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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vás pozval na 14. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které je
plánované na pondělí 12. června 2017 od
17:00 hodin, do víceúčelového sálu základní školy. Jednání zastupitelstva jsou přístupná široké veřejnosti a program bude zveřejněn také na všech informačních tabulích.
Na programu bude mimo jiné projednání
závěrečného účtu obce Dobrá za rok 2016,
návrhů na udělení Ceny obce za rok 2016,
schvalování smlouvy s Moravskoslezským
krajem o příspěvku na kotlíkové dotace
a další body.
Obec Dobrá vyhlásila nový konkurs na
místo ředitele/ky Mateřské školy Dobrá, příspěvkové organizace. Do minulého
kola konkursu se přihlásila pouze jedna
uchazečka. Rada obce na svém jednání
dne 3. 5. 2017 rozhodla o vyhlášení nového
konkursu a jeho zveřejnění v regionálním
tisku. Všichni zájemci, kteří splňují předepsané požadavky, se mohou přihlásit do
16. 6. 2017 na adresu zřizovatele – Obec
Dobrá, Dobrá 230, 739 51.
Tradiční Pálení čarodějnic, které je
symbolem vítání jara, tentokrát proběhlo
30. dubna v areálu Kačabar. Děti plnily čarodějnické úkoly, následně byla zapálena
hranice, a to vše bylo korunováno odpálením ohňostroje. Děkujeme členům sportovní komise, mladým hasičům a také samozřejmě personálu zařízení Kačabar.
V sobotu 6. května proběhly v naší
obci oslavy 72. výročí ukončení 2. světové
války. Přesně tolik let v naší zemi uprostřed
Evropy žijeme v míru a mám pocit, že tak
trochu zapomínáme na to, že to není úplná samozřejmost. Proto bych chtěl velmi

poděkovat skautům a skautkám, kteří se
účastnili pietního aktu u pomníku padlým
v 1. a 2. světové válce. Děkuji také občanům,
kteří se přišli poklonit památce padlých.
Následoval velmi bohatý program pod názvem „Rytíři nebes“, který probíhal v areálu
U Medvěda v Dobré. Děkuji všem pomocníkům, kteří v dresu naší obce pomohli ke
zdařilému průběhu celé akce.
Neděle 14. května 2017 byla u nás
v Dobré bohatá na společenské události,
protože jsme přáli našim maminkám k jejich
svátku. Odpoledne od 14 hodin uspořádala
Kulturní komise vystoupení dětí ze základní a mateřské školy u příležitosti oslavy
Dne matek. Potěšilo nás, že přišlo opravdu
mnoho maminek. Před zcela zaplněným sálem vystoupilo se svým pečlivě nacvičeným
vystoupením přes devadesát dětí z naší mateřské a základní školy. A při odchodu každá
maminka dostala na památku krásnou květinu. Srdečně všem vystupujícím, jejich učitelkám, zvukařům a celé kulturní komisi za
perfektně zvládnutou akci moc děkujeme.
Závěrem bych Vás rád pozval na jednu
tradiční událost. Jako každý rok tak i letos
v naší obci proběhne akce „Noc kostelů“,
a to v pátek 9. června v kostele sv. Jiří. Zahájení bude v 16:30 hodin a po celou dobu do
22. hodiny bude kostel přístupný všem návštěvníkům, kteří mají možnost prohlídky
celého kostela včetně věže, sakristie a kaplí.
Dále mají možnost zeptat se na cokoliv, co je
bude zajímat a co budou chtít vědět. K tomu
všemu bude zajištěno drobné občerstvení. Více informací najdete na naší webové
stránce: http://www.dobra.cz/.
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Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Oslavy konce druhé světové války
– sobota 6. 5. 2017
Již třetím rokem se obec Dobrá honosí
akcí, která svým zaměřením, programem
a nabídkou nemá široko daleko konkurenci.
Oslavy konce druhé světové války se staly
důležitou součástí společenského dění v naší
obci. Také letos – v sobotu 6. května - si do
areálu „U medvěda“ a jeho okolí našlo cestu
mnoho občanů nejen z Dobré.
Ale nepředbíhejme…
Oslavy začaly již v 9 hodin pietním
vzpomínkovým aktem u pomníku obětem první
i druhé světové války před budovou obecního
úřadu. Vedení obce za asistence skautské
čestné stráže uctilo památku kyticí růží,
všichni přítomní si uvědomili, jak důležité
je vzpomínat, jak je dobré nezapomenout…
na všechny hrůzy, které války doprovázejí,
bohužel i dnes na mnoha místech světa.
Přenesme se do areálu „U medvěda“
a projděme si spolu velkou část připraveného
a nabízeného programu. Počasí od rána
nevěstilo „nic dobrého“, obloha mírně
zatažená, místy mlha, louky v okolí areálu
nasáté vodou. Od brzkého rána k areálu
najížděla vojenská technika, a spolu
s profesionály Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje a „našimi“
dobrovolnými hasiči tvořili doprovodný
program, který se musel návštěvníkům líbit.
Mohli se jednak vyfotografovat uvnitř vojenské
techniky, zhlédli ukázku vyprošťování osoby
z vraku vozidla (za zapůjčení vraku, jeho dovoz
i odvoz děkujeme panu Jakubu Milatovi),
v poledne se objevila hasičská „chlouba“ se
čtyřicetimetrovým žebříkem!

V areálu se představili divákům vojáci
s ukázkou izraelské bojové techniky krav
maga.
Současně se mohli zejména mladší
návštěvníci pobavit na skákacím hradu,
projít partyzánskou stezku s mnoha úkoly,
nechat ze sebe udělat „balón“ a zahrát
si ball bumpers, nebo přejít o kousek dál
a věnovat se Sportobraní s klauny. Starší kluci
nevynechali airsoftovou střelnici, prohlédli
si zblízka „veterány“, motocykly i auta,
nebo navštívili stánky leteckých modelářů,
seznámili se s jejich modely a sledovali je
i v rámci praktického užití (drony, letadla,
rakety…).
Zatímco profesionální hasiči po poledni
odjeli, na jejich místo se dostavili policisté.
Díky počasí minulých dní nemohli využít
vhodnější prostor pro výstavu svých
automobilů, motocyklů, člunu a dalších
technických vymožeností, ale i přes tento
deficit si opět vedli skvěle a dokázali zaujmout
všechny přítomné diváky. Ti sledovali také
psovoda při jeho práci – on i jeho čtyřnohý
kolega si vedli znamenitě!
Na jiném místě se mohli návštěvníci
svézt ve vojenské technice, „otéčko“ se
nezastavilo, a pokud ano, bylo „pokryto“
mladými nadšenci. Koně a jízda na nich – to
již patří rovněž k tradicím Oslav – letos se
zdrželi jen krátce, avšak cestu na jejich hřbety
si našlo dětí.
Hodinu po poledni se najednou objevilo
slunce a hned bylo vše veselejší. Všude
v areálu byly vidět optimisticky laděné
tváře, neboť změna počasí, možnost účasti
na zábavě, ať už aktivně nebo pasivní
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formou, spousta občerstvovacích stánků
i míst jen tak k posezení – to vše dohromady
udělalo báječnou atmosféru až do pozdního
odpoledne.
Po poledni „ožilo“ i pódium v areálu.
Nejprve se představili tanečníci se svým
programem, poté vyzvali přihlížející, aby se
k nim přidali a najednou bylo celé pódium
plné – děti i dospělí tančili a… bavili se!
Tanečníky vystřídali klauni s trochu odlišnou
zábavou – i oni našli své příznivce, kteří byli
postupně všichni převlečeni do klaunských
šatů a plnili úkoly, hráli hry, smáli se spolu.

Oslavy konce druhé
světové války mají podtitul
– „Rytíři nebes“.
Vystoupení „Rytířů nebes“ je tou hlavní
součástí programu oslav. Každý rok přivezou
do Dobré něco navíc. Tento rok se čtyřikrát
během dne objevila na obloze nad areálem
hned tři letadla – ke dvěma dvouplošníkům
přibyl jeden trojplošník!
Moderátor Oslav – pan Jan Gavelčík
z Rádia Čas již od rána připravoval
návštěvníky na souboje na obloze. Vždy
s blížícím se příletem letadel stoupala
nervozita i očekávání v celém areálu. Letos
byly souboje komentované a podložené
hudbou, navíc doplněné explozemi na
zemi! Tři letadla, skvělá sehranost, výkonná
aparatura, slovní doprovod, uvedení do
historie ze strany moderátora – vše bylo „na
jedničku“, jednalo se o výjimečný zážitek a na
všech přítomných byla vidět spokojenost.
Oslavy se pomalu chýlily ke svému
konci, připravena byla vystoupení kapel
a zpěváků, obloha osiřela, technika odjela,
lidé se rozcházeli… snad příští rok najdeme

společně cestu opět do areálu „U medvěda“
a užijeme si to.
Tento závěrečný odstavec bude velmi
dlouhý – původně jsem chtěl poděkovat všem
jmenovitě, udělám to však jen v některých
případech, snad mi to ti „nejmenovaní“
prominou. Se všemi jsem se v rámci celého
dne osobně sešel, a za doprovodu svého
kolegy Josefa Svobody všem předal žetony
na občerstvení a poděkoval za aktivní přístup
a účast na Oslavách. Bez nich by se nic konat
nemohlo, proto nejprve společný dík všem,
kteří na úkor osobního volna pomohli při
organizaci tak náročné akce.
Poděkování právem patří všem lidem
z obce Dobrá, kteří se jako členové kulturní
či sportovní komise, nebo fotbalového oddílu,
či oddílu BHC starali o pokladny a parkoviště
– zvláštní poděkování náleží paní Nadi
Hadaščokové, která se sama (s rodinou)
postarala o přípravu tří set balíčků pro
děti pro partyzánskou stezku. Také členové
skautského oddílu Doberčata ve velkém počtu
přispěli svou aktivitou a pomocí ke zdárnému
průběhu celého dne. Navíc postavili čestnou
stráž v rámci pietního aktu. Děkujeme.
O zábavu se rovněž bez nároku na odměnu
postarala děvčata ze školy s anglickým
vyučovacím jazykem Face2Face. O zpestření
se postarali i letečtí modeláři z Hatí i z Dobré.
Poděkování si zaslouží také naši hasiči.
Stejně jako všichni výše uvedení vzali
svou účast na Oslavách velmi zodpovědně
a zhostili se jí v obdobné kvalitě jako
v ukázkách vystupující profesionální hasiči,
vojáci a policisté. Právě těmto třem složkách
Integrovaného záchranného systému našeho
kraje děkujeme za aktivní účast, za skvělý
přístup k návštěvníkům, za pochopení
podstaty celé akce – přiblížit všem – od těch
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nejmenších až po dospělé práci lidí, kteří se
starají o naši bezpečnost, zdraví, majetek –
o potřebný klid. Děkujeme a věříme, že se na
dalších akcích tohoto typu opět shledáme.
Zvláštní poděkování putuje k moderátorovi akce – panu Janu Gavelčíkovi. Není dnes
již mnoho takových lidí, kteří by celý náročný den nejen profesionálně moderovali, ale
jeho skvělý výkon byl podložen hodnotnou
přípravou. Bez ní by nedokázal poskytnout
tak kvalitní a podrobné informace všem přítomným návštěvníkům.
V neposlední řadě děkujeme i zastupitelům obce Dobrá, neboť schválená finanční
částka napomohla ke hladkému průběhu této
výrazné části Oslav.

KOUZELNÉ

Bez zájmu o zprostředkování nevšedního
a ne každý den viděného zážitku, bez
finančního rizika, bez snahy pobavit lidi
všech věkových kategorií a zpříjemnit jim
jednu sobotu v roce – bez toho by taková
akce u nás v Dobré být nemohla – děkujeme
manželům Jelénkovým.
Snad jsem nezapomněl někomu z těch
aktivních lidiček poděkovat, a pokud ano,
velmi se omlouvám, a závěrem mi dovolte
poslat poděkování také směrem do nebes,
někde tam jsou přece oni Rytíři – Rytíři nebes!
Děkujeme vám – pánové – za nádherné
představení, za jedinečný zážitek, za to, že
se věnujete kusu historie, který stále žije a je
stále k vidění, a stojí za vidění.
Milan Stypka

NÁRAMKY

To to letí… déle než rok bývají součástí
kulturních nebo sportovních akcí na území
naší obce. Již tak dlouho se s nimi mohou
účastníci nebo jen návštěvníci setkávat,
dokonce si na některé z nich sáhnout. Mnohé
z nich zdobí ruce kluků nebo děvčat, slečen
či mladých mužů – a nestydí se za ně – jsou
totiž příjemně barevné, je na nich název naší
obce, reprezentují, líbí se a dost hodně lidí
má o ně zájem…
Kouzelné náramky v několika barvách
budou k dispozici i na dalších akcích –
můžete si je vytáhnout ze zelené krabice již při
oslavě Dne dětí, Velké Doberské, Sportovním
dni Sdružení obcí povodí Morávky a dalších.
Vzhledem k tomu, že soutěž v získávání
kouzelných náramků bude mít své F I N Á L E,
kam postoupí „majitelé“ náramků s největším
počtem bodů, neváhejte a navštivte všechny

akce s logem kouzelných
náramků, aktivně se
zapojte a jeden si pak
„vylovíte“.
Zmínil jsem se nejen
o závěrečném F I N Á L E, ale také o systému
postupu do něj. Ano, náramky získají své
bodové hodnoty! Jak? Pozveme si zástupce
z mateřské i základní školy a spolu s nimi
vylosujeme barvu a příslušný počet bodů –
tedy červená může mít hodnotu dvou bodů,
růžová tří, žlutá zase naopak jen jednoho
a tak dále. Vy si pak spočítáte, kolik bodů
„v náramcích“ máte a zjistíte, zda jste
postoupili do finále či nikoliv.
Průhledný (transparentní) náramek
bude nejvyšší hodnotu. O něj „se starají“ naši
skauti. Připravují pro všechny „sběrače“ docela
náročné honby za náramky. Ale hlavně vás
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chtějí pobavit, chtějí vás dostat ven do přírody,
mezi lidi, prostě se snaží, abyste vyměnili
tablety nebo počítače za trošku něco jiného.
Zkuste to a sledujte pravidelně jejich stránky.
Najdete tam informace o právě probíhajících
hrách, nebo o připravovaných aktivitách.
Skautům moc děkuji za pomoc a věřím, že vše
dotáhneme do závěrečného F I N Á L E!

A asi by bylo správné napsat vám, o co se
bude v tom F I N Á L E hrát. O věcné ceny,
a troufám si říct, že budoucím vítězům zcela
jistě udělají radost. Bavte se s námi, bavte
se se skauty, nepropásněte příležitost něco
pěkného prožít, získat náramky, zážitky, nové
přátele a kamarády a třeba se i pokusit zvítězit
ve F I N Á L E!
Milan Stypka

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 od ledna do konce září daného roku.
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. 2017

Změna otevírací doby
sběrného dvora v Dobré
Na základě požadavků občanů na změnu otevírací doby sběrného dvora bude od 1. 5. 2017
zrušeno rozdělení na letní a zimní provoz a bude upravená provozní doba:
Pondělí 8.00 - 12.00 hodin
Středa 14.00 - 17.00 hodin
Pátek 14.00 - 17.00 hodin
Sobota 8.00 - 12.00 hodin

Tato změna bude rovněž zveřejněna na webových stránkách Obce Dobrá.
739 630 870 Markéta Hlawiczková, správce sběrného dvora
733 745 008 Pavel Peterek, štěpkování, kontejnery
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Vysbírané vysloužilé elektro
by vydalo na 750 petřínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském
Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky
65,5 m. Jen ze železa získaného z vyřazených
elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních
11 let předali k recyklaci, by se takových
rozhleden dalo postavit 750.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“
množství dalších surovin, aniž by se tím dále
ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále
vyspělejším recyklačním technologiím se totiž
daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent
materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena.
Například běžná mikrovlnná trouba je z více než
poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její
hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
ELEKTROWIN, který je největším českým
kolektivním systémem a zajišťuje během 11 let
svého působení zhruba polovinu tuzemského
sběru a recyklace, co představuje více než
17 milionů spotřebičů. Sesbírané spotřebiče
položené jeden za druhým by vytvořily řadu
měřící přes 6 000 kilometrů, takže by se daly
hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní
hranice České republiky.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně
používáme, se v českých domácnostech začaly
zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně
třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo
to s vlnou masového připojování ke vznikající
elektrické rozvodné síti.
Jepičí život mají naopak přístroje
s paměťovým nosičem. Typickým příkladem
byl hit 90. let, videorekordéry systému VHS.
Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače,
které jsou v posledních letech nahrazovány
paměťovými médii.

Některá elektrická zařízení, která jsme ještě
nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách,
se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně
kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro
domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se
naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech
20. století. Některé nesou dokonce stejnou
značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci
inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.
Ucelený systém sběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů se ale začal rodit
teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po
roce 2005, tedy právě před jedenácti roky, kdy
se do české legislativy promítla tehdy nová
evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně
přestaly házet do popelnic, a když se nevešly,
vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém
fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy
pouze pro televize, chladničky a zářivky, což
byla nová povinnost vyplývající z členství
v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta
odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho,
že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne.
Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž
skutečně dá úspěšně recyklovat a získané
suroviny znovu použít.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní
systém pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení
a elektroodpadu všech skupin s hlavním
zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé
domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí.
Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého
působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti
více než 260 000 tun.
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www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?
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V Děčíně dne 03.05.2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením
§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se
výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne :
v lokalitě :

25.05.2017
od : 07:30 hod
Dobrá - část obce: Dobrá

do : 15:00 hod.

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Dobrá
č.p.:/č.orient. bez ulic : /178, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 21/2, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70,
71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103,
104, 105, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 126, 131, 132, 133, 134, 134/2, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 147,
149, 150, 153, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 174, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 183, 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 198, 200, 201, 203, 209, 210, 211, 213, 215, 215/2, 219,
221, 223, 229, 230, 231, 237, 239, 241, 243, 246, 248, 249, 252, 253, 269, 270, 274, 275, 277, 279, 281,
283, 285, 288, 298, 299, 300, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 318, 319, 321, 322, 324, 325, 330, 346,
349, 353, 363, 375, 384, 385, 388, 389, 390, 394, 397, 398, 400, 403, 413, 415, 420, 421, 425, 427, 441,
442, 445, 446, 466, 473, 474, 480, 481, 485, 498, 501, 519, 521, 527, 528, 532, 533, 535, 537, 538, 539,
540/1, 540/2, 542, 543, 545, 547, 548, 552, 554, 556, 557, 558, 561, 562, 566, 567, 568, 574, 576, 577,
592, 597, 599, 600, 602, 616, 617, 626, 627, 634, 636, 642, 644, 646, 648, 652, 653, 657, 658, 668, 669,
670, 683, 691, 698, 699, 700, 701, 703, 705, 707, 720, 721, 727, 729, 730, 732, 733, 741, 742, 743, 745,
756, 773, 776, 777, 779, 781, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 799, 801,
803, 804, 806, 810, 811, 812, 813, 814, 820, 821, 822, 823, 826, 827, 828, 829, 831, 832, 837, 838, 842,
846, 848, 849, 850, 851, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 867, 868, 870, 871, 872, 874, 875, 877,
878, 879, 882, 884, 886, 887, 888, 889, 897, 898, 899, 906, 913, 924, 928, 958, 959, 979, 980, 981, 986,
987, 990, 991, 992, 995, 996, 1000, 1003, 1004, 1008, 1014, 1016, 1020, 1021, 1022, 1024, 1027, 1028,
1029, 9009, 9090
Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy
oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Mapy k oběma oznámením o přerušení dodávky elektrické energie jsou zveřejněny
na úřední desce Obecního úřadu dobra a elektronické úřední desce www.dobra.cz
- 11 -

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2017
5. 6., 24. 7., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2017– příspěvky v tyto termíny je možné zasílat vždy
pouze do 12 hodin.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2017 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin,
tj. 7. 6., 12. 7., 2. 8., 6. 9. 2017, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací
místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Pozvánka sportovní komise
Zveme Vás na některé sportovní turnaje, které se konají pravidelně již několik let. Proto zveřejňujeme informaci s předstihem, aby jste se mohli zaregistrovat již nyní. Jsou to tyto turnaje:
- 4. ročník plážového nohejbalu trojic
(fotwolley - hra přes vysokou síť) dne
3. 6. 2017 u Zanzibaru
- 15. ročník nohejbalu trojic na umělé trávě
(Sport Relax club v Dobré) dne 1. 7. 2017
- 11. ročník plážového fotbálku 3+2 u Zanzibaru dne 22. 7. 2017.

Další informace a přihlášky na tel. čísle
723 806 364 Křižák René.
Na všech akcích je bohatá tombola, vyhrává téměř každý a hlavně nebojte se přihlásit, jde jen o zábavu.
Za sportovní komisi René Křižák

Základní škola Dobrá informuje…
Adopce šimpanze hornoguinejského
v ZOO Ostrava
V únoru byl odeslán sponzorský příspěvek do ZOO Ostrava, který byl určen na výdaje spojené s chovem šimpanze hornoguinejského. Od žáků naší školy bylo vybráno
celkem 5300 Kč. V prosinci žáci ekotýmu
vyráběli v keramice malé keramické hlavičky
šimpanze. Ty pak prodávali po škole. Příspěvek byl dobrovolný. Někdy přispěli jednotlivci, jindy to byl příspěvek třídních kolektivů.
Náš příspěvek není určen pro jednoho kon-

krétního šimpanze, ale pro všechny, kteří
obývají pavilon evoluce. V tomto pavilonu
jsme také uvedeni jako adoptivní škola.
Z dopisu ředitele ZOO p. Petra Čolase:
„Velmi si vážíme Vaší spolupráce v oblasti ochrany zvířat a přírody, především pak
toho, že Vám není lhostejný osud živočišných druhů, z nichž mnohé jsou díky bezohlednosti člověka buďto ohroženy, nebo
v přírodě již téměř vyhubeny.“
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Turnaj ve florbalu
V pátek 21. dubna se konal na naší škole
tradiční turnaj ve florbalu dívek a chlapců
2. stupně. Turnaje se zúčastnilo bezmála
40 hráčů a hráček, celkem pak 7 týmů. Vítězem skupiny 6.–7. ročník se zaslouženě
stalo družstvo třídy 7. C ve složení Tomáš
Svoboda, Matěj Šlachetka, Filip Kaloč,
Jakub Tománek, Jakub Janiček. Vítězem
druhé skupiny, kde mezi sebou bojovali žáci

8. a 9. ročníků, se stalo družstvo 8. C ve složení Viktor Žíla, Matěj Gadlina, Nicholas
Nytra a Marek Matyskiewicz. Vítězové byli
odměněni věcnými cenami.
Děkuji všem hráčkám a hráčům za účast
na turnaji, za předvedené výkony a skvělé sportovní chování. Klubu rodičů pak za
sponzoring. Sportu zdar a florbalu zvláště.
Mgr. Jiří Šmahlík

Účastníci florbalového turnaje si užili opravdu pěkné sportovní odpoledne.

Dopravní výchova na naší škole
Měsíc duben je měsícem bezpečnosti.
I letos jsme si tedy na naší škole v Dobré
připomněli důležitost dodržování pravidel
bezpečnosti na cestách různými dopravními akcemi. Máme k tomuto účelu ostatně
krásně vybavené dopravní hřiště, na nějž
jsme před časem získali prostředky díky
grantovému programu společnosti Plzeňský Prazdroj.

Žáci pátých až devátých ročníků si procvičili znalosti pravidel silničního provozu.
Nejlepší žáci z každé třídy postoupili do dalšího kola školní soutěže, které proběhlo na
dopravním hřišti v oblíbené disciplíně, kde
překonávali překážky a předvedli svou zručnost při ovládání kola. Nejméně trestných
bodů a postup do okrskového kola si vyjezdili žáci v mladší kategorii: Julie Foldynová
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(5. B), Klára Kateřina Školová (6. B), Jakub
Potiora (5. A), Lukáš Nepožitek (6. B) a ve
starší kategorii: Zuzana Tesarčíková (8. A),
Eliška Amélie Králíková (7. A), Marek Matyskiewicz (8. C) a Kamil Škandera (9. C).
Svůj cyklistický um předvedli i na okrskovém kole dopravní soutěže a opět zvítězili
v obou kategoriích, kde soutěžili jako dvě
družstva v testech z pravidel silničního provozu a v jízdě zručnosti.
Držíme jim pěsti, aby se jim dařilo
i v okresním kole ve Frýdku-Místku, kde mohou ukázat, jak je prima mít vedle školy dopravní hřiště s koly, koloběžkami i přilbami.
Mgr. Alexandra Blažková

Naši žáci jsou nejen výborní cyklisté, ale také znalci
pravidel bezpečnosti na silnici.

Den Země napříč školou
Ve středu 19. dubna slavila naše škola
krásný mezinárodní svátek – den Země.
Všechny děti se zapojily do různorodých
aktivit zaměřených na oblast přírodních
věd a ekologie. Pro nejmenší prvňáky si zábavný program připravili členové školního
ekotýmu, prvňáčci se pohádkovou formou
seznamovali s příčinami znečištění přírody,
poté např. vyráběli recyklovaný papír nebo

Lesáci předvedli dětem něco z lesní moudrosti.

A hurá na třídění odpadu ...

hráli hry o přírodě. Žáci 2. až 4. tříd prožili
den pod vedením svých starších spolužáků
z 8. tříd, kteří si pro ně připravili aktivity
o zajímavých zvířatech.
Žáci 5. a 8. tříd se rozlosovali do skupin
tak, aby v každé skupině byli zastoupeni žáci
všech ročníků. V těchto skupinách pak obcházeli jednotlivá stanoviště, kde si pro ně
naši učitelé a hosté z řad lesáků a kynolo- 14 -
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Terapeutický pejsek si zcela získal srdce dětí.

gů připravili velké množství činností. Děti
tak určovaly rostliny a živočichy, odlévaly

zvířecí stopy, seznamovaly se s ekologií domácnosti, poznávaly užitečné bylinky, učily
se, jak dlouho se rozkládají různé druhy odpadu ve volné přírodě, a odpad také třídily.
Jinde žáci zjišťovali množství cukru v potravinách, obdivovali krásu minerálů, nahlédli
do tajemství zemědělství severoamerických
indiánů, řešili různé zábavné kvízy a množství dalších aktivit. Nejvíce se pochopitelně
dětem líbil výcvik terapeutických psů.
Den Země probíhal ve výborné atmosféře, žáci si užili všech aktivit do sytosti
a mnozí se shodli na tom, že jsou rádi, že se
na naší škole setkávají s takovou zábavnou
výukou. Dětem se také líbilo, že ve skupině
pracovaly se spolužáky z různých ročníků
a mohly tak poznat nové kamarády.
Mgr. Květoslava Lysková

Anglická soutěž Hyde Park
25. dubna se konala na naší škole literární soutěž v anglickém jazyce pro 2. stupeň s názvem „Hyde Park“. Byla zaměřena
nejen na ústní projev v anglickém jazyce na
různá témata, ale hlavně na tvorbu vlastního anglického textu, na jehož přípravu
měli všichni soutěžící přesně 60 minut, což
je opak soutěže konverzační, kdy děti musí
reagovat pohotově. Žáci si mohli vybrat ze
čtyř daných témat a s použitím cizojazyčného slovníku popustit uzdu své fantazii. Na
soutěž byli učiteli anglického jazyka vybráni
nejlepší pisatelé 7. až 9. tříd. I přes všechnu
nervozitu všichni podali úžasný výkon a porota stála před nelehkým úkolem – vybrat tři
nejlepší. Nakonec byli vybráni na stupních
vítězů stanuli Karolína Zemanová z 8. B,
Eliška Vondráková ze 7. A a Patrik Řehák
z 9. B.

Všichni účastníci soutěže prokázali neobyčejné dovednosti v anglickém slohu a jimi
vytvořené texty překvapovaly lehkostí, originalitou a mnohdy i humorem. Vítězům
blahopřejeme a všem soutěžícím přejeme
mnoho úspěchů ve studiu cizích jazyků.
Mgr. Renáta Tvrdá

Cit pro vybraný sloh se může projevit nejen v mateřském,
ale také v cizím jazyce.
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Malé maturity 2017
Naši deváťáci se brzy rozloučí s naší
školou a zamíří na střední školy a odborná
učiliště, aby dále pokračovali na dlouhé cestě za kvalitním vzděláním. V období ještě
před přijímacími zkouškami trvá již řadu let
v doberské základní škole tradice uspořádat
pro žáky devátých tříd tzv. malé maturity,
kde si přihlášení žáci mohou ověřit, zda si
během svých školních let osvojili dostatečné
množství vědomostí a dovedností, a třeba si
i trochu posílit sebevědomí před samotnými
přijímačkami.
Letošní malé maturity proběhly ve středu 5. dubna a žáci se potýkali s otázkami
z českého jazyka, matematiky a angličtiny.
Nervozita byla na deváťácích patrná již od
počátku, ale u samotného zkoušení se již
většinou zklidnili a předvedli svým vyučujícím, že se ve světě neztratí. Slavnostní
atmosféru dne umocnila návštěva pana starosty a místostarosty, kteří oba povzbudili
děti proslovem, ve kterém jim připomněli,
že štěstí přeje připraveným, a že poctivým

Míša Beránková z 9. C právě vysvětluje své řešení matematického příkladu.

studiem člověk získá do života více, než se
může na první pohled zdát.
Svou první velkou zkoušku všichni deváťáci zvládli a nám nezbývá než jim popřát
mnoho úspěchů v dalším vzdělávání. Premiantům blahopřejeme, a ti, kteří nemají
samé jedničky, si také nemusí zoufat, neboť
nejvíce rosteme právě tehdy, když musíme
překonávat překážky. Hodně štěstí!
Mgr. Jan Lörinc

Deváťáci pojali malé maturity jako významnou společenskou událost a náležitě se vyparádili.

- 16 -

5/2017

Čarodějnický den v 5. A
Konec dubna a začátek května s sebou
přináší mnoho lidových zvyků vycházejících
z naší bohaté minulosti. Filipojakubská noc,
Valpuržina noc neboli Beltine jsou keltské
tradice, které přinášely našim předkům do
života novou sílu, očistu a konec nadvlády
zimy a temnoty.
Žáci pátého ročníku měli možnost tuto
tradici prožít spolu se svými kamarády přímo ve škole. Vyprávěli si o významu ohně
v dávných dobách, síle úplňku, účincích bylin nebo moci čarodějnic, kterou jim kdysi
lidé přiřkli. V rámci zážitkového učení se
proměnili v čarodějnice a společně si připravili vzdělávací koutky a malé sportovní aktivity pro své mladší spolužáky. Zde uplatnili
již nabyté vědomosti o tradici pálení čarodějnic. Školní atrium jim poskytlo bezpečný
prostor pro různé aktivity, např. poznávání
bylin, učení zaříkávadla nad ohněm, házení
gumovou žabkou do koše, skákání v pytli či
výrobu netopýra.

Čarodějnice se kromě létání na koštěti také skvěle vyznají v opékání buřtů.

Kdysi dávno lidé věřili, že filipojakubská
noc měla čarovnou moc. Přestože jsme nemohli s ohledem na bezpečnost tento zážitek
uskutečnit v nočním čase, skákat přes oheň
nebo vyhazovat do výšky zapálená košťata,
myslím si, že jsme touto formou učení dětem „přičarovali“ vztah k tradicím, přírodě
a také přátelství mezi staršími a mladšími
žáky ve škole.
Mgr. Petra Svobodová

Projekt Člověk a jeho vztah
k životnímu prostředí v obci
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 proběhl ročníkový projekt žáků devátých tříd „Člověk
a jeho vztah k životnímu prostředí v obci“.
Tento projekt je projektem pracovním, zároveň však učí žáky vnímat přírodu všemi
smysly. Díky tomuto projektu žáci pomáhají upravovat přírodu nejen v okolí naší školy, ale také v obci.
Deváťáci se rozdělili do dvou skupin,
třída 9. B zůstala u školy, kde žáci hrabali
listí, stříhali keře, pokrývali záhony mulčí, plevali, po zimě upravovali zahradu za

školou a v atriu, také pomáhali při úklidu
i v prostorách školy.
Druhá třída 9. C spolu s myslivci upravovala dvě lokality. Jedna skupina dětí zamířila
na Klimánkovu olšinu, kde žáci odstraňovali keře ostružin, náletové dřeviny a starou
uschlou trávu, aby zasazené stromky mohly
lépe růst. Druhá část třídy odešla na lokalitu
Dobrá - Vrchy, kde spolu s p. Pantlíkem vysazovali listnaté a jehličnaté stromky. Vysázeli
celkem 300 stromků. Vysázené stromky mají
sloužit jako úkryt pro bažanty a srnčí zvěř.
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Žáci svou ochotnou prací pomohli nejen
přírodě, ale také přispěli k estetické úpravě
prostor naší školy. Chtěla bych všem, jak
žákům, tak také učitelům, jmenovitě p. uč.
Jiřímu Nohlovi, p. uč. Radaně Nohlové,
p. uč. Jiřímu Šmahlíkovi, poděkovat za odvedenou práci a za to, že i v tomto roce mi
pomohli tento projekt uskutečnit a společně se žáky také přiložili ruku k dílu.
Mgr. Květoslava Lysková,
garant projektu a koordinátorka EVVO

Jarní úklid školního atria může být značně adrenalinovou záležitostí.

Přírodovědné projekty
V úterý 9. května 2017 se uskutečnil
projekt „Voda v životním prostředí člověka“
v sedmém ročníku a projekt „Do Skalické
Strážnice za pokladem“ ve 4. B.
Projektový den sedmáků probíhal v prostorách školy – v učebně zeměpisu, chemie
a fyziky. Vyučující pro ně připravili program
na téma voda. Žáci byli rozděleni do tří
skupin – projekt se uskutečnil v odborných
učebnách chemie, zeměpisu a fyziky.
V chemii filtrovali znečištěnou vodu
přes různé filtrační materiály (např. bavlněný hadřík, plátno, záclona …) a filtrační
papír. Také určovali tvrdost vody, a nakonec

Čtvrťáci si užili nejen naučnou stezku, ale také zajímavou práci na projektu ve škole.

sestavovali model molekuly vody. Ve fyzice dělali pokusy a praktické výpočty, např.
Vydrží vejce ve vodě pád z výšky? Co udělá
zelektrovaná tyč a pramínek vody? Udrží se
plastelínová lodička s kuličkou na hladině
vody nebo se potopí? Proč se solí v zimě zledovatělé silnice solí? Nakonec se dověděli
i recept na rychlou zmrzlinu. Pokud neznáte
odpovědi na otázky, zeptejte se sedmáků,
ti odpověď už znají. A nakonec v zeměpisné učebně pracovaly dvě skupiny – hledači
a malíři. Hledači nacházeli informace a materiály o řece Morávce. Ty pak předávali
malířům, kteří vytvořili celou řeku Morávku
a zakreslili do ní zeměpisné údaje a rostlinné a živočišné organismy. Řeka se jim moc
povedla a vy si jejich výtvory můžete prohlédnout v prostorách naší školy. Druhý
den jsme měli trávit u řeky, ale bohužel nás
zklamalo počasí – sice svítilo sluníčko, ale
byl pěkný mráz. Chladná voda by nám určitě
neprospěla. Tak snad někdy příště!
Závěrem bych chtěla pochválit všechny
sedmáky za aktivitu, se kterou přistupovali
k plnění úkolů. Zároveň děkuji svým kolegům za přípravu a realizaci projektu.
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Čtvrťáci začínali své putování na začátku naučné stezky s názvem Naučná stezka Okolí Morávky ve Skalici. Tato stezka
má celkem 10 zastavení – ta byla důležitá
k tomu, aby žáci vyluštili pátrací misi. Hledačka je provedla chráněným územím Niva
Morávky. Kromě toho, že se dozvěděli hodně
zajímavých informací, tak je čekaly i krásné
výhledy na Beskydy a také místní pověsti,
např. o Ťmokovi – strašlivém zemním drakovi, který sídlí pod kostelem sv. Martina
ve Skalici a hlídá tam poklad. Ten zde dala
podle pověsti zakopat těšínská kněžna Kateřina Sedena. Pro svou tmavou pleť a šat byla
nazývána „černou kněžnou“. Lidé v kraji ji
velebili za její spravedlnost a dobrotivost.

S oblibou prý pobývala na svém zámku na
skalické Strážnici.
Na tabulích museli žáci hledat indicie
a ty zaznamenat do průvodního listu a využít je k vyluštění tajenky, díky ní pak nalezli poklad. Celkem prošli 6 stanovišť – došli
až ke skalickému kostelu, kde museli zjistit,
kdy byl postaven před kostelem dřevěný kříž.
Indicie ze zbývajících 4 stanovišť už vyhledávali v nakopírovaném textu. Pomocníky jim
byla 4 děvčata z devátých tříd. Žáci v tomto
projektu nejen hledali informace z oblasti
přírodopisu (rostliny, živočichové a horniny), ale procvičovali i matematiku a dějepis.
Všichni byli pečliví, vše správně vyluštili,
takže nakonec je všechny čekal POKLAD.
Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO

Turnaj v zaháněné
5 . května se konal na naší škole premiérově turnaj v zaháněné. Tato hra se hraje
pouze v Dobré, protože zde před několika
lety vznikla. Je to speciální druh vybíjené,
ve které stojí proti sobě 2 družstva se šesti
hráči a vzájemně se snaží vybíjet. Družstva
si postaví z tělocvičného nářadí podle vlastní
fantazie barikády a v případě útoku soupeře
se můžou rychle schovat. Vítězem se stává
tým, který buď vstřelí soupeři koš a ukončí
tak předčasně celou hru, nebo vybije všechny hráče soupeře.
Turnaje se zúčastnilo 9 třídních kolektivů 2. stupně – celkem přes 50 hráčů a hráček. V kategorii 6.–7. ročník se na třetím
místě umístila třída 7. B, druzí skončili hráči
ze 7. C a celkovým vítězem se stala třída 7.A
ve složení David Stříž, Alexej Cicoň, Jan
Tvardek, Šimon Sikora, Lucie Pustowková a Eliška Králíková. V kategorii 8.–9. roč-

Zaháněná je na první pohled takřka adrenalinový sport.

ník třetí místo připadlo hráčům z 9. B, druhé místo vybojovala třída 8. A a celkovým
vítězem se stala třída 9. C ve složení Kamil
Kisza, Vojtěch Zajac, Martin Sekanina,
Jiří Glajc, Kamil Škandera a Jakub Sklář.
Vítězové na prvních třech místech v obou
kategoriích byli odměněni věcnými cenami.
Děkuji všem hráčům a hráčkám za účast
na turnaji, za předvedené výkony a skvělé sportovní chování. Klubu rodičů pak za
sponzoring. Sportu zdar a zaháněné zvláště!
Mgr. Jiří Šmahlík
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Zábavně-poznávací dopoledne
Protože naše škola v Dobré je školou
spádovou, každý rok k nám nastoupí na
2. stupeň děti z okolních obcí. Změna školy může připravit dětem mnoho starostí,
a proto se snažíme, aby jejich přechod na
naši školu byl co nejpříjemnější. Žákovský
parlament tedy v pátek 28. dubna zorganizoval pro žáky 5. tříd z Lučiny, Dobratic
a Nošovic zajímavou akci, jejímž cílem bylo
představení doberské školy tak, aby naši
noví kamarádi mohli v záři nastoupit bez
větších obav.
Počasí nám bohužel nepřálo, venkovních aktivit jsme se museli vzdát, ale
i uvnitř školy se dá samozřejmě prožít
mnoho dobrodružství. Rolí průvodců a poradců našich budoucích žáků se chopili letošní doberští šesťáci, děti společně prošly
pět stanovišť, kde plnily různé zajímavé
úkoly. Během jejich plnění se seznamovaly
s různými pomůckami a vybavením školy,
např. dělaly zajímavé fyzikální pokusy, řešily zeměpisný kvíz, vyzkoušely si speciální

Naši budoucí šesťáci ze spádových obcí si ve škole užili
pěkné dopoledne.

brýle, které simulují vliv návykových látek
na účastníka silničního provozu, také pracovaly s tablety a v tělocvičně si hezky zasportovaly.
Věříme, že se dětem z okolních obcí
tento den líbil a že v září vkročí do nového
působiště na naší škole pravou nohou. Přejeme jim hodně štěstí.
Mgr. Jitka Drabinová

Zápis do 1. tříd
Letošní zápis do 1. tříd byl netradiční hned z několika důvodů.
Nejenže se uskutečnil v dubnovém termínu, tedy oproti jiným
letům o několik měsíců později,
ale také si děti mohly vyzkoušet
pobyt ve škole již pár dní předem
na akci zvané Těšíme se do školy,
kde se pokusily vniknout do tajů
školní práce a nenásilnou formou
se seznamovaly s tím, co je bude
čekat na zápise.

Děti si odnesly kromě zážitků také drobné dárky.
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Maskotem a průvodcem zápisu bylo letos
známé prasátko Pepina,
které společně se svými
kamarády děti provázelo jednotlivými stanovišti a pomáhalo plnit
dětem první školácké
úkoly. Dětí přišlo opravdu hodně a v září usedne
do lavic tří prvních tříd
60 dětí. Věříme, že si
děti ze zápisu odnášely
pozitivní dojmy a už teď
se těší na své první školní krůčky.
Mgr. Markéta Turoňová

Budoucí prvňáci prokazovali školní zralost na různých zajímavých aktivitách.

Mateřská škola Dobrá informuje...
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Tak už máme měsíc květen, ve kterém slavíme svátek všech maminek, na něž se připravovaly společně s paní učitelkami i naše děti. Ve všech třídách se tvořilo, zpívalo, tancovalo,
někde i peklo, aby byly všechny maminky spokojené a šťastné. Ještě si však připomeneme
dubnové Muzikohrátky v naší školce:

MUZIKOHRÁTKY V NAŠÍ ŠKOLCE
Tento prožitkový hudební a pohybový program pro děti s prvky
muzikoterapie se stal již pravidelnou součástí naší školky, na kterou se všechny děti moc těší. Paní
Vlaďka, která si pro děti přichystá
vždy něco nového, zajímavého a neotřelého, dokáže všechny děti maximálně zaujmout, potěšit, zklidnit
a uvolnit.
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Ty letošní muzikohrátky se nesly v duchu jara, jarní přírody. Děti se seznámily
s etnickými a relaxačními hudebními nástroji jako jsou například tibetské mísy, tibetský zvon, dešťová hůl, flétna siyotanka,
zvonkohra či didjeridoo.
V bubnovacím kruhu si děti zabubnovaly na bubny djembe a šamanské bubny,
procvičily si rytmiku a koordinaci rukou.
Děti komunikovaly pomocí hudebních
nástrojů, spontánně tančily na různé charaktery hudby a na závěr děti relaxovaly
a odpočívaly, aby tak nechaly doznít společný zážitek z muzicírování plného zábavy
a odreagování.

„Dětský pěvecký sbor Paprsek“ potěšil „Klub seniorů“
Dne 10. 5. 2017 zazpíval a potěšil Dětský pěvecký sbor Paprsek „Klub seniorů“. Děti udělaly všem velkou radost, potěšily diváky svým zpěvem, tancem a úsměvem.
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Vystoupení „Dětského pěveckého sboru Paprsek“
Dne 14. 5. 2017 v sále ZŠ, vystoupil Dětský pěvecký sbor Paprsek k příležitosti oslavy
„Svátku matek“. Tentokrát si děti zahrály na muzikanty a zazpívaly písně o hudebních nástrojích, ale také o tom, jak je pro nás hudba důležitá. Nezapomněly také na básničky a písně,
které maminky jistě zahřály u srdíčka.
Bc. Marie Adamusová
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JAK JSME SLAVILI DEN MATEK V NAŠÍ ŠKOLCE
Ještě před druhou květnovou nedělí, na
kterou vždy vychází oslavy Dne matek, se od
úterka až do čtvrtku scházely maminky i jiní
rodinní příslušníci v jednotlivých třídách
naší MŠ, aby společně oslavili tento krásný
svátek.
A jak tyto oslavy probíhaly? Tak například třída Delfínků si pro maminky kromě
básniček a písniček připravila také dramatizaci pohádky „O třech prasátkách,“ ve které
děti ukázaly malé herecké mistrovství. Delfínci také maminkám zacvičili na nářadí podle hudby a předvedli i své pohybové nadání.
A co třeba Broučci? Ti si své vystoupení
užívali i s maminkami, které byly také vtaženy do děje a zdárně dětem pomáhaly a také si
i ony třeba zatančily s šátky dle skladby „Vltava.“ Všem se líbilo i kouzlo s rozvíjejícími
se poupátky z papíru.

A Sluníčka? Ta si pro maminky připravila zajímavé pásmo, ve kterém děti zatančily
na známou skladbu „Čokoláda“ od Dády
a čokoládovými srdíčky, které děti společně
vyrobily, obdarovaly všechny přítomné maminky.
Zkrátka všechny třídy se snažily vymyslet pro maminky co nejzajímavější program,
nachystaly pro ně pohoštění, a také pro maminky připravily malé dárečky, které určitě
potěšily každou maminku.
Naši předškoláci navštívili v květnu také
základní školu. A protože je ještě jedno setkání čeká, povíme si o něm až v dalším měsíci. Tentokrát připojujeme jen malou ukázku fotek, jak to vše probíhalo.
Mgr. D. Dvořáčková
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Zápis dětí pro školní rok 2017/2018
do Mateřské školy Dobrá
Zápis dětí do Mateřské školy Dobrá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace proběhne dne 16. 5. 2017 v době od 8:00 do 16:00 hodin.
Mateřská škola má pro školní rok 2017/2018 41 volných míst. Přednostně budou přijímány děti pětileté a čtyřleté s místem trvalého bydliště v obci Dobrá. Ostatní děti budou
přijímány dle stanovených kritérií pro přijímání. Tato kritéria, včetně všech potřebných
formulářů pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, budou od 10. 4. 2017 ke stažení
na webových stránkách - www.msdobra.cz - popř. si je mohou zákonní zástupci osobně
vyzvednout v ředitelně MŠ.
Zákonný zástupce vyplní potřebné formuláře (děti mladší pěti let musí mít na žádosti
o přijetí lékařem potvrzeno řádné očkování) a dostaví se s dítětem, jeho rodným listem
a dokladem své totožnosti k zápisu.
Opakovaně upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání od 1.9.2017 pro děti,
které k 31. 8. 2017 dosáhnou pěti let věku. Bližší informace naleznete na webových
stránkách.
Od roku 2017 rozšířila Mateřská škola své služby o chůvu a asistenta pedagoga
pro zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Tyto
služby jsou financovány z projektu OP VVV. Mateřská škola získala finanční prostředky ve výši 523 351,- Kč.
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Zahrádkáři informují
Tak jako každý rok tak i v letošním roce
byla v Olomouci pořádaná výstava Flóra
2017. Svaz zahrádkářů využil této příležitosti uspořádat zájezd na tuto výstavu. Zájezd se uskutečnil 22. 4. 2017. Vzhledem
k tomu, že v blízkosti Olomouce leží město
Loštice – místo, kde se vyrábějí světoznámé
syrečky, tak zájezd byl zpestřen návštěvou
místního muzea. V muzeu jsme se seznámili
s historií výroby a s technologií výroby v minulosti a současnosti. Návštěvu muzea jsme
zakončili v podnikové prodejně, která nám
nabídla nepřeberné množství tvarůžkových
specialit. Řada účastníků zájezdu využila
této příležitosti k nákupu. Někteří ochutnali
i tvarůžkovou zmrzlinu. Po krátké procházce městem jsme se přepravili do Olomouce,
k hlavnímu bodu dne, návštěvy Flory.
Výstaviště nás přivítalo drobným deštěm. Hlavní výstavní plocha byla v pavilonu „A“.

Bylo zde k vidění široké spektrum řezaných květin a zeleně, hrnkové a balkónové
květiny, záhonové květiny, skalničky, kaktusy a sukulenty, bonsaje, léčivé a kořeninové
byliny, rostliny sušené a rostliny pěstované
hydroponií.
Pro zpestření výstavy zde byly naaranžovány pohádkové postavy.
K tradiční návštěvě výstaviště patřila
i návštěva skleníků, kde se pěstují teplomilné rostliny a kaktusy.
Mimo pavilony na volných plochách
byla k vidění a ke koupi řada školkařských
výpěstků. Mnozí účastníci zájezdu toho využili k doplnění svých zahrádek.
Se zájezdem byli všichni spokojeni.
Za zdárný průběh tohoto zájezdu patří
poděkování předsedovi Svazu zahrádkářů
Dobrá panu Čestmíru Ježovi, který tento zájezd organizačně velmi dobře připravil.
Jan Žižka, účastník zájezdu

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

UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY KLUBU SENIORU
Ve středu 21. června 2017 se koná zájezd na zámek Buchlovice
s prohlídkou zámku a výstavy fuksijí.
Po prohlídce se stavíme na oběd a přesuneme se do Luhačovic.
Odjezd bude v 7:30 hodin z parkoviště u kostela.
Poplatek na člena je 150 Kč na osobu. Přihlášky u paní Krupové.
Čeněk Juřica, předseda
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Stručná historie Klubu seniorů obce Dobrá
Vše začalo dne 8. dubna 1997 na setkání
občanů obce Dobrá, kde vznikl nápad založit Klub seniorů, který podpořil starosta
obce Mgr. Milan Stypka a přislíbil pomoc
pro počátek. Setkání se účastnilo 32 občanů
obce. Na základu této schůzky se uskutečnila ustavující schůze Klubu seniorů, která se
konala dne 13.května 1997. Zde byl zvolen
výbor klubu. Předsedou byla zvolena paní
Carbolová Marie, pokladníkem pan Mikoláš Jiří, organizační paní Brunclíková Zdeňka a zapisovatelkou paní Carbolová Olga.
Dále se schůze usnesla na výši členských
příspěvků 50 Kč na osobu a navrhla plán
činnosti na období do konce kalendářního
roku. V měsíci červnu se uskutečnil zájezd
na trase Štramberk - Rožnov p/Radhoštěm.
V srpnu posezení v klubovně Sparty, v říjnu
zájezd na Svatý Hostýn a ZOO Lešná. V listopadu schůzka v restauraci Obecník, kde
se upřesňuje činnost klubu. 10. prosince
proběhlo mikulášské posezení v hasičské
zbrojnici a 29. prosince výšlap na Skalici na
rozloučení se starým rokem.
Rok 1998 začal již 8. ledna výletem na
Visalaje a Bílý Kříž. V únoru proběhlo setkání v hasičské zbrojnici při malém občerstvení, vycházka do okolí obce a přednáška na
téma včelařství, kterou přednesl pan Blahut
Oldřich. V březnu proběhl výšlap do Frýdku
s cílem restaurace U mamy. V dubnu výšlap
na Kohútku, v květnu vlakem do Frýdlantu
n/Ostravicí a pak po svých na Ondřejník.
Během léta proběhl zájezd na Svatý Kopeček, do Kroměříže a Luhačovic. Další pak
do Hradce nad Moravicí, arboreta a Šilheřovic. Koncem léta proběhl turnaj v kuželkách
v Kačabaru, kde zvítězil pan Filipec a všich-

ni zúčastnění. V září opět posezení v hasičské zbrojnici a návštěva divadla v Ostravě na
Ples v opeře. V říjnu se uskutečnila exkurse
v pivovaru Radegast a opět za kulturou do
Ostravy na Tosku od Antonína Dvořáka.
V prosinci se uskutečnilo posezení v restauraci Na špici za hudební produkce pana
Biolka a zabíjačkového občerstvení od firmy
Carbol. Na závěr roku proběhla vycházka na
Skalici.
V roce 1999 začala činnost klubu schůzkou 13. ledna kde byl sestaven plán činnosti
na první čtvrtletí s obsahem: v lednu výlet do
Frýdlantu n/Ostr., vycházka do okolí obce
a návštěva divadla v Ostravě. V únoru bylo
posezení v Zanzibaru a návštěva zámku ve
Frýdku. V březnu proběhly dvě vycházky do
jarní přírody, a to do okolí Nižních Lhot a na
Vrchy.
V druhém čtvrtletí proběhla oslava Dne
matek, uskutečnil se zájezd na hrad Bouzov,
do sklárny Karolínka a poutní místo Velehrad. A znenadání zde bylo hodnocení nejen
uplynulého roku, ale také století a tisíciletí
a příprava na rok 2000.
Rok 2000 začíná v lednu divadlem v Ostravě, v únoru se upřesňuje program na další
období a opět návštěva divadla. V březnu
proběhl večírek v Nižních Lhotách a opět
do divavla na Hubičku. Počasí v dubnu již
umožnilo výlet na trase Hnojník-Komorní
Lhotka-Dobratice, a na uklidnění divadelní
představení Aida. V květnu se uskutečnil zájezd na hrad Pernštejn a vycházka z Raškovic po vrstevnici do Pražma. V průběhu léta
proběhlo opékání párků, turnaj v kuželkách
a výlet na Pustevny s vycházkou ke kapli Cyrila a Metoděje. Na podzim se uskutečnila
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návštěva planetária v Ostravě, vycházka
přes Podlesí k Mališce, zhlédnutí operetky
Perly paní Serafínky a návštěva stylové restaurace Ranč. Rok byl ukončen tradičním
výšlapem na Skalici.

Toto je první část historie Klubu seniorů.
Příští měsíc připravím druhou pětinu historie.
Čeněk Juřica, předseda

Příběh ženy, která přežila gulag
Dne 2. 5. se lidmi zaplnil celý sál ZŠ
Dobrá, toho dne totiž přijela do Dobré žena,
která přežila gulag. Paní Věra Sosnarová
byla ve svých 14 letech se svou matkou a sestrou odvlečena do ruského gulagu, na Sibiř.
Drobná žena, dnes 86letá, mluvila o svém
životě celé dvě hodiny. Lidé poslouchali bez
dechu příběh plný ponížení, hladu, utrpení
a nelidského zacházení. Tato statečná žena
se slzami vzpomínala na krutosti, které se ji
udály během 19 let, které v ruském pracovním táboře strávila. Krutosti, kdy byla znásilňována nebo kdy viděla svou zastřelenou
matku v kaluži krve přimrzlou k zemi. Paní
Sosnarové však nechyběl ani humor, kdy si
třeba vzpomněla, jak si z první výplaty po
návratu do Československa koupily se sestrou krásné květované šaty a hrdě v nich šly
do kostela. Lidé se za nimi otáčeli a udiveně sledovali. Ani jedna ze sester nechápala

proč. Až pan farář je upozornil, že mají na
sobě noční košile. O těchto a dalších zážitcích byla sepsána kniha Krvavé jahody. Pro
zajímavost, všechny nabízené kusy této knihy byly na besedě hned vyprodány a s osobním věnováním od paní Sosnarové jsme si
knížku společně se silným prožitkem odnesli do svých domovů.
Kateřina Nováková

Poděkování – Rytíři nebes
Dovolte mi, abych jménem spolku Sport Relax Club z.s. v Dobré poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci a hladkém průběhu akce Rytíři nebes, konané dne 6. 5. 2017.
Děkuji také všem sponzorům a spoluorganizátorům celé akce, jmenovitě
společnostem a spolkům: JEWA EXPORT – IMPORT s.r.o., ROBUX JK, s.r.o.,
Lesy Beskydy a.s., Lesostavby a.s., VÚHŽ a.s., KIMEX CASINO, a.s. Coca-Cola, Kofola, pivovar Radegast a.s., Airsoft Morava, Pojišťovna ZPMV 211, FACE 2 FACE, TJ Sokol Dobrá,
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Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Hasiči Dobrá, Skautský oddíl Doberčata,
Hravý klaun, Policie ČR, Česká armáda, Leteckomodelářský klub (LMK) v Dobré, Model klub
Hať, Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí
Zvláštní poděkování pak patří vedení obce Dobrá, kterému se pod taktovkou místostarosty Mgr. Milana Stypky podařilo vytvořit skvělý tým, který tuto akci již od podzimu 2016
připravoval.
Těším se na další společné akce.
František Jelének - předseda, SPORT RELAX CLUB z.s.

Pálení Čarodějnic
Děkujeme všem, kteří se s námi přišli pobavit. Soutěžících dětí bylo asi 150 a všechny splnily čarodějnické úkoly na 1*. Čarodějnici jsme stejně jako každý rok úspěšně upálili
a tečkou za celým odpolednem byl ohňostroj.
Děkujeme za pomoc s organizací Obci Dobrá a SDH Dobrá.
Poděkování taky patří ZDV Nošovice za zapůjčení louky na soutěže.
Závěrem obrovské díky všem čarodějnicím, čarodějům a dobrovolníkům, kteří se o vás celé
odpoledne starali.
Hospůdka Kačabar

Billiard – Hockey Šprtec
2. liga skupina Morava
2. kolo – 2. 4. 2017
BHC Dobrá neveze z Ostravy ani bod
Naši hráči zajížděli ke druhému kolu do
nedaleké Ostravy. Tentokrát i s posilou JANEM BILKEM. Bohužel ani on v tomto kole
moc Kozlům nepomohl. K prvnímu zápasu
jsme se postavili nováčkovi z Bohumína.
Hned v úvodním trojzápasu bylo jasné, že to
nebude lehký oříšek, a to se taky i potvrdilo.
Sice jsme s nimi drželi krok, ale zkušenosti jaké mají Jirka Dohnal, Lukáš a Marian
Tkáčovi nás položily na kolena a podlehli
jsme Bohumínu 4:2. V druhém zápasu nás

čekala domácí Ostrava, která byla jasným
favoritem, posílena i o hráče z první ligy
Pavlem Pelikánem. A i v tomto zápasu se
překvapení nekonalo. Ostrava si průběh
utkání pohlídala a zaslouženě zvítězila 5:3.
Chtěli jsme uspět aspoň v posledním zápasu a utrhnout nějaký ten bodík. Čekalo nás
odvetné utkání s nováčkem letošní druhé
ligy mančaftem Bohumína. A bylo vidět, že
naše forma z prvního kola se totálně rozpadla. Bohumín byl ve všech směrech lepším
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týmem a s přehledem nás přejel v poměru
6:2. Naši hráči budou chtít zapomenout na
toto hrozné kolo a připravit se na další zápa-

sy. Musí se co nejrychleji oklepat z těchto tří
proher a do dalšího kola, které se bude konat 21. 5. 2017 v Brně, jít s čistou hlavou.

BHC Dobrá – BHC TJ Sokol Bohumín		
		
BHC Dobrá – Šuture Ostrava
BHC Dobrá – BHC TJ Sokol Bohumín

2:4
3:5
2:6

Tabulka po 2. kole

Statistiky hráčů BHC Dobrá po 2. kole:
				 Z.
1.
Dalibor Hájek		 16
2.
Josef Studenič		
9
3.
Petr Hadaščok		
10
4.
Josef Svoboda		
11
5.
Kamila Žvaková		
2
6.
Jan Bilko		
6

V.
8
4
2
1
0
0

R.
2
2
3
4
2
1

P.
6
3
5
6
0
5

B.
18
10
7
6
2
1

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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Turnaj Šprtec tour – Bohumín 26. 4. 2017
Nové naděje v klubu BHC Dobrá
ŠTĚPÁN BEREK a MATĚJ ROJÍČEK
Osmička hráčů našeho klubu cestovala
k turnaji do nedalekého
Bohumína i s novými
tvářemi. K turnaji se přihlásilo celkem 35 hráčů a hráček. Poprvé na
turnaji se představili
Štěpán Berek a Matěj
Rojíček. Matador Dalibor Hájek však přivezl
se sebou i zkušenost. Turnaj probíhal v přátelském duchu jako před dvěma lety, kdy
turnaje Šprtec tour byly prestiží severní Moravy. Mezi muži dominoval zkušený David
Kováč z Partyje Ostrava, který z pěti utkání
pouze jednou remizoval a zaslouženě turnaj
celkově vyhrál. Z našich byl na tom nejlépe
JOSEF STUDENIČ, ten podal zase svůj fantastický výkon a vyneslo mu to bronzovou
Pořadí muži:
1. David Kováč
2. Marián Tkáč
3. Josef Studenič

(Šprtec Partyja Ostrava)
(BHC TJ Sokol Bohumín)
(BHC Dobrá)

medaili. V ženách po
delší pauze úřadovala
KAMILA ŽVAKOVÁ,
která ovládla svou kategorii s přehledem, a zlato se jí mohlo houpat na
krku. V první desítce se
z našich ještě umístili
DALIBOR HÁJEK (5.),
LIBOR HOUDA (6.)
a PETR HADAŠČOK
(8.). V mladších žácích jsme měli taky konečně zastoupení a hned medailové. MATĚJ
ROJÍČEK, který začíná teprve šprtec ovládat,
nezahrál vůbec špatně, a proto mohl slavit
svůj první bronz v tomto odvětví sportu, tímto mu moc gratulujeme. Všem zúčastněným
děkuji za reprezentaci a těšíme se na další
skvělé turnaje. Už 21. 5. 2017 se opět koná
2. liga družstev v Brně, kde náš klub musí zabrat a posbírat nějaké body. Čekají nás těžcí
soupeři, dvakrát se střetneme se Žďárem nad
Sázavou a po jednom s Boskovicemi a Břeclaví. Máme se tedy na co těšit.

Pořadí ženy:
1. Kamila Žvaková (BHC Dobrá)
2. Nataša Kalendová (BHC TJ Sokol Bohumín)
3. Renáta Miczková (BHC TJ Sokol Bohumín)
Pořadí ml. žáků:
1. Aleš Padělek
2. Jaroslav Hertl
3. Matěj Rojíček

(BHC TJ Sokol Bohumín)
(BHC TJ Sokol Bohumín)
(BHC Dobrá)
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Žijí tady s námi – znáte je!
Luděk Kubíček
I tentokrát se podíváme do světa sportu, a to konkrétně do velmi oblíbeného juda. Předseda
Doberského oddílu Luděk Kubíček nám prozradil například to, kdy s tímto sportem začínal,
co obnáší jeho role, i čemu se věnuje ve volných chvílích. Jak sám říká, je ukázkou toho, že začít
se dá kdykoliv a je tak pro mnohé velkou motivací.
Můžete nejprve prozradit, jak jste s judem
začínal konkrétně vy?
Asi jsem ukázkou
toho, že s judem se dá začít v každém věku. Začal
jsem ve svých čtyřiceti.
Před tím jsem ale trénoval
aikido a vykonával jsem
funkci policejního cvičitele sebeobrany a vlastně
od dětství jsem univerzální sportovec. Začal jsem
jako atlet, běžec na střední tratě. Osmistovku jsem
dal za 2,02 min.

dílu. Mimo Dobré máme
základny ještě ve Frýdku-Místku, Raškovicích
a Frýdlantě. V létě trénujeme také ve Skalici.

Co považujete za svůj největší osobní
úspěch?
Neřeším úspěchy a neúspěchy. Úspěch?
Asi to že můžu žít, jak žiju a pracovat, jak
pracuji. Mám rád lidi a práci s nimi. Hlavně děti. Naplňují mě optimismem a radostí.
Raduji se z každého úspěchu a neúspěch
mě poučí. Netrápím se.
Jakou roli přesně plníte v Doberském
oddílu?
Jsem předsedou klubu, ve kterém se
dnes připravuje tři sta dětí. Nejvíce právě
v Dobré, kde je také nejkvalitnější tréninková základna a já jsem tady předsedou od-

Co to obnáší?
V Dobré, ale také
všude jinde, se starám
o administrativu, která
při náročném celoročním programu zabere
spoustu práce. Dá se říct,
že vyrovná celodennímu
úvazku. Kromě toho komunikuji s partnery, ať
už s obcí, nebo sponzory a příznivci. Dělám
„politiku“ ve prospěch klubu. To znamená
také spousty setkání a jednání. Společně
s dalšími 16 trenéry se podílím na přípravě
tréninkového a soutěžního plánu na rok.
V této oblasti má rozhodující slovo hlavní
trenérka klubu Pavla Prőllová, která je výraznou osobností nejen klubu ale celého
Českého juda. Judo je jako všechny bojové
sporty mistrovskou školou a ona je Mistr.
Jaké byly vaše začátky juda v Dobré
a okolí?
V roce 1998 jsme se s Pavlou Prőllovou rozhodli obnovit činnost oddílu juda
u Sportovního klubu Policie. V Dobré je
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velká spádová škola a my jsme bydleli na
Skalici, Kamenci. Byla to jednoduchá volba. Předvedli jsme ukázku pro žáky a hned
z kraje jsme nabrali třicítku dětí. Byl to
dobrý začátek dnes úspěšného oddílu.
Je zde o judo velký zájem ze strany dětí?
Myslím, že stejný jako u ostatních sportů. Mnohdy je větší zájem u rodičů než
u dětí. Děti jsou dnes velmi negativně manipulovány elektronickými médii. To je hodně špatné. Je to ke škodě rozvoje osobnosti
dětí a mládeže ve všech oblastech. Je málo
rodičů, kteří si to uvědomují a zároveň jsou
schopni své děti motivovat ke sportu. Náš
klub sází na permanentní propagaci našeho
sportu. V průběhu roku uděláme nespočet
ukázek a prezentací. Intenzivně pracujeme
s médii. Sázíme na osobní kontakt a doporučení. To nám každý rok přivádí další
a další zájemce. Judo má spoustu kladů.
Je to univerzální sport a výchovný systém.
Děti v něm vidí boj a rodiče také cestu k vybudování sebevědomí a disciplíny.
Jak tento zájem ovlivnila zlatá olympijská medaile Lukáše Krpálka?
Úspěch na olympiádě vždycky vyvolá
mimořádný nábor zájemců o daný sport.
Stejné to bylo po vítězství Lukáše Krpálka. Zaznamenali jsme příchod téměř stovky nových členů. A stále přicházejí další.
Ne všichni zůstanou, někteří absolvují jen
několik tréninků a vzdají se. Přichází také
mnoho rodičů s dětmi, které ještě nemají
věk. Tříleté a čtyřleté děti jsou trochu problém. Ideální věk na zahájení přípravy je
6 let. Velký počet zájemců nám přinesl také
problémy. Máme nedostatek tatami (cvičební plochy), který musíme řešit nákupem
dalších dílů. V Dobré musíme letos investovat cca. 40 tis. Kč.

Spolupracujete také s místní školkou,
můžete nám přiblížit, jak to probíhá?
Kroužek juda v mateřské školce bude
mít letos již páté výročí. Skupinu 25 dětí
tvoří převážně předškoláci, jsou ale i mladší. Děti se učí zejména základům gymnastiky a pomalu začínají s judem. Snažíme se
vše dělat zábavnou formou, aby děti neztratily zájem. Protože platíme nájem za tělocvičnu a při tomto množství školkařů by to
bylo nerentabilní, napadlo nás nabídnout
stejný model přípravy také žákům základní školy, kteří tráví odpoledne v družině.
Dnes máme každé úterý od 14,00 hod. v tělocvičně 40 dětí. S vedením školky máme
velmi dobrou spolupráci. Paní ředitelka
Mgr. Jana Bódisová vytváří pro kroužek
juda nadstandardní podmínky. Již dva roky
je školka kapacitně přeplněna a není zde
prostor pro trénink. Proto vychovatelky přivádějí děti do tělocvičny základní školy, kde
je připraví a předávají nám je převlečené
do kimon. Ten přesun je určitě časově náročný, zejména v zimních měsících. Takové
obětavé a profesionální spolupráce si velmi
vážíme.
Jak spolupracujete se ZŠ dalšími subjekty v obci?
Dostává se nám významné podpory od
vedení obce. Nejen té finanční. Máme velmi
dobré osobní vztahy, které přispívají k vzájemnému pochopení a spolupráci. Osobně
si myslím, že nám starostové fandí. Bylo
tomu tak i v minulosti. Kromě osobních
sympatií je to dáno také jednoznačně společným zájmem o zdravý vývoj dětí a mládeže v obci. V minulosti i současnosti se našli
také sponzoři z řad podnikatelů. Neuvedu
jejich jména, protože nemám jejich souhlas
a oni většinou o nějakou propagaci v tomto
směru nestojí. Podporují „okrajový sport“
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ne fotbalovou extraligu a dělají to pro děti.
Velmi jim za to děkuji.
S vedením základní školy máme korektní vztahy, škola nám poskytuje veškeré zázemí. Máme i svůj kabinet, který je zároveň
cvičebnou pro trenéry a nejmladší přípravku. V minulosti jsme dokonce pracovali
s neoficiální sportovní třídou, ve které bylo
19 judistů a tři další sportovci. V průběhu
dvou let se z nich všech stali republikoví
medailisté, nebo krajští přeborníci. Jenže
přišel přechod do šesté třídy, děti byly podle školních pravidel rozděleny a kolektiv
se téměř celý rozpadl. Tady vidím problém
v tom, že ne všechna zažitá pravidla jsou
v pořádku. Hodnocení žáků v mimoškolní
přípravě bylo v té době zaneseno do vysvědčení, a to vedlo především rodiče k vstřícnějšímu chování a motivaci svých dětí k tréninkové přípravě. To už neplatí.
Jak si náš oddíl vede na republikové
a mezinárodní scéně? Co považujete za největší úspěchy?
Už mnoho let patříme mezi nejúspěšnější kluby v práci s mládeží. Naši svěřenci
mají za dobu působení v Dobré na kontě
44 titulů a 106 dalších medailových umístění z mistrovství republiky. V posledních
letech se začínáme výrazně prosazovat
v dorostenecké a juniorské kategorii. Doberští judisté jsou členy reprezentačních
výběrů a sbírají úspěchy na významných
mezinárodních soutěžích. Co se týče nejvýznamnějších úspěchů. Když pominu
evropské a světové tituly hlavní trenérky
Pavly Prőllové, tak je to určitě zisk 5 titulů mistryň republiky v individuální soutěži. V roce 2004 je vybojovaly sestry Nikola a Michaela Kesovy, Monika Foltysová,
Kateřina Malchárková, a Pavla Prőllová.
Všechny členky základny v Dobré. Takový

Luděk Kubíček s hvězdným týmem – sestrami Kesovými
a Ester Vilčkovou

úspěch v jedné sezóně bude jen stěží hledat
obdobu v historii ČSJu.
Mimořádným úspěchem bylo také
druhé místo v prestižní dorostenecké lize
z loňské sezóny. Jako nováček soutěže jsme
dokázali porazit nejsilnější týmy, které mají
nesrovnatelné profesionální podmínky. Titul nám utekl jen díky zákulisním intrikám
a nedisciplinovali našich odchovanců, kteří se v rozhodujícím momentu otočili ke
kolektivu zády. V současné době působí
v Dobré členové výběrů státní reprezentace
Karolína a Eliška Kubíčkovy, Vendula Mecová, Ondřej Sláma a Tobias Burkot. Na
vstup do velkého juda se připravují doberští
žáci a žačky Natálie Majdlochová, Iveta
Kočí, Karolína Tararíková, Aleš Zicho a další borci.
Čemu se ještě kromě juda věnujete?
Provozuji malou stavební a zámečnickou živnost. V současnosti mám zajímavou
spolupráci s výrobcem sportovního vybavení BAIL SPORT. Vyrábím pro něj boxerské
ringy a zápasnické klece.
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Jaké jsou vaše další koníčky?
Největším koníčkem byl vždycky sport.
Je to paradoxní, že mi na něj zbývá čím dál
méně času. Jsem zavalený administrativou.
Rád lyžuji, běhám, jezdím na kole, zahraji
si fotbálek, judo nepočítám. Chovám několik králíků a slepice. Jen tak pro radost.
Posedím s přáteli u ohně, zajdu si na pivko.
Takové normální koníčky.
Napadají vás nějaké vtipné historky ve
spojitosti s oddílem?

Je spousta úsměvných historek z juda,
ale ty pochopí spíš jeho znalci. Napadá mě
jedna z letního tábora, který pořádáme. Do
jídelníčku jsem zařadil lečo. Kuchařky ho
odmítly vařit, protože jejich děti ani ty ostatní ho údajně nemají rády. Docela hodně mě
to rozčílilo. Vsadil jsem se, že se všechno sní
a dal jsem jídlu honosný název JAPONSKÉ
„ČI“ pokrm samurajů. Nic takového neexistuje, ale děti všechno snědly a ještě z domova si psaly o recept.
Monika Návratová

Pozvání k společně prožité
„Noci kostelů 2017“
Římskokatolická farnost
Dobrá Vás srdečně zve na již
tradiční „Noc kostelů“, která
proběhne v pátek 9. června
2017 v našem kostele sv. Jiří.
Je to příležitost, kdy mohou
všichni lidé neobvyklým způsobem navštívit prostředí
dýchající minulostí a pokorou, kdy se mohou seznámit
s prostory běžně veřejnosti
nepřístupnými a nahlédnout
do zákulisí našeho kostela.
Noc kostelů 2017 je také:
• pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských
výtvarných a architektonických pokladů,
• projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří
je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,
• nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,
• znamením živé spolupráce křesťanských církví, která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.
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Program:
16:30 – 17:00
17:00 – 17:10
17:15 – 20:00

20:00 – 20:30
20:30 – 21:30
21:45

mše sv.
Zahájení „Noci kostelů“ hlasy zvonů
Možnost výstupu na kostelní věž s prohlídkou nových zvonů sv. Jiří,
sv. Antonín, Panna Maria a krátkým výkladem (skupinky max. 15 lidí
v patnácti minutových intervalech)
Přednáška kronikáře obce Rostislava Vojkovského
„Historie kostela sv. Jiří v Dobré“
Hodina duchovní hudby – chrámový sbor pod vedením Z. Tesarčíka
Krátká závěrečná adorace s požehnáním

Po celou dobu trvání „Noci kostelů“ bude kostel přístupný všem návštěvníkům, kdy mají
možnost prohlídky celého kostela včetně kůru, sakristie a kaplí. Dále mají možnost zeptat se
na cokoliv, co je bude zajímat a co budou chtít vědět.
V bočních kaplích bude po celou dobu probíhat výstava liturgických předmětů a obrazů z historie farnosti. A také výstava Biblí v různých jazycích.
Během celého programu máte také možnost vpředu před oltářem rozsvítit svíci za blízkého člověka a do připraveného košíčku vložit svůj úmysl, prosbu nebo poděkování.
Více informací naleznete na www.nockostelu.cz.
Srdečně zvou farníci z Dobré

Změna ordinačních hodin
Dětského střediska Dobrá
MUDr. Kučerová Iva
od 19. 6.–23. 6. 2017:
Po
7.30 - 9.00 hodin
Ut
7.30 - 9.00 hodin
St
14.30 - 16.00 hodin
Čt
7.30 - 9.00 hodin
Pá
7.30 - 9.00 hodin

od 18. 7.–1. 8. 2017:
7.30 - 9.00 hodin
Po
Út
7.30 - 9.00 hodin
St
14.30 -16.00 hodin
Čt
7.30 - 9.00 hodin
Pá
7.30 - 9.00 hodin
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PÁR DROBNOSTÍ K VÝROČÍ »ORÁČE« – 5
Poslední zastavení k výročí „Oráče“ věnujeme omylům, jež se ještě dnes
v literatuře tu a tam objevují. Některá, dokonce odborná literatura uvádí
řadu vyslovených nepravd. Tak třeba tvrdí, že sýpka „je pozdně gotická věž“
a „podobá se branám, obvyklým u některých menších rakouských měst“.
Přitom ani způsob zdění, ani tloušťka zdí, ani tvar okének ani cokoli jiného
zdaleka nepřipomíná středověkou stavbu. Také tvrzení, že tvrz „ležela
uprostřed rybníků a močálů a byla chráněna vodním příkopem“ musíme jednoznačně
odmítnout. Toto je třeba považovat za doslovný výmysl, neboť v okolí sýpky a Oráče není po
příkopu, jakož i rybnících nejmenších stop. Za „vstupní branou“ (tím je myšlen prostý průjezd
v sýpce, dnes restaurace Santini) prý „obdélníkové nádvoří chránily po stranách valy“ —
přitom se žádné nikde nenacházejí a nenacházely. Renomovaní historikové pak zcela proti
historickým dokladům tvrdí, že se toto „vladycké sídlo stalo hospodářským objektem frýdecké
vrchnosti, který byl koncem 18. století (tj. před rokem 1800) rozparcelován a na jehož místě
vzniklo pět usedlostí“. Tedy zcela opačně než tomu bylo ve skutečnosti — rozparcelovány
byly pozemky patřící k vrchnostenskému dvoru, nikoli objekt. Na vrchnostenských polích
vyrostlo ne pět usedlostí, ale desítky chalup.
Neznalost a povrchnost v přístupu vědecké obce je v případě našeho dvora zarážející.
Budova „Oráče“ má podle ní být „obytná budova tvrze, přestavěná v druhé polovině 18.
století“. O ničem takovém není v dobových dokumentech ani čárečka. Nejdůležitější písemná
svědectví žádné „vladycké“ sídlo v místě „Oráče“ neuvádí. O zabrání pěti selských usedlostí
na výstavbu dvora v roce 1717 jsou písemné doklady, zatímco všechny čtyři urbáře, naprosto
přesně popisující každou usedlost v obcích frýdeckého panství (z let 1580, 1636, 1641, 1664),
o tvrzi, ani o žádném jiném stavení nemají jedinou zmínku. Opevněné sídlo před stavbou
„Oráče“ nepřímo vyvrací jednak Gruntovnice, které uvádějí na číslech parcel, kde „Oráč“ a
sýpka stojí, poddané sedláky, jednak staré mapy, na nichž žádnou tvrz vyznačenu nenajdeme.
Nakonec uvedeme jednu nepřímou souvislost se vznikem naší sýpky. Názory na její vznik
se různí, jedni ji považují za pozdější stavbu z doby Josefa II., ale mohla vyrůst i ve stejné
době jako „Oráč“. Písmáci, vesničtí kronikáři a „letopopisci“ zaznamenali nebývale krutou
zimu v roce 1709, která zasáhla celou Evropu a přinesla zhoubu hlavně pro vesnické
obyvatelstvo závislé výhradně na úrodě. Tehdy vymrzlo osení a pomrzla většina ovocných
stromů. Traduje se, že ten rok zamrzly do ledu ryby v řekách i rybnících, zmrzlo mnoho polní
zvěře a nastal takový hlad, jaký nikdo nepamatoval. Velkopetřvaldský kronikář píše, že
„otrhaní žebráci v houfech spínali u selských vrat vychrtlé ruce a úpěnlivě prosili o kousek
chleba. Z hladu a nedostatku se objevil mor, který řádil v létech 1713—1715 i v našem okolí,
a vyžádal si velmi mnoho obětí. Některá města byla po celou dobu morové nákazy úplně
zavřena, jiná zase z velké části vymřela. Na náměstí mnohých měst stojí dodnes morové
sloupy jako připomenutí tehdejší nepředstavitelné doby.“ Stavba sýpky v Dobré mohla být
odezvou na tyto hrozné události a účinným opatřením, jak jim napříště předejít. Plné sýpky
znamenaly alespoň přežití do další úrody. Je tedy naše sýpka památkou oné doby?
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
Použito: Gruntovnice Dobré. Urbáře 1580, 1636, 1664 — pozůstalost Josefa Volného; (kolektiv:) Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku, Praha 1982. Vyprávění pamětníků.
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Pneuservis U KRYSTIANY
Bc. Květa Janíčková, DiS., Dobrá 117
NOVĚ!!!!! Servis, revize LPG
MONTÁŽ LPG LOVATO
3-4válcové motory od 20 500,Naše firma Vám dále nabízí:
- kompletní pneuservis
- plnění a servis klimatizací
- výměna provozních kapalin
tel.: 773 985 110

•

- diagnostika všech vozidel
- výměna čelních skel
- prodej nových a použitých
autodílů na objednávku
- a mnohem více...
e-mail: autodilyallcars@email.cz

Objednávky dle domluvy.

Právní záležitosti projedná a vyřídí
s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 17.15 hodin v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu v Nošovicích – zelená budova (vedle rest. „Radegastův šenk“, v přízemí se nachází potraviny)

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti občanského, obchodního a rodinného práva
a sepisování listin, žalob, smluv vč. kupních, darovacích,
také převody nemovitostí, věcná břemena apod.
• Kdykoliv můžete telefonovat na 603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město, Na Fojtství 8, 736 01
Tel., fax: 596 810 741 • mobil 603 447 219 • e-mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat!

KOMINICKÉ PRÁCE

Josef a Lukáš Papřokovi

Tel. č. 728 073 808

Provádí kominické práce s vystavením Zprávy o provedení čištění a kontroly
spalinových cest dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb.

UHELNÉ SKLADY – Dobrá
EDUARD MALIŠ
Areál nádraží ČD, mob.: 739 521 083, email: info@usdobra.cz
Nabízíme k prodeji uhlí, štěrk, písek a kameniva.
Možnost dopravy vozy zn. MAN (5tun) 23 Kč/ km,
AVIA (do 4 tun) 20 Kč / km, MULTIKAR (do 2 tun) 18 Kč / km.
UHLÍ
ČERNÁ KOSTKA
30 – 70 mm
ČERNÁ KOSTKA
40 – 120 mm
ČERNÝ HRÁŠEK
10 – 20 mm
ČERNÝ OŘECH
25 – 50 mm
ČERNÉ ETP
25 – 80 mm
Hnědý ořech I.
25 – 50 mm
Hnědý ořech II.
10 – 20 mm
Hnědé
brikety 4“

Marcel
Polsko
Silesia
Polsko
Silesia
Polsko
KHW
Polsko
Jankowice

470 Kč / q
490 Kč / q
460 Kč / q
470 Kč / q
490 Kč / q

SD Bilina

350 Kč / q

SD Bilina

330 Kč / q

SRN

480 Kč / q

PÍSEK, ŠTĚRK, KAMENIVO
Písek žlutý 40 Kč / q
maltový
Štěrk - potěr
42 Kč / q
0 / 4 mm
Štěrk
42 Kč / q
0 / 16 mm
Lomový kámen
45 Kč / q
4 / 8 mm
Lomový kámen
45 Kč / q
16 / 32 mm
Struska UHK
27 Kč / q
0 / 8 mm
Kačírek zahrad.
45 Kč / q
8 / 16 mm

JARNÍ AKČNÍ CENY UHLÍ
 od 2. 5. 2017
 do 30. 6. 2017 nebo do vyprodání zásob
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ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
Martin Kaňok Dobrá

mob 602 43 55 88

www.makado.cz
 TERÉNNÍ ÚPRAVY





rozvoz ornice u novostaveb
svahování a modelce terénu – zahrad
prosívání vykopané zeminy
hutnění podkladů

 PŘEPRAVA MATERIÁLU 4+2 t
 STAVBA ZÁKLADOVÝCH DESEK
 STAVBA SÍTÍ – kanalizace, vodo, elektro, plyn

MALÁ

MECHANIZACE

 STAVBA JÍMEK, SEPTIKU, BAZÉNŮ,
TRATIVODŮ a pod, vč.zkoušek těsnosti
 DRENÁŽE ZÁKLADOVÉ SPÁRY



VÝKOPY

 ZAHRADNÍ JEZÍRKA A VODOTEČE



PŘESUNY A NAKLÁDÁNÍ HMOT



MAN – KONTEJNER 4t

 ZÁMKOVÉ DLAŽBY , ZPEVNĚNÉ PLOCHY,
PLOTY, PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY



VRTÁNÍ DĚR A ZEMNÍ VRUTY

Hradišťan v Dobré!
25. června 2017 v 17 hodin vystoupí v Doberském kostele sv. Jiří kapela
Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou.
Vstupenky v jednotné ceně 250 Kč
budou v předprodeji od 22.5. 2017 na
Obecním úřadě obce Dobrá v kanceláři č. 17. Kapacita míst je pro 250 lidí,
přičemž k sezení bude určeno zhruba
200 míst.
Neváhejte tedy a přijďte si poslechnout toto ojedinělé hudební seskupení
s vysokou uměleckou i interpretační
úrovní, nezvykle širokým žánrovým
záběrem a netradičním repertoárem,
jehož silným inspiračním zdrojem byla
zejména v počátcích jeho existence lidová tradice.
 Za kulturní komisi Jan Marenčák

 SÁDROKARTON A MALÍŘSKÉ PRÁCE

Doberský den dětí
Milé děti, chceme s vámi oslavit váš svátek a upřímně vás pozvat na odpoledne plné
zábavy a zajímavých her, které jsme pro vás
připravili.
Letos tento den prožijeme v pirátském
stylu: „Cestu za pirátským pokladem“, vydáme se za ním v sobotu 3. 6. 2017 od 14 hod
na školním hřišti v Dobré. Prosíme všechny
malé i velké děti a rodiče, aby se na tuto příležitost patřičně oblékli a přišli v pirátském
oblečení, které by mělo být pohodlné a neomezovat děti v pohybu.
Současně vyhlašujeme soutěž o nejhezčí
obrázek s pirátskou tématikou! Své výkresy můžete odevzdávat v MŠ a ZŠ DOBRÁ
do 26. 5. 2017 (zezadu výkresu napište své
jméno, příjmení a věk). První tři místa budou
vyhlášená v 17.00 hod v rámci této akce.
Těšíme se na vás, milé pirátky a piráti!

Kulturní komise

5/2017

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 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 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
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
14.00 – 17.00 hodin
pátek
sobota
8.00 – 12.00 hodin
Správce sběrného dvora: 739 630 870

Markéta Hlawiczková

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. Uzávěrka příštího čísla 5. 6. 2017 do 12.00 hodin.
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