
Naše dvoustránková obrázková kro-
nika obsahuje záběr na vystoupení
žactva při Dni matek 9. května, vzpo-
mínkový pietní akt k 65. výročí osvo-
bození 4. května, momentku z pálení
čarodějnic 30. dubna… (pokračování
na straně 3)
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Zpravodaj

…a pozvánku na

(Více na straně 21.)
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Dobrá — roz‰ífiení spla‰kové kanalizace,
stavba doãasnû zastavena

Vážení spoluobčané,
s ohledem na vývoj stavby Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace byla stavba do-
časně zastavena. Důvodem byla snaha zhotovitelské firmy neúměrným způsobem
zvyšovat cenu stavby, kdy obec, se zkušenostmi z první stavby, na tuto „hru“ zhoto-
vitelské firmy nepřistoupila a bylo dohodnuto ukončení prací. 

Rozhodnutí o výherci výběrového řízení veřejné zakázky bylo učiněno v měsíci
prosinci 2009, konkrétně 16. 12. 2009, což bylo zhotoviteli oznámeno a obec oka-
mžitě zahájila jednání o stavbě. K výběrovému řízení nebyly ze strany uchazečů
vzneseny ve lhůtě ani po ní žádné připomínky, i přesto, jak u nás bývá dobrým zvy-
kem, na základě udání občana obce Dobrá, bylo výběrové řízení zkoumáno Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže s negativním výsledkem. Dne 20. 1. 2010 byla
uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem První KEY–STAV a.s. a následně dodatek
č. 1 dne 1. 2. 2010 o zúžení rozsahu stavby s ohledem na finanční možnosti obce.
Dle platné smlouvy měla být stavba zahájena 15. března. Jedinou připomínkou zho-
tovitele ke stavbě byla neplatnost stanovisek a vyjádření správců sítí (uplynutím
lhůty), kdy tento nedostatek jsme okamžitě začali odstraňovat 12. února letošního
roku. Dopisem ze dne 8. března 2010 žádala zhotovitelská firma obec o vyjádření
k eventuelní změně použitého materiálu — výměna žebrovaného potrubí za po-
trubí korugované. Dopisem jim bylo sděleno, že výměnu lze provést za podmínky
souhlasu budoucího provozovatele společnosti SmVaK Ostrava, kdy po osobním
jednání s panem ředitelem byla tato možnost zamítnuta, neboť korugované potrubí
nesplňuje podmínku požadované kvality a tvrdosti. Dle projektové dokumentace je
nutno do místních komunikací ukládat potrubí žebrovaná, tedy ta, která obec po-
žadovala ve výběrovém řízení. Obec trvala na dodržení technických parametrů dle
projektové dokumentace a výběrového řízení. 

Dne 15. března obec vyzvala zhotovitele k převzetí staveniště pod hrozbou ukon-
čení smlouvy o dílo. Zhotovitel staveniště převzal 18. 3. 2010. První kontrolní den
stavby se uskutečnil 29. 3., kdy se žádný zodpovědný zástupce zhotovitelské firmy
nezúčastnil, byl přítomen pouze stavbyvedoucí, který není oprávněn dávat závazná
stanoviska a vyjádření za zhotovitele. Na tomto dni byl opět urgován požadavek
obce o dodržení materiálu dle zadávací a projektové dokumentace a zhotovitel byl
vyzván k zahájení výkopových prací. Druhý kontrolní den se konal 6. 4. opět za ne-
účasti zodpovědných zástupců zhotovitele a obec opět urgovala zahájení prací
a zdůraznila nutnost použít požadované žebrované potrubí s tím, že pokud se na
další kontrolní den nikdo zodpovědný za zhotovitele nedostaví, bude stavba zasta-
vena, neboť nebylo s kým jednat. Další, v pořadí třetí kontrolní den se uskutečnil
12. 4. a zhotovitel byl zastoupen hlavním vedoucím provozu a stavbyvedoucím. Na
tomto dni se řešily problémy víceprací z důvodu plánovaného provádění protlaků
pod komunikacemi II. a III. třídy, kdy jsme požadovali zdůvodnění ceny víceprací
s ohledem na méně práce, které vzniknou nedotčením celého povrchu těchto ko-
munikací, byla dohodnuta schůzka se zástupci Správy silnic Moravskoslezského
kraje ke stanovení rozsahu oprav v jednotlivých úsecích k vyčíslení méně a více-
prací. Na čtvrtém kontrolním dni byla zhotovitelem urgována odpověď na dopis za-
slaný dne 26. 3., obci doručený datovou schránkou dne 29. 3. 2010, ve kterém zho-
tovitel požadoval dofinancování ceny díla ve výši 1 781 130 Kč bez DPH z důvodu
požadavku obce — trvání na soutěženém materiálu — žebrované potrubí, kdy zho-
tovitel trval na používání korugovaných trub. Mj. zhotovitel v dopise uvádí, že po-
kud bude obec a SmVaK a.s. trvat na dodávání žebrovaného potrubí, bude stavba ze
strany zhotovitele zastavena s okamžitou platností. Obec na dopis reagovala odpo-
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…obrazová kronika po-
kračuje smutnými záběry
z letošní povodně, která
vrcholila v pondělí 17.
a úterý 18. května (horní
snímek na křižovatce na
hranici s Nošovicemi,
spodní z vyletého koryta
Morávky)

Zbylé dva snímky z des-
kových her 29. dubna
a úspěšného divadelního
vystoupení ostravského
divadla Ostružiny pořá-
daného 14. května
Doberským kulturním
spolkem

V rámci přeshraniční
spolupráce (název pro-
jektu: Obnova tradic v Eu-
roregionu Beskydy) roste
na víceúčelovém školním
hřišti sociální zařízení
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vědí, ve které mj. uvádí, že součástí zadávací dokumentace byla rovněž projektová
dokumentace stavby, ve které jednoznačně požadujeme dodávání žebrovaného po-
trubí tvrdosti SN 6—8, jiný materiál lze použít za podmínky souhlasu SmVaK Os-
trava a. s., a pokud nebyl tento souhlas se změnou potrubí dán, musel uchazeč na-
cenit požadovaný materiál do soutěže, jinak se lze domnívat, že došlo ke znevý-
hodnění ostatních uchazečů a k podvodnému jednání při naceňování stavby pro
účely soutěže na zhotovitele stavby. Zhotovitel byl vyzván, aby si provedl opětovně
rekapitulaci ceny díla k závaznému vyjádření, zda bude ve stavbě pokračovat. Na
mimořádném kontrolním dni konaném 22. 4. zhotovitel nabídl obci dohodu
o ukončení stavby, která byla ze strany obce přijata s podmínkou, že právníci při-
praví dohodu o ukončení díla a finančního vypořádání. Pokud nedojde ke vzájemné
dohodě, bude obec trvat na pokračování stavby společností První KEY–STAV, dle
platné smlouvy o dílo a dle cenové nabídky podané do soutěže za podmínky dodr-
žení všech technických parametrů dle projektové dokumentace. Momentálně je
„černý Petr“ na straně zhotovitele, který obdržel návrh dohody ze strany obce a če-
káme na jeho stanovisko. Pokud dojde ke vzájemné dohodě, obec vyhlásí nové vý-
běrové řízení na zhotovitele stavby s termínem zahájení prací srpen—září 2010
(předpoklad, dle průběhu výběrového řízení a eventuálního řešení s Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže, neboť pochybuji o tom, že anonymní občan bude
tentokrát s průběhem výběrového řízení spokojen a anonymní udání, s ohledem na
blaho občanů, nepošle) nebo k dohodě nedojde a zhotovitel bude muset opět na-
stoupit.

Pro vás — občany, to znamená, že dál pokračujete ve vyřizování kanalizačních pří-
pojek včetně projektových dokumentací a všech povolení, aby při opětovném za-
hájení stavby bylo vše připraveno.

Ujišťujeme všechny občany, že obec má finance na stavbu kanalizace, nedošlo
k použití financí na jiné výdaje obce, jak bylo uvedeno v pamfletech, které neznámý
pisálek umísťoval po obci. Naší snahou je, poučeni minulostí, postavit stavbu v po-
žadované kvalitě za cenu běžnou, tedy cenu dle výběrového řízení. Je nám jasné, že
se mohou vyskytnout nepředvídané okolnosti, tyto jsme společně se stavebním do-
zorem a zhotovitelem připraveni řešit, a to i po finanční stránce. Nestavíme první
stavbu, abychom se nechali „nachytat na hruškách“, vždyť se jedná o peníze nás
všech.

Prosím vás tedy o trpělivost, v každém případě bude stavba pokračovat. O dalším
vývoji vás budeme průběžně informovat. Bc. Alice Tancerová, starosta

Rekonstrukce no‰ovického kanalizaãního sbûraãe
V minulém Zpravodaji jsme vás informovali, že souběžně s naší stavbou kanali-

zace bude probíhat rekonstrukce nošovického kanalizačního sběrače, kdy mj. dojde
k novému umístění v některých jeho částech, ale hlavně bude změněna dimenze
z DN 400 na DN 600. Protože jsme zjistili, jak málo vás, kterých se tato stavba týká,
si přečetlo uveřejněný článek, znovu jej publikujeme.

Kromě drobné komplikace se závěrečným napojením nemovitostí na splaškovou
kanalizaci nově zbudovanou obcí Dobrá však vyvstává další problém k řešení a to
napojení nemovitostí sousedících s trasou nošovického sběrače domovní kanali-
zační přípojkou přímo na tento nově zbudovaný kanalizační řád (nošovický sbě-
rač). Zhotovitel stavby po položení hlavního řádu (nošovického sběrače) má, dle
podmínek stanovených obcí, v celém rozsahu opravit povrch dotčených komuni-
kací. Z toho vyplývá, že všichni vlastníci sousedících nemovitostí musí jednat se
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zhotovitelem a vyvést si svou kanalizační přípojku za těleso komunikace, aby po-
vrch mohl být opraven bez dalších následných zásahů do něj. Je potřeba zmínit,
že některé nemovitosti, které v současné době jsou napojeny na stávající sběrač, ne-
musí zpracovávat žádnou dokumentaci, tito budou v rámci stavby přepojeni do no-
vého kanalizačního sběrače zdarma. Ostatním nezbývá, než zahájit projekční práce
své kanalizační přípojky. Dle prvních informací, měli občané obce čas na zpraco-
vání projektových dokumentací svých domovních kanalizačních přípojek až do
konce léta letošního roku, jak nemilé bylo zjištění, že práce v lokalitě Dobrá — Ka-
menec (u Cykolobaru) budou, dle poslední verze, zahájeny již poslední týden
v dubnu, nejpozději počátkem měsíce května 2010 a budou pokračovat směrem na
Nošovice. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí v sousedství trasy nošovického
sběrače, kteří nemají v současné době legální kanalizační přípojku na stávající
nošovický sběrač, aby neodkladně zahájili přípravu projektových dokumentací
své kanalizační přípojky. Dle dohody se zástupcem SmVaK Ostrava, v rámci urych-
lení realizace, lze kontaktovat zhotovitele nošovického sběrače, dohodnout si
schůzku u vaší nemovitostí, kdy vašimi náklady a dle vašich požadavků zhotovitel
vyvede potřebnou část kanalizační přípojky za těleso komunikace a Vy pak budete
mít dost času vše potřebné k legalizaci napojení vyřídit a realizovat.

Kontakty na zhotovitelkou firmu HYDROSPOR s.r.o.:
— Ing. Radek Hrkal, 725 554 774, hrkal@hydrospor.cz
— Bc. Marek Chlum, 603 722 254

Občané se mohou ve věci přípravy projektové dokumentace a následného napo-
jování na kanalizační nošovický sběrač obracet osobně nebo telefonicky na pra-
covníky SmVaK Ostrava a.s. (zejména podklady pro zpracování projektu):

— Martin Sládek, vedoucí střediska kanalizačních sítí F–M, tel. 558 639 143,
mobil 605 202 403; martin.sladek@smvak.cz. Osobní návštěvu je nutno
dohodnout předem, aby jste nejezdili zbytečně. Středisko kanalizačních sítí je
umístěno v areálu čistírny odpadních vod ve Sviadnově (za dolem Staříč).

— Kopecký Pavel, vedoucí provozu kanalizačních sítí oblasti F–M a Karviná,
tel. 558 639 141, mobil 603 489 113, pavel.kopecky@smvak.cz, pracoviště
Sviadnov, ul. K čističce 175.

Pokud nevíte, zda se vás stavba dotýká a zda se vaše nemovitost bude na sběrač
napojovat, je pro vás na chodbě obecního úřadu v I. NP — chodba, kde je kancelář
starosty a finančního referátu — umístěna mapa se zákresem trasy nošovického
sběrače. Pokusím se trasu popsat dle č.p.:

Z hlavní cesty od Nošovic bude sběrač u č.p. 262 umístěn v komunikaci kolem č.p.
261, 679, 656, 774 dále v komunikaci kolem č.p. 257, 115, 865, 881, 861, 688, 815, 749,
762, následně komunikace kolem č.p. 680, 598, 193, 119, kolem č.p. 660, 286, 453,
671 a 98 je trasa v těsné blízkosti komunikace směrem k řece, u č.p. 825 trasa pro-
bíhá do areálu na Spartě, protíná komunikaci v mostu u Zanzibaru a vstupuje do
areálu EKOMATU(bývalý vojenský objekt) a na komunikaci se vrací u č.p. 155, po-
kračuje kolem č.p. 763, 612, 559, 869,731 křižovatkou vede rovně k cyklobaru kolem
č.p. 419, 844, 722, 331, 918, 930, 927, 919 a u č.p. 925 z komunikace odbočuje do polí
a kopíruje původní umístění, vede kolem č.p. 264, 326, 424, dále pak pod vodárnou
(lokalita VÚHŽ), „pod“ č.p. 250 a 454 (vzdálenost dle odhadu v desítkách metrů)
a následně přechází na frýdecko–místecký katastr v lokalitě pod hřbitovem.

Bc. Alice Tancerová, starosta
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Poznáváme Beskydy, aneb pobyt dûtí na Morávce
Obec získala finanční prostředky z Evropského programu přeshraniční spolu-

práce SR—ČR 2007—2013, projekt s názvem „Obnova tradic v Euroregionu Bes-
kydy“, aktivita č. 3 — Poznáváme Beskydy. V rámci této aktivity strávilo 40 dětí
z České a Slovenské republiky týden v rekreačním areálu Morávka. V pondělí
3. května jsme všichni usedli k prvnímu společnému obědu a počasí vypadalo, že
nám sice sluníčko nezasvítí, ale pršet snad nebude. Jak jsme se zmýlili. Jakmile jsme
vyhlásili první hru, z nebe začaly padat proudy vody. Děti to braly statečně a využili
zakoupených her ke své zábavě. Po hodině déšť ustal a děti plné energie byly roz-
děleny do 10 družin a začalo soutěžení. Družinu tvořily děti různého stáří v zastou-
pení obou zemí, děti si mezi sebou zvolily vůdce družiny a dohodly se na jejím ná-
zvu. Posuďte sami: Lostris, Super partička, Bojovníci, Tryskáči, Robinsoni, Beskydské
pumy, Hard gold, Dobrí Ochodničania, Tygři a Modré veverky. Vyšli jsme si do okolí
a družiny měly za úkol z lesního materiálu vybudovat domeček pro svého skřítka.
Každá družina pojala úkol jinak, někteří skřítci museli být poněkud přerostlí, přesto
se nedá dětem upřít fantazie a zručnost při svých stavbách. Všechny družiny po-
stupně hodnotili domečky konkurenční, kdy budovatelé podávali výklad o kladech
a přednostech svých staveb. Nakonec proběhlo hodnocení a udělování bodů. 

Než jsme se nadáli byl čas večeře a hla-
dová bříška se hlásila o svůj příděl. Po
krátké pauze, která byla spíše pracovní
poradou každé skupiny, představovaly
děti ve družinách své kamarády ze sou-
sední země, takže jsme se kromě jména
a příjmení dozvěděli spoustu důležitých
informací, např. kolik má kamarád zubů,
jaké má číslo bot, jestli má kamaráda či
kamarádku, zda chová domácí zvíře, co
jej ve škole baví apod. Po této disciplíně
následovala soutěž v bojovém pokřiku
každé družiny, kdy tento pokřik si měly
děti samy vymyslet a secvičit. Nakonec
přišla na řadu pantomima, ve které byly
představovány různé pracovní činnosti.
Některá ztvárnění byla velice humorná.
Děti předváděly dopravní policii, hrob-
níka a všelijaké jiné zaměstnání. První
den uběhl, aniž jsme to postřehli a byl čas
večerky.

Mrholení přerostlo v silný déšť a druhý
den nás měl čekat výšlap na Bílý kříž.
Všichni jsme doufali, že se počasí
umoudří. Ranní rozcvičku jsme museli
zrušit pro příval deště a bylo nutno vy-



myslet náhradní program, neboť nám
bylo jasné, že na celodennímu výletu do
hor počasí není nakloněno. Proběhl ranní
úklid chatek a pokojů a děti vyrazily, za
drobného deště, na procházku po ves-
ničce Morávka, kterou využili k návštěvě
místních obchůdků. Obtěžkáni nákupy
se vrátili právě včas na oběd, po kterém
jsme vyrazili do Ostravy k návštěvě mul-
tikina na filmové představení. Nové ztvár-
nění Souboje Titánů všem vyrazilo dech
a navodilo tu správnou atmosféru k ve-
černí hře. Po večeři se mládež převlékla ze
svátečního zpět do tepláků a bund s pláš-
těnkami a po setmění přišlo tolik očeká-
vané. Děti vyzbrojeni baterkou, papírem
a tužkou šly hledat bludičky. Byl to papír
opatřen odrazkou na kterém byla umís-
těna 4 písmenka tvořící šifru. Bylo zají-
mavé děti v terénu pozorovat. Odvážní šli
celou trasu sami a bez problémů ji zvládli
za pár minut. Jiní vytvořili skupinky a více
než hledání bludiček se věnovali hovo-
rům, takže sešli z cesty. I s touto eventua-
litou však bylo počítáno a dozor, který byl
po trase rozmístěn, vždy děti navedl na
správnou cestu. V cíli jsme se sešli všichni
a žhavily se mozkové závity k rozluštění
šifry. Nakonec se nikomu nepovedlo
z písmen sestavit požadovanou větu,
i když některé z dětí byly velice blízko.
Další den za námi a tentokrát po večerce
již nikdo nepřebíhal z pokoje na pokoj
a poctivě šli všichni spát.

Středeční ráno nevěštilo zásadní
změnu počasí, ale i přesto děti šly navští-
vit hráz přehrady Morávka. Kromě pouta-
vého vyprávění pana hrázného byly děti
podrobeny náročnému fyzickému vý-
konu při prohlídce hráze, což jak jsme zji-
stili, nebyla zrovna procházka, ale výkon
hodný tatranského kamzíka. Děti se vrá-
tily unavené a poněkud zkřehlé, takže po
obědě dostaly čas na relaxaci, usušení
věcí a odpočinek.

Počasí se na chvíli umoudřilo a po od-
počinku byla pro děti připravena bojová
hra s názvem Trifidi. Zemi napadli mi-
mozemšťané, kteří část obyvatel oslepili
a části ponechali zrak, ale měli postižené
ruce. Děti ve družinách vybrali dva vůdce,
kteří měli svázané ruce a zbytek družiny

7

Série snímků z pobytu dětí na Morávce
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mělo zavázané oči. Děti — vůdci, se mu-
sely vžít do role slepých kamarádů
a slovně je navádět po trase. Někteří zvlá-
dali vše s lehkostí, u některých byl patrný
nedostatek slovní zásoby. Jak by jste rea-
govali, jako slepí, na povel — pojď sem!
Ale kde to je? Vlevo či vpravo, dopředu
nebo kde vlastně? S každou družinou šel
jeden dospělák, který dětem radil a záro-
veň je hlídal, aby se nikomu nic nestalo.
Děti zdolávaly různé překážky — průlez
dírou, průchod mezi chapadly, z klád
a kruhů jsme vytvořili imaginární most
s černými dírami, museli hádat slovo
a také hádanky a nakonec shodit co nej-
větší počet plechovek. Trasu děti zvládly
v pořádku a bez úrazů. U večeře si vymě-
ňovaly zkušenosti, jaké to bylo, být slepý
a jít v různých terénech nebo jaké to bylo
uhlídat své svěřence v družině při zdolá-
vání překážek, aby je nezasáhl nepřátel-
ský paprsek. V této hře zvítězila družina
s názvem Bojovníci, na druhé příčce se
umístila družina Hard gold a třetí se
umístila Super partička. Na tento večer
byla připravena stezka odvahy, která se
pro urputný déšť však konat nemohla.

Večer jsme strávili ve společenské místnosti při stolních hrách a sledování pohá-
dek. Realizační tým pracoval v desetičlenném složení, na půl ze Slovenska. Po ve-
čerce a kontrole dětí jsme řešili stejný problém jako v úterý ráno, zda se vydat ve
čtvrtek na celodenní výšlap na Lysou horu. Bylo dohodnuto, že brzy ráno prověříme
počasí přímo na meteorologické stanici, protože i přes snahu pana Prčíka, některé
radiátory v chatkách topily sporadicky a děti pohybující se ve stále mokrém pro-
středí měly problém se suchou obuví.

Bohužel nám ráno pracovníci stanice potvrdili to, co jsme viděli i v dolině. Byli
jsme nuceni výlet zrušit a hledat náhradní program. Stále byl před námi turnaj dru-
žin v Ringu. Jsou to dva gumové kroužky, kterými se současně hází přes síť, v našich
podmínkách, na hřišti pro volejbal. Jakmile se počasí jen trošku umoudřilo, vyběhli
jsme ven a turnaj zahájili. Po obědě jsme vyrazili do Frýdku k návštěvě výstavy
vláčků pořádané na zámku. Děti se seznámily z historií České železniční dopravy,
shlédli historické jízdenky, výbavu výpravčích či slib, který každý zaměstnanec
dráhy musel složit při vstupu do zaměstnání. Byly zde i dobové fotografie z dráhy,
která dnes leží pod přehradou Šance včetně nádražní budovy na Bílé. Po krátkém
rozchodu k prohlídce náměstí jsme se vrátili zpět a dohrávali započatý turnaj. Fi-
nálové zápasy byly napjatě sledovány a přinesly řadu nádherných výměn a taktiky.
Zvítězila Super partička před Dobrými Ochodničany a družinou Lostris.

Na poslední večer byla připravena diskotéka, ale děti byly zklamané, že se neu-
skutečnila avízovaná stezka odvahy. Nic naplat, vyrazili jsme do terénu a stezku
rychle připravili. Jednoduchou trasu vedenou po asfaltové silnici v sousedství re-
kreačního areálu dětem osvětlovaly svíčky, kdy na konci trasy byly svíčky dvě
a u nich připravený podpisový arch, ke zvěčnění své odvahy. Mládež živě diskuto-
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vala kdo se jak bojí, ale nakonec každý svou stezku odvahy zvládl bez ztráty kytičky
a v cíli je kromě poznání vlastního strachu čekala sladká odměna v podobě „Radio-
aktivní krysy“. Příhodná odměna za tuto zkoušku. Neděste se, radioaktivní krysa
byla vyrobena z cukrářské želatiny a všem moc chutnala. Unaveni tancem a stezkou
se všichni odebrali do postýlek a páteční ráno bylo úžasné! Ještě o půl osmé všichni
spali a nikdo „netrajdal“ po dešti. Snídaně, balení, hodnocení celotýdenní hry, roz-
dání diplomů a sladkých odměn a po obědě přišel čas loučení. V celotýdenním bo-
dování všech aktivit zvítězila družina Super partička (87 bodů), druzí byli Bojovníci
(77 bodů) a třetí v pořadí Hard gold (73 body). K odjezdu nám dokonce vysvitlo slu-
níčko, ale některým se domů vůbec nechtělo. Děti mezi sebou navázaly řadu přá-
telství a začalo se jim po sobě stýskat. Všechny děti jsme ve zdraví předali rodičům
a po týdnu, v poněkud sparťanských podmínkách, všechny určitě ocenily komfort
svého domova a teplou náruč milujících rodičů.

Během týdne děti poznávaly nejen přírodu, ale často i samy sebe v situacích, které
běžně nezažijí. Ze svého pohledu musím říci, že děti byly plné energie a častokrát
se zdálo, že je snad ani neunavíme a k tomu ještě to nevlídné počasí! Bez diskuzí,
s nadšením a s úsměvem se zapojovaly do všech her a připravených aktivit a to jak
venku tak v klubovně. Úžasně bojovaly ve hře se sirkami, když venku lilo jako z konve
a zažily spoustu legrace. Ve volných chvílích, kterých mnoho nebylo, aktivně využí-
vali všech sportovních náčiní, nejvíce se líbilo ringo a benbington, nezahálela ani
švihadla, létající talíře či fotbalové a volejbalové míče. Chlapci se mezi sebou do-
hodli a sehráli fotbalové utkání Slovensko proti Česku, kdy slovenští hráči věkově
převálcovali naše technicky zdatné, ale věkově menší borce. Nikomu však prohra
nevadila, vždyť to bylo přátelské utkání. Za celou dobu jsme neřešili zásadní kázeň-
ské prohřešky, i když není nebe bez mráčku, jak se říká. Všechny děti si za svou ak-
tivitu a přístup zaslouží velikou pochvalu a dospělácký dozor poděkování za dohled
a aktivní přípravu všech her a soutěží.

Věřím, že stejně úžasné děti budou vzorně reprezentovat Českou republiku a obec
Dobrou ve dnech od 31. 5. do 4. 6. 2010 ve slovenské Ochodnici.

Bc. Alice Tancerová, starosta

Připravujeme
I v letošním roce, po dobrých zkušenostech z loňských prázdnin, připravujeme

letní brigádu pro studenty, kteří dovršili 15. rok věku. Brigáda bude věkově ome-
zena pro mládež od 15 let do 18 let. Důvod věkového omezení je zcela praktický,
mládež po dovršení 18 let má možnost zajistit si brigádu kdekoliv jinde, zatímco
uvedená věková skupina jen s velkými obtížemi. Mládež bude v letošním roce po-
kračovat v údržbě majetku obce — úklid veřejných prostranství, pomoc při kosení
trávy — hrabání a sběr, nikoliv samotné kosení, natěračské práce mj. i na multi-
funkčním hřišti, pomoc při rekonstrukci archivu a pomoc při archivářské práci —
práce s PC, kompletace a seřazování dokumentů apod. Brigáda je určena pro děti
s trvalým pobytem v obci Dobrá. 

Pokud máte o tuto brigádu zájem, doručte obci nejpozději ke dni 18. června 2010
do 12.00 hod. přihlášku, která musí obsahovat následující: jméno a příjmení dítěte,
datum narození, číslo zdravotní pojišťovny, adresu, telefonní, popřípadě též e—ma-
ilový kontakt, souhlas zákonného zástupce s brigádou včetně podpisu zákonného
zástupce. Své nabídky adresujte k rukám starosty obce. Upozornění: na přihlášky,
které byly a budou podány bez požadovaných informací nebude přihlíženo!

Bc. Alice Tancerová, starosta



Oslava Dne matek poprvé v novém víceúãelovém sále
Jako obvykle, na druhou květnovou ne-

děli připravila kulturní komise Rady Obce
Dobrá oslavu určenou všem maminkám,
babičkám, prababičkám jako poděkování
a vyjádření úcty a lásky.

Oslava Dne maminek proběhla poprvé
v novém kulturním sále při Základní
škole v Dobré. Je nutno říci, že sál praskal
ve švech. Všichni se těšili na vystoupení
dětí z mateřské a základní školy. A bylo se
na co dívat. Program zahájil přivítáním
všech zúčastněných místostarosta Obce
Dobrá pan Ladislav Žurek. A pak dostaly
prostor nejmenší děti z mateřské školky,
které svým milým vystoupením přivedly
mnohé přítomné maminky k slzám. Po

nich už na pódium přišly děti, které při-
pravily pro hosty krásnou adaptaci po-
hádky O šípkové Růžence. Pohádku poté
nahradil sled písniček a tanců, ve kterých
se zaskvěly starší děti. Mnohé výkony ať
už pěvecké nebo taneční hraničily s pro-
fesionálním provedením. Závěrečná pí-
seň vyjadřující poděkování a lásku všem
maminkám shromáždila na jevišti
všechny, kteří se podíleli na přípravě ne-
dělního odpoledne. Dlouhotrvající po-
tlesk byl pro ně oceněním za jejich pří-
pravu svátečního programu.

Poděkování za nevšední zážitek patří
nejen členům kulturní komise, kteří se

postarali o občerstvení a nachystání sálu, ale hlavně těm, kteří odpolední vystou-
pení nacvičili. Paním učitelkám ze školky Aleně Gongolové a Evě Kavkové, paním
učitelkám ze základní školy Jiřině Zachníkové, Katce Káňové, Evě Novosadové,
Radce Jelínkové, Olze Ka-
fonkové a pánům učite-
lům starajícím se o ozvu-
čení a barevné efekty Ji-
římu Nohlovi a Lukáši Ku-
běnovi.

Opět se ukázalo, že nový
sál je důstojným prostře-
dím pro slavnostní akce,
které se v naší obci konají.
Konec konců návštěva více
než 140 oslavenkyň a je-
jich rodinných příslušníků
je toho důkazem.

Ladislav Žurek,
místostarosta obce
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Zveme na oslavu dne dětí 
V sobotu 5. června 2010 se uskuteční již druhá oslava dne dětí, kterou pro vás při-

pravila obec Dobrá ve spolupráci s kulturní a sportovní komisi. Veškeré dění se
uskuteční v prostorách multifunkčního hřiště a zahrady mateřské školy. 

Kulturní program: 
14.00—17.00 Atrakce pro děti zdarma — skákací hrad, nafuk. skluzavka,
14.00 — 17.00 živý stolní fotbal
14.00—17.00 Pohádkový les (zahrada mateřské školky) 
15.00—17.00 Dětská šou (velká asfaltová plocha areálu) 
17.00—20.00 Discotéka pro „malé“ děti 
18.00 Táborák,opékání párku 
20.00—24.00 Diskotéka pro „velké“ děti 

Sportovní program: 
14.00—17.00 Fotbalový turnaj pro všechny děti (přihlásit se může kdokoliv a to u orga-

nizátorů ve 14.00 hod) 
15.00—16.00 Šprtec (velká asfaltová plocha) 
17.00—18.00 soutěž o „Krále střelců“ (penalty) pro všechny přítomné 

Pro přítomné děti budou připraveny Sladké odměny, občerstvení účastníku zaji-
stí SDH Dobrá.

Podmínky účasti: 
Pro děti vhodné sportovní oblečení, účastnici fotbalového turnaje — vhodnou

obuv, dle provozního řádu hřiště (ne kopačky a boty se „špunty“). Dobrou náladu
s sebou. 

Srdečně zvou a vaší účast se těší zástupci kulturní a sportovní komise rady obce
Dobrá. 

Den integrovaného záchranného systému 
Policie ČR a další složky integrovaného záchranného systému ČR soustředěného

v objektu integrovaného výjezdového centra v Nošovicích si vás dovolují pozvat na
Den integrovaného záchranného systému konaný dne 4. června 2010 v době od
8.30 hod. v areálu centra.

V rámci tohoto dne budete moci navštívit jedno z nejmodernějších výjezdových
center v rámci integrovaného záchranného systému ČR.

Uvidíte nejmodernější techniku Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR,
Zdravotnické záchranné služby, Horské služby ČR, představíme vám výcvik služeb-
ních psů, techniku sebeobrany, speciální pořádkovou jednotku Policie ČR, ukázku
zásahu profesionálních hasičů a mnoho dalšího.

Srdečně zvou ortganizátoři a všichni zúčastnění.

PRÁVNÍ PORADNA
pro občany obce Dobrá proběhne ve středu 2. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9. 2010 vždy od 16 do
18 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí, zasedací místnost č. 18.
Právní poradna pro občany obce Dobrá je zdarma.
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011
V souvislosti s územní přípravou pro sčítání lidu domů a bytů 2011 (dále jen

„SLDB 2011"), byla provedena kontrola úplnosti číselných řad budov v obci. 
Bylo zjištěno, že někteří majitelé nemovitostí nemají budovu označenou číslem

popisným a stavby určené k individuální rekreaci číslem evidenčním tak jak stanoví
ustanovení § 31 odst. 1 a 3 zákona č. 128//2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění. Proto je nutné tyto nemovitosti přidělenými čísly, v souladu s ustano-
vením §32 odst. 1 výše uvedeného zákona, řádně označit tak, aby mohlo být SLDB
2011 provedeno.

Základní ‰kola v Dobré informuje…
Květen neboli Máj

Vstoupili jsme do měsíce, který mnozí pokládáme za nejkrásnější měsíc v roce. Je
jaro, všechno kolem se zelená a rozkvétá, připomínáme si 1. květen — Svátek práce,
8. květen — Den osvobození od fašismu, slavíme Den matek… Jako jediný měsíc má
dvě pojmenování: starší máj (z latinského slova maius) a mladší květen (podle pří-
rody, která v tuto dobu „kvete“). 

Málokdo však ví, že název květen je u nás známý asi 200 let. Poprvé ho použil Jo-
sef Jungmann, jeden z tvůrců novodobé češtiny, v roce 1805. V roce 1836 toto slovo
užil i Karel Hynek Mácha pro svoji stále aktuální, živou a nesmrtelnou báseň Máj. 

Připomeňme si úvodní verše: „Byl pozdní večer — první máj — večerní máj —
byl lásky čas…“ Podle tehdejšího pravopisu měla však tato báseň pojmenování
Mág. 

Mgr. Eva Brudíková
Den matek

„Svý mámě chci říci DÍKY za všechno — vždyť víš, co teď na srdci mám — a pro-
miň mi mé hříchy — nebylo jich málo, co si vzpomínám. A proto chci ti teď říct
DÍKY za tvou lásku, já tě ráda mám..." 

První sloka písně Pro MÁMU zazněla na závěr působivého vystoupení ke Dni ma-
tek ve společenském sále ZŠ Dobrá v neděli 9. května 2010. Téměř 80 dětí s nadše-
ním a radostí toto hudební přání předávalo svým maminkám.

Děti se však předvedly nejen s písněmi, zaujaly i přednesem básní, pohádkou Šíp-
ková Růženka a tanečním vystoupením. Snad každý si přišel na své a nejedné ma-
mince ukápla i slza dojetím a snad i překvapením, co právě to „její" dítě dokáže.

Závěrečná sloka „...Máš můj dik za všechno a hlavně za sebe" udělala krásnou
tečku za vystoupením.

A kdo toto pěkné nedělní odpoledne k svátku maminek s dětmi připravil?
Paní učitelky Mgr. Radmila Jelínková, Mgr. Olga Kafonková, Mgr. Kateřina Káňová,

Mgr. Eva Novosadová, Mgr. Jiřina Zachníková a naši zvukaři a technické zázemí Mgr.
Lukáš Kubiena a Mgr. Jiří Nohel.

VŠEM PATŘÍ VELKÝ DÍK! Mgr. Eva Brudíková

Minikopaná Mc Donald’s Cup 
V úterý a ve středu 20. a 21. 4. 2010 pořádala naše škola na stadionu Sparta v Dobré

obvodní kolo minikopané Mc Donald’s Cup.
V úterý 20. 4. se utkali žáci mladší kategorie — 2. a 3. ročník — z Dobré, Nošovic,

Raškovic a Palkovic. Ve vyrovnaném utkání náš fotbalový tým zvítězil a postoupil do
okresního finále ve Frýdku–Místku. O vítězství se zasloužili tito malí sportovci: René
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Foks, Michal Kroček, Lukáš Bürger, Petr Gryžboň, David Šretr, Šimon Skuplík, Petr
a Jan Hadaščokovi, Jan Březina, Simon Křižák, Denis Kovalčík a Danek Valošek. Nej-
lepším střelcem tohoto utkání byl Simon Křižák.

Ve středu 21. 4. proběhlo utkání mezi týmy šesti okolních škol: ZŠ Raškovice, ZŠ
Chlebovice, ZŠ Sedliště, ZŠ Hnojník, ZŠ Palkovice a ZŠ Dobrá. Týmu starších fotba-
listů ze 4. a 5. tříd již tolik štěstí nepřálo. Vybojovali sice ve své skupině postup do
závěrečného finále, tam však skončili až na 4. místě, bez medaile.

Okresní kolo Mc Donald’s Cup mladších žáků proběhlo 4. 5. 2010 na stadionu
Stovky ve Frýdku–Místku. V tomto kole proti sobě nastoupilo 8 nejlepších družstev
z celého okresu. Naše družstvo zde nastoupilo v oslabení , pouze se 2 náhradníky,
přesto odvedlo velmi dobrý výkon. 

Ve velké konkurenci se jim podařilo porazit všechna družstva semifinálové sku-
piny a postoupit do závěrečného finále. Tam však našim fotbalistům nepřálo štěstí
a domů si odvezli pouze diplom za 4. místo. I toto umístění považujeme vzhledem
k náročnosti turnaje za velice úspěšné a celému týmu ve složení René Foks, , Lukáš
Bürger, David Šretr, Šimon Skuplík, Petr a Jan Hadaščokovi, Jan Březina, Simon Kři-
žák, Matěj Flossner a Danek Valošek BLAHOPŘEJEME.

Nejlepším střelcem tohoto utkání byl opět Simon Křižák, který se zasloužil o vět-
šinu gólů pro naše mužstvo. Mgr. Radmila Jelínková

Den Země 2010
Dne 22. dubna 2010 pro-

běhl na naší škole Den
Země, který jsme zaměřili
na odpady. Žáci na prvním
i druhém stupni si zahráli
na umělce a vytvářeli umě-
lecká díla. Žáci prvního
stupně se stali „malíři“
a malovali krásné barevné
obrázky z PET víček. Na
druhém stupni použili
z PET lahví tu větší část
a v roli sochařů „vytesali“
obří PET — dinosaury. 

Kromě této hlavní náplně
celého dopoledne žáci sou-
těžili, vyhledávali informace o plastech
a jejich recyklaci na počítači, počítali
eko—matematické příklady. Zahráli si na
reportéry a zjišťovali u svých spolužáků,
zda vědí např. co je to tetrapak, kam ho-
dit novodurovou trubku, jak doma třídí
odpad… Přemýšleli nad tím, jak dlouho
trvá, než se rozloží např. polystyren,
ohryzek, igelitová taška, list papíru. 

Pro zajímavost uvádíme příklad tzv.
hřbitova odpadků. 

Víte, že: 
— ohryzek jablka se rozkládá týden až

20 dní, 
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— list papíru 2—5 měsíců, 
— pomerančová kůra 6 měsíců až 1,5 roku,
— plechovka 5—15 let,
— krabice od mléka 6—10 let,
— nedopalek cigarety s filtrem 10—20 let,
— igelitová taška 20—30 let,
— plastikový kelímek 50—80 let,
— sklo — odhad asi 3000 let,
— kus polystyrenu se nerozloží nikdy?

Žáci devátých tříd zhotovili z PET víček znak
naší školy a znak obce Dobrá a žáci 6. A se zapo-
jili do soutěže Mozaika tím, že složili z 2500 kusů
PET víček hrad Štramberk. 

Den Země se nám povedl a kromě toho, že jsme
něco vytvořili, tak jsme se také lépe poznali a utu-
žili naše vztahy v kolektivu. 

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO 

Den Země — Starší mladším
Den Země na naší škole pokračoval

v pondělí 26. 4. 2010. Pro žáky prvních
tříd si ho připravili starší žáci Eko-
týmu. Zaměřili jsme ho na ochranu
planety Země. 

V multifunkčním sále jsme si při-
pravili scénku O turistovi–vandalovi
v lese. Prvňáci odsoudili chování tu-
risty. Pomohli vysvobodit ze zajetí od-
padků růžičku, zajíce, vodu a vzduch

tím, že s lesníkem les uklidili. Pak jsme se
všichni odebrali do tříd. Ve třídách jsme
měli pro ně připraveny různé aktivity.
Jednou z nich byla výroba recyklovaných
papírových obrázků. Děti si vymyslely své

originální obrázky, které si ozdobily
listy, květy a jinými přírodninami. Líbí
se vám? Další aktivitou bylo navlékání
korálků z luštěnin. Byla to pro ně práce
titěrná, ale všichni se s tím poprali na
výbornou. Děti si vyrobily buď barevné
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korálky na krk, náramek na ruku nebo jen prstýnek. Možná, že to bude pěkný dárek
pro maminku na Den matek. 

Za plněním poslední aktivity jsme všichni vyrazili do terénu. Tam malí dostali
„malířskou paletku“, štětec a lepidlo a stali se malíři. Úkolem prvňáčků bylo „na-
malovat“ obrázek z přírodnin. Děti sbíraly různé přírodniny a potom je lepily na pa-
letku. Víte, že květ pampelišky může vypadat jako sluníčko? 

Po celou dobu jsme dětem pomáhali a potěšila nás jejich šikovnost, nápaditost
a jaké mají znalosti o naší matičce Zemi.“ 

Mgr. Květoslava Lysková a členové Ekotýmu 

Projekt Les v našem prostředí 
Projekt šestých ročníků „Les v našem
prostředí“ 

Ve dnech 27. 4. a 29. 4. se uskutečnil již
potřetí ročníkový projekt pro žáky šestých
tříd, který splňuje průřezové téma envi-
ronmentální výchova. 

V prvním dnu se šesťáci prostřídali ve
třech dílnách — ve třídě s interaktivní ta-
bulí, ve školní dřevodílně a v počítačové
učebně. Dvě vyučovací hodiny pracovali
se dřevem. Měřili, řezali, obrušovali,
smirkovali, až si nakonec vyrobili malou
hrací kostku. V počítačové učebně si vy-
robili svůj třídní „Keltský kalendář“. A co
si to vlastně vytvořili? V tomto kalendáři
jednotlivé stromy horoskopu představují
podobně jako ve zvěrokruhu vlastnosti,
které mají lidé narození v tomto období.
Každá třída má svůj vlastní kalendář. 

Třetí dílna byla zaměřena na les a na
vše, co s ním souvisí. Žáci si přečetli text
„Kdyby stromy zmizely…“ a při diskusi
o článku si uvědomili, proč je les třeba
chránit. Ve scénkách, které se zabývaly
buďto záchranou lesa, nebo naopak jeho
vykácením, sehráli role reportéra, poli-
tika, občana, podnikatele či lesníka. 

Také se seznámili s nemocemi smrků
a vyhledávali příčiny jejich nemocí. Určo-
vali naše nejběžnější listnaté a jehličnaté
stromy podle charakteristických znaků
s pomocí atlasů. 

Druhý projektový den se uskutečnil
v terénu — na myslivecké chatě v Dobré
a v přilehlém lese. Na chatě si žáci ověřili
své znalosti z oboru myslivosti. Seznámili
se s běžnými jarními bylinami v lese, od-
hadovali výšku stromů a jejich stáří podle
letokruhů, v lesní hrabance vyhledávali
drobné živočichy a pozorovali je lupou 
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také porovnávali hlavní znaky stromů nahosemenných a krytosemenných, nakonec
si otiskli jejich kůru na papír. 

Součástí přírodovědného projektu byla i zeměpisná terénní praxe zaměřená na
orientaci mapy obce Dobrá a na práci s buzolou. Celý den svítilo sluníčko a to při-
spělo k tomu, že se projekt velmi vydařil. Ve zpětné vazbě se žáci vyjádřili, že se jim
projekt líbil a že by si takový podobný chtěli znovu zopakovat. 

Velké poděkování patří členům mysliveckého sdružení Dobrá, kteří nám umožnili
na chatě pobývat a strávili s námi celé dopoledne. 

Mgr. Květoslava Lysková, garant projektu

JOM—HA ŠOA v ZŠ Dobrá
My, chlapci a děvčata 9. ročníku, jsme přemýšleli, jak dostat do povědomí žáků

naší školy problematiku Šoa (čili Holocaustu). Společný nápad zněl: nasbírat 80 000
„něčeho“, např. víček od PET lahví, špendlíků, kamínků apod. Tyto nápady však na-
konec ztroskotaly, protože buď by „to něco“ nebylo skladné, nebo by to bylo obtížné
sesbírat.

Naštěstí jeden nápad se našel a ten byl nejlepší. Byl všemi přijat. Žáci vzali papíry,
tužky, pastelky a fixy a dali se do práce. Společnými silami kreslili centimetrové po-
stavičky. Do kreslení se zapojili téměř všichni žáci druhého stupně (6.—9. roč.) i ně-
kolik tříd z 1. stupně. Žáci navštěvující volitelný předmět Společensko — vědní se-
minář napsali na černé papíry pod vedením paní učitelky Jitky Drabinové základní
informace o problematice Šoa, životní příběh malého chlapce, který válku přežil, vy-
světlení cizích slov atd. A projekt byl na světě. Nazvali jsme jej „Pár metrů historie
— A few feet of history“.

Instalace projektu byla realizována v přízemí naší školy v Dobré dne 12.dubna. 2010.

Proč zrovna teď?
JOM HA—ŠOA — hebrejsky „den Šoa“, je dnem připomínání pronásledování a ge-

nocidy Židů za druhé světové války. Tento svátek připadá dle židovského kalendáře
na 27. den měsíce nisan (protože se židovský kalendář řídí podle Měsíce, je tento
svátek u nás pohyblivý), v našem kalendáři připadl letos na 11. dubna. Toto datum
má připomínat povstání Židů ve varšavském ghettu, které proběhlo mezi 19. dub-
nem 1943 a 16. květnem 1943. Židé zde byli nakonec, ač přes silný odpor, Wehr-
machtem potlačeni a msta z německé strany byla velice krutá. Většina povstalců
byla popravena. Ghetto bylo následně poničeno a vypáleno.

Proč zrovna 80 000 postaviček?
Toto číslo není zcela přesné a asi ani nikdy nebude. Ale právě tolik bylo českoslo-

venských židovských obětí Šoa. Když jsme kreslili postavičky, zřejmě si nikdo tak do-
cela neuvědomoval, že vlastně každá postavička znamená jeden tragický osud na-
šeho někdejšího spoluobčana, který pouze vyznával jinou víru než ostatní. 

Právě proto také tento projekt vznikl. Kdo z nás si umí pod číslem 80 000 předsta-
vit něco konkrétního? Těchto lidí bude zřejmě málo. Když však vidíte téměř čtyřice-
timetrový pás papíru, na kterém jsou postavičky velikosti dvacetikoruny, tak se ve
vás začne něco ozývat, něco s vámi hýbe… Přemýšlíte nad tím, kolik to je vlastně
lidí… Lidí, kteří přišli o život… A my už teď víme, že zcela zbytečně.

Projekt byl k vidění v naší škola do pondělí 26. dubna 2010.
Jakub Syřínek, žák 9. A třídy 
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Poděkování
Od pondělí 19. dubna do pátku 23. dubna 2010 se uskutečnila v novém sále Zá-

kladní školy v Dobré výstava mých fotografií.
Fotografie byly také ke zhlédnutí v době slavnostního vystoupení žáků ke Dni ma-

tek v neděli 9. května 2010.
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat zástupcům kulturní komise Obecního

úřadu v Dobré za to, že mně umožnili uskutečnit tuto výstavu.
Děkuji také Mgr. Pavle Kupkové, Mgr. Jaroslavě Matyskiewiczové a paní Radaně

Weissmannové za velkou pomoc při přípravě mé výstavy a za její realizaci.
Děkuji.Jiří Pastor

ZA NECELÝ MĚSÍC OPUSTÍ „DEVÁŤÁCI“ NAŠI ŠKOLU.
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SE V ČESKÉM JAZYCE SEZNÁMILI S MNOHA SLOHOVÝMI
ÚTVARY. JAK SI PORADILI S ÚVAHOU, POSUĎTE SAMI.

JEŽIBABA Z PERNÍKOVÉ CHALOUPKY — kanibalka nebo oběť? 
Určitě každý z vás slyšel pohádku O perníkové chaloupce, jak zlá a ošklivá čaroděj-

nice uvěznila ve své chaloupce malé a ubohé dětičky, Jeníčka a Mařenku, které chtěla
upéci. Ale jak nakonec vše dobře dopadlo, protože Mařenka zlou ježibabu přelstila
a spolu s Jeníčkem se vrátila ke svému milovanému tatínkovi, který je vyhnal jen
proto, že to zlá macecha poručila. Zazvonil zvonec a pohádky je šťastný konec.

Ale co když to bylo úplně jinak? Co když ty hodné a miloučké dětičky byly ve sku-
tečnosti zákeřní a prolhaní zloději, kteří si toto všechno vymysleli jen proto, aby za-
kryli svou nepodařenou loupež, při níž krutým a nehumánním způsobem zavraž-
dili starou a důvěřivou stařenku? 

Hned na začátku totiž vyvstává otázka, proč by tatínek vyháněl své milované děti
jen proto, že mu to řekla jeho nová družka. Po důkladném prošetření tohoto případu
jsem přišla na možné vysvětlení. Otec přeci byl dřevorubcem a tamější les dobře
znal. Tudíž musel dobře vědět i o stařence, která bydlela sama uprostřed hlubokého
lesa v chaloupce celé z perníku. 

Otec pak svým dětem dal typ a ty se jedné tmavé noci vydaly na loupeživou vý-
pravu.

Zpočátku šlo Jendovi a Maruně vše podle plánu, ale pak ubohá stařenka zaslechla
podivný šramot na střeše, to když Jenda kradl perníkové došky. Nedalo jí to a šla se
podívat ven, co se to děje. Před chaloupkou nalezla Jendu a Marunu, kteří jí namlu-
vili, že jsou ubohými sirotky, že nemají kam hlavu složit a před zimou a divou zvěří
se ukrýt. Důvěřivé stařence se jich zželelo, a tak vzala ty dva padouchy dovnitř.
Uctivě je pohostila a když se ti dva dosyta najedli, dobrotivou stařenku ještě pře-
mluvili, aby jim ukázala, jak se peče chléb. Ve skutečnosti to byla léčka. V okamžiku,
kdy jim ukazovala, jak se chléb do pece sází, strčili do ubohé stařenky, ta spadla do
výhně pece a ještě za ní zavřeli dvířka na petlici. 

Potom z chaloupky ukradli všechno, co mohli, a vrátili se domů. Když se jich lidé
vyptávali, kde nabrali tolik perníku a dobrot, vymysleli si báchorku, kterou jsem
hned v úvodu zmiňovala. A protože žili v době, kdy ještě lidé věřili na čarodějnice
a jiné nadpřirozené bytosti, vše jim uvěřili.

Z výše uvedeného vyplývá fakt, že okrádání důvěřivých důchodců není jen feno-
ménem dnešní doby, ale že se tak dělo i v dobách dávno, dávno minulých.

Kateřina Kantorová, žákyně 9. B třídy Mgr. Eva Brudíková
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Školní projekt Křídlatka:
Výzva žáků občanům ke spolupráci
při ochraně přírodního prostředí

My děti jí říkáme „bambus“. Rychle
zarůstá břehy vodních toků v povodí
Morávky a vytlačuje tak původní rostliny
— je to invazní rostlina. Žáci naší školy
mapují místa, kde se křídlatka vysky-
tuje. Mapy předáváme organizátorům
krajského projektu Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky, aby mohli pro-
vést co nejdůkladnější zničení této rostliny. Musíme ji vypátrat všude: u vody, v le-
sích, v zahrádkách, v příkopech. Z míst, kde nebude zničena, se za pár let rozšíří
zpátky. I méně než 5 g oddenku je schopno vyrůst v novou rostlinu! 

Projekt EU končí v roce 2010, potom
se o likvidaci budou muset starat na
jimi spravovaných územích Povodí
Odry, s. p., Lesy ČR, a. s. a Agentura
ochrany přírody a krajiny ve spolupráci
s obcemi a vlastníky pozemků.

Pomozte nám najít každou rostlinu
křídlatky v povodí Morávky, od Bílého
Kříže až po Frýdek–Místek, ať mohou
být zlikvidovány ještě letos v rámci pro-
jektu a jeho rozpočtu.

Zakreslete, prosíme, do plánku co
možná nejpřesněji, kde roste křídlatka

v okolí vašeho bydliště, chaty, pozemku nebo vaší turistické procházky, uveďte číslo
popisné nebo číslo pozemku. Buďte tak laskavi a plánek doručte do raškovické školy
nebo na váš obecní úřad v průběhu května a června. 

A prosím nezapomeňte — křídlatku můžeme (byť nevědomky) šířit i sami. Stačí
navézt zeminu s „neviditelnými“ oddenky křídlatky od řeky či od potoka na vlastní
pozemek, nebo naopak ji vyvézt ze zahrádky do lesa a křídlatka se může vesele mno-
žit dále.

Od 24. 6. 2010 můžete v Památníku Raškovic v obecní galerii navštívit výstavu vě-
novanou tomuto tématu.

Mnohokrát děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho zdraví a krásné jaro.
Žáci ZŠ a MŠ Raškovice

Tréninkové soustředění
Ve dnech 29. 4.—2. 5. 2010 proběhlo soustředění na Rekreačním zařízení Morávka,

kterého se zúčastnila bezmála stovka judistů z našeho oddílu, posílena krajským vý-
běrem talentované mládeže a zájemci z okolních judo oddílů. Rekordní počet zá-
jemců byl velice náročný na organizaci. Přesto schopní trenéři a asistenti odvedli
skvělou práci a hladce zvládli celý průběh této mega akce. Soustředění se zúčastnili
také instruktoři brazilského jiu-jitsu, jejichž účast byla pro nás velkým přínosem.
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Technický stupeň si zvýšilo 43 judistů, což je také rekordní počet. Děkujeme za kva-
litní nasazení všech sportovců. Panu Janu Materovi děkujeme za významnou pomoc
s ubytováním. Paní Hromjákové, Janulkové a Matyskiewiczové děkujeme za kvalitní
kuchyň. Dále děkujeme trenérům z našeho oddílu, trenérům z Třince, Stonavy,
Frenštátu a Baníku Ostrava, kteří kvalitně odvedli svou práci. Soustředění proběhlo
bez zranění, větších kázeňských problémů a splnilo naše očekávání. Soustředění
potvrdilo kvalitu a prestiž Doberské školy juda, kterou potvrzuje účast kompletního
krajského výběru.

Mezinárodní Velká cena Kroměříže 
V náročné konkurenci sportovců ze šesti Evropských zemí bojovali mladší a starší

žáci a žačky. Dobrou úspěšně reprezentovali Lukáš Janulek, Vít Jerglík, Václav Mališ
a Marie Dužíková. Všichni odvedli velmi dobrý výkon a vybojovali kvalitní umístění,
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když získali „skalp“ kvalitních soupeřů z Polska, Slovenska a Slovinska. Jerglík, Ja-
nulek a Dužíková ve svých kategoriích excelovali a vybojovali zlaté medaile. Mališ
prohrál v boji o třetí místo a skončil pátý. Jeho výkon však zaznamenal výrazný vze-
stup. Podle vyjádření trenérky Prőllové má výrazné rezervy především v kondiční
přípravě a zapojením práce rukou v prováděné technice. 

Výluka tělocvičen nám nadělala velké problémy
V průběhu měsíce dubna a května jsme museli výrazně improvizovat v tréninkové

přípravě. Příčinou bylo uzavření malé tělocvičny z důvodu nevyhovujících podlah
a jejich následná rekonstrukce. V zápětí navázala také čtrnáctidenní výluka velké tě-
locvičny z důvodu malování, které se jinak provádí o prázdninách. Vynucenou pře-
stávku v tréninku na tatami jsme využili především k intenzivní kondiční, především
atletické přípravě v areálu školního hřiště. Běhali jsme úseky na tartanu, techniku
trénovali na umělém trávníku. Především závodní tým využil tréninkovou základnu
a kopcovitý terén na Skalici. Nebylo jednoduché zvládnout ve čtyřech tréninkových
jednotkách až 70 dětí. Omlouváme se všem rodičům, kteří se ve všech změnách jen
těžko orientovali. Kondiční příprava byla určitě prospěšná všem.   

Zaznamenáváme vzrůstající zájem o judo.
K 15. květnu 2010 má náš klub 186 aktivních členů a 12 trenérů. Nejpočetnější sku-

pinu tvoří mládež a děti z Dobré; Dobrá 95 členů, Raškovice 52 členů, Frýdek–Mís-
tek 39 členů. Součástí oddílu je aktivní skupina jógy, které má 14 členů. Protože se
jedná převážně o aktivní členy, dá se předpokládat, že jsme v tomto ohledu nejpo-
četnějším klubem Moravskoslezského kraje. Luděk Kubíček

OstruÏiny v kvûtnu 
Po dlouhých létech zavítalo do Dobré dne 14. května divadlo. Ve společenském

sále základní školy vystoupil před zaplněným sálem divadelní spolek Ostr.už.i.ny.
Zahráli nám zábavný improvizační turnaj. Na začátku nás přivítala milá, leč trošku
pomalá uvaděčka Marfuška, která nás prováděla celým večerem.

Improvizační turnaj byl tak trošku o sportu ale především o divadle a dobré zá-
bavě. Dva týmy se utkaly navzájem v improvizacích na divácké téma, kdy nebylo cí-
lem vyřadit druhý tým, ale společně provést skvělou divadelní improvizaci. Vzhle-
dem k tomu, že se jed-
nalo o tento netypický
divadelní styl, tak di-
váci nemohli dopředu
odhadovat jakým
směrem se další dění
na jevišti bude vyvíjet.
O to více to bylo
možná zajímavější.

Divadelní herci měli
radost ze hry a diváci
se výborně bavili, což
potvrdili nakonec
i velkým potleskem.
Potlesk sklidilo i vý-
borné obecenstvo, a to
od samotných herců.
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Jednalo se o takové trojspojenectví obou týmů mezi sebou spolu s diváky, kteří ja-
koby zápasili proti přísné a nesmlouvavé rozhodčí. 

Plný sál diváků se bavil po celou dobu obou poločasů. Ten, kdo se zúčastnil to-
hoto zábavného podvečera, určitě nelituje. Ti, jejichž téma nebylo vylosováno, se na
herce určitě nebudou zlobit. Každý mohl vstoupit do děje třeba vyřknutím slova
„Mikrofón", po kterém herci přestali hrát a začali zpívat. Obecenstvo také mohlo
hlasovat a tím i zhodnotit jednotlivé týmy. Diváci dostali k dispozici také munici ve
formě papučí, kterou mohli využít na rozhodčího, pokud by se jim zdál moc přísný,
nebo by zbytečně zasahoval do představení. Improvizační zápas nakonec skončil re-
mízou, ale žádnému z obou týmů a ani obecenstvu to vůbec nevadilo.

Doufáme, že budeme moci v blízké době zorganizovat v Dobré zase nějakou po-
dobnou akci, při které půjde hlavně o to, abychom se všichni dobře bavili tak jako
na tomto představení. Dobrovolné vstupné, které jsme vybrali, bylo použito na
úhradu nájmu sálu nad základní školou, rádi bychom vám tímto poděkovali za vaše
příspěvky. Mgr. Vítězslav Pantlík, Doberský kulturní spolek, o.s.

DobrFest 2010

Doberský kulturní spolek zorganizoval nejen pro občany obce Dobrá festi-
val amatérských hudebních kapel a zpěváků, kteří jsou z Dobré a blízkého
okolí. Tento festival se bude konat dne 12. června 2010 od 17 hodin v Cyklo-
baru. Přijďte si poslechnout známé i neznámé amatérské hudební skupiny —
mj. Cod Livers, Ligotský marras, Parkinson, Máma mele maso — a příjemně se
pobavit při této hudební akci, která v Dobré nemá obdoby.

V souvislosti s tímto festivalem bude probíhat doprovodná akce — prezentace
spolkového života v Dobré. Hlavní část prezentace bude v pátek 11. června 2010 od
17 hodin ve Stodole v Cyklobaru. Přijďte se podívat na ucelený přehled o činnosti
sdružení a spolků v obci Dobré. Při této příležitosti chystáme taktéž ve spolupráci
s ČSOP přírodovědnou vycházku. Bližší informace se dozvíte v nejbližší době na na-
šich stránkách www.dobrakultura.cz a také na plakátovacích plochách v Dobré. 

Mgr. Vítězslav Pantlík, Doberský kulturní spolek, o.s.

Večer deskových her
Poslední čtvrtek v dubnu

proběhl další Večer desko-
vých her. Návštěvníci si
mohli vybrat z nepřeber-
ného množství klasických
i méně klasických desko-
vých her. Ten, kdo přišel, se
určitě nenudil. Zahráli jsme
si například Activity II,
Osadníky a také výbornou
partičku Pokeru.
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Další večer deskových her proběhne v pátek 12. června v Cyklobaru, kdy tento ve-
čer bude spojen s prezentací spolkového života v obci Dobrá, která bude součástí
DobrFestu 2010. O této akci vás budeme dále informovat. Sledujte také prosím
obecní vývěsky a naše internetové stránky www.dobrakultura.cz, kde se dozvíte
mnoho dalších informací o tom co chystáme. 

Přijďte se pobavit a třeba si i zahrát nějakou ze zajímavých her. 
Mgr. Vítězslav Pantlík, Doberský kulturní spolek, o.s.

Finále fotosoutěže
V březnovém Zpravodaji jsme vyhlásili soutěž amatérských fotografů. Do 31.

května je možné zasílat vaše fotografie s tématy Krajina a památky v Dobré a Život
a lidé v Dobré, a to na e–mail fotosoutez@dobrakultura.cz . 

Zaslané fotografie budou vystaveny v Cyklobaru u příležitosti konání akce Dobr-
Fest 2010, kde budete moci vybrat nejlepší fotografii i vy. Dále proběhne veřejné
hodnocení i na našich internetových stránkách www.dobrakultura.cz. Z těchto dvou
hlasování vzejde nejlepší fotografie zvolená doberskými občany. Nejlepší fotografie
budou vybrány také odbornou porotou. Vítězné fotografie zveřejníme v prázdnino-
vém Zpravodaji a budou oceněny věcnými cenami.

Neváhejte a pošlete nám své fotografie, zvítězit může každý.
Mgr. Vítězslav Pantlík, Doberský kulturní spolek, o.s.

3. vlastivědná vycházka do minulosti Dobré 
Dne 4. května se konala další vlastivědná vycházka do minulosti Dobré s kroniká-

řem Rosťou Vojkovským. 
Počasí mohlo být trošku příznivější, ale naštěstí nám nepršelo, takže jsme se vy-

dali nejprve do Staré dědiny k pomníku osvobozenecké armády, kde nám kronikář
popovídal, jak před 65 lety probíhalo osvobozování obce Dobrá. V místech po-
mníčku bylo tehdy zničeno válečné vozidlo, v němž jeli důstojníci Rudé armády,
kteří byli záhy zabiti. Podle vyprávění jsme si docela dobře dokázali představit, jak
to vypadalo ve skutečnosti. 

Poté jsme se vydali za poznáním vzdálenější historie naší obce. Došli jsme přes
„vojenský“ les až na jeho hranici na Nových Dvorech, kde dříve byla hranice mezi
Dobrou a městem Frýdkem. Zde jsme narazili na nyní již málo výrazné kopce hlíny,
které vyznačovaly v minulých staletích hranice mezi jednotlivými obcemi. Tyto
kopce z hlíny byly v dřívějších dobách mnohem vyšší, postupem věků se však se-
sedly. Jak měly vypadat, dokonce ur-
čovalo knížecí nařízení. 

Poslechli jsme si zde také povídání
o tom, jak se vždy z generace na gene-
raci přenášelo povědomí o této hra-
nici. Vždy byli vybráni dva mladíci
z vyšších vrstev (z každé strany jeden)
a na místě hranice dostali výprask, aby
si dobře a dlouho pamatovali, kudy
hranice vede. Malou odměnou za to
jim byla kořalka a nějaký peníz, který
v souvislosti s touto událostí obdrželi. 

Prohlédli jsme si též pozdější ozna-
čení hranic — hraniční kámen, který
ze země trčí jen asi 20 cm, ale je zako-
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pán do hloubky až 50 cm. Na části, která je zakopána v zemi, je napsáno totéž co na
nadzemní části — písmena HF — v překladu Panství Frýdecké. 

Za příjemně strávené květnové odpoledne patří dík panu Vojkovskému, který nás
zajímavě provázel po jedné části historie obce Dobrá. 

Mgr. Vítězslav Pantlík, Doberský kulturní spolek, o.s.

Dětský den v klubu Krteček 
Dětský klub Krteček si vás dovoluje pozvat na Dětský den v klubu Krteček, který se

bude konat 28. května 2010. Oslava dětského dne bude probíhat jako další Odpo-
ledne deskových her pro děti. Přijďte si, děti, třeba i s rodiči zahrát známé i méně
známé hry s ostatními dětmi, tak jako účastníci minulého Odpoledne deskových her.
Zahráli jsme si například velké Člověče, nezlob se! a mnoho dalších zábavných her,
při kterých jsme se nenudili. 

Vstup je volný pro všechny děti od 2 let, jejich rodiče i prarodiče. Přijďte si zahrát
tradiční i netradiční hry, při kterých si užijete mnoho zábavy. Budeme mít pro děti
připravené různé druhy pexesa, obrázková domina, Člověče, nezlob se! a mnoho dal-
ších zajímavých her. 

Kde: Dětský klub Krteček (vedle hospody U Pantlíka)
Kdy: čtvrtek 28.4.2010 od 16 do 18 hodin
Vezměte se sebou dobrou náladu a hlavně chuť si zahrát. 

Mgr. Vítězslav Pantlík, Dobrá 3000 o.s.

Červen, měsíc myslivosti
Ne nadarmo byl vybrán čer-

ven jako měsíc myslivosti
a ochrany přírody.

Čas přelomu jara a léta, čas
nejkratších nocí a nejbujněj-
šího růstu vegetace je obdo-
bím zrození nového života
v přírodě. V červnu nastává čas
rodičovské péče o nové po-
tomstvo, které ve volnosti
potřebuje nejvyšší péči
a ochranu. Tento věčný kolo-
běh probíhá na zeměkouli ne-
přetržitě od vzniku života na
zemi. V přírodě můžeme slyšel jak „zvoní“ bažanti a vidět srny s čerstvě narozenými
srnčaty.

V tomto období se v naší krajině se vyskytuje velké množství mláďat ať savců tak
i ptáků. Spatřit můžeme srnčata, mladé zajíčky, bažantí kuřata a mláďata většiny na-
šich pěvců. Právě mláďata jsou nejvíce vystavena predačnímu tlaku a působení ne-
gativních vlivů člověka. 

Rádi bychom vás požádali, abyste nepouštěli své psí miláčky volně a měli je na vo-
dítku. Váš pejsek nemusí zvíře nutně prohnat, stačí, že se dostane do jeho blízkosti
a ono ve svém pudu sebezáchovy rychle odběhne. Toto nesvědčí zejména srnám,
které v této době kladou svá mláďata a také se může stát, že srnčí zvěř vběhne přímo
pod kola aut jedoucích po cestě, což nikdo z vás určitě nechce.
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Pokud byste náhodou našli „opuštěné“ srnče či jiné mládě, ať jej ponechají na
místě nálezu. Srna se může nacházet nedaleko v obilí či vzrostlé řepce a brzy se pro
srnče vrátí. Nemusíte se obávat, že by jej opustila a nechala jeho osudu. 

V červnu provádějí Doberští myslivci různé činnosti směřující k ochraně přírody
a zvěře, provádíme vyhánění zvěře před kosením pícnin a travních porostů, při
tomto kosení dochází ke škodám zejména na srnčí, zaječí a bažantí zvěři. Možná
uvidíte uprostřed luk a polí i plašiče, které tam instalujeme za účelem vyhnání zvěře
těsně před kosením. Tímto způsobem se snažíme škody alespoň trošku omezovat.
Dalším našim úkolem je starat se o vysazený rezímek na hranici obcí Pazderna
a Bruzovice a péče o další námi vysazené stromy a jiné porosty, aby nedošlo k jejich
zahlušení travinami a jinými rychleji rostoucími bylinami.

Za MS Vrchy Dobrá–Pazderna Mgr. Vítězslav Pantlík

POVEDENÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V pátek 30. dubna jsme uspořádali

v pořadí druhé pálení čarodějnic. Po-
časí bylo jako malované, krásně svítilo
sluníčko a nic víc jsme nepotřebovali. 

O ostatní jsme se postarali sami.
K našemu velkému překvapení se této
naší akce zúčastnilo odhadem cca 350
lidí, což považujeme za veliký úspěch
a soudíme tedy, že se vám naše akce
líbí. 

Malých čarodějů a čarodějnic bylo
přes stovku, všechny sladké odměny
byly beze zbytku rozdány, dětem ra-
dostí a očekáváním oči jen zářily. Je-
jich cesta k získání čarodějnického
certifikátu nebyla jednoduchá, mu-
sely lovit kouzelné předměty ze slizu,
metat koštětem, házet koštětem,
předvést, jak zvládají let na koštěti,
přikládat polínka do ohně, skákat
v pytli, chytat mouchy do pavučiny,
krmit zlou čarodějnici a velikou vý-
zvou pro ně bylo šoupání Mařenky
a Jeníčka do pece. To mělo největší ús-
pěch jak u dětí, tak u dospělých. 

Čarodějnici jsme úspěšně upálili,
vatra byla úžasná, veliká a dobře ho-
řela. Po skončení soutěží jsme rejdili
s dětmi do večerních hodin, tanečky
se všem velice zamlouvaly. Ne kaž-
dému se podaří zatancovat si s čaro-
dějnicí, která má bradavici jako bam-
bulu, či po ní lezou různá zvířátka jako
hadi, ropuchy, pavouci a jiný obtížný
hmyz, nebo má šperky vyrobené
z kostí či kožíšek jako nový z krysích



kůží nebo obličej tak zkřivený grimasami,
že by vylekal i otrlého chlapa v noci. Po set-
mění byl odpálen ohňostroj, který svou vel-
kolepostí zastínil i hvězdy na nebi. Byla vy-
hlášena Miss čarodějnice, která si jako od-
měnu odnesla dort s velikým chlupatým
pavoukem. Snad jí chutnal. 

V průběhu odpoledne a večera si mohli
hosté opéci párek, posedět s přáteli, užít si
s dětmi pár společných pěkných chvil, po-
bavit se.

Bez sponzorských darů a podpory míst-
ních podnikatelských subjektů bychom
vám nemohli připravit odpoledne v tako-
vém rozsahu a s tolika možnostmi. Chci
proto poděkovat Sdružení nezávislých kan-
didátů, pivovaru Radegast Nošovice,
p.Karle Romanidisové a firmě Tozos, za
podporu této akce. Paní starostce Alici Tan-
cerové a panu místostarostovi Ladislavu
Žurkovi chci poděkovat za sponzorování
ohňostroje. Oba měli možnost vidět na
vlastní oči, jak „létají jejich peníze vzdu-
chem", protože právě oni dva sponzorovali
večerní ohňostroj. Také děkuji TJ Sokol
Dobrá za možnost využití jejich prostor.

Na pálení čarodějnic jsme měli také neobvyklou návštěvu, a to paní redaktorku
a pana fotografa z redakce časopisu Vlasta, která o Sboru dobrovolných hasičů v naší
obci zpracovává reportáž. Je to pro náš sbor i pro naši obec čest, časopis je distri-
buován do celé republiky a ne každý den se můžeme těšit z takové pocty. Máme ra-
dost, že redakce má zájem o práci ženské části naší členské základny Sboru dobro-
volných hasičů, a to na poli společenském a kulturním. Samy ovšem nejlépe víme,
že bez těch hasičských chlapů bychom nemohly naše plány realizovat. Tímto i jim
chci poděkovat za trpělivost, práci a pomoc při realizaci našich nápadů.

Závěrem chci říci, že rádi organizujeme pro vás — naše spoluobčany — akce, které
vás vytrhnou z každodenních starostí, že se s námi přijdete pobavit, zatancovat si,
užít si života. Radostí z této práce je pro nás vaše spokojenost. Těším se na další naše
shledání, zase to spolu rozjedeme.

Pro ty z vás, kteří si budou chtít časopis VLASTA koupit s tímto článkem, mám in-
formaci, že vyjde 2.června.

Ing.Ludmila Baranová, starostka Sboru dobrovolných hasičů v Dobré

Májový turnaj ve stolním tenisu
Přijměte, prosím tuto omluvu. Z důvodu probíhající rekonstrukce tělocvičen jsme

nuceni náš Májový turnaj přesunout ze dne 15. 5. 2010 na 12. 6. 2010. Vše ostatní se
nemění.

Turnaj se uskuteční v tělocvičně Základní školy Dobrá od 9.00 hodin.
Rozlosování od 8.45 hodin. Oddíl stolního tenisu
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Vzpomínka na dlouholetého jednatele
doberských včelařů Konráda Špoka

Ve věku 80 let nás dne 1. dubna 2010 navždy
opustil Konrád Špok. Narodil se 12. února 1930,
včelařit začal ve svých osmnácti letech. Členem
Českého svazu včelařů, základní organizace
Dobrá, se stal v roce 1949. Zde v letech 1965—
2000 vykonával funkci jednatele, v letech
2000—2005 pak byl členem Kontrolní a revizní
komise. 

V základní organizaci Dobrá bylo v době, kdy
vykonával funkci jednatele, více než 200 vče-
lařů. Vedení evidence a korespondence bylo ná-
ročné a bez jeho obětavé práce by tehdejší nej-
početnější organizace v okrese Frýdek–Místek
nemohla dobře fungovat.

K velkým zásluhám Konráda Špoka je nutno přičíst jeho značný podíl na vybudo-
vání chatky „VČELA“. Do doby, než byla tato chatka postavena, se výbor scházel na
různých místech v obci. V roce 1985 byla proto zakoupena a na pronajatý pozemek
u řeky Morávky v Dobré přesunuta obytná buňka. Práce na stavbě areálu bylo
opravdu dost, většina starostí s budováním chatky byla na bedrech jednatele. Vždyť
jen sehnání potřebného stavebního materiálu bylo v té době velmi složité. V roce
1989 se už ale v chatce „VČELA" mohly začít uskutečňovat schůze výboru, které tam
probíhají dodnes. 

Konrád Špok byl za svoji práci oceněn mnoha vyznamenáními. V roce 1986 např.
obdržel Čestné uznání ZO ČSV, Čestný odznak OV ČSV „VZORNÝ VČELAŘ" a Pa-
mětní stříbrnou plaketu OV ČSV k 80. výročí založení organizace Dobrá, v roce 1990
Čestné uznání OV ČSV a v roce 1996 svazové vyznamenání, které mu bylo předáno
v rámci oslav 90. let od založení včelařské organizace v Dobré.

Výbor ZO ČSV Dobrá 

Noc kostelů 
Římskokatolická farnost Dobrá Vás srdečně zve na „Noc kostelů“, která proběhne

v pátek 28. května v kostele sv. Jiří v Dobré. 

Program: 
17.15—17.30 Zahájení „Noci kostelů“ hlasy zvonů 
17.45—18.30 Mše svatá 
18.30—19.30 Vystoupení chrámového sboru a varhaníka Zdeňka Tesarčíka 
19.30—21.00 Možnost výstupu na kostelní věž 
21.00—21.30 Výklad o historii kostela s kronikářem Rostislavem Vojkovským 
21.30—21.50 Povídání o misiích s Ivou Mališovou 
21.50—22.30 Vystoupení doberské Scholy
22.30 Závěrečná adorace 

Po celou dobu trvání „Noci kostelů“ bude kostel přístupný všem návštěvníkům,
kdy mají možnost prohlídky celého kostela včetně kůru, sakristie a kaplí. Dále mají
možnost zeptat se na cokoliv, co je bude zajímat a co budou chtít vědět.  

V bočních kaplích bude po celý večer probíhat také prezentace skautů a misijní
činnosti. Více informací naleznete na www.nockostelu.cz. 

Srdečně zvou farníci z Dobré a P. Bohumil Vícha 
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Poutě na Prašivé www.ado.cz/poutni/

Malá pouť sobota 12. 6. 2010 v 10.30 hodin — P. Miroslav Jesel, CSsR, farář Morávka
v 17.45 hodin — P. Bohumil Vícha

Velká pouť neděle 13. 6. 2010v 10.30 hodin — otec biskup Mons. František Václav
Lobkowicz, OPraem.

Pouť dětí čtvrtek 1. 7. 2010 v 10.30 hodin — Kamenité a Prašivá

Krmáš neděle 10. 10. 2010 v 10.30 hodin

Ostatní mše sv. neděle 27. 6., 11. 7., 25. 7. 8. 8., 22. 8. v 10.30 hodin
červenec a srpen — každá středa v 17.45 hodin.

Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě. P. Bohumil Vícha, farář v Dobré

Změna ordinační doby — DS Dobrá — MUDr. Iva Kučerová

27. 5. 2010 čtvrtek 7.30 — 9.00 hodin
28. 5. 2010 pátek 7.30 — 9.00 hodin
18. 6. 2010 pátek 7.30 — 9.00 hodin

Změna ordinačních hodin — Obvodní lékař MUDr. Petr Moravec
15. 6. a 16. 6. 2010 12.00 — 16.00 hodin
Ve dnech 14. 6., 17. 6., 18. 6. 2010 ordinace uzavřena — zastoupí MUDr. Karpeta

na Lučině.

Pozvánka
Od 18. května 2010 do 17. června 2010 probíhá výstava fotografií „Zimní foto“

v knihovně „Vlast“ ve Frýdku–Místku.

AUTOŠKOLA JISKRA
Jiří Kreuziger nabízí výuku a výcvik v učebně DOBRÁ

budova obecního úřadu Dobrá.

Provozní doba:
pondělí a středa od 14.45 do 16.15 hodin.

Kontakt: 603 442 920, 608 122 522.

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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Služby pro domácnost!
Úklid, pochůzky, nákupy, péče o seniory, juniory

a další služby…
Kontakt: mobil 724 356 535

e–mail: liba.foldynova@centrum.cz

Koupíme rodinný dům nebo pozemek k výstavbě
rodinného domu v Dobré a okolí.

Cenu respektujeme, solidní jednání. Kontakt: 777 822 942

OPRAVY, ÚDRŽBA
a PRODEJ POČÍTAČŮ

Opravy u vás doma
Servis řešíme i o víkendech!

Opravy, údržba, instalace již od 100 Kč
Kompletní ceník zašleme na váš e–mail, případně dohodneme

telefonicky.

Instalace počítače — operační systém
Montáž nového počítače

Zprovoznění nového počítače
Oprava počitače

Instalace hardware (HW)
Instalace software (SW)

Vytvoření sítě (LAN, internet, Wi–Fi)
Preventivní údržba

Čištění výpočetní techniky — Profylaxe 
Zálohování dat
Ostatní servis

Nový počítač již od 5400Kč
operační paměť — 1 GB, pevný disk — 250 GB,
DVD vypalovačka… (bez operačního systému)

Firma:
Petr Šimoňák

Dobrá, okr. Frýdek–Místek
Kontakt: +420 776 00 86 19 • • E–mail: Simonak.Petr@email.cz
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Právní záležitosti
projedná a vyřídí s občany a podnikateli

každou středu mezi 16.30—18 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 břemene apod.

Kdykoliv můžete telefonovat na tel. č. 603 447 219.

Advokátní kancelář Havířov–Město, Na Fojtství 8

Tel., fax: 596 810 741, mobil: 603 447 219, e–mail: zoric@atlas.cz

Je vhodné předem zatelefonovat.
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Udělejte si radost a zařiďte si zahradu nově
Jen co vysvitlo sluníčko, většina majitelů rodinných domů začala se

zvelebováním svých zahrad a při provádění jarního úklidu možná zjistila,
že by se pro chvíle odpočinku hodil třeba nový altánek. Nebo ten starší

potřebuje opravit, popřípadě obnovit nátěr, aby chvíle strávené v něm byly
opravdovým požitkem.

Možná byste chtěli udělat radost svým malým dětem novou skluzavkou,
houpačkou, šplhací stěnou nebo jiným novým dětským prvkem. Děti byste
určitě potěšili i novým pískovištěm. Možná by to chtělo zahradu vybavit
nějakou pergolou nebo lavičkou pro pohodlné posezení při sledování

dovádění těch nejmenších.
Pro sportovně založené děti můžete nechat část zahrady vybavit
sportovními prvky jako jsou fotbalové, popř. hokejové, branky,

streetballové koše či záchytné sítě.
To vše umí a rád pro vás bude realizovat provoz Technická správa TS a. s.
Zkušení zaměstnanci tohoto provozu vás navštíví, v průběhu bezplatné

konzultace s vámi projednají vaše představy a na základě nich vám předloží
návrhy, které v dohodnutých termínech a požadované kvalitě provedou.

Také pokud jste našli díru v plotě nebo jste se rozhodli oplotit svůj „hrad“,
můžete se na tento provoz s důvěrou obrátit.

Neváhejte a kontaktujte nás na adrese:
TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek, tel. 558 443 216, 731 196

561, e—mail: info@tsfm.cz,
www.tsfm.cz

N A Š E  S L U Ž B Y  P R O  V A Š I  P O H O D U !
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 starosta

558 412 301 místostarosta

558 412 308 Iveta Schejbalová, vedoucí úřadu

Referát vnitřních věcí:
558 412 311 Marcela Krestová, sekretariát, podatelna, občanské

průkazy, ověřování

558 412 307 Lenka Hlistová, matriční úřad, ohlašovna, ověřování,

objednávka služeb, občanské průkazy

Finanční referát:
558 412 305 Marcela Kolková, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, místní poplatky, povolení průjezdu

přes most

Referát stavebního úřadu:
558 412 302 referent stavebního úřadu
558 412 310 Zdeňka Sikorová, samostatný referent referátu

stavebního úřadu, stavby Nošovice, Vojkovice,

Horní Domaslavice, Nižní Lhoty

558 412 304 Markéta Řízková, referent referátu stavebního

úřadu, silniční správní úřad, kácení dřevin 

Referát správy a údržby majetku:
558 412 309 Bohuslav Sikora, vedoucí referátu správy a údržby

majetku

— — —

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


