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Slovo starosty
Vážení občané,

jak jsme Vás již informovali, na pondělí 
10. června bylo svoláno veřejné 4. jednání Za-
stupitelstva obce Dobré. Zastupitelé schválili 
zprávy kontrolního a finančního výboru. Dále 
projednali žádost obce Horní Domaslavice, 
o vytvoření společného školského obvodu spá-
dové školy ZŠ Dobrá. V diskusi k tomuto bodu 
zaznělo, že je možné navýšit kapacitu školy, 
ale jen v omezeném rozsahu, pouze o desítky 
dětí. Dohoda by měla být časově omezena na 
dobu tří let, aby si obec Horní Domaslavice 
mohla připravit vlastní řešení problému zajiš-
tění školní docházky. Po delší diskusi byl tento 
záměr schválen. 

Zastupitelstvo se dále rozhodlo udělit Cenu 
obce Dobrá za rok 2018 paní Libuši Kasperové 
za dlouholetou pedagogickou činnost v základ-
ní škole Dobrá a za celoživotní aktivitu a obě-
tavou práci cvičitelky v TJ Sokol Dobrá. Cena 
bude předána u příležitosti Dne obce – Velká 
Doberská 2019 v sobotu 7. září.

Zastupitelé projednali závěrečný účet obce 
za rok 2018 a schválili účetní závěrku obce 
k 31. 12. 2018, se závěrem bez výhrad. Dále 
jsme schválili smlouvu o zajištění dopravní 
obslužnosti linkami MHD s městem Frýdek-
-Místek. I nadále k nám bude zajíždět linka 
č. 3 a linka č. 13. Současně se budeme snažit 
o zlepšení návaznosti jednotlivých spojů, for-
mou podávání připomínek při projednávání 
jízdních řádů. 

V diskusi občané poukazovali na problém 
stávajících chodníků, které potřebují opravy. 
Tomuto tématu se věnuje samostatný článek 
v tomto vydání Doberských listů. Informova-

li jsme také přítomné občany o pokračujícím 
úsilí obce ke zrušení nepovolené skládky au-
tomobilů a vraků u vjezdu do obce ve směru 
od VÚHŽ. V této záležitosti jsme poslali opa-
kovaný podnět na Českou inspekci životního 
prostředí a Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje. V  nejbližších dnech očekáváme další 
kontroly odpovědných úřadů. 

Ve čtvrtek 27. června jsme na Obecním 
úřadě v obřadní síni přivítali nejlepší žáky 
Základní školy Dobrá. Je to tradiční slav-
nost, na kterou se s  panem místostarostou 
každoročně velmi těšíme. Celkem 27 dětí bylo 
tentokrát oceněno diplomy za úspěchy, kte-
rých dosáhli v tomto školním roce. Ředitelka 
školy paní Mgr. Radka Otipková nám při slav-
nostním předávání představila vybrané žáky 
a seznámila nás s jejich konkrétními úspěchy 
nejen v oblasti učení, ale například za aktivitu 
v třídním kolektivu nebo za jejich vynikající 
sportovní či kulturní úspěchy. Všichni ocenění 
si poté odnesli na památku drobné dárky. 

Tím ovšem letos oceňování neskončilo. 
Následně jsme přijali v obřadních prostorách 
členy školního Ekotýmu a školní televize. Opět 
jsme všem poděkovali za jejich činnost pro 
školu i pro obec a životní prostředí a všichni 
si rovněž odnesli malou odměnu. Naše škola 
a její Ekotým v letošním roce, na základě auditu 
a posouzení zprávy z auditu komisí, obhájila 
mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu 
4 let. K obhajobě titulu srdečně blahopřejeme! 
A také pořady, které vysílá školní televize, si 
můžete všichni prohlédnout na internetové 
adrese: http://www.zsdobra.cz/wiki/doku.php

Ing. Jiří Carbol,  
starosta obce
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Sportovní den Sdružení obcí  
povodí Morávky

Sobota 15. června roku 2019 byla dnem 
sportování a společné zábavy dětí i dospě-
lých z obcí, které tvoří Sdružení obcí povodí 
Morávky (SOPM). 

V pěkném prostředí základní školy v obci 
Morávka byly připraveny soutěže pro čtyři ka-
tegorie dětí, pro dospělé i pro zástupce vedení 
jednotlivých obcí. Soutěžilo se také ve společ-
né disciplíně všech dětských reprezentantů, 
skákání v pytli, a v tradičním hodu vajíčkem.

Při takových akcích není důležité, kdo vy-
hraje, ale každý úspěch potěší!

Dětem z Dobré se vydařily hned dvě úvod-
ní disciplíny pro děti do 8, resp. 10 let a já jim 
moc blahopřeji k zisku 1. a 2. místa. Lepší 
začátek jsme si jako tým Dobré nemohli přát 
– a děti to zvládly jen ve čtyřech, protože jsme 
neměli potřebný počet závodníků (tři v každé 
věkové kategorii). Musely se soustředit na 
dvě disciplíny a povedlo se – blahopřeji Adéle 
Tenglerové, Beátě Dudkové, Gabriele 

Mohylové a Radku Gongolovi a děkuji jim 
za skvělé výkony.

V obou starších kategoriích jsme museli 
hodně improvizovat, abychom vytvořili dvě 
trojice závodníků. Nakonec jsme na to šli 
šalamounsky a  po poradě s  organizačním 
týmem ve složení paní Naďa Hadaščoková, 
Jana Blahutová a Alena Svobodová jsme 
rozhodli, aby trojice dětí – Julie Foldynová, 
Vít Petroš a Jan Kalus - soutěžila v obou 
kategoriích. 

Počet přihlášených a nakonec absentu-
jících dětí komentovat nebudu, jen chci po-
děkovat právě „třem ženám v oranžovém“, 
které se spolu s přítomnými rodiči o děti po 
celou dobu pečlivě staraly. A právě z někte-
rých rodičů se stali reprezentanti obce Dobrá. 
Přijeli dohlédnout na své děti a  možnost 
zapojit se do sportovního klání jim vůbec 
nevadila, ba naopak, a já bych chtěl ocenit 
tento přístup a jmenovitě za něj děkuji paní 
Aleně Tenglerové (speciální poděkování též 
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za fotky), Kateřině Gongolové, Martině 
Dudkové, Evě Mohylové, Radimu Dudkovi 
a Martinu Mohylovi. Děkuji, rodiče, byli jste 
skvělí!

A ještě nesmím zapomenout na Patrika 
Mikoláše, mladého člena SDH Dobrá, 
který všechny děti i doprovod bezpečně na 
Morávku zavezl a zase zpět přivezl, a  i on 
se zapojil do soutěže dospělých, takže díky, 
Patriku, za projevenou ochotu i aktivitu.

Pomyslnou štafetu vedoucího našeho 
týmu ode mne v  pozdním odpoledni pře-
vzala členka rady obce paní Ing. Drahomíra 
Gongolová…a i ona uspěla, ve střelbě na terč 
obsadila slušné sedmé místo. Blahopřeji, 

Drahuško, a děkuji za odpovědný dojezd do 
areálu v domluveném čase.

Jak jsem uvedl na počátku tohoto článku, 
o celkový výsledek se zase až tak nejednalo. 
I přes velké vedro se akce na Morávce vydaři-
la a já budu moc rád, až dětským soutěžícím 
z  naší obce osobně poděkuji, předám jim 
trička s logem obce a malé dárečky. A pokud 
chcete vědět, kteří v pořadí jsme nakonec 
skončili? Sedmí. Takže: v sedmi sedmí!

Pěkné prožití prázdnin všem dětem 
z Dobré přeji.

Milan Stypka
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P O Z V Á N K A

KULTURNÍ DEN
SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY 

neděle 11. srpna 2019 
areál „kamenité“ (Vyšní Lhoty)

Sdružení obcí povodí Morávky 
(SOPM) pořádá i letos Kulturní den 
SOPM.

Akce se uskuteční v neděli 11. srp-
na 2019 v areálu „Kamenité“ ve Vyšních 
Lhotách se začátkem v 15 hodin. Vstup 
na akci je ZDARMA!

Program:

15.00 - 16.00 
LAM TRIO (jazz a swing – 30., 40. 
léta)

16.15 - 16.45 
Petr Stebnický - imitátor z Ostravy

17.00 – 18.00 
FM Band (folk rocková kapela 
z Frýdku-Místku)

Máte-li rádi zábavu, při níž je mož-
né si nejen zazpívat, ale i zatančit, ne-
váhejte a poznačte si termín Kulturního 
dne SOPM do svých kalendářů!

Akce se koná za každého počasí. Na 
místě lze zakoupit občerstvení.

Vzhledem k tomu, že srpnové číslo 
Doberských listů bude k dispozici až po 
termínu konání této akce, dovoluji si již 
nyní požádat zájemce, aby se hlásili te-
lefonicky na č. 724 074 004 (paní Dra-
homíra Gryžboňová) nebo 603306814 
(pan Čeněk Juřica), nejpozději však do 
6. srpna 2019.

Autobus pro přepravu zájem na 
akci a zpět je již objednán. Je možno 
dojet do areálu též „po vlastní ose“ au-
tomobily či na kolech.

Odjezd od základní školy (u par-
ku) – 11. srpna 2019 v 14.30 hodin.

Odjezd z areálu po skončení akce. 

Dobrou náladu a přátele s sebou!

Milan Stypka
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DEN OBCE DOBRÁ  
– VELKÁ DOBERSKÁ 2019

Sobota 7. září 2019  |  multifunkční hřiště
Přestože právě začínají prázdniny, dovoluji 

si již nyní s dostatečným předstihem upozornit 
všechny tradiční návštěvníky na nejvýznam-
nější společenskou a kulturní akci v naší obci. 

Ano, řeč je o Dni obce – Velké Doberské 
2019. 

Sedmnáctý ročník se letos uskuteční v so-
botu 7. září 2019 - na obvyklém místě – v are-
álu multifunkčního hřiště u základní školy. 

Úvod oslav bude patřit soutěžním tý-
mům, které se budou snažit usmažit ten nej-
lepší bramborový placek! V tomto klání jde 
o prestiž, o dobré jméno, a účast přislíbili také 
naši přátelé ze Slovenska – o polských přáte-
lích a jejich účasti na letošní Velké Doberské 
není v době uzávěrky DL nic známo…).

Žádám všechny naše spolky, kluby, svazy, 
sportovce, i normální rodiny, nechť se při-
hlašují na email mistostarosta@dobra.cz). 

Soutěžní tým je tvořen třemi osobami, 
a soutěžící nebudou potřebovat nic než elán, 
nadšení a chuť pobavit diváky i sebe samot-
né. Všechny potřebné suroviny, včetně nádob 
a ingrediencí dodá pořadatel.

Začátek Mezinárodní soutěže v přípra-
vě bramborových placků je ve 13.00 hodin 
pod pódiem! Moderuje Marek Rehwald.

  
Od 14.00 hodin začne program oslav 

Dne obce na pódiu. 
Jako první se představí Lašská divadelní 

společnost Gigula v čele s lašským králem 
panem Zdeňou Vilušem Krulikovským!

Soubor má v  repertoáru lidové písně 
z moravského a slezského Lašska – od Po-
odří až k Babí hoře, a také veselé písničky 
a kuplety z našeho regionu – názvy některých 
z nich vám možná napoví: „V jednym dumku 
na Zarubku“, „Naš stařyček něboštiček“, „Za 
lasami, za gorami“ a třeba si i vybavíte, kte-
rak jste si spolu s nimi minulý rok notovali. 
Budou reprezentovat naši obec a věřím, že 
soubor podpoříte hlasivkami i potleskem.

A po panu králi bude pódium patřit našim 
nejmenším – dětem z mateřské školy. Sbo-
reček „Paprsek“ si každé svoje vystoupe-
ní náležitě užívá, úroveň je stále vyšší, děti 
zpívají s nadšením a mnohé diváky určitě 
přinejmenším rozněžní. Neváhejte a přijďte 
si děti poslechnout a podpořit je potleskem!

Dětský pěvecký soubor Paprsek vznikl 
v roce 2013 a prezentuje Mateřskou školu 
Dobrá na různých akcích a vystoupeních. 
Na každém vystoupení můžete spolu s dětmi 
a paní učitelkami vidět malého roztomilého 
maskota „Paprska“.

Dětský pěvecký soubor Paprsek vystou-
pí pod vedením paní učitelky Mgr. Marie 
Kociánová.

Letos se dočkáme i premiéry. Představí 
se také náš nový Taneční soubor Beruška 
po vedením paní učitelky Mgr. Magdalény 
Volné. 

Předškoláčky vystřídají starší děti. 
Tentokrát se nám představí někteří laure-

áti cen soutěže Talent z Dobré, která se usku-
tečnila v měsíci červnu.
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Také letos přivítáme v areálu naše přátele 
z Ochodnice.

Blok vystoupení pěveckých, folklorních 
a tanečních souborů začíná v 15.20 hodin.

Jednotlivé soubory se vždy snaží předvést 
co nejlepší výkon, zaujmout diváky svou cho-
reografií, vysokou mírou profesionality. Na 
svá vystoupení v Dobré se poctivě připravují 
a náramně těší!

Ze slovenské Ochodnice letos přijedou – 
pěvecká skupina Seniorka, folklorní soubor 
Kýčera a mažoretky ELLIS.

 Pěvecká skupina Seniorka se do Dobré 
vždy velmi těší. Vzhledem k tomu, že „dámy“ 
jsou stále velmi aktivní, dočkáme se zřejmě 
i nových písní.

 Soubor je velmi mladý a tvoří jej 14 členů. 
Reprezentuje svou obec na festivalech 
a přehlídkách po celém Slovensku (Kysuc-
ké Nové Mesto, Čadca), ale i v Polsku. Ve-
doucím souboru je nestárnoucí paní Emília 
Gáborová.

Folklorní soubor Kýčera rozdává radost 
písněmi i tancem již od roku 1972. V součas-
né době je jeho vedoucí paní Anna Vavríková. 
Kýčera byla původně ryze ženským soubo-
rem, později začala účinkovat jako smíšený 
pěvecký soubor. Reprezentovala obec na 
mnohých okresních folklorních festivalech, 
např. na Beskydských slavnostech v Turzov-
ce. Získala první místo ve státní soutěži v Ri-
mavské Sobotě. 

 V  Dobré nebude Kýčera vystupovat 
poprvé, i proto se můžeme těšit na pásmo 
známých písní a  scének, které vycházejí 
z historie Kysuckého kraje. Jistě si pro nás 
připraví i nějakou novinku.

Mažoretky ELLIS vznikly v roce 2006 
pod vedením Zuzany Cibuľové a dnes fun-
gují pod záštitou Centra volného času a obce 
Ochodnica. Pri trénincích vypomáhají Zorka 
Neomániová a choreografka Simonka Kan-
toríková. V současnosti soubor navštěvuje 
50 děvčat ve věku 4-18 let, a jsou rozděle-
né do 4 věkových kategorií: děti, kadetky, 
juniorky a seniorky. Naposledy se mažoretky 
zúčastnily mistrovství Slovenska v Trenčíně, 
odkud si přivezli 2 zlaté a 2 bronzové medai-
le. V období 2010 - 2014 získaly opakovaně 
titul mistra Slovenské republiky. V posled-
ních letech sbírají medaile i na Mistrovství 
Evropy, u nás se naposledy děvčata předsta-
vila v roce 2016. Máme se tedy na co těšit!

Odpolední program moderují Natálka 
Pajdlová a Kryštof Skokan.

Věřím, že se členkám a členům souborů – 
stejně jako všem našim slovenským hostům 
bude v Dobré líbit, neboť o ně budou s láskou 
a citem pečovat naši senioři. Samozřejmě je 
oficiálně požádám o spolupráci a doufám, že 
mne neodmítnou.

Odpolední program moderují Natálka 
Pajdlová a Kryštof Skokan.

Velká Doberská není „jen o folkloru“. 

Každý návštěvník si najde něco pro sebe. 
Po slavnostním zahájení a předání cen obce 
(cca v 17.00 hodin) začne podvečerní část. 

Ta letos bude ve znamení ženských hlasů. 
Představí se tři kapely, v jejichž čele stojí (a 
samozřejmě zpívá) žena. 

Je dobrým zvykem ukázat našim občanům 
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vždy nějakou zajímavou kapelu z blízkého 
okolí a dát jí šanci prezentovat své skladby 
právě na Velké Doberské. V letošním roce to 
budou havířovští Butterfly Kiss.

Více o kapele, o změnách ve složení, o tou-
hách a stylu muziky bubeník Martin Ferko:

„Vznikli jsme v létě rocku 2010. Mezitím 
jsme stihli objet pár desítek koncertů a vydat 
2 desky, z čehož jednu nám křtila kapela Blue 
Effect. Nebojíme se experimentovat, takže 
v naší hudbě máte možnost slyšet různé prvky 
žánrů. Jednou bychom si chtěli zahrát na vel-
kém festivalu před tisíci lidma a to je náš cíl, 
za kterým si jdeme :-)

Kapela se vynořila z příběhu jménem rocko-
vý muzikál Srdce, který napsal kytarista Stan-
da Ferko a grafiku do něj vytvořil jeho bratr 
(http://bandzone.cz/srdce). Paja (zpěvačka) 
se přišla ucházet o roli Saby (zlé královny) a roli 
dostala. Nakonec z toho vzniklo přátelství, a je-
likož Standa i Paja vždy chtěli rockovou kapelu 
s vlastní tvorbou, plácli si a kapelu založili. Na 
post bubeníka usedl Standy brácha, post zpě-
váka dostal Honza (švagr od Martina) a Petr 
Zeman se chopil basy. Postupem času jsme se 
rozloučili s Peťou i Honzou a basu zastoupil 
Martin Řezáč a Honzu vystřídal zpěvák Michal 
Rajca. Martin Řezáč opustil kapelu z časových 
důvodů a my máme nového basáka Kubu Moje. 
Také jsme se rozhodli, že frontmanství si pře-
vezme jen Paja, tudíž od pozice zpěváka jsme 
definitivně ustoupili a začneme tvořit tvorbu 
pouze na ženský vokál...“

Kapelu Butterfly Kiss tvoří:

Paulee Kayzer (zpěv a klávesy) - Hudbě 
se věnuje již od 5 let, kdy začala docházet do 
hudební školy na klavír a později i na zpěv. 

Působila také po celou dobu studia ve sboru. 
Po 9ti letech se stala absolventem této školy 
z klavíru i ze zpěvu a nastoupila na Janáč-
kovou konzervatoř (obor operní zpěv)kde 
odmaturovala a nyní je studentkou vysoké 
pedagogické školy,kde studuje sbormistrov-
ství a hudební výchovu. Její kapelové počátky 
byli v Moravius a StingMeband.

Standa Ferko  (kytara) - člen bývalé 
recesistické chlapecké kapely Konrád, pak 
Kostrakola, Tauranga, napsal dva rockové 
muzikály Proroctví a Srdce (hráno i v Diva-
dle ABC v Praze). Je obchodním ředitelem. 
Jelikož docházel do výtvarné školy, talent 
v kreslení nezapře=).

Martin Ferko (bicí) - Tvůrce klipů. Právě 
on natočil klip k písni Loser (youtube). Zís-
kal ocenění Břitva za klip desetiletí kapely 
Malignant Tumour Earthshake. Je učitelem 
na vysoké škole Báňské. Také umí malovat 
(viz. náš booklet z první desky, jeho autorem 
je právě Martin).

(Zdroj: Bandzone.cz)  

A kdo se na pódiu objeví jako „předsko-
kan“ před hlavní hvězdou večera?

JANANAS

Jananas je kapela, kterou si nespletete. 
Skupina vedena charismatickou zpěvačkou 
Janou Infeldovou tak dlouho narušovala 
stereotypy folkového žánru, až tuto škatul-
ku přerostla. 

Skupina podle svých slov vznikla v roce 
2005 a první veřejné vystoupení měla v roce 
2007. To ještě jako duo, protože tvůrčí jád-
ro skupiny od začátku tvoří kromě zpěvač-
ky Jana Infeldové také kytarista Jan Vávra. 
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Brzy k sobě přibrali baskytaristu Jaromíra 
Fulneka, který se podle legendy kvůli kapele 
naučil na baskytaru za pouhých čtrnáct dní. 

Poprvé na sebe Jananas upozornil na 
největším českém folkovém festivalu Za-
hrada, kde v roce 2009 získal ocenění. Poté 
se skupina spojila s producentem Martinem 
Ledvinou a vydala svůj eponymní debut. Za 
tuto desku, která vyšla poťouchle na Silves-
tra roku 2010 u vydavatelství Indies Scope 
records, získala skupina hned pár měsíců na 
to nominaci na cenu Anděl v kategorii folk 
a country. Následně navštívila snad všech-
na myslitelná i nemyslitelná podia českých 
klubů a festivalů. To již s bubeníkem Janem 
„Chili“ Chalupou, který se stal brzy stálým 
členem sestavy.

Skladbu Pražské jaro z debutové desky 
si v roce 2011 vybral Český rozhlas Vltava 
jako jingle pro přímé přenosy ze skutečného 
festivalu Pražské jaro. V roce 2014 pak kapela 
obohatila silvestrovské vysílání stanice ČRo 
3 – Vltava koncertem a zároveň rozhlasovou 
hrou.

Inteligentní texty a jemný podvratný hu-
mor je hlavní devízou Jananasu. Cílená mys-
tifikace občas dovede kapelu do svízelné situ-
ace, například, když všichni hudební novináři 
a fanoušci začnou věřit, že kapela je z Brna. 

Skupina o sobě tvrdí, že jí všechno dlouho 
trvá, proto se na další album čekalo dlouhých 
šest let a nakonec vyšlo u vydavatelství Supra-
phon v září 2016.

(Zdroj: Jan Vávra)

Hlavní hvězdou letošní Velké Doberské 
bude zpěvačka DEBBI.

Debbi, jež platí za jednu z nejtalentova-
nějších mladých zpěvaček na české scéně, 
se poprvé o slovo přihlásila před sedmi lety 
v  SuperStar.  Dnes už není tou rozvernou 
teenagerkou, ale zpěvačkou, která ví, co se 
děje v mezinárodním popu a zároveň neztrácí 
svůj hudebnický cit.

Vypomohl jsem si oficiální stránkou 
zpěvačky a použil popis vzniku nové písně 
„Lighthouse“ a co všechno mu předcházelo.

 Na vlně optimistické nálady vznikl nový 
singl zpěvačky Debbi, která má za sebou 
velmi úspěšný rok. V návaznosti na loňský 
zisk Ceny Anděl, rádiový hit Mars a Venuše se 
skupinou Jelen a jedinečný vánoční dvojkon-
cert s Davidem Stypkou v pražské Akropoli 
připravila ve spolupráci s producentem Hyn-
kem Tomanem zářivou novinku Lighthouse. 
Ta ihned po vydání míří do vysílání největších 
českých rádií.

Píseň Lighthouse, která překypuje pozi-
tivní energií, vznikala ve velmi uvolněné ná-
ladě. Její zrod popisuje Debbi jako spontánní 
a v podstatě náhodný. „Hynek Toman napsal 
velmi optimistickou a chytlavou melodii, která 
mě okamžitě pohltila,“ vzpomíná.

Skladba vyjadřuje důležitost životní opo-
ry, kterou tu v přeneseném významu před-
stavuje maják. „Lighthouse neboli maják 
symbolizuje stabilitu, bezpečí a jistotu, že se 
vždy vrátíme k těm, kteří jsou pro nás důležití. 
Vyvolává ve mně pocit naděje a bezpečí,“ vy-
světluje zpěvačka.

 
Také námět přitom přišel zcela neplánovaně. 
„Když jsme nahrávali demoverzi a ještě nebyl 
hotový text, najednou mi z úst vyklouzlo slovo 
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lighthouse. Od toho jsme se odrazili,“ dodává 
Debbi, ověnčená titulem Sólová interpretka 
roku 2017 v Cenách Anděl za nadšeně přijaté 
album Break.

Hynek Toman, který je kytaristou Supp-
ort Lesbiens, si spolupráci s  interpretkou 
proslulou výjimečným zabarvením svého hla-
su pochvaluje. „Debbi k nahrávání přistoupila 
jako opravdový profesionál. Už dlouho se mi 
nestalo, aby zpěvák přišel do studia tak výbor-
ně připravený a písničku nahrál celou v jednom 
kuse,“ vyzdvihuje.

 
Text napsal jeho kolega ze Support Lesbiens 
Dušan Marko, na koprodukci se podílel Ra-
dek Tomášek a závěrečný mix a mastering 
obstaral Ecson Waldes. „Snažili jsme se udě-
lat moderní přímočarou popovou věc, vše jsme 
podřídili tomu, aby Debbi slušela a cítila se v ní 
jako doma. Z výsledku mám velkou radost,“ 
nezastírá Hynek Toman. 

Singl Lighthouse současně se zveřejně-
ním vstupuje do vysílání největších českých 
rádiových stanic. Jeho prosluněná nálada 
může být pro posluchače v nadcházejících 
měsících majákem, o kterém Debbi zpívá.

(Zdroj: debbi.cz)
 

Doprovodný program  
(14–18 hodin)

Pro děti jsou připraveny atrakce. Letos 
se mohou těšit na úplně nový kolotoč, vláček 
a i na skluzavku. Starší kluci ocení možnost 
vyzkoušet si strategii a taktiku souboje v la-
serové střelnici, o Laser Arénu byl v minulém 
roce velký zájem, proto bude mezi atrakcemi 
také letos. 

Úplnou novinkou se stane mobilní plane-
tárium. Na travnatém prostoru někde v are-
álu uvidíte kopuli, kterou můžete navštívit 

a seznámit se s přírodou, vesmírem, nebo jen 
tak relaxovat a poležet na lehátkách a vnímat 
skvělý, nový zážitek. Planetárium je určeno 
dětem i dospělým, jen bude nutné sledovat, 
kdy a pro koho bude právě ta daná časová 
sekvence určena.

Vedle areálu bude prostor k projížďce na 
koních, ti bojácnější se s koňmi mohou vyfo-
tografovat, pohladit je – to vše díky místnímu 
jezdeckému oddílu. 

O občerstvení našich hostů ze Slovenska 
a Polska, stejně jako všech návštěvníků Dne 
obce se již tradičně postarají členové Sboru 
dobrovolných hasičů, Mysliveckého sdru-
žení Dobrá-Vrchy, oddílu kopané TJ SO-
KOL, oddílu JUDO Beskydy a skautského 
oddílu Doberčata.

Připravena bude i osádka stánku obec-
ního. Ta se ujme servisu pro hosty, kapely, 
obslouží i významné hosty.

Očekávaným zpestřením bývá ohňostroj 
v podání Ládi Krištofa. Rok co rok má vyšší 
a vyšší kvalitu (a to za téměř stejné peníze…)  
– uvidíme, co vymyslí a čím nás překvapí 
v roce letošním. 

Zatímco průvodci z řad domácích budou 
lehce rozpoznatelní podle žluté barvy triček, 
v  jedné z částí areálu se to bude červenat. 
Z nedávného potvrzovacího (o účasti) mai-
lu vyplynulo, že se pracovnice Charity F-M 
opravdu na Velkou Doberskou těší, a my se 
těšíme na ně, neboť dětem by jejich soutěže 
či úkoly jistě chyběly.

A nezapomeneme ani na tradiční soutěž 
– hod vejcem ve dvojicích – uskuteční se na 
obvyklém místě a začne kolem 18. hodiny. 
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Přihlášky dvojic bude přijímat obecní stánek 
od začátku akce.

Všechny potřebné informace – zejména 
kompletní programovou náplň s  uvedením 
časů zahájení se dozvíte na obecních strán-
kách www.dobra.cz a na plakátech.

A kdo u nás ještě na Velké Doberské ne-
byl, měl by to letos napravit. Jste srdečně 
zváni, přijďte se na vlastní oči i uši přesvěd-
čit a zažijte spolu s ostatními návštěvníky tu 
nádhernou, přátelskou atmosféru.

Již nyní se omlouvám všem občanům, 
kteří bydlí v okolí areálu multifunkčního hři-
ště. Neradi Vás budeme rušit a obtěžovat, ale 
věříme ve Vaši shovívavost.

Více informací a přesnou časovou osu na-
leznete postupně v dalším (srpnovém) vydá-
ní Doberských listů, na webových stránkách 
obce i na fb.

Milan Stypka

Příprava a realizace  
výstavby chodníků v obci

Vážení občané,
v současné době probíhají přípravné 

kroky k projektové přípravě a následné 
realizaci výstavby chodníků na území 
obce. 

Po výstavbě chodníku směrem na 
Pazdernou a rekonstrukci chodníku u ná-
draží připravuje obec realizaci chodníku 
směrem k Nošovicím a dále napojení na 
stávající chodník u sokolského hřiště. 

Tento chodník bude pokračovat podél 
silnice č. II/648 směrem k budoucímu 
Penny marketu. Investor této stavby po-
skytl obci na dobudování této části chod-
níku finanční dar ve výši 500 000 Kč. 
Chodník naváže na přechod pro chod-
ce s ostrůvkem, který bude vybudován 
v rámci stavby Penny marketu.

Chodník k Nošovicím bude navazo-
vat na ukončení stávajícího chodníku 
před železničním přejez-dem a  bude 
napojen na chodník na území obce 
Nošovice.

Další stavba chodníku, která je již 
připravena k realizaci, je část navazující 
na autobusové zastávky Dobrá na Špici, 
při které bude vybudován i přechod pro 
chodce. Tato část chodníku zvýší bez-
-pečnost zejména občanů této lokality, 
kteří využívají k  dopravě autobusové 
spojení. 

Snahou obce je dobudovat síť chod-
níků pro pěší tak, aby byla v  nejvyšší 
možné míře zajištěna bezpečnost občanů 
pohybujících se po komunikacích. 

http://www.dobra.cz
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Žádosti o změnu územního plánu
Obec připravuje Změnu č. 1 Územního 

plánu Dobrá. Ukončení příjímání žádosti 
ke Změně č. 1, které jsou průběžně při-
jímány na obecním úřadě, bude ke dni 
31.7.2019.

Formulář k podání návrhu na poříze-
ní změny územního plánu je k dispozici 
na Obecním úřadě Dobrá, kancelář č. 22 
(p. Řízková), nebo na webových stránkách 
obce.

Revize katastrálního operátu
Jak jsme již informovali v minulém vy-

dání doberských listů a  prostřednictvím 
rozhlasu, probíhá v  obci Dobrá revize 
katastrálního operátu. Principem revize 
katastrálního operátu je dát do souladu 
skutečnost se stavem, který je evidován 
v  katastru nemovitostí. Dne 24. 6. 2019 
proběhla v  sále základní školy schůzka 
pracovníků katastrálního úřadu s  občany 
obce, kteří měli zájem dozvědět se o  této 
akci více. 

V průběhu druhé poloviny tohoto roku 
budou probíhat terénní práce za účasti 
vlastníků nemovi-tostí a pracovníků kata-
strálního úřadu. Pokud vlastníci nemovi-
tostí, u nichž byl zjištěn nesoulad, nebudou 
zastiženi doma, budou na tuto skutečnost 
upozornění tzv. Výzvou, která jim bude 
vlo-žena do poštovní schránky.

Upozorňujeme tedy občany na častější 
výskyt pracovníků katastrálního úřadu na 
území naší obce a prosíme o součinnost. 

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 během května  až  do  konce  září 2019.
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. 2019

Místní poplatky 



- 12 -

POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA u poplatku za odpady

Poplatníci, kteří mají nárok na osvobození či úlevu od poplatku za odpady a budou chtít ten-
to 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 ale-
spoň 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 po-
platku za odpady nepřijdete.
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Informace ČEZ Distribuce

Informace o plánovaném přerušení 
dodávky elektřiny 

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovo-
lujeme informovat o plánovaném přerušení 
dodávky elektřiny ve Vaší obci Dobrá, které 
se bude konat:
Dne Od Do 
19.07.2019 7:30 16:30 

Bližší informace naleznete na níže uvede-
ných webových stránkách v sekci „Odstávky“ 
nebo přímo na odkazu http://www.cezdis-
tribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, 
a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o  plánovaném přerušení 
dodávky elektřiny bude rovněž provedeno 
způsobem v místě obvyklým nebo s využitím 
elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno 
pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z dů-
vodu prací spojených se zajištěním bezpeč-
ného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. 

S pozdravem. 
ČEZ Distribuce, a. s.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2019 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11. a 4. 12. 2019 v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, za-
sedací místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2019
5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019 – příspěvky v tyto termíny je možné zasílat vždy pouze 
do 12 hodin.

23.07. 2019 (7.30 – 16.00 h.) – další plánovaná odstávka elektřiny č. 110060655840 
v Dobré

parc.č. 2041/3, č.p. 121, 122, 130, 132, 15, 161, 163, 172, 181, 186, 200, 211, 221, 24, 
246, 298, 319, 322, 353, 400, 441, 554, 599, 617, 627,721, 83, 838, 859, 862, 875, 9090, 
96, 986, parc.č. 1829/2, parc.č. 1830/95, parc.č. 1834/2, parc.č. 1864/11, parc.č. 2020/12, 
parc.č. 2020/5.
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PLÁŽOVÝ NOHEJBAL
Dne 29. 6. 2019 proběhl 6. ročník plá-

žového nohejbalu konaný sportovní komisí 
obce Dobrá. Opět nám vyšlo počasí a účast 
osmi týmů předpovídala časově náročný 
den. Zvládli jsme to ovšem ve velké pohodě 
a celkem rychle. Náš stálý fotograf p. David 
Herník určitě nafotil fantastické záběry ze 
hry, které můžete zhlédnout na stránkách 
obce, za což mu patří velký dík. Poděkovat 
bych chtěl p. Kamilu Křižákovi za bezplatný 
pronájem hřiště a cenu do tomboly. Dále si 
velmi vážím a děkuji za pravidelnou spoluprá-
ci při darování cen do závěrečného losování 
těmto níže uvedeným osobám nebo firmám.

Fa Hyundai Mobis, Pivovar Radegast, 
obec Dobrá, obuv p. Růžičková, vinotéka 
p. Šulíková, p. Slávka Poláková, Hospůdka 
Kačabar, Barvy – laky (p. Ramíková), Dobrá 
Hospoda (Obecník), Automotoslužby 
p. Mlčák, fa Hyundai Glovis a Zanzibar.

Umístění soutěžících je následující:
1. Místo - Jiří Škapa, Radek Škapa, 

Patrik Žalek
2. Místo - Petr Milich, Richard Feike, 

Lukáš Molnár
3. Místo - Lukáš Šmahaj, Honza 

Pánek, Honza Filipčík

Zvláštní trofej nejlepšího hráče turnaje 
a k tomu pěknou cenu získal Jiří Škapa z ví-
tězného týmu. Společně s místostarostou 
obce Dobrá p. Milanem Stypkou jsme předali 
nejlepším týmům krásné ceny a vylosovali 
bohatou tombolu. Těšíme se na další spor-
tovní setkání. 

Za sportovní komisi 
René Křižák

Cyklistický výlet
Dne 23.06.2019 se uskutečnil 3. ročník 

cyklistického výletu, tentokrát jsme jeli po cy-
klostezce směr Ostravice na Čeladnou a zpět 
přes Frýdlant a Bašku, a to v hojném počtu 

12 osob. Děkuji všem zúčastněným, byli jste 
báječní a já se těším na příští ročník.

Za sportovní klub Renata Friedlová
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Na výletě v ráji - Výlet ZO ČZS Dobrá
V sobotu 11. května v brzkých ranních 

hodinách jsme se jako vždy v hojném počtu 
sešli u autobusu v Dobré. Už zde bylo na první 
pohled vidět, kdo je na zájezdu zahrádkářů 
nováček a kdo „ostřílený zajíc“ - toho po-
znáte spolehlivě podle toho, že jde na zájezd 
vybaven nějakou šikovnou bednou (nebo 
i dvěma) či pevnou taškou, aby své úlovky 
dovezl bezpečně domů.

Naší první zastávkou byla květinová burza 
v městečku Tychy. Po letošní dlouhé zimě už 
jsme se všichni těšili na nakvetlé truhlíky na 

našich balkónech a proto není se co divit, že 
jsme se po krátké chvíli potkávali v chodbách 
mezi stánky s  taškami a krabicemi plnými 
převislých i klasických muškátů, vždyť mezi 
desítkami různých barev si nešlo nevybrat. 
Hala patřila ale nejen muškátům, ale i hor-
tenziím, sazeničkám zeleniny, košíkářským 
výrobkům a jiným zahradním dekoracím.

Poté, co jsme první nákup bezpečně 
uložili, vydali jsme se dále do zahradnic-
tví Kapias vesničky Goczałkowice. Zde se 
všichni vždycky rádi vracíme – sice byla letos 

Zahrádkáři informují
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„Stará zahrada“ uzavřená, ale procházka 
v „Nové zahradě“ byla balzámem na duši. 
Nová zahrada začala vznikat v roce 2008 a v 
součastnosti zabírá plochu cca 4 ha – zde 
se můžete procházet hodiny a stále budete 
objevovat něco nového, nebo si sednete na 
jednu z četných laviček a stačí se jen kochat 
pohledem, vůní a  zpěvem ptáků – no jak 
říkám, balzám na duši.

Samozřejmě i zde byla prodejní výsta-
va, nešlo odolat azalkám a rododendronům 
v nesčetných barvách, zakrslým smrčkům 
či mini šeříkům. A i když se úložné prostory 
nebezpečně plnily, pořád to ještě nebyl konec!

Naší poslední zastávkou byly Pisarzowice, 
zde jsme si prohlédli nádhernou dendrologic-
kou zahradu plnou azalek a rododendronů, 

které byly právě v plném květu – tolik barev 
a druhů vedle sebe, určitě to byl velký záži-
tek pro všechny z nás. Takhle nějak budou 
vypadat naše nakoupené rostlinky za 30 let! 
Návštěvu jsme zakončili v Japonské zahradě 
a poté, co jsme zaplnili úložné prostory auto-
busu do posledního místečka, jsme se vydali 
na cestu domů.

Jen, co jsme se u  autobusu rozloučili, 
všichni jsme spěchali na naše zahrádky, na-
jít to nejlepší místo pro všechny ty květiny, 
stromky a dekorace. Teď už jenom doufáme, 
že nám letošní počasí konečně bude přát 
a my se budeme těšit z květů a plodů naší 
práce.

Výbor ČZS ZO Dobrá

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17-18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Základní škola informuje…

Mezinárodní titul EKOŠKOLA  
je zase doma

„Ekoškola pomáhá studentům stát se ak-
tivními občany v jejich vlastní škole. Školám 
přináší zlepšené životní prostředí a finanční 
úspory. Co je však nejdůležitější, Ekoškola 
rozvíjí motivaci a schopnosti studentů měnit 
náš svět,“ říká organizace OSN pro výchovu, 
vědu a kulturu. 

Naší škole se již po léta, konkrétně již 
14 let, daří naplňovat standardy meziná-
rodního vzdělávacího programu Ekoškola, 
jehož hlavním cílem je vychovávat žáky ke 
snižování důsledků svého jednání na život-
ní prostředí, a  to nejen ve škole, ale také 
ve svém osobním životě. Návyky a postoje, 
které si takto ve škole osvojí, pak pomáhají 
měnit pohled majoritní společnosti ve vztahu 
k ekologickým problémům dneška. 

Také letos jsme po čtyřech letech splnili 
všechny podmínky auditu a obhájili jsme 
tak prestižní mezinárodní titul EKOŠKO-
LA. Slavnostní předávání titulu proběhlo 21. 
června v Praze v Brožíkově sále Staroměstské 
radnice. Předávacího ceremoniálu se zú-
častnilo pět nejaktivnějších členů ekotýmu  
– Eliška Amélie Králíková, Eliška Straková, 
Vendula Cebulová, Markéta Pryčková a Kryš-
tof Skokan.

Mezinárodní titul Ekoškola nám byl pro-
půjčen již počtvrté. Předávání se zúčastnili zá-
stupci Sdružení TEREZA, které má program 
Ekoškola v České republice na starosti, ná-
městek ministra životního prostředí, zástupce 
magistrátu, společnosti IKEA, firmy Bezo-
balu a studentka z hnutí Fridays for Future. 

Za týden bylo šestnáct nejaktivnějších 
členů ekotýmu přijato na Obecním úřadě 
v Dobré panem starostou a panem místosta-
rostou. Byli to Eliška Králíková, Eliška Stra-
ková, Lucie Rudolfová, Karolína Dámková, 
Magdaléna Michálková, Markéta Vlčková, 
Kryštof Skokan, Karolína Kavková, Barbora 
Skaličková, Markéta Pryčková, Vendula Ce-
bulová, Magda Vičarová, Kateřina Kohutová, 
Eliška Stracková, Natálie Ignaczak a Vero-
nika Legutová. Vedení obce jim poděkovalo 
za jejich aktivní zapojení do péče o životní 
prostředí.

Věříme, že po celou dobu držení titulu 
Ekoškola se budeme co nejlépe snažit napl-
ňovat motto tohoto programu: „Pokud do-
kážete ovlivnit svoji školu, dokážete ovlivnit 
i svět kolem sebe.“ 

Mgr. Květoslava Lysková, 
koordinátorka EVVO a vedoucí ekotýmu 

Momentka ze slavnostního ceremoniálu 
na Staroměstské radnici.
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Den s myslivci
Stalo se již dobrým zvykem, že děti 

z 1. – 3. tříd naší školy slaví konec školního 
roku společně s myslivci z mysliveckého spol-
ku Vrchy Dobrá – Pazderna, protože červen 
je měsíc myslivosti. 

V pátek 21. 6. 2019 jsme za slunečného 
počasí vyrazili do nedalekého lesa k mysli-
vecké chatě, tam na nás již opět čekala parta 
skvělých lidí, kteří každoročně obětují svůj 
čas a s úžasným optimismem se nám snaží 
zpříjemnit dopoledne procházkou po lese, 
pomáhají nám získávat nové poznatky o lese 
a upevňovat zásady správného chování v pří-
rodě. 

Každá třída má svého pana myslivce či 
myslivkyni a po připravené stezce plní růz-
né úkoly, odpovídají na otázky, střílejí ze 
vzduchovky, řežou špalky, prostě zažívají to, 
co je náplní myslivecké práce. Každá třída 
sbírala body a po skončení stezky proběhlo 
vyhodnocení. Každá třída se moc snažila, 
proto byli všichni pochváleni a navíc dostali 
diplom i sladkou odměnu. 

Za velkou snahu a úsilí pak děti snědly 
párky, vypily limonádu, pohrály si u chaty 
a společně pak odešly zpět ke škole. Musím 

říct, že si tuto akci náležitě vychutnáváme, po 
celý rok se na ni těšíme. Touto cestou bychom 
rádi poděkovali všem členům MS Vrchy Dob-
rá – Pazderna za organizaci i přípravu celé-
ho mysliveckého dne a velké díky patří taky 
našemu panu zástupci Jiřímu Nohlovi, pro 
kterého je myslivost největší životní vášní.

Markéta Turoňová

Otevřené odpoledne v atriu
V úterý 4. června proběhla ve školním 

atriu a  přilehlých prostorách již tradiční 
akce Otevřené odpoledne. Pozvání přijaly 
desítky rodin s dětmi z okolí a společně si 
užily slunečné odpoledne plné zajímavých 
aktivit. Naši hosté si mohli vybrat z pestré 
nabídky, ve které nechyběly sportovně la-
děné soutěže, návštěvníci si mohli zajezdit 
na dopravním hřišti, zábavnou formou byly 

Děti rozpoznávaly myslivecké trofeje.

Grilované klobásky chutnaly všem našim hostům.
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Výuka s rodilým mluvčím
V rámci projektu Profesní rozvoj dober-

ských pedagogů II. vstoupila naše škola spo-
luprací s ostravskou jazykovou školou Hello. 
Nejprve celý týden dojížděla rodilá mluvčí do 
školní družiny, kde s dětmi 1. až 4. tříd, které 
družinu navštěvují, absolvovala vždy od 12 
do 16 hodin zajímavý program zaměřený na 
téma prázdnin. S dětmi hrála různé komuni-
kační hry a další aktivity, které rozvíjely u dětí 
pozitivní vztah k anglickému jazyku. Dětem se 
setkání s rodilou mluvčí velice líbilo a motivo-
valo je k dalšímu rozvoji.

Do projektu se zapojily také žáci 8. tříd, 
kteří v červnu přijeli do Ostravy přímo do jazy-
kové školy, kde prožily příjemné komunikační 
dopoledne s rodilou mluvčí. Hlavním tématem 
byly opět prázdniny, cestování a poznávání 
cizích zemí. Děti si nejen mohly popovídat 

a procvičit svoji angličtinu v přímé komunikaci 
s cizincem, ale dokonce si i zatančily a zahrály 
různé hry. Projekt se všem zúčastněným velice 
líbil a doufáme, že se i v příštích letech ve škole 
opět podaří nějakým způsobem zapojit rodilé 
mluvčí do výuky našich dětí.            Jan Lörinc

předávany životně důležité poznatky z první 
pomoci a umělecky laděné duše se mohly 
vyřádit při výtvarném tvoření. Veliké oblibě 
se těšilo střelecké stanoviště, kde si rodiče 
i děti mohli prověřit svou mušku.

Kdo měl hlad či žízeň, neváhal a ochut-
nával různé dobroty, které připravily naše 

paní kuchařky, letní pohoda zavládla u grilu, 
kde se podávaly výtečné klobásy. Děkujeme 
našim milým návštěvníkům za jejich přízeň, 
doufáme, že si všichni užili dostatek zábavy 
a těšíme se na další společná setkávání.

Jan Lörinc

Výtvarné tvoření si našlo zájemce zejména mezi 
nejmenšími návštěvníky.

Trefit se do terče není vůbec snadné.

Děti si s rodilou mluvčí mohly také za všeobecného veselí 
pořádně zatancovat.



- 20 -

Šerpování deváťáků
Ve čtvrtek 27. června, den před vysvěd-

čením, přišli naši milí deváťáci do školy 
slavnostně oděni a  v povznesené náladě. 
Čekal je jeden z vrcholů jejich posledního 
školního roku na naší škole – tradiční roz-
lučkový ceremoniál, během něhož mohou 

deváťáci dát sbohem létům prožitým u nás 
ve škole. 

Ve školním sále se přišli na naše mladé 
hrdiny podívat rodiče, v publiku seděli také 
učitelé, kteří se chtěli se svými svěřenci roz-
loučit. Úvodem zazněly proslovy paní ředitel-

ky, pana starosty a pana 
místostarosty. Všichni 
dohromady popřáli devá-
ťákům mnoho štěstí na 
dalších životních cestách 
a  pak už se před očima 
viditelně dojatých diváků 
rozvinul krásný program, 
který si na rozloučenou 
jednotlivé třídy připravily.

9. A  předvedla sérii 
zábavných scének ze ži-
vota školy, nechyběla ani 
hudba, tanec a písně. Tří-
da 9. B vsadila na osvěd-
čenou prezentaci fotogra-
fií nabízející pohled na 
společné chvíle během 
celého druhého stupně. 
Animovaným videem vy-
právějícím příběh svého 
studia zaujala diváky tří-
da 9. C. Po představení 
byli všichni deváťáci de-
korováni památeční šer-
pou a pak si užili společný 
slavnostní oběd. Přejeme 
našim absolventům, ať do 
nové životní etapy vstou-
pí pravou nohou!

Jan Lörinc

9. A předvedla ve školním sále nefalšovanou show.

Rozloučení se základní školou bylo pro naše deváťáky emotivním zážitkem.
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Školní televize
Se začátkem roku 2019 zažila naše škola významný historický předěl, když se na školních 

stránkách objevila nová platforma přinášející informace ze života školy – školní televize.

Tým šesti dětí ze 
šestého ročníku – Ma-
rek Rehwald, Ondřej 
Kačmařík, Linda Hni-
dziková, Lukáš Peter-
ka, Lukáš Sikora a Vít 
Černoch – vytvořil re-
dakci, která společný-
mi silami řešila nové 
technické a  novinář-
ské výzvy, aby každý 
měsíc mohla přinést 
svým divákům nové 
vydání školních zpráv. 
Od počátku je vysílání 
školní televize výhrad-
ně dílem našich žáků. 
Sami si vymýšlejí scé-
nář, moderují, filmu-
jí, editují, zkrátka dělají vše, co se očekává 
od profesionální redakce. A když narazí na 
neřešitelný problém, mohou počítat s od-
bornou pomocí paní zástupkyně Michaely 
Kuboňové, která si nad školní televizí vzala 
lektorský patronát. 

Ve škole tak vzniklo v malé počítačové 
učebně televizní studio vybavené nejmoder-
nější technikou. Naši malí redaktoři tak využí-
vají digitální fotoaparáty, přídavný mikrofon, 
klíčovací neboli trikové plátno a software na 
zpracování videa. Skvělé technické vybavení 
a šikovnost našich žáků umožňují školním 
televizním zprávám pokrývat v úctyhodném 
záběru všechny myslitelné akce a události, 
ať už výukového, zábavného či sportovního 
charakteru. Objevují se rozhovory, speciál-

ní reportáže či komentované zpravodajství. 
Odměnou za náročnou práci v redaktorském 
týmu byla červnová exkurze v ostravském 
studiu České televize, kde se děti mohly de-
tailně seznámit s prací skutečných televizních 
profesionálů. 

Sledovanost školní televize postupně 
narůstá, pokud se také chcete podívat na 
některé vydání školních zpráv, nebo se do-
konce stát naším pravidelným divákem, po-
třebné odkazy najdete na našich stránkách  
www.zsdobra.cz nebo přímo na YouTube. 
Jsme rádi, že nápad, který se původně zrodil 
na půdě školního parlamentu, začal žít vlast-
ním životem a přejeme naší školní televizi 
skvělou budoucnost.

Jan Lörinc

Naše redaktorská parta v České televizi.
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Sportovní kurz
V týdnu od 11. června do 14. června se 

uskutečnil 4. ročník velmi oblíbeného spor-
tovně-turistického kurzu. Letos poprvé se 
kurz uskutečnil v centru Beskyd v penzionu 
U Přehrady na Morávce. O kurz byl velký 
zájem a celkem se na něj přihlásilo 50 žáků 
8. ročníku. 

V krásném prostředí bes-
kydských krasavců chlap-
ci a  dívky společně pokořili 
Slavíč a  Kyčeru u  Morávky. 
Na horských kolech obrazili 
v těžkém terénu přes 100 km. 
V souvislosti s turistikou jsme 
také absolvovali terénní praxi 
se školními GPS navigacemi, 
kdy bylo naším úkolem hledat 
poklady v temných křovinách 
a hustých travinách. Trénovali 
jsme stavbu stanu, hledali pit-
nou vodu v  lese, nacvičovali 
orientaci v terénu, učili jsme 
se rozdělávat oheň, balit batoh 
apod. Po náročných výkonech 
jsme relaxovali pomocí růz-
ných zábavných her v přírodě, 
hráli jsme také vybíjenou, no-
hejbal, minigolf, kuželky a byli 
jsme se koupat v řece Morávce.

Na kurzu jsme soutěžili 
o nejčistší pokoj ale také o nej-
lepší horalku a  horala. Toto 
ocenění získává žák, který po-
máhá ostatním, je kamarád-
ský a  je s ním legrace. Letos 
toto ocenění získali Filip Bado 
z  8.A a  Kateřina Kohutová 
z 8.C.

Děkuji všem žákům za krásný týden a ko-
legům za spolupráci a pomoc na tak náročné 
akci, jakou sportovně-turistický kurz bezpo-
chyby je. Sportu zdar a STK zvláště!

Jiří Šmahlík

Spokojené úsměvy dětí byly pro nás tou nejlepší odměnou.

Stavba stanu se neobešla bez komických momentů.
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Soutěž ve vaření v pracovních 
činnostech 2018/2019

V tomto školním roce se v pracovních 
činnostech kromě vyrábění výrobků ve škol-
ních dílnách a pracích na školních pozemcích 
soutěžilo ve vaření. Do této soutěže se celkem 
zapojilo přes 120 žáků ve všech ročnících na 
2. stupni, kteří mezi sebou zápolili a snažili se 
uvařit co nejlepší pokrm a překvapit ostatní 
skupinky. Připravovali se jednohubky, do-
konalé svačiny, lívance, palačinky, vaječné 
omelety, nápoje a mnoho dalších vynikajících 
jídel. O soutěž mezi žáky byl obrovský zájem. 
Každá třída byla rozdělena do skupinek po 3 
až 4 kuchařích. Týmy se mezi sebou vzájem-
ně hodnotily na bodové stupnici 0 – 10 b. 
Vedle samotného vaření se žáci ještě učili 
jedné zcela zásadní dovednosti – spolupráci 
a odpovědnosti. 

Výkony všech kuchařů a kuchařek byly 
vynikající a určitě překvapily. Vítězové na 

prvních třech místech v každé třídě byli oce-
něni věcnými cenami, které sponzorovala 
komise pro sport a volný čas Dobrá. Děkuji 
všem účastníkům soutěže za skvělé výkony 
a vynikající gastronomické zážitky a obci 
Dobrá za finanční podporu.

Jiří Šmahlík

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Prázdniny jsou v plném proudu, školáci 

si plnými doušky užívají báječné chvíle nic-
nedělání, většina našich dětí si také užívá 
léto. Některé děti budou trávit ještě měsíc 
červenec v naší školce. 

A co nám a našim dětem přinesl měsíc 
předešlý, tedy červen?

VÝLET DO KUNÍNA
První úterý měsíce června se celá naše 

školka vydala autobusem do Kunína, pěš-
ky pak děti došly k místnímu zámku, před 

Mateřská škola informuje…
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kterým si děti udělaly snídani, tedy přesněji 
řečeno svačinu v trávě. 

Když se děti posilnily, vydaly se do zám-
ku, kde na ně čekala pro ně známá pohádka 
„O Palečkovi“ v poněkud upravené podobě. 
O to více se však dětem líbila.

Po pohádce měly děti možnost prohléd-
nout si různé pohádkové kostýmy, některé 
vybrané děti si je pokusily i obléknout. Děti 
se tak mohly proměnit například v Honzu, 
jeho maminku, hostinského, myslivce, čerta, 
rytíře či princeznu.

Děti se pak proběhly v blízkém zámeckém 
parku, kde na ně čekalo také občerstvení v po-
době opečeného špekáčku, chleba a hořčice 
či kečupu. Děti si také prohlédly nádherné 
okolí zámku a pak již všechny čekal návrat 
k autobusu a jízda autobusem zpět do školky.

Výlet se vydařil, počasí nám přálo, a tak 
si děti s únavou a zároveň radostným úsmě-
vem na rtech odpočinuly na svých lehátkách 
ve školce, než si pro ně začali chodit jejich 
rodiče.
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VODÍCÍ PEJSEK
Také letošní školní rok k nám zavítal pan 

Holba se svým vodícím pejskem, který se 
jmenuje Amy. Na naší zahradě nám pan Hol-
ba vyprávěl o tom, jak mu Amynka pomáhá 
v jeho každodenním životě, neboť pan Holba 
je zrakově i sluchově postižený, o čemž svěd-
čila i jeho červenobílá hůl. 

Děti i  paní učitelky si vyzkoušely, jak 
můžou pomoci lidem na ulici se zrakovým 
postižením a všichni jsme se tak najednou 
ocitli v pro nás neznámém světě.

Pan Holba nám také ukázal pomůcky, 
které mu usnadňují jeho každodenní život, 
předvedl nám, jak je vodící pejsek skvěle 
vycvičen a hlavně, jak je neskutečně klidný 
a nic jej nerozhází. 

Děti se s pejskem také vyfotily, procházely 
se s ním po zahradě a nemohly se jej nabažit. 
Pana Holbu s pejskem Amynkou děti vypro-
vodily až k brance naší zahrady a dlouze se 
s nimi, hlavně s pejskem, loučily. 

Tolik tedy o našich 
posledních akcích 
v  letošním školním 
roce.

Nezbývá než po-
přát všem krásné 
a slunečné prázdniny 
plné nových zážitků, 
radostí a  skvělých 
dobrodružství na nej-
různějších toulkách 
po naší vlasti či kra-
jích vzdálenějších. 

Za MŠ:  
Mgr. D. Dvořáčková
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Závěrečná přespávačka 2. oddílu  
v Dolních Tošanovicích

V sobotu 15. 6. 2019 v 15:25 se 2. oddíl 
sešel na vlakovém nádraží v Dobré. Vlakem 
jsme zamířili do Horních Tošanovic, kde už 
nás čekala naše vedoucí Leňa. Naše kroky 
nás dovedly až k ní domů. Jelikož to byl závěr 
skautského roku, rozhodli jsme se prověřit 
své znalosti, nabyté během školního roku 
na družinovkách. Našim prvním úkolem 
bylo postavit stan. 
Když jsme posta-
vili stany, tak pak 
si kapitán družin-
ky vylosoval pořa-
dí, ve které jsme 
vyrazili na trať 
závodu. Na trati 
nás čekalo několik 
stanovišť. Museli 
jsme luštit šifry, 
morseovku, pra-
covali jsme s ma-
pou, řešili krizové 
situace, ošetřovali 
raněné, rozdělávali 
oheň, vázali uzly, 
poznávali rostliny 
a v neposlední řadě jsme zopakovali také 
skautskou historii. Pak jsme postavili další 
stany a šli jsme do lesa pro dříví. Rozdělali 
jsme oheň a opekli si párky na večeři. U tá-
boráku jsme zpívali písničky a na kytaru nás 
doprovázel Kukis. Jelikož jsme měli ještě 
hodně energie, tak někteří z nás si zahráli 
oblíbenou hru Buldoci. Po hře následovalo 
vyhodnocení celého závodu, na které jsme 
všichni netrpělivě čekali. Celý závod vyhrála 
družina Veverek. Jelikož nám počasí přálo, 

tak několik z nás se rozhodlo spát pod širým 
nebem. Kolem 23:00 jsme zalehli do svých 
spacáků, a ještě si společně zazpívali několik 
písniček na dobrou noc. Někteří již během 
zpívání usli. Kolem půlnoci se však zvedl 
vítr, a proto hodně z nás odešlo spát raději 
do stanu. Ráno jsme se probudili, a zjistili 
jsme, že v noci vůbec nepršelo. Čekala nás 

rozcvička ve spacácích. Pak jsme si všichni 
vyčistili zuby a byla snídaně, kterou nám na-
chystala maminka od Lenky. Hned od ráno 
bylo obrovské horko, takže jsme hledali každý 
kousek stínu. Kolem půl 10 jsme se odebrali 
na vlakové nádraží v Horních Tošanovicích. 
Po příjezd do Dobré na nás už čekali rodiče 
a všichni jsme se odebrali do svých domovů. 
Už se moc těšíme na skautský tábor

Amálie Pašková (Veverky)
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Skauti

Dne 21. 6. 2019 nastal pro všechny Mro-
že velký den a konečně jsme se dočkali dlou-
ho očekáváné akce na zakončení roku. Naše 
skupinka Mrožů se sešla spolu s Běluhama 
u doberské hasičárny, odkud jsme vyrazili 
do Jump centra. Trampolíny byly parádní. 
Užili jsme si je. Po návratu do hasičárny nám 
pořádně vyhládlo, a tak nám vedoucí koupili 
pizzu a pustili film. Ráno jsme autobusem 
vyrazili do Vyšních Lhot a pěšourem se vy-
dali směr Prašivá. Abychom si na vrcholu 
mohli uvařit oběd, museli jsme najít dřevo 
a připravit oheň. Ten jsme vytvořili pomocí 
vlastních křesadel. A konečně jsme mohli 

začít vařit. Dle receptu jsme ukuchtili buřt-
guláš, a náramně jsme si pochutnali. Po jídle 
jsme si zahráli na opice v  lanovém centru 
a pak už vyrazili zpět pěšky až do Dobré. 
U řeky v Nošovicích jsme se vykoupali, na-
brali síly a pokračovali v cestě do hasičárny, 
kde si nás vyzvedli rodiče. Přespávačku jsme 
velice užili, a  proto bych rád za všechny 
Mrože poděloval Buffonovi a jeho přítelkyni 
Báře za její uskutečnění a všem vedoucím 
naší skupiny za prima schůzky v průběhu 
roku. 

Adam Kotásek, člen mrožů
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2007: VZPOMÍNÁTE, JAK…?
Teplá zima — asi jen 5 cm sněhu; místo něj povichry a silné deště. • Zave-

dení dálničního poplatku znamená opět návrat nákladních aut přes Dobrou.
• Kamion se 25. ledna srazil s vlakem na nechráněném přejezdu u trans-
formovny. • Dobrou a Nošovicemi byly uspořádány dva zájezdy do KIA Žilina
•  Aneta Dvořáková ze 6. A získala v Praze titul mistryně republiky v tenise.
•  Hyundai přitahuje dodatečné investory, např. společnost Dymos vyrábějící
autosedadla a sedačky. • Šest vlastníků VÚHŽ prodává areál Třineckým železárnám. • Žáci
soutěžili mezi sebou o nejfantastičtější účes. •  Umělci z Bruzovic a Ostravy bavili milovníky
dobré hudby a zábavy. Překvapením bylo vystoupení  Statise Prusalise, jenž pro Dobrou složil
píseň a zazpíval ji. •  Televize Polar nafilmovala medajlónek o Dobré. • V únoru jsou vyměněny
zářivky veřejného osvětlení za nové, vydávající bílé světlo. „Jaro ve stodole“–Cyklobaru — výstava
24. a 25. března byla věnována 50. výročí založení Svazu českých zahrádkářů; program: výtvarná
dílna pro děti i dospělé a jak se zdobí perníčky. • Je prodáno prostranství bývalého dřevoskladu
automobilce Hyundai. Je likvidován železný zásobník a demontována vlečka. • Neznámý
pachatel ukradl měděné svody okapů na kostele. • Na území Dobré se provádí digitalizace
katastrální mapy. • Kraj zachraňuje lužní stanoviště Morávky likvidováním křídlatky. • Naše
škola je první, která uspořádala předtaneční kurs a kurs společenské výchovy pro děti. • Požár
dvou aut 14. dubna u autoprodejny. • 25. dubna byla slavnostně zahájena výstavba automo-
bilky Hyundai v Nošovicích. • Pětičlenná delegace zástupců škol ze Spojených států amerických
navštívila 26. dubna naši školu • Odpust byl letos jen na asfaltové ploše bývalého dřevoskladu.
• Na svatého Floriána (4. května) proběhlo slavnostní žehnání nové hasičské cisterny CAS
zakoupené vloni. • V dubnu odletělo na 10denní zájezd do Izraele několik našich farníků. •
V květnu byla rozšířena prodejna Jednoty u nádraží. • Vandalové 5. května zničili památný kříž
z roku 1887 umístěný v sadě. • Od loňska se rozšiřuje transformovna a po celou dobu až do
zprovoznění v červenci je tady čilý pracovní ruch. • Rodina v Hliníku nabízí očistu duše a těla
metodou v našich krajích neznámou, navazující na prastaré asijské očistné procedury. • Dobré
hrozila »pokuta« ve výši ročního rozpočtu obce; ministr financí ale rozhodl ve prospěch obce
Dobrá. • Obec reklamovala opravu mostu u Zanzibaru u zhotovitele rekonstrukce z důvodu
nadměrné hlučnosti při projíždění automobilů a rušení hlukem. • Hostinec v Malých Nošovicích
U Mališky byl přejmenován na Hostík. • Okna restaurace Obecník byla vyměněna a hostinec
tak dostal poněkud jiný vzhled. • Od 18. června do října je uzavřena cesta z Nošovic k dálnici;
nadjezd nad železnicí a nad vlečkou do Pivovaru je neprůjezdný kvůli adaptaci. Nová odbočka
povede k budované továrně Hyundai. • Modeláři z Dobré zhotovující makety letadel uspořádali
23. června modelářskou soutěž »dobrodinský povětroň«. • Zasedání zastupitelstva v pondělí
25. června řeší stížnosti sepsané v petici proti zvýšenému provozu na železnici. Lidé si mylně
myslí, že obec vychází vstříc automobilce na úkor svých občanů. • Podle odhadů by se měla
obec rozrůst o 10 procent a měla mít stabilně kolem 3300 obyvatel. Veškerá půda na Kamenci
směrem k VÚHŽ a městskému hřbitovu je rozparcelována. • Bývalý »esenbák« Bohuslav
Koláček napsal knihu vzpomínek a humorných příběhů, které se svými »mořskými vlky« zažil
na oddělení říční policie na přehradě Žermanice. • Oteplení nastalo z pátku 13. na sobotu 14.
července, máme tu „Afriku“. • V sobotu 21. července se nehovořío jiném, než o nebývalé bouřce,
jaká bývá jednou za deset let. „Ráno jsme se s chlapem koulovali — kdy se to přitrefí v červenci?“
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„Máme rozbitou střechu na verandě na cimprcampr.“ • Uprostřed prázdnin přijel k nám Cirkus
Berousek. Na sokolském hřišti vyrostlo obří modré šapitó. • Od srpna započala stavba nových
chodníků pro pěší v centru obce. Staré dlaždice položené před více jak 40 lety byly odstraněny;
u kostela vyrostly nízké sloupky (plot tvořený zdobeným řetězem byl dokončen až 2010). •
Zděšení majitelky obchodu způsobila lasička, která v něm udělala 22. srpna neuvěřitelnou
spoušť.  • Tradiční Velká doberská — rozloučení s létem — již popáté. • Od letošního školního
roku si každá škola vytváří svou vlastní koncepci vzdělávání vycházející ze známých podmínek
a prostředí školy. Naše má název »Dobrá škola — dobrý start« a je pro 1. a 6. třídy. •
Leteckomodelářský klub pořádal 8. září drakiádu „na poli“ spojenou s ukázkami suchých vazeb
a dalšími drobnostmi „ve stodole“ Cyklobaru. • Představení velké exhibice kaskadérů
v automobilech Monster Truck show mohli shlédnout 12. září naší občané, především mládež.
• Výstava ovoce a zeleniny je krásnou doberskou tradicí konce léta. Letos poprvé v obřadní síni
obecního úřadu 15.—17. září. • Od rána 15. září píská stará parní „mašinka“ a sváží lidi z celého
kraje na »Den piva« do Nošovic • Nové stavby ve městě: Úřad práce je nově Na Poříčí; nové
autobusové nádraží; v Místku na náměstí vzniká nový rohový dům a komplex u podchodu; vedle
bývalých stolařů a čalouníků a pobočky polikliniky nová budova s ordinacemi a obchody. •
Ukázka požárního cvičení se zaměřením na likvidaci požáru ve výrobním objektu proběhla 26.
září v areálu firmy Ekomat (bývalá posádka). • Slavnostně je 22. září zprovozněn nový povrch
hřiště na Spartě. • Na Kamenci se naváží půda z míst, kde stojí Hyundai; zemní vozidla
a nákladní auta rozváží skrývku, která se vrší metry vysoko v klínu mezi městským hřbitovem
a břehem řeky. • Řeka Morávka je označena za unikátní »divočící řeku« — poslední zbytek
štěrkonosného toku celostátního významu. •  Držitel ocenění za hudební skladbu Pavel Macků
z Brna povídal žákům na školní besedě o vývoji hudebních nástrojů v nově upravené učebně
hudební výchovy. • Šesté třídy složené z doberské a okolních škol, uspořádaly tzv. sžívací kurzy,
aby si žáci–kamarádi na sebe zvykli. • Skupina devíti dobrovolníků pátrá po osudech židovských
občanů, kteří v 1. polovině 20. století žili v našem okolí. Zapojili se do celostátního projektu
Zmizelí sousedé, který vyzývá mladé lidi k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí
zmizeli převážně v období 2. světové války. • Stavba vodovodu na Vrchy je zahájena. • Pokračuje
VIII. stavba plošné plynofikace obce. • U bývalé posádky je informační deska o povodí Morávky
a chráněných rostlinách a živočiších. • Nošovické zelí bude mít právo na chráněné zeměpisné
označení (rozhodli evropští komisaři). • Stavební úřad se nastěhoval do patra, kde býval kdysi.
• Úspěchy našich judistů — 18. titul mistryně republiky vybojovala judistka Pavla Pröllová. •
Klubový večer se Statisem Prusalisem a Rajko Dolečkem 30. listopadu v Dobré. • Po slavnostním
otevření (29. listopadu) se může po „dálnici“ až do Českého Těšína. • Žáci 9. tříd se účastnili
besedy Příběhu bezpráví; o komunistických represích v padesátých letech. • Škola zorganizovala
zájezd školáků II. stupně do Vídně. • Vánoční jarmark a den otevřených dveří ve škole
byl 1. prosince. • Škola se přidala ke stávce za zvýšení platů učitelům — v úterý 4. prosince se
neučilo. • Autobusy již jezdí na nové autobusové nádraží Na Poříčí; je s vlakovým nádražím
spojeno podchodem pro pěší. • V Ostravě je zřízena nová zastávka Ostrava–centrum (Stodolní).
Na železnici jsou zrušeny tarify a platí se za kilometry. • Česko bez hranic — vstoupili jsme do
tzv. schengenského prostoru, volného pohybu obyvatel. • Dobrá má od loňska novou tradici
odměňovat občany, kterých si obec nejvíce váží. • Sníh, který přišel v polovině prosince, vydržel
až do nového roku a na Silvestra ještě přisněžilo.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Finále KLM r. 2011 
2018/19 – Brušperk – 3. místo!!!

V neděli 16. 6. 2019 odehráli naši nej-
menší fotbalisté poslední 5. kolo Ligy Kraj-
ské Mládeže ve hře 3:3 v Brušperku. První 
tým nasazený do finálové skupiny ze třetího 
místa svou pozici udržel a po třech výhrách 
a třech porážkách skončil po sečtení výsledků 
všech odehraných kol celkově třetí!!! Pro tyto 
borce to byl poslední turnaj ve formátu 3:3 
a po prázdninách už budou hrát rozestavení 
4+1. Druhý tým složený z mladších a začína-
jících borců získal cenné zkušenosti do další 

sezóny v tomto formátu. Po sečtení výsledků 
ze všech předchozích kol skončili celkově 13. 
z 18. týmů a to se počítá. Doufám, že se tato 
zkušenost projeví na úrovní hry v nové sezóně.

Sestava tým č. 1: Malyšek Viktor, Bielčík 
Filip, Sikora Martin, Glombica Ondřej, Ma-
reček Jan, trenér: Petr Malyšek

Sestava tým č. 2: Sikora Pavel, Matyáš St-
říž, Kozel Antonín, Glombica Martin, Kyrych 
Václav, Popov Jan, Moravec Adam, trenér: 
Martin Budinský

Výsledky a střelecká listina:
Nošovice „A“ - Brušperk „Děvčata“ 1:3 (Bielčík 1x)
Nošovice „A“ - Raškovice    0:2
Nošovice „A“ - Brušperk „R“    5:0 (Malyšek 3x, Mareček 1x, Glombica 1x)
Nošovice „A“ - Nebory    6:4 (Malyšek 2x, Bielčík 2x, Glombica 1x, Mareček 1x)
Nošovice „A“ - Smilovice    2:5 (Bielčík 1x, Sikora M. 1x)
Nošovice „A“ - Frýdek-Místek „A“    5:1 (Malyšek 3x, Bielčík 2x)
Nošovice „B“ - Fryčovice    2:5 (Sikora P. 1x, Stříž 1x)
Nošovice „B“ - Frýdek-Místek „D“    1:10 (Sikora P. 1x)
Nošovice „B“ - Staré Město    2:5 (Moravec 1x, Sikora P. 1x)
Nošovice „B“ - Frýdek-Místek „C“    6:2 (Stříž 2x, Moravec 2x, Kyrych 1x, Sikora P. 1x)
Nošovice „B“ - Sedliště „B“    2:3 (Moravec 1x, Sikora P. 1x)
Nošovice „B“ - Frýdek-Místek „B“ 1:8 (Stříž 1x)

Děkuji hráčům za předvedený výkon, rodičům za podporu a dopravu.
Přeji pěkné a pohodové prázdniny.

!!! Nábor do fotbalového oddílu !!!
Přiveďte Vaše dítě ke sportu. Nábory budou probíhat poslední týden v srpnu vždy 

v pondělí a pátek od 17:00 v areálu na Spartě. Bližší informace podá pan Budinský 
tel. 724 420 203, nebo na facebooku: Přípravka TJ Sokol Dobrá

Za přípravku TJ Sokol Dobrá Petr Malyšek
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MISTŘI !!!  
Dorostenci slaví postup do kraje !

Konečně se to povedlo. Asi takto by se dala 
zhodnotit situace ohledně místních dorosten-
ců. V posledních dvou letech skončil výběr 
trenéra Pustovky na druhé příčce a letos se mu 
podařilo, zcela zaslouženě, ovládnout celou 
soutěž. Po velmi úspěšném podzimu si už 
nikdo z týmu nepřipouštěl, že by se nepostou-
pilo. Dělalo se pro to maximum. Kluci se sna-
žili a zápas od zápasu nastupovali s touhou 
vyhrát. Dařilo se a vyjma prohry ve Vendryni 
to byl povedený vstup do jarní části sezony. 
Ke konci května stál před Doberskými asi 
nejtěžší úkol dosavadního ročníku. Tím byl 
zápas s Čeladnou. Díky zaváhání soupeřů při-
šla před tímto utkáním jasná zpráva: „Pokud 

vyhrajete, postupujete do kraje.“ Zápas plný 
očekávání a nasazení byl velice vyrovnaný. 
Díky brankám v druhém poločase si však 
Dobrá připsala cenné vítězství 4:0 a podařilo 
se tak otevřít brány krajským soutěžím.
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Sezona 2018/19 se dá označit jako suve-
rénní. Sešla se skvělá parta lidí a kamarádů. 
To byl jeden z hlavních důvodů konečného 
úspěchu. Z celkového počtu 26 utkání při-
šlo 23 výher, 2 remízy a 1 porážka. Nejlepší 
útok zdobí nejlepší obrana ligy a mimo jiné 

se útočník Petr Gryžboň stal králem střelců, 
když nasázel 34 branek.

Soupiska vítězného týmu: Tomáš Adámek, 
Daniel Drexler, Filip Georgiovský, Ondřej 
Georgiovský, Jiří Glajc, Petr Gryžboň, Filip 
Kaloč, Daniel Krhut, Jakub Krhut, Michal 

Kroček, Maxim Kulhánek, Re-
inhard Lameck, Daniel Legut, 
Marek Matyskiewicz, Michal 
Novák, Martin Partila, Josef 
Plhal, Martin Pohludka, Marek 
Pokorný, Daniel Prášil, Martin 
Sekanina, Jakub Sklář, Vojtěch 
Zajac, Tadeáš Zemánek, On-
dřej Zícha, trenér Jan Pustov-
ka a  vedoucí týmu Stanislav 
Drexler.

Martin Sekanina

Návštěva poutních míst Klášterce 
nad Orlicí a Neratova v Orlických horách

Za ranního kuropění jsme my, farníci 
z Dobré, vyjeli 22. června na pouť vyprosit 
si milost a požehnání našeho Pána. Milým 
účastníkem této poutě byl dobrodinský ro-
dák otec Jan Gacík. Sobotní provoz byl mi-
nimální, a tak cesta ubíhala za zpěvu písní 
a modliteb.

První naše zastavení bylo v kostele Nej-
světější Trojice v Klášterci nad Orlicí. Má-
lokdy se podaří během jednoho dne zažít 
kombinaci, jakou jsme měli my - prožít mši 
svatou v nádherném, byť díky minulému hos-
podaření, zdevastovaném kostelíku a spojit ji 
s protikladem v Neratově, kde je už vidět co 
dokáže lidská píle, když Pán Bůh požehná. 

V Klášterci nad Orlicí jsme byli již oče-
kávání a  mši svatou sloužil náš otec Jan 

Gacík. Byl to silný zážitek. Kostel byl nád-
herný, vyzdobený starými vzácnými obrazy,  
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malířskými skvosty od žáků malíře Tiziana, 
a slova otce Gacíka umocnila hloubku prožit-
ku. Po mši svaté nás mladá paní z Klášterce 
nad Orlicí seznámila s málo známou skuteč-
ností, že zde žila a působila Anna Tomanová, 
členka III. řádu sv. Dominika. Její život byl 
skutečně těžký a dnes se jedná o  jejím bla-
hořečení. Na podporu vzniklo Sdružení A. 
Tomanové, které o jejím životě vydalo knihu. 
Knihu jsme si někteří zakoupili a můžeme 
nabídnout k  zapůjčení. Nakonec jsme šli 
k  jejímu hrobu na místním hřbitově a po-
modlili se za ni. 

Poté jsme pokračovali do Neratova. Pů-
vodní kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny 
Marie pochází ze 17. století. V roce 1945 
vyhořel a zůstaly jen zdi. Nynější farář Josef 
Suchár dokázal nemožné. Za pomoci několi-
ka místních lidí začali ruiny zbavovat nánosu, 

kostel opravovat a dnes slouží nejen svému 
původnímu poslání, ale jsou zde i koncerty  
apod. Dnes je to nádherná stavba, zvláštností 
je skleněná střecha. Kombinace starých zdí  
a prosklené střechy vytváří úžasnou atmo-
sféru. Poutník, který překročí práh kostela,  
je Bohu blíž.

Obě místa, která jsme navštívili, kostel 
v Klášterci nad Orlicí či kostel v Neratově, 
nesou v sobě ducha minulých generací a sílu 
promodlených Otčenášů. Věřím, že každý 
z nás si vyprosil požehnání nejen pro sebe 
a své blízké, ale i pro celou naši farnost. Na 
tuhle pouť se nedá zapomenout!

Dík patří Obci Dobrá za finanční příspě-
vek na dopravu a také těm, kdo se o nás po 
celý den starali. Vám velké Pán Bůh zaplať.

Jana Ježová
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ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY  

Dětského střediska Dobrá,

MUDr. Kučerová Iva 

Dne 16. 7., 1. 8., 26. – 30. 8. 2019 – SE NEORDINUJE.

Nutné případy ošetří DS Místek, Politických obětí (u bývalého autobus. stanoviště).

V týdnu od 26. – 30. 8. 2019 zastoupí i MUDr. Mácová, tel. č. 733 685 195 

po, st, pá - DS Raškovice, út, čt - DS Morávka.

2. 8. 2019 – pátek – od 7.30 do 10.00 hodin.

Hasičský záchranný sbor MS kraje  
územní odbor Frýdek-Místek

Bezpečné prožití léta
Prázdniny jsou za dveřmi, děti už se nemo-

hou dočkat a dospělí se těší na dovolenou. I toto 
odpočinkové období však není zcela bez rizik. 
I v létě bychom měli dbát na základní pravidla 
požární bezpečnosti, aby nám nějaká mimořád-
ná událost nenarušila chvíle pohody.

Nezapomeňte, že v období dovolených po-
necháváme na delší čas svou domácnost bez 
dozoru. Před odjezdem na dovolenou proto 
všechny spotřebiče, které nemusí být nezbytně 
v chodu, vypněte a odpojte z elektrické sítě. 
Ideální je vypnutí celého elektrického okruhu 
na centrálním jističi, spolu se zastavením plynu 
a vody na centrálních uzávěrech.

Během letního období zůstávají také děti bez 
dozoru doma častěji, než bývá zvykem. V této 
době se děti mohou nudit a zpestřují si chvíle 
volna různými experimenty. Snaží se napří-
klad překvapit rodiče samostatně uvařeným 

obědem, což nezřídka končí vzplanutím oleje na 
pánvi, vznícením chňapky nebo utěrky. Častou 
příčinou požárů v tomto období je již tradičně 
hra dětí se zápalkami a cigaretami v blízkosti 
hořlavin, nejčastěji ve sklepích, senících nebo 
v lese. Děti se v tomto období také rády „baví“ 
telefonováním na tísňová čísla a neuvědomují si, 
že mohou blokovat volání jiných, kteří skutečně 
potřebují pomoc.

Při výletech do lesa nezapomínejte, že je 
v lese zakázáno rozdělávat ohně. Pokud přece 
jen chcete rozdělat oheň ve volné přírodě, pak 
pouze za přítomnosti dospělých na bezpečném 
ohništi vzdáleném nejméně 50 m od okraje 
lesa a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých 
materiálů. Samozřejmostí by měla být dosta-
tečná zásoba vody na případné uhašení ohně 
rozšířeného mimo ohniště a zalití ohniště po 
opékání. Nazapomínejte, že také při grilování je 
třeba dbát bezpečnostních opatření a v případě 
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silného větru raději negrilovat vůbec. Poměrně 
rozšířeným nešvarem je grilování na balkónech 
bytových domů. Odlétající jiskry mohou zapá-
lit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál 
umístěný na balkónech sousedů a to i ve značné 
vzdálenosti a třeba až za několik hodin.

Přesto, že nevěříme, že by se ještě našel 
někdo, kdo by v současné době vypaloval trávu 
nebo pálil jiný odpad, upozorňujeme na přísný 
zákaz těchto činností.

Velké obezřetnosti by měli také dbát lidé, 
kteří musí manipulovat s hořlavými kapalinami. 
Vlivem teplého počasí dochází k intenzivnější-
mu odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné 
koncentrace. 

V horkých letních dnech se teplota v moto-
rovém vozidle může rychle vyšplhat k vysokým 
hodnotám. Nevyplatí se spoléhat na to, že je 
vozidlo zaparkováno ve stínu pod stromy, po-
stupem času se slunce otočí a sluneční paprsky 
mohou dopadat přímo na vozidlo. Ponechání 
zvířete nebo dokonce dítěte v takové sauně je 
vyloženě hazard s jejich zdravím. Častým zlozvy-
kem kuřáků je také ponechání plynových zapalo-
vačů volně za čelním sklem vozidla. Na přímém 
slunci pak dochází k přehřátí plynové náplně 
a k výbuchu zapalovače, který je v uzavřeném 
prostoru vozidla často doprovázen požárem.

Bezpečné a bezstarostné prožití léta přeje Ha-
sičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje!
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent finančního odboru,
  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu
558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   
558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční  
  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
736 614 720  majetku a investic
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu
---------------
558 412 313 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 Markéta Hlawiczková, správce sběrného dvora
733 745 008 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 5. 8. 2019 do 12.00 hodin.



Hledá se talent



Sportovní den SOPM
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