie.cz/clanek/tvoje-cesta-onlinem.aspx).
pozadu. V lednu letošního roku představili Frýdeckomístecku mezi priority v oblasti
v praxi v Moravskoslezském kraji lektoři preventivních aktivit. Policisté v regionu
Prevence v kyber prostředí patří i na Frýdeckomístecku mezi priority v oblasti preventivních aktivit.

Policisté v regionu oslovili v minulých dnech na besedách více jak sto padesát dětí z několika škol.
Je na místě říci, že chování dětí v kyber prostoru se za několik posledních let zlepšilo, avšak mají
stále „rezervy“ v tom, jak rozpoznat, že si píší s „predátorem“ a nikoli se svým vrstevníkem.
Preventivní program je také doplněn konkrétními případy z Moravskoslezského kraje. Děti byly
v rámci přednášek velmi aktivní a bylo zřejmé, že je dané téma zajímá a zvolená forma je pro ně
velmi poutavá.
Rovněž několik desítek dospělých (metodici prevence základních škol, pracovníci OSPOD a další)
mělo možnost zažít projekt v praxi. Je důležité zmínit, že je zacílen také na rodiče, kteří jsou
schopni u svých dětí vykonat nejefektivnější prevenci.
I v následujícím období policisté zavítají v rámci regionu za dětmi i dospělými, aby jim ukázali,
jakým způsobem „predátoři“ děti oslovují, či jak využívají toho, co děti sdílejí na sociálních sítích.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař
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prostoru se za několik posledních let v rámci regionu za dětmi i dospělými, aby
zlepšilo, avšak mají stále „rezervy“ v tom, jim ukázali, jakým způsobem „predátoři“
jak rozpoznat, že si píší s „predátorem“ děti oslovují, či jak využívají toho, co děti
a nikoli se svým vrstevníkem. Preventivní sdílejí na sociálních sítích.
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případy z Moravskoslezského kraje. Děti
komisař
byly v rámci přednášek velmi aktivní a bylo
zřejmé, že je dané téma zajímá a zvolená Beskydská 2061
738 19 Frýdek-Místek
forma je pro ně velmi poutavá.
Rovněž několik desítek dospělých (meTel.: +420 974 732 209
todici prevence základních škol, pracovníci Email: lukas.kendzior@pcr.cz
OSPOD a další) mělo možnost zažít projekt
v praxi. Je důležité zmínit, že je zacílen také
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Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Velikonoční otevírací doba
– Zámek, Frýdek :
Otevřeno:
- na Květnou neděli 5. 4. od 9.00 do 15.00
- Velikonoční jarmark
- od úterý do čtvrtka dle normální otevírací
doby
- na Velký pátek 10. 4. - 13.00-17.00 hodin
- na Bílou sobotu 11. 4. - 13.00-17.00,
součástí velikonoční workshop
- na Velikonoční neděli 12. 4. - 13.0017.00 hodin, v 15.00 koncert v Rytířském
sále.
- Velikonoční pondělí 13. 4. - zavřeno
- od úterý 14. 4. - dle běžné otevírací doby
Zámecký velikonoční jarmark
Neděle 5. dubna 2020, 9.00–15.00 hodin v areálu frýdeckého zámku
Tradiční velikonoční jarmark s prodejem
velikonočních dekorací i dobrot.

Čech, Šumavy a Krkonoš. Vystavuje od roku
1958, pro milovníky umění ve Frýdku-Místku bude jeho dílo velkým objevem.
Vernisáž ve čtvrtek 19. března 2020
v 17.00 hodin ve frýdeckém zámku.
EXPOZICE
Zámecký okruh
V květnu 2002 byla otevřena prohlídková
trasa frýdeckého zámku. Nabízí zrekonstruovaný Rytířský sál s 35 erby slezské šlechty,
zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách zámku, vyhlídkový gloriet, kapli sv. Barbory a další zajímavosti.
Součástí Zámeckého okruhu je od léta 2011
návštěva ledovny v zámeckém parku.

VÝSTAVY:
Krajiny a lidé Jaroslava Homolky
(19. 3.-3. 5. 2020)
Výstava k životnímu jubileu Jaroslava
Homolky (*1939), představí poprvé přehled
malířského a grafického díla významného
malíře regionu. Umělec brzy po studiích na
katedře výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci zakotvil jako výtvarný
pedagog ve SOU ve Frýdku-Místku, kde po
revoluci působil jako ředitel. Soustavně se
věnuje malbě krajiny, figurální kompozici,
volné a užité grafice a ilustraci. Námětově
čerpá především z Beskyd, Valašska, jižních

Vstupné: dospělí 100 Kč, mládež (6-18 let)
50 Kč, Rodinné vstupné (rodiče a 1-3 děti
6-18 let) 250 Kč, další viz http://www.muzeumbeskyd.com/vstupne-a-rezervace/
Zámecký okruh lze navštívit každou celou
hodinu (kromě 12.00).
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ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
Dětského střediska Dobrá
MUDr. Kučerová Iva
27. 3. pátek

NEORDINUJE SE

2. 4. čtvrtek

NEORDINUJE SE
- nutné případy ošetří DS Polit. obětí
Místek /u bývalého autobusového
stanoviště/

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE








Klasická výmalba a úprava stěn interiéru
Stěrkování a broušení stěn
Speciální techniky ( benátský štuk, encanto, ottocento, ….)
Imitace zdiva, pohledové betony
Tabulové, magnetické stěny
Speciální malby map na přání

Kontakt:
Václav Kerl
kerlik.malovani@gmail.com
tel. : 724 686 325

malby-special.netstranky.cz
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Soukromý umělecký ateliér „DOMA“
nabízí od 2. dubna 2020 každý čtvrtek odpoledne od 15.00 hodin

VÝTVARNÉ KURZY - KRESBA A MALBA
v nově otevřených prostorách v areálu VÚHŽ Dobrá.
Kurzy jsou určeny pro dospělé. V ceně kurzu jsou pomůcky.
Kurzovné je:

90,- Kč/ 1 hodinu
160,- Kč/ 2 hodiny
210,- Kč/ 3 hodiny

Přihlášky na email: kurzy.atelier@seznam.cz,
nebo mobil: 737 410 364.
Těší se na Vás lektorka Marcela Brodová

Vývoz odpadních vod ze žump , septiků ,
čističek a jímek za jednotné akční ceny
Více info na telefonu 721 271 919

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
--------------739 630 870

Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
majetku a investic
přehrávání hlášení místního rozhlasu
Evžen Lisník, správce sběrného dvora

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
605 887 443
733 745 008

Martin Svěrkoš, správce multifunkčního hřiště
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 6. 4. 2020 do 12.00 hodin.
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Zuzana Halamová

Fotbalový ples

