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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vás již nyní pozval na
příští jednání zastupitelstva obce Dobrá,
které se uskuteční v pondělí 13. června 2016
od 17 hodin, ve společenském sále základní
školy. Jednání zastupitelstva jsou přístupná
široké veřejnosti, občané se mohou aktivně
účastnit a program bude zveřejněn také na
informačních tabulích v obci.
V sobotu 30. dubna 2016 proběhlo slavnostní otevření rekonstruované budovy Hasičské zbrojnice v naší obci. Program zahájila
společná mše v kostele sv. Jiří a pokračoval
žehnáním budovy hasičské zbrojnice, sochy
sv. Floriána a hasičské dodávky, které provedl
pan farář Mgr. Bohumil Vícha. Poté následovalo slavnostní přestřižení stuhy a prohlídka celé budovy. Tímto jsme završili více než
12 let trvající úsilí o opravu staré zbrojnice,
která byla, jak jsme zjistili při provádění stavebních prací, již za hranicí své životnosti.
Stavba, na kterou jsme získali dotaci z poslední výzvy Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko, byla provedena stavební
ﬁrmou BESTON, s.r.o. z Frýdku-Místku.
Celkové náklady jsou ve výši 10,6 milionu
korun. V průběhu výstavby se ukázal vážný
problém dřevěných stropních konstrukcí,
který nám bohužel neodhalil ani statický
posudek, vypracovaný v roce 2013. Všechny
dřevěné stropy byly v havarijním stavu a musely být odstraněny a nahrazeny novými železobetonovými konstrukcemi. To samozřejmě
přineslo náklady za vícepráce a prodloužení
termínu realizace stavby o 99 dnů. Na druhou
stranu jsme díky této rekonstrukci a přístavbě
získali nové prostory a zázemí pro nejrůznější
akce našich spolků a sportovních sdružení.

Chtěl bych poděkovat výše uvedené stavební společnosti za kvalitně odvedenou práci
a všem svým spolupracovníkům, kteří se na
této akci jakýmkoliv způsobem podíleli. Také
děkuji členům SDH Dobrá, v čele se starostkou Ing. Ludmilou Baranovou, za zajištění
programu slavnostního otevření.
Charita Frýdek-Místek pořádá v úterý
17. května 2016 v kostele sv. Jiří beneﬁční
koncert, na kterém se Vám představí známý
vokální soubor GENTLEMEN SINGERS
z Hradce Králové. Všichni jste srdečně zváni na tento mimořádný zážitek, kdy u nás
vystoupí jediný profesionální mužský sbor
svého druhu v ČR.
Sportovní komise Rady obce Dobrá pořádá 2. ročník běžeckého závodu
DOBERSKÁ PĚTKA. Akce proběhne v sobotu 21. května 2016 od 9 hodin v areálu
fotbalového hřiště TJ Sokol Dobrá. Všichni
milovníci rekreačního běhu všech věkových
kategorií jsou srdečně zváni. Více informací
naleznete na: www.dobra.cz.
Kulturní komise Rady obce Dobrá zve
všechny malé i velké návštěvníky na „Den
dětí“ v sobotu 4. června 2016 od 14 hodin
v areálu multifunkčního hřiště. Těšit se můžete na dětské atrakce, soutěže a sladké odměny.
A na závěr ještě jedna pozvánka. Římskokatolická farnost Dobrá Vás srdečně zve
na již tradiční Noc kostelů 2016, která proběhne v pátek 10. června v kostele sv. Jiří.
Od 18:30 hodin do 23:00 bude kostel přístupný všem návštěvníkům, kteří mají možnost vystoupat na kostelní věž a prohlédnout
si nové zvony.
Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Obec Dobrá vyhlašuje
pro všechny doberské nadšence fotografování
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ FOTKU Z OBCE DOBRÁ
Soutěže se může zúčastnit kdokoli. Téma
fotky ponecháme na vás. Mohou to být fotograﬁe barevné i černobílé, ze současnosti
i z historie. Avšak z fotky musí být patrno, že
je focená v obci Dobrá. Hanlivé nebo jinak
urážející fotograﬁe nebudou do soutěže zařazeny.
Fotky zasílejte od 1. 6. 2016 do
31. 7. 2016 v digitální podobě, ve formátu
JPEG (JPG), minimální rozlišení 2 000 px,
maximální počet 3 ks, na e-mailovou adresu: kalendar2017@email.cz. V e-mailu
uveďte jméno a příjmení autora, název fotograﬁe a rok pořízení. Fotky na stránkách

budou označeny pouze číslem pořadí v jakém přijdou.
Vaše fotograﬁe budou umístěny na facebookové stránce obce Dobrá během měsíce
srpna. V tuto dobu mohou občané dávat hlas
nejhezčí fotograﬁi pomocí tlačítka „Like“.
Výherce obdrží cenu. Nejlepší fotky pak budou použity pro kalendář obce na rok 2017.
Odesláním fotograﬁe do soutěže souhlasíte s umístěním na facebookové stránce
obce Dobrá a případným bezplatným umístěním do kalendáře obce Dobrá na rok 2017
s uvedením autora.
Ing. Jiří Carbol – starosta obce

Odpadové hospodářství trochu jinak…
Ať se na mě nikdo nezlobí, ale mají
pravdu ti občané, kteří poukazují na skutečnost, že obec Dobrá sice slavnostně otevřela sběrný dvůr, ale neotevřela některým
občanům oči. V čem konkrétně jsme pochybili?
Z obrázků je zřejmé, že někteří občané
dodnes nevědí, že sběrný dvůr ve své obci
opravdu mají. Z některých telefonátů na
obec je patrné, že ne všichni jsou o této
skutečnosti informováni, mnozí se diví, že
prý nemusejí jezdit až do Frýdku-Místku,
a po půl roce fungování sběrného dvora
se ptají, kde se nachází a kdy je otevřený.
Tak těm i některým dalším bychom chtěli
sdělit, že do sběrného dvora mohou zavézt,
nebo zanést všechno, co vidíte na obráz-2-
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cích, a ještě existuje jedna varianta, v obci
je více než dvacet stanovišť s nádobami pro
separovaný sběr, a jedete-li autem a chcete
pomoci tříděním odpadů k záchraně naší

planety, popojeďte – prosím – k dalšímu
nejbližšímu stanovišti a odpad vložte do
nádoby tam. Děkujeme mockrát.
Milan Stypka

Ani na pejsky jsme nezapomněli…
Tento text je určen psům, kteří jsou moderní, umění číst je pro ně již běžnou rutinou,
jsou tak vyspělí, že by mohli svému majiteli
dokonce i něco říct – a mnohdy by to bylo
nadmíru potřebné, výchovné, poučné…
Zvláště při procházkách.
Psi jsou venčení také proto, aby jim
fungovalo trávení. Během procházky si
pejsek oblíbí místo, kde potřebu vykoná.
Neznám psa, který by se dokázal skrýt před
zraky ostatních a někde – na vhodném místě – potřebu vykonal. Vykoná ji, kde se mu
zlíbí. A páníček? Při miláčkově potřebě se
na něj dívá, skoro jej nezná, a po skončení

potřeby oba dva kráčejí s úsměvem na rtech
dál – pejsek je šťastný a prázdný…majitel
je spokojený, protože je nikdo neviděl…ale
svědectví potřeby a dobrého trávení zůstává
na místě!
Krásné trávníky před ploty zahrad jsou
často posety potřebami, majitelům psů nevadí, uklízejí je po nich jiní. Nechci dál pokračovat v tomto „podivném“ povídání, ale
jen jedno před závěrem – majitelé psů, jestli
si myslíte, že si váš pejsek po sobě to svědectví uklidí, jste na omylu, už to, že umí číst
a poslouchat a milovat vás… je dostatečné.
Milan Stypka

Děti z mateřské školy
připravily kulturní lahůdku!
Naše mateřská škola již mnoho měsíců
„žije“ v jiném než obvyklém režimu. Ne,
nebojte se, jsou to pořád ti naši nejmenší

a nejmilejší, ale něco většího prožívají, něco
významného pro nás chystají, něčím se nám
brzy pochlubí.
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Moc rád bych uvedl tento text slovem
„pozvánka“, ale po dohodě s paní učitelkou
Bc. Marií Adamusovou to neudělám. Mohl
bych způsobit více škody, než užitku. Ptáte
se asi proč a o čem je vůbec řeč, viďte?
Tak tedy – celá školka připravuje ojedinělé, lákavé, vskutku zajímavé taneční vystoupení dokonce s prvky baletu. Ano, celá
školka, všechny děti jsou připravené předvést se všem maminkám, tatínkům, babičkám i dědečkům v pátek 20. května 2016

od 17 hodin v kině Petra Bezruče ve Frýdku-Místku.
Více se o připravovaném kulturním zážitku dozvíte v rozhovoru na straně 36, který připravila naše spolupracovnice slečna
Monika Návratová s paní učitelkou Bc. Marií
Adamusovou, nositelkou vize, která se stane
brzy skutečností.
Všem dětem budeme držet všechny palce, ať se měsíce nácviku zúročí a ať nás svými výkony potěší.
Milan Stypka

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY DOBRÁ
„ZAZNĚLO JEDNOU V PŘÍRODĚ“
pátek 20. května 2016
17 hodin
kino Petra Bezruče
Frýdek-Místek
I ten nejmenší tvor v živé přírodě, má
svůj každodenní rituál, přirozené projevy,
uspokojování svých potřeb. Je schopen člověk dnešní doby si zachovat své přirozené
projevy, být svůj, radovat se z maličkostí –
z krásného dne, z krásné přírody a z krásného pocitu být zde pro druhé?
Určitě, v každém z nás jsou tyto touhy
zachovány. Uspěchaná doba, vysoké nároky na výkon a přizpůsobování se moderním
metodám, technice, tempu, člověka hluboce poznamenávají.
Ale přirozenost se dá znovu navodit,
krátkým zastavením se a vnímáním třeba
krásy jednoho jarního slunečného rána.
Vždyť přece každá včelka po staletí sbírá
lahodný nektar, opyluje květy a vyrábí lahodný med. Medvěd se stále dokola ukládá
k zimnímu spánku, motýl se líhne z nehez-

ké kukly, zajíci si stále rádi pochutnávají na
zelí, mravenci si stavějí svá mraveniště podle stejné architektury a příroda se na jaře
mění v ráj barevných květů.
Jen člověk, který se povýšil na nejdokonalejšího tvora, chce stále něco přeměňovat, svým rozumem měnit a neuvědomuje
si, že svým jednáním jde mnohdy proti
dokonalému řádu přírody a jejím zákonitostem.
Taneční vystoupení „Zaznělo jednou
v přírodě“, nám návod na toto zastavení
nabízí.
Mikro vzorek živočišné říše nám ukazuje, jak zdánlivě nevýznamné přirozené
projevy zvířátek i malých tvorečků jsou
praktické, v souladu s přírodou a nádhernou oslavou nového dne.
Cílem tohoto projektu je skloubit prožívání hudby a pohybu s emocionálním vyjádřením a oslavou krásy přírody.
Představení je rozděleno do sedmi dějství
a celý děj vyjadřují malí herci z naší Mateřské
školy pohybem a tancem na vážnou hudbu
světových hudebních skladatelů.
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Dějství:
1. Dějství - ÚVOD
Na scéně se objevuje malá světluška,
která svítí lucerničkou, aby zjistila, jaká tajemství skrývá temná noc. Najednou se ale
začne rozednívat a vychází slunce, které
rozzáří den.
A den také rozzáří různobarevné květiny
a stromy i vodní kapičky, které příroda velmi
potřebuje.
2. Dějství - MOTÝLCI
Kdopak se to chce chlubit krásnými barevnými křídly? To jsou přece motýlci, kteří
nový den vítají společným tancem.
Jestlipak motýli vědí, že krásná křídla
nemají odjakživa? Pozorují malou nehezkou kuklu, ze které se líhne nový motýl. Pochopí, že i oni takto přišli na svět a rádi si
s krásným motýlem zatančí.
3. Dějství – MRAVENCI
A už jsou tady naši mravenci, kteří nový
den začínají velmi svižným pracovitým tempem, aby postavili pro malé mravenečky
nový domov. Mravenčí maminky totiž právě
malé mravenčí miminka uspávají.
4. Dějství – VČELIČKY
Také je slyšet bzukot včeliček, které se
těší z louky plné květin a sladké šťávy a pilně
ji sbírají.
Za zvuku bubeníka, je přivolána včelí
královna, která si velmi ráda kontroluje, jak
jsou včelky pilné a kolik medu nasbíraly.
5. Dějství – MEDVĚDI
Kohopak to vůně medu také probudila?
No to jsou přece naší malí medvědi, kterým
už hlady kručí v bříšku. Jsou ještě ospalí

a moc se jim nechce probouzet ze zimního spánku, a proto na ně dohlíží medvědí
máma. Zatančí nám také?
6. Dějství – ZAJÍČCI
Oslava nového dne se koná i u zajíčků.
Právě nacvičují společenský tanec. Kdopak
je při tom ale ruší? Je to zajíc, který utíká se
zelím, co mu nohy stačí a za ním běží hospodář. Pročpak zajíc utíká? Zelí přece nemá
jen pro sebe, ale pro celou svoji rodinu.
„Někdy je těžké přírodu chápat, ale je
přece tak krásné, když pochopíme její smysl
a naučíme se žít v souladu s ní.“
7. Dějství – ZÁVĚR
A když si zatančí všichni spolu, je to přece ta největší radost z každého dne.
…tak přileť, světluško, slunce už pomalu
zapadá…
Zazní skladby:
Amilcare Ponchielli: Dance of the Hours
Alexandr Porﬁrjevič Borodin: Polovtsian Dance
Jules Massenet: Meditation
Jacques Offenbach: Genevieve de Brabant: Galop
Jacques Offenbach: Barcarolle
Richard Wagner: Ride Of The Valkyries
Gioacchino Rossini: La Gazza Ladra
Edvard Grieg: In the Hall of the Mountain King
Johann Strauss II: Die Fledermaus: You And
You
Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage
of Figaro
Aram Khachaturian: Sabre Dance
Camille Saint-Saëns: Le carnaval des animaux
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Příjemný zážitek všem přejeme
Mateřská škola Dobrá

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY DOBRÁ
„ZAZNĚLO JEDNOU V PŘÍRODĚ“

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRO RODIČE A DĚTI
Čtvrtek 19. 5. 2016
Tento den proběhne zkouška (dětí a p. učitelek) v kině Petra Bezruče od 9 – 11 hodin.
Odjezd autobusu od MŠ – 8:30 hodin.
Příjezd autobusu k MŠ – 11:15 hodin.
Děti budou zkoušet již v kostýmech, které si nechají v MŠ.
Pátek 20. 5. 2016
Všechny děti, které vystupující se sejdou v MŠ do 15:00 hodin!
- Ve školce se budou děti převlékat do kostýmů a společně se připravovat na samotné vystoupení.
- Odjezd autobusu (dětí a paní učitelek) od MŠ ke kinu Petra Bezruče v 16:00 hodin.
Rodiče se dostaví do kina Petra Bezruče až na vystoupení, které začíná v 17:00 hodin.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
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.

Poplatek je možno uhradit od května 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.
(zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 8. 2016
-6-
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Evidence jízdních kol Městskou policií Frýdek-Místek
pro občany obce Dobrá
Městská policie Frýdek-Místek, v rámci
projektu Ministerstva vnitra ČR s názvem
„Forenzní značení jízdních kol za pomocí syntetické DNA“, provádí evidenci
jízdních kol. Pod tímto názvem rozumíme,
že jízdní kolo je na několika příslušných
místech označeno mikroskopickými tečkami s jedinečným kódem. Tyto mikrotečky
jsou pouhým okem téměř neviditelné. Jejich vyhledání na jízdním kole se provádí
pod UV světlem, kde mikrotečky světélkují.
Vlastní kód na mikrotečce se pak jednoduše
přečte pomocí zvětšovacího zařízení.
Podstatou tohoto forenzního značení je
to, že takto označené jízdní kolo je zaregistrováno nejen do databáze Magistrátu města
Frýdku-Místku, ale i do celosvětové databáze výrobce forenzního značení, což odrazuje
pachatele od krádeže jízdního kola, případně zjednodušuje pátrání po odcizeném jízdním kole.

Tak jako loni i v letošním roce obec Dobrá zakoupila pro své občany toto značení
a dohodla s Městskou policií Frýdek-Místek
termín pro realizaci značení přímo v obci
Dobrá.
Zájemci z řad občanů obce Dobrá se
mohou dostavit dne 19. 6. 2016 od 8:00 do
18:00 hodin na víceúčelové hřiště v obci
Dobrá, k provedení forenzního značení
jízdních kol za pomocí syntetické DNA.
Pro vlastní evidenci jízdního kola vezměte s sebou občanský průkaz, popřípadě
doklad o nabytí kola. Kolo musí být čisté
a suché. Značení bude provedeno zdarma.
Pro zajištění plynulého průběhu akce
bude na místě zaveden pořadník, do kterého se mohou občané zapsat. Pak se stačí
dostavit na určitý čas a vyhnout se tak frontě, případně možnosti, že sada značení již
bude vyčerpána.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2016
6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince
– příspěvky možno zasílat vždy do 12 hodin.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá bude probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, tj. 1. června,
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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VYKLIàTE
PæDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotõebiíe
na sbïrné dvory nebo
na jiná uríená místa
zpïtného odbïru.
Recyklujte elektrospotõebiíe ve Vaší obci

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI
www.elektrowin.cz
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Spoleþnost EKO-KOM se zabývá provozem systému tĜídČní a využití odpadu. V rámci své þinnosti
se stará o tĜídČní a recyklaci plastĤ, skla, papíru, nápojových kartonĤ, kovĤ a dalších využitelných
materiálĤ. SbČrná síĢ je v souþasné dobČ tvoĜena více než 250 tisíci kontejnery. Je doplnČna pytlovým
sbČrem a dalšími zpĤsoby sbČru jako jsou sbČrné dvory a výkupny. Informace o místních specificích
tĜídČní odpadu, která je potĜeba vždy respektovat, se dozvíte na mČstském úĜadČ nebo
u pĜíslušné svozové firmy.

Základní informace pro správné tĜídČní odpadu
Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerĤ na plasty patĜí fólie, sáþky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, þistících a kosmetických pĜípravkĤ, kelímky od jogurtĤ, mléþných výrobkĤ,
balící fólie od spotĜebního zboží, obaly od CD diskĤ a další výrobky z plastĤ.
PČnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatĜí mastné obaly se zbytky potravin nebo þistících pĜípravkĤ, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpeþných látek, podlahové krytiny þi novodurové trubky

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem mĤžeme napĜíklad þasopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem mĤžete také vhazovat,
zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitĜku! Nevadí ani papír s kanceláĜskými sponkami. Ty se bČhem zpracování samy
oddČlí.
NE
Do modrého kontejneru nepatĜí uhlový, mastný, promáþený nebo jakkoliv zneþištČný
papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dČtské pleny opravdu
nepatĜí do kontejneru na papír, ale do popelnice

Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru mĤžeme vhazovat jakékoliv sklo, napĜíklad lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojĤ, sklenice od keþupĤ, marmelád þi zavaĜenin.
PatĜí sem také tabulové sklo z oken a ze dveĜí. VytĜídČné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále tĜídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého þiré sklo a do
zeleného sklo barevné.
NE
Do tČchto nádob nepatĜí keramika a porcelán. NepatĜí sem ani autosklo, zrcadla nebo
tĜeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patĜí zpČt
do obchodu.
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Státní veterinární správa pro MSK,
oddělení Frýdek-Místek
V měsíci dubnu 2016 proběhla kontrola veterinární správy na území obce Dobrá,
kdy zaměstnanci správy upozornili na nepřípustnost ukládání uhynulých zvířat z domácích chovů, tj. kočky, psi, králíci, slepice
apod., v lese. Tuto problematiku upravuje
zákon č. 166/1999, Sb., o veterinární péči
a o změně souvisejících zákonů (veterinární
zákon), který stanovuje požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti
fyzických a právnických osob, soustavu,
působnost a pravomoc orgánů vykonávají-

cích státní správu v oblasti veterinární péče,
jakož i některé odborné veterinární činnosti
a jejich výkon.
- § 3 z. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů, speciﬁkuje chovatele a hospodářská
zvířata,
- § 4 z. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ukládá povinnosti chovatelům.
V případě uhynutí domácího zvířete
je třeba kontaktovat veterinární ošetřovnu.

Základní škola Dobrá informuje…
Den Země na naší škole
Oslava svátku naší planety Země proběhla na naší škole dne 21. dubna 2016.
Ráno se žáci pátých až osmých tříd, částečně i devátých, rozdělili do 12 skupin
a napříč školou se rozešli plnit na různá
stanoviště úkoly. Aktivity byly zaměřeny
na ochranu životního prostředí, na planetu
Země, ochranu koaly, odpady a jejich třídění, canisterapii, práce s GPS, různé aktivity
k Mezinárodnímu roku luštěnin, zajímavosti z oblasti včelařství, vědecké objevy, také
fyzikální a chemické pokusy, netradiční
přírodní obrazy a určování rostlin, bylinek
a živočichů. Žáci devátých tříd a členové
ekotýmu připravili program pro své mladší
spolužáky v 1. až 4. třídách.

Mezi žáky přišli i hosté:
• V atriu si připravil své stanoviště včelař –
pan Petr Vitula – žáci zde poznávali včelařské pomůcky, určovali trubce a matku,
rozpoznávali škůdce včel, skládali obrázky včel, ověřili si své znalosti o včelách
v různých úkolech.
• Mgr. Lubomír Hajný - ukázal výcvik loveckého psa v praxi a canisterapii. Dětem
se líbilo, že si mohly pejska pohladit a pomazlit se s ním.
• Mgr. Anna Bůžková – zaměřila své stanoviště na bylinky. Žáci určovali bylinky
jak sušené, tak i čerstvé. Společně si povídali o praktickém využití bylin v lékařství,
kosmetice, v kulinářství i v běžném životě.
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Lovecký pes pana Lubomíra Hajného se dětem velice líbil.

P. Bůžková si připravila i praktickou ukázku bylinkového čaje z předem připravené
bylinné směsi, ochucené medem nebo
cukrem a citronem.
• S p. Radanou Weissmannovou, vedoucí
školní jídelny, se žáci přenesli do říše luštěnin. Určovali běžné i netradiční druhy
luštěnin. Zahráli si i na „Popelku“, v této
aktivitě museli na čas roztřídit různé druhy luštěnin.
Každá skupina se vystřídala na 10 stanovištích, další den vyplnili žáci malý sebehodnotící dotazník. A co vyplynulo z dotazníku?
Ze 183 odevzdaných hodnotících lístečků
se 107 žákům projekt moc líbil a budou

rádi, když se takový den bude ještě někdy
opakovat. 51 žáků zhodnotilo, že to bylo
dobré a nebude vadit, když ještě někdy
něco takového na škole znovu proběhne.
20 odpovědělo, že celkem to šlo, ale kdyby
zrovna nebyli ve škole, moc by to nevadilo.
Jeden žák se nudil a čtyři by se raději učili.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
hostům za jejich ochotu přijít a připravit si
na celé dopoledne program pro děti. Vyučujícím a p. Weissmannové, kteří si program
na stanovištích připravili. Poděkování patří také žákům volitelného předmětu Ekologická výchova, dalším žákům devátých
tříd a členům ekotýmu, kteří připravovali
program nebo vypomáhali na jednotlivých
stanovištích.
Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO

Práce s GPS navigacemi všechny zaujala.

Malé maturity
Každým rokem probíhá pro přihlášené
žáky devátých ročníků projekt Malé maturity, který jim umožní si ještě před přijímacími zkouškami na střední školu vyzkoušet na
vlastní kůži, jak to vypadá u velkých zkoušek. Malé maturity letos připadly na úterý
5. dubna.

Den plný napětí a náročného zkoušení zahájilo úvodní slovo paní ředitelky
Mgr. Radky Otipkové a pana starosty Ing. Jiřího Carbola. Oba popřáli dětem štěstí nejen
u malých maturit, ale především v dalším
studiu a zdůraznili, jak důležitou roli hraje v současné společnosti dobré vzdělání.
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Poté nervózním deváťákům zvedlo náladu
vystoupení žákovské hudební skupiny Let’s
Go 8. B, načež se žáci rozdělili do skupin
a zkoušení z českého jazyka, matematiky
a angličtiny mohlo začít.
Letošní deváťáci překonali snad všechny dosavadní rekordy v poctivé přípravě na
malé maturity a u zkoušek vykázali nejlepší

výsledky za poslední léta. Děkujeme našim
deváťákům za to, s jakou osobní zodpovědností přistupovali po celou dobu svého studia na naší škole k plnění svých povinností
a přejeme jim, aby jejich kroky směřovaly na
takovou střední školu, kterou si během formování své osobnosti vysnili. Hodně štěstí!
Mgr. Jan Lörinc

Naši „malí maturanti“ zvládli první velkou zkoušku na jedničku.

Rej čarodějnic ve 2. A
V souvislosti s oblíbenou lidovou slavností pálení čarodějnic v pátek 29. dubna započaly ve třídě 2. A temné rejdy malých ježibab
a ježidědků. Děti se toho dne převlékly do
čarodějnických kostýmů a výuka se zaměřovala na vysvětlení lidových tradic spjatých
s Filipojakubskou nocí, pochopení mravního
symbolu dobra a zla, či pozorování a popis
lidských vlastností. A protože každá správná
čarodějnice musí rozumět přírodě a různému
jedovatému bejlí, zařadili jsme do výuky i se-

V zadní lavici se usadil i nový žák Strachomil Obludář.
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známení s širokou škálou rostlin, které děti
mohou najít na louce či v lese.
Dětem se čarodějnické učení moc líbilo a den v kostýmech si velice užily, když
k pobavení celé školy drandily o přestávce
po chodbách. Učení zážitkovou metodou
přináší žákům nejen dodatečnou motivaci
k zvládnutí úkolů, ale také zaručuje lepší
zvládnutí procvičovaných dovedností. Co
říci závěrem? Snad jen: „Abrakadabra!“
Mgr. Jiřina Zachníková

Co vám mám povídat, udělal jsem čárymáryfu
a z loupežníků byla koťátka.

Žákovský koncert pro veřejnost
V měsíci březnu proběhla poprvé hudební
soutěž Dobrá vize a výkony našich žáků, kteří
se v ní rozhodli předvést svoje umění, sklidily
takový ohlas, že jsme se rozhodli uspořádat
koncert účastníků soutěže pro všechny žáky
školy a také pro rodiče a veřejnost.
Ve dnech 26. a 27. dubna tak na pódiu
školního sálu naši muzikanti těšili publikum
výborně nacvičenými pěveckými, hudebními
a tanečními čísly. Sálem se nesly vznešené tóny
houslí, klavíru či lesního rohu, nechyběly kytary a ﬂétny, ukázalo se, že máme také nadějné
bubeníky. Zpěváci zpívali s citem a nadšením
a taneční výkony překvapovaly složitou choreograﬁí. Vrcholem koncertu pak byla vystoupení dvou plnokrevných žákovských kapel.
Úterní odpolední koncert pro veřejnost
téměř zaplnil školní sál a diváci nadšeně ocenili výkony dětí, které si koncert připravily
pod taktovkou paní učitelky Andrey Hovjacké.
Koncerty pro žáky naší školy se odehrávaly za
velkého nadšení malých diváků, kteří ocenili
každé vystoupení dlouhým potleskem a provoláváním slávy. Německý skladatel Ludwig
van Beethoven řekl, že hudba je zjevením vyššího rozumu a moudrosti. Jsme neobyčejně

Jedna z vystupujících Barbora Müllerová překvapila
publikum perfektní interpretací westernové písně.

hrdi na to, že na naší škole máme tolik moudrých dětí, které se rozhodly obohatit duši svou
i duši svých posluchačů oním prchavým hudebním zážitkem, jež v našem srdci otevírá
dveře do předsíně nebes. Děkujeme vám.
Mgr. Jan Lörinc

Díky skupině Strakapood si užaslí diváci mohli připadat
jako na nefalšovaném rockovém koncertě.
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Mateřská škola Dobrá informuje...
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
I když si měsíc duben pro nás připravil své typické „aprílové počasí,“ přesto se nám podařilo připravit pro děti zajímavé akce. Zde jsou některé z nich:

HLEDÁNÍ POKLADU
V rámci Dne Země se děti naší MŠ vydaly jednoho slunečného dubnového dne na
výpravu za pokladem. Během této výpravy,
které se během dopoledne postupně zúčastnily všechny třídy, děti běhaly po čáře, skákaly žabáky. Děti také třídily nachystaný odpad
do těch správných kontejnerů, zaposlouchaly se do zpěvu ptáků, hledaly v trávě jarní květiny a pojmenovávaly je, také správně
- 20 -
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SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME

Toto velmi výjimečné vystoupení s baletními prvky
o sedmi dějstvích bude provázeno „vážnou hudbou“.

Petra Bezruče
ve Frýdku – Místku

5. 2016 v 17 hodin

Místo konání: Kino

Datum konání: 20.

„ZAZNĚLO JEDNOU V PŘÍRODĚ“

Taneční vystoupení dětí z Mateřské školy Dobrá
Ta

5/2016

Slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice
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pojmenovaly řeku Morávku. Během výpravy nesměl chybět strom, který v lese jen tak
nenajdete, a jmenuje se „Bonbónovník.“
Co na něm rostlo, si určitě každý domyslí…
Během cesty děti také poznávaly dopravní značky a najednou byl před dětmi most
přes řeku, který děti přešly, a již na ně čekal
poslední úkol: najít poklad. Všem třídám se
poklad najít podařilo a tak se mohly před
zpáteční cestou do školky občerstvit v blízkém Zanzibaru. Tímto také děkujeme panu
Křižákovi za ochotu a vstřícnost při zajištění
občerstvení pro naše děti.

NÁVŠTĚVA ZÁCHRANNÉHO HASIČSKÉHO SBORU
Kdo z dětí projevil zájem, mohl spolu
s ostatními navštívit prostředí Hasičského
záchranného sboru v Místku. Na místo se
děti dopravily autobusem, ale sotva jsme
dorazili na místo, vyjížděl již první hasičský vůz. Jak jsme se později dozvěděli, jel
na cvičení. Děti si prohlédly zázemí hasičů
včetně jejich posilovny i noclehárny. Zjistili jsme, že i hasiči používají podobné značky ve svých šatnách, které mají naše děti
ve školce, což některé děti pobavilo. Úsměv

na tváři však všem ztuhnul, když jsme uslyšeli poplach a během doslova sekundy se
hasiči před našimi nevěřícími zraky převlékli a odjeli k zásahu. Všichni jsme zůstali stát s otevřenými ústy a nevěděli, jestli je
to jen „jako,“ ale byl to opravdový poplach.
Zbývající hasiči nám tedy předvedli svá hasičská auta, která tam zůstala včetně jejich
vnitřního vybavení. Venku pak na děti čekala obrovská pracovní plošina, kterou hasiči
používají při hašení ve výškách, děti pozorovaly, jak plošina stoupá výš a výš i s hasičem. Děti měly také možnost vyzkoušet si
hasit hasičskou hadicí, společně s hasiči se
i vyfotily. Cestou autobusem zpět do školky
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si děti povídaly, co se jim u hasičů nejvíce líbilo. A my děkujeme panu Vojkovskému za
zprostředkování naší návštěvy, která dětem
přinesla spoustu nevšedních zážitků.
Měsíc květen bude pro děti naší MŠ trochu náročnější, ale o tom zase na jiném místě…
Mgr. D. Dvořáčková

HMYZ... a jiná havěť
V pátek 15. dubna jsme měli možnost
zhlédnout divadelní představení:„HMYZ …
A jiná havěť“ v podání Ochotnického spolku
Malenovického, který toto představení již
odehrál desetkrát i v blízkém okolí. Nyní vystoupili v 11. repríze ve společenském sále
základní školy.
Publikum sice nebylo
moc početné, ale o to více
srdečné a z jeho reakcí bylo
poznat, že se divadlo velice
líbilo. Jedná se o autorskou
hru, kde ve dvou dějstvích
je na chování hmyzu parafrázován vývoj naší společnosti od roku 1989 až po
současnost. Velice vtipnými scénkami a humorným

provedením byl nastíněn politický vývoj a zákulisní jednání, dále se přes privatizaci mraveniště dostali až k ekonomickým krachům bank
a podniků až po amnestii, kterou byly amnestovány i ekonomické prohřešky. Dále byly humorně zpracovány scénky, které po jednávaly
o útěků zločinných mravenců do teplých krajů.
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Nakonec byla hra zakončena úvahou Lišaje, který ač byl dlouhodobě zakuklen a nyní
se z kukly stal Lišaj Smrtihlav, tak zjistil, že
za dobu kdy byl zakuklený se vlastně nic nezměnilo a stále se setkává se stejnými známými tvářemi a se stejným chováním hmyzu.
Ochotnický spolek Malenovický si zasloužil závěrečný aplaus. Hra byla zpraco-

vána, dalo by se říci, profesionálně a stejně
si pochvalu zasloužili i ochotničtí herci,
kteří v Dobré tuto divadelní hru provedli,
protože se zasloužili o kvalitní kulturní zážitek.
Mgr. Vítězslav Pantlík
Kulturní komise při radě obce

DOBRFEST

2016

Hudební festiválek Dobrfest po roce opět v Dobré
Jménem kulturní komise při obci Dobrá bychom Vás všechny rádi pozvali na již
7. ročník malého hudebního festivalu Dobrfest, který se bude konat v sobotu 11. června 2016 v areálu Jewa (Sport relax Club)
v Dobré.
Na tomto festivalu tradičně vystupují kapely z blízkého okolí. Letos se můžete těšit na
tyto:
Kapela Z Ticha je akustické duo muzikantů z Dobratic s charismatickým ženským
vokálem. Hudebníci z kapely Dech v zdech
k nám přijedou zahrát své písně z Lubiny.

DEN

Kapela TGM je z Havířova a přijede nám zahrát svůj pop-rock, mimochodem název TGM
je zkratka názvu Teacher’s Group and Manžel.
Již podruhé nám bude hrát skupina Trochumoc, se kterou trochu přitvrdíme víc k rocku.
Poslední kapelou budou Žárovky, kteří nás
nadchli už loni svými melodickými písněmi.
Začátek akce je stanoven na 18 hodin,
akce bude probíhat za každého počasí, prostor bude zastřešen. Těšíme se na pestrý hudební zážitek a také na vaši účast.
Srdečně zvou
Václav Baran a členové kulturní komise

DĚTÍ

sobota 4. června 2016 od 14 hodin, multifunkční hřiště u základní školy
Tentokrát na motivy

Z pohádky do pohádky

Členové kulturní komise zvou vás a vaše
děti na Dětský den.
Letošní téma je „Z pohádky do pohádky“. Děti se tedy potkají s různými pohádkovými postavami.
Akce se bude konat 4. června na multifunkčním hřišti u základní školy.

Pro děti bude připraveno deset stanovišť, kde mohou předvést své dovednosti.
Na toho, kdo obejde všechna stanoviště,
čeká na konci odměna.
Začátek této části akce je naplánován
na 14. hodinu. Na jednotlivých stanovištích
vás budou provázet členové kulturní komi-
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se, sportovní komise, komise pro rodinu
a občanské záležitosti a zástupci místních
spolků.
Kromě této hlavní části se děti mohou
těšit na opékání buřtů, balónky a v 17 hodin
ukončíme dětský den divadelním předsta-

vením s pohádkovou tématikou. Zahraje
vám Divadélko Smíšek, které tvoří dvě
dvoučlenné loutkoherecké skupiny.
Děti, vezměte s sebou své rodiče a dobrou náladu a hurááá na oslavu!
Za kulturní komisi Petr Salamon

2. ročník DOBERSKÉ PĚTKY
Sportovní komise Rady obce Dobrá
pořádá již druhý ročník běžeckého závodu
DOBERSKÁ PĚTKA. Akce se uskuteční
v sobotu 21. května ve fotbalovém areálu
Na Spartě. Podrobné podmínky a další informace naleznete na webu obce. Hlavním
závodem je „Běh Lukáše Kuči“, který je připomínkou mladého muže z Dobré, který se
nikdy nevzdával a i přes své vážné zdravotní
problémy se zúčastnil Pražského maratonu.
Časový harmonogram:
9:00 zahájení prezence
10:00 Předškolní děti (5–6 let) - 150 m
nutný doprovod rodičů

10:15 Mladší žáci (7–11 let včetně) 600 m
10:30 Starší žáci (12–15 let včetně) 1200 m
10:45 Junioři (16–18 let včetně) - 1700 m
11:00 Vyhlášení kategorií mládeže
11:15 start BĚHU PRO ZDRAVÍ 1700 m
start závodu žen 3400 m
start závodu mužů 5000 m/hlavní
závod BĚH LUKÁŠE KUČI
O POHÁR SENÁTORA
JIŘÍHO CARBOLA
12:00 Vyhlášení závodu žen a mužů
Přijďte se i Vy proběhnou – srdečně zveme.

Pozvánka sportovní komise
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. 25. 6.
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.
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Za sportovní komisi René Křižák
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DOBERSKÁ
PĚTK
DOBERSKÁ
PĚTKA

2. Ročník | Dobrá u Frýdku–Místku | 21. května 2016
Pořadatel:
Místo konání:
Datum:
Organizátor závodu:
Délka tratě:
Trať:
Přihlášky:

Sportovní komise Rady obce Dobrá
Dobrá – fotbalový areál Na Spartě
Sobota 21. května 2016
Sportovní komise Rady obce Dobrá
muži 5 km, ženy 3 km, mládež od 150 m do 1,5 km
běží se v ulicích obce
závody mládeže v areálu Na Spartě
Na email ondragryzbon@gmail.com nebo v den závodu v areálu
„Na Spartě“ nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie

Časový pořad: 9:00

zahájení prezence
Předškolní děti (5o6let) - 150 m/nutný doprovod rodičů
Mladší žáci (7–11 let včetně) o 600 m
Starší žáci (12–15 let včetně) – 1200 m
Junioři (16–18let včetně) o 1700 m
Vyhlášení kategorií mládeže
start BĚHU PRO ZDRAVÍ 1700m
start závodu žen 3400 m
start závodu mužů 5000 m/hlavní závod
BĚH LUKÁŠE KUČI O POHÁR SENÁTORA JIŘÍHO CARBOLA
12:00 Vyhlášení závodu žen a mužů

10:00
10:15
10:30
10:45
1100
11:15

Kategorie:

muži do 34let, muži nad 35let, muži nad 50let
ženy do 34let, ženy nad 35let, ženy nad 50let
junioři, dorost a žactvo

Ceny:

pro nejlepší 3 v jednotlivých kategoriích
Běh pro zdraví – vyhlašuje se pouze nejrychlejší muž a žena
po doběhu nápoj a oplatek
závod mužů a žen 30 Kč, mládež zdarma
k dispozici oddělené šatny a společné sprchy
výsledková listina bude do 15 minut po doběhu

Občerstvení:
Startovné:
Upozornění:

Přijďte se proběhnout - srdečně zveme!
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Billiard - Hockey Šprtec
2. LIGA DRUŽSTEV 2016 – MORAVA
2. kolo 3. 4. 2016 (Ostrava)
B.H.C. Dobrá nezvládla pouze duel s domácí Ostravou
K dalšímu kolu se vydali naši hráči bojovat o druholigové body tentokrát do Ostravy. V sestavě proběhly i určité změny, volno dostali PETR HADAŠČOK s JAKUBEM SKLÁŘEM, na
jejich místa se zařadili VÍTĚZSLAV FOLTÝN a JOSEF STUDENIČ. Základní trojice JOSEF
SVOBODA, JAN BILKO a DALIBOR HÁJEK zůstala beze změn. K prvnímu zápasu jsme nastoupili proti houževnatým Boskovicím. Hned v úvodu se našim hráčům podařilo bodovat a vypadalo to, že i po druhé směně budeme slavit první vítězství, což se povedlo. Boskovice dostaly
naloženo 5:1. Do druhého zápasu proti Kohoutovicím jsme šli s cílem vyhrát a udržet si dobrou formu z prvního zápasu. Šneci nás dlouho trápili, ale kozli byli šikovnější v koncovce a tak
i druhé klání jsme mohli oslavit výhrou nad Kohoutovicemi 4:2. První těžký soupeř čekal na
naše borce. Byla to domácí Ostrava, dlouho jsme s nimi drželi dobrý výsledek, aspoň k jednomu
bodíku to vést mohlo, zkušenost však na hokejkách měli tentokrát hráči Šprtmejkrů a porazili
nás 5:3. K poslednímu utkání jsme nastoupili už podruhé proti Bohunicím. V Brně nás pořádně
vyškolili 6:2, proto jsme jim to chtěli za každou cenu vrátit, jenže nebýt našeho matadora JANA
BILKA, asi bychom odcházeli bez bodu. Právě on zařídil aspoň cennou remízu 4:4 a mohli jsme
se celkově radovat z pěti bodů po druhém kole. Všem našim hráčům děkuji za předvedené výkony a těším se na další
skvělé boje v 2. lize, která vstoupí do své poloviny.
Výsledky po druhém kole:
BHC DOBRÁ – BHK OREL BOSKOVICE B
BHC DOBRÁ – FLUKE KOHOUTOVICE
ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA – BHC DOBRÁ
BHC DOBRÁ – THE OREL BOHUNICE
Tabulka po 2. kole:
1. Gunners Břeclav
2. Future Úsov
3. THE Orel Bohunice
4. Šprtmejkři Ostrava
5. BHC Dobrá
6. BHC Dragons Modřice „B“
7. BHK Orel Boskovice „B“
8. Fluke Kohoutovice
9. BHL Žďár n.S.

5:1
4:2
5:3
4:4

7
7
8
8
7
7
8
7
7
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5
4
3
5
4
2
2
1
1

1
3
4
0
1
2
1
0
0

1
0
1
3
2
3
5
6
6

34 :
35 :
27 :
29 :
27 :
26 :
24 :
19 :
13 :

17
14
28
25
21
33
35
26
35

178
186
151
181
166
151
156
142
147

:
:
:
:
:
:
:
:
:

131
109
151
164
140
196
188
149
230

Tabulka hráčů BHC Dobrá po 2. kole:
1. Dalibor Hájek
2. Jan Bilko
3. Josef Svoboda
4. Josef Studenič
5. Jakub Sklář
6. Petr Hadaščok
7. Vítězslav Foltýn

Zápasy:
19
19
16
2
3
3
1

Výhry:
11
9
6
1
0
0
0

Remízy:
5
4
4
0
1
1
0

Prohry:
3
6
6
1
2
2
1

Body:
27
22
16
2
1
1
0

Josef Svoboda (B.H.C. Dobrá)

Aktuality z fotbalu…
Jelikož se nám pomalinku blíží sezóna
ke svému konci, pojďme si přiblížit, jak na
tom naše týmy jsou, případně o co bojují.
Nejprve se podíváme na naše muže, kteří
to po podzimu měli skvěle rozehrané, když
vedli soutěž o 3 body před Béčkem Lokomotivy Petrovice. V jarní části se nám opět vede
skvěle, když v dosavadních 6 utkáních jsme
5 vyhráli a 1 remizovali. Naposledy poznal
naši sílu celek Orlové, který odjel s debaklem 6:0. V tomto zápase se zaskvěl autor
4 gólu Petr Rajnoch, který je taky naším

nejlepším střelcem, kdy už dal v této sezóně
17 branek a je druhým nejlepším střelcem
soutěže. Přes tyto výsledky se nám podařilo
náskok na čele tabulky ještě navýšit, takže
7 kol před koncem máme k dobru 9 bodů na
celek Jablunkova. To znamená, že nám chybí 4 výhry k vytouženému postupu do 1.A.!!!
V poslední řadě bychom chtěli poděkovat
našim fanouškům, kteří nás dobře podporují a dokonce i jezdí na naše venkovní zápasy
ve velice hojném počtu. Doufáme, že přízeň
vydrží a společně se nám podaří toho tolik
očekávaného postupu dosáhnout!
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Naši dorostenci byli po podzimu na velice pěkném 2. místě s minimální ztrátou na Tošanovice. Bohužel přes těsné jarní porážky v Tošanovicích 0:1, doma s Baškou 2:3 (vedli
jsme 2:0) a remízu s Palkovicemi 3:3 (poločas 3:0 pro nás) jsme se propadli na 4 místo.
V posledním zápase už přišla výhra v Raškovicích 3:1. Takže budeme držet klukům palce
v boji o konečné druhé místo!

Naši starší žáci se pohybují v klidném středu tabulky a podle toho odpovídají taky výsledky. Po 5 kolech mají po 2 výhrách i prohrách a k tomu v posledním zápase přidali remízu
3:3 s Lokomotivou Petrovice. Jelikož týmy ze spodní poloviny tabulky jsou od nás bodově
daleko, můžeme hrát v klidu a zápasy si patřičně užívat.
- 33 -

A na konec naši mladší žáci, kteří se pohybují na 6. místě a při pohledu na tabulku nahoru či dolů mají celkem velký náskok. V jarní části ještě neokusili hořkost porážky - zaznamenali 3 výhry a dvě remízy.
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Sportovní klub
V sobotu 16. 4. se uskutečnil 1. letošní
výšlap, cílem byla hora Radhošť a Pustevny.
V úžasném počtu celkem 17 osob a 1 pejska
jsme tak zdárně zdolali další z beskydských vrcholů. Počasí nám opět vyšlo a byl to příjemný
den s fajn partou turistů na čerstvém vzduchu.
Děkuji všem za účast a těším se na další
úspěšnou turistickou akci s vámi, za sportovní výbor
Renata Friedlová

Sportovní klub zdraví příznivce turistiky a zve na 2. výlet tohoto roku v sobotu
11. 6. 2016. Tentokrát cíl není malý, ale věřím, že jej opět všichni zvládneme. Natrénováno letos máme. Čeká nás nejvyšší vrchol

Beskyd Lysá hora. Trasa dlouhá cca 14 km
povede z Ostravice na Lysou horu, zpět
do údolí Mohelnice k busu.
Sraz na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku v sobotu 11. 6. 2016 v 7:55 hod.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na
tel. 775 933 551 a těšíme se na vaši účast,
za sportovní klub Renata Friedlová

Z činnosti Komise pro rodinu
a občanské záležitosti
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při OÚ Dobrá uspořádala 4. dubna 2016 na žádost Diakonie Broumov sbírku ošacení. Chtěla bych poděkovat všem občanům, kteří věnovali
oblečení, obuv, ale také povlečení, deky, skleničky, hrníčky a další věci. Věříme, že vše najde své
uplatnění a pomůže těm, kteří mají nouzi. Děkujeme Vám, že nejste lhostejní k osudu jiných lidí.
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Ve dnech 8. a 9. dubna 2016 se ve víceúčelovém sále ZŠ v Dobré konala burza dětského
oblečení. Na burzu v pátek přišlo 36 maminek, které dohromady nabídly k prodeji 1439 kusů
pěkného dětského oblečení. V sobotu přišlo na burzu nakupovat 53 maminek. Prodalo se
399 ks oblečení celkem za 9 820,- Kč. Tyto peníze jistě přišly prodávajícím maminkám vhod
na nákup dalšího oblečení a naopak kupující maminky se radovaly, že levně nakoupily pěkné věci pro své děti. Chtěla bych také poděkovat členkám klubu senioru paní Klimundové
a paní Gavlasové, které nám při konání burzy pomáhaly.
Opět některé maminky věci, které neprodaly, věnovaly na charitu, za což jim velice děkujeme. Toto oblečení bylo věnováno Charitě Frýdek-Místek, která ho následně předá do dětských sociálních zařízení a rodinám, které jsou ve ﬁnanční tísni.
Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Žižková Marie

Oblečení poslouží dobré věci
Již počtvrté věnovaly maminky z Dobré Charitě Frýdek-Místek dětské oblečení a obuv, a to po prodejním bazaru
dětských věcí v doberské škole.
Darované věci si převzala pracovnice charitního střediska Centrum Pramínek. Toto zařízení se věnuje rodinám
s dětmi, které jsou dlouhodobě ohrožené nepříznivou sociální situací.
Charita Frýdek-Místek děkuje všem dárcům, kteří
svým darem prospěli záslužné věci a obdarovaným rodičům i dětem udělali radost hezkými věcmi.
Martina Petrová

Rozhovor s paní učitelkou
Bc. Marií Adamusovou
Mateřská škola připravuje mimořádné taneční vystoupení. Ojedinělé je především v tom, že se do něj zapojila naprosto celá školka. Tento
projekt ztvárnila a vede paní učitelka Bc. Marie Adamusová, která se
nám jej v následujícím rozhovoru pokusila přiblížit.
Paní učitelko, mohla byste shrnout, co si pod tímto projektem mají
čtenáři představit?
Jedná se o taneční vystoupení dětí z celé Mateřské školy Dobrá,
ve kterém děti tancem vyjadřují pohyb a děj odehrávající se v přírodě. Toto ztvárnění vzniklo
také nápadem, přiblížit dětem vážnou hudbu citlivým a pro ně zajímavým způsobem. V tomto projektu se zapojují všechny děti s jakýmkoliv pohybovým nadáním, jelikož každé dítě
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nás může nečekaně svými projevy kdykoliv
překvapit.
Co Vás inspirovalo?
Ráda poslouchám vážnou i jinou hudbu
a dala jsem si s výběrem skladeb velkou práci, aby děj, který budou děti ztvárňovat, byl
v podstatě hudbou vyjádřen a vtáhne děti do
konkrétních situací v přírodě, například: létání a bzukot včelek, chůze medvědů a jiných.
Jak vznikl tento nápad?
Nápad nevznikl nějakým jednorázovým
zadáním, ale v podstatě o realizaci takovéhoto projektu uvažuji již několik let, po dobu
své práce s dětmi.
Vyjádření děje hudbou, je velmi citlivou
záležitostí, a pokud dítě toto rozpozná, roste
jeho rozhled a vnímání a již v tomto raném
věku dochází ke kultivaci jeho osobnosti.

a organizačních záležitostí, že jsem si skutečně po zvážení svých možností odložila
termín státních závěrečných zkoušek na
Karlově Univerzitě v Praze.
Má diplomová práce je zaměřena na
ztvárnění vyjádření hudby pohybem a skutečně chci zpětnou vazbu a poznatky z tohoto projektu zařadit do praktické části své
diplomové práce.
Jak probíhal výběr tanečních prvků?
Taneční prvky vychází z děje, neboli z tohoto příběhu a každý pohyb je speciﬁcký pro
jednotlivá zvířata a živou přírodu.

Jak na to reagovaly Vaše kolegyně?
Nejdříve jsem s tímto nápadem seznámila paní ředitelku naší Mateřské školy, která
tento projekt velmi uvítala a přípravu na jeho
realizaci od počátku podporuje. Kolegyně reagovaly různě a nadšení získávaly postupně,
až se s dějem pořádně seznámily a provedení,
obsah a význam projektu pochopily. Zpočátku však měly velké obavy z toho, jak se dá
s tak velkým počtem dětí tento projekt secvičit. Postupnými kroky a trpělivým přístupem
k dětem již brzy viděly, že děti budou schopny
děj projektu podle hudby ztvárnit. Některé kolegyně dokonce přicházely s novými nápady,
jak celé vystoupení obohatit, nebo zkrášlit například vlastní výrobou divadelních rekvizit.

Nebylo těžké udržet při nácviku pozornost dětí?
Udržet pozornost dětí na delší dobu
je vždy náročné pro každého pedagoga
v předškolním zařízení. Nejdůležitější je
umění děti správně motivovat, zaujmout
a servírovat jim vše nové po malých částech
a stálým opakováním, jak již uváděl ve své
Didaktice Jan Ámos Komenský. Jakmile
však dítě správně zaujmeme, odmění se
nám vnášením i svých nápadů do pedagogické práce.
Již dlouho před samotným nácvikem
jsme děti seznamovali s vážnou hudbou při
různých činnostech, také při odpoledním
odpočinku a zároveň jsme jim příběh přírody vyprávěli, tak jako když se dětem vyprávějí pohádky, které také bývají podmalovány
hudbou. Časem už děti byly samy schopny
rozpoznat podle hudby, co se zrovna v příběhu děje. Nejlépe si pamatovaly postavy
z děje, které budou samy ztvárňovat.

Tento projekt jste zařadila do své diplomové práce, jejíž odevzdání jste odložila…
Příprava projektu vyžaduje spoustu času

Jak probíhala příprava kostýmů?
Kostýmy jsme zvolili velmi jednoduché,
aby nezastínily výkon dětí a samotný děj.
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Některé části kostýmů jsou zakoupeny
ze sponzorského daru, jiné části a doplňky
jsou ušity a vyrobeny s velkou ochotou a nápaditostí paní švadlenky.
Bylo moc náročné, zapojit do projektu celou školku?

Je to náročné, všichni získáváme hodně
nových zkušeností a poznatků pro svou práci.
Organizace vyžaduje spoustu času a spolupráce celého kolektivu Mateřské školy a Obce
Dobrá. Věřím, že naše práce bude mít pozitivní dopad nejen pro diváky, ale také pro naše
malé herce.
Monika Návratová

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE DOBRÁ
informuje o změně ordinační doby:
pondělky

MUDr. Lorencová

12.00 - 15.00 hodin

DĚTSKÉ STŘEDISKO DOBRÁ, MUDr. IVA KUČEROVÁ
– změna ordinační doby:
pondělí 30.5.2016

7.30 – 9.00 hodin

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

kreslíme
malujeme
modelujeme
TVŮRČÍ DÍLNA A KURZY PRO DOSPĚLÉ A DĚTI OD 13LET
KDY: každou středu od 17-20h (kresba a malba)
KDY: každý čtvrtek od 17-19h (modelovaní a keramika)
KDE: v Keramickém ateliéru ve Skalici 313 u Frýdku-Místku
KURZY: základy kresby a malby I. a II., keramická mozaika, keramická plastika

605 299 326

www.keramicky-atelier.cz
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O SOŠCE SV. FLORIÁNA NA »HASIČÁRNĚ«
(Druhý příspěvek ke znovuotvření rekonstruované hasičské zbrojnice.)
V minulých Doberských listech byla zmínka o obrazu sv. Floriána, avšak ne
o dřevěné sošce tohoto světce — ochranitele před požárem. Nikde v obecních
účtech není záznam, že by jej obec objednala a zaplatila. Z toho vyplývá, že
buď je soška starší než je zachovalé účetnictví obce Dobré (nejstarší zápis je
z roku 1861) nebo ji získala darem. Tu se před námi objevuje sice ničím
nepodložený, avšak ne nepravděpodobný příběh jejího původu.
Když byla Dobrá ještě dřevěná — v roce 1836 měla kromě kostela s farou, školy, špitálu a
vrchnostenského dvora (dnešní Oráč a Sýpka) jen dvě zděné budovy —, byla ochrana před požáry
prvořadou obecní starostí. Proto si obec pořídila v roce 1867 „střikač“ — vodní stříkačku. Ta sloužila
až do roku 1891, kdy zakoupila „fajeršpricu“ novou. „Střikač“ byl asi první technické zařízení v obci
a nejenže budil všeobecný zájem, ale byl spojován s ideovým ochranitelem nemovitých majetků,
svatým Floriánem. Při příležitosti zakoupení „střikače“ mohla být zhotovena i naše soška světce.
Právě v té době totiž bydlel, žil a tvořil u nás v Dobré u sedláka Františka Muchy na č.p. 78
naproti kostela (na tom místě stojí zdravotní středisko) „akademický sochař a kamenický mistr“,
ovšem i dřevořezbář, Karel Piskoř. Právě on mohl být zhotovitelem naší sošky, neboť řezbářství —
ať už do dřeva nebo kamene — bylo jeho živností. Škoda, že o něm nic více nevíme, než co píší
matriky. Jistě byl příbuzným bratrů Antonína (1811—1856) a Batlazara Leopolda (1803—1864)
Piskořových, známých sochařů hranických (tušíme jistou souvislost mezi nimi a naším tehdejším
farářem Františkem Stahalou, který právě z Hranic k nám přišel). Nevíme přesně, které kříže
a plastiky a náhrobky navrhoval a vyráběl, které světce zpodobnil a kříže vyzdobil, abychom si je
mohli ještě dnes prohlížet. Ani v pozůstalostních spisech se o něm nedočteme. Víme jen, že zde
byl kmotrem nemanželského dítěte a že byl člověk vážený, neboť zmíněný farář Stahala předepsal
do matriky úmrtí před jeho jméno zdvořilostní oslovení „pán“ (což u ostatních nikdy nedělal),
tedy Herr Carl Piskorž. Zemřel 27. března 1868 krvácením a chrlením krve ve věku 46 let. Z jeho
dílny nebude žádný ze skvostů kolem kostela, neboť všechny ty, jakož i kříže v polích a u křižovatek
cest, vznikly později. — Jisto je, že zhotovil krásné rámy křížové cesty, která byla kolem roku 1860
v našem kostele zřízena podle originálů vídeňského malíře Josefa Führicha, a vyzdobil prý též
svými díly, totiž plastikami, kostel ve Fryčovicích.
Jen znalec umění by porovnáním s ostatními díly potvrdil nebo vyvrátil, zda je soška sv. Floriána,
která už osvětlená září a přitahuje pohledy okolojdoucích či jedoucích, dílem Karla Piskoře. My si
můžeme myslet, že ano, poněvadž tomu odpovídá doba pořízení nejstarší stříkačky (1867) a
následné smrti umělce (1868); soška byla možná jeho předsmrtným darem obci…
Na závěr jen připomeneme, že sv. Florián (česky bychom ho jmenovali Květoslav) byl vysoký
vojenský důstojník, velitel pluku, ovšem vyznavač tehdy zakázaného křesťanství, jenž byl za pomoc
jiným křesťanům odsouzen k trestu smrti utopením. Na krk mu byl přivázán mlýnský kámen a
pak byl s ním vhozen do řeky Enže — přítoku Dunaje; stalo se tak v roce 304 jen asi 50 kilometrů
od dnešní česko–rakouské hranice. Smrtí ve vodě se stal sv. Florián patronem proti požáru a
povodni. Proto je jedním z nejoblíbenějších světců i u nás v Česku a jeho sochu, obraz, reliéf
můžeme vidět v desítkách měst a městeček — a od letošního 30. dubna opět i v Dobré. Vrátili
jsme se tak k jedné z nejstarších tradic na venkově, na které bychom měli být — ať jsme věřící či
nikoli — hrdi. Svátek sv. Floriána jsme si připomenuli 4. května.
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
Prameny a literatura: Kniha účtů obce Dobrá, Farnost Dobrá — matrika úmrtí, Český kalendář světců.
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Pozvání k spoleþnČ prožité „Noci kostelĤ 2016
ěímskokatolická farnost Dobrá Vás srdeþnČ zve na již tradiþní „Noc kostelĤ“, která probČhne
v pátek 10. þervna 2016 v našem kostele sv. JiĜí. Je to pĜíležitost, kdy mohou všichni lidé
neobvyklým zpĤsobem navštívit prostĜedí dýchající minulostí a pokorou, kdy se mohou
seznámit s prostory bČžnČ veĜejnosti nepĜístupnými a nahlédnout do zákulisí našeho kostela.
Noc kostelĤ 2016 je také:
x
x
x
x

pozváním všech lidí dobré vĤle ke spoleþnému setkání a k objevování krásy
kĜesĢanských výtvarných a architektonických pokladĤ,
projevem kreativity a dĤvČry v život u lidí, kteĜí chrámy stavČli a zdobili, ale i u tČch,
kteĜí je dnes obývají a chtČjí se podČlit o svou víru, o svĤj život, a svoje osobní
obdarování a dovednosti,
nabídkou zakotvené kĜesĢanské spirituality, modlitby a služby potĜebným,
znamením živé spolupráce kĜesĢanských církví, která zaceluje rány vzniklé
v minulých staletích.

Program:
17:00 – 17:10
17:15 – 20:00
20:00 – 20:30
20:30 – 21:30
21:45

Zahájení „Noci kostelĤ“ hlasy zvonĤ
Možnost výstupu na kostelní vČž s prohlídkou nových zvonĤ sv. JiĜí,
sv. Antonín, Panna Maria a krátkým výkladem
(skupinky max. 15 lidí v patnácti minutových intervalech)
PĜednáška kronikáĜe obce Rostislava Vojkovského
„200 let od postavení vČže a 300 let od pouti do ýenstochové“
Hodina duchovní hudby
Krátká závČreþná adorace s požehnáním

Po celou dobu trvání „Noci kostelĤ“ bude kostel pĜístupný všem návštČvníkĤm, kdy mají
možnost prohlídky celého kostela vþetnČ kĤru, sakristie a kaplí. Dále mají možnost zeptat se
na cokoliv, co je bude zajímat a co budou chtít vČdČt.
V boþních kaplích bude po celou dobu akce probíhat výstava fotografií pana Jana
Trtílka s tématikou Svatá zemČ.
BČhem celého programu máte také možnost vpĜedu pĜed oltáĜem rozsvítit svíci za blízkého
þlovČka a do pĜipraveného košíþku vložit svĤj úmysl, prosbu nebo podČkování.
Více informací naleznete na www.nockostelu.cz.
- 40 SrdeþnČ zvou farníci z Dobré
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

-------------------------------------SLEVOVÝ KUPÓN NA NÁKUP V DOBRÉ BARVY DOBRÁ, DOBRÁ 85,73951

od 1.5.2016 – 1.7.2016 – 10%
--------------------------------------------- barvy interierové a exteriérové všech druhĤ
- malíĜské potĜeby i zahradní
- zakrývací i polepovací materiály
- barvy na podvozky vþetnČ autokosmetiky
- lepidla, tmely, silikony, montážní pČny
- drogerie, þistící chemie a mnoho dalších

TČšíme se na Vás
774 343 058, 602 780 543
Dobré barvy Dobrá

5/2016

Nabídka
pronájmu bytů
v obci Dobrá
Nabízíme k pronájmu:

bytovou jednotku 1+1
kompletně vybavenou
a bytovou jednotku 3+1+lodžie
s vybavenou kuchyni, WC a koupelnou
s masážním sprch.boxem. V bytech je TV
příjem satelitní a digitální a možnost
připojení Wiﬁ internetu.Bytové domy jsou po
rekonstrukci, v blízkosti středu obce.
K dispozici vlastní parkoviště nebo
možnost pronájmu garáže.

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

KOMINICKÉ PRÁCE
JOSEF PAPŘOK
A SYN
- provádí kontrolu
spalinových cest, čištění
komínů (plynových
nebo kotlů na pevná
paliva), vydáváme zprávy
o kontrolách dle nařízení
vlády.
Kontakt - tel.č. - 728 073 808,
605 123 029

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 6. 6. 2016 do 12.00 hodin.
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