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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych vás informoval o aktuálním stavu přípravy investic v naší obci.
V současné době probíhá veřejná zakázka
na výběr zhotovitele výstavby a oprav místních komunikací. Zastupitelstvo schválilo
v rozpočtu na tyto stavby celkem 4,9 milionu korun. Předpokládáme, že cena z veřejné
soutěže bude o nějakou částku nižší. Realizace bude zahájena ihned po výběru stavební
ﬁrmy, ještě v průběhu měsíce června, ale to
jen za podmínky, že žádný uchazeč nepodá
námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Dále připravujeme rozšíření
sítě veřejného osvětlení v části na Kamenci,
a to v hodnotě dle projektu do 500 000,- Kč.
Společnost Ateliér Emmet, s.r.o., vyhrála
veřejnou zakázku na zhotovení projektové
dokumentace na akci „Zateplení Obecního
úřadu v obci Dobrá“. Na tuto stavbu budeme následně podávat žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Další aktivita se týká seniorů. Protože kapacita našeho bytového domu pro seniory je naplněna
a máme řadu dalších žádostí, rozhodli jsme
se vypracovat investiční záměr na stavbu
„Komunitního domu pro seniory v Dobré“.
V současné době nám projekční kancelář
Arpik Ostrava s.r.o. předložila dvě varianty
řešení. Jelikož se jedná o investici velkého
rozsahu (20 milionů korun), je celý projekt
připravován tak, aby na jeho realizaci bylo
možné požádat o příspěvek ze státního rozpočtu. O dalším pokračování tohoto záměru rozhodovali zastupitelé na svém jednání
v pondělí 13. června 2016.

V minulém měsíci proběhlo v naší obci
několik tradičních sportovních a kulturních
akcí, z nichž bych rád připomenul 2. ročník
běhu pro zdraví – DOBERSKOU PĚTKU,
kulturní vystoupení dětí ze základní školy
pro maminky ve společenském sále, pasování předškoláků v mateřské škole nebo
Smažení vaječiny našimi seniorskými spolky. Moc děkuji všem, kdo se na uvedených
akcích podíleli, za jejich aktivitu. Mimo tyto
tradiční akce se také uskutečnilo jedno výjimečné představení. Bylo to dramatické vystoupení dětí z naší mateřské školy, které se
uskutečnilo v prostorách kina P. Bezruče ve
Frýdku-Místku. Více si můžete přečíst v samostatném článku a prohlédnout fotogalerii.
Ještě jednou velmi děkuji celému souboru za
nádherné představení.
V sobotu 4. června odpoledne se uskutečnil v areálu multifunkčního hřiště dětský den
s příhodným názvem „Z pohádky do pohádky“. Počasí se nám letos vydařilo, sluníčko
dost připalovalo a naši nejmenší si tak naplno užívali soutěží a her s pohádkovou tématikou. Všem pohádkovým postavám, členům
našich komisí, patří poděkování za skvělé
dramatické výkony. Na konci všech soutěží
dostali malí účastníci sladkou odměnu a navíc si mohli užít hezké divadelní vystoupení.
Našim školákům již brzy začínají zasloužené letní prázdniny a také nám dospělým se
přiblížilo období letních volných dnů. Dovolte, abych Vám všem popřál krásné a slunečné léto a mnoho příjemných prázdninových
zážitků.
Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Slavnostní otevření budovy
hasičské zbrojnice
30. duben 2016
Celý program připravený k této významné události začal v kostele Sv. Jiří mší. Po
ní se účastníci přesunuli k rekonstruované
budově hasičské zbrojnice, která svou vyváženou barevností vhodně doplňuje vzhled
„centra“ naší obce.
Slavnostní akt byl zahájen krátce před
polednem. Úvod obstaral starosta obce Ing.
Jiří Carbol a informoval přítomné o zrodu
myšlenky opravit budovy zbrojnice, hovořil o náročnosti příprav i samotné realizace
opravy, z hlediska ﬁnančních nákladů a dodržení časového plánu akce.
V další části slavnostního ceremoniálu
se střídali u mikrofonu pan farář Bohumil
Vícha a starostka SDH Dobrá, paní Ing.
Ludmila Baranová – pan farář postupně
požehnal samotnou budovu zbrojnice, sošku Svatého Floriána, hasičskou dodávku
a slavnostní stuhu – paní starostka před
každým žehnáním seznámila shromážděné
hosty s historickými skutečnostmi a fakty.
K nejzajímavějším okamžikům slavnosti
patřilo umístění sošky Svatého Floriana do
výklenku na fasádě budovy. Úkolu se ujal
sám velitel SDH Dobrá pan Petr Carbol
a před početným publikem sošku bez vážnějších problémů umístil na její nové místo.
Jen pro zajímavost dodávám, že výklenek se
soškou je osvětlen led světlem a při setmění
skýtá vskutku nádherný zážitek.
Po slavnostním přestřižení pásky zástupci vedení obce i Sboru dobrovolných
hasičů Dobrá pozvali přítomné účastníky
k připravenému občerstvení a věřte, nebo

nevěřte – všech 120 pozvaných osob si našlo
své místo, měli si kam sednout a mohli tak
pokračovat v příjemně laděné oslavě „nové
zbrojnice“.
Své místo zde najdou v nejbližší budoucnosti skauti, šachisti, hráči billiard hokeje,
své schůzky zde nasměrují také zahrádkáři,
senioři, pochopitelně největší prostor budovy zaujmou hasiči, ať už přípravami na akce,
samotnými výjezdy, ale i školeními.
Pokud se chcete podívat, jak nová budova hasičské zbrojnice vypadá zevnitř,
jste srdečně zváni na Den otevřených dveří
– uskuteční se v pátek 24. června 2016 od
10 do 18 hodin.
Všechny prostory budou vybaveny novým nábytkem, bude připraveno malé občerstvení pro každého příchozího a tento
den bude zasvěcen dalšímu ze slavnostních
aktů – tentokrát se bude jednat o slavnostní
odhalení pamětní desky.
Zajímá-li vás, jak bude pamětní deska
vypadat, na koho počest bude odhalena,
kdo za vším „stojí“ a kdo vše inicioval, jaký
příběh se váže k samotné osobě, jíž bezesporu pamětní deska náleží, přijďte se podívat.
Samotný akt odhalení pamětní desky
začne v 11.15 hodin před vchodem do budovy zbrojnice.
A celý pátek 24. června 2016 bude věnován česko-polským vztahům – rodinným, historicky významným, ale vždy přátelským.
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Srdečně zvou členové SDH Dobrá
a vedení obce.
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Oslavy konce druhé světové války
První květnová sobota byla i v letošním
roce ve znamení oslav – společně jsme oslavili 71. výročí konce druhé světové války
a opět jsme zvolili areál Sport Relax Clubu.
Po týdnech příprav nastal den D - 7. květen
2016 – a oslavy mohly začít. Neuvěříte, milí
čtenáři, kolik lidí různého zaměření se podílí na samotné organizaci takové akce. Odpověď zní: opravdu mnoho.
Občerstvení návštěvníků zajišťovali,
mimo jiné členové Sdružení dobrovolných
hasičů a naši fotbalisté, hasiči měli i další
povinnosti – byli přímou a neoddělitelnou
součástí ukázky zasahujících jednotek Integrovaného záchranného systému (IZS).
Členové jednotlivých komisí byli pověřeni
starostí o pokladny, jiní zase organizovali
parkování vozidel. Svůj speciﬁcký úkol splnili i naši skauti – vytvořili Partyzánskou
stezku odvahy a provázeli po ní větší i ty
menší děti
K dalším lákadlům pro mladší návštěvníky patřila air softová střelnice, projížďky
v obrněném transportéru, skákací hrad,
dovádění v plastových koulích ve vodě i na
suchu, setkání a povídání s opravdovými vojáky z Rekrutačního střediska Ostrava – ale
všichni se soustředili v ten správný čas na
oblohu, kde své umění prezentovali Rytíři
nebes. Diváci si z akce odnášeli nezapomenutelný zážitek. Sledovat nalétávání letadel
nad areál v různých výškách, k tomu si představte doprovodnou pyrotechniku, imitaci
výbuchů bomb a granátů v okolí na zemi
umístěného děla – to se nepoštěstí spatřit
každý den. A my si velmi vážíme odvahy bývalých pilotů gripenů, že i přes zvyšující se
povichr vynechali z bezpečnostních důvodů

jen jednu ukázku – zároveň se jako spolupořadatelé akce za to omlouváme přítomným
návštěvníkům.
Ale to nebylo zdaleka vše, co mohl nadšený divák a návštěvník zhlédnout. Složky
IZS přistoupily k účasti na našich oslavách
velmi zodpovědně a aktivně. Profesionální hasiči vyprošťovali osobu (ﬁguranta) ze
zdeformovaného auta – zde patří poděkování panu Jakubu Milatovi za dovoz i odvoz
použitého vraku, spolu s „našimi“ hasiči
představili techniku zájemcům z řad veřejnosti. Na jejich místo po poledni dorazili
policisté – a jejich ukázku práce psovoda
a následné zadržení pachatele služebním
psem sledovala spousta lidí se zatajeným
dechem. Policejní technika nebývá běžně
k dispozici, a proto šanci potěžkat si služební zbraň, obléknout si neprůstřelnou vestu,
zeptat se na zajímavosti z práce policistů,
využila spousta mladých i dospělých účastníků oslav. Přítomní policisté si zaslouží
náš obdiv za skvělý přístup ke zvídavým návštěvníkům, svou prezentaci zvládli skvěle
a stali se ozdobou oslav.
Závěrem se sluší poděkovat.
Velký dík si zaslouží manželé Jelénkovi,
i osazenstvo Sport Relax Clubu a společnosti
Jewa, včetně pana Jaroslava Letka, skvělou
práci odvedli skauti, hasiči, fotbalisté a také
kolegové z komisí (posledně jmenovaným je
adresována rovněž omluva za mnohdy velmi nevhodné, nemístné, neslušné chování
cyklistů, kteří se i přes zákaz vjezdu snažili
dostat do areálu jako „jen projíždějící“…),
dík patří také pánům Klimkovi a Kokořovi
– prvnímu za koně, druhému za vojenskou
techniku, skvělou práci a prezentaci ukázali
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policisté i hasiči ze složek IZS a pomoc
neodmítli ani pracovníci a zaměstnanci
obecního úřadu.
Nezapomenu ani na Rytíře nebes, samozřejmě… byli to oni a jejich stroje, které

celou oslavu zaštítili, okrášlili nezapomenutelným zážitkem. Není příliš mnoho příležitostí vidět na vlastní oči „souboje“ letadel
v provedení špičkových a zkušených pilotů.
Moc vám, pánové, děkujeme…

Oslava Dne matek
14. květen 2016
Naše obec může být právem hrdá na své
děti.
Omlouvám se za neobvyklý úvod k tomuto textu, ale pokusím se jej vysvětlit
všem, kdo z nějakého důvodu nenašli cestu o nedělním odpoledni do společenského
sálu, aby se podělili o radostnou atmosféru
vystoupení malých i větších dětí u příležitosti oslav Dne matek.
Plný sál maminek, babiček, prababiček
nadšeně tleskal básničkám, tanečkům, písničkám i hraným scénkám, představily se
děti z mateřské školy – a předvedli „ochutnávku“ na své baletní vystoupení, v programu pak pokračovaly děti starší a některá
vystoupení byla doprovázená skandovaným
potleskem – konečně se dokázali odvázat
i diváci v sále v Dobré, že by blýskání na lepší časy? Vystupujícím každý potlesk pomůže
a je to vidět i na předvedeném výkonu.
A před závěrečným poděkováním si
dovolím vyzvednout dva výkony vystupujících. Tím prvním bylo parádní taneční vystoupení 16 děvčat (nacvičené pod vedením

paní učitelky Jiřiny Zachníkové). Druhým
momentem hodným zaregistrování byl nástup moderátorské dvojice na pódium a její
působení během dalšího probíhajícího programu. Skutečně suverénní výkon v podání
Natálie Pajdlové a Kryštofa Skokana, žáků
třetí třídy, se hned tak nevidí.
Děvčata s tanečním vystoupením, mladí
moderátoři, a také dvě hudební skupiny ze
školy – ti všichni se nominovali na Velkou
Doberskou 2016. Samozřejmě se uskuteční
jednání s učiteli i rodiči na téma účasti na
Dni obce Dobrá, který se bude letos konat
v sobotu 27. srpna.
A nyní slíbená poděkování všem účinkujícím dětem, jejich pedagogům za přípravu a předvedené výkony, našim milým
maminkám za aktivní účast na své oslavě
a za srdečný potlesk, a také členům kulturní komise při radě obce, kteří žádnou akci
nepodcení a vždy zodpovědně vše připraví
a naservírují – k potěše všech přítomných.
Děkujeme…
Milan Stypka

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2016
4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince
– příspěvky možno zasílat vždy do 12 hodin.
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Poplatek za odpady
Osvobozeni od poplatku jsou:

– sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.
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 od června do konce srpna 2016.
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 popelnice platíte – vypište osoby
(zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů)
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 8. 2016

Co nelze odevzdat na našem Sběrném dvoře v Dobré
Jedná se o stavební odpad – například cihly, beton, zeminu a kameny, izolační materiály,
asfaltové směsi, směsné stavební a demoliční odpady, škváru, strusku a kotelní prach.
Stavební odpad můžete odvézt přímo na Frýdeckou skládku a.s., Pánské Nové Dvory
č. 3559, kde odpad zváží a dle platného ceníku na daný rok zaplatíte za jeho uložení.
Informace o cenách Vám poskytne přímo pracovník Frýdecké skládky a.s.,
tel. 558440077, 603881670 nebo volejte na Obecní úřad, paní Kolářová, tel. 558412306.

Informace o plánovaném vypínání elektrické energie
v obci Dobrá
ČEZ Distribuce, a.s., informuje o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy ve dnech:
17. 6. 2016, 20. 6. 2016, 24. 6. 2016 a 29. 6. 2016.
Zástupce ČEZ a.s. vylepí letáky na místech obvyklých při ohlašování vypínání elektrické
energie v dotčené oblasti. Situační mapka, kterou zaslala společnost ČEZ a.s., je zpřístupněna k nahlédnutí na webových stránkách obce – úřední deska.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá bude probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, tj. 13. července, 3. srpna 2016, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21
– bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.
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Kouzelné náramky
Není tomu tak dávno, co jsme si s Vojtou Mališem, výrazným členem skautského
oddílu Doberčata, sedli a povídali na téma
skautských aktivit do blízké budoucnosti.
Náš skautský oddíl náleží k těm početnějším seskupením, je hodně aktivní a o svou
základnu se bát nemusí i díky zajímavému
programu schůzek. Děti se ve skautu prostě
baví, učí, seznamují se s novými věcmi, řeší
snazší či náročnější úkoly, pomáhají se stavem přírody – prostě jsou dobrým příkladem
pro ostatní děti a jejich akce mají svůj smysl.
Přilákat co nejvíce dětí a zapojit je do činnosti mimo domov. Pobavit, zahrát si, něco
nového zkusit – jenom ne pasivně sedět doma
a koukat do monitoru.
A slovo dalo slovo a nápad byl na světě.
Zajistit náramky v osmi barevných provedeních s názvem a znakem obce bylo to
nejsnazší. Těžší bylo najít způsob, aby se
o nich dozvěděly všechny děti do 15 let, měly
o ně zájem, rády by jej nosily, snažily by se
je získat…
První akcí, kde se objevily dvě barvy náramků, byla Doberská Pětka. Z dalších dvou

barev si děti mohly vybrat na Dětském dni.
Objevily se tedy první čtyři barvy a do osmi
jich zbývá… pět. Máte pravdu, zbývají čtyři,
ale přesto se objeví také DESET náramků
v jiné, bonusové barvě! Tedy 8 + 1!
Zjednoduším to – kdo v rámci kulturních, sportovních, společenských a jiných
akcí pořádaných skauty, obcí, sportovními
kluby a dalšími organizacemi na území naší
obce nasbírá osm barevných náramků plus
jeden bonusový, bude pozván na VELKÉ
FINÁLE o zajímavé ceny.
Máte-li zájem posbírat náramků co nejvíce (nebo dokonce všechny), sledujte obecní webovou stránku, plakáty s obecními
akcemi, někdy se na nich objeví LOGO s náramkem, a to bude znamení pro všechny
sběratele.
Náramek si můžete vzít s sebou na
prázdninové cesty, každý pozná, že jste
z Dobré, a myslím, že se za něj a jeho nošení
nemusíte stydět, navíc děvčatům může posloužit i jako módní doplněk.
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Milan Stypka
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Doberská Pětka se opět vydařila
V sobotu 21. května uspořádala Sportovní komise 2. ročník běžeckého závodu
Doberská Pětka. Celá akce proběhla v areálu Na Spartě, kde bylo pro závodníky připraveno zázemí s občerstvením. Doberskou
Pětku provázelo slunečné počasí a přilákalo
na start více než 120 běžců.
Od devíti hodin se spustila prezentace
jednotlivých kategorií. Jako první startovaly
předškolní děti, které svůj závod na 120 m
zvládly a v cíli byly odměněny perníkovou
medailí a balíčkem sladkostí. Mezi předškolními chlapci protrhl cílovou pásku nejdříve Jakub Šmahlík a dívkami Kučová
Veronika.
Na kategorii mladších žáků a žákyň čekala už delší trasa, a to 600 m. Mezi chlapci
vyhrál Jakub Pražák a u dívek Soﬁe Křižáková. Následoval start starších žáků a žákyň. Trasu o délce 1100 m zaběhl nejrychleji
Patrik Pastor a Zuzana Heindrichová si
doběhla pro první místo mezi dívkami. Na
juniory a juniorky čekala trať 1,7 km, bohužel se
běhu nezúčastnili žádní chlapci této věkové
kategorie. Závodily pouze juniorky a cílem
jako první proběhla Barbora Bednárková.
Na půl dvanáctou byl naplánován
start hlavního závodu BĚH LUKÁŠE

KUČI - O POHÁR SENÁTORA JIŘÍHO
CARBOLA na počest mladého běžce z Dobré,
který se svou nemocí bojoval až do konce.
Na startu se seřadilo přes 70 běžců v 8 kategoriích. Mezi ženami, které běžely trať
o délce 3,2 km, si pro vítězství v kategorii do
34 let doběhla Veronika Siebeltová s časem
12:22, kategorii žen do 50 let ovládla Petra
Pastorová s úžasným časem 12:05 a v kategorii nad 50 let se radovala z prvenství místní běžkyně Monika Palarčíková.
V mužské kategorii do 34 let doběhl
jako první Jan Tesarčík z TJ Slezan FM,
který trať dlouhou 5 km zdolal v čase 16:05.
Kategorii muži do 50 let vyhrál Jiří Šmahlík
s časem 21:38 a kategorii nad 50 let Jaroslav Navrátil z Ostravy. Nejrychlejším mužem bydlícím v Dobré se stal Patrik Pastor
a nejrychlejší ženou z Dobré Petra Pastorová.
Všem vítězům a zúčastněným gratulujeme
a těšíme se na další ročník Doberské Pětky.
Na závěr bych chtěl poděkovat Markétě a Marii Gryžboňovým za upečení a nazdobení
perníkových medailí pro děti a paní učitelce
Jarce Matyskiewiczové za vyrobení medailí
pro tři nejlepší závodníky v každé kategorii.
Za SKROD – Jan Gryžboň

Pozvánka sportovní komise - oprava termínu
Chtěl bych pozvat všechny milovníky sportu a dobré zábavy na některé tradiční turnaje. Hlavně
pro ty, na které se v minulých ročnících nedostalo, zveřejňujeme s předstihem. Vzhledem
k omezenému počtu družstev je lépe se hlásit již nyní. Jsou to následující akce:
2. 7. 2016 - 3. ročník Plážový nohejbal (hra přes vysokou síť),
23. 7. 2016 - 14. ročník Nohejbal trojic na um. trávě,
13. 8. 2016 - 10. ročník Plážová kopaná.
Připraveny jsou, jako vždy, krásné ceny a tombola pro všechny hráče. Těšíme se na skvělé
zážitky a výkony. Přihlášky na tel. 723 806 364.
Za sportovní komisi René Křižák
-8-
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Zahrádkáři informují
Výstava ovoce a zeleniny dne 17. 9. –
19. 9. 2016 v multifunkčním sále základní
školy, druhý ročník se soutěží o nejkrásnější
jablíčko z Dobré
Uspořádá zájezd dne 8. 10. 2016 na výstavu ovoce a zeleniny SZZ okresu Čadca
Žilina. Ve Staré Bysrici slovenský orloj.

Každý první čtvrtek v měsíci zahrádkářská poradna v 17 hodin v Hasičské zbrojnici.

Za výbor ZO ČZS Dobrá
předseda Čestmír Jež

Výroční schůze
Zahrádkářů z Dobré
Dne 22. května 2016 se uskutečnila výroční členská schůze v prostorách nově zrekonstruované hasičské zbrojnice v Dobré.
S činností a hospodařením organizace
seznámil přítomné předseda p. Čestmír Jež
a členové výboru. Výroční schůze se letos
konala později než obvykle, a to až v měsíci
květnu. Proto mohl být zhodnocen i zájezd
na výstavu Floria Kroměříž a zámek Milotice, který se uskutečnil 7. května letošního
roku. Zájezd se velmi líbil, za jeho přípravu
a organizaci patří poděkování panu Čestmíru Ježovi.
V září letošního roku nás čeká hlavně
příprava tradiční výstavy ovoce a zeleniny,
kde proběhne soutěž o nejkrásnější jablíčko
z Dobré. Také chceme připravit ještě jeden
zájezd na podzim.
Schůze se zúčastnil i předseda Územního sdružení Frýdek-Místek, pan Václav Kolek, který kladně ocenil práci naší základní
organizace zahrádkářů. Připomenul úspěšnou degustaci jablek v prosinci loňského
roku v prostorách multifunkčního sálu

Základní školy v Dobré. Tato zdařilá akce
byla pod záštitou vedení obce Dobrá a byla
organizována Územním sdružením pro zahrádkáře ze širokého okolí, včetně zástupců
z Polska a Slovenska. Naši zahrádkáři aktivně vypomohli při organizaci.
Předseda ÚS, pan Václav Kolek, předal
diplom ÚS paní Věře Pánkové za dlouholetou a svědomitou práci pokladní. Pan Čestmír Jež obdržel nejvyšší svazové ocenění,
které uděluje republiková rada ČZS, Zlatou
medaili za dlouhodobou práci předsedy základní organizace v Dobré a vysoce odbornou školitelskou činnost.
Pan Václav Kolek dále poděkoval všem
za dobrou spolupráci a popřál mnoho úspěchů do dalšího období. Po krátké diskusi
jsme se rozešli s přáním prožití mnoha hezkých chvil při práci i odpočinku na zahradě.
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za výbor
základní organizace ČZS
Karel Pastor

Zájezd Svazu zahrádkářů
Sláva vlasti, výletu... tak by se dal nazvat
autobusový zájezd Svazu zahrádkářů, který
se uskutečnil v sobotu 7. 5. 2016 také díky
grantu od automobilky Hyundai.
Natěšení účastníci vyrazili z Dobré ráno
v 7 hodin a již za 2 hodiny jsme mířili k branám Florie – výstavišti květin v Kroměříži.
Na obrovské ploše se zde nachází nejen
nepřeberné množství květin, sazenic, ovocných keřů, stromků, sukulentů, ale i spousta
stánků s občerstvením, bylinnými mastmi,
zahradními potřebami, uzeninami, suvenýry a dalšími věcmi denní potřeby.
Střed výstaviště je koncipován jako japonská zahrada, u které si můžete odpočinout, dát si něco z nabídky teplých jídel. Je
zde ostatně velké množství různých koutů
s posezením, takže si naše unavené nožky
mohou na chvíli odpočinout.
Třešničkou na dortu byl pavilon „Pohádková zahrádka“ kde místní mistr zahradník
vykouzlil z květin a pohádkových postaviček

různá zákoutí – obdivovali jsme „Broučky,
Rákosníčka, vílu Amálku, létající čarodějnice či Krakonošovu zahradu“.
Plni krásných dojmů jsme nasedli zpět
do autobusu a pokračovali směrem na jih do
Milotic.
Čekala nás návštěva zámku a vinárny
Kristl. Zámek, který rádi využívají ﬁlmaři,
nás uchvátil svou rozlohou s krásně upravenou zahradou, několika hektarovou bažantnicí a vlastním zahradnictvím.
Po prohlídce šlechtického sídla rodu
Serenyiů jsme ochutnali výborné kafíčko
a zákusky v zámecké kavárně a těšili se na
košt vína.
Z nenápadné vinárny se vyklubal rozlehlý objekt, kterým jsme prošli za doprovodu
paní Kristlové.
Za zmínku stojí řada ocenění vystavených v příchozí chodbě.
Naše další kroky vedly do zámeckého zahradnictví. Pan zámecký zahradník nás pro-
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Velké „děkuji“ patří všem organizátorům
zájezdu v čele s panem Čestmírem Ježem,
jakož i těmi, kteří se o nás starali v Miloticích. Díky grantu od zástupců automobilky
Hyundai jsme poznali krásná místa, která
vřele doporučuji.
Těšíme se na další zahrádkářské putování a věříme, že se k nám přidáte.
Leona Bařinová
vedl místy, které osazuje do původní podoby
a podal nám výklad o svých plánech, jak
bude zahrada vypadat. Poté jsme měli možnost nakoupit další várku krásných květin
a sazenic. Obtěžkáni plnými taškami jsme
usedli do přízemních prostor zámku a těšili se na další košt ze zámecké vinárny, kde
jsme nakoupili domů dárky v podobě vínka.
Příjemný čas nám rychle uběhl a v dobré
náladě jsme se vydali na cestu domů.

Klub seniorů v Dobré informuje
Plán činnosti na 3. čtvrtletí 2016
Středa 13. července
Pátek 29. července

Středa 10. srpna
Středa 24. srpna
Středa 21. září

Návštěva železničního muzea Ostrava - střed.
Sraz Dobrá nádraží ve 13:00 hodin.
Návštěva automobilky Hyundai, sraz v Dobré u kostela v 10:30 hodin.
Požadavek ﬁrmy: pevná obuv, dlouhé kalhoty a rukávy. Počet je omezen
na 40 osob. Zájemci se nahlaste na p. Krupovou nebo na p. Juřicu.
Výlet na hrad Hukvaldy. Čas a místo srazu bude upřesněno v příštím
čísle, až bude prázdninový jízdní řád.
Návštěva botanické zahrady ve Staříči. Taky čas a místo bude
zveřejněno podle jízdních řádů.
Opékání klobás v Kačabaru v 15:00 hodin.

Termín a cíl podzimního zájezdu bude oznámen příští měsíc.
Klubovna bude 14. září přístupná od 15:00 hodin.
- 11 -

Čeněk Juřica, předseda

Oslava Dne matek v Klubu seniorů
Ve středu 11. května došlo v Klubu seniorů k tradiční oslavě Dne matek. Jako první
a nejmilejší gratulanti se dostavili na žáčci
z mateřské školky pod vedením paní učitelky
Bc. Marie Adamusové. Žáčci předvedli pásmo veršů písniček a tanečků, které se všem
zúčastněným velmi líbilo. Proto byli odmě-

něni velkým potleskem a malou sladkou odměnou. Chtěl bych ještě jednou poděkovat
žáčkům, paní učitelce Bc. Marii Adamusové
a všem, kteří měli na výsledku podíl.
Čeněk Juřica
předseda

Smažení vaječiny
Ve středu 25. května se Klub seniorů sešel v Kačabaru, i když s malým zpožděním,
na tradiční smažení vaječiny.

a rozbíjeli je do připravené nádoby a zapisovali jejich počet, který činil v konečném
součtu 287 kusů. V průběhu smažení nás

Po 14. hodině se začali scházet první
účastníci a začalo se s přípravou na smažení. Nakrájela se anglická a uzenina, a dalo se
to škvařit. Někteří přijímali donesená vejce

navštívil zástupce obce, pan místostarosta
Mgr. Milan Stypka, který prošel mezi stoly, pozdravil se s přítomnými, pobesedoval
a zodpověděl případné dotazy.
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Všechny pozval na den 24. června do
Hasičské zbrojnice, na den otevřených dveří, kdy bude mít každý možnost si zbrojnici
prohlédnout.
Mezi tím bylo usmaženo, každý dostal
svou porci a mohl ochutnat, copak nám
usmažili.

Reklamace nebyla žádná, ani na kvalitu,
ani na množství, a to bylo úkolem této akce.
Nezbývá než se těšit na příště.
Čeněk Juřica
předseda

Svaz tělesně postižených v Dobré
Dne 19. května 2016, již tradičně jako
každý rok, pořádal smažení vaječiny.
Smažení se uskutečnilo na našem oblíbeném místě Kačabar. Do kbelíku na tuto
pochoutku padlo 300 kusů vajec, které se
smažily nadvakrát a proměnily se ve výbornou vaječinu. Vaječinu smažily naše členky
z výboru, všem náramně chutnala a snědla
se úplně všechna.

Na této akci bylo přítomno 52 členů
a hosté. Přišel mezi nás jako host místostarosta pan Mgr. Milan Stypka, což nás potěšilo. Počasí nám také přálo, bylo teplo a písnička se také vyloudila. Na dobrou náladu
nám zahrál a zazpíval pan František Biolek.
S touto akcí jsme byli všichni moc spokojeni.
Marie Biolková, předsedkyně

Základní škola Dobrá informuje…
BESIP aneb dopravní výchova v Dobré
I v tomto školním roce jsme se s dětmi
připravovali na jejich roli chodce a cyklisty
ve výuce formou her v teoretických znalostech i praktických dovednostech na dopravním hřišti. Ti největší zájemci navštěvovali
zájmový kroužek dopravní výchovy Besipáček a využívali dopravní hřiště na koloběžkách i na kolech. Dopravní hřiště nám
výborně posloužilo nejen při výuce nebo
v dopravním kroužku, ale také jsme z něj
měli radost při dopravních soutěžích, ve
kterých se nám letos opět dařilo.
V měsíci březnu se žáci zúčastnili teoretické části školního kola, kde plnili disciplínu

Plnit jízdu zručnosti byl mnohdy dobrodružný
a napínavý úkol.
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v testech z pravidel silničního provozu.
A v dubnu ti nejlepší z každé třídy postoupili
do praktické části školního kola v disciplíně
jízda zručnosti, kde předvedli svou obratnost při jízdě na kole přes překážky. Ve středu 11. května se na našem dopravním hřišti
konalo okrskové kolo, kterého se zúčastnily
i děti ze základní školy v Raškovicích a v Nošovicích. Naši školu reprezentovali nejlepší
soutěžící školního kola: Lukáš Skotnica,
Ondřej Kocián, Simona Budinská, Hana
Guziurová, Filip Tomančák, Denis Kovalčík, Lucie Vránová, Sára Chroboková, Kamil Kisza, David Pěkník, Tereza Cebulová,
Barbora Novobilská. A opět jsme byli úspěšní a vyhráli jsme 1. místo!

Do okresního kola, které se konalo
20. května na dopravním hřišti ve FrýdkuMístku na ulici Anenská, postoupili vítězové okrskového kola: Lucie Vránová, Filip
Tomančák, Denis Kovalčík a náhradnice
za Sáru Chrobokovu - Tereza Cebulová.
V okresním kole naši cyklisté soutěžili ve
čtyřech disciplínách – testy z pravidel silničního provozu, zdravověda, jízda městem,
jízda zručnosti – a přes velkou konkurenci
vybojovali šťastné 7. místo.
Všem malým i velkým cyklistům přejeme krásné a bezpečné léto na silnicích
s heslem: „Jeď a mysli!“
Mgr. Alexandra Blažková

Mladí řečníci opět zasahují
Hezkou tradicí posledních let se stala
řečnická přehlídka žáků 8. a 9. tříd zvaná
Verbalista. Letošní ročník přinesl opět bohatou sklizeň skvělých rétorických projevů
a porota složená z vyučujících českého jazyka se nestačila divit, kde se v našich dětech
bere takový churchillovský duch.
Žáci předvedli nejprve připravený projev na libovolné téma a v libovolném stylu,
v druhém kole pak měli 15 minut na přípravu improvizovaného projevu na zadané
téma, letos to bylo téma Hvězda. Po pečlivém zhodnocení všech výkonů porota přisoudila laurový věnec vítězů Lucii Vránové,
Matěji Flössnerovi a Sabině Dobrovské,
která navíc získala i cenu diváků. Zvláštní
cenou poroty byl oceněn proslov Barbory
Pastrňákové, která se bohužel nemohla zúčastnit druhého kola soutěže.
Všem řečníkům blahopřejeme, že dokázali překonat vlastní trému a připravili si

znamenité projevy. Věříme, že tito naši žáci
se neztratí ve světě, kde slovo pronesené
v pravý čas může rozhodnout o úspěchu
a neúspěchu.
Mgr. Jan Lörinc
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Projekt Zelený Ostrov
V letošním školním roce probíhal ve třetích třídách zajímavý projekt Zelený ostrov,
který byl zaměřen na environmentální výchovu a seznámil děti v hodinách prvouky se
skutečným příběhem známého ostrova Krakatau, jenž byl po sopečném výbuchu zcela
zničen, ale po letech se na něj život zase vrátil. Cílem projektu bylo rozvíjet u dětí citlivý
vztah k přírodě a upevňovat zodpovědný
přístup k ochraně životního prostředí. Na
projektu se podíleli žáci 9. ročníků, kteří
na sebe vzali úlohu lektorů. Pojďme si nyní
stručně shrnout, čím vším se naši třeťáci
v průběhu práce na projektu zabývali.
1. vyučovací hodina
– Příběh ostrova Krakatau
V úvodní hodině Barbora Pastrňáková
(9. B) seznámila třeťáky se skutečným
indonéským ostrovem Krakatau se třemi
vulkanickými vrcholy (Rakata, Danan a Perboewatan), který vyvstal z hlubin moře mezi
Jávou a Sumatrou před 10 000 lety. Byl to
ostrov vulkanického původu. Jeho svahy
byly pokryty tropickými džunglemi obývanými pestrou zvířenou až po samý jícen
sopky do té doby, dokud sopka nezačala
chrlit lávu. Ostrov byl po sopečné erupci
zcela zničen. Výbuch doslova uťal dvě třetiny ostrova, rozpůlil nejvyšší horu Rakata,
která dnes na severní straně kolmo spadá do
moře. Vrcholy Danan a Perboewatan zcela
zmizely. Po šesti měsících se ale život na
ostrov znovu navrátil. Stal se opět zeleným
ostrovem plným života.
Legenda o vzniku ostrova Krakatau vysvětluje dětem přírodní zákonitosti a půso-

bení člověka na životní prostředí, možnost
zkoumat a objevovat zákonitosti návratu
života na místa zničená výbuchem sopky.
2. vyučovací hodina
– Sopečný ostrov
Ve druhé hodině vyprávěli David Pěkník a Filip Georgiovský (9. B) o sopkách,
na příkladech vysvětlili, jak sopka vlastně vypadá, odkud vytéká horká láva a co ji
provází (zemětřesení, tsunami). Žáci pak
pomocí dlaní, různých nástrojů či předmětů
simulovali zvuky probouzejícího se vulkánu
až k jeho samotné explozi. Chlapci žákům
také ukázali, jak sopka funguje. K tomu jim
posloužila láhev Coca-Coly a bonbony Mentos. Chemická reakce těchto dvou potravin
připomíná velmi silnou erupci vulkánu.
3. vyučovací hodina
– Kameny a půda
V této hodině Karla Tyrlíková a Sabina
Dobrovská (9. B) seznámily žáky s tematikou
neživé přírody, kamenů – nerostů a hornin.
Dále také se vznikem půd zvětráváním hornin
a rozkladem rostlin a živočichů. Žáci určovali
některé běžné horniny a nerosty. Pokusem
s kyselinou octovou se přesvědčili, že lastury
měkkýšů obsahují vápenec. Unikající bublinky oxidu uhličitého způsobují šumění.
Už od nepaměti se věří, že léčivé kameny
jsou úzce spojeny se znamením zvěrokruhu.
Zvolíme-li vhodný kámen, bude na nás jeho
léčivá síla a energie působit mnohem lépe
než na ostatní. Třeťáci si určitě zapamatovali, jaký je ten jejich pravý, který je ochrání.
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4. vyučovací hodina
– Pavouček
První živou bytostí na ostrově byl obyčejný pavouček. Dostal se tam pomocí
lehoučkých pavoučích vláken nesených
větrem. Melanie Králíková a Nela Miková (9. B) představily žákům tělo pavouků
a různé zajímavosti z pavoučího světa. Společně si vytvořili velkou pavoučí síť a každý
žáček si vyrobil malého pavoučka, kterého
umístil do pavučiny.
Třeťáci v rámci projektu Zelený ostrov vytvořili během
školního roku velké množství krásných artefaktů.

5. vyučovací hodina – Semínka
Lucie Pohludková a Kristýna Rainochová (9. B) ukázaly dětem rozmanitost semen
a plodů v přírodě, odhalily jim taktiky jejich
šíření a upozornily je na zázrak, který je
skrytý v obyčejném semínku. Rostliny na
ostrově dokázaly ve velmi krátkém čase obydlet nehostinná místa. V pracovních listech
žáci hledali ukrytá semínka a přemýšleli
o tom, co vše může být ze semen vyrobeno
pro naše běžné použití. Na závěr si děti vyrobily panenku létalku, která připomínala
nažky javoru.
6. vyučovací hodina – Zvířata
Po šesti letech se stalo z ostrova nádherné místo. Objevila se i první zvířata, mouchy a motýli poletovali nad květy, pavouci
naopak čekali, až se hmyz chytí do jejich
sítí. O zvířatech ostrova si připravili aktivity Marek Bordovský a Filip Křižák (9. A).
V pracovním listu se žáci převtělili do role
objevitelů a hledali v něm ukryté motýly,
varana, mšici, plže, mnohonožku, papoušky, brouka a mouchu, které si vybarvili.

Zajímavou aktivitou byla ta s názvem Slepé
dvojice. Pracovali ve dvojicích, jeden „mluvka“ a druhý malíř. Malíř měl za úkol nakreslit podle nápovědy mluvky co nejvěrnější
kopii zvířátka z obrázku. Vznikly tak velmi
originální kresby.
7. vyučovací hodina – Rostliny
Tereza Skalková (9. A) a Michaela Konečná (9. B) měly za úkol představit ostrov
jako rozmanitý svět rostlin – život na Zemi
je závislý na zelených rostlinách. Třída se
stala rozkvetlou loukou a na ní děti určovaly rostliny, zjišťovaly, kde rostou, k čemu
se využívají. Pak si žáci zahráli společně na
„Lovce orchidejí“. Z louky se přenesli do
amazonského pralesa, kde vyhledávali barevné lístečky - lístky orchidejí. Květy svou
barevností lákají hmyz, který napomáhá
k opylení a následně ke vzniku plodů. Měli
za úkol nasbírat co nejvíce lístečků – orchidejí. Ale pozor – ve volné přírodě to takhle
nejde!!!
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8. vyučovací hodina – Lidé
Kouzelný mladý ostrov lákal řadu přírodovědců, cestovatelů, ale také umělců. Když
pak odjeli a vítr rozfoukal jejich stopy, zdálo
se, že tu nic po nich nezůstalo. Ale přece.
Nádrž se sladkou vodou, ze zbytků potravin, které tu nechali, vyklíčila semínka papriky. Tak lidé nezáměrně začali ovlivňovat
přírodní děje na ostrově. Denisa Polková
a Anička Skotnicová (9. A) namixovaly s dětmi „papírový vitamínový koktejl“ z mrkve,
ryby, hrášku a papriky. V koktejlu se po vybarvení potravin objevila písmenka vitamínů, které jsou v nich zastoupeny. Víte jaké?
Přece A, B, C a D. Ve skupinkách si žáci
vytvořili mapy ostrova a nakonec po vzoru
výzkumníků, kteří zanechali stopy v písku,
si každý žák otiskl svou stopu na papír.
9. vyučovací hodina
– Budoucnost ostrova
Jiří Strnad a Martin Veselka (9. B) zakončili poslední lekci „příběhu o zeleném
ostrově“. Děti se dověděly, že v roce 1927 se
Krakatau stal otcem, protože z moře se mu
narodil syn. V moři se začal formovat nový
vulkán, který je dnes téměř stejně velký,
jako byla původní sopka. Nazývá se Anak
Krakatau – Dítě Krakatau. Mladý ostrov je
divoký a strašlivý, ale život ho stejně jednou
přemůže. Dnes by žádný z návštěvníků ostrova Rakata nepoznal, co se přihodilo před
120 lety. Jen vodní eroze občas odkryje některý zuhelnatěný kmen jako vzpomínku na
dávnou tragédii. Jaká asi nový ostrov čeká
budoucnost?
Jirka a Martin spolu s dětmi přemýšleli,
jak asi to na ostrově bude dále vypadat. Zá-

Martin Veselka a Jiří Strnad se v roli lektorů projektu
cítili mezi svými mladšími spolužáky velmi dobře.

roveň však zavzpomínali, co všechno se na
ostrově událo během předcházejících osmi
lekcí. Své vzpomínání zobrazili různými
přírodními materiály na barevné karty, které představovaly jednotlivé příběhy. A jaké
to byly? Příběhy o sopce, kamenech, pavoučkovi, semínku, zvířátkách, rostlinách,
lidech. Ze vzniklých sad karet si vytvořili
barevnou mozaiku.
Věříme, že projekt Zelený ostrov může
malinko přispět k tomu, aby se nenaplnilo
poselství hořké anekdoty na závěr.
Dvě planety letí vesmírem a náhodou se
potkají.
Jedna je krásná, rozkvetlá, veselá a druhá špinavá, začouzená a smutná.
„Co se ti stalo?“ ptá se ta krásná.
„To víš, lidi.“ odpoví ta smutná.
Krásná odpoví: „Neboj, to přejde!“
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Mgr. Květoslava Lysková

Ročníkový projekt sedmých tříd
Začátek května patřil projektu sedmáků „Voda v životním prostředí člověka“,
který byl zaměřený na ekologickou výchovu. První projektový den probíhal ve škole.
Žáci byli rozděleni do tří skupin – projekt se
uskutečnil v odborných učebnách chemie,
zeměpisu a fyziky. Jednu hodinu ještě žáci
strávili ve společnosti pana Valka a jeho svěřenců – hadů a ještěrů. Druhý den se konal
u řeky Morávky.
A co na projekt řekli žáci sami?
„V pondělí jsme dělali několik zajímavých věcí. V chemii jsme ﬁltrovali vodu
pomocí různých látek (vaty, záclony, bavlněného hadříku) a ﬁltračního papíru.
Kupodivu nejlépe fungoval ﬁltrační papír.
Počítali jsme, kolik vody spotřebujeme v domácnosti a vyšly nám zajímavé až znepokojující výsledky. Ve fyzice jsme se snažili rozlousknout složité úkoly a pokusy. Úkoly byly
známkovány, tak jsme se snažili, šlo nám
přece o 1! V zeměpise jsme vytvářeli celý tok
řeky Morávky. Každá skupinka měla nakreslit určitý tok řeky (horní, střední a dolní) po
zeměpisné, ale i přírodovědné stránce. Myslím, že se nám to povedlo, i když už nemáme
modré pastelky – ty skončily na papíře. No
a poslední aktivita nás překvapila nejvíce.
Představte si, že vkročíte do místnosti se
šesti hady a agamou. A to se nám stalo. Věděli jste, že had může být albín? Že u hadů
existují mimikry? Od pana Valka jsme se
dověděli hodně zajímavostí ze života těchto
obratlovců a už i prakticky víme, že hadi nejsou slizcí – mohli jsme si je osahat a nechat
lézt po ruce a po krku.

Sedmáci na břehu řeky Morávky plnili mnoho
zajímavých přírodovědných úkolů.

Druhý den byl dobrodružnější. Vydali
jsme se k řece Morávce. Měřili jsme teplotu
vody, rychlost toku, hloubku řeky... Na dalším stanovišti jsme určovali byliny a dřeviny,
samozřejmě jsme se mohli podívat do Klíčů
rostlin, také jsme rozlišovali lesní patra. Poslední úkol byl pro lidi, kteří se bojí hmyzu,
ten nejtěžší. Hledali jsme ve vodě živočichy.
A co jsme ulovili a určili? Byly to bruslařky,
pavouci, larvy jepic, vážek, chrostíků, pijavky, ploštěnky, znakoplavky, škeble, malé
rybky. Den u vody rychle utekl. Bylo příjemně teplo a krásně svítilo sluníčko. Všem se
nám projekt velmi zamlouval, užili jsme si
ho a rádi bychom ho zažili znovu.“
Závěrem bych chtěla pochválit sedmáky
za aktivitu, se kterou přistupovali k plnění
zadaných úkolů. Zároveň děkuji svým kolegům za přípravu a realizaci projektu.

- 18 -

Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO
a Barbora Müllerová,
žákyně 7. C
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Běh
Lukáše
Kuči
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Taneční vystoupení MŠ
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Velký úspěch ve fotosoutěži
Frýdecko-místecký fotoklub Art Collegium pořádal letos již 19. ročník soutěže mladých fotografů do 25 let. S velikou hrdostí
můžeme oznámit, že naše dvě žákyně oslavily v této fotosoutěži mimořádný úspěch,
Veronika Válková z 8. C získala 2. místo,
Barbora Pastrňáková z 9. B se radovala
z bronzové příčky. Oběma dívkám ze srdce
blahopřejeme a věříme, že o jejich uměleckých aktivitách ještě mnohé uslyšíme.
Mgr. Jan Lörinc

Na jedné ze svých oceněných fotograﬁí Veronika Válková
zvěčnila turistu kochajícího se starověkými památkami
v Britském Muzeu v Londýně.

Přírodovědná soutěž Zlatý list
Víte, která naše žába páchne po česneku? Jak vypadá larva komára? Čím se liší
ptačí křídlo od netopýřího? Takové a plno
podobných otázek čekaly na soutěžící krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list
v Břidličné u Bruntálu.

Žáci naší školy Kryštof Friedel, Michael
Provazník, David Tomas Carter, Jan Stankuš, Tomáš Svoboda a Ondřej Kocián se
potýkali na patnácti stanovištích se záludnými otázkami, poznávali stopy a trus zvířat, rostliny, stromy, plody, pozorovali pod
mikroskopem hmyz a předváděli své bohaté
znalosti z přírodních věd.
Soutěže se zúčastnilo 52 družstev ze
Severní Moravy, které soutěžily ve 3 kategoriích. Naše chlapecké družstvo v kategorii
s nejvyšší obtížnosti obstálo na výbornou
a obsadilo 7. místo. Kluci, děkujeme a přejeme vám mnoho dalších úspěchů na poli
vědy.
Mgr. Radana Nohlová

Náš tým úspěšných řešitelů soutěže Zlatý list.
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Mateřská škola Dobrá informuje...
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Měsíc květen se v naší MŠ nesl především v duchu blížícího se představení nesoucího
název „Zaznělo jednou v přírodě,“ na které se děti připravovaly, ale i přesto si děti užily
i mnoho dalších zajímavých akcí a setkání. Třeba naše předškoláky čekalo pravidelné setkávání se školou.

PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE
Skupina našich předškoláků z celé MŠ
pravidelně každou středu docházela odpoledne do ZŠ, kde na ně čekaly jejich budoucí paní učitelky, které si pro děti připravily
vždy velmi zajímavý program. Předškoláci
se seznámili s prostředím šaten a tříd, kde
- 24 -
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si děti vyzkoušely sezení v lavicích a učení
se novým věcem. Děti se mohly proběhnout
a zacvičit si ve velké tělocvičně. Paní učitelky dětem umožnily prohlédnout si také
dopravní hřiště a projet se po něm na koloběžkách. Děti si také samy vyrobily z modelovací hmoty knoﬂíky pro štěstí.

VČELAŘI NA NAŠÍ ZAHRADĚ
Jednoho slunečného květnového dne
se děti postupně po třídách vydaly na naši
zahradu, kde už na ně čekali místní včelaři.

na chvíli nezastavily ve své pilné práci. Pan
včelař pak dětem na panelech s obrázky
ukazoval a zaujatě vyprávěl o životě včel, výrobě medu a dalších včelích pozoruhodnostech. Včelaři také dětem donesli na ochutnání pravý včelí med. Děkujeme p. Škutovi
a p. Ing. Křibíkové za ochotu a vstřícnost, se
kterou k dětem přistupovali a obohatili děti
o další zajímavé jevy ze života včel.

Děti měly možnost prohlédnout si zblízka
cvičný včelí úl se včeličkami a včelí královnou, kterou děti poznaly podle modrého
zabarvení. Děti pozorovaly plástve s medem
a hlavně pracovité včelky v úle, které se ani

DĚTSKÝ DEN A PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Počasí dětem přálo také na dětský den,
který proběhl na zahradě naší MŠ. Tentokrát
dětský den začal pasováním předškoláků,
kterému ještě předcházelo vystoupení dětí
s ukázkou jednotlivých kroužků. Nejprve

vystoupil dětský pěvecký sbor „Paprsek“
pod vedením paní učitelky Bc. Marušky
Adamusové s písničkami o zvířátkách, děti
z Pohybovek předvedly taneček na píseň
„Večerníček,“ který s dětmi připravila p. uč.
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Míša Harvišová. A malí angličtináři nám
předvedli pohybovou improvizaci na anglicky zpívanou píseň a povídání (samozřejmě
anglicky) o svých plyšových hračkách. Tento kroužek vedla p. uč. Bc. Verunka Palarčíková. Také naši judisté nám předvedli, co se
za školní rok naučili od pana trenéra Kubíčka. Pak již nastalo slavnostní pasování předškoláků, kterým provázela p. uč. Mgr. Ludmila Sikorová. Děti obdržely šerpu, čepici
a upomínkovou knížku. Celé odpoledne
mohly děti procházet různými soutěžemi,
které pro ně připravili místní skauti. Odměnou pro děti byl balíček plný sladkostí. Děti
měly možnost vyzkoušet si malování na obličej, k dispozici byl také skákací hrad. Ne-

chybělo ani občerstvení, vzhledem k teplému počasí šly nejvíce na odbyt samozřejmě
nanuky. Tolik tedy k našemu dětskému dni.

Vystoupení
„Dětského pěveckého sboru Paprsek“
Dne 8. 5. 2016 v sále ZŠ, vystoupil
Dětský pěvecký sbor Paprsek k příležitosti oslavy „Svátku matek“. Toto vystoupení
bylo také pojaté jako pozvánka na premiéru tanečního vystoupení „Zaznělo jednou
v přírodě“. Děti zazpívaly písně o světlušce,

medvědovi, včeličce, motýlkovi a také nechyběl velmi svižný „zaječí tanec“. Děti byly
oblečené v tradičních žlutých sukýnkách,
které doplnily prvky kostýmů jednotlivých
zvířátek.

- 26 -

6/2016

„Dětský pěvecký
sbor Paprsek“ potěšil
také „Klub seniorů“
Dne 11. 5. 2016 zazpíval a potěšil Dětský pěvecký sbor Paprsek „Klub seniorů“.
Děti udělaly všem velkou radost, potěšily
diváky svým zpěvem, tancem a úsměvem.
A co naše děti ještě čeká do konce školního roku? Samozřejmě výlet, tentokrát na
Bílou, a derniéra úspěšného vystoupení
„Zaznělo jednou v přírodě.“
S přispěním Bc. Marie Adamusové
Mgr. D. Dvořáčková

Dne 20. 5. 2016 proběhlo v kině Petra Bezruče ve Frýdku – Místku ojedinělé a unikátní
taneční vystoupení všech dětí z Mateřské školy Dobrá s názvem: „Zaznělo jednou v přírodě…“.
Toto vystoupení bylo provázeno vážnou hudbou a v jednotlivých dějstvích obsahovalo
v tanečních pohybech dětí i baletní prvky.
Atmosféra tohoto představení byla opravdu jedinečná a mnozí vůbec netušili, co vše
u tohoto vystoupení prožijí.
Pro příklad zde uvádím zážitek paní učitelky z Mateřské školy:
Plakala jsem od začátku do konce – a nenechte se zmýlit – žádné slzičky jako perličky –
normální kolabs systému. Hýkala jsem jako osel, chvíli se třásla, chvíli se nemohla pohnout…
radovala jsem se, dojímala, napínala, těšila! Nádherná hudba, úžasná choreograﬁe, překrásné kulisy, kostýmy, dekorace… absolutně úchvatné a obdivuhodné výkony dětí a paní učitelek!
Neuvěřitelná a nepřenosná atmosféra okamžiků, které mě zasáhly přímo do srdce!
Bc. Hana Kulhánková, učitelka MŠ
Také jsme po vystoupení obdrželi několik krásných emailů, například od paní ředitelky
Dagmar Fuskové (Mateřská škola J. Myslivečka, Frýdek-Místek):
Vážený pane starosto, musím Vám sdělit, že naprosto úžasný kulturní zážitek v pátek
20. 5. 2016 v 17.00 jsem za své 41- leté praxe, a to jsem toho zažila dost, nezhlédla, neprožila.
Letitě i profesionálně, aspoň se myslím, jsem v předškolní výchově na výši, ale zjistila jsem, že
to, co kreativita mých kolegyň a lidí souvisejících a nápomocných (tím myslím všechny pomocné
zaměstnance), dokázala, je naprosto neuvěřitelná.
Posílám VELKOU, slabé slovo, OBROVSKOU pochvalu a pokoru před tímto projektem.
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A ještě alespoň jeden inspirující email:
Vážená paní Bódisová, milá Maruško,
pod dojmem včerejšího kulturního zážitku si dovoluji napsat vám mail najednou. Děkuji
za možnost zúčastnit se vašeho neskutečného představení. Bylo to opravdu ohromující a nádherné a pořád přemýšlím nad tím, jak jste to dokázaly zorganizovat. Nominaci za nejlepšího
představitele za mě dostává chlapeček, který ztvárnil hospodáře, ale všechny děti byly naprosto
dokonalé. Kéž by byla možnost uskutečnit představení pro všechny děti z mateřských škol.
Přeji mnoho dalších úspěchů ve vaší spolupráci.
S pozdravem
Marcela Oborná
zaměstnanec MŠ Anenská, F-M

Nápad secvičit a realizovat se všemi dětmi Mateřské školy taneční vystoupení, byla
pro některé mé kolegyně nepředstavitelná
a těžko realizovatelná představa.
Výsledek byl však neuvěřitelný! Děti překvapily a svými výkony všechny ohromily.
Děti vnímaly hudbu různým způsobem.
Některé se do ní zaposlouchaly hned od začátku a nácvik se jim velmi líbil. Jiné děti
nacvičovaly s ostatními dětmi, avšak hudbu
si osvojily až po delší době a dokázaly ji prožívat a vnímat velmi individuálně.
Na premiéře dne 20. 5. 2016 jsem viděla, že děti opravdu prožívaly svoji roli
v sounáležitosti s tanečními pohyby a vážnou hudbou. V očích dětí byla velká radost,
že mohou své umění předvést svým nejbližším. Viděla jsem přesnost, soustředěnost,
ale také nové nápady a kreativitu dětí, která
dodala tomuto představení „dětskou duši“.
Děti tímto potěšily a dokonce mnohé přítomné diváky rozplakaly.
Před samotným vystoupením si děti
navzájem dodávaly odvahu a povzbuzovaly
ostatní kamarády tím, že vystoupení zvládnou. Také během vystoupení si děti vzájem-

ně napovídaly prvky jednotlivých tanečních
pohybů.
Všichni diváci mohli vidět ve tvářích dětí
radost z celého provedení a prožití děje, které děti doplnily svým bezprostředním jednáním a řešením nepředvídaných situací.
Bouřlivý potlesk na závěr a celá atmosféra v sále byla velkou odměnou a satisfakcí
pro ty, kteří od počátku projektu fandili
a v jeho úspěch věřili.
Jsem ráda, že se tento můj sen podařil
zrealizovat a mým přáním je, aby se tento
nápad dostal do dalších nejen předškolních
zařízení. Bohatou zkušeností pro mě je, že
se dá zrealizovat i takto velký projekt, pokud
se zapojí celý kolektiv, funguje vzájemná pomoc a potřebné nadšení.
Chci poděkovat všem, kteří se do projektu nějakým způsobem zapojili a abych
na nikoho nezapomněla, začnu od počátku
projektu.
- Děkuji paní ředitelce Mgr. Janě Bódisové,
že můj projekt podpořila a schválila.
- Děkuji Obci Dobrá – panu starostovi
Ing. Jiřímu Carbolovi a panu místostarostovi Mgr. Milanu Stypkovi, který nám
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s velkým nadšením téměř každodenně
pomáhal v organizaci a ﬁnancování projektu.
Projekt by se neobešel bez velkorysého
sponzorského daru, proto velký dík patří
panu Sponzorovi a jeho rodině za ﬁnancování dětských „jarmilek“ a doplňků ke
všem kostýmům.
Nádheru dětských kostýmů dotvářela
a mnohé šila paní Naděžda Škapová,
které děkuji za neskutečnou pohotovost,
vstřícnost, nápaditost a perfekcionismus.
Spolupráce s mými kolegyněmi si velice
vážím a všem dohromady moc děkuji.
Také děkuji všem ostatním zaměstnancům naší Mateřské školy.
Další poděkování patří také za spolupráci s kulturou Frýdku-Místku, konkrétně
paní Janáčkové.

- Za zajištění živé přírody – stromečků, děkuji panu Pavlu Vrublovi.
- Děkuji paní ředitelce Základní školy
Dobrá Mgr. Radce Otipkové, za zapůjčení
tělocvičny na hromadné nácviky dětí.
- Děkuji paní Janě Růžičkové, majitelce
JR Obuv Dobrá, za pohotovou a velmi příjemnou spolupráci.
- Děkuji panu Návratovi a panu Pastorovi
za zdokumentování tohoto projektu formou videa a fotograﬁí.
- Děkuji panu zvukaři, osvětlovači a panu
technikovi kina Petra Bezruče F-M.
- Děkuji všem rodičům vystupujících dětí
za úžasnou podporu a spolupráci.
Děkuji VŠEM DĚTEM naší Mateřské školy,
možná budoucím baletním umělcům :-)
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Billiard hockey Šprtec
Český pohár 36 - celostátní
Dobrá Voda u Českých Budějovic 28. 5. 2016
Neuznaná branka z trestného střílení
stála Svobodu medaili
O další body do Českého poháru a o postup na Mistroství České republiky odjeli bojovat naši hráči z BHC Dobrá poprvé
v historii do dalekých Českých Budějovic.
Cestovali jsme ovšem den předem a to v pátek, abychom mohli na sobotu posbírat dostatek sil na tento velký turnaj. Jižní Čechy
si hráči užili se vším všudy. Sestava vypadala takto: DALIBOR HÁJEK, LADISLAV
HÁJEK, JOSEF SVOBODA, PETR HADAŠČOK, JAKUB SKLÁŘ, DALIBOR
SKLÁŘ, NINA KRÁLÍKOVÁ a LIBOR
HOUDA. Poslední jmenovaný, náš přespolní hráč, se k nám připojil v Táboře, odkud pochází. Turnaj byl velmi těžký, o tom
se někteří hráči hodně přesvědčili. Dalibor
Hájek ze sedmi duelů vyhrál čtyři, se svým
výkonem ovšem spokojený určitě být nemohl, protože mu to stačilo pouze na 17. místo.
Pro Libora Houdu to byl první velký turnaj
a nehrál vůbec špatně, ještě si ovšem na větší úspěch bude muset počkat, obsadil 45.
místo. Velkou pochvalu si zaslouží Dalibor
Sklář (46. místo), který sice skončil hned
pod Liborem Houdou, ale co dokázal, klobouk dolů. Porazil fotbalovým výsledkem
favorizovanou Kateřinu Klimkovou z týmu
Future Úsov 1:0 a ukázal jakou má výbornou defenzívu. Tím mu gratuluji k velkému
vítězství. Kdo by si před turnajem vsadil, že
Nina Králíková skončí na 24. místě a k tomu
porazí jednoho z nejlepších na turnaji Miro-

slava Škorpíka (BHC Dragons Modřice),
tak by měl asi pěkně naditou peněženku,
protože Nina překvapila jak všechny hráče
na turnaji tak i sama sebe a nic jiného než
velká gratulace nepřichází v úvahu. Moc se
nevedlo Kubovi Sklářovi (51. místo), Ladislavu Hájkovi (52. místo) ani Petrovi Hadaščokovi (57. místo), i když třetí jmenovaný
skončil na druhém místě v juniorech, má
ještě co zlepšovat a věřím, že to bude jen
a jen lepší. Nejlépe z našich borců tak překvapivě skončil Josef Svoboda, neprohrál
ani jednou, ale nerozhodné výsledky měl
čtyři. Bohužel v posledním zápase proti domácímu Miloslavu Machovi (SHL WIP Reklama D. Voda) vedl 1:0 v polovině zápasu,
kdy bylo nařízeno trestné střílení proti hráči
z Dobré Vody, Pepa ho s přehledem proměnil, ale k nelibosti našeho hráče byl tento nájezd neuznán, i když ta branka byla regulérní, proto přišlo vyrovnání na konečných 1:1
a tímto se Josef Svoboda musel smířit jen se
7. příčkou, což zamrzí. Přesto byl spokojený
s umístěním a příště jim to snad natře ještě
lépe. Tento povedený víkend můžeme hodnotit pozitivně, hráči si ho užili, zábava byla
v plném proudu, a to díky Daliboru Sklářovi
i Ladislavu Hájkovi a hlavně velký dík patří
ostatním členům klubu BHC Dobrá a těšíme se na další velký turnaj, který se bude
konat 1. října na severu Čech konkrétně
v Mostu.
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Celkové pořadí turnaje:
1. JAKUB DAVID
2. MARTIN VRÁNA
3. JAKUB MARTINČIČ
7. JOSEF SVOBODA
17. DALIBOR HÁJEK
24. NINA KRÁLÍKOVÁ
45. LIBOR HOUDA
46. DALIBOR SKLÁŘ
51. JAKUB SKLÁŘ
52. LADISLAV HÁJEK
57. PETR HADAŠČOK

(BHK OREL BOSKOVICE)
(THE OREL BOHUNICE)
(THE OREL BOHUNICE)
(BHC DOBRÁ)
(BHC DOBRÁ)
(BHC DOBRÁ) kat. ženy
(BHC DOBRÁ)
(BHC DOBRÁ)
(BHC DOBRÁ) kat. žák
(BHC DOBRÁ)
(BHC DOBRÁ) kat. junior

Pořadí ženy:
1. VERONIKA GRABINSKÁ (ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA)
2. NINA KRÁLÍKOVÁ
(BHC DOBRÁ)
3. MICHAELA GRABINSKÁ (ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA)
Pořadí junioři:
1. JIŘÍ DOHNAL
2. PETR HADAŠČOK
3. JAKUB ŘEHOŘ

(BHC TJ SOKOL BOHUMÍN)
(BHC DOBRÁ)
(ZŠ BENEŠOVA MODŘICE)

Josef Svoboda (B.H.C. Dobrá)
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Billiard - Hockey Šprtec
2. LIGA DRUŽSTEV 2016 – MORAVA
3. kolo 24. 4. 2016 (Úsov)
Úsov se stal pro stolní hokejisty z Dobré zakletý,
vezou jen dva body
Další zastávkou druholigových stolních
hokejistů z BHC Dobrá bylo město Úsov.
Sestava se ani tentokrát nijak neměnila,
stálá trojice JAN BILKO, DALIBOR HÁJEK a JOSEF SVOBODA byla připravena
i ve třetím kole ukázat, že patříme do špičky šprtce, ale opak byl pravdou. Do sestavy
se vrátili po jednokolové pauze i JAKUB
SKLÁŘ s PETREM HADAŠČOKEM, kteří
museli do hry zasáhnout už v prvním zápasu. Jako první jsme vyzvali k souboji domácí
hráče Future Úsov vedené mistrem Evropy
Pavlem Pelikánem a hned od začátku bylo
vidět, kdo je favorit. Po první směně jsme
s nimi drželi krok, ale druhá a třetí směna
vyšla lépe domácím a vyhráli zaslouženě
3:1. Další souboj nás čekal s Fluke Kohoutovice. Není to dávno, co jsme je v Ostravě
smetli 4:2, tentokrát jsme je vyzvali v odvetě a mysleli si, že šneci zůstanou schovaní
v ulitách, jejich tykadla se však vynořila
a začali pěkně kousat a vrátili nám porážku se vším všudy v poměru 4:1. Do odvety
jsme šli i proti houževnatému Žďáru nad
Sázavou, první naše vítězství nad tímto soupeřem bylo jednoznačné, v Brně odcházeli
s porážkou 4:1. Do Úsova přijeli posíleni
o zkušeného Tomáše a bylo to hodně znát,
měli jsme s nimi po třech směnách problémy a mohli jsme být rádi aspoň za remízu
4:4. Nechtěli jsme udělat blamáž ani v posledním duelu třetího kola, v paměti nám

pořád leželo jasné vítězství 5:1 nad Boskovicemi, kde jsme odehráli výbornou partii,
v Úsově tomu tak bohužel nebylo. Boskovice hrály urputně a hlavně proměňovaly šance, přesto jsme s nimi vyválčili remízu 3:3.
Tento den si budeme chtít vymazat z hlav
a pořádně se připravit na další kolo. Teď
budou mít hráči volno, to ale neznamená,
že nebudou trénovat. Pořád je co zlepšovat a i když držíme pátou příčku v tabulce,
chceme v posledních dvou kolech zabrat
a pokusit se vyšplhat ještě o stupínek výš.
K tomu nám může pomoct domácí prostředí, kde se taky bude konat čtvrté kolo. Po
dlouhých 18 letech se vrací druhá liga i na
naší půdu, 25. 9. 2016 bude hostit Dobrá
4. kolo 2. ligy skupiny Morava.
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Výsledky 3. kolo:
BHC DOBRÁ – FUTURE ÚSOV
1:3
BHC DOBRÁ – FLUKE KOHOUTOVICE
1:4
BHC DOBRÁ – BHL ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
4:4
BHC DOBRÁ – BHK OREL BOSKOVICE „B“
3:3

Tabulka po 3. kole:
1. Future Úsov
2. Gunners Břeclav
3. THE Orel Bohunice
4. Šprtmejkři Ostrava
5. BHC Dobrá
6. BHK Orel Boskovice „B“
7. BHC Dragons Modřice „B“
8. Fluke Kohoutovice
9. BHL Žďár n.S.

11
10
11
11
11
12
10
11
11

83
71
54
70
43
32
22
30
21

0
2
2
4
4
7
6
8
8

51
43
42
43
36
36
31
29
28

:
:
:
:
:
:
:
:
:

21
27
35
34
35
47
50
36
54

Tabulka hráčů BHC Dobrá po 3. kole:
Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
1. DALIBOR HÁJEK
29
14
8
7
36
2. JAN BILKO
30
12
9
9
33
3. JOSEF SVOBODA
25
8
9
8
25
4. JAKUB SKLÁŘ
7
1
1
5
3
5. JOSEF STUDENIČ
2
1
0
1
2
6. PETR HADAŠČOK
5
0
1
4
1
7. VÍTĚZSLAV FOLTÝN 1
0
0
1
0
Josef Svoboda (B.H.C. Dobrá)
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267
227
228
260
241
222
211
202
240

: 161
: 176
: 199
: 225
: 226
: 259
: 307
: 219
: 326

19
15
14
14
11
8
6
6
5

6. turnaj Šprtec Tour 2015-2016
30. 4. 2016 – BOHUMÍN
Vítězslav Foltýn veze poprvé medaili
a hned stříbrnou
Šestým podnikem pokračoval kolotoč
Šprtec tour, který se přesunul na půdu Bohumína. Jako vždy vedl doberské stolní
hokejisty z BHC kormidelník DALIBOR
HÁJEK. Sestavu měl celkem početnou, ale
trhlinky tam určitě byly. Nedorazili nejzkušenější JAN BILKO a JOSEF SVOBODA,
kteří se museli omluvit. Přesto to ale nevadilo, největší formu měl opět JAKUB SKLÁŘ,
celkové druhé místo v turnaji je jeho znovu
nejlepším výkonem v této sezóně. V mužích

už to nebyla žádná sláva, přestože PETR
HADAŠČOK bojoval srdnatě, bohužel mu
to stačilo až na celkové 16. místo. Jednu
medaili však ještě vezeme, a to v kategorii
žen. Bronz získala naše hráčka NINA KRÁLÍKOVÁ a gratulace samozřejmě míří i k ní.
Nejhůř z našich tak skončil až na 20. pozici
JOSEF STUDENIČ, ale jeho výkony jdou
prudce nahoru a věřím, že v dalším turnaji
už to bude o něčem jiném a Pepa podá vynikající výkon. Musím dodat, že náš tým není

to zase všem soupeřům natřel DALIBOR
HÁJEK, nejenom, že pomohl týmu k celkovému vítězství v turnaji, ale sám skončil na
prvním místě v kategorii mužů a tímto mu
gratulujeme. Velké překvapení ale čekalo na
VÍTĚZSLAVA FOLTÝNA, město Bohumín
si vryje do paměti ve své kariéře ve šprtci. Už
zažil hodně, ale na větší úspěch to nikdy nebylo, až teď v kategorii mužů se umístil hned
za Dájou Hájkem na druhé pozici a zaslouženě se může kochat stříbrným kovem. Pak

úplně nejsilnější v republice, ale my máme
to doberské srdíčko a strašně skvělou partu,
že v tomto sportu můžeme konkurovat komukoli. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným na tomto turnaji za vzornou reprezentaci a těším se na další úspěchy.
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Kategorie muži:
1. Dalibor Hájek
(BHC DOBRÁ)
2. Vítězslav Foltýn (BHC DOBRÁ)
3. Vlastimil Kalmus (LIŠKY PODŠITÉ)

Kategorie ženy:
1. Lucie Kubíková (ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA)
2. Nataša Kalendová (BHC TJ SOKOL BOHUMÍN)
3. Nina Králíková (BHC DOBRÁ)

Kategorie žáci:
1. Jiří Dohnal
2. Jakub Sklář
3. Patrik Matyáš

Kategorie družstva:
1. BHC DOBRÁ
2. BHC TJ SOKOL BOHUMÍN
3. ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA

(BHC TJ SOKOL BOHUMÍN)
(BHC DOBRÁ)
(DON BOSKO HAVÍŘOV)

Josef Svoboda (B.H.C. Dobrá)

JOSEF MOKRYŠ

(14. 2. 1871 - 13. 2. 1964)

Dlouholetý starosta Sboru dobrovolných hasičů v Dobré (1906–1949),
vlastenec a veřejný činitel.
Zasloužil se o vznik a rozvoj hasičského hnutí v obci, vzdělání mládeže a občanské
pospolitosti svým lidumilstvím a podporou tělocvičné osvětové jednoty Sokol.
Pamětní deska vznikla ze spolupráce obce, sboru dobrovolných hasičů a polských
potomků doberské linie Mokryšů, majitelů Mokate.
Dobrá – Ustroń 2016

- 35 -

PAMĚTNÍ DESKA JOSEFU MOKRYŠOVI 1871—1964
Významných osobností, které by proslulostí přesáhly hranice okresu, jsme
v Dobré mnoho neměli. O to větší radost máme z každého výjimečného
rodáka, který obohatil naši obec k jejímu rozkvětu. Jedním z předních
takových, kteří byli nesmírně pilní, pracovití a všeobecně oblíbeni byl
dlouholetý starosta našeho Sboru dobrovolných hasičů Josef Mokryš. Byl jeho
předsedou 43 let, od úmrtí prvního předsedy a zakladatele Františka Pánka
v roce 1906 až do poválečné doby, do roku 1949, do jeho 78 let! Bez Josefa Mokryše si hasiči
neuměli sbor představit. Když byl ohlášen požár, jeho koně pádily s hasičskou stříkačkou na místo
jako o závod. Rychlostí, s jakou se dopravili na místo určení, byl náš hasičský sbor pověstný a nejen
Dobrá, ale i ostatní vesnice i město si byly vědomy, že je v těch nejlepších rukou.
Už samotné vzorné vedení sboru, příkladný vztah k ostatním, zvláště mládeži, by stačilo na
trvalou vzpomínku vyrytou do kamene, ale Josef Mokryš vynikal obětavostí pro druhé i mimo
hasičský sbor, jak o tom vyprávěli pamětníci, podporoval například tělocvinou jednotu Sokol.
Mokryšovi se přistěhovali z Pazderny, odkud pocházeli, do Dobré na podzim roku 1871, kdy se
Josef Mokryš (14. února) narodil. V roce 1894 čili ve 23 letech (bylo to dva roky po založení
hasičského sboru) si koupil obchod naproti kostela č. p. 141. Tím se dostal do středu obce a počal
podnikat. K Mokryšům nutno dodat, že již v 19. století se jiná větev rodu odstěhovala do Polska,
kde je světoznámá obchodováním kávou a čajem Mokas, vyvážející do řady států.
Mokryšovi více prodávali potřeby pro domácnost a pro zemědělské hospodáře, předně hnojivo
v prášku, ale i stavební materiál, cihly, tér, cement, písek a uhlí a nákladním autem rozváželi zboží
do vzdálenějších prodejen. „Staříček“ (tak se mu říkalo) byl lidumil a doslova nejednu rodinu
zachránil před exekucí. Lidé si v meziválečném období brali půjčky na stavbu domu a když pak
přišla krize a přišli o práci a nemohli splácet, hrozilo vystěhování. Takovým nešťastníkům půjčoval
„staříček Mokryš“, a ti mu pak peníze vraceli po troškách, někteří ještě po válce, kdy už měly
mnohem menší hodnotu. Nikdy po nich peníze soudně nevymáhal, a tak se stalo, že si ani
nepostavil obchodní dům jako jeho konkurence. Obchodník Mokryš byl také velmi zdvořilý, jak
vzpomínali pamětníci, a pěkně mluvil — „moje úcta“, „já se klaním“, pravý obchodník!
Z paměti „obce“ se již téměř vytratil, ale zůstala na něj písemná svědectví, která si připomeneme,
byť už byla zveřejněna. Tak v novinách z roku 1959 pod titulkem Zůstává stále mladý, čteme: Při
výmlatu řepky v zemědělském družstvu zasloužil si zvláštní pozornosti družstevník Josef Mokryš,
který — ač 88letý — pracoval v tom vedru s ostatními mnohem mladšími.
Noviny z roku 1961 zase píší: Pamětník počátků hasičů. Své 90. narozeniny oslavil 14. února
Josef Mokryš, čestný předseda našeho sboru požárníků, pamětník a zakládající člen. Byl v té době
21letý, proto při přátelské besedě, která s ním byla uskutečněna, vzpomínal na počátky i na
spoustu jiných zážitků, neboť byl od roku 1906 do 1949 starostou sboru a pro hasičství žil tělem
a duší. — Velmi můžeme litovat, že tehdy jeho vzpomínky nikdo nezaznamenal.
Jedno u únorových novin roku 1964 přineslo poslední zprávu o Josefu Mokryšovi: Nejstarší
občan Dobré smrtelně zraněn. Vážná dopravní nehoda se stala u nás ve čtvrtek 13. února. Náš
nejstarší občan, 93letý Josef Mokryš z č. p. 77, vešel v bezprostřední blízkosti do jízdní dráhy
jedoucímu nákladnímu autu. Utrpěl těžké zranění, kterému při převozu do nemocnice podlehl.
Stalo se tak v předvečer jeho 93. narozenin…
Odhalení pamětní desky Josefu Mokryšovi vzešlo ze spolupráce Sboru dobrovolných hasičů,
obecní samosprávy a polské společnosti Mokate.
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
Čerpáno z matrik, vzpomínek pamětníků a týdeníku Vpřed (ročníky 1959, 1961 a 1964).
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Český den proti rakovině
11. květen letošního roku byl Českým
dnem proti rakovině. Každoročně se u této
příležitosti prodávají květinky měsíčku lékařského veřejnosti a výtěžek z prodeje jde
na nákup nového zařízení pro onkologické
pacienty, na zlepšení života rodin, které toto
onemocnění postihlo, na výzkum léčby rakovinových onemocnění.
Využila jsem této příležitosti podpořit
dobrou věc a zapojila jsem do této akce také
náš Sbor dobrovolných hasičů v Dobré. Letos se jednalo již o 20. ročník. Do prodeje se
zapojila většina našich členek.
Abychom oslovili co nejširší veřejnost,
zeptala jsem se paní Slávky Polákové, zda
by pomohly s nabídkou kytiček. No a paní
„Slávka§company“ podpoří každou dobrou věc a tak se svými děvčaty daly možnost
mnoha lidem pomoci potřebným. Za toto jí
i děvčatům velice děkuji.
Také jsem oslovila paní učitelku Jaroslavu Matyskiewiczovou, a ta se svolením paní
ředitelky nabídla kytičky zaměstnancům
školy. Za vstřícnost a ochotu touto cestou
děkuji paní učitelce Matyskiewiczové i paní
ředitelce Radce Otipkové.
Vzhledem k tomu, že jsme byli letos
v této akci nováčky, objednala jsem „pouze“
800 ks kytiček. Prodaly jsme jich neuvěřitelných 756 ks. Celkem jich bylo dáno k prodeji 920 000 ks v celé České republice. Byla
to dobrá zkušenost, zmapovaly jsme terén,

někomu kytičky pochyběly, někomu jich pár
zbylo. A tak budeme v příštím roce zkušenější a troufám si říci, že se nám podaří pokořit počet 1000 ks.
Vy všichni, kteří jste si kytičku zakoupili,
jste svým drobným ﬁnančním obnosem přispěli k tomu, že lidé, kteří onemocní zákeřnou nemocí, mohou díky Vám lépe zvládat
složitou životní situaci, že díky Vám bude
možno doplnit specializovaná pracoviště
novými dokonalejšími přístroji, že díky Vám
je podpořen výzkum léků na rakovinu.
Všem Vám, kteří jste kytičky prodávali,
velice děkuji za tento nezištný počin. Všem
Vám, kteří jste si kytičku zakoupili, děkuji za
všechny ty lidi, kterým jste tímto pomohli.
Ing.Ludmila Baranová
starostka sboru dobrovolných hasičů
v Dobré

DĚTSKÉ STŘEDISKO DOBRÁ, MUDr. IVA KUČEROVÁ
– změna ordinační doby:
4. – 22. 7. 2016

po, út, čt, pá 7,30 – 9.00 h.
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st 14,30 – 16.00 h.

Žijí tady s námi, znáte je!
V minulém vydání Doberských listů jsme vám nabídli rozhovor o tanečním vystoupení dětí
ze školky s paní učitelkou Marií Adamusovou. Tentokrát však opustíme tanec a přesuneme se
ke sportu. Vyzpovídali jsme předsedu sportovní komise Jana Gryžboně, který nám v krátkém
rozhovoru objasnil svoji funkci a prozradil nám, na jaké sportovní akce se můžeme v příštích
měsících těšit.
Mohl byste nám přiblížit, co obnáší vaše
role předsedy sportovní komise?
Předsedou sportovní komise jsem zhruba rok a půl. V komisi je deset členů, kteří
se všichni aktivně podílejí na chodu či přípravě sportovních akcí v obci. Scházíme se
pravidelně jednou měsíčně a na schůzích
řešíme akce, které se uskuteční v následujícím měsíci. Práce předsedy obnáší zejména
sestavení plánu akcí na uvedený rok, vedení
schůzí, rozhodování o ﬁnancování, přípravě
dalších sportovních akcí a podobně.
Minulý měsíc se uskutečnil 2. ročník
Doberské Pětky, které se zúčastnilo více než
120 lidí. Jak byste tuto akci zhodnotil?
Letošní ročník Doberské Pětky hodnotím velice pozitivně. Počasí vyšlo na jedničku a navíc celkový počet závodníku vzrostl
od minulého roku o 40 běžců. Doufám tedy,
že se nám zde podařila udělat sportovní
akce, která bude mít dlouhou tradici u občanů Dobré. Na druhou stranu jsem si vědom
i nedostatků, které budeme chtít do dalšího ročníku odbourat, a tím vylepšit úroveň
samotného závodu.
Jaké další akce plánuje sportovní komise
do konce kalendářního roku?
Kalendářní rok 2016 nabízí přes 20 sportovních akcí, na kterých se ﬁnančně podílí

sportovní komise. V nejbližší době se občané obce Dobrá mohou těšit na plážový nohejbal, plážový fotbal, turistiku a nově cyklistický výlet. Na podzim to bude například
sportovní den, turnaj v badmintonu nebo
velice hojně navštěvována Drakiáda. Závěr
roku bude jako již tradičně patřit volejbalu,
judu a vánočnímu turnaji v šachu.
Sportovní komise připravuje Sportovní
den… Jak bude probíhat a na co všechno se
mohou občané těšit?
Sportovní den se uskuteční začátkem
září v multifunkčním areálu obce. Můžete se těšit na netradiční desetiboj, turnaj
v pétanque, závody pro děti na koloběžkách a spoustu dalších sportovních aktivit.
Podrobnější informace budou v jednom
z prázdninových vydání Doberskýh listů.
Doberští fotbalisté mají letos šanci postoupit o jednu soutěž výš, jak tohle vnímáte?
Věříte, že se to podaří?
Jakožto aktivní hráč doberských mužů
pevně věřím, že letos postoupíme do 1. A
třídy. Bylo by to přesně 10 let od té doby, co
jsme tuto soutěž hráli naposledy. Z mého
pohledu se doberský fotbal posouvá dobrým
směrem a určitě by mu tato soutěž slušela.
Trenér Zářický zde vybudoval tým, který
táhne za jeden provaz ke společnému cíli.
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Je nutno zmínit i práci předsedy fotbalu
Kamila Zíchy, který místním hráčům připravuje excelentní podmínky pro fotbal.
Jste také členem zastupitelstva obce
Dobrá, mohl byste zhodnotit činnost zastupitelstva ze svého pohledu?
V patnáctičlenném zastupitelstvu patřím k těm nejmladším, takže se zatím snažím získávat zkušenosti. Samotné zastu-

pitelstvo funguje velice dobře a případná
konstruktivní debata vede vždy ke společnému závěru. Mým hlavním cílem z pozice
zastupitele obce je dořešit spolupráci Sokola a obce Dobrá na revitalizaci areálu Na
Spartě. Tento areál by si do budoucna určitě
zasloužil modernější vzhled pro akce sportovní či kulturní.
Monika Návratová

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
Právní záležitosti
projedná a vyřídí
s občany a podnikateli

Nabídka práce
Hledáme pracovníky pro
stavbu plotů, zaučíme.

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

Požadujeme spolehlivost
a pracovitost.

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

Nabízíme férové jednání,
bez věkového omezení.
Volejte 739

• Kdykoliv můžete telefonovat na
603 447 219.

243 871

pan Nenička, Dobratice.

www.plotyazahrady.cz

Advokátní kancelář Havířov – Město,
Na Fojtství 8, 736 01
Tel., fax: 596 810 741 • mobil 603 447 219
• e-mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat!
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika,
ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point
558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí ﬁnančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent ﬁnančního odboru,
místní poplatky, povolení průjezdu přes most
558 412 303
558 412 302
558 412 310
558 412 304

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

558 412 309 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
majetku a investic
--------------739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu
--------------558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová
Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
středa
pátek
sobota

zimní období (listopad – duben)

letní období (květen – říjen)

12.00 – 15.00 hodin
12.00 – 15.00 hodin
9.00 – 12.00 hodin

14.00 – 17.00 hodin
14.00 – 17.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace Ministerstvem kultury ČR č.E 12337. Výtisk zdarma.
Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 4. 7. 2016 do 12.00 hodin.
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