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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vás již nyní pozval na
19. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které je plánované na pondělí 11. června 2018
od 17:00 hodin, do víceúčelového sálu základní školy. Jednání obecního zastupitelstva jsou dle zákona o obcích veřejná.
V neděli 15. dubna jsme v naší obci přivítali hosty ze slovenské Ochodnice. Přijeli
členové zahrádkářského spolku se starostou panem Radoslavem Ďuroškou, aby se
zúčastnili slavnosti Žehnání praporu, který si nechali vyrobit naši zahrádkáři. Celá
slavnost probíhala v kostele sv. Jiří a byla
zakončena společným posezením v hasičské
zbrojnici. Velice děkuji našim zahrádkářům,
především předsedovi panu Čestmíru Ježovi, za uspořádání této společenské akce.
V sobotu 5. května proběhly v naší obci
oslavy 73. výročí ukončení II. světové války. Chtěl bych velmi poděkovat našim skautům a skautkám, kteří se účastnili pietního
aktu u pomníku padlým, který je umístěn
před obecním úřadem. Květiny jsme položili
také u památníku na Sokolském hřišti a ve
Staré Dědině. Děkuji také všem občanům,
kteří se vzpomínkové akce účastnili. Následně oslavy výročí pokračovaly v areálu U medvěda (Sport-Relax-club), kde na všechny návštěvníky čekal nabitý program letecké akrobatické show, doplněné pozemním vojskem
a spoustou dalších atraktivních vystoupení.
Děkuji panu místostarostovi Mgr. Milanu
Stypkovi a také všem dobrovolníkům, kteří
pomohli ke zdařilému průběhu celé akce.

Více informací najdete v tomto vydání zpravodaje a také na naší obecní webové stránce:
http://www.dobra.cz/.
Ve dnech 16. až 19. dubna 2018 proběhla v naší mateřské škole kontrola České
školní inspekce. Závěr kontroly je kladný,
nebyly zjištěny žádné závady či porušení,
za což jsme velmi rádi. Kontrola hodnotila
delší časové období posledních deseti let.
Děkujeme všem zaměstnancům MŠ, v čele
s ředitelkou paní Bc. Janou Maďovou, kteří
se o pozitivní výsledek kontroly zasloužili.
V bezprostředním okolí obecního úřadu
probíhají stavební práce na nových parkovacích plochách. S tím souvisí různá omezení parkování a také pohybu po chodnících.
Velice se omlouváme za způsobené obtíže,
ale výměna všech inženýrských sítí ukazuje,
že rekonstrukce již byla opravdu nezbytná.
Věříme, že navýšený počet parkovacích stání, který po dokončení stavby budou mít občané k dispozici, vyváží současná omezení.
Generálním dodavatelem celé investice je
stavební společnost SKANSKA. Celá stavba bude dokončena nejpozději do 31. srpna
2018.
Závěrem bych Vás rád pozval na jednu
tradiční událost. Jako každý rok, tak i letos
v naší obci proběhne „Noc kostelů“, a to
v pátek 25. května 2018 v kostele sv. Jiří.
Program celé akce najdete na jiném místě
v tomto vydání Doberských listů a všichni
jste srdečně zváni.
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Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Oslavy konce druhé světové války – sobota 5. 5. 2018

Ohlédnutí…
Postupem let se stalo tradicí, že se obec
Dobrá vždy na začátku měsíce května 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 5. 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. Vedení obce za asistence skautské čestné stráže uctilo památku
kyticí růží, všichni přítomní si při poslechu
slov starosty obce Ing. Jiřího Carbola uvědomili, jak důležité je vzpomínat, jak je dobré nezapomenout…na všechny hrůzy, které
války doprovázejí, bohužel i dnes na mnoha
místech světa. Přítomní poté pokračovali
na další dvě pietní místa v obci, také zde se
zastavili, uctili památku padlých minutou
ticha, položili květiny…

Oslavy v areálu „U medvěda“ byly zahájeny s úderem desáté hodiny.
Počasí od rána nevypadalo vůbec nadějně, obloha mírně zatažená, až teprve
před polednem vysvitlo sluníčko a všichni
návštěvníci pak jeho paprsky zakoušeli po
celou dobu trvání akce.
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. Zhlédli ukázku
záchrany osob ve výškách a před polednem
se v akci objevila hasičská „chlouba“ se čtyřicetimetrovým žebříkem!
V odpoledních hodinách se svými
schopnostmi pochlubili i naši nejmladší
členové Sboru dobrovolných hasičů. Zcela
zkušeně a velmi rychle dojeli „na místo požáru“, připravili si hadice, vpustili do nich
vodu a oheň byl za chvíli zlikvidován. Velmi
povedené vystoupení, děkujeme.

-2-

5/2018
V rámci doprovodného programu se
divákům představili rovněž vojáci s ukázkou izraelské bojové techniky Krav Maga.
Stejně jako při mnohých dalších ukázkách
i zde jsme se dočkali komentáře v provedení
povolaných osob.
Profesionální a dobrovolné hasiče doplnili během dne policisté nejen ze speciální
jednotky, ale i z dálniční policie a místního
nošovického oddělení. Ke spatření byly člun
Alunautic, terénní vozidlo Amarok, osobní
automobily Hyundai Tuscon a Škoda Superb, policejní čtyřkolka, motocykl BMW
a spousta zbraní a výstroje.
Vítaným zpestřením přítomnosti policistů bývá práce psovoda se psem. Ani letos
tomu nebylo jinak a jejich představení sledovala spousta nadšených diváků.
Všichni hasiči, policisté, vojáci se prezentovali velmi zodpovědně, odpovídali na
spoustu dotazů, předvedli technické vychytávky svých zařízení, byli prostě k dispozici
široké veřejnosti dětí i dospělých.
Na jiném místě se mohli návštěvníci
svézt ve vojenské technice, vozidlo PLDVK
30 mm se nezastavilo, a pokud ano, bylo
„pokryto“ mladými nadšenci. Koně a jízda na nich – to již patří rovněž k tradicím
Oslav. Děkujeme, Karle.
Současně se mohli zejména mladší návštěvníci pobavit na skákacím hradu, projít
Stezku odvahy s mnoha úkoly, které pro ně
připravili skauti ze Skautského oddílu Doberčata, nechat ze sebe udělat „balón“ a zahrát si ball bumpers ve stánku Face 2 Face,
vyfotit se s celou řadou figurek z pohádek
Walta Disneyenebo, přejít o kousek dál a věnovat se programu „Hravý klaun“.

„Hravý klaun“ je spousta zábavy, kterou
připravují dospělí i mladí lidé pro akce podobného typu jakým jsou Oslavy v Dobré.
Téměř třicet lidí organizuje níže popisované
aktivity pro děti všech věkových kategorií
a různých zájmů. Pod „Hravým klaunem“
najdeme jedno důležité jméno – paní Vladimíra Klempová. Ta je tou osobou, která vše
řídí, stmeluje a kterou prostě a jednoduše
baví bavit lidi!
Děti skákaly v pytlích, prolézaly kolem
traktoru, házely kroužkem na cíl, hrály pétanque, střílely z kuší na plechovky. Ty nejmenší děti skládaly dřevěné pexeso, poznávaly plody lesa, luštily hádanky a kvízy.
V areálu se v rámci „Hravého klauna“
představili také mladíci na překážkách.
Spolu s parkuristy si mohli odvážnější kluci vyzkoušet některé prvky přeskakování
a zvládání překážek přímo na místě. Děvčata se oddala latinskoamerickým rytmům
a za dohledu zkušené tanečnice zkoušela
nové taneční kreace. Zajímavým vystoupením bylo bubenické show dětí z Lidové školy umění ve Vratimově a zcela očekávanou
se stala show našich judistů. Nezklamali
a předvedli se v plné parádě.
Starší kluci nevynechali airsoftovou
střelnici, mnozí zkusili i NERF zastávku
a docela velká a neustálá řada zájemců se
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tvořila u novinky na Oslavách v Dobré – Laser Arény. Tady si dovolím malou zastávku…
Pokud se vaše děti do příchodu k aréně
nebavily dostatečně, možnost utkat se laserovými zbraněmi s partou jiných dětí, to
byla pro ně ta správná výzva! Adrenalinem
napěchovaná hra se skrýváním, útočením,
schováváním se, spolupracováním, pokřikováním…obranou a útokem domluvenými
jen pohledy očí – to bylo něco, čím si chtěl
projít každý, kluci, dokonce i děvčata, ba
i dospělí jedinci.
Mnozí návštěvníci si opět po roce prohlédli zblízka „veterány“, motocykly i auta,
nebo navštívili stánky leteckých modelářů
(z Dobré i z Hatí), seznámili se s jejich modely a sledovali je i v rámci praktického užití
(drony, letadla, rakety).
Před polednem 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 formou,
spousta občerstvovacích stánků i míst jen
tak k posezení – to vše dohromady udělalo
báječnou atmosféru až do pozdního odpoledne.

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 třikrát během dne objevila na obloze nad areálem dvě letadla – dvojplošník
a 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 opět
komentované a podložené hudbou, navíc
doplněné explozemi na zemi! Dvě 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.
A ještě jedna novinka letošních oslav –
krátce po poledni protnula nebe nad areálem stíhačka. Doletěla sem k nám až z Košic
a létala opravdu velmi, velmi nízko!
Tento závěrečný odstavec měl být 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 Dalibora Hájka všem předal žetony na
občerstvení a poděkoval za aktivní přístup
a účast na Oslavách.
Bez nich, bez těchto nadšených lidí, by
se nic konat nemohlo, proto nejprve společný dík všem, kteří na úkor osobního volna
pomohli při organizaci tak náročné akce.
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Poděkování právem patří všem lidem
z obce Dobrá, kteří se jako členové kulturní,
sportovní komise či komise pro rodinu, nebo
oddílu juda, oddílu BHC starali o pokladny
a parkoviště – zvláštní poděkování náleží
paní Nadi Hadaščokové, která se sama postarala o přípravu dvou set padesáti balíčků pro dětskou stezku odvahy. Také členové
Skautského oddílu Doberčata ve velkém počtu přispěli svou aktivitou a pomocí ke zdárnému průběhu celého dne, stezkou odvahy
děti provedli a na jejím konci postupně vydali všechny zasloužené balíčky a každému
přidali kouzelný náramek. Navíc postavili
čestnou stráž v rámci pietního aktu. Děkujeme moc všem výše uvedeným milým lidem.
O zábavu se rovněž bez nároku na odměnu postarala děvčata ze školy s anglickým vyučovacím jazykem Face2Face. K tradičním účastníkům patří 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 a policisté.
Právě těmto složkám Integrovaného záchranného systému našeho kraje děkujeme
za aktivní účast, za skvělý přístup k návštěvníkům, za pochopení podstaty celé akce –
přiblížit všem – od těch 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 významné akce.
Bez zájmu o zprostředkování nevšedního a ne každý den prožitého 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 – a za to 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 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
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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)
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.
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Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2018
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. 6. 6., 4. 7., 1. 8. 2018 v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Svaz tělesně postižených v ČR z.s.,
místní organizace Dobrá
oznamuje, že ke dni 3. 4. 2018 ukončila svou činnost a organizace zanikla.
Děkujeme všem, kteří naši organizaci podporovali, zejména Obecnímu úřadu Dobrá, který
byl naším hlavním sponzorem.
Marie Biolková

Pozvánka sportovní komise
Zveme všechny příznivce sportu a dobré zábavy na tradiční turnaje.
Dne 16. 6. 2018 u Zanzibaru se bude konat 5. ročník plážového nohejbalu trojic přes
vysokou síť.
Dne 30 .6. 2018 v areálu U Medvěda (tenisové kurty) pořádáme 16. ročník nohejbalu
trojic na umělé trávě.
Dne 21. 7. 2018 u Zanzibaru proběhne 12. ročník plážového fotbálku 3+2. Všem zájemcům doporučuji včasnou přihlášku na tel. čísle 723 806 364 p. Křižák René.
Jako vždy budou připraveny hodnotné ceny pro nejlepší hráče a nebude chybět ani losování všech soutěžících. Těšíme se na dobrou zábavu.
Za sportovní komisi René Křižák
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POZVÁNÍ NA DEN DĚTÍ
Milé děti, rodiče, prarodiče, zveme Vás v sobotu 2. 6. 2018 od 15 hod. na multifunkční
hřiště, kde chceme všichni společně oslavit „DEN DĚTÍ“. Letos nás bude provázet Sněhurka
a sedm trpaslíků, možná uvidíme i zlou královnu. Bude připravený pestrý program, kde si
zasoutěžíte, něco vyrobíte, zařádíte na atrakcích, zamlsáte a užijete si spoustu legrace při
zhlédnuti vystoupení klaunů. Důležité upozornění: Za bezpečí dětí si zodpovídají rodiče!!!
POZOR!!! Jako loni vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější obrázek na téma: „Sněhurka
a sedm trpaslíků“. Podmínkou je formát A4, vzadu na výkres napište jméno, příjmení
a věk dítěte. Obrázky můžete shromažďovat na místě určené v MŠ a ZŠ v Dobré do pátku
1. 6. 2018.
Za Kulturní komisi Rady obce Dobrá Eva Nováková

Zahrádkáři informují
Dne 11.4 2018 proběhla ve Frýdku –
Místku v Národním domě floristická soutěž pořádaná územním sdružením Svazu
zahrádkářů ve Frýdku-Místku na téma Den
země. Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií: mladší žáci (děti navštěvující základní
školu), junioři (středoškoláci) a senioři (dospělí starší 19 let). Svaz zahrádkářů v Dobré
reprezentovali v kategorii senioři Zdeňka
Bolog, Hana Gregorová a v kategorii mladší
žáci Alexandra Gregorová. Soutěžící měli za
úkol vytvořit kytici a vypichovanou misku na
stůl. K dispozici jim územní sdružení Svazu zahrádkářů zajistilo materiál pro tvoření
těchto dekorací – květiny, doplňkovou zeleň
a misku s florexem. Soutěžící si mohli přinést
doplňkový materiál pro dotvoření dekorací.
Vzhledem k tomu, že tématem soutěže byl
Den země, mohly být vytvořené dekorace doplněny kamínky, ulitami a jiným přírodním
materiálem. Na základě vyhodnocení dekorací odbornou komisí se v kategorii senioři
na třetím místě umístila Hana Gregorová
a v kategorii mladší žáci na prvním místě

Alexandra Gregorová, která postupuje do
krajského kola této soutěže.
V neděli dne 15. 4. 2018 proběhlo při
mši svaté svěcení praporu Svazu zahrádkářů
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obce Dobrá za účasti členů Svazu zahrádkářů z Dobré, představitelů spřátelené obce
Ochodnica a zástupců vedení obce Dobrá.
Zahrádkáři k této příležitosti doplnili výzdobu kostela Svatého Jiří. K dekoraci byly použity narcisy, bíle kvetoucí chryzantémy, zlatý déšť a doplňkovou zeleň, pomocí kterých
připravili zelenou vstupní bránu do chrámu
a řadu dalších květinových dekorací, jež byly
umístěny přímo v kostele. Výzdoba kostela
přispěla k umocnění slavnostní atmosféry. Po
mši svaté následovalo slavnostní pohoštění
účastníků, které členové Svazu zahrádkářů
v Dobré připravili v požární zbrojnici. Akce
proběhla ve velmi pohodové a přátelské atmosféře a Svaz zahrádkářů v Dobré děkuje
všem, kteří se na její přípravě podíleli.
Za zahrádkáře Karel Pastor

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

Základní škola Dobrá informuje…
Den Země napříč školou
Den Země byl na naší škole naplánován na
čtvrtek 19. dubna. Svítilo krásně sluníčko, a to
už byla předzvěst toho, že den se určitě vydaří.
Aktivity proběhly najednou na 1. i 2. stupni.
Na 2. stupni se o náplň dne postarali všichni vyučující. Připravili si zajímavý program
v odborných učebnách, atriu, tělocvičnách, dopravním hřišti a v parku. Žáci mohli vyzkoušet
různé aktivity, které byly zaměřeny na ochranu
životního prostředí, poznávání přírody – živé
i neživé, odpady a jejich využití, výtvarné, ze-

měpisné, fyzikální a matematické úlohy a pokusy, zahrát si hru kris-kros a mnoho dalších.
Program na 1. stupni zajistili hlavně žáci
ekotýmu a volitelného předmětu Ekologie v 8.
ročníku. Připravili si aktivity pro své mladší
spolužáky na téma „Příroda kolem nás“. Kromě toho se žáci vystřídali na dvou stanovištích – na prvním si Mgr. Lukáš Jonák a Ing.
Jan Valjašek připravili povídání o lese a životě
v něm, na druhém si mohli žáci pohladit pejsky
Mgr. Luboše Hajného, který na naši školu se
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svými svěřenci zavítal už několikrát. Jeho zajímavé vyprávění o výcviku psů zaujalo i malé
prvňáčky.
Na závěr bych chtěla poděkovat svým
kolegům za perfektní přípravu, Mgr. Lukáši
Jonákovi, Ing. Janu Valjaškovi a Mgr. Luboši
Hajnému za to, že si udělali čas, připravili si

zajímavý program a celé dopoledne se věnovali
našim žákům a v neposlední řadě i žákům, kteří
si zahráli na učitele a zasvětili mladší spolužáky
do tajů přírody.
Doufám, že se Den Země žákům líbil, že si
ho užili a mnoho zajímavého si i zapamatovali.
Mgr. Květoslava Lysková, garant akce

Povídání o lese zvídavým žákům otevřelo dveře
k poznávání přírody.

Nejoblíbenějším stanovištěm byli pochopitelně cvičení psi.

Mladším žákům se velmi líbilo, že jejich učiteli se na chvíli stali žáci 8. ročníku.
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Dopravní výchova v doberské škole
Děti patří v silničním provozu k nejzranitelnějším. Ve spolupráci s rodiči se snažíme
děti seznámit s tím, jaká nebezpečí na ně číhají na ulicích. Od 1. třídy se žáci připravují,
jak zvládnout bezpečně cestu do školy, jak
poznat riziková místa v obci, jak být pozorný
na přechodech pro chodce. Teorii doplňujeme vycházkami, kde si všímáme dopravního
značení a umístění přechodů v obci.
Další velkou výhodou a pomocí při tomto
učení je dopravní hřiště, které máme vedle
školy. Děti se tady učí, jak správně přecházet cesty a jak chodit po silnicích, kde není
chodník. Učí se tady také, jak vyřešit dopravní
situaci jako cyklista na křižovatce podle pravidel silničního provozu.
Při prevenci pro bezpečný život dětí před
užíváním návykových látek využíváme zajímavé pomůcky, např. brýle „opilý a nebezpečný“ nebo noční brýle „opilý a zmatený“,
aby si děti již v útlém věku uvědomily, že alkohol a další drogy za volant ani na kolo nepatří.
Na dopravním hřišti pořádáme pravidelně praktické výcviky pro žáky i ve spolupráci
s Městskou policií z Frýdku-Místku. V dubnu měli žáci 5. ročníku projekt Doprava kolem nás. V rámci projektu si zopakovali, co
všechno se během výuky dopravní výchovy na
1. stupni naučili. Své vědomosti a dovednos-

Na našem dopravním hřišti je stále živý provoz.

ti uplatnili během cvičných jízd po dopravním hřišti pod dohledem policie. Také žáci
4. ročníku měli možnost na podzim i na jaře si
prožít dopravní výchovu s policií. Výsledkem
jejich snažení bylo získání průkazu cyklisty.
Naučili se také, jaká má být výbava kola a jak
je důležité jezdit s přilbou.
Žáčci 1. – 3. třídy využívají hřiště v rámci
výuky prvouky. Hrají si na chodce nebo jezdí
na koloběžkách či na malých kolech. A ty děti,
které výuka na hřišti baví nejvíce, navštěvují
dopravní kroužek Besipáček.
Jaro je tady v plném proudu a cyklistická
sezóna začala. Všem malým i velkým cyklistům přejeme krásné výlety na kole s heslem:
„Jeď a mysli!“.
Mgr. Alexandra Blažková

Floristická soutěž 2018
Český zahrádkářský svaz vyhlásil 7. ročník Floristické soutěže. Úkolem soutěžících
bylo vytvořit kulatou kytici a vypichovanou
misku. Soutěžili ve třech kategoriích, a to žáci
(ZŠ), junioři (SŠ) a senioři. Soutěžící mohli použít vlastní nářadí a vlastní dekorační

(přízdobný neživý) materiál. Do této soutěže
se zapojila i žákyně naší školy – Alexandra
Gregorová ze 7. B.
A co o samotné soutěži řekla Alexandra?
„Na kytici jsme měli 1 hodinu. Mohli jsme
si přinést nějaký přírodní materiál – já jsem
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si vybrala korpus z břízy ozdobený kamínky v drátcích.
Vyrobila jsem kytici z gerber, irisů a chryzantém. Na misku jsme měli také hodinu, ale moje se mi osobně moc
nelíbila. Mohli jsme použít růže a tulipány. Vázání kytic
se mi moc líbilo, bavilo mě to. O to více mě potěšilo, že
jsem ve své kategorii získala 1. místo. I v budoucnu bych
se chtěla vazbě květin věnovat.“
Také my se připojujeme ke gratulaci a přejeme hodně
dalších krásných kytic, které budou dělat radost jiným
lidem.
Mgr. Květoslava Lysková
a Alexandra Gregorová

Vítězná kytice a vítězný úsměv.

Indián na naší škole
Ve středu 18. 4. zavítal do naší školy
v Dobré euroindián Petr Pollák. Jde o rodilého Čecha, který se ve svém volném čase
věnuje živé historii a napodobováním života
indiánů. Respektuje jejich tradice, hodnoty
a myšlení. Typickými aktivitami jsou táboření
v přírodě, stavba týpí, vlastní výroba a používání indiánských nástrojů. Petr Pollák strávil
2 roky v Severní Americe, pár měsíců mezi

Český indián naše žáky velmi zaujal.

příslušníky kmene Lakota. O svých zkušenostech a zážitcích se podělil s žáky 9. ročníků.
Ti se díky jeho příběhům ocitli na pár minut
ve skutečném světě Vinnetoua. Žáci zvědavě kladli různé otázky, p. Petr jim ochotně
vše vysvětlil a ukázal. Vzal s sebou i rozličné
předměty: oděvy, mokasíny, zbraně, dýmku
míru, amulety. Všechny ukázkové předměty
si český indián vyrobil sám.
Povídal poutavě o životě
indiánů v minulých staletích
i o současném životě v amerických rezervacích. Učil naše
žáky základy lakotštiny, jen pro
zajímavost uvádíme, že první
učebnici, slovník i gramatiku
tohoto krásného jazyka vytvořil český lingvista Jan Ullrich.
Na závěr byl náš charismatický
host právem odměněn bouřlivým potleskem všech přítomných. Věřím, že v příštích
letech se podaří toto setkání
zopakovat. Děkujeme!
Mgr. Andrea Hovjacká
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RBP Street Hockey Cup 2018
V pondělí 12. března 2018 se konala na V prvním kole jsme narazili na obhájce titulu
naší škole kvalifikace na největší florbalový ZŠ E. Krásnohorské Frýdek-Místek. V záturnaj v České republice pod názvem RBP kladní hrací době jsme remizovali 1:1. Poté
Street Hockey Cup 2018. Turnaje se zúčast- následovaly samostatné nájezdy, ve kterých
nilo přes 30 hráčů a hráček, kteří byli rozdě- jsme podlehli 3:2 a naše cesta turnajem tak
leni do 6 týmů. Vítězem turnaje, jehož cílem bohužel skončila.
Celému týmu chci poděkovat za předbylo vybrat 6 nejlepších florbalistů školy, se
stalo družstvo ze 6. ročníku. Na turnaj se vedené výkony a vzornou reprezentaci naší
nakonec nominovali Vojtěch Fojtík, Marek školy na veřejnosti.
Mgr. Jiří Šmahlík
Velčovský a Jaromír Kubala ze 6. A, Kryštof
Atoníček ze 6. B, Lukáš Galla
ze 6. C a brankář Filip Bado ze
7. A.
Kvalifikační zápasy jsme
odehráli proti ZŠ Dolní Domaslavice, která měla tým tvořený
hráči z klubu FC Smilovice. Po
dvou těžkých utkáních, ve kterých jsme jasně zvítězili, jsme
se mohli radovat z postupu na
turnaj, který se konal v Ostravě
Dubině.
19. dubna probíhal největší florbalový turnaj v České
republice. Na turnaj přijelo 64 týmů z několika krajů. Našemu florbalovému týmu nepřál los, ale přesto jsme reprezentovali s chutí.

Revolution Train – Protidrogový vlak
V úterý 24. dubna se žáci 9. ročníku vypravili do Frýdku-Místku na netradiční „exkurzi“. Navštívili „Protidrogový vlak“. Tento projekt sází na zážitek všemi smysly a na
interakci. Jádro projektu tvoří protidrogový
vlak – jedná se o multimediální mobilní vlak,
jehož interaktivní uspořádání cílí především
na děti a mládež ve věku 10-17 let, ale je vhodný také pro poučení a vzdělávání dospělých.

Cílem je oslovit všechny lidské smysly, aby
působení na osobnost návštěvníků vlaku bylo
velmi efektivní a ovlivnilo jejich pohled na
legální a ilegální návykové látky.
Protidrogový vlak je tvořen šesti vagóny.
Návštěvníci doslova projdou reálným příběhem drogové závislosti, který sledují v několika kinosálech v jednotlivých vagonech. Po filmové pasáži následuje realisticky ztvárněná
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a přímo s drogami související scéna. V těchto
prostorách se pak uskutečňuje interakce mezi
moderátorem a návštěvníky. Díky kombinaci informací, smyslového vnímání a diskusi
s moderátorem se návštěvník dokáže velmi
dobře vžít do situací, které s sebou zneužívání drog nese. Návštěvníci vlaku na několika
místech „příběhu ve vlaku“ také současně
zapisují do dotazníků, jak by se v dané situaci
zachovali oni sami.
Celý program na žáky velmi zapůsobil
a nenásilnou formou je přiměl k zamyšlení.
Mgr. Jitka Drabinová, metodik prevence

Naši deváťáci pozorně sledovali varovné příběhy drogové
závislosti.
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Rytíři nebes
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Sportovní komise Rady obce Dobrá pořádá

4. ročník běžeckého závodu

5/2018

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

Pálení čarodějnic

5/2018

Mateřská škola informuje…
Měsíc duben, který je za námi, byl v naší školce měsícem ochrany. Vzhledem k tomu, že
v tomto měsíci slavíme Den Země, zamýšlely se děti naší školky nad tím, jak té naší matičce
Zemi pomoci a chránit ji. Děti si povídaly o tom, jak třídí odpad ve školce i doma, jak pečujeme o přírodu, jak se staráme o zvířátka. Některé třídy se vydaly do lesa, kde sbíraly medvědí
česnek, zaposlouchaly se do zpěvu ptáků, pozorovaly jarní květiny. A nejen to…

DIVADLO V MŠ
Divadlo z Havířova k nám tentokrát zavítalo s pohádkou „O Hadráčkovi a Plecháčkovi:“ Jednalo se o ekologickou pohádku,
která nám korespondovala s naším měsíčním
integrovaným blokem. Do pohádky byly vel-

mi přirozeně zapojeny i naše děti, které pomáhaly veverce s tříděním odpadu. Pohádka
byla doplněna různými logopedickými hrami
a také zajímavými písničkami, při kterých si
děti s radostí zatančily.

KLAUNI Z BALÓNKOVA OPĚT MEZI NÁMI
Klauny z Balónkova naše děti viděly na
našem školním karnevale, takže klauny děti
ihned poznaly. Tentokrát si klauni pro děti
připravili povídání a písničky o zvířátkách,

které děti nejprve musely uhádnout a pak
si poslechly veselé a také poučné povídání
o daném zvířátku, například o rybě, o sově,
o lišce a spoustě dalších zvířátek…
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SFÉRICKÉ KINO V NAŠÍ ŠKOLCE
Sférické kino si tentokrát pro děti připravilo povídání o životě stromů.
Kolik toho víme o fotosyntéze, oběhu kyslíku a struktuře stromů od kořenů až po listy?
Jak stromy získávají energii ze slunce? Proč
rostou? Jak to, že se voda z kořenů dostává
v rozporu se zákony gravitace do listů?

Chtěli bychom poděkovat Jezdeckému
klubu Moravian za možnost exkurze pro
děti z Mateřské školy Dobrá (třída Sluníčko). Děti se dozvěděly spoustu zajímavých
věcí nejenom ze života koní. Na závěr děti
čekalo překvapení – malá projížďka na koni
pod dohledem instruktora.

Zvídavá a milá beruška Dolores a svatojánský brouček Michael našli odpovědi na
všechny tyto otázky ve své škole pro broučky.
Spolu s nimi děti cestovaly zázračným světem
přírody a odhalily největší tajemství stromů.

Také bychom chtěli poděkovat za možnost návštěvy Veterinární ordinace Galvet.
Děti měly možnost vidět, jak se očkuje štěňátko, dozvěděly se, co všechno zvířátka potřebují a jak se ošetřují.
Děkujeme! Třída Sluníčko

Nyní se děti ve svých třídách pečlivě připravují na oslavy Dne matek, pilně zkoušejí také
děti ze Sborečku, aby potěšily také ostatní obyvatelky naší obce.
V měsíci květnu nás také čeká velká spousta zajímavých akcí, o kterých se dozvíme více
v měsíci červnu.
Mgr. D. Dvořáčková
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Středoškolský pohár 2018
„Na vítězství jsme sice nedosáhli,
ale i přesto se těšíme ze stříbrné medaile
a týmového duchu!“
Dne 3. března 2018 se čtyřčlenný tým
B.H.C. Dobrá (Petr Hadaščok, Josef Studenič, Jiří Dohnal a Kamila Žvaková) vydal
porovnat své síly do jihomoravského města
Břeclav. Ranní vstávání pro nás sice nebylo
moc příjemné, ale jako výlet bych to nejen
já, ale i zbytek posádky zhodnotil jako jeden
z nejpovedenějších. Celou cestu jsme se smáli
od ucha k uchu a dobrá nálada se nás držela
až po konec. Po cestě nás čekala horda zážitků. Ať už cesta z Ostravy do Hodonína s velice
komunikativní, veselou a zvídavou paní, tak
už naše zbrklost. Jistě se někdo zasekl nad
tím, proč píšu „cesta z Ostravy do Hodonína“. To právě proto, proto, že jsme si dokázali splést zastávku a vystoupili na jiné, než
měli. Každopádně jsme to vzali s úsměvem
a se zpožděním dojeli na břeclavské místo
činu. Turnaje se účastnili bohužel jen 3 kluby,
a to my a 2 další. A jak řekl Josef Studenič:
„Turnaj to byl dobrý, ale myslím si, že by to
chtělo více klubů. Přece jenom tři kluby je
málo a pak už vlastně nemáte takovou motivaci o medailové příčky.“ tak mu musím
uznat jen za pravdu. Atmosféra byla skvělá
a je jen škoda, že se neúčastnilo týmů více.
Každopádně si myslím, že náš tým podal velice dobrý výkon. Poradili jsme si s oběma
týmy. Avšak finále s Gunners Břeclav nám
do karet nehrálo. Břeclav vytasila své veškeré síly, aby jejich domácí půda byla vítězná

a my si nakonec odvezli 2. ale za to opravdu
vybojované místo. Jiří Dohnal (bývalý bohumínský hráč), který si za náš tým zahrál další
z jeho premiérových turnajů, odvedl famózní
výkon a na turnaj rád vzpomíná. „Má další
zkušenost v doberském dresu byla super. Mí
týmoví spoluhráči byli moc fajn a rozhodně
jsme se nenudili. Jsem moc rád, že mě vzali
přátelsky mezi sebe a myslím, že s herním
výsledkem můžeme být spokojení. Vzájemně
jsme se doplňovali a projevili se jako tým.“
řekl Jiří Dohnal. Výkony Petra Hadaščoka
byly také na perfektní úrovni a myslím, že
mu tento turnaj opravdu svědčil. Josefa Studeniče se bohužel tentokrát držela smůla, ale
díky týmové podpoře zahrál výsledky, jak jen
nejlépe dovedl. Konečně Kamila Žvaková překvapila sama sebe a s uspokojivými výsledky
také přispěla týmu. Po skončení turnaje jsme
se všechny 3 týmy odebraly do nedaleké restaurace na posilňující pozdní oběd a vydali
se na zpáteční cestu domů. Ta se také nesla
ve veselém duchu, jelikož jsme opět ve vlaku
narazili na přátelského spolucestujícího, se
kterým jsme se nejen dorozumívali v polském a anglickém jazyce, tak jsme se zasmáli
a představili mu naši skvělou hru. Po dlouhé
cestě jsme vyčerpaní došli do svých domovů
a teď už jen zbývá těšit se na další podobně
vydařené výlety a turnaje.
Kamila Žvaková (B.H.C. Dobrá)
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4. turnaj ŠPRTEC TOUR – Bohumín
„V družstvech jsme opět první!“
Dne 28. dubna 2018 se uskutečnil poslední turnaj ŠPRTEC TOUR na Základní škole v Bohumíně. BHC Dobrá byla na
tomto turnaji zastoupena hned v 9 členech,
konkrétně – Dalibor Hájek, Libor Houda,
Petr Hadaščok, Josef Studenič, Jiří Dohnal,
Štěpán Berek, Kryštof Skokan, Denisa Sehnoutková a Kamila Žvaková. Turnaje se
účastnilo 55 hráčů a hráček.
O nejlepší výkon našeho klubu se postaral Jiří Dohnal, který pouze s jedinou prohrou sáhl na 2. místo v mužích a celkovém
pořadí. Hned za ním na 3. příčce byl Josef
Studenič, který svým výkonem překvapil
a domů si odvezl zasloužený bronz. Nemůžeme zapomenout ani na Libora Houdu, který
se s Josefem přel se stejným počtem bodů,
bohužel na stupínek to nestačilo, ale i tak byl
spokojen s krásným 5. místem. Petr Hadaščok, který na tento turnaj byl nabuzen, se
sice medaile nedočkal, ale mohl se těšit z 11.
místa a dobré nálady. Hned za ním na 12.
místě byla Kamila Žvaková, která si z turnaje
odvezla pohár za 1. místo v kategorii ženy.
Nebyl to, ale jediný pohár, který jsme v této
kategorie získali. Denisa Sehnoutková, která absolvovala další z prémiových turnajů,
si tentokrát sáhla na bronz a věřím, že brzo
nasbírá dostatek zkušeností na to, aby zao-

bírala přední části tabulek. Smůla bohužel
šlapala na paty Daliborovi Hájkovi, který
tak známý jako náš kormidelník zaobíral
své místo až v půlce tabulky. Nesmíme zapomenout ani na naše dva skvělé starší žáky
– Kryštofa Skokana a Štěpána Berka, kteří si
porovnali síly jak s vrstevníky, tak se staršími hráči a budeme jim držet palce, aby jejich
zkušenosti proměnili v medaile na příštím
turnaji. Celkově jsme však kralovali a domů
si vezeme 1. místo v družstvech.
Velké finále této řady ŠPRTEC TOUR
se bude konat v Dobré 26. - 27. května v zastoupení 12 nejlepších mužů, žen a 8 žáků.
Pořadí:
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2.
3.
5.
11.
12.
27.
31.
49.
53.

Jiří Dohnal
Josef Studenič
Libor Houda
Petr Hadaščok
Kamila Žvaková
Dalibor Hájek
Denisa Sehnoutková
Štěpán Berek
Kryštof Skokan
Kamila Žvaková (B. H. C. Dobrá)
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Billiard – Hockey Šprtec
2. liga – 2. kolo
15. 4. 2018 (Žďár nad Sázavou)
Nejcennější vítězství - BHC Dobrá obral o body Prahu
2. kolo nabídlo zajímavou podívanou. V naší
sestavě chyběl JOSEF STUDENIČ, který
dostal od klubu volno a nahradil ho zkušený
JAN BILKO. Do prvního utkání jsme vyzvali
Šuture z Ostravy. Tento náš ne příliš oblíbený
soupeř nás hned od začátku začal školit. Drželi
jsme s nimi krok pouze do poloviny zápasu,
pak na nás vlítla veliká ofenzíva vedená Pavlem Pelikánem a nám nezbylo nic jiného než
přijmout porážku 2:7. Po tomto zápase přišly
velké emoce JOSEFA SVOBODY, který si vzal
do parády celý tým a dost zvýšeným hlasem jim
domlouval, že takto se prostě hrát nedá. V druhém zápasu se Stochovem bylo naše mužstvo
jako vyměněné. Tvrdá slova Josefa Svobody
si hlavně vzal osobně JIRKA DOHNAL, který
před sezónou posílil náš tým a začal hrát svoji
hru. Velmi vyrovnané utkání nakonec skončilo
remízou 3:3, ale tým předváděl přesně to, co
se od něj čekalo. A to pocítili i domácí hráči
ze Žďáru nad Sázavou. My jsme pořád měli
v paměti porážku 0:8, a proto jsme se do nich
chtěli zakousnout. Povedlo se, velmi kvalitní
Tabulka po 2. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

8
6
6
6
8
8
7
6
5

4
4
4
3
2
3
2
2
0

hra doberských hráčů dokráčela až k jejich debaklu 8:1. Josef Svoboda i přes vysokou výhru
burcoval tým ještě k lepšímu výkonu, protože
na závěr nás čekala velmi kvalitní Praha. Všichni hráči BHC Dobrá si tyto slova hodně brali
k srdci. Šlo vidět, že moc chceme porazit mančaft z hlavního města Prahy. Hned od úvodu
jsme hráli, co potřebujeme až do posledního
trojzápasu, kde jsme se uklidnili a v pohodě
jsme si dokráčeli pro hladké vítězství 6:2. Do
tabulky si tak připisujeme hezkých 5 bodů
a držíme krásné čtvrté místo. Není to však konec, chleba se bude lámat v Bohunicích, kam
pojedeme ke třetímu kolu 13. 5. 2018. Tam
budeme chtít urvat co nejvíce bodů, abychom
mohli poprvé dokráčet do finálového kola.
Všem našim hráčům, konkrétně DALIBORU
HÁJKOVI, JIŘÍMU DOHNALOVI, PETROVI
HADAŠČOKOVI a HONZOVI BILKOVI, moc
děkuji. Bylo úžasné sledovat, jak se tým dokáže
vzpružit po prohraném zápase a bojovat jako
jeden muž, velký klobouček jim patří, všichni
podali fantastický výkon.
3
1
1
2
3
0
2
0
0
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1
1
1
1
3
5
3
4
5

39 : 25
26 : 17
22 : 20
28 : 17
33 : 26
29 : 36
22 : 29
16 : 33
10 : 22

218 : 207
161 : 129
138 : 135
180 : 129
218 : 189
186 : 199
144 : 147
145 : 203
104 : 156

11
9
9
8
7
6
6
4
0

Zápasy 2. kola:
BHC Dobrá
BHC Dobrá
BHL Žďár nad Sázavou
E.S.H. Praha

-

Šuture
TJ Sokol Stochov
BHC Dobrá
BHC Dobrá

Statistiky hráčů BHC Dobrá po 2.kole: Z.
9. DOHNAL Jiří
B.H.C. Dobrá 6
10. HÁJEK Dalibor
B.H.C. Dobrá 6
23. HADAŠČOK Petr B.H.C. Dobrá 6
25 SVOBODA Josef B.H.C. Dobrá 5
36. BILKO Jan
B.H.C. Dobrá 4
40. STUDENIČ Josef B.H.C. Dobrá 2

V. R.
15 9
15 8
9 5
7 4
6 1
2 1

2:7
3:3
1:8
2:6

16 : 21
26 : 26
19 : 42
22 : 33

P. GV.
2 4
2 5
0 4
2 1
2 3
1 0

GO.
59 : 41
44 : 27
33 : 21
23 : 18
14 : 19
7:3

B.
20
18
10
10
4
3

5 0,333
3 0,200
1 0,111
3 0,429
-2 -0,333
1 0,500

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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Dubnová brigáda na Barnošce
Každý máme oblíbenou chatu, na kterou
se rádi vracíme a pro mnohé skauty, nejen
z Doberčat, je tímto místem chata Barnoška
na Travném. Barnoška je dokonalým příkladem skautské chaty. Není tam elektřina,
cesta tam je pěkná dřina. Topíme si v krbu
a jídlo vaříme na kamnech. Aby mohla být
chata v tak skvělém stavu, jako je teď, musíme se o ní starat a udržovat pravidelnými
brigádami. A na jedné takové jsme byli minulý týden. Část nás vyrazila už v pátek večer
a ostatní přijeli druhý den ráno. V sobotu
jsme vstali v 5:30 (ranní ptáče dál doskáče)
a v tento brzký čas jsme posnídali a dali se
do práce. Byl tam s námi i skautský bratr
z Frýdku Papírek, který celou práci korigoval. Někteří přenášeli dřevo, ostatní ho
sekali a přenášeli zase dál do kůlny. Také
jsme s hrábkami uklízeli okolí chaty a určitě
nemohu zapomenout na holky, které umyly okna (fotku radši nebudu zveřejňovat)
a důkladně uklidily interiér chaty od myších

bobků a podobných nežádoucích věcí. Protože jsme měli opravdu hodně pracovitých
rukou, měli jsme práci brzo hotovou a mohli
jsme si také užít slunečný zbytek soboty. Na
ohni a kameni jsme si upekli chleba s naším oblíbeným náročným receptem (voda
+ mouka + sůl) a večer jsme si stejně jako
v pátek zazpívali při tónech kytary oblíbené
písničky. Moc děkuji skupinkám Sov, Granátů, Medvědů a Papoušků a také Papirkovi
a všem vedoucím za pomoc.
Petr Mališ (Pepan)
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Ivančena 2018
Každý rok se skauti a skautky z celé České republiky vydávají uctít památku skautů,
kteří byli za účast v protinacistickém odboji 24. dubna 1945 popraveni gestapem na
samém konci války na starém židovském
hřbitově v Cieszyně.
Tento rok se starší členové Doberčat z 2.
a 3. oddílu vydali k mohyle už v pátek večer.
Vlakem jsme dojeli do Frýdlantu a odtud
jsme vyšli přes Malenovice kolem hotelu
Bezruč až ke kamenné mohyle Ivančeně.
Tady jsme si na ohni opekli párky, poděkovali za krásný den a přespali pod širým
nebem. Někteří spali v hamakách a ostatní
na zemi. V sobotu po východu slunce jsme
se vydali zdolat Lysou horu. Po cestě jsme
potkávali mnoho skautských bratrů a sester, až jsme nestačili zdravit. Na hoře jsme
si dali polévku, pokochali jsme se krásným

výhledem a sešli jsme zpátky k mohyle. Tady
jsme potkali také ostatní vlčata, světlušky
a jejich vedoucí z našeho 1. oddílu. Kousek
od mohyly se konala mše svatá. Po mši jsme
vyrazili zpět domů. Bylo krásné, setkat se
s tolika skauty z celé České republiky, ale
i naších zahraničních sousedů na jednom
místě. Příště vyrážíme znovu.
Petr Mališ (Pepan)
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Víkendovka na Morávce

V pátek 6. 4. 2018 jsme vyrazili na víkendovku k panu Růžičkovi na Morávku. Tentokrát byla akce určena pouze pro mladší
světlušky. O program se celý víkend staraly
Lentilky, což je družina skautek. Sešli jsme
se v 15:20 na autobusové zastávce Dobrá střed a zamířili jsme autobusem na zastávku
Morávka - Úspolka, kde nás čekal odvoz až
na chatu. Celý víkend se nesl v duchu dobra
a zla, kdy se děti snažily uchránit celý svět
před zlem a pomáhaly v různých soutěžích
dobru. První velká hra byla velice důležitá,
protože jednu z vedoucích posedlo zlo a děti
ji musely zachránit. Na večeři jsme měli
vývar a výborný guláš. Večer jsme všichni
společně zpívali a hráli na kytaru v příjemné
atmosféře u krbu. Ráno jsme se probudili do

mrazivého rána, ale brzy venku vysvitlo pořádně sluníčko a oteplilo se. Na snídani jsme
měli buchty, které nám napekly naše hodné
maminky. Dopoledne jsme opět hráli spoustu her a pomohli jsme nanosit trošku dřeva,
aby bylo čím topit. Dokonce nás přijel na
kole navštívit i náš pan farář. Na oběd jsme si
uvařili špagety, a jako bonus jsme si po obědě mohli pochutnat na čerstvém smoothie
z mnoha druhů ovoce. Celé odpoledne jsme
byli venku, protože počasí a čerstvý horský
vzduch nám opravdu vyhovoval. K večeru byl
završen program, protože se nám konečně
podařilo přemoct zlo a zvítězilo dobro. Poté
nechyběla samozřejmě stezka odvahy, kde
holky mohly prokázat, že jsou opravdové
světlušky a všechny tuto stezku zvládly na
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výbornou. Další den ráno nás opět čekalo
krásné počasí, ale bohužel náš víkend pomalu končil a my se museli rychle sbalit a uklidit
chatu. Po cestě dolů nás však potkalo nemilé
překvapení. Přes cestu spadl strom a nemohli
jsme se dostat na druhou stranu, proto jsme
museli přebrodit řeku. Byl to opravdu velký
zážitek jak pro děti, tak i pro vedoucí. Jelikož
jsme však zdatní skauti, tak jsme se nenechali
zastrašit, zdárně jsme to zvládli a pokračovali
jsme v cestě na autobus. Ve 12:30 jsme dorazili zpět do Dobré se spoustou nových zážitků
a vědomostí. Děkujeme moc panu Růžičkovi,
který nám poskytl svou chatu a pomohl nám
celou víkendovku zrealizovat. Velký dík patří také Lentilkám, které program připravily
opravdu výborně a jednou z nich budou urči-

tě výborné vedoucí. Už se všichni těšíme na
další společnou akci.
Lenka Turoňová
Více fotografií na http://dobercata.rajce.
idnes.cz
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VLAK DOBROU PROJÍŽDÍ JIŽ 130 LET
Jednou z nejdůležitějších událostí v dějinách naší obce je stavba a
zprovoznění železnice. O výročí budovy bylo psáno v Doberských listech
v zimě, 1. června si připomeneme onen den, kdy přesně před 130 lety
Dobrou první vlak na nádraží zastavil a snad někdo vystoupil a nastoupil.
Ze statistiky je známo, že ten den bylo (prý) u nás počasí pěkné, nepršelo,
jen těch lidí, kteří se přiblížili k trati — byť jich bylo hodně — přece jen ne
tolik, kolik by si taková událost zasloužila. První jízdě předcházela totiž řada jízd zkušebních,
které vzbudily mimořádnou pozornost, takže první vlak už byl pro mnohé, zvláště pokrokově
smýšlející, obyčejností. Jen tak si můžeme onu malou účast vysvětlit.
Vyobrazení na pohlednici vlevo je z doby kolem roku 1905 a je zřejmě nejstarší fotografií nádraží
vůbec. Vzadu před budovou ještě nestojí č. p. 278 (bývalý hostinec a pak mateřská škola), které
bylo postaveno v roce 1906. Zato zde stojí nějaký provzdušněný přístřešek pro čekající na dostavník
(zcela napravo), ten je doložen k roku 1901. Odjížděl s výletníky přes Nošovice a oboje Lhoty až
na Morávku čili „do hor“. — Na snímku níže vpravo si všimneme nejen vlaků a kolejiště, ale předně
toho, co již nestojí: Domečku, jenž byl snad veřejnými záchodky, a lampy veřejného osvětlení mezi
1. a 2. kolejí. Vzrostlé stromy by mohly být třicetileté, vysazené při stavbě nádraží. Obrázky
doplňuje jeden z Hnojníku — nádraží si byla velmi podobná, i když to v Hnojníku se zdá být
honosnější, ale vlaky a cestující byli stejní.
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

1905

1907
1904 lokomotiva, která přijela z Dobré
na nádraží v Hnojníku
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1920

Pozvání k společně prožité „Noci kostelů 2018“
Římskokatolická farnost Dobrá Vás srdečně zve na již tradiční „Noc kostelů“,
která proběhne v pátek 25. května 2018
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 2018 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.
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 P. ThLic. Marka Kozáka Th.D. „Proč máme kostel.“
Hodina duchovní hudby
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 obrazů z historie farnosti a prezentace fotografií z pouti farnosti po stopách svatého Františka do Assisi. Celý kostel bude slavnostně vyzdoben květinovou výzdobou od Českého zahrádkářského svazu v Dobré.
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
- 30 -

5/2018

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.

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.

Doprava zdarma

• Kdykoliv můžete telefonovat na
603 447 219.

volejte na: 724 029 987, pište na
klimaracingteam@seznam.cz

Advokátní kancelář Havířov – Město,
Na Fojtství 8, 736 01
Tel., fax: 596 810 741, mobil 603 447
219, e-mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat!

www.klimatizaceova.cz

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

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

558 412 307
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 4. 6. 2018 do 12.00 hodin.
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DEN DĚTÍ
19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOBRÁ

www.dobra.cz

