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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vás informoval o výsledcích 18. jednání Zastupitelstva obce Dobré, které se uskutečnilo v pondělí 12. března
2018. Zastupitelé schválili nový plán investičních akcí, do kterého byly zahrnuty opravy některých místních komunikací. Dále
jsme mimo jiné schválili smlouvy o dopravní obslužnosti, na jejichž základě se uhradí
provozovateli ztráty za víkendový provoz
autobusové dopravy a náklady za prodloužené linky MHD. Také jsme schválili darovací
smlouvu se Sokolem Dobrá, kdy obec získá
do vlastnictví objekty na Spartě a Sokolské
hřiště a bude se starat o jejich údržbu a rozvoj celého areálu. Zastupitelstvo naopak
odmítlo nabídku od soukromých vlastníků
na prodej pozemků pod obecní komunikací
za cenu 500 Kč/m2. Dotazy občanů byly pak
směřovány hlavně na problematiku hluku
ze společenského sálu v základní škole u některých akcí, organizaci a zajištění provozu
sálu. Dále jsme se zabývali problémy s parkováním osobních aut na úzkých komunikacích a na chodnících. Na základě této diskuse jsme zahájili přípravu projektu rozšíření
komunikace pod VÚHŽ ke hřbitovu a parkování kolem školy a parku u kostela.
V březnu proběhla kontrola hospodaření obce za rok 2017. Pravidelnou kontrolu
provedli zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Výsledkem kontroly
je, že hospodaření obce probíhalo bez závad
a nebylo zjištěno žádné porušení zákona.
Chtěl bych tímto poděkovat všem zodpovědným zaměstnancům obecního úřadu, kteří
se o tento výrok finančního auditu zasloužili.
Mezinárodní den žen jsme oslavili v pátek 9. března, kdy jsme byli pozváni na vy-

stoupení dětí z naší mateřské a základní školy ve společenském sále. Velmi děkuji všem
členům kulturní komise za zajištění celé
akce a všem vystupujícím dětem za hezký
kulturní zážitek. Den učitelů jsme si připomenuli v pátek 23. března, kdy jsme se setkali se zaměstnanci základní a mateřské školy.
Společně s panem místostarostou jsme všem
učitelkám a provozním zaměstnankyním
předali květiny a poděkovali za náročnou
práci při výchově dětí.
Každoroční oslavy 73. výročí ukončení
II. světové války se uskuteční v naší obci
v sobotu 5. května 2018. Celá akce bude zahájena v 9 hod ráno, kdy se uskuteční pietní
akt kladení květin u pomníku před Obecním
úřadem, na Sokolském hřišti a ve Staré Dědině. Následovat bude od 10 hodin bohatý
program v areálu U Medvěda – bývalý Sport
Relax Club. K vidění bude Letecká akrobatická show RYTÍŘI NEBES, s premiérou stíhačky Jakovlev JAK-3. Další sobotu 12. května bude probíhat Jarní úklid vybraných
částí obce. Hlavním organizátorem jsou
naši Skauti, společně s dětmi ze základní
školy.
Sportovní komise Vás již nyní zve na
4. ročník závodu DOBERSKÁ PĚTKA.
Jedná se o běžeckou soutěž pro všechny
věkové kategorie a bude se konat v sobotu
26. května 2018. Soutěž je určená také pro
nejmenší děti! 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. Bližší informace k průběhu sportovní akce budou zveřejněny na našem webu (www.dobra.cz).
Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Oslavy konce druhé světové války – 5. květen 2018
Areál „U medvěda“ od 10 hodin

Rytíři nebes
Letecká akrobatická show doplněná pozemním vojskem
k 73. výročí konce II. světové války
Prezentace složek Integrovaného záchranného systému
Moravskoslezského kraje a SDH Dobrá.
Milí spoluobčané,
naše obec si rovněž v letošním roce připomene významnou událost naší historie –
ukončení druhé světové války.
Letos se Oslavy konce druhé světové války
uskuteční v sobotu 5. května v areálu „U
medvěda“ (dříve Sport-Relax-Club) se začátkem v 10 hodin.

Novinkou letošního leteckého programu bude vystoupení stíhačky Jakovlev
JAK-3!
Vzhledem k délce a náročnosti přeletu na
místo oslav je tento výstup očekáván kolem
poledne – v rozmezí od 12 do 13 hodin!

Co najdete v programu v areálu „U medvěda“ od 10 hodin?

Oslavy konce druhé světové války nesou
další hrdý podtitul – Den se složkami Integrovaného systému Moravskoslezského
kraje.
Rovněž letos členové Hasičského záchranného sboru představí techniku, předvedou výstroj a připravena je i ukázka umění
hasičů. K těm profesionálním se přidají také
„naši hasiči“ ze Sboru dobrovolných hasičů Dobrá. Jsou neoddělitelnou součástí oslav
a stejně jako jejich kolegové rádi odpoví na
všechny dotazy, pochlubí se svou technikou
a dohlédnou na bezpečný průběh akce.

Nosným pilířem oslav je letecká akrobatická show v podání jednoho dvouplošníku
a jednoho trojplošníku. Letci předvádějí svou
show vždy po dvou hodinách (o přesných
časech budete průběžně informování na
www.dobra.cz nebo na www.sportrelaxclub.
cz). Jejich umění ve vzduchu je doprovázeno
obranou vojsk na zemi, chybět nebudou ani
pyrotechnické efekty.

Policie České republiky bývá zastoupena „muži zákona“ z nedalekého Obvodního
oddělení v Nošovicích. Každý rok se snaží
prezentovat novou techniku, ať se jedná
o automobily, motocykly nebo čluny. Jejich
stanoviště bývají „v obležení“ zájemců všeho věku, kteří touží po informacích, někteří
odvážnější vyzkoušejí neprůstřelnou vestu,
potěžkají zbraň.

Sobotní oslavy v Dobré začínají již v 9
hodin pietním aktem u památníku před
budovou obecního úřadu. Čestnou stráž přislíbili členové Skautského oddílu Doberčata.
Budeme rádi, když se s vámi sejdeme již zde
a společně si připomeneme zrůdnost všech
válek a vzpomeneme na jejich oběti.
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Hasiči i policisté svým přístupem napomáhají od prvního ročníku k vysoké kvalitě
této významné části oslav a ne jinak tomu
bude i letos.
(Přesné časy aktivních prezentací jednotek i přesné názvy vystavené techniky se
dozvíte na stránkách obce nebo na webu
www.sportrelaxclub.cz)
Na ploše před areálem se budete moct
projet vojenským vozidlem, novinkou je ukázka i projížďka traktorem New Holland! Kdo
preferuje spíše přírodu, zkusí raději projížďku na koních.
Děti od čtyř let si vyzkoušejí Stezku odvahy, chcete-li zručnosti a umu, projdou si
v doprovodu skautů jednotlivá stanoviště
a budou-li šikovní, odměna v cíli je nemine.
Nejmenší děti si mohou zaskotačit ve skákacím hradě.
Pro odvážnější děti připravuje organizátor akční hru pro děti „Opičí dráhu“, a když
se řekne NERF, někomu už nemusím dál
napovídat. Své příznivce mívá každoročně
víceúčelová airsoftová střelnice.
Minulý rok se poprvé prezentovali bojovníci s uměním Krav Maga. Jejich ukázky byly
sledovány davy diváků. Zkušenější už vědí,
že je třeba pozorně poslouchat moderátora
akce, pana Jana Gavelčíka z Rádia ČAS.
V areálu i mimo něj se stále něco děje a právě
on je tím člověkem, který o všem ví a vše podstatné návštěvníkům v předstihu nabídne.
Pokud jste nenašli tu „svou“ zábavu, nabízím dále – své stany rozprostřou naši modeláři
z Leteckého modelářského klubu Dobrá.

K nim se připojí modeláři z Hatě a představí
své umění ve skládání i v létání modelů.
Nyní se přesuneme do areálu, zde kromě Partyzánské stezky odvahy a airsoftové
střelnice najdete i spoustu soutěží pro děti,
hravého klauna, postavičky Walta Disneyho a také vystoupení sportovního klubu Improve Yourself, diskotéku pro děti a další
a další zajímavosti.
V průběhu dne by se z oblohy měli snést
parašutisté, a kdo chce prožít více adrenalinu, bude hledat „zaparkovaný“ vrtulník. Zde
jedno upozornění – budete-li se chtít proletět,
musíte si za let vrtulníkem zaplatit.
V areálu i na ploše v jeho okolí jsou připraveny stánky s občerstvením. Každý si určitě
vybere podle své chuti.
Mnohá lákadla zde byla popsána, některá jsou ještě předmětem jednání. Areál není
nafukovací, proto nelze vyhovět ani všem
stánkařům, ani všem vystavovatelům, proto
se organizátoři - Areál U medvěda a Obec
Dobrá - vždy snaží ozvláštnit každý ročník
něčím opravdu zajímavým. Tím letošním
bonusem pro návštěvníky by se měla stát
ukázka bojeschopnosti stíhačky JAK-3
a mým tajným favoritem je „Opičí dráha“.
Více aktuálních informací, včetně časových údajů, naleznete na www.dobra.cz –
stránka bude postupně aktualizována.
Přijďte spolu s námi a ostatními návštěvníky oslavit významný den historie našeho
národa. Přejme si, ať vyjde počasí, a protože
letadlům vadí nejvíce vítr, chtějme bezvětří.
Příjemnou zábavu přeji.
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Milan Stypka

KOUZELNÉ NÁRAMKY STÁLE AKTUÁLNÍ!
Zbystřete, prosím, všichni, kdož jste se
nejen na obecních akcích setkávali s možností „vylovit si“ z krabice náramek s logem obce
Dobrá, ale zejména vy – děti a mládeži – kteří
jste tak učinili a náramků různých barev máte
doma hned několik.
Po dohodě s vedením skautského oddílu
Doberčata bude víceletá akce s názvem „Kouzelné náramky“ v letošním roce ukončena.
V rámci oslav, které naši obec v tomto roce
čekají, budete mít ještě možnost náramky získat a navýšit tak jejich počet a možná si získat
místo v závěrečném finálovém večeru a pokusit
se vyhrát některou z hodnotných cen.
O kterých akcích se zmiňuji?
Tou první jsou Oslavy konce druhé světové války – 5. květen 2018, areál „U medvěda“ – zde po absolvování Partyzánské
stezky odvahy budete odměněni náramkem.
Následuje oslava Dne dětí – 2. červen
2018, multifunkční hřiště při ZŠ Dobrá –
krabici s náramky jistě nepřehlédnete mezi
aktivitami, které pro vás připraví členové
kulturní komise.
Poslední možností bude Den obce – Velká Doberská – 15. září 2018, multifunkční
areál při ZŠ Dobrá – mnoho let s obcí spolupracují členky Charity F-M, ani letos tomu
nebude jinak. Na jednom ze stanovišť najdete
onu krabici s náramky také…

A jak se můžete kvalifikovat do finálové soutěže
o ceny?
Skauti spolu se zástupci předškoláků losováním přiřadí ke každé barvě počet bodů.
Vše bude zdokumentováno, zkontrolováno,
vše bude pod dohledem dospělých osob. Poté
vás prostřednictvím Doberských listů i webu
obce a skautského oddílu seznámíme s losem, vy si na základě bodového hodnocení
jednotlivých barev sečtete body a budete
očekávat, až se objeví informace o tom,
kam a kdy se máte s náramky dostavit, pokud budete chtít usilovat o účast ve finále.
Přeji vám příjemné prožití nejen výše uvedených akcí, ale i všech dalších, které budete
v dalších měsících absolvovat s rodiči, kamarády, přáteli – a doporučuji: hledejte doma
zatoulané náramky, mohou se vám hodit!
Milan Stypka

Svoz popelnic – Svátek práce 1. 5. 2018
V tento den 1. 5. 2018 bude probíhat klasický svoz popelnic (odpadu),
tak jak je i uvedeno v kalendáři Obce Dobrá 2018.
-4-
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Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2018
7. 5., 4. 6., 2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 2018 – příspěvky v tyto termíny je možné
zasílat vždy pouze do 12 hodin.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2018 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin,
tj. 2. 5., 6. 6. 2018 v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21
– bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Místní poplatky
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 během dubna až do konce září 2018.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.
- do poznámky uvádějte za koho odpady platíte – vypište osoby – nestačí napsat rodina
Čápová – platba nebude přiřazena do doby než doložíte za koho konkrétně byla
provedena (zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů)
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2018

POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA oproti minulým letům u poplatku za odpady
Od 01. 01. 2018 musejí poplatníci, kteří mají nárok na osvobození či úlevu od poplatku za odpady a budou chtít tento nárok uplatnit, napsat žádost o poskytnutí osvobození či úlevy, a ne jen
tuto skutečnost doložit, jak tomu bylo doposud. Pokud takto neučiní do 15 dnů ode dne, kdy
nárok na toto osvobození či úlevu vznikl, pak tento nárok na toto osvobození či úlevu zaniká.
Kdo nepodává písemnou žádost
1. zákonní zástupci dětí do věku 10 let včetně (úplné osvobození od poplatku)
2. zákonní zástupci dětí od 11–15 let včetně (úleva 50 % z poplatku)
3. občané obce Dobrá starší 80 let včetně (úplné osvobození od poplatku)
4. vlastník stavby určené k individuální rekreaci nebo vlastník rodinného domu, ve kterém není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to v případě, že vlastník nebo alespoň jeden
ze spoluvlastníků má v obci trvalý pobyt. (úplné osvobození od poplatku)
-5-

Kdo musí podat písemnou žádost do 15 dnů
1. studenti, kteří studují a jsou ubytováni mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 měsíců v roce,
maximálně do věku 26 let.
2. všichni ostatní, kteří spadají do skupin v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2017 článek 6. Osvobození a úlevy (vyjímaje těch, kteří jsou uvedeni v předchozím odstavci tohoto textu – Kdo
nepodává písemnou žádost)
Žádost o poskytnutí osvobození či úlevy si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Dobrá, kancelář č. 17, kde Vám budou i zodpovězeny dotazy, jak si úlevu, či osvobození vyřídit, a hlavně kdy,
což je nejdůležitější.
Informujte se s dostatečným předstihem, ať o svou možnost úlevy, či osvobození od poplatku
za odpady nepřijdete.

Co připravila komise pro rodinu
a občanské záležitosti
v měsíci březnu 2018
Začátkem měsíce března proběhla dvoudenní burza dětského oblečení, o čem jste si
již přečetli v minulém vydání DL.
14. 3. 2018 následovala další přednáška z cyklu „Co má znát každý zahrádkář “.
Předseda ZO ČZS pan Čestmír Jež připravil
zajímavé povídání a rady o tom, jak se v tomto
čase máme starat o své stromy a keře. Opět
vše doplnil videoprojekcí. Tentokrát se zúčastnilo 46 posluchačů, a to nejen z naší obce,
ale i z Vojkovic, Komorní Lhotky, Skalice,
Raškovic, Frýdku-Místku, Nebor a Lubna.
Je tudíž zřejmé, že stoupá zájem o získání
dobrých zahrádkářských rad. Připomínám
proto, že další podobnou přednášku připravujeme na 2. května.
Jako premiéra se uskutečnila 17. 3. „ Burza pro dospělé“. Tato akce vznikla z podnětu
mladých dívek a žen. Oblečení ze svých šat-

níků přišlo nabídnout 13 žen. Bylo opravdu
z čeho vybírat, byly zaplněny všechny stoly
i věšáky. Snad při další takovéto akci bude
i více kupujících.
Abychom si mohli zkrášlit své domácnosti během velikonočních svátků, pozvali
jsme opět paní Ivu Figurovou. Připravili jsme
26. 3. v sále školy všechny stoly a členové komise ostříhali na svých zahradách vše, co by
se k výzdobě hodilo. Spoustu květin a různých ozdob však přivezla paní aranžérka.
Všichni přítomni, tentokrát 32 žen i dětí, si
měli z čeho vybírat. Paní Iva přispěla i radou
„ jak nato“, a tak si všichni odnášeli domů
různé hezké dekorace.
Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Gryžboňová Drahomíra
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Pálení čarodějnic
30. dubna 2018 se uskuteční tradiční pálení čarodějnic.
Začneme v 17.00 průvodem od ZŠ Dobrá ke Kačabaru.
Děti ve věku 3-10 let si mohou zasoutěžit o ceny. K soutěžím je možno se přihlásit do 18.00.
Až budou mít splněny všechny čarodějnické úkoly, zapálíme hranici a po setmění odpálíme
ohňostroj.
Děti si mohou zakoupit párek na opečení a nezapomeneme odměnit nejlepší masku.
Na všechny čarodějnice a černokněžníky se těší Kačabar, Sportovní komise obce Dobrá
a mladí hasiči.
Bára Velčovská

Sportovní klub zdraví příznivce turistiky a zve na 1. výlet tohoto roku na Filipku
12. 5. 2018. Nenáročná trasa dlouhá jen cca 12 km povede z Jablunkova Návsí na Filipku a zpět přes Čupel do Jablunkova. Sraz na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku v sobotu
12. 5. 2018 v 08:30 hod. Věřím, že počasí k nám bude vlídné a užijeme si příjemný výlet.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel.775 933 551 a těšíme se na vaši účast.

Za sportovní klub Renata Friedlová

Upozornění pro členy Klubu seniorů
Upozorňuji všechny členy Klubu seniorů na změnu termínu smažení vaječiny.
Z provozních důvodů se přesouvá smažení vaječiny ze středy 23. května na středu 30. května
2018 v 15:00 hodin. Děkuji.

Čeněk Juřica předseda

EKODEN OBCE DOBRÁ
Vážení občané,
skautské středisko Doberčata ve spolupráci s obcí Dobrá, zve všechny dobrovolníky
z řad dětí a dospělých na první ročník jarního
úklidu naší obce. Věříme, že je tady hodně
z nás, kterým záleží na životním prostředí
a chtěli by dát pomocnou ruku tím, že se aktivně účastní této akce. V tomto roce i v letech

následujících, budou v naší obci probíhat na
jaře a na podzim takzvané EKODNY obce
Dobrá, kde se chceme zaměřit na oblasti,
které jsou nejvíce zranitelné a znečištěné. Přirozeně se jedná o okolí kolem vodních toků
Černého potoka a řeky Morávky. Určitě si
hodně z Vás všimlo, že kolem těchto lokalit je
spousta odhozeného odpadu, který tam nemá
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co dělat a bohužel není v síle přírody, aby si
s tím poradila. Většinou se jedná o nedbale
pohozené plastové obaly, sklo, pneumatiky,
stavební materiály a podobě. Věřím, že společnými silami toho můžeme hodně dokázat,
a svým aktivním přístupem ukázat všem, ale
i samotné přírodě, že nám na čistotě a bezpečí
kolem nás opravdu záleží.
Akce se bude konat dne 12. května 2018
od 9. hodiny do cca 12. hodiny. Sraz bude
před sběrným dvorem. Tam se dozvíte
všechny potřebné informace, a poté všichni

půjdeme uklidit břehy a okolí kolem Černého potoka. Každý účastník obdrží rukavice
a pytle, samozřejmě bude také zajištěno
občerstvení. S sebou si, prosím, vezměte
vhodné oblečení a obuv. Budeme se na Vás
na všechny moc těšit a doufám, že nás přijde,
co nejvíce. A na podzim nás čeká úklid kolem
řeky Morávky. Děkuji všem z Vás, kteří se
akcí zúčastní!
Za skautské středisko Doberčata
Tomáš Berka

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.

Základní škola Dobrá informuje…
Zápis do 1. tříd
Rok se s rokem sešel, utekl jako voda, naši
prvňáčci již umí číst, psát i počítat, a opět nastal
čas přivítat v naší škole nové dychtivé předškoláčky.

Letošní zápis do 1. tříd proběhl ve čtvrtek
5. dubna. Nesl se v duchu známé pohádkové
bytosti ovečky Shaun. Na děti čekala stezka
plná zajímavých úkolů, při jejichž plnění jim

Budoucí prvňáci si během zápisu krásně vyhráli
s našimi páťáky.

„Už se do školy moc těším, paní učitelko.“
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pomáhali žáci 5. tříd v ovčích maskách. Za
úkoly děti dostávaly razítka a po úspěšném
splnění se odebraly do tříd, kde na ně čekaly
paní učitelky, kterým předvedly, co už všechno ví a umí. Za odměnu pro ně byly připraveny

krásné dárky i sladká voňavá tečka za jejich
snahu.
Celkem se v letošním roce zapsalo 72 dětí,
přejeme jim, ať se jim v naší škole moc líbí,
a budeme se na ně v září těšit.
Mgr. Markéta Turoňová

Vynášení Moreny v 1. třídách
Už od pradávna se říkalo, že zima bude
pryč tehdy, až ji děvčata vynesou ze vsi a utopí
v potoce. Symbolem zimy byla Morena, Morana, Mařena či Smrt nebo Smrtka. Právě tento
jarní obřad měly možnost zažít děti v prvních
třídách. Z kousku látky, suché trávy, klacíků
a provázků vyrobily Moreny. Té největší Moreně navlékly na krk korále z „vejdunků“, jak
se dříve říkávalo vyfouknutým vajíčkům. Ten,
kdo byl brzy hotov, mohl společně s ostatními
dětmi vyrábět výukový obraz o jaru nebo řešit

Děti vynesly Morenu, snad tedy už nenasněží.

matematické příběhy či porovnávat množství
kraslic. Během práce si děti pobrukovaly písničky o jaru a říkadla.
Jakmile byla práce hotova, nastal čas vynést Morenu ven a přivítat jaro. Cesta k řece
byla veselá a podle tradice nesla Morenu děvčata. Zároveň jsme společně pozorovali změny
v přírodě a pojmenovávali první jarní kytky
v zahradách. Konečně nastal okamžik, kdy
jsme hodili Morenu do vody a vyprovodili ji
písničkou:
Smrt plave po vodě, nové
líto k nám jede, s červenými
vejci, žlutými mazanci, fiala,
růže, kvésti nemůže, až jim
Pán Bůh z nebe pomůže.
Zpátky jsme si do školy
přinesli „líto“, barevnými
stužkami nazdobenou větvičku, na znamení příchodu
slunce a tepla. Tímto děti
získaly další zkušenost pro
život, která vychází z našich
tradic. Učily se prožitkem
vnímat přírodu a rozumět věcem kolem sebe. Dokázaly, že
jsou nejen tvořivé a kreativní,
ale také, že mají hezký vztah
k přírodě a my jim ho musíme
umožnit dále rozvíjet.
Mgr. Petra Svobodová

-9-

Projekt „Člověk a jeho vztah
k životnímu prostředí v obci“
V pátek 6. dubna se uskutečnil ryze pracovní projekt žáků devátého ročníku „Člověk
a jeho vztah k životnímu prostředí v obci“.
Deváťáci byli rozděleni na dvě skupiny –
jedna zůstala u školy a druhá se vypravila na
Vrchy. První skupina, 9. B a 9. C, zkrášlovala
okolí školy. V atriu žáci čistili jezírko, naváželi
na záhony mulčovací kůru, plevali a sázeli zeleninu, bylinky a květiny. Chlapci pak vynášeli
z půdy starý nábytek, stříhali keře, odklízeli
pokácené borovice a natírali lavičky z atria.
Druhá skupina – ta odvážnější, která se
nebála studeného a větrného počasí (dokonce
Jirka se oblékl jen do kraťasů), vyrazila na Vrchy. Tam už na nás čekala skupina myslivců.
Pracovali jsme ve skupinkách pod vedením
zkušeného myslivce. Naším úkolem bylo vysázet 500 ks listnatých stromků.
A tak začalo naše dobrodružství.

Sázení stromků může být i zábava.

Šli jsme cestou dlouhou, spolu s naší touhou,
sadit stromky, stromečky, na nedaleké mezičky.
Švestka, svída, ptačí zob a motykou kopy, kop.
Mirabelka, dub a lípa a hned nám tu hlína lítá.
Myslivci nám pomohli a hned jsme byli hotovi.
Oplatky a pitíčka, zahřála nám srdíčka.
Všem myslivcům děkujeme a příště opět pomůžeme!

Všichni pracanti se na konci projektového dne spokojeně usmívali.
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Velké poděkování patří myslivcům Mysliveckého sdružení Vrchy Dobrá-Pazderna, panu
Fasugovi za umožnění výsadby stromků na
jeho pozemcích, dále poděkování patří i p. Peterkovi, p. Kolkovi, p. Konečnému a p. Golíkové. Také chci poděkovat svým kolegům, kteří se
do projektu aktivně zapojili – p. uč. Nohlové,
p. uč. Nohlovi a p. uč. Šmahlíkovi.

No – a hlavně velké díky patří všem pracovitým žákům. Všichni jsme byli velmi mile
překvapeni, jak se nebáli přiložit ruku k dílu
navzdory nevlídnému počasí.
Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka
EVVO, Marie Stanevová, Adéla Lubojacká
a Radka Saranová, žákyně 9. A

Malé maturity 2018
S blížícími se přijímacími zkouškami na
střední školy roste nervozita žáků devátých
tříd, a proto si jako každý rok i letos mohli
deváťáci vyzkoušet atmosféru velké zkoušky
v rámci projektu Malé maturity. K maturitním zkouškám nanečisto se přihlásilo
více než 40 žáků, kteří ve středu 4. dubna
se zdravou mírou nervozity odpovídali na
otázky z českého jazyka, matematiky a angličtiny.
Letošní ročník absolvoval malé maturity
s nevídaným úspěchem, zhruba polovina
žáků získala perfektní hodnocení, tj. ze tří
známek měli minimálně dvě jedničky. Věříme tedy, že si před přijímačkami posílili
tolik potřebné sebevědomí a budou úspěš-

ně přijati na svou vysněnou školu. To našim deváťákům popřál i pan místostarosta
Milan Stypka, který jim přišel poblahopřát
k úspěšnému absolvování malé maturitní
zkoušky.
A jaké byly bezprostřední reakce našich
dětí na konci projektu? Nahlédněme do jejich postřehů, které žáci napsali hned po
zkoušce: „Ajajaj, no, jak zpívá Jarek Nohavica – Mohlo to být horší, nebylo to špatné.“
„Stresoval jsem, ale nakonec mi to tak těžké
nepřišlo, moc super zkušenost.“ „Myslím
si, že je to skvělý způsob, jak si ověřit, jak
na tom jsme před přijímačkami.“ Tak tedy
hodně štěstí u přijímaček.
Mgr. Jan Lörinc

Zkoušení žáci předvedli obsáhlé znalosti a dovednosti.

Pan místostarosta gratuluje Markétě Klegové.
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Dejte mi šanci – Urtica dioica
Dne 20. března proběhla v Ostravě
10. krajská konference badatelských projektů
žáků ZŠ. S krásným projektem o všestranném využití kopřivy dvoudomé naši školu
reprezentovala Tereza Šnajdrová z 9. A.
Terezka kopřivu představila ne jako plevel,
který odstraňujeme z našich zahrádek, ale
jako úžasnou a hlavně mnohostranně využitelnou rostlinu. Špenát, čaje, krmivo pro
zvířata – to všichni známe. Ale Tereza bádala
nad kopřivou jako výborným, levným a hlavně ekologickým hnojivem a také zavzpomínala na kopřivová vlákna, která kdysi sloužila
k výrobě látek, lan a provazů.
Za využití kopřivy jako hnojivo a výrobu
tkaniček do bot z kopřivových vláken si Tereza odnesla z konference nádherné 2. místo.
Mgr. Radana Nohlová

Tereza Šnajdrová vstoupila do světa vědy pravou nohou.
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Mateřská škola informuje…
Jaro si letos dalo opravdu načas, neboť paní Zima se nechtěla vzdát své vlády. Ještě v měsíci březnu nás potrápily dosti velké mrazy, a i když známé přísloví praví: „Březen – za kamna vlezem,“ naše děti se i přesto vydaly s paní Zimou, Morenou k řece Morávce, aby se jí tam
zbavily a konečně nastalo to dlouho očekávané jaro.

Ale nejen to, děti si užily spoustu dalších oblíbených i nových akcí:

MUZIKOHRÁTKY V NAŠÍ ŠKOLCE
Jako každým rokem, tak i letos si děti
měly možnost užít si ty správné muzikohrátky s naší oblíbenou paní lektorkou Vlaďkou
Gavlasovou.
Tentokrát na děti čekaly Zvířátkové muzikohrátky, kdy děti velmi zábavnou formou
muzicírovaly, bubnovaly, naslouchaly hudbě

a také vyjadřovaly hudbu a rytmus pohybem,
v našem případě nápodobou různých zvířátek.
Děti měly také možnost se seznámit s některými etnickými a relaxačními hudebními
nástroji, jako jsou například tibetské mísy,
brumle, didjeridoo, bubny djembe.
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V bubnovacím kruhu si pak každé dítě
užilo bubnování na šamanské bubny, děti si
zároveň procvičily koordinaci rukou, rytmiku, společně si zazpívaly a zatančily.
Jako pokaždé, i tentokrát děti odcházely
nadšené, plné nových zážitků z tónů relaxačních nástrojů i z vlastních, někdy doslova prvních bubnovacích zkušeností.

VELIKONOČNÍ POKUSY
Ještě před Velikonocemi se všechny předškolní děti postupně ve dvou skupinkách sešly ve třídě Delfínků, kde na ně čekala akce
s názvem „Velikonoční pokusy.“
Děti se zde seznámily s různými
technikami a pokusy s vajíčkem, s balónkem,
sklenicí vody, do které děti zapouštěly barvy,

(pokračování na straně 19)
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Těšíme se na Vás, děti!

webových stránkách MŠ Dobrá – www.msdobra.cz.

Veškeré informace a dokumenty ke stažení na

ve středu 16. 05. 2018 od 8:00 do 16:00 hodin.

spojený se DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhne

Zápis dětí do MŠ Dobrá pro školní rok 2018/2019

M A T E Ř S K Á Š K O L A D O B R Á, O K R E S F R Ý D E K – M Í S T E K , P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E

Sportovní komise Rady obce Dobrá pořádá

4. ročník běžeckého závodu

DOBERSKÁ
sobota 26. května 2018
fotbalový areál SPARTA
Časový plán: 9:00 - začátek registrace
10:00 - závody mládeže vč. vyhlášení
11:15 - BĚH PRO ZDRAVÍ - 1,7km
- hlavní závod žen na 3,4km
- hlavní závod mužů na 5km
Běh Lukáše Kuči O pohár senátora Jiřího Carbola
Kategorie: muži 18 - 39 let, muži 40+
ženy 18 - 39 let, ženy 40+
junioři, mladší a starší žáci, předškolní děti
Přihlášky: v místě konání závodu od
9:00 nejpozději však
30 minut před startem
dané kategorie
Info: www.dobra.cz
propozice k závodu
FB doberská pětka

I.

akce

Jaro
2018

12. května 2018, 9.00 - cca 12.00 hod.
sraz: vchod naproti sběrného dvoru

4/2018
(pokračování ze strany 14)

vyzkoušely si bublající barevnou sopku.
Každé dítě si vyrobilo svoji „létající raketu“
foukáním do brčka, předškoláci se také
podívali na světýlko přes kouzelné brýle.
Děti pokusy velmi zaujaly a těšily se, až si
je vyzkouší doma společně s rodiči.

NÁVŠTĚVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Protože se blížil zápis do ZŠ, byli se naši
předškoláci jako každoročně podívat za svými staršími kamarády do prvních tříd.
Děti se po skupinkách rozdělily do všech
tří prvních tříd, kde už je očekávali jejich
starší kamarádi, dnes již žáci základní školy,
spolu s jejich paní učitelkami.
Předškoláci měli možnost sledovat, jak
probíhá tradiční výuka ve škole. V další třídě
si mohli sami předškoláci vyzkoušet, jak se

sedí v lavici, jejich kamarádi jim předvedli,
co se již ve škole naučili. Naši předškoláci si
nakreslili velikonoční vajíčko a společně se
staršími kamarády si jej vybarvili.
Na koberci si pak děti společně zahrály
zajímavou hru a taky si zazpívaly.
Dopoledne proběhlo v příjemném duchu
k oboustranné spokojenosti všech dětí i paní
učitelek.
Mgr. D. Dvořáčková
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Pouť farnosti Dobrá po stopách
svatého Františka z Assisi
Farnost Dobrá se pod vedením místního
kněze P. Marka Kozáka vydala ve dnech 18.
3. - 24. 3. 2018 na pouť po stopách svatého
Františka z Assisi.
Cestou do Assisi jsme se zastavili v Padově
v bazilice svatého Antonína. Zde došlo k velmi
významné události pro naši farnost, protože
nám byly předány ostatky svatého Antonína
z Padovy, určené pro náš poutní kostel na Prašivé, který je zasvěcen právě tomuto světci. K slavnostnímu uctění a uložení těchto ostatků dojde
letos při hlavní pouti ke sv. Antonínovi na Prašivé dne 17. 6. 2018 při mši svaté v 10,30 hod.
Během pouti jsme navštěvovali místa
spojená se životem a působením svatého
Františka z Assisi. Mezi nejdůležitější patří
bazilika svatého Františka, kde v kryptě odpočívá světcovo tělo a dále pak bazilika Panny
Marie Andělské – Porciunkule. Významná je
také bazilika svaté Kláry v Assisi. Za zmínku
stojí i Greccio, kde o vánocích r. 1223 byly
na Františkovo přání zřejmě poprvé v historii
postaveny jesličky s živým betlémem. Nezapo-

menutelnou vzpomínku si však neseme i na
celou řadu dalších míst prodchnutých jejich
specifickou atmosférou, zejména La Vernu,
Cascii a další. Měli jsme tak možnost lépe
pochopit duchovní i lidský rozměr života
svatého Františka, setrvat v tichosti u hrobů
několika významných světců a zakusit jejich
trvající přímluvu u Boha. Potkávali jsme zde
velké množství poutníků a zvláště mladých
lidí z Itálie a jiných částí světa, což pro nás
bylo povzbuzením, že odkaz života svatého
Františka je stále živý.
Martina Koloničná
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K LETOŠNÍMU VÝROČÍ NAŠICH ŠKOL – 2
Minule jsme školu „dřevěnku“ popsali, dnes, co se v ní odehrávalo. Škola
v době „zlatých šedesátých“ byla v mnohém jiná. Dnes málo pochopitelné
se nám bude zdát, že v učebnách bylo šero, poněvadž stěny byly většinou
z lakovaných desek. Světla se zhusta zhasínala kvůli šetření a ani 5 oken
prosvětlit třídu nepomohlo. Stěny propouštěly zvuk, takže ze sousední
třídy byl slyšet zpěv, křik (po zlobivých nebo neukázněných žácích vyučující běžně křičel,
někdy padla i facka), povely (při škaredém počasí se v úzkých uličkách mezi lavicemi i cvičilo)
nebo i výuka — to když byl klid při psaní písemky a odvedle byl slyšet výklad učitele.
Vzpomínám, že v roce 1965 se v uličkách nacvičovala i spartakiáda.
Škola v Dobré měla tu zvláštnost, že až na nepatrné výjimky učitelé žáky od 6. tříd včetně
jmenovali a oslovovali příjmením, nikoli jménem. Do 5. tříd včetně se zdravili vyučující se
žáky soudružským (ve smyslu komunistickým) pozdravem „čest práci“, ve třídách sborově
(což znělo čééééést práci). Ve vyšších ročnících stačilo povstání.
Zapomněl-li někdo doma přezůvky (denně se nosily spolu s pomůckami), byl celý den bos
nebo v ponožkách (poněvadž podlaha byla napuštěná červeným hydrovoskem, který pouštěl,
podle toho pak nohy vypadaly); do zřízení šaten měli žáci boty seřazeny podél stěny v učebně.
Přestavba „dřevěnky“ v roce 1967 přinesla změny. Tabule byly natřeny zeleně, nikoli černě.
Novinkou bylo stěhování žáků o přástávkách do odborných učeben — hudební výchovy,
dějepisu a zeměpisu a fyziky, které byly ve zděné budově (dnes stará škola u hlavní silnice).
Zřízením trubkového ústředního topení se usnadnilo pořizování „taháků“. Už tak dost úzká
místnost byla zkrácena o téměř půl metru na úkor uliček, které byly tak úzké, že se jimi
neminuli ani dva žáci. Velmi žádaná řada u okna přinášela sice v zimě chlad ze špatně
těsnících oken, ale to vynahrazovaly teplé dny, kdy byla okna otevřena, takže rámy mohly
být popsány vzorečky, poučkami, jmény, někdy i rýmy básniček. Tahák na papírku se s matematickými „zákony“, vzorečky, chemickými značkami při písemce přilepil na ústřední topení.
Nízko posazená okna „dřevěnky“ podnítila zejména po hodině dějepisu uvědomělé a
probíranou látkou stržené žáky, aby názorně předvedli případ s novoměstskými konšely nebo
nenáviděnými místodržícími o 200 let později. Defenestrovaný (vyhozený z okna) žák–žačka
se ovšem drápali zpět právě když přicházel učitel — potrestáni nebyli katani, ale jejich oběť.
Žáci nedomysleli, že v úrovni východní venkovní stěny „dřevěnky“ má okno ředitel školy, takže
byla jím lehce identifikována třída, kde k defenestraci došlo, a vesměs i žák.
O přestávkách se žáci neprocházeli po chodbách, jako na jiných školách, ale zůstávali ve
třídě. Tu se pak odehrávaly zápasy, soutěže, rvačky, mezitím se stihlo i připravit na další
hodinu nebo i něco sníst. O velké přestávce svačinkáři vyběhli zároveň se zvoněním s táci do
svačinkárny a přinášeli chléb namazaný pomazánkou nebo šátečky s marmeládovou náplní.
Samostatnou stránku by zabralo popisování hodiny tělesné výchovy a pracovního
vyučování, které byly vesměs plné zábavy. O tělocviku někdy příště, z „pozemků“ vydoluji z
paměti házení žížal, larev chroustů atd. po (zvláště těch štítivých) spolužácích, ještě spíše
spolužačkách. Školní pozemek byl nejen u školy, ale i u stodoly č.p. 27.
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Doberčata na Orlím hnízdě
Je pátek odpoledne, a zatímco se mnoho
dětí chystá usednout k televizím nebo počítačům, my vyrážíme za dobrodružstvím. Jedeme vlakem do Frýdku-Místku a odtud na
Čeladnou. Z Čeladné nás čeká, pro někoho
dlouhá, ale jistě příjemná procházka k chatě,
kde jsme ubytováni. Zanedlouho jsme došli na
místo a zabydleli se. Po seznámení s chatou
byly děti rozděleny do skupinek, ve kterých
poté celý víkend spolupracovaly. Během večeře za námi přišel místní lesník a oznámil nám,
že se má chata zbourat, okolní lesy vysekat
a na tomto území bude postavena vila pana
Schwarze s bavorskými kořeny. V tu chvíli
jsme se rozhodli, že tomu musíme zabránit.
Jedinou možností, bylo shromáždění podpisů
na petici. V sobotu ráno po brzkém budíčku,
rozcvičce s rambo Jorgem a snídani se skupin-

ky podle mapy vydaly pro podpisy místních
podniků. Děti navštívili místního pana faráře,
malíře, pekaře, popeláře, kominíka, rybáře,
kováře, asijského prodavače a dřevorubce.
Podařilo se jim sehnat 9/10 podpisů, ale jak
to osud chtěl, prodavač Michal Mrkvička nás
odpoledne sám navštívil a výměnou za odkoupení mrkví, jablek a pomerančů nám přidal
desátý podpis do sbírky. Po výborném obědě
nás navštívil také movitý pan Schwarz a pokusil se nás uplatit kufrem plným sladkostí. Když
mu došlo, že jsme skauti a uplatit se nedáme,
tak to vzdal a odešel. Odpoledne jsme hráli
mnoho her, za které jsme získávali indicie
k uhádnutí deseti slov. Po západu slunce se
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u nás opět objevil pan lesník, a když zjistil, že
se nám podařilo sehnat podpisy k petici a tím
zachránit chatu a lesy, měl z toho velikou radost a daroval nám památeční knoflíky na kroj
a kufr boháče, který našel zahozený v lese.
Během večeře jsme si vyhodnotili celou akci
a všechny skupinky dostaly sladkou odměnu.
Večer jsme se podívali na film Kniha Džunglí –
jehož obsah motivoval zakladatele skautingu
Roberta Badena Powella. Když už to vypadalo,
že půjdeme spát, přišel čas na stezku odvahy,
kterou všechny děti odvážně zdolaly. V neděli
jsme byli mírně rozhozeni změnou času, ale
zvládli jsme celou chatu uklidit, rozloučit se
a dojet opět vlakem domů. Velké díky všem
organizátorům akce!
Petr Mališ (Pepan) – vedoucí 3. oddílu

Billiard – Hockey Šprtec
2. liga družstev 2018
11. 3. 2018 (Modřice)
Z Modřic vezeme cenné tři body z úvodního kola.
Už do třetího ročníku 2. ligy vlétlo mužstvo BHC Dobrá i s posilou JIRKOU DOHNALEM. V Modřicích jsme sehráli pouze
dvě utkání, kde nám chyběl kousek, abychom
byli stoprocentní. V prvním zápase nás čekala
mladičká Břeclav. Tento soupeř je velmi houževnatý, a to dokazoval i v úvodu střetnutí.
Naši hráči si byli však vědomi, že musí hrát
ze zabezpečené obrany, což se i potvrdilo.
Dokázali jsme kluky z Břeclavi jednoznačně
porazit a připsat si první body do letošního
ročníku. Klub BHC Dobrá si před touto sezónou stanovil jednoznačný cíl probojovat se
do finálového kola. Druhý zápas byl o mnoho

těžší, čekalo nás domácí mužstvo z Modřic.
Proti tomuto soupeři máme celkem dobrou
bilanci z předchozích dvou let. Začátek nám
ale moc nevycházel podle představ. Modřice
hrály skvěle a my jsme většinou tahali za kratší
konec, až ve třetí sadě zápasů jsme trošku
taktizovali. Nasadili jsme JOSEFA STUDENIČE, a ten nám dopomohl aspoň k cennému
bodu. Co se týče posily JIRKY DOHNALA, je
fajn, že ho máme. Na něm bude stát nejvíce
bodů, a to dokazoval i v tomto prvním kole.
Do druhého kola půjdeme s velkými ambicemi. Chceme ze Žďáru nad Sázavou dovézt co
nejvíce bodů.
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1. kolo:
TABULKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

THE Orel Bohunice
Dragons Modřice „B“
Šuture
E.S.H. Praha
TJ Sokol Stochov
B.H.C. Dobrá
BHK IQ Boskovice „B“
BHL Žďár nad Sázavou
Gunners Břeclav „B“

Gunners Břeclav „B“
Dragons Modřice „B“

4
3
4
4
4
2
4
2
3

3
2
1
2
1
1
1
1
0

0
1
2
0
1
1
1
0
0

- B.H.C. Dobrá
- B.H.C. Dobrá

1
0
1
2
2
0
2
1
3

0:5
4:4

18 : 12
13 : 11
14 : 16
15 : 18
19 : 12
9:4
11 : 19
9:8
6 : 14

108 : 95
90 : 73
101 : 130
94 : 95
122 : 93
63 : 41
80 : 92
63 : 64
71 : 109

6
5
4
4
3
3
3
2
0

19 : 37
22 : 26

Statistika hráčů BHC Dobrá:
HÁJEK Dalibor
DOHNAL Jiří
HADAŠČOK Petr
STUDENIČ Josef
SVOBODA Josef

B.H.C. Dobrá
B.H.C. Dobrá
B.H.C. Dobrá
B.H.C. Dobrá
B.H.C. Dobrá

2
2
2
2
2

6
5
3
2
2

3
3
2
1
0

2
1
0
1
1

1
1
1
0
1

14 : 7
23 : 14
12 : 7
7:3
7 : 10

8
7
4
3
1

2
2
1
1
-1

0,333
0,400
0,333
0,500
-0,500

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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Billiard – Hockey Šprtec
Český pohár 36
Žďár nad Sázavou 31. 3. 2018
PETR HADAŠČOK zazářil a JOSEF SVOBODA
předvedl parádní gesto fair play.
Druhým velkým turnajem pokračoval
Český pohár. Tyto turnaje jsou nejvíce bodovanými, a proto chtěl každý zahrát tak, jak
nejlépe umí, aby se popral o postup na závěrečné Mistrovství republiky. Náš klub cestoval
pouze s pěti hráči, a to DALIBOREM HÁJKEM, JOSEFEM SVOBODOU, PETREM
HADAŠČOKEM, JIRKOU DOHNALEM
a KAMČOU ŽVAKOVOU. Poslední jmenovaná, Kamča, zasáhla letos vůbec poprvé do
Českého poháru. Turnaj však neprobíhal tak,
jak bychom si přáli. Výjimkou byl výkon PETRA HADAŠČOKA, který měl pouze ze sedmi odehraných zápasů jednu porážku, jinak
v každém zápase bodoval a dokázal obsadit
z 89 účinkujících výborné 10. místo. Tímto
si vybojoval jasné prvenství ve své kategorii
juniorů a veze domů krásný pohár, ke kterému
mu moc gratulujeme a věříme, že se mu bude
dařit pořád tak dobře. Celkem solidně se ještě
umístil DALIBOR HÁJEK, měl skvělý začátek, ale po třech vítězstvích se trošku zadrhl
a umístil se na konečné 36. příčce. Moc se nevedlo JOSEFU SVOBODOVI. Hned v prvním
kole prohrál se svým jmenovcem Adamem
Svobodou z Českých Budějovic a vezlo se to
s ním z kopce. Až po třetím kole si šel Pepa
prohlédnout průběžné pořadí, protože jeho
výsledky nebyly nic moc a přesto dostával
do dalších kol celkem silnější soupeře, což
se mu moc nezdálo. A měl pravdu, v prvním
kole totiž prohrál s Adamem Svobodou, jenže

pořadatelé to vítězství napsali Pepovi Svobodovi, a tak vznikl problém. Pepa byl ale férový
a místo, aby si to chybné vítězství nechal, zašel
za pořadatelem a gestem fair play o této chybě
informoval a vše se opravilo. Samozřejmě, jak
je v Unii známo, za takové gesto by se mělo aspoň poděkovat nebo dát nějakou cenu, ale ani
toho se Pepa nedočkal, což ho celkem mrzelo
vzhledem k poměru takového velkého turnaje,
kde rozhoduje každý bodík. V ženách celkem
na republiku postupuje osm hráček. KAMČA
ŽVAKOVÁ nastoupila vůbec poprvé v letošní
sezóně na velké akci. Moc se jí sice nevedlo,
skončila až na 55. místě, ale do celkového hodnocení žen získala chvályhodných 121 bodů
a rázem je v postupové osmičce, konkrétně
sedmá. PETR HADAŠČOK, který byl před
tímto turnajem v celkovém hodnocení juniorů
na desátém místě, poskočil hodně vysoko a už
může pomýšlet, jak letos napravit na republice
smůlu z loňska. Tento turnaj je za námi a my
už se těšíme na další, který se bude konat až
v září na půdě Břeclavi. Teď už nás čeká pokračování 2. ligy, opět ve Žďáru nad Sázavou,
kam se v krátké době budeme vracet. 2. liga je
na programu 15. dubna od 9.00 h. Všem děkuji za reprezentaci na tomto turnaji a na závěr
ještě jedna zmínka o „Pohádce o Culíčkovi“
(Petr Hadaščok) – …a jak jde čas, náš Culíček
jako statečný rytíř na velkých turnajích sbírá
úspěch za úspěchem a vozí domů do naší dědinky jen ty nejcennější trofeje.
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Pořadí Muži:
1. Miroslav Škorpík
2. Martin Kučera
3. Jakub David

(Dragons Modřice)
(SHL Brno)
(BHK Ice Queen Boskovice)

Pořadí Junioři:
1. Petr Hadaščok
2. Vojtěch Brauner
3. Jiří Dohnal

(BHC Dobrá)
(Gunners Břeclav)
(BHC Dobrá)

Pořadí Ženy:
1. Michaela Grabinská (Šprtmejkři Ostrava)
2. Petra Zajíčková
(BHK Ice Queen Boskovice)
3. Marcela Kadrbová (BHL Žďár nad Sázavou)
Celkové pořadí hráčů BHC Dobrá:
10. Petr Hadaščok
36. Dalibor Hájek
44. Jiří Dohnal
49. Josef Svoboda
55. Kamila Žvaková
Josef Svoboda (BHC Dobrá)

Středoškolský pohár 2018
„Na vítězství jsme sice nedosáhli, ale i přesto se
těšíme ze stříbrné medaile a týmového duchu!“
Druhým velkým turnajem pokračoval
Český pohár. Tyto turnaje jsou nejvíce bodovanými, a proto chtěl každý zahrát tak, jak
nejlépe umí, aby se popral o postup na závěrečné Mistrovství republiky. Náš klub cestoval
pouze s pěti hráči, a to DALIBOREM HÁJKEM, JOSEFEM SVOBODOU, PETREM
HADAŠČOKEM, JIRKOU DOHNALEM
a KAMČOU ŽVAKOVOU. Poslední jmenovaná, Kamča, zasáhla letos vůbec poprvé do

Českého poháru. Turnaj však neprobíhal tak,
jak bychom si přáli. Výjimkou byl výkon PETRA HADAŠČOKA, který měl pouze ze sedmi odehraných zápasů jednu porážku, jinak
v každém zápase bodoval a dokázal obsadit
z 89 účinkujících výborné 10. místo. Tímto si
vybojoval jasné prvenství ve své kategorii juniorů a veze domů krásný pohár, ke kterému
mu moc gratulujeme a věříme, že se mu bude
dařit pořád tak dobře. Celkem solidně se ještě
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umístil DALIBOR HÁJEK, měl skvělý začátek, ale po třech vítězstvích se trošku zadrhl
a umístil se na konečné 36. příčce. Moc se
nevedlo JOSEFU SVOBODOVI. Hned v prvním kole prohrál se svým jmenovcem Adamem Svobodou z Českých Budějovic a vezlo
se to s ním z kopce. Až po třetím kole si šel
Pepa prohlédnout průběžné pořadí, protože
jeho výsledky nebyly nic moc a přesto dostával do dalších kol celkem silnější soupeře,
což se mu moc nezdálo. A měl pravdu, v prvním kole totiž prohrál s Adamem Svobodou,
jenže pořadatelé to vítězství napsali Pepovi
Svobodovi, a tak vznikl problém. Pepa byl
ale férový a místo, aby si to chybné vítězství
nechal, zašel za pořadatelem a gestem fair
play o této chybě informoval a vše se opravilo.
Samozřejmě, jak je v Unii známo, za takové
gesto by se mělo aspoň poděkovat nebo dát
nějakou cenu, ale ani toho se Pepa nedočkal,
což ho celkem mrzelo vzhledem k poměru
takového velkého turnaje, kde rozhoduje
každý bodík. V ženách celkem na republiku

postupuje osm hráček. KAMČA ŽVAKOVÁ
nastoupila vůbec poprvé v letošní sezóně na
velké akci. Moc se jí sice nevedlo, skončila
až na 55. místě, ale do celkového hodnocení
žen získala chvályhodných 121 bodů a rázem
je v postupové osmičce, konkrétně sedmá.
PETR HADAŠČOK, který byl před tímto
turnajem v celkovém hodnocení juniorů na
desátém místě, poskočil hodně vysoko a už
může pomýšlet, jak letos napravit na republice smůlu z loňska. Tento turnaj je za námi
a my už se těšíme na další, který se bude konat
až v září na půdě Břeclavi. Teď už nás čeká pokračování 2. ligy, opět ve Žďáru nad Sázavou,
kam se v krátké době budeme vracet. 2. liga
je na programu 15. dubna od 9.00 h. Všem
děkuji za reprezentaci na tomto turnaji a na
závěr ještě jedna zmínka o „Pohádce o Culíčkovi“ (Petr Hadaščok) – …a jak jde čas, náš
Culíček jako statečný rytíř na velkých turnajích sbírá úspěch za úspěchem a vozí domů do
naší dědinky jen ty nejcennější trofeje.
Kamila Žvaková (B.H.C. Dobrá)
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Rozpis mistrovských zápasů krajské soutěže sk. C - žáci TJ Sokol Dobrá
Datum
neděle 08.04.
neděle 15.04.
sobota 21.04.
neděle 29.04.
neděle 06.05.
neděle 13.05.
neděle 20.05.
neděle 27.05.
neděle 03.06.

Čas st./ml.
10:00/11:45
10:00/11:45
9:00/10:45
10:00/11:45
9:00/10:45
10:00/11:45
9:30/11:15
10:00/11:45

Domácí
Dobrá
Dobrá
Bospor Bohumín
Dobrá
Český Těšín
VOLNO
Dobrá
Staříč
Dobrá

vs.
:
:
:
:
:
:
:
:

Hosté
Jablunkov
Staré Město
Dobrá
Těrlicko
Dobrá
VOLNO
Loko. Petrovice
Dobrá
Slavia Orlová

Rozpisy zápasů jarní části mistrovských utkání – TJ SOKOL Dobrá
Rozpis mistrovských zápasů okresního přeboru - dorost TJ Sokol Dobrá
Datum
neděle 01.04.
sobota 07.04.
sobota 14.04.
neděle 22.04.
sobota 28.04.
úterý 1.5.
neděle 06.05.
sobota 12.05.
neděle 20.05.
sobota 26.05.
sobota 02.06.
sobota 09.06.
sobota 16.06.

Čas
11:00
13:00
13:30
13:45
14:00
13:00
14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
14:15
14:30

Domácí
Čeladná
Dobrá
Dobrá
Nýdek
Dobrá
Dobrá
Písek
Dobrá
Bukovec
Dobrá
Palkovice
Vendryně
Dobrá

vs.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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Hosté
Dobrá
Jablunkov
Raškovice
Dobrá
Sedliště
Oldřichovice
Dobrá
Mosty
Dobrá
Janovice
Dobrá
Dobrá
Hrádek/Milíkov

Info
0:0 (0:0)
2:2 (0:2)
autobus 12:30

autobus 12:45
autobus 13:15

autobus 13:00

4/2018
Rozpis mistrovských zápasů 1. A třídy sk. B - muži TJ Sokol Dobrá
Datum
Sobota 31.3.2018
Neděle 8.4.2018
Sobota 14.4.2018
Sobota 21.4.2018
Sobota 28.4.2018
Úterý 1.5.2018
Neděle 6.5.2018
Sobota 12.5.2018
Sobota 19.5.2018
Sobota 26.5.2018
Neděle 3.6.2018
Sobota 9.6.2018
Sobota 16.6.2018

Čas
15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Domácí
Hrabová
Jablunkov
Dobrá
Sedliště
Jistebník
Dobrá
Libhošť
Dobrá
Stonava
Dobrá
Brušperk
Dolní Datyně
Dobrá

Každou středu od 17:00

- 29 -

vs.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hosté
Dobrá
Dobrá
Staré Město
Dobrá
Dobrá
Vendryně
Dobrá
B. Albrechtice
Dobrá
Dobratice
Dobrá
Dobrá
Bystřice

Info
3:1 (1:0)
2:2 (0:2)
auta
BUS 14:00
BUS 15:00
BUS 15:15
BUS 15:30
BUS 15:30

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Místní firma dodává
a montuje na klíč:
Klimatizace a tepelná čerpadla
světových i domácích značek.
Vypracování návrhu systému
a měření u Vás doma zdarma.
Vyřízení kotlíkové dotace na
tepelné čerpadlo profesionály.
Doprava zdarma
volejte na: 724 029 987, pište na
klimaracingteam@seznam.cz

www.klimatizaceova.cz

Geodetické
práce
Vytyčení vlastnické hranice pozemku
Dělení pozemků, geometrické plány,
věcná břemena
Sledujte
www.facebook.com/Geodézie-Čeladná

Ing. Lukáš Vrubel

728 886 874

4/2018

Nabízím vývoz odpadních vod ze žump , septiků , jímek a
domácích čističek na čističku odpadních vod Frýdek-Místek.
Více info na telefonu 721 271 919

ZAHRADNÍ TECHNIKA A SERVIS VLČEK
Si Vás dovoluje pozvat do prodejny zahradní techniky v RAŠKOVICÍCH 423.
Nabízíme sekačky, travní traktory, vyžínače, křovinořezy, pily, drtiče, štípače
a jiné elektrické nářadí. Na všechny stroje zajišťujeme servis a náhradní díly.
Najdete u nás výrobky těchto značek KARSIT, STIGA, Cub-Cadet, MTD,
HECHT, Riwall,Greenworks, GTM Professional, Scheppach/ Woodster,
Campingaz, Elpumps, WEIBANG, VeGA, Husqvarna Zenoah Co., Ltd,
ACTIVE, HealthLand a mnoho
jiných.
Máme pro Vás nachystanou
zajímavou akci, přijďte se
přesvědčit.
Raškovice 423, 739 04
Tel. 602 705 534, 558 692 692

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300
558 412 301

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

558 412 308
558 412 311
		
558 412 307
		

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

558 412 305
558 412 306
		

Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
Jana Kolářová, referent finančního odboru,
místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303
558 412 302
558 412 310
558 412 304
		

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

558 412 309
736 614 720
--------------739 705 945
--------------558 412 313

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

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

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

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace Ministerstvem kultury ČR č.E 12337. Výtisk zdarma.
Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 7. 5. 2018 do 12.00 hodin.
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Vítání občánků

