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Výběr fotografií
ze zájezdu
našich školáků
v Polsku
(27. května),
Dětského dne
(5. června) na
školním hřišti
(články uvnitř
Zpravodaje)
a nakonec nové
sociální
zařízení na
hřišti
po kolaudaci.
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Poznávání historie a lidov˘ch tradic Euroregionu Beskydy
ze slovenské strany, spojené s 3. roãníkem

Dûtského folklórního festivalu „Kujem, kujem podkoviãku“
Obec Dobrá společně s dru-

žební obcí ze Slovenska, obcí
Ochodnice, získala finanční pro-
středky z Evropského programu
přeshraniční spolupráce SR —
ČR 2007 až 2013, v rámci kterého
společně realizujeme projekt
s názvem „Obnova tradic v Euro-
regionu Beskydy". Naše děti
v pondělí 31. 5. 2010 vyrazily na
týdenní pobyt do Ochodnice.
V autobuse se pohodlně usadilo
40 dětí společně s dospělým do-
provodem a z očí dětí jsme četli
netrpělivé očekávání dnů příš-
tích. Po příjezdu na Slovensko
nás opět přivítal neúnavný a vy-
trvalý déšť. Úvodní procházka do
vzdálených Petránek musela být
zredukována, navštívili jsme
mysliveckou chatu, kde na děti
čekal nefalšovaný divočák a také
příjemné občerstvení, které pro
děti slovenští myslivci připravili
— teplý čaj a grilovaný
párek.V úterý nebe nesignalizo-
valo zásadní změnu, ale slovenští
organizátoři přemístili oslavy
Dne dětí do budovy základní
školy v Ochodnici, kde na děti če-
kaly skákací atrakce, ukázka zá-
sahu dobrovolných hasičů
z Ochodnice, ukázka zásahu Poli-
cie Slovenské republiky a také
přednáška Dopravní policie. Ve-
černí program — promítání
filmu v kulturním domě a než
jsme se nadáli, „roztřídit“ děti
a hezky spinkat. Naše mládež
byla ubytována ve dvou ubytova-
cích zařízeních, které byly od
sebe vzdáleny cca 1,5 km. Pro
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Slováky to byl kousek, ale našim,
programem unaveným dětem, to
připadalo jako šíleně dlouhá
cesta. Středeční ráno a pro velký
úspěch — opět déšť! Dětský folk-
lórní festival se z příjemného
venkovního amfiteátru opera-
tivně přemístil do kulturního
domu. Dopoledne jsme strávili
ukázkou lidových tradic, tanců
a halekaček. Po obědě byly v pro-
storách základní školy připra-
veny ukázky lidových řemesel.
Jednotlivá stanoviště vybízela
děti k praktické zkoušce a výrobě.
Odvážlivci si vyzkoušeli zdobení
perníčků, výrobu květin z krepo-
vého papíru, práci „dráteníka“
a též zručnost řezbáře. S obavou
jsme přihlíželi pokusům našich
svěřenců, ale byli opravdu
zruční, což hodnotíme dle počtu
úrazů — nula. Odpoledne byly
pro děti připraveny soutěže
v sále kulturního domu a večer
diskotéka. Začátek byl trošku ne-
jistý, nic méně v průběhu se děti
natolik sblížily, že téměř nevě-
děly, kdy skončit. Zamilované
dušičky byly odděleny a plni do-
jmů šupajdily spát. Rána se ne-
mohli dočkat, už aby viděli svá
srdíčka a navíc se počasí konečně
umoudřilo a čekal nás nádherný
den. Po snídani jsme se společně
se slovenskými dětmi vydali na
celodenní výlet. Navštívili jsme
vesničku s orlojem, skanzen Vy-
chylovka, kde jsme se svezli úvra-
tovou železnicí, rychle na oběd
do Těrchové a s plnými bříšky
vzhůru k soše Jánošíka. Po spo-
lečných fotografiích jsme nabrali
směr na „pltě“, tedy plavbu na
vorech po Váhu (dle zeměpis-
ných znalostí některých účast-
níků jsme se sice plavili po
Volze!) a po tomto bezkonku-
renčním zážitku ještě na hrad
Strečno. V tomto dni jsme toho
více stihnout ani nemohli. Uta-
haní, ale šťastní a v plném počtu, 
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neboť vodník na Váhu si zrovna vybíral řádnou dovolenou, jsme se ubírali do po-
stýlek. Páteční den byl ve znamení odjezdu, k našemu překvapení, zaláskovaná
mládež téměř netoužila vrátit se k maminkám a tatínkům (toho jsme se vážně báli!).
Po obědě následovalo slavnostní přijetí našich reprezentantů na mezinárodním
družebním poli u starostky obce, rozdání upomínkových předmětů a domů! Pro-
tože mládežníci měli myšlenky úplně jinde než bylo potřeba, zadní voj dohledával
tašky s botama a ostatními věcmi,(inu loučení je loučení) a všichni jsme nabrali
směr Česká republika — obec Dobrá. S úlevou, že se nikomu nic nestalo a že ztráty
byly jen v rovině „ztrát srdečních" jsme předali mládež rodičům, kteří se na své ra-
tolesti skutečně těšili a rádi si je od nás převzali. I my jsme je rádi předali.

Pobytu se zúčastnily děti ve věku od 3. do 9. třídy. Menší děti občas tesknily po ro-
dičích, po pravdě je třeba říci, že pouze do středeční diskotéky. Odrost byl občas di-
voký, ale vše se dálo zvládnout slovní domluvou s větší či menší razancí. Největším
strašákem pro chlapeckou část účastníků byla výstraha následujícího znění: „Kdo
nebude ve své posteli při další kontrole, bude muset dát starostce přede všemi pusu
na dobrou noc!“ Ani nevíte, jak to zabralo, takže toto opatření nebylo v praxi reali-
zováno!

Celkově lze říci, že naše mládež splnila závazek vzorné reprezentace, slovenští or-
ganizátoři ocenili jejich disciplinovanost a my jsme byli s dětmi velice spokojeni.
Děkujeme rodičům, kteří ocenili naši starost, ať už ústně nebo formou sms zprávy.
Velice nás těší, že se pobyt hlavně líbil naší mládeži a byli maximálně spokojeni.

Bc. Alice Tancerová

Revitalizace vefiejného prostranství — park v Dobré
V měsíci červnu bylo předáno

staveniště a byla zahájena stavba
s názvem „Revitalizace veřejného
prostranství — park v Dobré“, jíž
realizujeme za finanční podpory

Regionálního operačního programu Morav-
skoslezsko — Rozvoj venkova. Náklady na revi-
talizaci, dle výběrového řízení, jsou ve výši 5 072
170 Kč a zhotovitelem se stala společnost PIN-
MARK z Ropice. Spoluúčast obce Dobrá ve výši
7,5 % představuje uvolnění financí ve výši 380
412 Kč. Během prázdnin budou hotovy nové
chodníky a přeložky veřejného osvětlení, včetně
rozmístění nového mobiliáře (lavičky, odpad-
kové koše) a dle klimatických podmínek, ko-
nečné sadové úpravy by měly být dokončeny
a předány v průběhu měsíce října 2010.
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Přejeme zhotovitelské firmě mnoho slunečných dní a těšíme se na výsledek
stavby, kterou zkrášlíme centrum obce a zpříjemníme okolí kostela sv. Jiří v Dobré,
které za poslední léta doznalo změn: nový chodník kolem kostela, vybourání oplo-
cení a realizace pískovcových sloupů a v nedávné minulosti instalaci okrasných ře-
tězů do pískovcových sloupů. Děkujeme soukromému investorovi panu Stanisla-
vovi Horákovi a Sdružení nezávislých kandidátů za investice vedoucí k výraznému
zlepšení estetického stavu okolí kostela sv. Jiří v Dobré. Bc. Alice Tancerová

KfiiÏovatka na No‰ovice koneãnû osvûtlená
V rámci výstavby obchvatu obce Dobrá bylo realizováno nové napojení sjezdu

z obchvatu na Nošovice. Křižovatka „staré“ cesty s přivaděčem byla kritizována již
v době výstavby, protože investor neplánoval prodloužení veřejného osvětlení k na-
světlení křižovatky. Dodatečné požadavky obce byly zamítány s tím, že bezpečnost
na křižovatce nedozná bez osvětlení výrazné újmy. Po zahájení provozu jsme však
byli nuceni konstatovat opak. Další jednání a urgence a odpověď, že se jedná o nové
napojení a je jen otázkou času, až si řidiči zvyknou. Řidiči si však nezvykli, což po-
tvrdila léta užívání. Trpělivost došla nám všem a v letošním roce investovala obec
téměř 80 tisíc korun, kdy Technické služby FM, které provozují a spravují veřejné
osvětlení v obci, investici „rozšíření veřejného osvětlení“ hbitě provedli. Smutné je
to, že občas páni projektanti neuvažují a nezohlední zdravý selský rozum, neboť
nic, ani legislativa a všelijaké technické normy, nejsou stoprocentní.

Bc. Alice Tancerová
Pozvánka 

Srdečně zveme všechny spoluobčany k návštěvě družební slovenské obce Ochod-
nica, kde se ve dnech 3.—4. července bude konat další ročník Folklórního festivalu.

V sobotu dopoledne svedou fotbalovou bitvu mužská družstva z Dobré, Ochod-
nice a polského Mucharze (hřiště TJ Ochodnica u vlakového nádraží). V odpoled-
ních hodinách je připravena netradiční Olympiáda pro zástupce obcí, samosprávy
a pokud budete mít zájem, také z řad občanů.

Celá neděle je ve znamení folklóru, nejprve slavnostní průvod krojovaných účast-
níků obcí a následně v přírodním amfiteátru, za obecním úřadem, vystoupení folk-
lórních sdružení a skupin. Těšit se můžete na nezapomenutelný kulturní zážitek
a pro hladová a žíznivá bříška bude v areálu možnost zakoupení všeho potřebného
ve stáncích. Ochodnice a její okolí přímo vybízí k vycházkách „do hory“, houbaření
a celkové relaxaci. Těší se na vás občané obce Ochodnica

Den dûtí v na‰í obci
se tentokrát uskutečnil ve

znamení krásného slunečné-
ho počasí. V sobotu 5. června
na multifunkčním sportov-
ním hřišti připravila kulturní
a sportovní komise program
pro naše nejmenší občany.
Nechyběly skákací atrakce, ži-
vý fotbal, nafukovací skluzav-
ka pro nejmenší, sportovní



zápolení a zábavná show pod
taktovkou paní Frejové. Ta do-
kázala všechny roztančit a ro-
zesmát, děti soutěžily v atrak-
tivních disciplínách a jako
odměna pro každého, který se
zapojil, čekala nějaká slad-
kost. Zahrada mateřské školy
se proměnila v pohádkový les
plný pohádkových bytostí
a netradičních soutěží.

V podvečerních hodinách
měly děti možnost opékat
párky a pobavit se u disko-
téky. Také dospělí měli mož-
nost občerstvit se u našich
hasičů, kteří jako vždy byli
připraveni se stánky s občer-
stvením. 

V podvečer mnohé děti byly
po celém odpoledni plném
dojmů unaveny, ne tak ale je-
jich rodiče. Ti mohli v zábavě
pokračovat při tanci nebo po-
slechu diskotéky pro starší,
kteří se stále cítí mladě. Směle
můžeme napsat, že dětský
den v Dobré se dobře vydařil. 

Vážení spoluobčané do-
volte mi poděkovat kulturní
a sportovní komisi rady obce
za přípravu a organizaci krás-
ného odpoledne nejen pro
naše nejmenší.

Ladislav Žurek,
místostarosta obce
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Náv‰tûva na‰ich dûtí
Buczkowicích

Vybraní žáci naší školy odjeli ve
čtvrtek 27. května do polských Bucz-
kowic, kde strávili dva slunečné dny
plné sportu, zábavy a poznávání.

Po příjezdu k místní škole všechny
přivítal pan ředitel se skupinou žáků
a společně si prohlédli školu. Násle-
doval odjezd k nedalekému penzi-
onu, kde jsme se ubytovali a měli za-
jištěno stravování.

Zástupci polské školy nás pak pro-
vedli sousedním městečkem Szczyrk
— střediskem cestovního ruchu a
děti čekalo sportovní odpoledne
v areálu místní školy, kde poměřily
své síly ve sportovních disciplínách a
zařádily si v bazénu.

Po večeři byla připravena disko-
téka a pro každé z dětí byl přichystán
dárkový balíček.

V pátek ráno po snídani pro nás
přijel autobus a všichni jsme odjeli
na výlet. Vyjeli jsme lanovou dráhou
na horu Žár, kde se nachází přečer-
pávací elektrárna a odpoledne odjeli
do města Źywiec, kde jsme si pro-
hlédli centrum města s pamětihod-
nostmi a místní zámek.

V průběhu odpoledne jsme odjeli
na oběd zpět do penzionu a odtud
už rovnou do Dobré. 

Akce se vydařila nejen díky sluneč-
nému počasí ale také díky bezvadné
organizaci a v příjemné společnosti
našich průvodců.

Jarmila Matyskiewiczová,
pedagogický dozor

PRÁVNÍ PORADNA — ZMĚNA na měsíc ČERVENEC 2010 
konzultace pro občany obce Dobrá proběhne místo ve středu 7. července 2010
v dřívějším termínu, a to ve středu 30. června 2010 v době od 16 do 18 hodin v bu-
dově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí, zasedací místnost č. 18. 

Další právní poradna bude 4. srpna 2010, 1. září 2010 vždy od 16.00 hodin.
Právní poradna pro občany obce Dobrá je zdarma.
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Základní ‰kola v Dobré informuje… a louãí se…
Motto: Na shledanou, školo! Všechny autobusy z garáží

Sbohem, stolky, květináče taky, povezou dnes děti do daleka,
dnes už nikdo není po škole, čekají nás malá horská nádraží,
venku supou prázdninové vlaky. každý rybník, každá vlídná řeka...

Deset měsíců uplynulo jako voda.
Jaké akce v posledních měsících a co všechno přinesl tento školní rok?

Sběr papíru
pro žáky (i jejich rodiče, praro-

diče, známé...) se konal ve dnech
3. až 14. května 2010.

Celkem jsme nasbírali 19 851 kg.

Jak se umístily jednotlivé třídy?
1. místo: 2. A — 3 313 kg 
1. místo: 6. B — 2 469 kg 

Nejlepšími sběrači jsou F. Krpec
(2. A — 1 364 kg) a J. Chroboczek
(6. B — 530 kg).

1. místo:    5. A 1494 kg 2. místo:    6. A 1608 kg
2. místo:    2. B 1396 kg 3. místo:    7. A 1123 kg
3. místo:    3. A 1311 kg 4. místo:    6. C 767 kg
4. místo:    3. B 1033 kg 5. místo:    7. B 424 kg
5. místo:    4. B 907 kg 6. místo:    8. C 285 kg
6. místo:    1. B 818 kg 7. místo:    8. A 219 kg
7. místo:    5. B 806 kg 8. místo:    8. B 164 kg
8. místo:    4. A 618 kg 9. místo:    9. B 144 kg
9. místo:    1. A 607 kg 10. místo:    7. C 72 kg

11. místo:    9. C 60 kg
12. místo:    9. A 0 kg

Poděkování patří vám všem, kteří jste se zasloužili o to, aby škola za nasbíraný pa-
pír získala finanční částku, která bude využita ve prospěch žáků naší školy. 

Velký dík paní vychovatelce Hance Velčovské, která každé ráno a i odpoledne při-
vezený papír poctivě vážila a sběrovou akci průběžně hodnotila.

Mgr. Eva Brudíková

Projekt VODA ve 4. ročníku 
V druhém květnovém týdnu žáci 4. tříd pracovali na projektu VODA. Projekt se

prolínal všemi vyučovacími předměty. Žáci se seznámili s vlastnostmi, výskytem
a použitím vody. Uvědomili si její nezbytnost a jedinečnost v našem životě. 

Poznávali živočichy a rostliny, které se vyskytují v blízkosti vody. Vyhledávali in-
formace a zajímavosti v encyklopediích a na internetu. Řešili zajímavé matema-
tické úlohy, vymýšleli vlastní básně, zpívali o vodě, využili i dramatizaci a vytvořili
také skupinové prezentace. 

Vyvrcholením tohoto projektu byl výukový program ekologické organizace VITA,
kdy si v okolí řeky Odry žáci mohli získané informace a poznatky ověřit v praxi. Po-
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dařilo se jim nejen pozorovat život v okolí vody, ale také ulovit spoustu zajímavých
vodních živočichů. 

Po celý týden děti pracovaly s nadšením a vzájemně si pomáhaly. Projekt byl ne-
jen zábavný, ale také poznávací a poučný.

Mgr. Irena Formánková, Mgr. Markéta Turoňová

Žákovský parlament
v tomto školním roce pod vedením pana učitele Mgr. Marka Veselky organizoval

pro žáky naší školy v rámci volnočasových aktivit protidrogové prevence a riziko-
vého chování několik akcí.

V pátek 14. května se uskutečnil pokerový turnaj pro žáky 5.—9. ročníku pod ná-
zvem Poker Texas Holden.

1. místo vybojoval René Sigmund ze 6. A třídy, 2. místo obsadil Petr Mališ ze
7. B a 3. místo získal Šimon Feller z 6. A třídy.

Poděkování vyslovil pan učitel Veselka Lukáši Vláčilovi, žáku 9. B třídy, za pří-
pravu, nápad a realizaci. 

V úterý 25. května připravily žákyně 8. a 9. ročníku akci pro žáky 2. tříd s názvem
Všichni jsme si rovni.

Cílem této akce v době vyučování bylo především zapojení všech dětí do všech
činností, které měly ukázat, že jsou si všichni rovni. Dalším cílem bylo zlepšení kli-
matu a vztahů mezi žáky ve třídě. Tento program se žákyním moc povedl.

Ve čtvrtek 10. června se v naší
škole konala soutěž pro naše
žáky, která se jmenovala Nej-
lepší a nejoriginálnější účes.
Soutěže se zúčastnilo 25 žáků —
9 modelů a 16 kadeřníků.

1. místo získala Andrea Klim-
šová a její kadeřnice Zuzana Vaň-
ková a Hana Juštíková, žákyně 9.
C třídy.

Více o práci a akcích žákovského parlamentu naleznete na we-
bových stránkách naší školy. Mgr. Eva Brudíková
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EKOŠKOLA
Dne 21. května 2010 na základě auditu obhájila Základní škola v Dobré meziná-

rodní titul Ekoškola.
Je to mezinárodní program určený pro základní a střední školy. Koordinátorem

pro Českou republiku je Sdružení TEREZA.
Komise ocenila zejména kvalitní práci a nadšení Ekotýmu.
V Ekotýmu pod vedením koordinátorky EVVO Mgr. Květoslavy Lyskové v tomto

školním roce pracují Tereza Otipková a Lenka Turoňová z 6. ročníku, Ondřej Bojko
a Ondřej Pastrňák ze 7. ročníku, Nikola Hlawiczková a Barbora Mikolášová z 8. roč-
níku a 9. ročník zastupují Pavla Kupková, Patrik Paško, Michaela Řízková, Jakub Sy-
řínek a Martin Tropek.

Po dobu dvou let může škola užívat vlajku, logo a název Ekoškola.

Mgr. Eva Brudíková

Dny s matematikou a fyzikou v ZŠ Dobrá
V naší škole se snažíme zapojovat žáky do matematických a fyzikálních soutěží.

Žáci byli zapojeni do mezinárodní soutěže Matematický klokan, Pythagoriády,
okresních kol fyzikální i matematické olympiády.

Soutěže Matematický klokan se účastnilo celkem 132 žáků, a to ze 4., 5. a 8. roč-
níku. Nejúspěšnějšími řešiteli byli žáci 5. B — Kristýna Hrabcová (93 bodů) a Štěpán
Kaspar (76 bodů). Maximální počet bodů je 120.

Do školního kola Pythagoriády byli zapojeni všichni žáci ze 6. a 7. ročníku, při-
čemž úspěšní řešitelé se účastnili obvodního kola. 

Matematické olympiády v okresním kole se zúčastnili žáci Štěpán Kaspar (5. B),
Matěj Hanke (5. A), Jana Gregorová (6. B), Vítězslav Stach (7. A), Tereza Kanisová (7.
A) a Lenka Pohludková (7. C).

Do okresního kola fyzikální olympiády postoupil Lukáš Březina (8. C), Vítězslav
Stach (7. A) a Lenka Pohludková (7. C). L. Březina získal druhé místo v okrese ve své
kategorii, V. Stach a L. Pohludková byli úspěšnými řešiteli ve své kategorii. 

Všem žákům zapojených do těchto soutěží děkujeme za účast a přejeme hodně
úspěchů. Mgr. Pavla Kupková

Klub rodičů při ZŠ Dobrá pracuje s chutí a naplno.
Pomáhá při zajišťování a organizaci akcí, financuje akce pořádané školou pro

naše žáky.
Mezi oblíbené akce pro veřejnost patří Džínový ples pro rodiče, pro žáky 1.—5.

ročníku Dětský karneval a k velmi užitečným akcím patří Sběr starého papíru — na
tom všem se podíleli zástupci Klubu rodičů. 

Paní vychovatelka Hana Velčovská poskytovala finanční prostředky na akce pro
žáky: 

recitační přehlídka — školní a obvodní kolo pro žáky 1.—9. ročníku, lyžařský vý-
cvik pro žáky 7. ročníku, taneční soutěž Let’s Dance pro přihlášené žáky 5.—9. roč-
níku, Malé maturity, vzdělávací exkurze do Terezína pro žáky 8. a 9. ročníku, spor-
tovní turnaje, celoroční projekty pro žáky 1. — 6. ročníku, Den Země a další.

Děkujeme za pomoc a spolupráci. Mgr. Eva Brudíková
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ŽÁCI ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
PREZENTOVALI SVÉ PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA EKOLOGII
A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy uspořádali 2.
ročník konference škol Moravskoslezského kraje, kde žáci základních a středních
škol prezentovali environmentálně zaměřené projekty. Konference se uskutečnila 3.
června 2010 v prostorách KÚ MSK. Záštitu převzala náměstkyně hejtmana Mgr.
Věra Palková, dále se jí zúčastnili Ing. Pavel Dostál, Ph.D. z přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity, PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže
a sportu, Mgr. Jana Harmanová, koordinátorka EVVO ve školách a školských zaříze-
ních v Moravskoslezském kraji a další hosté.

„Cílem konference je především umožnit výměnu informací mezi jednotlivými
školami, které se prezentují svými ekologickými aktivitami a také samozřejmě dát
prostor naší žákům prezentovat své názory a případné návrhy řešení," řekla Věra
Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje a závěrem poděkovala
všem pedagogickým pracovníkům, kteří žáky na přírodovědné prezentace, které
přispívají k zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozmě-
něné podobě, připravili.

Žáci se prezentovali například projekty Firemní způsob zpracování kozího mléka,
Odpad a skládky, Projekt Slunce, Již se nechceme dále dusit, Životní prostředí
a zdravá výživa,Vývoj kyselosti srážek v Mostech u Jablunkova, Les v našem prostředí,
Je jen jedna Země nebo projekt Monitorování povrchových vod v regionu Karviná.
Prezentováno bylo 25 prací, na kterých se podílelo 45 žáků. 

Všem prezentujícím žákům škol byl předán pamětní list, poukázka na nákup knih
a také prezentační předměty kraje.

Naši školu reprezentovaly dvě žákyně šesté třídy — Tereza Otipková a Johana Váv-
rová s ročníkovým projektem Les v našem prostředí. Děvčatům patří velké poděko-
vání za velmi hezké moderování projektu. 

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO

http://verejna–sprava.kr–moravskoslezsky.cz/cz/na–nasem–urade–probehla–kon-
ference–prezentace–zakovskych–projektu–evvo–8698/

Žáci, kteří byli dne 22. června 2010 přijati paní starostkou
Bc. Alicí Tancerovou na Obecním úřadě v Dobré a oceněni pochvalou
ředitelky školy — Mgr. Evy Novákové.
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Na shledanou školo, běžíme,
pořádně se neloučíme ani.
Na podzim se k tobě vrátíme
opálení jako Indiáni!

(Hana Žantovská)

Přejeme prázdniny plné pohody, radosti, odpočinku a slunných dnů!
Mgr. Eva Brudíková 

Mgr. Michaela Kuboňová

JARO V NA·Í Matefiské ‰kole aneb „PR·Í, PR·Í, JEN SE LEJE“
Stává se již téměř tradicí, že jarní počasí bývá velmi nevyzpytatelné, zvláště měsíc

květen se letos co se deště týče opravdu vyřádil.
Ale i přes nepříznivé počasí jsme s dětmi zažili i navštívili spousty zajímavých

akcí:
▼ Rodiče i se svými dětmi se v jednu dubnovou sobotu vydali na cyklistický výlet

okolím Dobré až do Starého města. Počasí přálo a tak si všichni užili pěkného slu-
nečného dne.

Děti hledaly poklad a po jeho nalezení se všichni s radostí a s chutí občerstvili. 

▼ V měsíci dubnu jsme také s dětmi navštívili Divadlo loutek v Ostravě, kde měly
děti možnost sledovat divadelní představení „Víla Amálka."

Měsíc květen se pak nesl ve
znamení oslav Svátku matek.

Děti jednotlivých tříd si připra-
vily společně s paní učitelkami
zajímavá pásma v podobě básni-
ček, písniček, dramatizací zná-
mých pohádek i roztomilých ta-
nečků, někde se do tance zapoji-
ly i samotné maminky s dětmi.
Všichni společně pak ochutnali
moučníky a zákusky, které v jed-
notlivých třídách napekly šikov-
né maminky. Děkujeme proto p.
Zemanové a p. Rehwaldové ze
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třídy Broučků, p. Houzarové ze
Sluníček, p. Zíchové z Delfínků za
jejich obětavost a čas, který vě-
novaly pečení a zdobení těchto
laskominek. 

Musíme také poděkovat p. uči-
telce Jarce, která napekla dobroty
pro třídu Včeliček.

Velké díky patří rovněž p. Polá-
kové, jež se postarala o květinové
dárky pro maminky. 

V měsíci květnu jsme se dětmi
vydali do ZUŠ v Místku, kde pro
ně učitelé zdejší hudební školy
připravili tři hudební pohádky. 
tomto hudebním pásmu se dětem představily jednotlivé hudební nástroje, které

poznávaly podle zvuku a děti si společně zazpívaly známé písničky.

Do prázdnin, které se kvapem blíží, nás ještě čeká výlet do zoo (snad nám bude
přát počasí) a loučení s předškoláky. Mgr. D. Dvořáčková

POVODNù V DOBRÉ
Ani naše obec nebyla při letošních květnových povodních ušetřena, ovšem na-

štěstí nesrovnatelně s jinými lokalitami našeho regionu. Všechny občany Dobré
chceme tímto seznámit s prací naší výjezdové jednotky v týdnu, kdy voda padala
z nebe plnými proudy, všichni jsme měli pobavy o svá obydlí a členové výjezdové
jednotky našeho sboru své domovy museli opustit a bděli, aby mohli pomoci dru-
hým.

Členové naší jednotky byli povoláni Hasičským záchranným sborem již v pondělí
17. 5. krátce před 5 hodinou ranní a to do rodinného domku za řekou, kde provedli
částečné odčerpání vody ze sklepa a následně vynesli různé stroje a zařízení do vyš-
šího patra a tím zabránili jeho zničení.Od této chvíle se prakticky ve dne v noci po-
díleli na záchraně majetku občanů na různých místech obce, ale především zajišťo-
vali provozuschopnost klíčových budov obce jako je základní škola, mateřská
školka, budova obecního úřadu a také potraviny HRUŠKA, kde hrozilo zaplavení
klimatizačních jednotek nemalé hodnoty. Průběžně kontrolovali výšky hladin řeky
a potoků a také stav jejich břehů. V pondělí během dne musela být uzavřena komu-
nikace přes řeku Morávku v místě Zanzibaru a pěší lávka u Kačabaru. Řeka se vylila
z břehů a zaplavila příjezdové komunikace. Tento stav netrval naštěstí dlouho.

Problémy byly rovněž na křižovatce pod kruhovém objezdem na průmyslovou
zónu, směrem na Nošovice, kdy voda zaplavila podstatnou část komunikace, prů-
jezdná zůstala, ovšem pouze jednosměrně, řidiči byli nuceni dbát zvýšené ohledu-
plnosti a pozornosti při průjezdu touto lokalitou.

V úterý v odpoledních hodinách byli naši členové dispečerem profesionálních
hasičů vysláni na monitoring takzvaných starých hrází mezi Dobrou a Skalicí. Jistě
víte, že tyto hráze jsou datovány snad do období 2. světové války a svůj úkol plní do-
dnes. Hrozilo jejich protržení a zvažovala se možná evakuace obyvatel žijících pod
nimi ve směru proudu řeky. Naštěstí hráze nápor vody vydržely a toto opatření ne-
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bylo nutné. Přestože jsme vybavení pěti výkonnými čerpadly, ukázalo se, že při tak
rozsáhlých povodních je to málo. Byli jsme nuceni si další čerpadla zapůjčit od SDH
Nošovice a hasičů z pivovaru. Je dobré vědět, že v nouzi se můžeme obrátit na
okolní sbory a ty pomoc neodmítnou. 

Je nám líto, že někteří naší občané byli s žádostí o vyčerpání sklepa odmítnuti.
Buď to někým z nás, nebo přímo operačním důstojníkem na krizové lince. Pokud se
však nejednalo o přímé ohrožení zdraví či majetku, toto čerpání před opadnutím
spodní vody opravdu nemá význam a pouze by nám chybělo čerpadlo tam, kde je
opravdu potřeba. 

V pátek po opadnutí vody a vyčerpání posledních sklepů naše práce nekončila.
Bylo nutné provést údržbu techniky, vyčištění všeho, co bylo použito, praní a sušení
hadic a spoustu dalších činností, jež už nikdo z laiků nevidí, ale které jsou nutné
k zajištění naší výjezdu schopnosti k dalším událostem — záplavy, požáry, dopravní
nehody.

Je pochopitelné, že každý chce uchránit svoji nemovitost co nejlépe, ale čerpání
sklepních prostor při vysoké hladině podzemní vody není efektivní. Je nutno vyčkat
snížení hladiny, voda ze sklepních prostor odteče sama. Je vhodné, aby se vlastníci
nemovitostí, které byly takto zasaženy, vybavili čerpadly a mohou průběžně odčer-
pávat vodu, tím docílí udržení hladiny vody ve sklepě na určité úrovni a zabrání tak
jejímu nárůstu. Nelze ji ovšem jednorázově vyčerpat a zbavit se jí, pokud sama hla-
dina podzemní vody neklesne v důsledku ustání srážek.

Členové naší výjezdové jednotky od pondělního brzkého rána drželi pohotovost
nepřetržitě a vystřídali se všichni. Ne každý si může dnes dovolit vynechat směnu
a tak mnozí z nich mezi prací na povodňových škodách chodili také do zaměstnání,
ti ostatní byli celý týden mimo domov, suché oblečení jim nosili rodinný příslušníci
až do hasičárny. Tento týden byl pro ně všechny velice náročný fyzicky ale také psy-
chicky. Byli nevyspaní, neměli čas se jít domů ani najíst, museli vzít zavděk na-
rychlo uvařeným párkem s hořčicí. Pět dní trvala tato povodňová pohotovost. Pět
dní neměly jejich manželky doma chlapa. Starali se o vaše bezpečí a bezpečí vašich
domovů. Chci touto cestou každému z nich poděkovat, potřást pravicí a říci „díky,
chlapi, byli jste dobří, jsem ráda, že vás máme, že jste vždy připraveni pomoci bliž-
nímu v nouzi". Radomír Hrabec, člen výjezdové jednotky SDH Dobrá

Ing.Ludmila Baranová, starostka SDH Dobrá
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Parta Malých Soptíků
Školní rok utekl jako voda a naší malí hasiči se opět dočkali svého dlouho očeká-

vaného víkendového pobytu, na který se během roku moc těší a který mají jako od-
měnu za jejich celoroční snahu a výsledky v našem hasičském zápolení.

Snažili jsme se dětem připravit víkend plný her, zábavy a sportu a doufáme, že se
nám to povedlo.

V pátek 11. června jsme za krásného slunečného počasí vyrazili do rekreačního
střediska Setina v Pusté Polomi, kde nás čekalo velice příjemné prostředí.

Ubytování jsme byli v chatkách, jejichž vybavení bylo sice skromné, ale o to více
se nám líbilo okolí, kde ke správné pohodě nechybělo vůbec nic. Les, jenž byl ide-
álním prostředím pro bojové hry, hřiště kde se konala naše mini olympiáda, při
které děti zápolily v různých sportovních disciplínách a samozřejmě fotbálek, bez
kterého by to snad ani nešlo. Nechyběl ani potok s příjemně chladnou vodou a oh-
niště, kde jsme večer dělali táborák a opékali buřty.

Došlo i na vědomostní soutěže, které se týkaly hlavně otázek z požární ochrany,
protože jsme přece hasiči !

Naší malí Soptíci projevili obrovskou odvahu při večerní stezce odvahy, kterou
absolvovali v lese za začínajícího burácení hromů a blesků. Mnozí z nich překonali
sami sebe. 

Naši malí Soptíci nám ukázali, že jim není teamová práce cizí, umějí bojovat je-
den za druhého a doslova a do písmene předvedli u soutěžního zápolení, že táhnou
v partě za jeden provaz. 

Děti byly báječné, nálada skvělá, počasí ideální a tak si myslím, že byl náš víken-
dový výlet pro naše malé hasiče příjemným startem na nadcházející čas prázdnin.

Přejeme všem dětem krásné dny volna a těšíme se na vás i vaše nové kamarády
zase v září. Markéta Řízková a realizační team 

Populární dětská rekreace oddílu juda se letos uskuteční od 2. do 13.července v
areálu PZKO v Dolní Lomné. Letošní program rekreačního pobytu bude zaměřen na
téma „Kouzelnictví a magie“. Klasický táborový program bude doplněn o každo-
denní tematické zaměstnání zaměřené na získání dovednosti a zručnosti v kouzel-
nickém řemesle. A navíc – kondiční příprava, sebeobrana, videoprojekce, horole-
zectví, rukodělné práce, olympiáda, stezka odvahy, soutěže, hry, koupání, relaxace,
táborák, přežití a mnoho dalších zajímavostí. 

Judisté v Dobré se od začátku roku potýkají s nemalými problémy. Jedním z nej-
větších je nedostatečný počet tatami (žíněnek), které jsou podmínkou provozování
kvalitního a bezpečného tréninku. Klub vlastní jen torzo starých poškozených žíně-
nek převážně bez protiskluzové úpravy, které jsou po nové úpravě plochy školní tě-
locvičny nepoužitelné. Tento problém judisté řeší dočasným zapůjčením menší
plochy molitanových žíněnek od pana Stanislava Horáka, za což mu patří poděko-
vání. Za stísněných podmínek se dnes ve školním kroužku a oddílu juda připravuje
téměř 90.dětí a mládeže ve dvou po sobě následujících tréninkových jednotkách re-
kreačních judistů a závodního týmu. I když docházka zejména u rekreačních ju-
distů není pravidelná, cvičí dva na metru čtverečním, což je na delší dobu neudrži-



17

telný stav. Dalším problémem, který, jak doufáme je již překonán, byla dvouměsíční
výluka obou tělocvičen. Judista potřebuje ke kvalitní práci střechu nad hlavou,
stejně jako fotbalista potřebuje upravené udržované hřiště. Pryč je doba, kdy se
judo cvičilo na plachtě natažené na trávníku. Vedení oddílu dělá vše pro udržení vy-
soké úrovně na poli výkonnostního i rekreačního sportu, vědomo si skutečnosti, že
pro děti a dorůstající mládež je pravidelné sportování stejně důležité jako výuka
matematiky či gramatiky a není správné roli sportu podceňovat nebo zlehčovat. V
průběhu prázdnin se snad najdou prostředky na očalounění a opravu alespoň části
poškozeného tatami, což zajistí lepší vstupní podmínky pro zářijový nábor no-
váčků.

Máme za sebou úspěšnou jarní část sezóny. Letošní jarní sezóna proběhla v celku
podle očekávání, ne vždy však k plné spokojenosti trenérů. Byla stanovena jasná
pravidla pro členství v závodním týmu, zavazující děti i rodiče k zodpovědnému
přístupu v plnění tréninkových i reprezentačních povinností. Počet členské zá-

Ukázky judistů patří vždy k příjemnému zpestření různých společenských akcí.
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kladny dosahoval v průměru 90 dětí a mládeže, což je nejvíce za posledních deset
let. Stabilizoval se kádr závodního týmu, do kterého přibyli nadějní nováčci z řad re-
kreantů a přípravky. V prvním pololetí se judisté s úspěchem zúčastnili 24.soutěží.
Juniorka Nikola Kesová vybojovala již 5. titul mistryně republiky. Žáci a dorostenci
Bezruč, Janulek, Jerglík, Dužíková, Skotalová a Jeziorská mají zajištěnou nominaci
na mistrovství republiky a další mají ještě šanci pro podzimní nominační závody.
Dobré výkony předváděli mladší žáci a žačky — Stachová, Čížková, Štěrbová,
K.Heczková a Měchura. V průběhu celé řady soutěží se dařilo také nejmladším ben-
jamínkům, sourozencům Karolíně, Luďkovi a Elišce Kubíčkovým, Nikolasu Hrom-
jákovi a Kamilovi Kiszovi. Je pravděpodobné, že do konce roku přibude úspěšných
judistů. Především díky organizačním změnám v tréninku a velkému zájmu mno-
hých dětí a rodičů, kteří chtějí v tomto sportu něco dokázat. Také v ostatních aktivi-
tách patřili Doberští judisté k nejaktivnějším. Uspořádali dvě tréninková soustře-
dění, kterých se zúčastnilo celkem 160 našich sportovců a krajský výběr talentované
mládeže. Doberské judo se úspěšně prezentovalo na společenských akcích v celém
regionu, z nichž nejvýznamnější byl den bojových umění ve Frýdku-Místku. Jen v
průběhu měsíce června předvedli Doberští šest ukázek v okolních obcích a na prv-
ním ročníku přehlídky zájmové činnosti DOBERFEST 2010. K organizaci dětského
dne přispěli zapůjčením trampolíny, která patřila k nejnavštěvovanějším atrakcím.
V rámci vlastní organizátorské činnosti zvládli na jedničku organizaci plesu a vel-
kého mezinárodního turnaje o pohár Euroregionu Beskydy, kde byli vyhlášeni nej-
lepším klubem. O prázdninách čeká judisty zajímavá dětská rekreace, odpočinek a
radovánky. Ti nejlepší však budou muset kondičně trénovat i v červenci a v druhé
polovině srpna absolvovat každodenní přípravu na tréninkové základně na Skalici. 

Doberští judisté přejí všem sportovcům a občanům obce krásné prázdniny a od-
počinkovou dovolenou. 

Po prázdninách se očekává zvýšený zájem o nábor nejmenších děti, zejména z
prvních a druhých tříd ZŠ. Mohou však přijít i starší. I ti najdou v řadách součas-
ných judistů mnoho svých kamarádů.

Nohejbal 2010
Sportovní komise při Radě obce Dobrá zve všechny příznivce tradičních akcí

a dobré zábavy na 8. ročník Doberského amatérského turnaje v nohejbalu.
Sraz účastníků je 24. 7. 2010 od 9.00 hodin v areálu tenisových kurtů u VÚHŽ.
Družstva 3 hráčů, hraje se na umělé trávě (přizpůsobit obuv).
Přihlášky na tel. č. 723 806 364.
Zápisné 100 Kč na osobu. — V Ceně občerstvení a svačinka.
Čekají na vás krásné ceny a bohatá tombola po ukončení turnaje.
Přijďte všichni podpořit naše borce. Za sportovní komisi René Křižák

Dobersk˘ kulturní spolek informuje
Přes prázdniny se nebudou konat večery deskových her. Tyto opět obnovíme až

v září, kdy vás o termínu konání budeme dopředu informovat. O prázdninách bu-
deme pomáhat panu kronikáři s přípravou výstavy o životě v Dobré, která se bude
konat u příležitosti 100. výročí konání Krajinské výstavy.
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První ročník DOBRFESTU se vydařil
Doberský kulturní spolek zrealizoval díky finanční podpoře Poštovní spořitelny,

Nadace VIA a Cyklobaru první ročník festivalu DOBRFESTu, festivalu dobré rockové
hudby a místního spolkového života. Jednotlivé akce se konaly mezi 10. a 12. červ-
nem. 

Vycházka s kronikářem po historii doberských spolků
DobrFest 2010 začal již ve čtvrtek 10. června 2010, a to vycházkou s kronikářem

Rosťou Vojkovským. Setkali jsme se v 17 hodin u hasičské zbrojnice a dověděli se od
něj, že byla postavena v roce 1904 na místě pastuška, v němž bydlel pasák skotu. Pů-
vodní hasičská zbrojnice byla menších rozměrů, než je nynější patrová budova
s věží. Hasičský sbor byl založen již v roce 1892, ale své „hasičárny“ se dočkal až po-
zději. Tento sbor byl prvním v širém okolí a jeho hasičská zbrojnice po čase nejvyšší
věž na sušení hadic. Naši hasiči opatrují doslova historický skvost, protože se starají
o nejstarší dosud funkční koněspřežnou stříkačku k hašení požárů. Od kronikáře
a přítomných hasičů jsme se dozvěděli více o historii, ale zároveň i o současnosti
a činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Dobré. 

Poté jsme pokračovali na další spolkové historické místo v Dobré, a to na sokol-
ské hřiště. Dozvěděli jsme se tam, že Sokoli v Dobré provozovali mimo jiné i kino,
na jehož provoz se složili a dokonce někteří členové zastavili svůj majetek, aby si
mohli půjčit peníze na promítačku. Nejprve provozovali kino v sále restaurace
„U Oráče" a později se přestěhovali na Hůrky, kde bylo kino provozováno až do roku
1991. V naší obci působilo vícero tělovýchovných spolků, které se lišily i dle politické
příslušnosti svých členů. Tyto tělovýchovné spolky hrály divadelní hry, aby si vydě-
laly na svou činnost, navzájem si půjčovaly herce i kostýmy, ale také třeba i cvičební
nářadí. Spolupráce spolků tak fungovala výborně. Dále pořádaly tzv. „výlety" — kdy
se členové sešli na louce některého z nich, či si tuto louku zapůjčili od místního sed-
láka a tam hrála hudba a prodávalo se občerstvení.

V Dobré působilo velké množství spolků, které měly vždy svou základnu v některé
z místních hospůdek. Pan kronikář nám ukázal seznam těchto spolků, kterým byl
popsaný celý list A4. Sokoli si dokonce postavili i spolkový dům, ve kterém je nyní
provozována místní palírna. Tento dům však dlouho nesloužil svému účelu, protože
krátce po svém postavení v něm byla umístěna místní mateřská škola a poté pošta.

Po vyčerpávajícím výkladu jsme pokračovali již v menším počtu na fotbalové
hřiště „Na Spartě", kde jsme měli možnost shlédnout část zápasu, který nakonec
skončil 7:2. Zde nám povyprávěl pan kronikář o historii doberského fotbalu, a o ra-
ritě, kdy vznikly v Dobré fotbalové kluby dva, a to SK Sparta Dobrá a SK Dobrá. Naší
fotbalisté kdysi dokonce hráli se Spartou Praha. Tento zápas sice skončil prohrou
doberských, ale i tak to byla velká událost. Také jsme dostali vyčerpávající výklad
o nynější činnosti doberských fotbalistů od pana Romana Valného, který má na sta-
rosti areál Sparty. 

Vycházka byla velice zajímavá jak tím co jsme viděli, tak i výkladem o historii
spolků působících v Dobré. Rádi bychom poděkovali jednotce dobrovolných ha-
sičů, že nám ukázali svůj historický skvost, a také fotbalistům za výklad o součas-
nosti fotbalu a ukázku trofejí doberských fotbalistů. Velký dík patří samozřejmě
panu Vojkovskému, který nás provedl po historii spolkové činnosti v Dobré. 

Mgr. Vítězslav Pantlík a Veronika Vroblová, Doberský kulturní spolek o.s.
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Přírodovědná vycházka kolem
řeky Morávky 

Součástí páteční prezentace
místních spolků byla i přírodo-
vědná vycházka kolem řeky Mo-
rávky s RNDr. Miroslavem Skar-
kou z místního Českého svazu
ochránců přírody. Začátek této
vycházky byl od „nové" lávky
u Kačabaru. Hned na začátku
jsme se dozvěděli o invazivních
rostlinách, které zamořují místní
krajinu. V našich podmínkách se 
nejvíce daří křídlatce, netykavce a bolševníku. Všechny tyto rostliny se likvidují jak
mechanicky, tak i chemicky, ale i přes toto se jich nedaří zbavit. Bolševník je z nich
nejnebezpečnější, protože když se člověk dotkne této rostliny a potřísní tekutinou
ze stonku, utrpí silné popáleniny, což je velice nepříjemné. Další zajímavou infor-
mací bylo, že to, co z řeky vidíme, je jen její malá část, protože většina řeky teče pod
povrchem a toto podzemní řečiště se rozkládá od Vrchů až po Skalickou hůrku.
Pouze v nejnižším místě je koryto řeky. Zajímavou informací též bylo, že díky po-
stavení jezu v Raškovicích se k nám nedostávají kameny a štěrk z vyšších částí řeky
Morávky. To má velice neblahý vliv na život v řece, protože bez přísunu nového „ma-
teriáluů nemají kde žít ryby a jiní vodní živočichové a rostliny. Například v tzv. „ka-
ňonu“, kde je vidět pouze jílové podloží bez kamení, je řeka vlastně mrtvá. 

RNDr. Skarka nám povyprávěl o tom, jak se řeka formovala za poslední desetiletí.
Na mnoha místech se prohloubila za pár let například o 4 metry, kdy vrstva štěrku
byla odnesena povodněmi a další nový říční materiál nebyl naplaven. Dozvěděli
jsme se také mnoho zajímavých informací o chráněných rostlinách rostoucích po-
dél řeky — například o židovníku, který se však v posledních letech rapidně ztrácí.
Prohlédli jsme si i živočichy žijící v Dobré v okolí řeky. Dříve se vylévala a meandro-
vala v lužním lese podél břehů, nyní, když je již řeka zregulována, tak nevznikají po-
dél břehů rybníčky, ve kterých se líhly žáby a žili i jiní obojživelníci. Dřívější lužní les
byl nahrazen „hospodářským lužním lesem", kde je větší zastoupení tvrdých dře-
vin, které jsou pro majitele lesů hodnotnější.

Přírodovědná vycházka byla zakončena v místě kde řeku překračuje vodovodní
potrubí a kde začíná přírodní památka „Skalická Morávka“. Již jsme nestihli navští-
vit mokřady blízko VÚHŽ — aspoň je důvod k další, podobné vycházce. 

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

Prezentace spolků
Hlavní část prezentace míst-

ních spolků proběhla v pátek 11.
června v Cyklobaru. Jednotlivé
spolky, mezi nimi například
skauti, včelaři, Klub seniorů či
Billiard hockey league prezento-
valy své aktivity různými způ-
soby. Návštěvníci si mohli díky
letos obnovenému sdružení BHL
zahrát „šprtec", poslechnout si
vyprávění doberského zahrád
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káře Čestmíra Ježe, ochutnat medovinu místních včelařů, podívat se na přehled čin-
nosti a hezkou prezentaci skautů. Zájemci mohli nahlédnout i do kroniky Klubu se-
niorů a Českého zahrádkářského svazu. Fotbalisté a stolní tenisté při TJ Sokol
Dobrá připravili přehled o své činnosti, zejména obrazovou formou, ale i přehledy
o výsledcích a také jsme si mohli prohlédnout zblízka poháry, které sportovci při své
činnosti získali. Součástí páteční prezentace spolků byl i večer deskových her, kdy si
zájemci mohli opět vybrat z rozmanitého množství her a zahrát si je.

Petr Salamon, Doberský kulturní spolek o. s.

Sobotní koncert
Nevíce lidí se zúčastnilo so-

botní části Dobrfestu, přišlo tak
veliké množství lidí, že naplnili
celý areál Cyklobaru. Převážnou
část programu tvořily koncerty
kapel z Dobré a z blízkého okolí. 

Z největší dálky k nám přijela
těšínská kapela „EX TEND“, která
překvapila vyjímečným zpěvem
zpěvačky. Kapela z Komorní
Lhotky „Ligotský Marras“ zahrála
muzikantsky dobře zvládnutý
rock a frýdecko–místecká kapela
„Parkinson“ překvapila netradič-
ním nástrojovým obsazením. Ka-
pely Cod Livers a Máma Mele
Maso pochází z Dobré. Alterna-
tivně rocková a lehce experimen-
tální hudba skupiny Cod Livers
zazněla na začátku, kdy jsme si
mohli vyslechnout i poučnou pí-
seň o tom, že dubové piliny ne-
zkvasí. Poté, co odehrály první
čtyři kapely, se spustil přívalový
déšť, a tak jsme museli přesu-
nout koncert revivalové kapely
Máma Mele maso do Stodoly,
která byla plná tančících lidí. Vět-
šina kapel hrála písničky, které si
sami složili i otestovali, a tak ná-
vštěvníci měli nevšední zážitek
v podobě neohrané hudby a neo-
hraných písniček.

Součástí sobotního programu
bylo rovněž představení dober-
ského klubu judistů, kteří před-
vedli svou techniku i několik zá-
pasů.

Petr Salamon,
Doberský kulturní spolek o.s.
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Fotosoutěž
V březnovém Zpra-

vodaji jsme vyhlásili
soutěž amatérských
fotografů s tématy
Krajina a památky
v Dobré a Život a lidé
v Dobré. Do posled-
ního květnového dne
se nám do Fotosou-
těže přihlásilo 23 fo-
tografů, kteří do sou-
těže zaslali celkem 67
fotografií. 

Fotky jsme vysta-
vili v Cyklobaru
u příležitosti konání
DobrFestu 2010, kde
jste měli i vy pří
ležitost hlasovat o nejlepší fotografii zvolenou doberskými občany. Celkem hlaso-
valo 100 z vás. Nyní bude probíhat ještě hlasování na internetových stránkách Do-
berského kulturního spolku, o. s. — www.dobrakultura.cz. Fotografie jsme zaslali
i odborné porotě a na konci prázdnin vyhlásíme nejlepší amatérskou fotografii této
soutěže v každé z výše uvedených kategorií. 

Neváhejte a hlasujte pro fotografii, která se vám nejvíce líbí, můžete tím rozhod-
nout i Vy o vítězi této soutěže. Pro vítěze jsou připraveny praktické ceny, které vyu-
žijí při fotografování. Mgr. Vítězslav Pantlík, Doberský kulturní spolek, o.s.

Začátek léta v naší přírodě 
Červen — měsíc myslivosti nám právě končí,

ale práce, kterou Doberští myslivci věnují pří-
rodě pokračuje dál. V červnu probíhá největší
část senoseče. V dnešní době jsou zemědělské
stroje tak výkonné a rychlé, že zvěř a obzvláště
mláďata, zejména srnčata, malí zajíčci a ba-
žanti nestíhají před traktory s žací lištou utéct
a mnohdy přijdou k úrazu. Proti tomuto chrá-
níme zvěř zejména tím, že den před kosením
trávy projdeme louky, které se budou kosit
a snažíme se vyhnat co nejvíce zvířat z těchto
luk, aby si našla útočiště na polích, která se nyní nekosí. Zvířata se však chtějí vra-
cet na svá oblíbená místa, proto abychom zvýšili účinnost tohoto vyhnání zvěře in-
stalujeme na tyto louky ještě různá plašící zařízení (viz. foto). Tyto zařízení však
mají účinnost maximálně dva až tři dny, proto v případě kdy louky nejsou pokoseny
v tomto termínu, musíme opakovat vyhánění zvěře. 

Tento postup se nám v posledních letech osvědčil, a pokud nejsou louky poko-
seny bez našeho vědomí, tak díky těmto ochranným postupům se nám daří za-
chránit zejména malá srnčátka, která mají někdy jen pár dní a samy vůbec nemají
ponětí o tomto hrozícím nebezpečí.



Chlad a množství dešťových srážek, které spadlo v květnu, vůbec neprospělo zví-
řatům v naší přírodě. Mnohá hnízda nejen bažantů, ale i dalších ptáků hnízdících
na zemi či při zemi byla vytopena nebo malí bažanti a jiní ptáčci chladem zahynuli.
Příroda si s tím někdy dokáže poradit a bažantí slepice mohou mít další, byť menší
snůšku vajec, ze kterých se poté vylíhnou malí bažanti. Proto bylo také možné vidět
bažanty doslova „vymóděné“ ve svatebním šatu mnohem déle než jiné roky. Jejich
typické „zvonění" se rozléhá krajinou a my pak víme, kolik jich asi v revíru máme. 

Chlad a mokrá tráva neprospívala ani zajíčkům a srnčatům. Zajíci mají zvláštní
schopnost tzv. superfetace, kdy zaječka v době kdy má již malé zajíčky může být
znovu a opakovaně oplodněna. Mnohdy se stává, že zaječka v sobě nosí zárodky
dvojího stáří, které se v dobrých časech po sobě s odstupem třeba měsíce narodí.
Díky této jejich dalo by se říci zázračné schopnosti se dokážou zajíci celkem dobře
množit, i když je lišky a jiní predátoři mají jako chutnou součást svého jídelníčku.

Opět bychom vás rádi požádali, abyste nepouštěli na volno své psí miláčky, když
jste na procházce v přírodě. Váš pejsek může být mírumilovný a zvěři by nic neudě-
lal, ale leknutí srny či srnčete z blízkosti psa, může mít pro ně fatální následky, kdy
třeba srna odběhne dále od vašeho pejska a vběhne přímo pod kola třeba právě
trávu kosícího traktoru. Velice vám děkujeme, že máte ohled ke zvířatům a nebu-
dete pejsky pouštět na volno (což mimochodem zakazuje zákon….). Odměnou vám
poté bude například pohled na srnku se srnčaty, či krásně barevné bažanty nebo
prohánějící se zajíce v okolní přírodě.

Mgr. Vítězslav Pantlík, MS Vrchy Dobrá—Pazderna 

Dětský den v klubu
Krteček

V pátek 28. května
2010 proběhl v Dět-
ském klubu Krteček
Dětský den. Pro děti
jsme si připravili množ-
ství her a sladkých
dárků. Ti, kteří přišli, si
nejen dobře zahráli, na-
víc dostali ke Dni dětí
sladké odměny. Nej-
větší úspěch slavily
opět logické hry (jako
například obrázkové
domino), kterými se i ty
nejmenší děti nejvíc za-
baví. Děti si zahrály také velké Člověče, nezlob se!, kde jako herní deska slouží větší
kobereček a jsou v něm 10 centimetroví panáčci a velká kostka. Tato hra taky velice
potěšila všechny účastníky Dětského dne.

V létě si Dětský klub Krteček odpočine, ale na podzim vás opět pozveme na další
odpoledne deskových her. Termín tohoto zábavného odpoledne a dalších akcí vám
dáme vědět dostatečně dopředu formou plakátů. Budeme se na vás těšit opět po
prázdninách. 

Mgr. Vítězslav Pantlík — občanské sdružení DOBRÁ 3000, o.s.
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Plán Klubu seniorů na III. čtvrtletí 2010
14. 7. Exkurze do Hyundaie. Podmínkou je, že každý účastník se musí předem zá-

vazně přihlásit osobně nebo telefonicky u paní Sendlerové do 7. července — bez
přihlášení není možno se zúčastnit. Prohlídka proběhne od 12.30 hodin a potrvá asi
dvě hodiny. Doprava vlastní nebo autobusem směr Morávka k zastávce u Mojžíška
a pak 3 km pěšky.

Sraz ve 12.15 hodin před recepcí Hyundaie.

28. 7. Smažení vaječiny v Kačabaru — za deštivého počasí v klubovně od 15.00
hodin, vajíčka s sebou, ostatní bude zajištěno. Bude se vybírat na zájezd 100 Kč na
osobu.

18. 8. Tradiční návštěva Hájku, odjezd vlakem do Frýdku ve 14.11 hodin, pak au-
tobusem do Hájku. Na zpáteční cestě návštěva Mariánské baziliky se mší svatou
v 18.00 hodin.

1. 9. Klubovna 15.00 hodin — sestavení programu na IV. čtvrtletí — výbor účast
nutná.

8. 9. Zájezd: Valašské Meziříčí, exkurze v Gobelince a pak návštěva skanzenu
Rožnov.

22. 9. Opékání klobásek v Kačabaru od 15.00 hodin.

Klubovna v září bude přístupná mimo program, to je 15. a 29. září, vždy od 15.00
hodin.

Změna ordinační doby — DS Dobrá — MUDr. Iva Kučerová
7. 7. 2010 středa 14.30—16.00 hodin
8. 7. 2010 čtvrtek 7.30—9.00 hodin
9. 7. 2010 pátek 7.30—9.00 hodin

12. 7. 2010 pondělí 7.30—9.00 hodin

29. 7. 2010 čtvrtek 7.30—9.00 hodin
30. 7. 2010 pátek 7.30—9.00 hodin

9. 8. 2010—20. 8. 2010 7.30—9.00 hodin a středa 14.30—16.00 hodin

Změna ordinačních hodin — Obvodní lékař MUDr. Petr Moravec
2. 7. 2010 neordinuje — zastupuje MUDr. Karpeta na Lučině.

Nový program Beskydského Veseléta představí nabité akce světa!
Již v těchto dnech je k dostání na pobočkách Beskydského informačního centra

Frýdek–Místek kapesní program Beskydského Veseléta 2010. Všechny pobočky Frý-
dek, Místek, Frýdlant nad Ostravicí vám program poskytnou zdarma. Dozvíte se
v něm důležité informace ke všem akcím Veseléta jako místo konání, čas zahájení
a popisy akcí s programem.

Většina akcí Beskydského Veseléta 2010 se bude konat na březích nebo v blízkosti
řeky Ostravice. Prvenství v zahájení tohoto seriálu kulturních akcí zůstává Meziná-
rodnímu folklórnímu festivalu. Příjemné odpoledne mohou očekávat příznivci de-
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chové hudby i v letošním roce. Opět jsme sáhli do hvězdných řad a bude se opravdu
na co těšit. Kovbojové a indiáni pokoří břeh řeky Ostravice, aby se hlavně malí, ale
i velcí mohli přenést do doby, kdy házení tomahavkem a jízda na koni patřily k běž-
ným uměním, proto je víc než lákavé si jít toto všechno vyzkoušet na vlastní kůži.
Na začátek prázdnin je také připravena „streetová" show plná adrenalinu a extrém-
ních variací na speciálních překážkách. Mezi další tradiční akce patří i jazzové od-
poledne, které svou typickou melodií rozezní místecké náměstí. Po loňském, velice
úspěšném startu akce s názvem Beskydské rekordy, kdy jsme stoupali společně na
vrchol Mount Everestu, se budeme snažit ustanovit rekord. Jaký? Sledujte www.ve-
seleto.cz. Celodenní zábava v duchu lidových tradic, plná soutěží a rekordů bude
zase bavit návštěvníky na Zámeckém náměstí. Hvězdy nad řekou Ostravicí jsou le-
tošní novinkou v akcích Veseléta. Světové pop stars přijedou rozzářit nebe nad
Frýdkem–Místkem. 

Nezapomeňte si vyzvednout nabitý program na jedné z našich poboček a přijďte
zažít veselou atmosféru na Beskydském Veselétě s celou rodinou. 

Studium pro seniory
Ekonomická fakulta VŠB–TU Ostrava přijímá přihlášky do prvního ročníku studia

na Univerzitě třetího věku. Přednášky v ak. roce 2010/2011 začnou v září 2010. Pod-
mínkou přijetí je věk nad 55 let a minimálně středoškolské vzdělání. Studium Uni-
verzity třetího věku na ostravské Ekonomické fakultě VŠB–TU má šest semestrů,
přičemž v každém je sedm vzdělávacích tříhodinových přednášek, které se konají
jednou za čtrnáct dnů vždy v pátek odpoledne. V rámci výuky se senioři seznámí
s problematikou předmětů Ekonomie, Práva, Evropské unie, Psychologie, Zdravo-
vědy a také se seznámí, případně více zdokonalí v práci s počítačem.

V současné době navštěvuje Univerzitu třetího věku na Ekonomické fakultě
VŠB–TU Ostrava celkem 191 seniorů z Moravskoslezského kraje, kteří po prázdni-
nách nastoupí do druhého a třetího ročníku. Dalších 138 účastníků tříleté studium
již úspěšně ukončilo a 30. dubna 2010 bylo slavnostně promováno. 

Informace o studiu Univerzity třetího věku lze získat na tel. 597 322 239 nebo
597 322 415 nebo na www.ekf.vsb.cz/u3v.

Potraviny Romanidis
rozšiřují svoji nabídku o zmrzlinový stánek.

Pro nadcházející letní sezónu jsme pro vás připravili novinku,
zmrzlinový stánek umístěný před naší prodejnou potravin.

V nabídce máme
10 druhů zmrzlin a 2 druhy ledových tříští.

Stánek bude pro vás otevřen vždy od 10 do 18 hodin,
každý den včetně víkendů, pokud to počasí jenom trošku dovolí.

Nabízené zmrzliny jsou jak smetanové, tak i ovocné sorbety. Vybrané
druhy zmrzlin jsou dodavatelem certifikovány jako bezlepkové.

Těšíme se na vaši návštěvu.
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Nabídka pronájmu bytů
v obci Dobrá.

Pronajmu bytové jednotky 2+1 a 3+1
Byty jsou vybaveny kuchyní, WC, koupelnou s masážním sprchovým boxem.

Televizní příjem satelitní a digitální, internet.
Možnost pronájmu i bytu kompletně vybaveného.

Bytové domy jsou po rekonstrukci, v blízkosti středu obce.
Možnost pronájmu garáže.

Kontakt:
Sedlařík, Dobrá 581
Mobil: 603 854 852

e–mail: alosed@seznam.cz 

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.
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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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Adresa:
Národních mučedníků 594

v budově autoservisu 1. patro
Frýdek–Místek

Pfiijìte se zkrá‰lit!
N O V Ě  I K O S M E T I C K É  S L U Ž B Y

Nabízíme: — dámské, pánské i dětské stříhání
— prodej kosmetiky GOLDWELL, AVON,
— JUST, LR COSMETIC a dárkové poukazy
— kosmetické služby
— hloubkové čištění pleti
— masáž obličeje a dekoltu
— barvení řas a obočí
— manikúru a P—shine

Volejte: Lenka mobil: 776 717 662 • www.stylissalon.kvalitne.cz
e–mail.stylissalon@seznam.cz

Kosmetiku, manikúru i stříhání s barvením je možno objednat i k vám domů
s přirážkou 50 Kč (v blízkosti Frýdku — Místku). Stačí zavolat Lenku!

AKCE — ČERVEN

Ke stříhání
•••• manikúra zdarma ••••

K hloubkovému
čištění 

•••• barvení řas zdarma ••••



Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.–Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
Uzávěrka příštího čísla 15. července 2010. Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

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 Alena Alexová, samostatný referent referátu staveb-

ního úřadu, stavby Dobrá, Dobratice, Pazderna
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


