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Slovo starosty
Vážení občané,

tak trochu netradičně dostáváte v půlce 
prázdnin do rukou dvojčíslo obecního zpra-
vodaje, ve kterém najdete různé zprávy, 
informace a pozvánky na nejbližší kulturní 
a  sportovní akce, které pro Vás naše obec 
a její komise připravují.

V  pondělí 12. června se uskutečnilo 
další, v  pořadí již 13. zasedání zastupitel-
stva obce, tentokrát výjimečně v  obřadní 
síni obecního úřadu. Zastupitelé projednali 
a schválili závěrečný účet obce za rok 2016 
a dále schválili dotace občanům v projektu 
„Kotlíkové dotace v  Moravskoslezském 
kraji“ v celkové výši 98 tisíc korun. Občané 
v  diskusi upozornili na existenci černých 
skládek v  některých částech v  obci a  také 
se diskutovalo o  povinnosti kosení trávy 
minimálně dvakrát do roka, jak je uvedeno 
v obecně závazné vyhlášce. 

Zastupitelstvo obce Dobrá se rozhodlo 
udělit Cenu obce za rok 2016, dle § 36 
odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
schválenými Zásadami pro udělování čest-
ného občanství obce a cen obce ze dne 20. 2. 
2012, panu Čestmíru Ježovi za dlouho-
leté působení a  práci předsedy Českého 
zahrádkářského svazu. Slavnostní pře-
dání Ceny obce proběhne u  příležitosti 
Dne obce – Velká Doberská 2017. Srdečně 
blahopřejeme!

Školní rok skončil našim žákům o něco 
dříve, protože v  budovách základní školy 
probíhají přes prázdninové měsíce sta-
vební práce a provádí se kompletní výměna 
radiátorů ústředního topení. Proto jsme 
již ve čtvrtek 22. června přivítali společně 

s vedením školy na obecním úřadu nejlepší 
žáky, abychom je mohli ocenit čestným 
diplomem a  drobným dárkem za aktivní 
přístup nejen v  oblasti učení, ale třeba za 
aktivitu v  třídním kolektivu nebo za jejich 
vynikající sportovní či kulturní úspěchy.

V  příjemném prostředí společenského 
sálu se uskutečnilo Setkání jubilantů, kteří 
v tomto roce oslavují 70 nebo 75 let. V úvodu 
nás přivítali zástupci komise pro rodinu, kteří 
celou akci organizačně zajistili. Následovalo 
vystoupení žáků z  naší mateřské a  základní 
školy a  po drobném pohoštění jsme shlédli 
krátký dokument z  historie naší Dobré. 
Odborného výkladu se ujal náš kronikář pan 
Rostislav Vojkovský společně s paní Ing. Ale-
nou Křibíkovou. Poděkování si zaslouží 
všichni, kteří tuto příjemnou společenskou 
událost pomohli připravit. A jubilantům pře-
jeme ještě jednou všechno nejlepší!

A ještě několik aktuálních zpráv k probí-
hající stavbě splaškové kanalizace v  části 
obce Dobrá – Kamenec. Jak jsme Vás infor-
movali již minule, požádali jsme o  dotaci 
z  Ministerstva zemědělství a  podle zatím 
neoficiálních informací jsme byli úspěšní. 
Proto jsme se rozhodli neprodleně zahájit 
realizaci, protože podmínkou vyúčtování 
státní dotace je dokončení díla do konce 
roku 2017. Stavba je prováděna firmou Jan-
kostav s.r.o., Ostrava, která ji vysoutěžila za 
nabídkovou cenu 2.413.228,- Kč. Chtěl bych 
velmi požádat všechny občany, kteří budou 
jakýmkoliv způsobem dotčeni prováděním 
stavebních prací, o trpělivost a toleranci.

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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V  minulém čísle jste si mohli přečíst 
o  přípravách nejvýznamnější společenské 
a  kulturní akce v  životě naší obce – o  Dni 
obce – Velké Doberské 2017. Její patnáctý 
ročník se uskuteční 26. srpna 2017 na mul-
tifunkčním hřišti u základní školy. Dnes při-
náším další informace.

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 z  Polska. (Poznámka: Žá-
dám všechny naše spolky, kluby, svazy, spor-
tovce nechť se přihlašují na email mistosta-
rosta@dobra.cz). Soutěžní tým, který je tvo-
řen třemi osobami, nepotřebuje nic než elán, 
nadšení a chuť pobavit diváky i sebe samot-
né. Všechny potřebné suroviny, včetně nádob 
a ingrediencí dodá pořadatel. Začátek Mezi-
národní soutěže v přípravě bramborových 
placků je ve 13.30 hodin pod pódiem!

Od 14.30 hodin bude pódium patřit 
našim nejmenším – dětem z  mateřské ško-
ly. Sboreček „Paprsek“ si každé svoje vy-
stoupení náležitě užívá, zpívá s  nadšením 
a  mnohé diváky svým výkonem zcela jistě 
dojme k slzám.

Dětský pěvecký sbor Paprsek vznikl 
v  roce 2013 a  prezentuje Mateřskou školu 
Dobrá na různých akcích a  vystoupeních. 
Na každém vystoupení můžete spolu s dět-
mi a paní učitelkami vidět malého roztomi-
lého maskota „Paprska“.

I tento rok vás děti potěší zpěvem  lido-
vých písní i veselým tancem.

Propojení hudby a pohybu má velký vý-
znam pro celkovou tělesnou, duševní i  du-
chovní harmonizaci člověka.

Dětský pěvecký sbor Paprsek vede paní 
učitelka Bc. Marie Adamusová a paní učitel-
ka Mgr. Ludmila Sikorová.

Již tradičními se stala vystoupení 
folklorních souborů ze spřátelených obcí – 
Ochodnica (SK) a Mucharz (PL). Soubo-
ry se vždy snaží předvést co nejlepší výkon, 
zaujmout diváky svou choreografií, vysokou 
mírou profesionality. 

Ze slovenské Ochodnice přijedou dámy, 
které jsou známé pod názvem Seniorka 
a také folklorní soubor Kýčera.

Pěvecký soubor Seniorka se  do Dob-
ré vždy velmi těší. Vzhledem k  tomu, že 
„dámy“ jsou velmi aktivní, očekáváme nové 
písně a skvělou zábavu. 

Soubor je velmi mladý a tvoří jej 14 čle-
nů. Reprezentuje svou obec na festivalech 
a přehlídkách po celém Slovensku (Kysucké 
Nové Mesto, Čadca), ale i v Polsku. Vedou-
cím souboru je paní Emília Gáborová.

Folklorní soubor Kýčera rozdává radost 
písněmi i  tancem již od roku 1972. Zakla-
datelkou a  první uměleckou vedoucí byla 
paní Mária Ďurošková (maminka součas-
ného starosty Ochodnice), v současné době 
je vedoucí paní  Anna Vavríková. Kýčera 
byla původně ryze ženským souborem, poz-
ději začala účinkovat jako smíšený pěvecký 
soubor. Reprezentovala obec na mnohých 
okresních folklorních festivalech, např. 
na Beskydských slavnostech v  Turzovce. 

P O Z V Á N K A
DEN OBCE DOBRÁ – VELKÁ DOBERSKÁ 2017

Sobota 26. srpna 2017  |  multifunkční hřiště
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Získala první místo ve státní soutěži v  Ri-
mavské Sobotě. 

V Dobré nebude Kýčera vystupovat po-
prvé, i proto se můžeme těšit na pásmo zná-
mých písní a scének, které vycházejí z histo-
rie Kysuckého kraje. 

Soubor JASZCZUROWIANKI vznikl 
v roce 1988 a od počátku se aktivně účastnil 
všech zábavných a  společenských akcí ko-
naných v polské obci Mucharz a okolí. Texty 
jejich písniček – jak samy členky uvádějí – 
poskytuje sám život, proto se často objevují 
motivy přírody, sousedských vztahů, lásky 
k „rodné hroudě“, k políčkům a zahrádkám. 
K nám do Dobré se ženy a dívky nechystají 
poprvé, byli zde již v roce 2015 a na vystou-
pení se moc těší!

Letos k  nim domácí pořadatelská obec 
nominovala jako svého reprezentanta Laš-
skou divadelní společnost Gigula v  čele 
s  lašským králem panem Zdeňou Vilušem 
Krulikovským! Soubor má v  repertoáru ty 
nejkrásnější lidové písně z  moravského 
a  slezského Lašska – od Poodří až k  Babí 
hoře, a  také veselé písničky a kuplety z na-
šeho regionu – názvy některých z nich vám 
možná napoví: „V jednym dumku na Zarub-
ku“, „Naš stařyček něboštiček“, „Za lasami, 
za gorami“. Budou reprezentovat naši obec 
a  fotka s  lašským králem není vůbec běžná 
věc!

Velká Doberská ale není „jen o folkloru“. 

Každý návštěvník si najde něco pro sebe. 
Po slavnostním zahájení a předání ceny obce 
(v 16.20 hodin) začne podvečerní část a jako 
první se představí školní kapela Náhoda, vy-
stoupí společně úplně naposled, proto před-
pokládáme velký dav fanoušků pod pódiem.

Začínající kapelu Náhoda (všichni čle-
nové jsou žáci ZŠ Dobrá!) tvoří pět hudeb-
níků: zpěvačka Nela Žáková – žákyně 8. roč-
níku (mimochodem vyhrála Grand Prix 
Baltic Super Star v Petrohradě 2016. A letos 
na „Slovanském bazaru“ (tzv. Eurovize vý-
chodu) v běloruském Vitebsku Nela obháji-
la 3. místo v kategorii do 15 let) hraje na sa-
xofon i zpívá v seskupení Šuba Duba Band.

Klávesistka Natálie Žáková se odmalič-
ka snaží prosadit i jako budoucí herečka, ka-
ždým rokem vyhrává krajské kolo recitace, 
4 roky zpívá, 7 let chodí na klavír, věnuje se 
na ZUŠ v   F-M oboru herectví.  Od příští-
ho roku bude navštěvovat uměleckou školu 
grafický design. 

Lídr celé kapely je však Dominika Žváko-
vá, která studuje na Gymnáziu na Cihelní, 
ovládá bravurně nejen elektrickou kytaru, 
ale i bicí a rovněž hraje na klávesy, foukací 
harmoniku a  ukulele. Přispívá také vlastní 
hudební tvorbou.

Jakub Sklář, budoucí student průmyslo-
vé školy v F-M krom lásky k bubnům kope 
fotbal za Dobrou.

Michal Bojko, basový kytarista skupiny, 
skvělý muzikant a skaut tělem i duší, impro-
vizuje na elektrickou kytaru a rád si zahraje 
i na ukulele. Vybral si za své příští působiště 
průmyslovou školu ve F-M. 

Současný repertoár mladé kapely se vy-
značuje poprockovými coververzemi, ale 
dvě vlastní písně kapely Náhoda zazněly 
v letošním březnu na školní hudební soutěži 
Dobrá vize. 

A pak že pod pódiem nebude plno! 
Skauti, fotbalisti, fanynky z jiných odvětví – 
přijďte si poslechnout Náhodu, než se kro-
ky každého jejího člena uberou úplně jiným 
směrem. 
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Fanoušci „toho dobrého z  Dobré“ by 
měli vytrvat – před pódiem se představí 
děvčata a chlapec ze tříd 4. A a B se svým 
tanečním vystoupením, které jim pomoh-
ly připravit paní učitelky Jiřina Zachníková 
a  Radka Jelínková. Držíme vám palce, ta-
nečníci! A  ještě jedno parádní číslo – ten-
tokrát v  podání oddílu juda. Dynamika, 
rychlost, kvalita provedení, nadšení a ova-
ce přítomných diváků doprovázejí sestavy 
nejmladších i  těch zkušenějších. Do toho, 
judisté!

 Je dobrým zvykem ozvláštnit každý roč-
ník Velké Doberské něčím zajímavým. Letos 
se takovou poslechovou lahůdkou mohou 
stát Chanson Tap, duo, které tvoří Šárka 
Secová a Igor Šelechovský. 

Šárka Secová je rodačka z  Českého Tě-
šína. Hudební vzdělání získala na místní 
ZUŠ, kde navštěvovala obor sólový a  sbo-
rový zpěv, hru na kytaru a  tanec. Už jako 
malá si zamilovala šansony Hany Hegerové. 
Šárčina nezaměnitelná altová barva hlasu 
ve spojení se spontánním, energickým, oso-
bitým projevem si získává publikum napříč 
generacemi. Zpívá česky, slovensky, polsky, 
anglicky a francouzsky. Její doménou je šan-
son, blues, jazz, soul... 

Igor Šelešovský hrál od dětství na ce-
lou řadu nástrojů - akordeon, flétna, kla-
rinet, bicí, piano, kytara, z nichž se postu-
pem času začal věnovat především kytaře. 
Studoval brněnskou konzervatoř, kde od 
kytary dezertoval k  pianu a  ke konci stu-
dia konzervatoř opustil, protože začal ztrá-
cet radost z hudby. Během studia jej velmi 
ovlivnil jazzový kytarista Milan Kašuba, ke 
kterému chodil na soukromé hodiny a hra-
ní v  kapele s  brněnskou šansoniérkou Ja-
nou Musilovou. Poté strávil několik let 

v zahraničí hraním na ulici - Itálie, Francie, 
Španělsko, Turecko, Kalifornie, Anglie, Ir-
sko. Na konci tříletého pobytu v  Dublinu, 
kde jej krom hudby živila i práce zahradní-
ka se seznámil s technikou hry „eight finger 
guitar tapping,“ ve které se našel a věnuje 
se jí doposud.

Fanoušci rockové muziky si mohou 
v  programu zvýraznit 18. hodinu. Pořada-
telé Velké Doberské se vždy snažili dát mož-
nost místním kapelám. Ani letošní rok ne-
bude výjimkou. A  právě kolem 18. hodiny 
vám představíme metalové melodiky – Fi-
nal Destiny.

Kapela Final Destiny vznikla v  zimě 
v roce 2012. V té době hudebníci přesně ne-
věděli, jakým směrem se vydat, proto reper-
toár tvořily především covers nejrůznějších 
kapel.

V té době kapelou prošlo několik zpěvá-
ků, zpěvaček a klávesáků. 

Stálá sestava se vystříbřila až v  roce 
2014, kdy se definitivně postavila za mikro-
fon zpěvačka San.

Kapela se rozhodla zaměřit na vlastní 
tvorbu, která se nese v duchu melodického 
metalu. Více informací naleznete na www.
finaldestiny.cz

(Na webové stránce jsou uváděni jako ka-
pela z  Frýdku-Místku, ale jejich kořeny jsou 
v Nošovicích, Sedlištích i v Dobré!) 

První hlavní hvězdou Dne obce Dobrá 
2017 budou Lake Malawi. Hrají velmi kva-
litní, docela náročnou rockovou muziku, je-
jich frontman Albert Černý se obklopil skvě-
lými muzikanty a  s  přibývajícími koncerty 
společně vytvářejí velmi dobrou atmosféru.

(Více informací naleznete na www.lake-
malawimusic.com).
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V á c l a v   N e c k á ř   v   D o b r é 

V  momentě, kdy dohrají Lake Malawi, 
bude pravděpodobně areál hřiště ponořen 
do tmy a  ze všech stran bude cítit napětí 
a  hmatatelné očekávání. Heslo „Na každé 
Velké Doberské aspoň jedna LEGENDA“ na-
plníme měrou vrchovatou i v letošním roce. 

Jsme přesvědčeni, že nálada v celém are-
álu bude náramná, atmosféra skvělá a  při-
vítání jakbysmet – do Dobré totiž dorazí 
legenda české populární hudby, pan Václav 
Neckář. Spolu s  bratrem Janem a  kapelou 
Bacily se stanou právě oni tím pravým le-
tošním tahákem obecních oslav. Jejich vy-
stoupení je plánováno na 20.30 hodin.

Abych vám pomohl přiblížit atmosfé-
ru aktuálních vystoupení a  koncertů pana 
Václava Neckáře se skupinou Bacily, dovolil 
jsem si použít text paní Romany Havláno-
vé z  „Jineckých slavností“ z  června tohoto 
roku: 

Najednou je pátá hodina odpolední a  na 
scénu přichází již očekávaná pěvecká legen-
da Václav Neckář s  kapelou Bacily a  sklízí 
již na začátku ohromný aplaus. Začíná písní 
„Ša la la la li“, při které se k němu přidáva-
jí svým zpěvem i návštěvníci. Pokračuje písní 
„Stín Katedrál“, kterou v roce 1966 nazpíval 
s  Helenou Vondráčkovou v  divadle Rokoko. 
Následující věc uvádí slovy: „Píseň, kterou 
možná znáte z  filmu Pelíšky.“ To už znějí 
první tóny skladby „Tu kytaru jsem koupil 
kvůli tobě“. Při krásné a  pomalé písni „Tak 
mi ruku dej“ schází dolů z pódia a podává si 

ruku s fanoušky v prvních řadách. Posluchači 
si zpívají, tleskají a  užívají si tu nádhernou 
atmosféru. „Tuhle píseň určitě znáte z  rádia 
Blaník. To jsme byli s  kolegy v  roce 1968 ve 
Francii. Chodil jsem tam po nábřeží a  zašel 
do krámku s deskami. Tam se mi líbila jedna 
skladba a  poprosil jsem Zdeňka Rytíře, aby 
mi ji přeložil. A tak vznikla píseň „Kdo vchází 
do tvých snů, má lásko“.“ takto si uvedl pís-
ničku sám Václav Neckář. Lidé nadšeně zpí-
vají, tančí a Vašek sklízí velkolepý aplaus, což 
komentuje prostým slovem: „Nezapomněli.“ 
Dále zní skladby jako „Tvým dlouhým vla-
sům“, „Podej mi ruku a  projdem Václavák“, 
„Časy se mění“ nebo „Doktor Dam Di Dam“, 
kterou pan Neckář věnoval všem sestřičkám. 
Koncert končí písní „Andělé strážní“, za níž 
sklízí velký ohlas. Fanoušci pějí s  ním, tles-
kají a ke konci skladby se dožadují přídavku. 
Z  davu někdo křičí „Půlnoční“ a  Václav ji 
opravdu začíná zpívat, čímž si vyvolává velké 
ovace. Tato píseň je tak nádherná, že sama 
o  sobě vytváří ohromně úžasnou atmosféru. 
A úplným závěrem zaznívá pomalá melodic-
ká a hezká píseň „Všechno je jenom jednou“.

Vskutku povedený popis atmosféry 
a průběhu koncertu s výčtem skladeb, které 
ten večer zazněly…a mne hned napadlo, co 
takhle pana Václava, tedy Vaška, přivítat…
třeba nějakým transparentem nebo při „Půl-
noční“ – která zcela jistě zazní – rozsvítit 
mobily a umocnit ještě více okamžiky prožité 
nádhery? Je to na vás, přátelé…
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Oslavy nekončí, k tanci a zábavě zahrají 
až do půlnoci Krakatit.

Den obce mívá i spoustu doprovodných 
programů. Pro děti jsou připraveny atrakce 
– vláček, kolotoč a další), projížďka na ko-
ních, pro starší pak střelnice.

Nedílnou součástí Dne obce je spoluprá-
ce s pracovníky Charity FM. Po roce budou 
mít dospělí i děti možnost navštívit jednotli-
vá stanoviště, dozvědět se něco o svém zdra-
ví a životním stylu nebo – v případě dětí – si 
něco vyrobit, seznámit se se zajímavými čin-
nostmi, vyzkoušet si je – a na závěr si budou 
moci sáhnout do zelené krabice a vylovit si 
kouzelný náramek!

Spolu s Charitou – na jiném místě v are-
álu – se představí další naši již tradiční 
partneři ze školy s  anglickým vyučovacím 
jazykem Face2Face. Připravili si zábavu 
pro děti a  na tomto místě bych rád požá-
dal děvčata i chlapce od deseti do patnácti 
let, zda by nebyli ochotni pomoci, prostě 
být při tom, pomáhat bavit ostatní, zejmé-
na malé děti. Pokud se vám chce a budete 
mít čas, dejte mi, prosím, vědět – mistosta-
rosta@dobra.cz (seznámím vás se všemi 
detaily…).

Na hřišti pro malou kopanou se budou 
prezentovat dámy z Centra radosti v Míst-
ku, Náměstí svobody 43. 

„Centrum se zabývá zdravým životním 
stylem, pořádá kurzy „Jídlo jako radost“, 
míváme pravidelné cvičení pro všechny, 
kteří chtějí měnit svůj životní styl. Centrum 

pracuje v  komplexu: strava, psychika, 
pohyb. Heslo zní: Ve skupině je větší síla 
a pevnější vůle. Viz naše stránky http://cent-
rumradosti.cz/frydek-mistek/ . 

Na Velké Doberské přivezeme certifi-
kované váhy Tanita, které dokáží vyměřit 
metabolický věk, svalovou hmotu, celkový 
podkožní tuk, vnitřní tuk, obsah vody v těle, 
kostní hmotu (minerály v kostech). Zájem-
ci mohou absolvovat měření zdarma včetně 
krátké konzultace“, potud informace z  úst 
paní Markéty Šupalové, wellness kouče. 

O občerstvení našich hostů ze Sloven-
ska a Polska, stejně jako všech návštěvníků 
Dne obce se již tradičně postarají členové 
Sboru dobrovolných hasičů, Myslivecké-
ho sdružení Dobrá-Vrchy, oddílu kopané 
TJ SOKOL a judisté.

A nezapomněli jsme ani na tradiční sou-
těž v rámci Velké Doberské – hod vejcem ve 
dvojicích – bude se konat na obvyklém mís-
tě a  začne v  18.30 hodin. Přihlášky dvojic 
přijímá obecní stánek.

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.

Milan Stypka       
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Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM) 
pořádá i letos Kulturní den SOPM, opět s pod-
titulem „Nejen pro seniory“.

Akce se uskuteční v  neděli 13. srpna 
2017 v  areálu „Kamenité“ ve Vyšních Lho-
tách se začátkem v 15 hodin. Vstup na akci je 
ZDARMA!

Hlavním bodem programu bude vystou-
pení pražského revival uskupení Jaromír Ada-
mec @ COVER BAND v  programu „Pocta 
Waldemaru Matuškovi“, ve kterém usly-
šíte všechny největší hity českého „Slavíka 
z Madridu“.

Zazní staré známé písničky, které si 
můžete zazpívat nebo si při nich i  zatančit. 

Akce se koná za každého počasí. Na místě je 
možné zakoupit si občerstvení.

Vzhledem k  tomu, že srpnové číslo 
Doberských listů bude k  dispozici až po ter-
mínu konání této akce, dovoluji si již nyní 
požádat zájemce, aby se hlásili telefonicky - 
558 412 311 - nebo osobně na podatelně OÚ 
Dobrá, nejpozději však do 6. srpna 2017.

Na základě zjištěného počtu zájemců obec 
vypraví jeden či dva autobusy.

Odjezd od základní školy – 13. srpna 
2017 v 14.30 hodin.

Odjezd z areálu po skončení akce. 
Dobrou náladu a přátele s sebou! 

Milan Stypka

P O Z V Á N K A
KULTURNÍ DEN SDRUŽENÍ OBCÍ 

POVODÍ MORÁVKY
NEDĚLE  |  13. srpna 2017

Předběžně informujeme občany obce o připravované rekonstrukci silnice č. II/648, 
v  úseku mezi křižovatkou u  supermarketu Albert ve Frýdku po železniční přejezd 
v Dobré na Špici. 

Podle návrhu zhotovitele stavby společnosti Alpine Bau CZ a.s., bude rekonstrukce 
provedena za plné uzavírky provozu.

Dle předběžného sdělení Magistrátu města Frýdku-Místku, jako příslušného sil-
ničního správního úřadu, bude objízdná trasa pro všechna vozidla vedena po dálnici 
D48 (vč. vozidel bez dálniční známky).

Po dobu uzavírky budou mimo provoz autobusové zastávky Dobrá VÚHŽ, Frýdek, 
městský hřbitov a Frýdek, rest. U Hučky a to v obou směrech. Autobusové spojení na 
zastávku Dobrá střed a Dobrá na Špici bude zajištěno.

O přesném termínu uzavírky (pravděpodobně 4 dny v  měsíci srpnu), budeme 
občany informovat na webových stránkách obce a hlášením v místním rozhlase.  

Informace pro občany
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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 od ledna do 
konce září daného roku.

Platbu možno provést hotově do 
pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17 nebo pře-

vodem na účet číslo: 168  197 5309/0800,  
VS : 1337 + čp. 

- do poznámky uvádějte, za koho 
odpady platíte – vypište osoby – nestačí 
napsat rodina Čápová – platba nebude 
přiřazena do doby, než doložíte, za koho 
konkrétně byla provedena

(zaplatíte-li převodem, známka na 
popelnici Vám bude zaslána domů) 

POPLATEK  JE  SPLATNÝ  DO  30. 9. 
2017

Aktuálně ze sběrného dvora:
Milí spoluobčané,

dovolte, abychom Vám touto cestou sdě-
lili radostnou zprávu: Třídění odpadů se 
vyplácí. 

Obec Dobrá byla vyhlášena za rok 2016 
jako nejlépe hospodařící obec do 5000 oby-
vatel v  Moravskoslezském kraji v  kategorii 
objemné elektrospotřebiče (ledničky, pračky, 
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sporáky, vysavače atd.) a elektrické nástroje 
(mixery, elektrické nože, šlehače, vrtačky 
atd.). 

Občané naší obce ve zpětném odběru 
odevzdali 22,2 tun těchto odpadů. Jestli to 
bylo způsobeno tím, že sběrný dvůr byl ote-
vřen právě na konci roku 2015 a  Vy jste již 
s tímto otevřením počítali a tyto elektrospo-
třebiče jste měli doma připravené ke zpět-
nému odběru, anebo to je trvalý přislib k eko-
logii našich občanů, to ukáže až rok 2017. 

V  rámci ocenění naše obec obdržela 
sošku „ELEKTROOSKARA“ (kdo by 
nepoznal, je to muž opírající se o  tyč vysa-
vače – viz foto), diplom a  šek v  hodnotě 
20.000,-Kč. Tento obnos peněz bude obec 
investovat do zlepšení třídění separovaného 
odpadů např. na vypracování projektu na 
úpravu stanovišť kontejnerů.

JSME NEJLEPŠÍ DÍKY VÁM! DĚKU-
JEME!

Ing. Tomáš Chýlek       

Černé skládky
Černé skládky jsou přetrvávajícím problé-
mem v  oblasti komunální ochrany život-
ního prostředí v naší obci. Ať už jsou černé 
skládky na veřejném prostranství nebo na 
soukromém pozemku, představují riziko 
pro životní prostředí a  v některých přípa-
dech i pro lidské zdraví. 
Nebezpečnost černé skládky pro životní 
prostředí je závislá od charakteru odpadu, 
který je zde uložen a  blízkosti vodních 
toků, nádrží nebo hladiny podzemní vody. 
Na černých skládkách v naší obci lze velmi 
často kromě stavebního materiálu najít 
také zbytky barev, olejů, staré autobaterie, 
azbestovou krytinu a  další odpad, který je 
klasifikován jako nebezpečný. 
V naší obci se černé skládky objevují nejčas-
těji podél řeky Morávky a  v  poslední době 
si někteří naši občané zvykli odkládat vše 
nepotřebné i  podél břehu Černého potoka. 
Na haldy odpadu však můžeme narazit 
i uprostřed lesa.  
Na černých skládkách nacházíme často 
i odpad z domácností jako je starý nábytek, 
elektrospotřebiče, oděvy apod. Přitom je 
možné zajet do sběrného dvora, starý elek-

trospotřebič od vás odebere prodejna, kde si 
koupíte spotřebič nový a staré avšak nezni-
čené oděvy je možné nabídnout charitě nebo 
vyhodit do kontejneru na textil. 
Do sběrného dvora je možné odvézt i  bio-
logicky rozložitelný odpad, jako je pose-
kaná tráva, listí, či ořezané větve ze stromů. 
Občané, kteří nemají možnost do sběrného 
dvora odpad odvézt, si mohou na obecním 
úřadě požádat o  přistavení kontejneru, do 
kterého biologický odpad odloží a  pracov-
ník obce jej bezplatně odveze. Tento odpad, 
lze ukládat i  do kompostéru, který mohli 
všichni občané naší obce bezplatně získat 
do užívání.
Není tedy nutné, ani biologický odpad odvá-
žet do lesa, nebo na břehy vodních toků.    
Černé skládky degradují krajinu, ohrožují 
a utlačují rostliny a živočichy, mohou zničit 
porost v blízkém okolí, snižují biodiverzitu. 
Úniky z  černých skládek mohou kontami-
novat půdu, vodní zdroje (spodní vody, 
řeky, zásoby pitné vody). Vyhozené před-
měty na určitých místech mohou zapříčinit 
náchylnost krajiny k erozi nebo zaplavování 
(zejména pokud je odpad překážkou k při-
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UPOZORNĚNÍ 
Upozorňujeme občany, že se v obci 

Dobrá pohybuje osoba, která se vy-
dává za kontrolora kotlů na vytápění 
a pod záminkou kontroly kotle se sna-
ží proniknout do obydlí. V případě ko-
nání skutečné kontroly by byli občané 
předem písemně informováni přísluš-

ným orgánem, kterým je v  tomto pří-
padě Magistrát města Frýdku-Místku, 
oddělením ochrany ovzduší. Pokud 
jste písemné oznámení neobdrželi, ne-
jedná se o skutečnou kontrolu.  Buďte 
obezřetní a  cizí osoby nepouštějte do 
svých domovů.

rozenému toku vody). Vyhozené materiály 
mohou být náchylné ke vznícení. 
Předměty na skládce tvoří riziko pro lidské 
zdraví (ostré hrany předmětů, prach, che-
mické výpary, možnost infekce). Organické 
zbytky pak jsou ideální živnou půdou pro 
různé červy a larvy hmyzu. 
Vážení občané, v  naší obci máme mnoho 
možností, jak s  odpadem z  našich domác-
ností a zahrad naložit.

Kromě již výše zmíněného sběrného dvora, 
domácích kompostéru a  možnosti přista-
vení kontejneru na biologicky rozložitelný 
odpad, máme v  obci více jak 25 sběrných 
míst, kde najdete kontejnery na sklo, plasty, 

papír, elektroodpad, použitý tuk z  domác-
ností, textil apod.     
Díky velké většině našich občanů a fungují-
címu systému svozu komunálních odpadů 
se počet černých skládek postupně sni-
žuje, přesto stále existují lidé, kteří odpady 
vyhazují na nelegální skládky a bohužel jim 
na vzhledu naší obce nezáleží.  
Pokud na černou skládku na území naší 
obce narazíte, nahlaste nám ji prosím na tel. 
číslo 558  412  304, nebo napište na odkaz, 
který naleznete na webových stránkách naší 
obce.   

Markéta Řízková, referent odboru 
správy majetku a investic 
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Díky kotlíkové dotaci můžu
v naší obci i já lépe dýchat.

Využijte dotaci až 150.000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného 
čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes.

Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována 
díky Ministerstvu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete 
ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou sou-
stavu a úpravy spalinových cest.

www.lokalni-topeniste.msk.cz
Telefon: 595 622 355, E-mail: kotliky@msk.cz

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, který bude po vyhlášení dotačního pro-
gramu dostupný na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslez-
ského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace.

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:
• Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle - 

jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 
kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si ne-
chat zpracovat do konce roku 2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud 
byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej nahradit jiným dokladem prokazujícím 
třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle, technickou dokumentací apod.). 
U kotlů vlastní výroby, kde není třída stanovena výrobcem, je možné využít čestné-
ho prohlášení, že třída kotle je neznámá.

• Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou sousta-
vu a komínové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fo-
tografií musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty!

• Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít 
účet jiného člena rodiny, dispoziční právo také není dostačující. 

• Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po schválení dotace žadatel 
doloží:
• Fotodokumentaci odpojeného a  zne-

hodnoceného kotle (z fotografií musí být 
zřejmé, že  se  jedná o  tentýž kotel, jehož 
fotografie jste přikládali k žádosti).

• Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář 
na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz).

• Kopie účetních dokladů (faktury, parago-
ny) a doklady o  jejich úhradě (příjmové 
doklady, bankovní výpisy).

• Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-
-li možné, vč. výrobního štítku).

• Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení 
nového zdroje tepla do provozu.

• Kopii protokolu o revizi spalinové cesty.

Jaké doklady jsou 
potřebné k získání 
dotace?

Telefon: 595 622 355 
E-mail: kotliky@msk.cz

www.lokalni-topeniste.msk.cz

Žadatelé se  mohou obracet rovněž na  kotlíkové 
kontakty Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:

Veškeré informace k  druhému kolu kotlíkových dotací jsou průběžně zveřejňovány na 
webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/, žadatelům jsou také stále k dispozici 
„kotlíkové“ kontakty: tel. 595 622 355, e-mail: kotliky@msk.cz a  možnost osobních 
konzultací v budově krajského úřadu v kanceláři A106 (ve dnech pondělí, úterý a čtvrtek 
v úředních hodinách krajského úřadu), popřípadě na Obecním úřadě v  Dobré, kancelář 
č. 22, p. Markéta Řízková.



- 12 -

Sbírka pro Elišku

Právní poradna 

Milí spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc 

paní Romaně Tvarůžkové a její dceři Elišce.
Eliška je pětileté děvčátko, které bydlí 

v obci Dobrá a které od narození trpí AVM 
(arterio-venóz-
ní malformace). 
Jedná se o  cévní 
anomálii, kterou 
trpí asi 5% lidí 
v ČR. Za normál-
ních okolností 
krev proudí z  te-
pen do kapilár 
(velmi tenkých 
a  úzkých cév, 
kde kyslík pře-

chází do mozku) a z kapilár do žil. U arteri-
ovenózní malformace kapiláry chybí a krev 
odtéká z tepen rovnou do žil. Hlavní riziko 
spočívá v  možnosti prasknutí malformace 
a vzniku krvácení do mozku. Její maminka 
bezúspěšně žádala podporu v různých na-
dacích.

Samotná Eliščina léčba je velmi náklad-
ná. Eliška bude muset absolvovat sérií vy-
šetření, s nimiž jsou spojeny nejen finanční 
náklady maminky, ale i větší spotřeba oble-
čení. Proto se Komise pro rodinu a občanské 
záležitosti rozhodla uspořádat podpůrnou 
sbírku pro Elišku a její maminku.

Čím můžete přispět?
Eliška má nyní velikost oblečení 116. 

Budeme rádi, pokud nám donesete:
• Pyžama
• Trička
• Šatičky
• Tepláčky

Samozřejmě pokud máte zájem udělat 
holčičce radost i  jinak, tak každý nápad je 
vítán.

Děkuji jménem Elišky.

Za komisi pro rodinu 
a občanské záležitosti

Simona Tvrdá

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

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2017
4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2017 

– příspěvky v tyto termíny je možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.
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15. ročník nohejbalu trojic

Cyklovýlet

Dne 1. 7. 2017 jsme se již popatnácté 
sešli, abychom nejen soutěžili, ale také 
se dobře pobavili. To se letos opět poda-
řilo a přispělo k tomu nejen skvělé počasí, 
ale také nasazení hráčů a  dobrá organi-
zace sportovní komise, která tuto akci od 
začátků pořádá. Chtěl bych poděkovat 
manželům Jelénkovým, za bezplatný pro-
nájem kurtů a pěkné ceny do losování. Dále 
Daliboru Hájkovi a Pavlu Baranovi za bez-
chybné rozhodování zápasů a Davidu Her-
níkovi za fotodokumentaci turnaje, kte-
rou můžete zhlédnout na facebooku obce 
Dobrá. Nedílnou součástí byly i  krásné 
ceny pro nejlepší týmy a  mnoho hodnot-
ných příspěvků do závěrečného losování 
všech hráčů, za což moc děkuji všem níže 
uvedeným:

Obec Dobrá, vrakoviště Milata, areál 
U  Medvěda (Sport Relax Club), pivovar 

Radegast (p. Jursa), fa Hyundai Mobis, 
stavební společnost Beston, restaurace 
Santini, Cas-Car autodíly (p. Carbolová), 
obuv p. Růžičková, autoservis p. Janulek, 
autoservis p. Mlčák, Dobré barvy (p. Ramí-
ková), p. Slávka Poláková, projížďky v O.T. 
(p. Kokoř). 

Konečné pořadí těch nejlepších:
1. místo: Tým Štandl (T. Žurovec, 

P. Vlček, R. Polach)
2. místo: Tým Sviadnov (R. Hala, 

A. Ondera, J. Raška)
3. místo: Tým Lopata (P. Bardys, 

R. Varga, R. Uryga)
Už se moc těšíme na další akce a setkání 

se všemi příznivci sportu a dobré zábavy.

Za sportovní komisi
René Křižák

Dne 27. 5. 2017 se konal 1. cyklovýlet. Počasí nám přálo, najeli jsme přes 50 km pod-
hůřím našich Beskyd a prožili fajn den s fajn partou cyklistů.

Děkuji všem za účast a těším se na příští cykloturistiku.
Renata Friedlová



- 14 -

Pozdrav z pouti

Část poutníků na Horu Matky Boží, foto Markéta Skarková.

Letos jsme se, poutníci z  naší farnosti, 
vydali až na hranici Moravy a  východních 
Čech. Navštívili jsme poutní místo Hora 
Matky Boží. Je to vrch v Hanušovické vrcho-
vině asi 1,5 km východně od města Králíky 
v katastru obce Dolní Hedeč. V nadmořské 
výšce 760 m se v  malebné přírodě nachází 
klášter a jedná se o hlavní poutní místo krá-
lovéhradecké diecéze.

V sobotu 1. července kolem sedmé ho-
diny ráno jsme se rozloučili s naším panem 
farářem Markem Kozákem. Vyprovodil nás 
na naši cestu požehnáním. Ve stejný den se 
konalo na Prašivé diecézní setkání otce bis-
kupa s  dětmi, a  tak pan farář musel zůstat 
doma. 

Kolem půl desáté jsme projížděli ves-
nicí Postřelmůvek u  Zábřehu na Moravě 

a nabrali naše dva poslední poutníky Jakuba 
a Zuzku Gryžboňovy. Bylo to velmi radost-
né a srdečné setkání. Před rokem se Jakub 
oženil, odstěhoval do Postřelmůvku a  ode-
šel tak z  obecního zastupitelstva. Vyřídili 
jsme mu pozdravy od mnoha „dobráků“, 
kteří věděli, že se s ním potkáme a pozdravy 
opětuje.

Po desáté hodině jsme dorazili k  cíli. 
Přivítal nás diecézní kněz P. Karel Mora-
vec, který zde po odchodu redemptoristů 
zajišťuje duchovní správu. Mše svaté za 
nás poutníky jsme se aktivně účastnili čte-
ním, přímluvami, nesením darů, zpěvem; 
byli i  malí ministranti. Pamatovali jsme 
také na ty, kteří s  námi nemohli z  různých 
důvodů být. Po skončení nám P. Moravec 
velmi pěkně přiblížil celou historii poutního 
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místa. V obdobích velkého duchovního roz-
květu a slávy přicházely k Matce Boží tisíce 
poutníků, aby jí předložily své díky, prosby 
i bolesti. Po válce došlo k odsunu německé-
ho obyvatelstva a další bolestnou ranou pro 
poutní místo bylo, když v  době totality do-
šlo k jeho přeměně na internační tábor pro 
řeholníky. Po pádu totality se zde sice vrátil 
řád redemptoristů, začal s opravami zchát-
ralých objektů, ale vše šlo pomalu a pro per-
sonální problémy poutní místo před několi-
ka lety redemptoristé opustili.

Po působivém výkladu jsme si pro-
šli krásně vymalované klášterní ambity 

a  udělali společné fotografie. Po nákupech 
památek a  drobností jsme se přesunuli do 
nedaleké restaurace. Při dobrém obědu 
jsme si odpočinuli, povykládali, a  tak nám 
čas uplynul až „vedoucí  zájezdu“ zavelela, 
že  nastal čas odjezdu, rozloučení s poutním 
místem i našimi milými Jakubem a Zuzkou.

Pro zajímavost  - nejmladšímu poutní-
kovi bylo necelých 7 let, nejstarší poutnici je 
85 let. Tato paní projela už mnohá místa ve 
světě a zhodnotila, že Hora Matky Boží pa-
tří k těm nejkrásnějším. Klášter je obklopen 
ohromnými rozlohami luk a překrásnou pří-
rodou, která působí uklidňujícím dojmem. 

Poděkování
Děkujeme Obci Dobrá za příspěvek na autobus, díky kterému jsme se mohli do-

stat na mariánském poutní místo Hora Matky Boží a prožít zde krásný, požehnaný 
den. Vděční poutníci.

Zahrádkáři informují

Členská schůze zahrádkářů se uskuteční dne 1. 9. 2017 v 17 hod.  
v naší klubovně v  Hasičské zbrojnici.

Projednáme přípravu na výstavu a budeme přijímat přihlášky na podzimní zájezd.

ZÁJEZD
Výbor ZO ČZS Dobrá pořádá zájezd do 
Olomouce na podzimní Floru dne 7. 10. 2017.
Výstava s  názvem Europom, poprvé v  této 
velikosti a  s  mezinárodní účasti, se koná 
v ČR a zároveň k 60. výročí ČZS.
Cena zájezdu je pro členy ZO 100,- Kč, pro 
nečleny 200,- Kč.

Vstupné se objednává společně se slevou 
20 %.
V  dalším čísle bude upřesněn program na 
Europom 2017.

VÝSTAVA
Letošní výstava ovoce a zeleniny se uskuteční 
ve dnech 16. – 18. 9. 2017 v multifunkčním 



- 16 -

sále Základní školy v Dobré. Vzorky se budou 
přijímat v pátek dne 15. 9. 2017 od 9–17 hod.. 
Přijďte se pochlubit svými výpěstky. Tradičně 
se uskuteční soutěž o  nejkrásnější jablíčko 
z  Dobré, soutěž není určena jen pro členy 
ZO. Nad celou výstavou přebral patronát 
starosta a senátor Ing. Jiří Carbol.
Novinkou letošní výstavy je Zahradníkovo 
kolo štěstí. Každý z  návštěvníků výstavy 
bude mít možnost odnést si domů při troše 
štěstí zajímavou výhru, kterou do soutěže 
věnují členové Zahrádkářské organizace 
Dobrá. Už se můžete těšit na láskyplně 
vypěstované ovoce zeleninu, venkovní 
i pokojové rostliny a určitě se najde i skvělá 
domácí marmeláda či sklenice medu.

ZO ČZS Dobrá, předseda Čestmír Jež

SETKÁNÍ S KRÁSOU 
A NĚŽNOSTÍ

I letos polská firma Plantpol v  polském 
Zagorzu měla den otevřených dveří. Tuto 
akci si nikdy nenechám ujít, nelituji času 
a  námahy. Letos jsem nevyrazil sám, ale 
spolek zahrádkářů využil nabídku firmy 

Hyundai a  v rámci akce „Dobrý soused“ 
nám firma zapůjčila automobil i  s řidičem 
pro 13 osob.
Křehká krása a  něžnost čeká na každého 
návštěvníka a  potěší nejen lidské oko, 
ale i  duši. Obdivovali jsme stovky druhů 
nádherných květin a fantastických vůní.   
Podobně jako v minulých letech jsme zhlédli 
množství petunií, verbeny begonie, voděnky, 
fuchsie, okrasné trávy, ibišky, pelargonie, 
lobelky i  málo známý druh letničky zvaný 
iponea . Letos byla prezentace rozšířená 
i  o různé druhy zeleniny s  ukázkou, jak je 
pěstovat i  s bylinkami v  jednom truhlíku. 
Zaslouženou pozornost poutaly truhlíky 
osázené nevšední kombinací květin.
Podobně jako v  minulých letech firma 
kromě živého materiálu nabízela také různé 
druhy květináčů, prostředky na ochranu 
rostlin a zcela nové druhy foliovníků. 
Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili 
zahradnictví pana Kubíčka v Pisařovicích.
Počasí nám přálo, a  tak k  večeru jsme se 
vraceli domů s novými nápady, jak se vždy 
dá na zahrádce něco vylepšit.    

Předseda ZO ČZS Dobrá, Čestmír Jež

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA  
vždy první čtvrtek v měsíci 

v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.
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Třetí pokračování začíná rokem 2005, 
který byl přivítán s  vervou a  možností se 
scházet v  klubovně mladých skautů na 
místní faře a  příslibem místostarostky 
paní Alice Tancerové na vlastní klubovnu 
v  prostorách nad restaurací Flamengo do 
konce roku 2005. Někteří tomu moc nevě-
řili, ale čas ukáže. 

Velký zážitek přinesla návštěva divadla 
v Ostravě.

Pomalu se blíží jaro a  je proto třeba 
vyrazit do přírody. Uskutečnil se výšlap 
na Vrchy a  výlet na Bílý Kříž. Tradiční 
smažení vaječiny proběhlo v  Kačabaru. 
Dále se uskutečnil zájezd na svatý Hostýn 
a  hrad Helštýn, návštěva lázní Klimko-
vice, planetária v Ostravě a pálenice pana 
Březiny v Dobré. Na podzim se uskutečnil 
výlet na Ondřejník. Pak proběhla výroční 
schůze, kde byl upřesněn počet členů 
klubu a  doplněn výbor, který dostal toto 
složení.

Předsedkyně paní Čajánková Marie, 
pokladní paní Sendlerová Božena, orga-
nizační paní Brunclíková Zdeňka, vývěsky 
a  kronika pan Lach Daniel, členové paní 
Carbolová Marie, Pánková Věra, Kotás-
ková Jana, Nagyová Jiřina a pánové Sendler 
Walter a Hranický Jiří. Celkový počet členů 
je 88, z toho 69 žen (13 Marií) a 19 mužů. 
Takto proběhla kompletní revize klubu 
a přiblížil se den 30. listopad, kdy byla za 
účasti zástupců obecního úřadu pana sta-
rosty Vladimíra Bonka a  místostarostky 
paní Alice Tancerové předána do užívání 

klubovna pro klub seniorů. Tím začalo 
zařizování klubovny nábytkem, nádobím 
a  jinými drobnostmi. V  prosinci proběhla 
členská schůze a vycházka na Hliník, sta-
rou dědinu a posezení v klubovně.

V roce 2006 se již členové pravidelně 
scházeli v  klubovně, kde se tvořily plány 
činnosti na další období. V lednu se vybraly 
členské příspěvky a  uskutečnil se večírek 
v  Obecníku. Na další schůzce se dohodlo 
zakoupení televize a  videa, a  toto bylo 
zakoupeno. V  březnu se oslavilo MDŽ, 
kde se smažily langoše. Akce pokračovaly 
návštěvou pivovaru v  Nošovicích, smaže-
ním vaječiny v  Kačabaru a  oslavou Dne 
matek, na kterém předvedly pásmo veršů 
a písniček děti z mateřské školky. V červnu 
se jelo na zájezd směr Opava-Raduň-Hra-
dec nad Moravicí-arboretum Nový Dvůr. 
V  době léta proběhlo několik výšlapů do 
okolí a  posezení na Kamenitém, kterého 
se zúčastnilo 42 členů. V září se uskuteč-
nil zájezd Vizovic-ZOO Lešná a  obuvnic-
kého muzea ve Zlíně. Dále proběhly dvě 
návštěvy divadla v Ostravě, výroční schůze 
v Obecníku za účasti 58 členů a zástupců 
obecního úřadu. V prosinci se uskutečnila 
mikulášská nadílka a posezení v klubovně 
na závěr roku. Dle členských příspěvků 
měla členská základna 90 členů.

Rok 2007 začal v  klubovně promí-
táním filmů o  krásách Jižní Ameriky 
a  členskou schůzí,  na které se vybíraly 
členské příspěvky. Následovaly návštěvy 
divadla v  Ostravě na operetu Zvonokosy 

Stručná historie Klubu seniorů obce Dobrá
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a  činohru Maryša. V  březnu byla před-
náška policie ČR na téma Rady pro seni-
ory a  následovala oslava MDŽ a  poté 
opět do divadla na činohru Dům Berna-
dety Alby. V květnu provedl pán kronikář 
Vojkovský vycházku po obci s  výkladem 
o  historii jednotlivých částí obce. Násle-
dovala oslava Dne matek s  kulturním 
vystoupením žáčků mateřské školky a 30. 
května smažení vaječiny, kde se přes 
nepřízeň počasí sešlo 53 členů a smažilo 
se 220 vajec. V červnu proběhla návštěva 
malé pouti na Prašivé, zájezd do Jeseníků 
- Rejvíz a Hynčic, výletem do Kozlovic do 
mlýna a  obecné školy a  do Hájku. V  září 
se opékaly klobásy v  Kačabaru, návštěva 
včelařského muzea v Chlebovicích a výš-
lapem ke Koníčkovi. Výroční schůze pro-
běhla v Obecníku za účasti zástupců obce 
a  vystoupení hudebního souboru Radost 
vedený panem Hradílkem. V  prosinci se 
uskutečnila mikulášská nadílka a  pose-
zení na rozloučení se starým rokem. 
Počet členů 80.

Rok 2008 začal členskou schůzí v klu-
bovně s  malým občerstvením a  výběrem 
členských příspěvků. Na obecním úřadě 
byla podepsána Smlouva o  užívání klu-
bovny a  přislíbena místnost po panu 
Burdovi na zařízení kuchyňky. Nábytek 
do kuchyňky věnoval obecní úřad. Lino 
bylo zakoupeno z  vlastních prostředků 
a pánové Sendler, Lach, Krupa a Řehák Jiří 
jej položili. Poté proběhl turnaj v  kužel-
kách v Komorní Lhotce a návštěva divadla 
v Ostravě.

V březnu se uskutečnila v  klubovně 
výstava ručních prací, kterou navští-
vilo 300 návštěvníků. Pan Prusalis poří-
dil na výstavě filmové záběry a  pozval 
členy klubu na návštěvu svého zámečku 
v Porubě na program s promítáním záběrů 
z výstavy. Jako vstupné byl určen švestkový 
koláč od paní Čajánkové Marie. V březnu 
opustila klub paní Brunclíková Zdeňka. 
Během dubna se uskutečnila přednáška 
včelařů o  medu, perníku a  bylinkách. 
Květen začal oslavou Dne matek, výletem 
do Hostašovic a  humanitární sbírkou. 
V červnu se smažila vaječina v  Kačabaru 
za účasti 50 členů a  240 vajec a  usku-
tečnil se zájezd do Uherského Hradiště 
a Buchlovic. Během prázdnin se uskuteč-
nila návštěva slezskoostravského hradu, 
Ostravice s  výstavou řemesel a  návštěva 
archeoparku v Chotěbuzi. V září se jelo do 
Hájku ke kapli svatého kříže a  na mši do 
baziliky Navštívení Panny Marie, proběhlo 
opékání klobás v Kačabaru, návštěva diva-
dla v  Ostravě a  muzea ve Skalici. V  říjnu 
jsme navštívili mydlárnu ve Vratimově, 
v  listopadu se uskutečnila výroční schůze 
v  Obecníku s  bohatou tombolou. V  pro-
sinci proběhla mikulášská nadílka, kde 
každý obdržel malý balíček a  guláš, který 
se uvařil. 30. prosince proběhlo loučení 
se starým rokem, kdy pokladní paní Sen-
lerová Božena seznámila přítomné s  tím, 
že do vybavení klubovny bylo investováno 
28 983,- Kč, při počtu 81 členů.

Čeněk Juřica, předseda Klubu seniorů
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V družební obci Ochodnica se konají 
každý rok na začátku měsíce července 
folklorní slavnosti souborů z oblasti kysut-
ska. Také letos tomu nebylo jinak a  jed-
nalo se již o 45. ročník. V několika posled-
ních letech se těchto slavností zúčastňují 
také občané obce Dobrá. A  nebylo tomu 
letos jinak. V  neděli 2. července se sešlo 
v  10:30 hodin 44 účastníků, přijel objed-
naný autobus, nastoupilo se a vyrazilo směr 
Ochodnica. Před polednem jsme vystoupili 

před kulturním domem, kde jsme dostali 
oběd a zástupkyně obecního úřadu z Ochot-
nice nás vybavila vstupenkami do areálu 
a kolečky na pitný režim a guláš.

Při vstupu do areálu, kde se slavnosti 
konají, jsme zaregistrovali několik změn. 
Jednak bylo zastřešeno podium, na kte-
rém slavnosti probíhají, a  také část pro 
diváky. Tato opatření jsou dobrá nejen při 
dešti, ale také při slunečném počasí. Obě 
tyto varianty se v  neděli odzkoušely. Po 

V minulých letech bývalo v sále základní 
školy cvičení pro seniory, při kterém si pod 
vedením paní Rosany senioři procvičili 
málo používané klouby a svaly. Následkem 
změny bydliště paní Rosany neměl kdo 
cvičení vést, a  tak se začala hledat nová 
cvičitelka. Po určité době pátrání se daly 
přesvědčit paní Irenka Nováková a  paní 
Ivanka Křenková, které měly z  minulosti 
praxi s takovou činností, a začala se shánět 

místnost, kde by se cvičení mohlo konat. 
Vyšel nám vstříc hasičský sbor, který nám 
navrhl zapůjčit si jejich klubovnu. Termín 
byl stanoven na úterý od 15:00 hodin, 
a  tak se každé druhé úterý sešlo ve zbroj-
nici od 10 do 14 cvičenců a  nebyly to 
vždycky jenom ženy. Po posledním cvičení 
účastníci poseděli při malém občerstvení 
a  zhodnotili dosavadní průběh a  začalo 
zjišťovat, jak to bude po prázdninách. 

Dotazem u  hasičů bylo 
přislíbeno, že klubovnu 
budeme moci používat, 
a tak se všichni, kteří cho-
dili dosud, těší na září, až 
budou moci opět protáh-
nout své tělo a  setkají se 
při cvičení, kde ohromné 
příhody není nouze. Cvi-
čení bude probíhat každé 
úterý od 15:00 hodin.

  
Čeněk Juřica

Folklorní slavnosti v Ochodnici

Kondiční cvičení pro seniory
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zahájení slavností ředitelkou a  starostou 
obce Ochodnica začaly vystupovat jednot-
livé soubory. Největší potlesk sklidil dětský 
soubor, kde bylo vidět snahu a  zanícení 
malých zpěváčků. Ze zahraničních sou-
borů vystoupil soubor z  Polska. Drobné 
změny počasí nikomu nevadily a  vystou-
pení všech souborů se líbilo.

Zástupkyně obecního úřadu a  členové 
klubu seniorů z Ochotnice se o nás posta-
rali velmi dobře a nic nám po celou dobu 

nescházelo. A  tak celé odpoledne uteklo 
a nastal čas odjezdu.

Nastoupili jsme do autobusu a  vydali 
se směrem k  domovu. Chtěl bych tímto 
poděkovat obecnímu úřadu a  klubu seni-
orů v Ochodnici za péči a obecnímu úřadu 
v Dobré za možnost prožít krásné odpole-
dne v družební obci.

Čeněk Juřica

Tvořivé dílny
Během celého školního roku jsme v rámci 

projektu „Duše přírody v umění aneb otevře-
ná škola“, na který jsme od Nadačního fondu 

Hyundai získali 44 000 Kč, rozvíjeli komunitní 
spolupráci v obci a aktivně zapojili rodiče i pra-
rodiče do společného života a tvoření s dětmi. 

Základní škola Dobrá informuje…
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Sbohem, deváťáci…
Pro žáky devátých ročníků je konec 

školního roku výjimečný. Po stresu při-
jímacích zkoušek přichází čas na první 
velkou životní bilanci. Deváťákům kon-
čí krásné období bezstarostného dětství 
a  vystřelí do nového světa jako projektil 
plný nadějí a  očekávání, jejich život leží 
před nimi jako nesetřený výherní los. Lou-
čí se se svojí školou, spolužáky, kamarády 
a  vyučujícími, také letos získalo loučení 
s  deváťáky podobu slavnostního ceremo-
niálu zvaného Šerpování žáků 9. ročníku. 

Obě deváté třídy si připravily pro divá-
ky z řad rodičů a učitelů zábavný program, 

který s  typickým žákovským humorem 
reflektoval každodenní radosti a  strasti 

školního života. Třídní učitelé 
devátých tříd se rozloučili se 
svými svěřenci dojatými pro-
slovy, budoucím středoškolá-
kům popřáli mnoho štěstí pá-
nové starosta a  místostarosta 
a  nakonec paní ředitelka de-
korovala každého deváťáka 
šerpou na památku. Sbohem, 
deváťáci, a  někdy nashleda-
nou třeba na dni otevřených 
dveří.

Mgr. Jan Lörinc

Škola se v  průběhu konání pěti ruko-
dělných dílen stala místem pro setkání dětí 
a rodičů a předávání tradičních hodnot. Jed-
ním z cílů bylo nasměrovat rodiny k aktivní-
mu prožívání volného času, podpořit návrat 
k  přírodě, přírodním materiálům a  zdra-
vému životnímu stylu. Všechny rukoděl-
né dílny byly vedeny také ke zklidnění těla 

a duše a součástí příjemného prostředí bylo 
zajištění občerstvení. Projekt byl našimi lek-
torkami i účastníky velmi kladně hodnocen 
a  věřím, že se nám v  dalších letech podaří 
obdobná setkání opět zrealizovat.

Mgr. Radka Otipková, 
ředitelka školy
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Slavnostní předávání vysvědčení třídy 8.C
Třída 8. C letos opět 

nesklízela plody svého 
celoročního pilného stu-
dia ve škole, ale spojila 
příjemné s  užitečným, 
když se vydala pro vy-
svědčení na Lysou horu. 
Počasí trochu zlobilo, 
ale naštěstí se nám déšť 
vyhnul a  všichni osmáci 
královnu Beskyd srdnatě 
zdolali. 

Na vrcholu nás čekal 
slavnostní oběd v Bezru-
čově chatě, žáci dostali 
svá vysvědčení a zaslou-
ženou pochvalu, protože se téměř všichni vý-
razně zlepšili ve srovnání s prvním pololetím. 
Zdá se, že blížící se starosti s výběrem střední 
školy žákům 8. C svědčí. Unavení, ale šťastní 
jsme sestoupili zpět do civilizace a rozloučili 

se s hřejivým pocitem, že právě začínají jistě 
ty nejlepší prázdniny v životě.

Mgr. Jiří Šmahlík, 
Mgr. Jan Lörinc

Ročníkový projekt Les v našem prostředí
Ve dnech 8. – 9. června 2017 

proběhl dvoudenní projekt šesťá-
ků Les v  našem prostředí. Tímto 
projektem žáci plní průřezové 
téma Ekologická výchova.

Ve čtvrtek se žáci po třídách 
vystřídali v dílnách, kde si vyrobili 
dřevěnou hrací kostku. V  učebně 
chemie dokazovali, že listy obsa-
hují chlorofyl, a  ještě zkoumali, 
jaké barvy listy navíc obsahují. 
V  atriu s  pomocí výukového pro-
gramu na iPadu určovali rostliny, 
které pak doplňovali do pracov-
ních listů. Procházkou po atriu sle-

Vrcholová fotografie třídy 8.C

Filip Sikora z 8. C zasvěcuje své mladší spolužáky do tajů GPS navigace.
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Otevřené odpoledne v atriu
Čtvrteční odpoledne 8. června se opět po 

roce otevřely brány naší školy dokořán pro 
všechny dobré lidi z okolí, kteří mohli přijít 
do našeho školního atria a společně se svý-
mi dětmi se zapojit do nespočtu aktivit, kte-
ré si pro ně připravili naši žáci a vyučující. 

Sluníčko příjemně hřálo a občané všech 
věkových kategorií si užívali zábavné čin-
nosti na mnoha stanovištích. Návštěvníci si 

mohli vyrobit řadu krásných předmětů jako 
sošky sov, lapače snů či dřevěné krabičky 
zdobené ubrouskem. Pozornost oprávněně 
budila kovářská výheň, odkud si naši hos-
té mohli odnést na památku malé kovové 
hady či podkovy pro štěstí. Kdo měl toho 
dne obzvláště dobrodružnou náladu, mohl 
si nechat namalovat na obličej tlamu divo-
kého zvířete. Všechny smysly oslovil poci-

dovali rostliny, jejichž názvy pak vyplňovali 
do pracovních listů. V přírodopise si zasou-
těžili – poznávali např. kolik let má strom, co 
může ovlivnit či ohrozit růst stromů i celého 
lesa, jaké patra v lese rozlišujeme, také podle 
zvuků poznávali obyvatele lesa.

Druhý den byl v  terénu. Kromě pří-
rodopisných aktivit proběhlo zeměpisné 
praktikum – pomocí GPS a  buzol hledali 
v lese poklad. V myslivecké chatě testovali 
své znalosti z  oblasti myslivosti. Uvědo-
mili si, jaký je rozdíl mezi hajným a  my-
slivcem, určovali stopy, znaky různých 
zvířat. Myslivecká mluva byla pro mnohé 

záhadou. V  lese pak v  lesní hrabance vy-
hledávali živočichy a pozorovali je lupou, 
zahráli si hru hmatavku – ohmatávali 
strom a  podle kůry stromů jej určovali. 
Podle znaků rozlišovali strom krytose-
menný a nahosemenný.

K dobré náladě během celého projektu 
přispělo i to, že svítilo sluníčko. Doufáme, že 
žáci vyslyší prosbu lesa, kterou si během pro-
jektu vyslechli. Vždyť les nejsou jen stromy, 
ale i pohoda, klid, chládek a všudypřítomná 
zelená barva v různých odstínech. A ta přece 
uklidňuje.

Mgr. Květoslava Lysková

Malování na obličej si našlo mezi dětskými návštěvníky 
mnoho příznivců.

Kovářský mistr Jiří Nohel v akci, kam se hrabou Pat a Mat.
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tový chodníček, provoz na dopravním hři-
šti houstl jako v New Yorku, relaxovat bylo 
možno i u hry pétanque. Na zahnání hladu 
a  žízně sloužily krásně vypečené klobásy, 
podávalo se sladké pečivo, káva, džus a čaj.

Otevřené dopoledne se opravdu vyda-
řilo, návštěvníci odcházeli spokojení a  nás 
hřál u srdce příjemný pocit, že se daří napl-
ňovat poslání školního atria jako živého ko-
munitního centra. Těšíme se zase příští rok.

Mgr. Jan Lörinc Výtvarné aktivity zaujaly návštěvníky všech věkových kategorií.

Výtvarné aktivity zaujaly návštěvníky všech věkových kategorií.

Den s myslivci
V pátek 16. června 

nás čekal pravidelný 
Den s  myslivci pro žáky 
1. stupně, na který jsme 
se dlouho těšili. Tento 
rok nám však počasí ne-
přálo, ráno začalo hustě 
pršet, a  tak jsme si ne-
mohli vychutnat stezky 
v místních lesích a užít si 
krásu přírody a  poutavá 
vyprávění. Naši myslivci 
byli však velmi vstříc-
ní, neváhali ani vteřinu, 
a  vše potřebné přenesli 
k nám do školy. 

S nimi jsme strávili 
v  prostorách školy celé 
dopoledne, načerpali 
spousty nových vědomostí, nabyli nové 
zkušenosti. Našim pánům myslivcům patří 
velký dík, stejně jako všem zaměstnancům 
školy, kteří byli nápomocni v této nečekané 

situaci. Již teď se těšíme na příští setkání 
a věříme, že počasí nás nezradí. 

Mgr. Markéta Turoňová
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Máme tady prázdniny, většina našich dětí si je určitě již užívá se svými rodiči, prarodiči, 
na táborech či na výletech. My si přesto ještě připomeneme poslední měsíc před prázdninami:

VÝLET DO HRADCE NAD MORAVICÍ
Tentokrát se začát-

kem měsíce června vydaly 
všechny děti naší škol-
ky autobusem na zámek 
do Hradce nad Moravicí, 
kde na ně po krátkém ob-
čerstvení čekala pohádka 
„Princ Bajaja.“ Pohádka 
byla velmi zábavná, ale 
také poučná, děti měly 
možnost vidět živého koně, 
krásné kostýmy i opravdo-
vé rekvizity. 

Když pohádka skončila, odebraly se 
jednotlivé třídy na různá stanoviště v okolí 
zámku, kde si děti mohly prohlédnout koně 
zblízka i  s krásným povídáním o  koních.  
Na dalším stanovišti měly děti možnost vy-
zkoušet si umlít mouku přímo z obilí na ka-
menném mlýnku, nebo prát prádlo na valše 
v neckách, prohlédly si malá kůzlátka a jeh-
ňátka. Chlapcům se určitě líbila prohlídka 

starodávných zbraní a mečů, které již znali 
z pohádky.

Po těchto všech zábavných činnostech 
dětem vyhládlo a takový oběd v přírodě má 
přece jen své kouzlo, kdy chutná i těm, kteří 
většinou tomu jídlu moc nedají…

Předškoláci se ještě vydali na prohlídku 
zámku a pak již nezbývalo nic jiného, než se 
vydat zpátky směr MŠ Dobrá, kde již na děti 
čekali netrpěliví rodiče.

Mateřská škola Dobrá informuje...

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
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Úspěšný ročník mladých hasičů SDH Dobrá
Sezóna 2016/2017

V  sobotu 13. května 2017 se ve Frýdku, 
na hřišti TJ Slezan, konala pro naše mladé 
hasiče každoroční závěrečná část okresního 
kola hry Plamen. V  odpoledních hodinách 
jsme odjížděli s  úsměvy na tváři, s  krásným 
vybojovaným 3. místem. V  jedné ruce jsme 
se mohli pyšnit diplomem a v druhé pohárem, 
ze kterého jsme si všichni slavnostně připili 
dětským šampusem . Nyní se pohárem 
můžeme kochat v  naší hasičské klubovně, 
kde má už své místo ve vitríně.  Obrovskou 
radost to udělalo nám vedoucím, celému 
sboru, rodičům, ale samozřejmě hlavně 
dětem, pro které to byla letos poslední sezóna 
ve složení, ve kterém byly děti zvyklé soutěžit. 

Neboť někteří naši soptící se stanou letos 
o  rok staršími, a  tak nám vznikne i  družstvo 
starších. Ale pevně věříme, že po letošním 
umístění, zkušenostech, trénincích se všem 
dětem (mladším i  starším) bude nadále dařit 
a  příští sezónu si užijeme stejně a  ustavíme 
další pohár na své místo.

Sobota 27. května 2017 byla pro nás 
dalším úspěšným dnem. Děti se zúčastnily 
soutěže mladých hasičů O  POHÁR 
STAROSTY OBCE, pořádané SDH Nošovice. 
Soutěž probíhala na hřišti za školou, kde 
byly pro děti nachystané 3 soutěže (požární 
dvojice, útok se džberovkami a požární útok), 
pro ně již známé. Po výkonech a  sečtení 
všech časů se děti opět umístily na předních 

SFÉRICKÉ KINO NA ZAHRADĚ 
Koncem měsíce června na děti čekala 

ještě jedna zajímavá akce a tou bylo sférické 
kino tentokrát na téma: Kaluokahina, zača-
rovaný korálový útes.

Kaluokahina byl člověkem nedotčený 
podmořský ráj. Výbuch podmořské sopky 
však náhle zničil kouzlo, které po staletí ko-
rálový útes chránilo. Hlavní hrdinové příbě-
hu piloun Jake a rybička Mrňous měli zjistit, 
jak korálový útes zachránit.

Toto představení probíhalo na naší za-
hradě uvnitř pojízdné kupole, kde se děti 
cítily, jako by byly na dně oceánu a určitě to 
pro ně byl neuvěřitelný pohled i zážitek.

Závěrem přejeme všem dětem i  jejich 
rodičům příjemné prázdniny plné sluníčka, 
radosti, pohody a v září zase nashledanou…

ZA MŠ: Mgr. D. Dvořáčková 
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příčkách. Mohly předstoupit a  vyzvednout si 
své diplomy za krásné 1. a 2. místo a poháry 
k tomu náležící. 

A jelikož se jednalo o  pohárovou soutěž 
starosty obce Nošovice a  naše družstvo, 
v  konečné fázi, si drželo stále první linii, tak 
byl dětem předán i PUTOVNÍ POHÁR, který 
bude po celý rok vystavený mezi ostatními 
poháry.

Užili jsme si zase jeden slunečný sobotní 
den, plný nových zážitků, sportovních výkonů 
a  zasloužených úsměvů. Našim mladým 
soptíkům patří obrovská gratulace za jejich 
píli a snaživost,… 

V měsíci červnu nás čeká s dětmi víkendový 
pobyt na chatě Jewa pod Slavíčem. Strávíme 
a užijeme si dny plné her, odpočinku, táboráku 
a čerstvého vzduchu na horách. 

Co si pod tím vším může představit 
budoucí nový hasič?

Každý ročník hry Plamen začíná tradičně 
na podzim závodem požárnické všestrannosti, 
hadicovou a  uzlovou štafetou, požárním 
útokem, štafetou 4x60 m, požárním útokem 
s  překážkami CTIF, štafetou CTIF a  štafetou 
požárních dvojic. 

Nedílnou součástí hry Plamen je i  plnění 
celoroční činnosti a  následné vyhodnocení. 
Během celé sezóny plníme úkoly a vykonáváme 
aktivity, které spadají do čtyř daných okruhů. 
V průběhu roku na děti čeká například turnaj 
ve vybíjené, v  zimním období si užijeme 
vánoční besídku, součástí jsou i  různé výlety 
po okolí (např. Hukvaldy, Ondřejník apod.), 
pořádání již známého Železného hasiče 
juniora a samozřejmě schůzky, kde trénujeme, 
aby výkony našich mladých hasičů byly co 
nejlepší. 

Naši mladí hasiči ukazují své výkony 
i  mimo hru Plamen, a  to na pohárových 
soutěžích (děti nezahálí ani o  prázdninách), 
které pořádají okolní obce a města. 

Jsme rádi, že můžeme s  dětmi rozvíjet 
jejich všestranné dětské znalosti, vědomosti 
a  dovednosti. Za cíl si klademe hlavně to, 
abychom aktivně podporovali tuto mimoškolní 
činnost se zájmem o požární ochranu a jejich 
rozvoj v tomto směru. 

Závěrem bych ráda poděkovala celému 
sboru SDH Dobrá a obci Dobrá, za jakoukoliv 
pomoc a podporu, které se nám dostává. 

     
Simona Řízková  
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Chceš se stát mladým hasičem?
Chceš zažít spoustu srandy, dobro-

družství, najít si nové kamarády, naučit se 
spoustu praktických věcí, jezdit s námi na 
závody a ukázat, co v tobě je? Seznámit se 
s hasičským vybavením a technikou? 

Účastníme se hasičských soutěží, 
závodů mladých hasičů a  celorepublikové 
hry Plamen. 

Můžeš navštívit naše webové stránky 
www.hasicidobra.cz, kde nalezneš i  kon-
takty, pro zjištění bližších informací.

Pokud chceš tedy zkusit něco nového, 
zaujalo tě to a  baví tě to. Tak se neboj 
a můžeš přijít mezi nás!!!

Napiš nebo zavolej a  my ti vše řek-
neme!

Těšíme se na tebe!

Jak jsme putovali za Pirátským pokladem
Doberský Den dětí se 3. července 2017 

nesl v  pirátském duchu. Na hřiště už od 
14 hodin přicházeli velcí i malí piráti a pirátky. 
Také jejich rodiče byli hodně kreativní. 

Děti nejprve přivítal kapitán Hook 
a poprosil je o pomoc s hledáním pokladu. 
Předal jim mapu s  ostrovy a  zátokami, na 
kterých měl kapitán Hook své lidi. Ti dětem 
radili, jakou cestou se vydat, aby se co nej-
dříve dostaly k pokladu. Chcete vědět, co ale 
musely během svého putování za pokladem 
zvládnout? 

Tak třeba složit lodičku a  pustit ji po 
vodě, překonat nebezpečnou cestu v  moři 
plném žraloků, sestřelit vodním dělem ple-
chovky, přenést opičku přes překážkovou 
dráhu k banánu, lovit ryby, vytvořit si svou 
připínací placku nebo trefit se kroužky na 
pirátské háky. 

Malí piráti se museli poprat i  s posled-
ním úkolem – najít mapu ukrytou v  láhvi, 
která je dovedla k samotnému pokladu. Po 
náročné pirátské cestě se malí dobrodruzi 
dočkali i zasloužené odměny. Měli možnost 
projet se na kolotoči, nechat si něco hezkého 

namalovat na obličej, projet se na koni nebo 
si třeba opéct špekáček. 

Celý květen měly děti také na to, aby 
nakreslily obrázek s  pirátskou tématikou. 
A  právě na této akci jsme hlasovali o  nej-
hezčí obrázek z  mateřské a  základní školy. 
Na 1. místě z MŠ se umístila Beata Dudková 
a Radek Gongol ze ZŠ. Výherci prvních tří míst 
obdrželi dárkovou tašku. Ještě jednou moc 
gratulujeme! A  protože bylo velice náročné 
vybírat z  tolika krásných obrázků, všechny 
děti nakonec dostaly sladkou odměnu.  

Moc děkujeme za pomoc všem, kteří 
nám pomohli pirátský den dětí zrealizovat, 
a  to: členům sportovní komise: P. Bara-
novi, J. Gryžboňovi; členům z  komise pro 
rodinu: R. Zitové, J. Mališovi, p. Pohludkové, 
L. Kohutovi, D. Gryžboňové; našim milým 
seniorům: H. Foltysové, K. Michálkové, V. Kli-
šovi, E. Walachové a dobrovolníkům: manže-
lům Slívovým, Tošenovským, P. Novákovi, 
p. Dudkové, M. Madajové, T. Koloničnému, 
skautům, hasičům, ZŠ, MŠ a P. Peterkovi 
a všem zapojeným členům kulturní komise. 

Eva Nováková
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Report z OBROKU 7.-11. 6. 2017
Přesně před týdnem jsme měly mož-

nost zažít největší skautské setkání, tohoto 
roku v  ČR. Ale teď hezky od začátku! Píše 
se poledne 7. 6. 2017, z Dobré vyjíždí vlak, 
ve kterém mimo jiné cestujeme i  my, ale 
kupodivu ještě nejsme všechny, ale žádný 
strach, nikdo tuhle velkolepou událost neza-
spal doma, zbytek naší skupiny nás čeká ve 
Frýdku na nádraží.Celou naší patrolu tvoří 
tyto úžasné bytosti: Růža, Želva, Leňa, 
Kača, Žužu, Saana, Karinka a Barča, a  tak 
začala naše dlouhá cesta. A kam? Přeci do 
Trutnova.

K večeru se blížíme k bráně bojiště, kde 
všichni příchozí dostávají stylové liščí vychy-
távky - nášivky, šátky, náramky a mimo jiné 
i  informace o pohybu v areálu a programu. 
Vcházíme dál a  míříme do subcampu 3, 
kde už bylo stavění stanů v  plném proudu, 
naše dva stany tam také zanedlouho přibyly. 
Abych nezapomněla, zdravím naše sousedy 
z Volyně! A těsně před osmou jsme se přesu-
nuly pod stage, kde po několika mexických 
vlnách, nezbývalo nic jiného než odpočítat 
poslední sekundy do startu OBROKU 2017! 
Při zahajovacím ceremoniálu jsme ukázaly, 
jak hlasitě umíme dát vědět o tom, že pochá-
zíme z moravskoslezského kraje a následo-
val koncert Voxela, táborák a noční hra. 

Ráno po probuzení a snídani, už každá 
z nás putovala na službu, kterou si všichni 
vybírali již před příjezdem na akci. Měli 
jsme možnost pomoct, kde bylo potřeba, 
celkem v 54 službách. Část účastníků pomá-
hala zkrášlovat Trutnov, někdo vyrazil do 
KRNAPu, jíní ve městě zpívali pro radost 
lidem, pomáhali v  psím útulku, jiní dělali 
radost v domovech seniorů, nízkopraháči… 

Odpoledne jsme se mohli zúčastnit rozmani-
tého programů živlů. A co bylo asi největším 
hitem? Krásné tetování malované hennou 
(živel země). Pokud vás to tetování náhodou 
omrzelo, mohli amatérští tatéři vzhlédnout 
do korun stromů, kde jim občas nad hlavou 
prosvištěl či prolezl někdo z lanového centra 
(živel vzduch). Ale samozřejmě toho co měl 
každý z nás na výběr, bylo mnoho, nejenom 
tyto dvě možnosti, bylo to prostě našlapané!

Svůj volný čas každý mohl trávit každý 
den, tak jak chtěl: seznamováním se zají-
mavými lidmi, zchlazením se v  bazénku, 
„zavlažováním se“ v  čajovně, výrobou 
vlastního turbánku, u každovečerního tábo-
ráku, na večerních koncertech, zhlédnutím 
promítaných filmů, vařením nějaké dobré 
ňaminy, nebo jednoduše opalováním se na 
louce.

V pátek okolo deváté jsme si každá 
z  nás našla svou regionální skupinu, která 
nám byla předem přidělena pod krycími 
jmény jako Župan, Klubovna, KPZka atd. 
Všechny čekal celkem čtyřhodinový pro-
gram s  pořádnou dávkou (kr)inspirace. 
Před čtvrtou začala velká hra, většina z nás 
ale čas během ní trávila ve stánku rover-
ského odboru s dlouhou, byť velice zajíma-
vou debatou. 

V sobotu se na obrok přijely podívat 
známé české osobnosti se svými inspira-
tivními přednáškami v rámci VaPra (varia-
bilního programu). Vyprávěly nám o  jejich 
práci, vzdělávaly ve svých oborech. Přijeli 
hosté jako Kazma Kazmitch, Ondřej Kobza, 
Dominik Feri, Matouš Vinš… V  později 
odpoledne začala příprava jednotlivých 
krajů ČR na závěrečný ceremoniál. Měli 
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jsme za úkol vymyslet 3 hashtagy 
vyzdobit korkovou mapu našeho 
kraje a  postavit cokoliv z  přírod-
nin, co vystihuje náš kraj- podle 
nás z  moravskoslezského kraje to 
je Ivančena, tematicky posypaná 
uhlím.

Uteklo to jako voda, nezbý-
valo nic jiného než odhlásit naší 
patrolu, vyzvednout si obrokové 
noviny, udělat poslední fotku 
u  brány. Naposledy nakoupit 
v  Bille a  nastoupit na náš vlak. 
Během cesty, která se díky ČD 
stala opravdových dobrodruž-
stvím, jsme při chvilce nudy 
zvládly vyluštit osmisměrku, která 
nám odkryla to, proč se stala liš-
tička maskotem obroku - díky její schop-
nosti poradit si kdykoliv a  kdekoliv, rozto-
milosti, bystrým očím a uším.

Obrok bych shrnula takto: pozitivní 
energie, nová přátelství (ale i  staří známí), 

inspirace, přednášky, tapiše! V  neposlední 
řadě to, že jsme jiní, ale stejní!

Tak snad zase za ob rok!

Želva (Kristýna Goldová)

Zakončení skautského roku
Jsou tady prázdniny a to znamená, že je skautský rok opět u konce. Mnoho družinek jej 

zakončilo ve velkém stylu.

Družina Papoušků
V pátek jsme se vydali na horolezeckou 

stěnu. Zhruba po hodině jsme se rozhodli 
zajít nakoupit potřebné potraviny na pří-
pravu večeře. Po dlouhém dumání jsme se 
rozhodli udělat tortilly. Nakoupili jsme tedy 
ingredience a vydali jsme se do klubovny.

Ovšem ještě předtím jsme se zašli ochla-
dit do řeky. Poté jsme se tedy vydali uvařit 
večeři. Jakmile jsme dojedli tortilky, šli jsme 
spát.

Ráno jsme po sobě uklidili a  vydali se 
na paintball. Mezitím začalo pršet, ale my 
nejsme z cukru. 

Na místě jsme se rozdělili do modrých 
a  červených týmů. Poté co jsme vyčerpali 
všechny kuličky, jsme se vydali zpátky do 
klubovny, kde jsme si udělali oběd a zahráli 
stolní hry. Jelikož pršelo, museli jsme vyne-
chat naplánovanou projížďku na vodním 
banánu, ale zašli jsme si na bowling a  dali 
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jsme si pizzu. Po 
dvou hodinách 
jsme jeli zpátky 
do klubovny, kde 
jsme se podívali 
na film a  šli spát. 
Ráno jsme se sba-
lili a šli domů.  

                                                                                                                            
Petr Heczko
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Družina Želviček a Veverek
V sobotu 24. 6. si užila svůj 

poslední skaut družinka Želvi-
ček a Veverek. Jako první jsme 
navštívili kino Vlast v Místku, 
kde jsme se koukli na film 
Píseň moře. Poté jsme zamířili 
na Višňovku, kde měl víken-
dovku 3. oddíl. Starší kama-
rádi si připravili pro mladší 
program a zkusili si tak vedení 
nejmladších. K  večeru jsme 
dorazili do Dolních Tošano-
vic, kde jsme opekli párky 
a  stanovali. Dokonce někteří 
z  nás spali pod širým nebem 
a  dlouho do noci pozorovali 
nádherné hvězdy na nebi. Ráno jsme 
měli slavnostní zakončení, kdy holčičky 
dostaly malé dárečky a  poděkování za 
celoroční účast na družinovkách. Všichni 

společně jsme se rozloučili na vlakovém 
nádraží v Dobré a už se všichni těšíme na 
tábor.  

Lenka Turoňová

Družina sov
Každým rokem jsme starší 

a  každým rokem musíme 
ukončit náš skaut. A  tak 
v sobotu 17. 6. 2017 nastal ten 
den, kdy naše skupinka sov 
si měla užít lanové centrum 
a přespání v hasičárně. Okolo 
13 hodin jsme vyrazili vlakem 
do Trojanovic za naším dob-
rodružstvím v  Tarzanii. Déšť 
k  nám byl ale velmi nemilo-
srdný, což nám vlastně zkazilo 
celý výlet. Když jsme do Tar-
zanie přijely, byly najednou 
všechny nejisté a  bály se, že 
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Krajské kolo Svojsíkova Závodu
V pátek 1. 6. jsme se sešli v  parku, 

abychom dokončili poslední přípravy na 
okresní kolo Svojsíkova závodu, do kterého 
jsme postoupili spolu s  Papoušky. Přespali 
jsme v klubovně na faře, ale vzhledem k roz-
vernosti některých účastníku jsme toho moc 
nenaspali. Naše cesta do Kopřivnice, místa 
závodu, začala již v pět hodin ráno na vlako-
vém nádraží.

Na Vanaivanu proběhla naše registrace 
a už jsme jen čekali, až přijdeme na radu na 
plnění tzv. Modulu brány, kdy jsme se roz-
dělili a každý sám se pokoušel získat co nej-
více bodů za určité dovednosti, jako třeba 
poznávaní zvuku zvířat, lezení po síti, sklá-
daní z papíru, atd. Hned na to jsme se vydali 
na závod po vyznačené trase.

Na prvním stanovišti měl náš rozdělaný 
oheň přepálit dva provázky. Hrozně nám ho 
sfoukával vítr a  někteří málem uhořeli, ale 
nakonec se na dvě zápalky podařilo. Posléze 
jsme měli za úkol přivázat hrazdu ve dvou-
metrové výšce, na kterou se měl někdo ze 
skupiny zavěsit. Na Gabku vylezla Anežka, 
předvedla své uzlovací schopnosti a  další 
stanoviště bylo úspěšně za námi. Jinde bylo 
třeba prokázat znalosti první pomoci při 
popáleninách, podvrtnutému kotníku a roz-
bité hlavě. Na jiných stanovištích jsme měli 
najít odpovědi na zadané otázky v různých 
skautsky zaměřených knihách. Například 
i  v krojovém řádu. Došlo i  na stanoviště, 
kde nás čekalo poznávaní rostlin, stromů, 
zvířat a  velký chundelatý bílý pes, který 

Závěrečný skaut Lentilek
Stěny byly zdolány, pak pizza, film 

a na táboře AHOJ!

to bude na překážkách klouzat, jen pár 
jedinců včetně mě to chtělo zkusit. Nako-
nec jsme jen prodloužily naše vstupenky 
zdarma, které jsme vyhrály na Svojsíkově 
závodě a  šly na kofolu do restaurace. 
A  přesně takto vypadá dobrodružství, 
projet se vlakem! V  hasičárně jsme hrály 
všelijaké hry a  daly si pořádnou dávku 
pizz. Poté jsme zhlédly dva filmy (pozor 
jeden byl v  japonštině). A  hurá na kutě. 
Ráno jsme měly vydatnou snídani, cereá-
lie s mlékem a poté už započalo významné 
fotografování s  našimi novými šátky. 
A  tak jsme zakončily našeho posledního 
skauta v roce!

Hanka Heinrichová

Skautské středisko Doberčata
www.dobercata.cz
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chtěl podrbat. Do cíle jsme doběhli s  veli-
kým nasazením mít co nejlepší čas a zbývala 
poslední část závodu a to modul přežití.

Naším večerním úkolem bylo nakoupit 
suroviny na jídlo, následně připravované 
v  lese v  bojových podmínkách, kde jsme si 

taky museli postavit přístřešek, a  jelikož 
byla tma jak v pytli, nebylo to úplně jedno-
duché. Nakonec se podařilo i  s naší deli-
kátní česnečkou, jež se celá snědla a šli jsme 
spát. Při stavbě přístřešku jsme si ale neuvě-
domili podstatný detail, a to že je ve svahu 

a ještě ke všemu zešikma, proto 
jsme ráno po probuzení leželi 
na jedné hromadě, Domčův 
šátek však ležel venku vysta-
ven nepříznivým podmínkám. 
Naštěstí nám v  dalším sesuvu 
zabránil strom, jinak bychom 
skončili až v potoce. Ráno jsme 
se vydali zpátky na Vanaivan. 
Tam byl závod ukončen slav-
nostním nástupem s  vyhláše-
ním výsledků. Obsadili jsme 
sedmé místo, Papoušci pak 
deváté.

Anežka Cvičková

Billiard – Hockey Šprtec
2. Liga Družstev 2017 – Morava

21. 5. 2017 (Brno) 3. kolo
Z Brna jen s jednou porážkou se Žďárem nad Sázavou.

O body se hlavně postarali  
PETR HADAŠČOK s DALIBOREM HÁJKEM

Sezóna běží jako po másle a  už máme za 
sebou třetí kolo druhé ligy skupiny Morava. 
Tentokrát jsme už podruhé zajížděli do 
brněnské orlovny bojovat o  další důle-
žité body, které jsme nutně potřebovali po 
kolapsu v Ostravě. Sestava byla kompletní, 
prostřídali jsme všechny hráče, a to bylo jen 
dobře. První soupeř byl Žďár nad Sázavou, 

se kterým jsme měli z minulé sezóny dobrou 
bilanci a  ani tentokrát jsme s  nimi nehráli 
špatně. Hrála se vyrovnaná partie, možná 
jsme měli trošku navrch, jenže v  třetí sadě 
jsme nezískali ten bodík navíc a  tak z  toho 
byla remíza 4:4. Do druhého zápasu jsme 
nastoupili proti houževnatému týmu z Bos-
kovic. Konečně se nám trošku prolomila 
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smůla z Ostravy a začali jsme i docela střílet 
důležité branky. Sice to bylo těsné, ale mohli 
jsme se po delší době radovat z  vítězství, 
porazili jsme Boskovice 2:1. Toto 3. kolo 
hlavně patřilo PETRU HADAŠČOKOVI. 
V minulém ročníku nebyl moc vidět, nedo-
stával tolik příležitostí, letos však dokazuje, 
že druhou ligu umí a  hlavně díky němu 
jsme dokázali porazit i hráče z Břeclavi 4:2. 
Prachbídnou formu má zatím JOSEF SVO-
BODA, jeho výsledky zatím nejsou nic moc. 
Pořád ale věří, že se to otočí k lepšímu. Ten 

poslední zápas tomu tak trochu nasvědčo-
val. V  odvetě jsme vyzvali Žďár nad Sáza-
vou a bylo vidět, jak to našim hráčům vůbec 
nejde. Možná se už projevila i  únava z  té 
daleké cesty. Bohužel jsme museli skous-
nout jedinou vysokou porážku tohoto kola, 
kdy Žďár nás rozsápal vysoko 8:0. Přesto 
jsme získali pěkných 5 bodů do tabulky, 
které nám hodně pomůžou do dalšího kola, 
které se bude hrát na půdě Bohumína po 
prázdninách, a to konkrétně 8. 10. 2017.

Výsledky:
BHC DOBRÁ – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  4:4
BHC DOBRÁ – BHK OREL BOSKOVICE  2:1
BHC DOBRÁ – ZŠ BŘECLAV SLOVÁCKÁ 4:2
BHC DOBRÁ – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  0:8

Tabulka po 3. kole:
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Statistiky hráčů BHC Dobrá po 3. kole:

 Z. V. R. P. B.
1. Dalibor Hájek 25 12 3 10 27
2. Petr Hadaščok 19 6 7 6 19
3. Josef Studenič 12 4 3 5 11
4. Josef Svoboda 18 2 5 11 9
5. Jan Bilko 14 1 5 8 7
6. Kamila Žvaková 2 0 2 0 2

Josef Svoboda (BHC Dobrá)

Žijí tady s námi – znáte je!
Michal Návrat

Tentokrát jsem dostala nelehký úkol, pan místostarosta totiž trval na tom, ať udělám roz-
hovor se svým bratrem – Michalem Návratem. Co si budeme povídat, dělat rozhovory s lidmi, 
které znáte, je vždycky nejtěžší… Nakonec jsme to však nějak zvládli a zde máte výsledek! Co 
nám tedy Michal prozradil o své práci a zároveň koníčku – natáčení videí a fotografování?

Jaké byly tvé začátky 
s focením?
Úplné začátky byly, když mi 
mamka jako malému klukovi 
dovolila cvaknout pár fotek na 
36 snímkový film na našem 
starém foťáku. Svůj první foťák 
jsem si pak koupil ze své druhé 
brigády – byl to malý kom-
paktní digitální fotoaparát (rok 
2009). A  fotil jsem vše, co mi 
padlo do oka např. při mých 
projížďkách na kole, nebo 
výletech s kamarády. Převážně 
to tedy byly krajinky, květiny 
a příroda všeobecně.

Kdy tě začalo bavit spíše natáčet než fotit?
Jelikož můj malý foťáček uměl i  natáčet video, 
tak jsem si občas něco natočil a zkoušel to stříhat.

Kdy sis pořídil svoji první 
zrcadlovku?
Jednoho dne v  roce 2011, mi 
napsal kamarád a  fotograf 
Lukáš Carbol a nabídl mi, jestli 
bych nechtěl levně koupit jeho 
starou zrcadlovku, tak jsem 
si řekl proč ne. Ale jelikož to 
byl starší kousek, ještě neuměl 
natáčet video, takže asi po půl 
roce jsem si koupil novou zrcad-
lovku. Časem jsem si dokupoval 
nové objektivy a další vybavení.

V jakém fotografovi a kamera-
manovi vidíš svůj vzor?

Fotograf asi Bryan Peterson – když měl v Česku 
přednášku, tak jsem si kvůli němu udělal výlet do 
Prahy. A můj oblíbený kameraman je Devin Gra-
ham, který natáčí úžasná videa všude po světě.

Michal na Empire State Building 
– videa z New Yorku najdete na 
jeho YouTube stránce!



7-8/2017

- 37 -

Vždycky to ale nevypadalo, že se budeš živit 
zrovna natáčením a fotografováním…
Je to tak, mám vystudovanou nábytkářskou 
výrobu ve Frýdku-Místku a po maturitě jsem 
šel pracovat do místní automobilky, kde 
jsem si vydělával na zmíněné fotovybavení.

Všem v okolí je známo, že natáčíš svatby… 
Prozraď čtenářům, jak ses k tomu dostal, 
a která svatba byla tvoje první?
Poprvé mě kvůli natáčení svatby oslovili 
na Velké Doberské, kde mě viděli pobíhat 
s kamerou. Moje první svatba byla tedy zde 
– v Dobré.

Máš z natáčení svateb nějaké vtipné 
historky?
Vtipné historky přímo asi ne, jen je pro mě 
vždy úsměvné, když svědkové říkají svůj 
velice vtipný proslov zkopírovaný z  inter-
netu, který sice všechny hosty pobaví, ale já si 
hned říkám: „Ha, ha, ha, už zase to samé...“

Už dlouho spolupracuješ s obcí Dobrá, jak 
to vzniklo?
Prostě jsem z jedné akce udělal krátké video 
a  tehdy novému vedení obce se to zalíbilo, 
tak mě oslovili, jestli bych nechtěl natáčet 
i další akce. Takže právě na obecních videích 
jsem měl možnost se zlepšovat.

A co všechno je tvojí náplní?
Pro obec už asi 6 let natáčím videa a občas 
taky fotím místní akce, takže většina fotek 
v Doberských listech je právě z mého foťáku.

Která akce obce je pro tebe nejzábavnější 
a která naopak nejnudnější?
No tak přiznávám, že sedět tři hodi-
ny na zastupitelstvu není zrovna úplně 

nejzábavnější, ale zase se dozvím informa-
ce o  aktuálním dění v  obci. A  ostatní akce 
v Dobré jsou prostě dobré. 

Před nějakou dobou jsi získal nové zaměst-
nání, prozradíš, co děláš?
Ano za pár měsíců to bude rok, co jsem 
zaměstnaný jako kameraman v  jedné 
velké společnosti poblíž naší obce, 
kde dělám reportáže pro jejich interní 
televizi.

Většina lidí si myslí, že mít svého koníčka 
jako svoji práci, je největší výhra… Je to 
opravdu tak?
Na jednu stranu je to fajn, ale když se 
z koníčku stane práce, tak už z toho člověk 
nemá takovou radost.

Rád cestuješ a ze svých cest pak tvoříš 
videa… Kde všude už jsi byl a kam se v blízké 
době chystáš?
Cestování a  natáčení videí z  různých zají-
mavých míst je asi to, co mě baví nejvíce. 
Byl jsem např. v  Paříži, Londýně a  minulý 
rok jsem si udělal výlet do New Yorku. Na 
všechna videa se můžete podívat na mém 
YouTube kanále. Letos mám taky něco 
v plánu, ale zatím si to nechám pro sebe – 
počkejte si na videa.

Které místo na světě je tvým snem navštívit?
Chtěl bych procestovat západ USA, pře-
vážně Los Angeles, San Francisko a místní 
národní parky.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších 
krásných videí, fotek a hlavně zážitků.

Monika Návratová
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PSALO SE PŘED 60 A 20 LETY…
Prázdninové putování za minulostí věnujeme počasí, neboť kdy jindy více

než o prázdninách nás zajímá, jak bude…?

1957 (před 60 lety). Větrná smršť, která se přehnala přes Ostravsko,
zasáhla také dolní konec naší obce. Bylo to večer v neděli 18. srpna v 1/2 7.
Z jihozápadu se přihnaly černé mraky s větry — rázem tma jako v noci. Tato
smršť trvala pouze 2 minuty, avšak škody po ní zůstaly obrovské. Odnesla
střechy z domků Františka Romana a Františka Kološe. Mimoto byl zničen les na dolním konci,
kde jej přetíná železnice. Doprava po železnici z Dobré do Frýdku byla přerušena, protože na koleje
bylo vyvráceno několik desítek silných stromů. Tam, kde stál krásný a hustý les, byla spoušť –
stromy vyvrácené i s kořeny nebo vpůli přelomené, telefonní spojení přetrháno. Silnice do Frýdku
byla rovněž nesjízdná, protože na ní u frýdeckého hřbitova ležely větvě i kmeny mohutných
starých lip. Dělníci, kteří měli jet do zaměstnání (na noční směnu), byli prvními, kteří pomáhali
při odstraňování spadlých kmenů na silnici. „Není pamětníka takové pohromy“ v našem kraji,
psaly noviny. Podle lesníků vyžádá si odstranění škod půl roku. Krajská správa lesů poslala z hor
do Dobré asi 80 dělníků a hajných na lesní práce. Byli ubytovaní v hostinci U Haladějů (Obecníku)
i po chalupách v soukromí. • Noviny psaly, že na Ostravsku poškodila smršť 2266 budov, na
Místecku 668, na Těšínsku 246, na Frenštátsku 1300 — ve městě bude třeba postavit znovu 13
rodinných domků, v Kozlovicích též 13 a v Myslíku 10. Opravy spořádají půl milionů cihel a 1,2
miliony tašek na střechy. Telefonní spojení z poškozených obcí bylo obnoveno za 3 dny. Museli
pomci řemeslníci i z Olomouckého kraje, z Vítkovických staveb, Bytostavu a Pozemních staveb.
Smrští utrpěly i oba sady — místecký, kde zničila staleté vzácné stromy, na jejichž místě musely
být vysazeny nové, i frýdecký, totiž zámecký. Vyvrácené stromy, jež rostly několik desítek let, leží
vyvrácené ze země jako slabá květina, píše se doslovně. • Dodávalo se, že v Evropě jsou vedra
s přívalovými dešti, ovšem na jih od rovníku ale tuhá zima, jaká už desítky let nebyla, v Jihoafrické
republice naměřili až 5metrové závěje.

Jinou přírodní katastrofu, povodeň před 20 lety, máme mnozí v živé paměti, hlavně ti, jichž se
týkala osobně. Co o tom píše kronika roku 1997.

Řeka Morávka je rozvodněná a od úterka 8. července je do jejího koryta vypouštěno z přehrady
tolik vody, kolik do ní přiteče, protože přehrada už je úplně plná. Povodeň je ještě větší, než byla
v roce 1985. Po železné lávce se dá projít, ovšem na druhé straně břehu si voda utvořila vedlejší
tok a cesta je naprosto neschůdná. Voda se valí olšinou a v domcích za řekou mají ve sklepech
vodu. Také v obci v centru (například u Klanerů) toho rána vyčerpávali vodu hasiči, hlavně ze
sklepa samoobsluhy Jednoty Renta, kde jí bylo prý až 1,5 metru, pak u Nondků, u Materů
i v bývalém nákupním středisku. Z okének sklepů trčí hadice, jimiž se svádí voda do kanalizace.
Škody jsou na úrodě, podmáčená jsou pole, luka, všude bláto, ale jinak — kromě vypínání elektřiny
— jde všechno, jak má. Jen denní tisk se opožďuje, v ono úterý nepřišly mnohé noviny. Předpovědi
hlásí déšť ještě celou noc z úterý (8.) na středu a celou středu (9.).  

V podvečer muselo být z pochopitelných důvodů odlehčeno narušené hrázi přehrady Morávka
a voda byla více vypouštěna. Prasklina v hrázi je jen narychlo opravená, ale zdolala ohromný tlak
vody a my jsme si mohli oddechnout. Už byl připraven odstřel jednoho ze tří nouzových „špuntů“,
které jsou v hrázi pro případ přeplnění. Jeho odstřelení by zvedlo hladinu Morávky o metr.
Přestože se tak nestalo, i tak se zvedla hladina řeky. — Lidé vzpomínali na školení civilní obrany
někdy v 60. a 70. letech, kdy byli seznamováni s chováním, přišla-li by ničivá katastrofa a protrhla-li
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by se hráz přehrady. Zvedla by se voda až na 10 metrů a lidé by museli do 20 minut opustit domovy
a odejít rychle na vyvýšené místo na Hůrkách ke kinu, ale jen s tím nejnutnějším — s doklady,
léky, zásobou jídla a pití. To vše se vážně honilo lidem hlavami a chtě nechtě připouštěli, že by
k něčemu podobnému mohlo dojít…

Ve skalickém kopci, na straně od Nošovic, mezi kostelem a lesem, strhlo úplně lesní cestu,
kterou se chodilo z Dobré do Skalice (modrá turistická značka). Věkovití velikáni leží strženi
sesouvajícím se svahem jeden přes druhého, spoušť, rozpukaná země, přelámané stromy,
neschůdná cesta, zlomený železobetonový elektrický sloup… Svědci popisovali děsivé rány, které
vydávaly praskající kmeny stromů. Pohled je žalostný, stromy na sesutém svahu najednou
nerostou do výše, ale do strany… Lidé se po opadnutí vody chodili na tu spoušť dívat a modrá
turistická trasa musela být svedena o několik desítek metrů stranou.

Dramatické události byly popsány v týdeníku Region pod nadpisem Zbořená lávka zachránila
rodinný dům od zatopení. Píše se: »Železná lávka se po několikahodinovém nočním dramatu
zřízila do vody. Kalná voda nesla s sebou vše, co jí přišlo do cesty.« Dramatický zážitek osvětluje
Václav Nytra: »Bydlím jen pár metrů od lávky, moje zahrada s řekou sousedí. Tím, jak hladina
stoupala, začal se zmenšovat i prostor, kudy voda odnášela stromy a spadlé kmeny. Ty se začaly
postupně nabalovat na spodní část lávky. Ve večerních hodinách se začala masivní lávka viklat a
vydávala kvílivé zvuky.« Jmenovaný hodinu před půlnocí telefonuje starostovi Dobré Milanu
Stypkovi. Ten na místo vyjíždí. Policisté zabraňují zvědavcům vstoupit na nebezpečnou lávku. 

Vyprávění pokračuje: »O půl druhé po půlnoci se lávka prolomila a za strašlivého rámusu
zmizela. Jednu část voda přirazila k doberskému břehu, druhá zůstala trčet ve vodě z druhého
břehu. Ač to zní možná sobecky, protržení lávky zachránilo můj dům i pozemek. Voda už sahala
až k domovní zdi a tím, že se průtok v řece uvolnil, začala pomalu opadávat. Bylo to ,za pět minut
dvanáct’«. — Ve středu nad ránem byla voda nejvýše — zatopilo už i cestu podél řeky.  

Začíná evakuace Frýdlantu, Ostravice, Bašky, Pržna, Kunčiček a staré Riviéry v Místku — celkem
14 000 lidí. Zvědavci se chodí dívat na most mezi Frýdkem a Místkem, přes který se sice může,
ale v době, kdy vypouštěli v etapách Šance, voda byla jen 10 cm pod mostovkou. Toto vypouštění
mělo zhoubné následky pro Ostravu a povodí Odry od soutoku s Ostravicí. Zcela zatopeny byly
městské části Koblov, Nová Ves, Hrušov a město Bohumín.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

Dole: Železná lávka zničená povodní jen pár dní poté.

Otázku — kde tedy oni Vlčkové z Dobré Zemice vlastně bydleli? zřejmě ozřejmil náš rodák
Milan Boris, který v roce 1982 zveřejnil svůj „objev“ — místo zvané „na kučuli“. O tom a všem
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Neopakovatelný jedinečný zážitek  
– koncert chrámového sboru

Dne 9. 6. 2017 při akci Noc kostelů 
v  Dobré byla součástí programu i  hodina 
duchovní hudby – koncert chrámového 
sboru v  Dobré pod vedením pana Zdeňka 
Tesarčíka. Tento sbor předvedl sborové zpě-
vy skladatelů Jana Křtitele Vaňhaly, Ada-
ma Michny z  Otrokovic, Oskara Nedbala,  
W. A. Mozarta, J. S. Bacha, Zdeňka Tesar-
číka a dalších skladatelů, kterými obohacu-
jí náboženské obřady během celého roku. 
Provedení náročných skladeb bylo opravdu 
na vysoké úrovni, my přítomní jsme vše po-
zorně poslouchali a  děkujeme celému sbo-
ru včetně vedoucího Zdeňka Tesarčíka za 
úžasně prožité chvíle.

Členové sboru jsou lidé, kteří mají rádi 
zpěv a nacvičování skladeb věnují na zkouš-
kách, které, mimo letní prázdniny, mívají 
1x týdně, velmi mnoho úsilí. Na zkoušky 
přicházejí za každého počasí, většinou 
v  prostředí chladu, zimy i  vedra, jelikož 
zkoušky se konají na kůru místního kostela. 
Pravidelná účast je nutná a všechny osobní 
problémy a  zájmy musí jít stranou. Mohu 
vše hodnotit velmi dobře, jelikož jsem sama 
ve sboru zpívala 69 let, začala jsem již ve 
svých 13 letech.

Je veliká škoda, že posluchačů nepřišlo 
více, což je na škodu občanů Dobré, za které 
jsem se 88 roků - do loňského roku, počítala. 
Vždyť již nikdo se v dnešní době nemusí bát 
o  své náboženské přesvědčení i  o účast na 
různých kulturních akcích, které se konají 
v chrámech, jak jsme to prožívali za komuni-
stického režimu, kdy můj tatínek – učitel Jan 
Tesarčík – byl za své náboženské přesvědčení, 
členství v chrámovém sboru a hlavně sólové 
zpěvy v kostele, dva roky před odchodem do 
důchodu propuštěn ze školy bez nároku na 
důchod nebo zajištění náhradního zaměst-
nání. Občanům dříve narozeným bych chtěla 
připomenout, že 30. 7. 2017 při mši svaté 
vzpomeneme 50. výročí, kdy ho Pán po 
dlouhé nemoci povolal v jeho 63 letech.

Občané Dobré přišli jste o pěkný kulturní 
zážitek, kterým vystoupení chrámového 
sboru určitě bylo. A  členům chrámového 
sboru pod vedením pana Zdeňka Tesarčíka 
bych chtěla poděkovat, nejen jménem svým, 
ale dle ohlasu i  jménem ostatních poslu-
chačů, za krásné prožité chvíle s Vámi. Moc 
děkujeme a přejeme Vám i nám ještě hodně 
takových koncertů.

Marie Cinařová

Jak se lidé v Dobré dobře mají,

Že se tak vysokého věku dožívají.
Pan starosta a místostarosta se o obec dobře starají,

Ať se lidé v Dobré dobře mají,
Ať se nám všem dobře daří,

Ať jsme spokojení mladí i staří.

Cecílie Czyžová, Dobrá č. 39
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Změna ordinační doby DS Dobrá  
– MUDr. Iva Kučerová

 19. 7. středa 14.30-16.00 hod.
 21. 7. pátek 7.30-9.00 hod.
 24. 7. pondělí 7.30-9.00 hod.
 26. 7. středa 14.30-16.00 hod.
 28. 7. pátek 7.30-9.00 hod.
 31. 7. pondělí 7.30-9.00 hod.

 4. 8. pátek 7.30-9.00 hod.
 18. 8. pátek 7.30-9.00 hod.
 28. 8. pondělí 7.30-9.00 hod.
 29. 8. úterý 7.30-9.00 hod.
 30. 8. středa 14.30-16.00 hod.
 31. 8. čtvrtek 7.30-9.00 hod.
 1. 9. pátek 7.30-9.00 hod.

Pozvánka na burzu  
DĚTSKÉHO ZIMNÍHO OBLEČENÍ 

Komise pro rodinu a občanské záleži-
tosti při RO Dobrá Vás opět zve na burzu 
dětského zimního oblečení, která se usku-
teční ve dnech 29. a 30. září 2017 ve víceú-
čelovém sále ZŠ v Dobré. Pro ty, kdo o burze 
ještě neslyšeli nebo na ni nikdy nebyli, uvá-
díme následující informace.

Do prodeje můžete nabídnout zimní 
oblečení do 10-ti let věku dítěte a zimní 
vybavení (lyže, brusle apod.) vše dohro-
mady v maximálním  počtu  30 kusů. 

Pro urychlení vybíraní oblečení je nutná 
registrace maminek. Maminka, která bude 
chtít nabídnout věci k prodeji, se předem při-
hlásí na email: komiseprorodinu@post.cz

Po té jí bude přidělen registrační kód, 
kterým označí své věci (lístkem připíchnu-
tým nebo přilepeným), společně s uvedením 
ceny a zároveň sepíše seznam věcí vč. ceny, 
který předá členům komise. Je nutné zajis-
tit, aby označení bylo stabilní a nedo-
cházelo k  jeho odlepení nebo odpadnutí. 

Registrace bude probíhat od 18. 9. 2017 
do 26. 9. 2017

Burza proběhne s následujícím programem:
Oblečení se bude vybírat v  sále ZŠ 

v  Dobré v  pátek 29. 9. 2017 v  době od 
9.30 hod do 11.00 hod a od 15.00 hod 
do 17.00 hod.  

V  sobotu 30. 9. 2017 v  době od 
9.00 hod do 11.00 hod proběhne 
samotná burza, na které můžete jiné 
zboží zase nakoupit.

Výdej peněz a vrácení neproda-
ných kusů se uskuteční rovněž v sobotu 
30. 9. 2017 v době od 14.30–15.00 hod. 
Nevyzvednuté věci, budou věnovány na 
charitu.

Věci musí být čisté a v dobrém stavu.
Věříme, že si pro své děti vyberete 

vhodné oblečení. Těšíme se na Vás. 

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti  
Žižková Marie



Nově otevřená kavárna a cukrárna v Dobré 

Vás zve k příjemnému posezení u kávy, domácího zákusku, koktejlu, 
chlebíčků a jiných dobrot. Nacházíme se vedle hasičárny. 

Těšíme se na Vás.  

Facebook: monikafe99. 
 

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Právní záležitosti  
projedná a vyřídí 

s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 17.15 hodin 

v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu 
v Nošovicích – zelená budova (vedle 
rest. „Radegastův šenk“, v přízemí se 

nachází potraviny) 

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti 

občanského, obchodního a rodinného 
práva 

a sepisování listin, žalob, smluv 
vč. kupních, darovacích, 

také převody nemovitostí, věcná 
břemena apod.

• Kdykoliv můžete telefonovat na 
603 447 219.

Advokátní kancelář Havířov – Město, 
Na Fojtství 8, 736 01
Tel., fax: 596 810 741

mobil 603 447 219
e-mail: zoric@atlas.cz

Je vhodné předem zatelefonovat!

SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA
ZVE NA

ZÁPIS VÝUKY 
HUDEBNÍCH 
NÁSTROJŮ

• klavír   • akordeon
• zobcové flétny

– sopránová, altová, tenorová, basová

• příčná flétna   • kytara
• trubka   • baskřídlovka

• pozoun   • baryton

Zápis bude dne: 7. září 2017                
kde: v přízemí ŠD ZŠ 

v Dobré
v kolik: 13.15 – 16.30 hodin

Můžete se také informovat telefonicky  
/ mobil. číslo: 604 821 849 /

Těší se na Vás 
Miriam Dýrrová dipl. um., dipl. spec.
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AKCE V OBECNÍKU S PIVOVAREM RADEGAST 

 
Dovolte, abychom vás pozvali v sobotu 12. srpna  2017 od 16 
hodin do Restaurace OBECNÍK. Zde pan Jakub Šrubař (nejlepší 
výčepní na Moravě za rok 2011 a dvojnásobný vícemistr České 
repupliky 2011 a 2014) bude předvádět  veškeré výčepní umění  
a správné čepování našich piv v OBECNÍKU. 

 

Každý obsazený stůl, po každém  10 pivu, dostane naši PIZZU 
zdarma + malý dárek . 

 

Rezervace  stolů u personálu restaurace nebo na :                
mob.čísle 733180696 

 

Dále naše nabídka : 

Naše  MENU najdete na menicka.cz  nebo na našich stránkách 
wwwobecnik.eu 

Mimo běžné MENU je tu i speciální nabídka : 
KORÝTKA - TROKY 

Připravujeme dle vašich představ korýtka všech dostupných  druhů 
masa tzv. MIX . Na výběr a gramáž provedeme kalkulaci ceny k vaší 
spokojenosti. Dále naše hovězí hamburgery a pizza. 
 
 
Otevírací doba :                                                     DaTaJo.gruppe s.r.o. 
Po-Pá (10 hod - 22 hod)                                     datajo@post.cz 
So (11hod - 22 hod )                                            mob.733180696 
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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

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. 9. 2017 do 12.00 hodin.

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

Správce sběrného dvora:   739 630 870 Markéta Hlawiczková
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