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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 15. června 2015 se uskutečnilo ve 
společenském sále naší základní školy další 
jednání Zastupitelstva obce Dobré. Přítom-
ní zastupitelé rozhodli o uzavření Smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene, která je nezbytná k realizaci 
stavby světelné křižovatky nad kinem. Tato 
úprava bude v provozu do té doby, než nám 
kraj povolí změnit stávající nebezpečnou 
křižovatku na kruhový objezd. Dále jsme 
projednali závěrečný účet obce Dobrá za rok 
2014, účetní závěrku obce a výsledek audi-
tu hospodaření, který je bez připomínek. 
Schválili jsme také rozpočtová opatření, 
kterými se navýšily výdaje například na po-
řízení projektové dokumentace pro opravy 
místních komunikací. 

Zastupitelstvo obce Dobrá se rozhod-
lo udělit Cenu obce za rok 2014, dle § 36 
odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
se schválenými Zásadami pro udělování 
čestného občanství obce a cen obce ze dne 
20. 2. 2012, panu Zdeňku Kafkovi, za pří-
kladné působení v Zastupitelstvu obce Dob-
rá a ve Sportovní komisi Rady obce Dobrá, 
a za dlouholetou pedagogickou činnost na 
Základní škole v Dobré. Slavnostní předání
proběhne u příležitosti Dne obce – Velká 
Doberská 2015. Blahopřejeme!

Jako každý rok, tak i letos jsme přivíta-
li v obřadní síni na našem obecním úřadu 
v pondělí 29. června nejlepší žáky základ-
ní školy, abychom je ocenili za jejich úsilí. 
Z každé třídy byl vybrán pouze jeden zá-
stupce, který dosáhl v uplynulém školním 
roce nejlepších výsledků. Ředitelka školy 

Mgr. Radka Otipková jednotlivě představila 
oceněné žáky ze všech tříd a seznámila nás 
s jejich konkrétními úspěchy. Všichni si pak 
odnesli domů nejen diplomy a drobné dár-
ky, ale také sladkou odměnu. 

V úterý 23. června 2015 proběhlo slav-
nostní otevření nově vybudované školní 
zahrady v areálu naší základní školy. Rea-
lizace zahrady byla podpořena z programu 
PRAZDROJ LIDEM. Chtěl bych poděko-
vat vedení školy, především paní ředitelce 
Mgr. Otipkové, za kompletní zajištění této 
investiční akce, díky které žáci získali krás-
ný venkovní prostor pro výuku i zábavu. 

Ještě bych rád připomenul, že v pátek 
19. června se uskutečnil v kostele sv. Jiří 
v Dobré koncert duchovní hudby. V progra-
mu vystoupil smíšený komorní sbor Catena 
musica z Frýdku-Místku a dívčí komorní 
sbor CZKW Třinec. Vystoupení byla velmi 
hezká a profesionálně provedená. Děkuje-
me za tento kulturní zážitek a těšíme se na 
další podobné akce. 

V neděli 5. července jsme byli pozváni 
na 43. Folklorní slavnosti do slovenské dru-
žební obce Ochodnica. Proto krátce před 
polednem vyrazil autobus plný výletníků 
z naší obce a společně jsme strávili horké 
letní odpoledne v amfi teátru naplněném 
nejen zpěvem a hudbou, ale i chutným ob-
čerstvením. Všichni jsme se večer v pořád-
ku vrátili a nyní se už těšíme na oplátku, až 
k nám přijedou slovenští přátelé na Velkou 
Doberskou, která se bude konat tradičně 
poslední srpnovou sobotu. 

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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OSLAVY DNE DĚTÍ
Sobota 30. května 2015 byla ve zname-

ní oslav Dne dětí. Multifunkční areál při 
základní škole ožil v brzkých odpoledních 
hodinách dětmi. Některé z nich byly k nepo-
znání, neboť letošní oslava se nesla v duchu 
Ferdy mravence a jeho přátel. 

Děti postupně plnily úkoly na každém 
z deseti stanovišť. Na jednom zachraňova-
ly mravence z „hořícího“ mraveniště, na 
jiném zase hledaly cestu z mraveniště ven, 
o kousek dále se snažily valit obrovskou 
kouli nebo se vyhnout pavoučí síti. K nejpo-
vedenějším zastávkám patřilo 
stanoviště, na němž je očekával 
zavalitý mravenec, kterého měly 
za úkol trefi t gumovým pytlí-
kem naplněným vodou. Tady 
se ukázala mírumilovnost na-
šich nejmenších, žádný přímý 
zásah se totiž za celé odpoledne 
nekonal.

Akce byla – stejně jako každý rok – orga-
nizována členy hned tří komisí při radě obce. 

Své síly spojily komise kulturní, sportovní 
a komise pro rodinu a občanské záležitosti, 
spravedlivě si podělily jednotlivá stanoviště 
a věnovaly se dětem a jejich zábavě. Vedou-
cí Mravenci poctivě zapisovali hodnocení 
do kartiček, které si děti vyzvedly u vchodu 
do areálu. Po absolvování všech disciplín 
na oslavence čekal „sladký“ balíček. Zde je 
vhodné zmínit, že letošní balíčky zcela sami 
připravili členové rodiny paní Nadi Hadaščo-
kové, za což jim patří velké poděkování. Dětí 
se sešlo na 250, a stejný počet balíčků byl 
vydán.

A v děkování mohu pokračovat. 
Na přípravě areálu se podílel pan správ-

ce se svými zaměstnanci a na organizaci 
a samotné realizaci Dne dětí – za kulturní 
komisi Petr Mališ, Jana Blahutová, Romana 
Ponikvová, Bohumil Matušek, Jana Peterko-
vá, Kateřina Nováková, Eva Březinová, Víťa 
Pantlík, Markéta Madajová, Jan Marenčák 
a Lucie Stolariková – za komisi pro rodinu 
a občanské záležitosti Jana Zahradníková, 
Michal Tvrdý, Radka  Zitová a Simona Uher-
ková, a za sportovní komisi Vojta Mališ, 
Pavel Peterek, Josef Svoboda, Renata Fried-
lová, Jana Chroboková a Dalibor Hájek.

Oslava ovšem nebyla jen o plnění úko-
lů. Některé děti si zaskotačily ve skákacím 
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hradě, jiné využily trampolínu, menší děti 
přilákala jezdící zvířátka nebo krásný žlutý 
kolotoč. Pokud oslavencům vyhládlo, mohli 
navštívit občerstvovací stánek našich milých 
hasičů, kterým rovněž moc děkujeme, nejen 
za široký sortiment nabízeného zboží, ale 
také za spolupráci při „prodávání“ párků, 
které si návštěvníci mohli následně opéct 
na připraveném ohništi, o něž se celou dobu 
oslav staral pan Bob Matušek.

Krátce před 17. hodinou vjeli do areálu 
naši tradiční hosté, velocipedisté ze širokého 
okolí. A že to byl příjezd náramný! Svědčí 
o tom i fotografi e zachycující 
tento okamžik, stará, krásně vy-
pulírovaná kola, historické odě-
vy, rázem jsme se přenesli téměř 
o sto let zpět.

Jen pro zajímavost. V letoš-
ním roce se sjeli velocipedisté 
z Hrabové, Studénky, Bílov-
ce, Starého Města a společně 
absolvovali připravenou a do-
mluvenou zastávku v areálu 
Sport Relax Clubu, kde jim bylo zdarma 
a s úsměvem nabídnuto občerstvení a také 
podány potřebné informace o průběhu je-
jich návštěvy v naší obci. Tato mimořádná 
akce má již svou tradici a spolu s ní i ma-

tadory, kteří ji připravují. V tomto roce jimi 
byli pánové Werner Knab, Jiří Matýsek 
a Dalibor Hájek. Právě poslední jmenovaný 
se ujal role vodiče při premiérové spanilé 
jízdě obcí. Všem třem pánům patří velký dík 
za přípravu i samotnou organizaci návštěvy 
více než čtyřiceti velocipedistů. Ti si letos 
poprvé i zazávodili na tartanovém okruhu. 
Vítěz však není znám, neboť vše ukončil 
náhlý déšť. Program byl maličko narušen, 
ale zasloužené občerstvení na Sýpce, stejně 
jako předání pozorností z dílny paní učitelky 
Jaroslavy Matyskiewiczové byly realizovány. 
Naši hosté přečkali déšť v suchu a poté se 
vydali na náročnou cestu domů. Příští rok 
opět na shledanou!     

Letošní oslavy Dne dětí se povedly. Není 
jednoduché přicházet stále s něčím novým, 
originálním, neotřelým. Organizátoři se 
musejí zamyslet, kterak oslavy pojmout – 
a tentokrát se trefi li znamenitě. Zejména 
převleky některých „dospěláků“ byly nad-
míru vtipné a líbily se dětem i jejich rodičům 
či prarodičům. Na závěr mi dovolte poděko-

vat i vám, děti, za to, že jste vyměnily aspoň 
na chvíli televize a počítače za trochu jinou, 
„opravdickou“ zábavu. 

Milan Stypka
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P O Z V Á N K A

VELKÁ DOBERSKÁ 2015
se blíží…

sobota 29. srpna 2015

Sdružení obcí povodí Morávky

pořádá i letos Kulturní den SOPM, tentokráte s podtitulem „Nejen pro seniory“.
Akce se uskuteční v sobotu 15. srpna 2015 v areálu „Kamenité“ ve Vyšních Lhotách se 

začátkem v 15 hodin. Vstup na akci je ZDARMA!
V rámci programu se představí Michal Tučný Revival Band a Beatles Collection Band. Za-
zní staré známé písničky, které si můžete zazpívat nebo si při nich i zatančit. Akce se koná 

za každého počasí. Na místě si můžete koupit občerstvení.
Vzhledem k tomu, že další (srpnové) číslo Doberských listů bude distribuováno až po 

termínu konání této akce, dovoluji si již nyní požádat zájemce, aby se hlásili telefonicky 
-  558 412 311  -  nebo osobně na podatelně OÚ Dobrá, nejpozději však do 9. srpna 2015.

Na základě zjištěného počtu zájemců obec vypraví jeden či dva autobusy.
Odjezd od základní školy – 15. srpna 2015 v 14.30 hodin.

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

                                                                                                     Milan Stypka

Letošní ročník Velké Doberské přinese 
hned na úvod jednu změnu. Začátek se po-
souvá na 14. hodinu – bude zahájena Plac-
kiáda, snad s mezinárodní účastí. 

Zájemce z řad našich spolků, klubů, 
sdružení a dalších organizací žádáme, aby 
přihlásili své tříčlenné týmy (jmenovitě) 
telefonicky na 558 412 311 (podatelna) 
nebo 734 611 216 (místostarosta) nebo 
emailem na adresu místostarosta@dobra.cz
do 15. 8. 2015. Věříme, že nás nezklamou 
naši senioři, překvapit by mohli zahrádká-
ři, po nějaké době i hasiči, nebo myslivci – 
kdo ví?

 Program Velké Doberské 2015

Úvod této významné akce obstarají opět 
naši nejmenší, děti z mateřské školy. Po nich 
se představí žáci základní školy. Všechna vy-
stoupení ponesou zcela jistě známky vyso-
ké kvality, neboť všichni vystupující budou 
chtít ukázat přítomným divákům, co se na-
učili, co pěkného nazkoušeli, rádi se podělí 
o radost a nadšení z předvedených výkonů. 
Na to se moc těšíme a držíme všem palce už 
nyní!

Po našich ratolestech se postupně před-
staví folklorní soubory ze slovenské Ochod-
nice a také z polského Mucharze. Tradice 
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poznávání našich přátel prostřednictvím 
jejich kultury je stálá, neměnná, a tak je to 
správné. Rádi se opět po roce setkáme se čle-
ny slovenských i polských souborů, potles-
kem oceníme předvedené výkony a řádně je 
u nás uhostíme. O souborech se podrobněji 
dočtete na následujících řádcích.

 Folklorní soubor Kýčera vznikl v roce 
1972. Zakladatelkou a první uměleckou ve-
doucí byla paní Mária Ďurošková (maminka 
současného starosty Ochodnice). V průběhu 
let vedl soubor také pan Ernest Maurer, v sou-
časné době je vedoucí paní Anna Vavríková.
Kýčera byla původně ryze ženským soubo-
rem, později začala účinkovat jako smíšený 
pěvecký soubor. Reprezentovala obec na 
mnohých okresních folklorních festivalech, 
např. na Beskydských slavnostech v Turzovce.
Získala první místo ve státní soutěži v Rimav-
ské Sobotě, a místo druhé v Jindřichově Hradci.

V Dobré nebude Kýčera vystupovat po-
prvé, i proto se můžeme těšit na pásmo písní 
a scének, které vycházejí z historie Kysucké-
ho kraje. 

Dechová hudba Ochodničanka existuje 
již dlouhých třicet let. Za tu dobu se soubor 
účastnil celé řady soutěží a přehlídek. V roce 
1990 se tomuto tělesu podařilo dokonce 
vyhrát okresní soutěž. Bývá pravidelně so-
učástí všech oslav v rámci obce Ochodnica. 
Repertoár je tvořen převážně polkami a val-
číky, zazní také lidové písně známé po obou 
stranách společné hranice. 

Ani Ochodničanka není našim ob-
čanům neznámá. Předpokládá se, že diváci 
nezůstanou „stranou“ a celým areálem bu-
dou znít písně zpívané všemi přítomnými. 
A dobrá nálada bude pokračovat.

Pěvecký soubor Seniorka se do Dobré 
velmi těší. Během nedávných folklorních 
slavností v Ochodnici jsme se s členkami 

souboru domluvili rovněž na letošní účas-
ti v programu Velké Doberské. Vzhledem 
k tomu, že „dámy“ jsou velmi aktivní a čino-
rodé, můžeme očekávat jistou obměnu pís-
ní, ale jistě zazní i osvědčené a dobře známé 
skladby.

Soubor je velmi mladý – co do doby 
vzniku (2010), skládá se ze 14 členů – žen 
i mužů. Reprezentuje svou obec na festiva-
lech a přehlídkách po celém Slovensku (Ky-
sucké Nové Mesto, Čadca), ale i v Polsku. 
Vedoucím souboru je paní Emília Gáborová.

Mažoretky ELLIS vznikly v roce 2006 
pod vedením Zuzany Cibuľové a dnes fun-
gují již sedmým rokem pod záštitou Centra 
volného času a obce Ochodnica. Pri trénin-
cích vypomáhají Zorka Neomániová a cho-
reografka Simonka Kantoríková. V součas-
nosti soubor navštěvuje 45 děvčat ve věku 
4-18 let, a jsou rozdělené do 4 věkových 
kategorií: děti, kadetky, juniorky a seniorky. 
Naposledy se mažoretky zúčastnily mistrov-
ství Slovenska v Trenčíně, odkud si přivezli 
2 zlaté a 2 bronzové medaile. V období 
2010-2014 získaly opakovaně titul mistra 
Slovenské republiky. 

Dětský soubor Kozinianie – v polském 
originále „Kapela Kozinianie” – vznikl v roce
2000 a u jeho zrodu stál Spolek pro obec-
ní kulturu obce Mucharz. Požádal učitele 
hudby pana Tadeusza Wojtanka, který začal 
s výukou hry na housle, kontrabas a klari-
net – tyto nástroje tvoří základ pro hudební 
a pěveckou produkci souboru.

Soubor je složen výhradně z místních 
dětí! Charakteristickým znakem je ob-
lečení. Děvčata mají na sobě modré ha-
lenky ozdobené na šíjích červenými šátky, 
tmavé sukně poseté květy a „poznávacím 
znamením” jsou „vrkoče” (vlasová úprava) 
všech vystupujích dívek. Chlapci bývají celí 
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v bílém, jen na hlavách nosí černé klobouky. 
Za zmínku stojí také přísné dodržování do-
bových krajových tradic v obutí členů soubo-
ru. K vidění budou dívčí i chlapecké „krpce”.

 Soubor vystupuje pravidelně na přehlíd-
kách a festivalech ve svém okolí, byl nad-
míru vřele přijat obecenstvem na „Přehlídce 
talentů” v Krakově, podobně se jim vedlo 
také na festivalu „Souborů a zpěváků lido-
vých písních” ve Wisle.

 Nezapomenout na tradiční umění kraje, 
v němž všichni členové souboru žijí, snažit 
se o udržení zvyků, obyčejů a prezentovat 
je současnému publiku s láskou a pokorou 
– to je ve zkratce motto souboru Kozinia-
nie – nebudou u nás poprvé, a jistě osloví 
i návštěvníky Velké Doberské, stejně jako se 
jim to podařilo na „Folklorech” v Ochodnici 
na začátku července. 

Z polské spřátelené obce mohou dojat 
a vystoupit take Jasczurowianie – o tom, 

který soubor letos vystoupí, ještě není v tuto 
chvíli rozhodnuto.

Doufáme, že spolu se slovenskými a pol-
skými soubory budeme moci uvítat i občany 
a vedení obcí Ochodnica, Mucharz i Bucz-
kowice. Stejně tak spoléháme na pomoc 
našich seniorů i členů komisí, kteří se každý 
rok s plným nasazením a odpovědností sta-
rají o zpříjemnění pobytu našich hostů.

Velká Doberská není jen kulturní pro-
gram, v rámci doprovodného programu 
se mohou ti nejmenší těšit na zcela novou 
atrakci – vláček! Připravujeme zcela nové 
„atrakce” i pro starší kluky a slečny či paní. 
O tom a o podvečerním hudebním progra-
mu se více dozvíte v srpnovém vydání Do-
berských listů. Pro nedočkavé prozradím jen 
název kapely a zpěváka, kteří vystoupí v roli 
letošní hvězdy večera – KREYSON s Láďou 
Křížkem. 

                               Milan Stypka

AKCE V RÁMCI SOPM od 25. 7. do 22. 8. 2015
Předkládáme vám výčet sportovních a kulturních akcí, které se budou konat v následují-

cím období v obcích Sdružení obcí povodí Morávky. Více údajů – zejména odkazy na webové 
stránky obcí nebo pořadatelů jednotlivých akcí – najdete na www.dobra.cz  - možná si vy-
berete, akci navštívíte a budete mile překvapeni, co pěkného u sosuedů pořádají. Příjemnou 
zábavu přejeme.

25. 7. Soutěž hasičů O pohár hory Prašivá Vyšní Lhoty areál Kamenité 
  1. 8. 75 let SK Nošovice-Lhoty Nošovice sportovní areál 
  8. 8. Pohárová soutěž hasičů Raškovice 
  8. 8. Pražmovské plackové hody Pražmo, areál u sv. Floriána 
14. 8. letní kino Vyšní Lhoty areál Kamenité 
15. 8. Kulturní den seniorů SOPM Vyšní Lhoty areál Kamenité 
15. 8. Pohár Jaromíra Vybírala volejbal Raškovice 
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Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.

              Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.

Osvobozeni od poplatku jsou: - děti do věku 10 let včetně
    - občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatek je možno uhradit v průběhu července až do konce srpna 2015.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo
převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1337 + čp.

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 8. 2015

KOMPOSTÉRY
Vlastníci  nemovitostí  na území obce Dobrá, kteří mají zájem o zapůjčení dalšího kusu kom-
postéru, se mohou hlásit na Obecním úřadě v Dobré, v kanceláři č. 22, u p. Řízkové.

15. 8. Pohárová soutěž hasičů výletiště Krásná 
15. 8. 9. ročník Plážová kopaná Zanzibar Dobrá 
16. 8. Pohár Josefa Saláta volejbal Raškovice 
22. 8. Nošovické slavnosti Nošovice sportovní areál 
22. 8. Vojkovický den Vojkovice 

 
                                                                                                          Milan Stypka

Uzavírka železničního přejezdu Dobrá ,,Na Špici“

Ve dnech 15. - 17. 8. 2015 bude z důvodu rekonstrukce uzavřen železniční přejezd přes  
silnici č. II/648 v Dobré na Špici.

Uzavírka železničního přejezdu nebude  platit  pouze  pro  vozidla hromadné dopravy 
a IZS. Ostatní doprava bude v těchto dnech svedena po předem určených objízdných 
trasách, značených jak ve směru od Frýdku-Místku, tak i v opačném směru.
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Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2015

10. 8., 7. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12. 2015  vždy do 12.00 h.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá v roce 2015 bude probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 5. 8. 2015, 
2. 9. 2015 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost 
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Znovu i  tento rok nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpa-
dů (BRO). Sběr bude zajištěn přistavením velkoobjemového kontejneru na  stanoviště 
„Za obecním úřadem“ (u garáže): 

Přistavení kontejneru v pátek 24. 7. 2015   – ráno
Odvoz kontejneru v pondělí 27. 7. 2015  – ráno

Kontejner bude označen cedulí „Určeno pro sběr biologický rozložitelných odpadů“  
včetně informací, co lze do kontejneru odložit:

 UKLÁDEJTE NEVHAZUJTE

 - trávu, seno - větve z ořezu stromů a keřů
 - listí, jehličí, piliny - odpady živočišného původu, odpady v obalech
 - zbytky ovoce a zeleniny - tekuté, nebo kašovité odpady                 

Prosíme občany, aby do kontejneru odkládali pouze kompostovatelné odpady dle uve-
dených pokynů. V  případě, že  bude biologicky rozložitelný odpad znečištěn nežádoucími 
odpady, např. objemnými, nebezpečnými apod., nebude Frýdecká skládka, a. s. schopna 
tento odpad využít, ale bude jej nutno uložit na skládce.

Jsme rádi, že  jste si  již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, 
který je umísťován za obecní úřad. Dle sdělení pracovníků Frýdecké skládky, a. s. se akce 
zdařily, a proto v nich budeme pokračovat i nadále. 

Termíny přistavení kontejnerů na BRO budou průběžně zveřejňovány v dalších vydáních 
Doberských listů.

DALŠÍ TERMÍNY sběru BRO v roce 2015:
Přistavení kontejneru: 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 9. 10., 23. 10., 13. 11. 2015
Odvoz kontejneru: 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 12. 10., 26. 10., 16. 11. 2015

Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů (BRO)
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Poděkování
Chceme poděkovat starostovi Ing. Jiřímu Carbolovi a místostarostovi Mgr. Milanu 

Stypkovi a také Bohuslavovi Sikorovi za krásně zrekonstruované schodiště v domě seniorů 
a za nové poštovní schránky. Moc se nám to líbí.

Srdečně Vám za to děkujeme a děkujeme i paní Elišce Andrlové za úklid na schodišti.

                                                                                                     Seniorky z domu Dobrá č. 39

Setkání jubilantů obce Dobrá
Komise pro rodinu a občanské záležitosti 

při Radě obce Dobrá uspořádala 12. června
2015 v sále ZŠ setkání občanů obce Dobrá, 
kteří se v letošním roce dožívají 70 a 75 let, 
aby toto jejich významné životní jubileum 
všichni oslavili společně s vedením obce 
a členy Rady obce. Setkání se zúčastnila 
polovina z 53 pozvaných jubilantů, někteří 
se bohužel ze zdravotních důvodů nemohli 
dostavit.  

Horké slunečné odpoledne nám přišli 
zpříjemnit žáci ZŠ v Dobré, kteří si pod ve-
dením paní učitelky Mgr. Olgy Kafonkové  
připravili kulturní program, ve kterém nám 
předvedli scénku ze školního života a zazpí-
vali krásné písně. Po občerstvení se ujal slo-
va kronikář pan Rostislav Vojkovský a Ing. 
Alena Křibíková, kteří s námi zavzpomínali 
na Dobrou, jak vypadala před 60 až 70 lety. 
Jubilanty velice zaujaly fotografi e z té doby, 
společně vzpomínali na učitele z mládí a do-

plňovali jejich jména i jména bývalých žáků 
a spolužáků. Rozproudila se bohatá diskuze 
a vzpomínky se vybavovaly jedna za dru-
hou. Myslím, že všichni účastnici odcházeli 
domů spokojeni.

Jménem Komise pro rodinu a občanské 
záležitosti bych chtěla poděkovat všem těm, 
kteří nám pomáhali tuto akci uskutečnit. 
Poděkování za spolupráci patří vedení OÚ 
Dobrá a panu místostarostovi Mgr. Milanu 
Stypkovi, který si vzal tuto akci pod svůj pa-
tronát, paní Mgr. Olze Kafonkové a žákům 
ZŠ, panu kronikáři  Rostislavu Vojkovské-
mu a Ing. Aleně Křibíkové, vedoucí školní 
jídelny paní Radce Weissmannové a ku-
chařkám školní jídelny, které nám připravily 
výborné pohoštění, paní Šárce Romanidiso-
vé – školní bufet, paní Václavce Polákové – 
obchod ovoce-zelenina a všem členům naší 
komise.
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Na závěr znovu přejeme všem jubilan-
tům do dalších let hlavně pevné zdraví, ro-
dinnou pohodu, aby měli elán a čas na své 
koníčky a záliby.

Za Komisi pro rodinu a občanské
záležitosti, Žižková Marie

SPORTOVNÍ KOMISE - PLÁŽOVÝ NOHEJBAL
Dne 20. 6. 2015 na hřišti u Zanzibaru 

proběhl 2. ročník turnaje v plážovém no-
hejbale trojic (footvolley). Tento poměrně 
mladý sport u nás, se stává čím dál více po-
pulárním. Je to vždy atraktivní podívaná pro 
diváky a pro hráče dobrá zábava.

Nebyla nouze o akrobatické prvky, 
i o smutné chvilky nezdaru. Vzhledem k před-
povědi počasí bylo skoro nereálné tento tur-
naj odehrát podle termínu, ale nakonec vše 
dopadlo skvěle a i sluníčko se na nás usmá-
lo. Všichni se dobře bavili a téměř každý si 
odnesl nějakou hodnotnou cenu. Musím 
poděkovat obci Dobrá, která věnovala krás-
né ceny pro nejlepší týmy a přispěla i do zá-
věrečného losování hráčů. 

Další sponzorské dary do turnaje věno-
vali a tímto také moc děkuji:

Fa Hyundai Mobis, p. Velčovský (Kača-
bar), VUHŽ v Dobré, p. Kokoř (Projížďky 
v OT), p. Mlčák (autoservis), Fa MOTO-

ZEM (prodejna v Dobré), p. Slávka Poláko-
vá, p. Pernicová (Můj obchod), p. Šulíková 
(Vinotéka), p. Růžičková (obuv).

Díky p. Kamilu Křižákovi za bezplatný 
pronájem hřiště. 

Další sportovní akcí bude dne 18. 7. 2015
Nohejbal trojic na umělé trávě a dne 15. 8. 
2015 Plážový fotbálek 3+2. Kontaktní číslo 
pro přihlášky je 723 806 364 p. René Křižák.

Na závěr konečné umístění hráčů:

1. místo:  T. Kendzior, J. Štec, L. Legut
2. místo:  K. Křižák, S. Křižák, V. Korecký
3. místo:  P. Žalek, L. Machálek, R. Koláček

Foto a video z této akce bude možno 
shlédnout po zpracování na stránkách obce 
Dobrá.

Těšíme se na shledání při dalších akcí.

Za sportovní komisi René Křižák

Komise životního prostředí informuje
Jak jste již všichni zaregistrovali, obce 

mají nově povinnost od ledna letošního 
roku třídit i bioodpad. K tomuto účelu se již 
loni prostřednictvím dotace z Operačního 
programu životního prostředí pořídila obec 

pro občany kompostéry. Prostřednictvím 
těchto kompostérů by mělo dojít k největší 
částí vytřízení bioodpadu z naši domovů. 
Do kompostéru můžete odkládat takřka 
veškerý bioodpad z domácností a navíc 
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i pokosenou trávu a organické zbytky ze za-
hrádek. Odměnou Vám za to bude kvalitní 
kompost, který můžete použít jako hnojivo 
na zeleninové záhonky či jako kvalitní hlínu 
plnou živin pro vnitřní i venkovní květiny. 
Velkoobjemový bioodpad jako jsou hrubší 
větve je možné po dohodě s obcí podrtit na 
štěpkovači, který byl pořízen také ze stejné 
dotace jako kompostéry. Jejich využívání 
Vám bude jen ku prospěchu. 

Málokdo třeba ví, že při mulčování trá-
vy a ponechání této rozmulčované hmoty 
může docházet k procesu, kdy se šíří plís-
ně, které jsou spouštěčem alergií, kterými 
v posledních létech trpí stále větší část naší 
populace. Navíc si tím v podstatě jen přidá-
váme další práci, protože na jaře je potřeba 
takový trávník mnohem více provzdušnit, 
než kdybychom pokosenou trávu sesbírali. 
Kompostem, který se vytvoří z této trávy 
můžeme navíc na jaře trávník dobře pohno-
jit a odměnou nám bude zdravější travní 
porost.

Apelujeme tímto na všechny občany, 
aby nespalovali nedokonale uschlou trávu 
ani další bioodpad. Jak jsem již výše uvedl, 
tato se dá zpracovat mnohem lépe a eko-
logickým způsobem. Navíc při spalování 
nedokonale uschlého bioodpadu unika-
jí do ovzduší chemické látky, které nikdo 
z nás nechce dýchat. V případě obtěžování 
kouřem se navíc dopouštíme přestupku na 
úseku občanského soužití a narušujeme 
tím sousedská práva, což může být patřičně 
sankcionováno. 

Pokud jste si ještě nepořídili kompostér, 
prostřednictvím kterého byste mohli třídit 
bioodpad, informujte se na obecním úřadě 
o možnosti pořízení tohoto kompostéru. 
Viz. http://www.dobra.cz/kompostery/
Pracovníci obecního úřadu Vám vyjdou 

určitě vstříc. Stejně tak když se budete chtít 
zbavit většího množství dřevního odpadu, 
který se zpracuje obecním štěpkovačem. 

V současné době má obec na všech sta-
novištích pro tříděný odpad vyjma jednoho 
i kontejnery na papír. Na posledním místě u 
bývalého dřevoskladu bude snad tento dopl-
něn v nejbližší době, a to podle naplněnosti 
zbývajících kontejnerů na papír. Naposledy 
nově přibyl tento kontejner na stanovišti 
u Mateřské školy. Nezapomeňte třídit i ten-
to odpad. Letáky plné barev špatně hoří 
a zbytečně tím ztrácíme cennou surovinu 
pro další využití. Stejně jako třídění plastů 
a skla je důležité třídění i papíru, kterýžto se 
nejsnáze využije jako druhotná surovina pro 
další využití. 

Rád bych tímto poděkoval všem ob-
čanům, kteří tříděním odpadů přispívají 
k čistotě obce. Navíc se to projeví i tím, že 
se musí méně odpadů sládkovat a nevyužije 
se nadále jako cenná surovina, čímž je tento 
využit i ekologicky a nezatěžuje tolik naše 
životní prostředí. Za to Vám patří velké díky. 

Mgr. Vítězslav Pantlík,
předseda Komise Životního prostředí
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Dobrfest

Zájezd seniorů

V sobotu 13. června uspořádala kulturní 
komise za podpory dobrovolníků oblíbený 
doberský  festival – Dobrfest, který by se 
pomalu mohl nazývat tradicí. V Kolovně, 
kde se akce pořádala, se tradiční návštěv-
níci-cyklisté, proměnili v hudební fanoušky 
a hudebníky. 

Program probíhal od 17:00 kdy Dob-
rfest otevírala kapela Hrozen. Po kapele 
Hrozen následovalo umělecké duo Kujóni a 
pak v osm hodin na pódium nastoupila sku-
pina čtyř hudebníků, a to kapela Žárovky. 
Tato folk-popová skupina vytvořila v areálu 
příjemnou atmosféru a mezi diváky si našla 
spoustu příznivců. Žárovky tak byly v závěru 
svého vystoupení odměněny zaslouženým 
potleskem, stejně jako předchozí kapely. 

Kapela Líheň, která na pódiu vystřídala 
kluky z Žárovek, je už tak trochu tradicí, 

jako samotný Dobrfest. Kluci s poměrně 
vytříbeným stylem folk-pop-rocku rozhod-
ně pobavili. Hitovky jako Banán nebo Pivo 
založené na jednoduchých textech, zato 
však vtipném podání, nažhavily atmosféru, 
kterou později zchladilo pár kapek letního 
deště.

Posledním v „lajn-upu” hrála kapela 
Ajdontker. Směs pop-rocku s přísadou pun-
ku udělala nádhernou tečku za sobotním 
večerem. Závěrem bychom chtěli poděko-
vat externistům, kteří se podíleli na přípravě 
a organizaci tohoto minifestivalu a sice 
Pavlu Peterkovi, Lukáši Vláčilovi, Matěji 
Vláčilovi, Ondřeji Kolkovi a v neposlední 
řadě zakladateli Václavu Baranovi.

Kateřina Nováková (členka kulturní komise)                                                             
Víťa Schlesinger (zpěvák kapely Žárovky)

Ve středu 15. června se sešli členové 
Klubu seniorů u kostela a vyrazili na zájezd 
za krásami města Olomouce. Autobus nás 
vysadil nedaleko Václavského náměstí, kde 
jsme měli navštívit Arcidiacézní muzeum. 
Jelikož na otevření muzea zbývala půlhodi-
na, tak jsme se vydali na prohlídku katedrály 
sv. Václava, která svým dvouvěžovým průče-
lím patří k panoramatu města. Třetí jižní věž 
je vysoká 100,65 m a je nejvyšší na Moravě. 
Katedrálu začal stavět kníže Svatopluk roku

1104, pokračoval jeho syn Václav a ten 
před smrtí předal stavbu biskupovi Jindři-
chu Zdíkovi. Katedrála byla ještě nedosta-
věná vysvěcena roku 1131 a po dostavbě 
roku 1141 se stala biskupským kostelem. 

To již bylo otevřeno Arcidiacézní muzeum, 
a tak jsme se vydali na jeho prohlídku. Mu-
zeum sídlí v rekonstruovaných budovách 
kapitulního děkanství na Václavském ná-
městí. Nevšedním zážitkem je již samotná 
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SVOBODNÍ proti ŽENATÝM
V sobotu 1. 8. 2015 se uskuteční na hřišti „Mechula“

(v lese za Kačabárem) další ročník tradičního fotbalového zápasu

Svobodní proti Ženatým.
Loňský rok vyhráli Svobodní vysoko 8:2 a tak letos jim to určitě Ženatí budou chtít vrátit. 

Zápas začíná v 15:00. Občerstvení a pivo samozřejmě zajištěno,
sebou jako vždy jen krygle. 

Jako každý rok, proběhne už dopoledne tradiční Dětský den, který začíná v 10:30.
Budou připraveny soutěže pro malé i velké děti, které na konci dostanou sladké odměny. 

Takže neváhejte a přijďte se podívat a podpořte své favority. 

Za organizátory Jan Filipčík

prohlídka objektů dokumentujících staveb-
ní a umělecký vývoj Václavského návrší přes 
románské, gotické a renesanční etapy až po 
pozdně barokní a rokokové interiéry.

Po prohlídce muzea se dostavila potřeba 
doplnit kalorie a tak jsme se vydali na oběd 
do restaurace Arigone kde si každý mohl vy-
brat ze čtyř druhů jídla. Po jídle a odpočinku 
jsme opět vyrazili do ulic. Prošli jsme Horní 
a Dolní náměstí, Arcibiskupský palác sloup 
Nejsvětější Trojice a na Dolním náměstí 
Mariánský morový sloup. Po všech těchto 

procházkách po nerovné dlažbě Olomouce 
jsme toho měli všichni dost a tak jsme na-
brali směr tržnice a autobusové nádraží, 
kde nás očekával autobus, do kterého jsme 
nastoupili a vydali se směrem domů. Po ces-
tě jsme udělali krátkou zdravotní zastávku 
v motorestu „U Čendy“ a pak již jeli domů. 
Počasí nám přálo, viděli jsme spoustu zají-
mavých a krásných věcí. A tak nezbývá než 
se těšit na další zájezd. 

Čeněk Juřica
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Základní škola Dobrá informuje…

Anglická soutěž 5. tříd
V úterý 16. června proběhla v sále školy 

soutěž pro žáky 5. ročníku v anglickém jazy-
ce. Vyučující angličtiny si pro děti připravili 
mnoho zajímavých úkolů, které děti řešily 
ve skupinkách, do kterých se předtím roz-
losovaly. 

Žáci skládali zeměpisné puzzle, praco-
vali s textem a slovníkem, hráli slovní fotbal, 
řešili různé skládačky a rébusy nebo malo-
vali příšerku podle popisu. Všechny soutěž-
ní disciplíny byly samozřejmě v angličtině. 

Dětem se soutěž velmi líbila, dozvěděly 
se nové informace a opět si ověřily starou 
moudrost, že týmová práce přináší velké vý-
sledky, neboť víc hlav víc ví. Mgr. Alexandra Blažková

Páťákům šlo soutěžení ve skupinách skvěle, každý mohl 
přispět svým úsilím k co nejlepšímu výsledku svého týmu.
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Přijetí vyznamenaných žáků
na OÚ v Dobré

Ekohrátky s předškoláky

V pondělí 29. června proběhlo na Obec-
ním úřadě v Dobré slavnostní přijetí vyzna-
menaných žáků naší základní školy vede-
ním obce. Žáci nebyli pro tuto čest vybírání 
pouze na základě prospěchu, ale především 
podle toho, jakými jsou lidmi, jaké překážky 
musejí na své trnité cestě za úspěchem pře-
konávat. Oceněni byli i žáci, kteří reprezen-
tují naši školu na různých vzdělávacích či 
sportovních akcích. 

Vyznamenané žáky na úřadě přivítal 
svým proslovem pan starosta s panem mís-

Dne 15. 6. 2015 se uskutečnilo v tělo-
cvičně naší školy setkání členů ekotýmu 
s předškoláky místní MŠ. Ekotým si připra-
vil pro děti program, který byl zaměřen na 
ochranu naší přírody. Předškoláci soutěžili 
v různých disciplínách – hráli kuželky vyro-
bené z PET lahví, třídili odpad na čas, sa-
mozřejmě se hodnotila i správnost zařazení 
vytříděného odpadu, a snažili se co nejrych-
leji překonat překážky s ping-pongovým 
míčkem na lžičce. Dále děti určovaly živoči-
chy a poznávali, komu patří rohy, hlava, uli-
ta, peří atd. Kromě toho ještě malí soutěžící 
malovali na kamínky a vybarvovali přírodní 
mandaly. 

Setkání členů ekotýmu s dětmi se vyda-
řilo, všichni se velmi aktivně zapojili do pl-
nění úkolů. Chtěla bych pochválit žákovský 
ekotým za způsob, jakým se zhostili svých 
úkolů. Není to věru snadná práce připra-
vit si stanoviště nebo se starat celou dobu 
o malou skupinku neposedných dětí. Byla 

jsem překvapena, jak se žáci pěkně k dětem 
chovali a jak jim fandili po celou dobu sou-
těžení. Ve škole všichni věříme, že i v dalších 
letech budou podobné akce probíhat ke spo-
kojenosti všech zúčastněných.

Za ekotým Mgr. Květoslava Lysková, 
koordinátorka  EVVO

Člen ekotýmu Petr Horák z 9. A se svými 
malými svěřenci.

Ocenění žáci s medailemi na krku hrdě pózují
po boku paní ředitelky a vedení obce.
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tostarostou, děti dostaly hodnotné dárky 
a také něco sladkého na zub. Každý žák byl 
také za svou práci oceněn ředitelskou po-
chvalou a diplomem. Oceněným dětem bla-
hopřejeme a věříme, že svou pílí, ochotou 
pomáhat druhým a příkladným chováním 

budou vzorem pro své vrstevníky. Jména 
oceněných žáků a jejich zásluhy si můžete 
přečíst v přiloženém seznamu.

Mgr. Jan Lörinc
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V pondělí 29. června proběhlo v dopo-
ledních hodinách slavnostní rozloučení 
s žáky 9. tříd, kteří opouštějí naší základní 
školu a od září se stanou studenty středních 
škol a učilišť. Mezi diváky zavítali 
i pan starosta s panem místosta-
rostou, kteří ve svých proslovech 
popřáli mnoho štěstí na nové ško-
le a vyjádřili naději, že odcházející 
žáci budou vzpomínat na svá žá-
kovská léta v dobrém. 

Poté předvedly oba kolektivy 
tříd 9. A a 9. B svou zábavnou šou, 
s níž se rozloučili se svými spolu-
žáky a vyučujícími. Početné publi-
kum, tvořené rodiči a zaměstnanci 
školy, s nostalgií v srdci tleskalo 
vtipným i dojemným scénkám, 
které si pro nás připravili mladí 
lidé, jež jsme léta vnímali jako děti a kteří 
najednou vyzráli a dospěli ve středoškoláky. 

Každý absolvent byl paní ředitelkou ce-
remoniálně ozdoben šerpou a deváťáci si 

pak pochutnali na slavnostním obědě, který 
pro ně naposled připravily paní kuchařky. 
Děkujeme našim deváťákům za všechnu 
práci, kterou během studia na naší škole od-

vedli, a přejeme jim, aby se jim v nadcháze-
jící životní etapě dařilo plnit si všechny své 
sny. 

Mgr. Jan Lörinc

Šerpování deváťáků

Žáci 9. B se rozloučili se školou se svým typickým humorem,
kterým pohladili po duši všechny diváky.

Úspěch na fotografi cké soutěži
Umělecké sdružení Art Collegium Foto-

klub Frýdek-Místek vyhlásilo v letošním 
roce fotografi ckou soutěž pro mladé autory. 
Soutěže se se svými fotografi emi zúčastni-

la i žákyně naší školy Veronika Válková ze 
7. C. V silné konkurenci se dokázala díky 
svému vizuálnímu talentu prosadit a získala 
2. místo v kategorii Kolekce fotografi í. 

Veronice velmi blahopřejeme a na ukáz-
ku přinášíme jednu její fotografi i z kolekce 
nazvané Šátky. Jsme rádi, že na naší škole 
studují děti, jejichž talent se neomezuje pou-
ze na náplň našeho vzdělávacího programu, 
ale že v našich lavicích sedí pozoruhodné 
osobnosti, kteří širokým záběrem svých ko-
níčků obohacují všechny lidi ve svém okolí. 

Mgr. Jan LörincSoučást fotografi cké kolekce Šátky Veroniky Válkové.
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Den dětí s myslivci

Mezinárodní fi nále soutěže
Pohár vědy – Neuron 2015

Ve čtvrtek 18. června uspořádali členo-
vé mysliveckého sdružení VRCHY Dobrá – 
Pazderna již tradiční jedenáctý ročník Dět-
ského dne s myslivci.

Akce se zúčastnili žáci prvních až pá-
tých tříd.  Celé dopoledne se neslo v duchu 
soutěží, úkolů a povídání. Pro žáky byla 

připravena naučná stezka, na které si mohli 
ověřit své schopnosti při řezání dřeva, hodu 
kládou či přechodu přes houpací lávku. Děti 
dále střílely ze vzduchovky a poznávaly naši 
zvěř a psy. Kromě těchto disciplín museli 
žáci také odpovídat na přírodovědně zamě-
řené otázky. Na myslivecké chatě pak byla 
pro žáky připravena ukázka mysliveckých 
trofejí. 

Letos poprvé žáci soutěžili v rámci svých 
ročníků. V závěru pak byla vyhodnocena 
nejlepší třída každého ročníku a všechny 
děti dostaly sladkou odměnu. Chtěli by-
chom touto cestou poděkovat všem členům 
mysliveckého sdružení VRCHY Dobrá – 
Pazderna za perfektně zorganizované dopo-
ledne a čas, který obětovali a věnovali naší 
škole. Děti i zaměstnanci školy si vaší práce 
si moc váží. Myslivosti zdar!

Vedení ZŠ Dobrá

Před časem jsme naše čtenáře seznámili 
s úspěchy týmu tvořeného žáky 8. tříd, který 
se úspěšně zapojil do korespondenční sou-
těže Pohár vědy – Neuron 2015. Naše druž-
stvo Dobráci bylo dokonce tak úspěšné, že 
se probojovalo až do mezinárodního fi nále 
této soutěže, které se konalo v Nymburku ve 
dnech 12. – 14. června. 

Ve fi nále celkem zápolilo 24 družstev 
z ČR, Slovenska, Německa a Turecka ve 
znalostech a dovednostech z oblasti fyziky. 

Naše družstvo bylo tvořeno Vendulou Soj-
kovou, Terezou Cebulovou, Lucií Pohlud-
kovou a Kristýnou Rainochovou. V pátek 
děvčata připravovala prezentační stánek 
a poté je čekalo soutěžní vystoupení, během 
nějž mj. předváděla pokus přímo na jevišti. 
Následující den byl věnován prezentacím 
výsledkům jednotlivých zúčastněných škol. 
Úkolem našeho týmu bylo vysvětlit odbor-
nému publiku fyzikální podstatu všech jevů, 
se kterými se během soutěže děti setkaly. 

Děti na myslivecké chatě obdivují lovecké trofeje.
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Slavnostní otevření školní zahrady
Veliký milovník umění zahradnického a 

náš národní poklad Karel Čapek kdysi na-
psal, že žijeme příliš v knihách a ne dost v 
přírodě. V této souvislosti nemůžeme ne-
zmínit, že také školským zařízením vytýká 
se snad již od dob Marie Terezie, že příliš žijí 
teorií a na praxi jaksi nezbývá čas, prostor 
a především peníze. Nestačí ovšem problém 
pojmenovat, je třeba jej řešit vizionářsky, 
tvrdohlavě a s nezlomným duchem. Vedení 
školy se proto již před více než rokem roz-
hodlo využít smutný a opuštěný prostor bý-
valého školního atria způsobem, který nemá 
v dějinách školství v zemích Koruny české 
obdoby. Pojďme si tedy, prosím, stručně zre-
kapitulovat, co všechno předcházelo onomu 
slavnému dni 23. červnu 2015, kdy se ote-
vřely symbolické dveře nejkrásnější školní 
zahrady v širokém okolí, a užaslí návštěvní-
ci se mohli poprvé projít po stezkách, které 

vedou k estetickému i vědeckému poznání.
Když jsme se defi nitivně rozhodli, že 

školní atrium oblékne nový kabát, stálo ve-
dení školy před zásadním problémem, kde 
sehnat potřebné fi nance. První vlaštovkou 
byl příslib Klubu rodičů podílet se na fi nan-
cování nové školní zahrady v případě, že se 
podaří získat z vnějších zdrojů významněj-
ší grant. Podařilo se získat 380 tisíc korun 
díky programu Prazdroj lidem společnosti 
Plzeňský Prazdroj, dalšími 50 tisíci koruna-
mi přispěla společnost Lesy ČR, příspěvek 
Klubu rodičů byl ve výši 100 tisíc korun.  

Začátkem letošního roku se tak mohlo 
začít orat, kopat, navážet, vysypávat, sázet, 
zkrátka vytvářet prostor, který svým využi-
tím zasáhne vše od běžné školní výuky až po 
různé komunitní a spolkové akce. Na fi nální 
podobě školní zahrady se svými dary podíle-
li i další sponzoři. 

Večer pak při slavnostním vyhlášením 
výsledků čekala naše dívky veliká radost, 
neboť získaly v mezinárodní konkurenci 
fantastické 6. místo a domů si odvážely po-
hár, diplomy a věcné ceny. Děkujeme celé-
mu družstvu (tedy i těm žákům, kteří museli 
zůstat doma, ale úspěch patří i jim) za skvě-
lou reprezentaci a doufáme, že i v dalších 
letech naši žáci zazáří na některé přírodo-
vědné soutěži.

Mgr. Blanka Vroblová

Děvčata během vyhlašování výsledků neskrývala
svou radost z úspěchu.
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V úterý 23. června dopoledne byl provoz 
školní zahrady slavnostně zahájen v prosto-
rách školy. Mezi čestnými hosty nechyběl 
pan starosta obce Dobrá a senátor Ing. Jiří 
Carbol a zástupkyně Rady reprezentantů 
programu Prazdroj lidem Ing. Eva Rich-
trová, dále zástupci Pivovaru Radegast a.s., 
Klubu rodičů, Školské rady, myslivců a za-
hrádkářů. Hosté nešetřili obdivem ke krás-
ně vybudované zahradě a velmi je potěšilo 
také kulturní vystoupení, které si pro ně při-
pravili naši žáci. 

Odpoledne se nová školní zahrada ote-
vřela široké veřejnosti. Rodiče a děti si moh-
li prohlédnout nové venkovní prostory, za-
soutěžit si nebo si namalovat 3D obrázek či 
vybarvit kamínek a konečně se také občers-
tvit opečeným párkem či sladkým pečivem. 
Doplňující program probíhal na dopravním 
hřišti, kde se malí návštěvníci mohli vyřá-
dit na kolech a koloběžkách. Reakce hostů 
byly velmi pozitivní a škola i obec může být 
právem hrdá na to, že Dobrá je opět lepším 
místem k životu i ke studiu. Přišel také Karel 
Čapek. Posadil se na chvíli k ohni, prohlédl
si se zasněným pohledem okrasné keře
a bylinkové zahrádky, přečetl si všechny 
informační tabulky a nakonec nad párkem 

a kávou utrousil: „My zahradníci žijeme jak-
si do budoucnosti; kvetou-li nám růže, myslí-
me na to, že příští rok nám pokvetou ještě líp; 
a za nějakých deset let bude z tohoto smrčku 
strom ... To pravé, to nejlepší je před námi. 
Každý další rok přidá vzrůstu a krásy!“ 
(Čapek, Karel: Zahradníkův rok). Tak za-
plať pánbůh za to.

Mgr. Jan Lörinc

Paní ředitelka uvádí slavnostní zahájení provozu školní 
zahrady za účasti zástupců obce, sponzorů a pozvaných 
hostů.

Během otevřeného odpoledne si mohli malí návštěvníci 
např. vybarvit hlemýždí ulitu či kamínek.

K dobré náladě přispělo i opékání špekáčků.
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“
Začaly nám prázdniny, většina dětí naší MŠ si je určitě užívá plnými doušky, my se však 

ještě krátce vrátíme do měsíce června a připomeneme si náš letošní výlet na zámek Kunín.

Tentokrát jsme se s dětmi vydali autobu-
sem na zámek Kunín, kde se děti rozdělily 
do skupinek a vydaly se do prostor zámku. 
Děti měly možnost si prohlédnout někte-
ré pokoje zámku i s povídáním průvodců 
a průvodkyň. 

Děti si v jedné místnosti zámku pro-
hlédly loutky pohádkových postav, se kte-
rými si měly možnost i chvilku pohrát tak, 
aby se postupně všechny vystřídaly. V další 
místnosti na děti čekaly různé pohádkové 
kostýmy a rekvizity, jež si rovněž některé 
děti měly možnost obléci. Děti se tak před 
našimi zraky proměnily v Honzu, jeho 
mámu, princeznu, prince, čerta či krále. To 
ale ještě nebylo všechno, neboť na děti čeka-

la velmi humorně pojatá pohádka „O Ote-
sánkovi,“ která se všem dětem moc líbila.   

Po opuštění zámku pak na děti před 
zámkem čekalo občerstvení v podobě ugri-
lované klobásy s chlebem a hořčicí, kdy se 
děti posilnily a proběhly se v areálu zámku. 
Čas rychle plynul, a tak se děti chtě nechtě 
vydaly zpátky k autobusu směr Dobrá.

Výlet do Kunína

Také letos nás kamarádi ze školy pozva-
li na pestrobarevné vystoupení do zdejšího 
společenského sálu. Školáci nám zatanči-

li, zazpívali starší písně i nejnovější hity, 
zahráli dětem zajímavě pojatou pohádku 
„O dvanácti měsíčkách,“ která děti velmi 

Vystoupení školáků
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zaujala a bavila. Děkujeme školákům i paní 
učitelkám za pozvání a budeme se těšit na 
spolupráci i v dalším školním roce.

Děti a paní učitelky třídy Broučků 
děkují p. Křižákovi, že dětem naší třídy 
umožnil se rozloučit s našimi předškoláky 
v prostorách Zanzibaru. Děti se s radostí 
vydováděly na houpačkách, skluzavkách 
a hlavně na velké trampolíně.

Také moc děkujeme za sponzorský dar 
v podobě pitíčka a ovocného nanuku, který-
mi měly děti možnost se občerstvit. Děku-
jeme.

Pěkný zbytek prázdnin
všem přeje za celou MŠ Dobrá

Mgr. D. Dvořáčková

Poděkování

Rodiče žáků 3. B děkují třídní paní učitelce Mgr. Káňové za milý, laskavý a chápavý 
přístup k dětem i rodičům. Touto cestou se připojují i rodiče žáků 3. A třídní paní učitelky 
Mgr. Novosadové.

Děkujeme.

Poděkování paním učitelkám ze ZŠ
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ale krásné odpoledne nebo večer můžete 
strávit o dovolené nebo na prázdninách se 
zajímavou knihou nebo časopisem. Naše 
knihovna nabízí přes 20 000 titulů knih 
a přes 70 titulů časopisů. Můžete si přijít 
vybrat osobně nebo si knihy rezervovat přes 
internet na www.knihovnadobra.cz a pak 
si je jen přijít vyzvednout.

Mezi letošními novinkami v Místní 
knihovně v Dobré najdete knihy jako, Le-
vandulový pokoj, Manželovo tajemství, 
Kouzlo všednosti, Střípky z Evropy, Poli-
cie, Krajina nočních jezdců, Trůn sluneč-
ního boha, Skryté srdce Afriky, Bílá žena, 
Na co Alice zapomněla, Adventní kletba, 
Ďáblův sluha Škorpión ve znaku, Orel de-
váté legie, Viking, Kvazi-krystaly, Neznámý 
soupeř, Pátý svědek, Loutkař, Nano, Sedmý 
syn, Hotel v Paříži I. a II., Oko rudého cara, 
Ďáblův hřích, Deset malých nadechnutí, 
Navěky, Husitská epopej I. a II., Lazarovy 
ženy, Lovec očí, Ty, Krotitel, Myšlenky srd-
ce, Analfabetka, která uměla počítat, Lovec 
přízraků, Průvodce podmořským světem – 
Středozemní moře, Věk magie, Řeka bohů 
– Bůh pouště, Ve spárech osudu, Myšlenko-
vé mapy v byznysu, Trénink paměti, Vaříme 
s Láďou Hruškou, Levně a chutně vaříme 
s Novou, Dieta 5:2, Food blogeři a mnoho 
dalších. Z nových časopisů nabízíme Ma-
rianne Venkov a styl, Exkluziv, Men´s Life, 
Meduňka, Rozmarýna, Krásný venkov, 
Nové proměny bydlení a další.

Nabízíme našim čtenářům i další novin-
ky v oblasti našich služeb.

Od 1. 7. 2015 budeme zasílat tzv. PŘED-

UPOMÍNKY elektronickou formou – 3 dny
před uplynutím výpůjční lhůty.  Ti čtenáři, 
kteří mají u nás nahlášenou svoji e-mai-
lovou adresu, těm budou chodit předupo-
mínky automaticky. Čtenáři, kteří mají ve 
své přihlášce uvedeno pouze telefonní číslo 
a mají o tuto službu zájem, si o ni požádají 
při návštěvě knihovny. Tato služba je posky-
tována zdarma. Připomínáme, že si mohou 
na požádání čtenáři sami prodloužit výpůjč-
ní dobu na 2 měsíce ihned při půjčení doku-
mentů nebo si ji mohou prodloužit přímo ve 
svém čtenářském kontu v našem on-line ka-
talogu. Stejně nás mohou požádat o prodlou-
žení telefonicky na čísle 558 641 016 nebo
e-mailem na adrese knihovnadobra@dobra.cz.

Pokud někoho překvapí při návštěvě 
knihovny letní bouřka, půjčíme mu domů 
DEŠTNÍK a pokud si doma zapomene 
BRÝLE NA ČTENÍ, můžeme mu půjčit i ty.

PŮJČOVNÍ DOBA
O PRÁZDNINÁCH JE:

• PONDĚLÍ
 12.00 – 16.30

• ÚTERÝ A ČTVRTEK
 9.00 – 11.00 12.00 – 16.30

• O SOBOTÁCH BUDE
 KNIHOVNA OTEVŘENA
 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8.,  29. 8. 2015

Těšíme se na Vaši návštěvu – děti do 15 
let mají o prázdninách registraci zdarma.

                            
Marie Mališová, ředitelka

V LÉTĚ BUDE I PRŠET,
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KRUSŮV OBCHODNÍ DŮM — 110. VÝROČÍ
K významným událostem v naší Dobré patřila i stavba velkoobchodu Jana

Kruse v centru Dobré. Je to už 65 let, kdy byl obchod „znárodněn“ a posléze
obhospodařováván Lidovým spotřebním družstvem Jednota. Někteří pamět-
níci si ještě vzpomínají na prodejnu smíšeným zbožím, ale většina z nás spíše
na samoobslužný obchod průmyslovým zbožím a následně nákupní středi-
sko (1980). Krusově živnosti i budově se budeme na stránkách Doberských listů ještě věnovat,
ale dnes bude naše navštívenka do doby před 110 lety, kdy byla budova č. p. 72 postavena.

Byla to chlouba Dobré a další z řady krásných staveb počátku století. O rok dříve (1904)
vyrostla naproti starého Krusova obchodu budova hasičské zbrojnice (tehdy ještě přízemní a  bez
věže), o dva roky později (1907) nynější zdravotní středisko a v roce 1908 škola (budova u hlavní
silnice). Onen rok 1905 byl snad prvním, kdy se rozproudil už nezadržitelně spolkový život i na
vesnicích. V kronice se píše, že „se to hemží samými plesy, věnečky, vínky, tanečními zábavami,
po našemu bály“. Lidé se chtěli bavit i u nás. Velikonoce byly pozdě, a přece „bílé“. Ve velikonoční
pondělí sehráli naši ochotníci v Materově hostinci (dnes bufet vedle řeznictví v centru obce)
divadelní hru Františka Hrdého Národní slavnost. Začínalo se v půl 8. večer, ceny 72, 52 a 32
haléřů (včetně 2 haléřů na národní kolek), píše se v kronice a dodává — „po divadle bude volná
zábava, při níž ochotníci několik sborů zapějí“.

O měsíc později už bylo vedle staveniště, neboť čteme: „Krusův nový obchodní dům se
staví. Chvalně se změnilo na císařské cestě vedoucí Dobrou. Ve čtvrtek 25. května 1905 zboural
Jan Krus starý svůj obchod a začal stavět nový obchodní dům. Stavbu vedl stavitel Grossmann.“

Zajímavé bude připomenout si onu dobu na událostech seběhlých v Dobré a okolí. Zde je
výčet zápisů z období od konce jara až do podzimu, kdy novostavba vyrůstala:

Bouře nad naším krajem v neděli 4. června zabila ženu domkaře Adámka ve Vyšních Lhotách. 
Spolek vojenských veteránů v Dobré odbýval 12. června slavnostní svěcení praporu. Předsedou

spolku je bývalý arcivévodský hajný Josef Pollach, místopředsedou starosta obce Karel Moškoř a
jednatelem učitel Jan Tengler.

Letní počasí. Počátkem července nastala vedra. Počátek srpna oznamuje chladna, deště, bouřky.
Výlet studentů. Studující z Dobré a okolí pořádali v neděli 13. srpna výlet na louku k řece

Morávce. Průvod s hudbou odcházel od obecního hostince na výletiště o půl 3. odpoledne —
vstupné 32 haléřů (dnešních asi 50 Kč). Výnos z výletu byl věnován na dobročinnost.

Vojáci táhnou Dobrou. Jsou jich nekonečné zástupy. Dvanáctá pěší divize se skládá z 5 pluků
pěchoty, 1 pluku dělostřelectva, 2 eskadron jízdy a vozatajstva a zdravotního oddílu. To je celkem
9100 vojáků a 430 důstojníků.  Ti byli ubytováni v měšťanských bytech, prostí ve školách. Dva
dny pobyli ve městě, neboť ve čtvrtek 31. srpna měli odpočinkové volno, a v pátek 1. září 1905
odpochodovali skrze Dobrou k Těšínu na vojenské manévry.

Zatmění Slunce. Ve středu 30. srpna bylo lze u nás pozorovat částečné zatmění Slunce. Stalo
se tak v 1 hodinu odpoledne, 12 minutách, kdy sluneční kotouč zakryt byl asi ze 3/4 Měsícem.

Na frýdeckém nádraží. Podchod pod kolejemi ve Frýdku nebude, jak by bylo záhodno, neboť
severní dráha Ferdinandova již rozhodla o stavbě lávky, což je však nevyhovující. (Podchod byl
vybudován až za sto let — v roce 2006.)

Arcikníže Bedřich pobýval od 5. září čtyři dny na svých frýdeckých statcích spolu s arci-
vévodkyní Isabelou a třetí svou dcerou arcivévodkyní Marií Jindřiškou–Henrietou.

Vyučování tance. V arciknížecím hostinci u Brumovského (U Oráče) nacházíme poslední dobou
(od září 1905) krásnou a milou společnost, která se učí besedě a různým národním tancům.
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Nápis na fotografii zní: „Stavění obchodního domu J. Krusa v roce 1905“. Víme, že stavba je dílem
stavitele Grossmanna, ovšem firma, která stavbu prováděla, zůstala neznámá. Poněvadž se Tě-
šínské noviny na podzim 1905 zmiňují, že obchod je již dohotoven, celá stavba vyrostla během
pěti měsíců! — a to v době bez motorem poháněných míchaček, kovových montovatelných lešení
a jeřábů. Na otištěné fotografii vidíme, jak to na stavbě právě před 110 lety vypadalo. Vidíme
nejméně 20 pracovníků, kteří se fotografovi ukázali, neboť fotografování bylo tehdy ještě
vzácností. Rozpoznáme stavbyvedoucího („v patře“ nad hromadou cihel), podavače, mistry a
podle vzrůstu nejméně 3 učedníky. K nim ovšem patří i pokrývači a fasádníci, neboť celá stavba
rostla najednou, jednolitě. Kde se po tu dobu prodávalo, víme — bylo to v bývalé prodejně Krusově
naproti (tehdy) staré školy, v domě č.p. 25, kde měl Jan Krus svou prodejnu a sklad (v místě
dnešních pomníčků v tzv. polském domě, zbořeném v roce 1963). — Dovedeme si představit, jaká
to byla pro Dobrou událost a věříme, že se lidé scházeli  dívat se, jak stavba pokračuje. Kromě
kostela, fary, školy a arciknížecí hospody neměla žádná stavba v Dobré a široko daleko více jak
přízemí a teď v jejím centru vyrůstá pyšný patrový dům se strmou střechou a nejmodernějším
vybavením — velikou obchodní místností, velikými sklady (Krus zásoboval celé Pobeskydí),
poštovním úřadem, bytem v patře a místností pro kupčíky, příručí čili učící se mládež. —
Zajímavost na závěr: Při fotografování vítr smetl z lešení prach, který udělal na fotografii na štítě
novostavby světlou šmouhu. Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář  
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Letošní mistrovství České republiky se 
startovalo na bikrosové dráze městské části 

Brno-Komárov o prvním červencovém 
víkendu. 

Závod začal už pátečním podvečerem, 
kde doberský Daniel Havela vybojoval 
v nabité konkurenci 2. místo v Time Trialu 
MČR.

V sobotu se startovaly závody jednotliv-
ců, kde vybojoval v kategorii Junior skvělé 
3. místo a v kategorii Cruiser 3. místo. 

Tím však úspěchy Daniela Havely ne-
skončily, za zmínku stojí i předposlední 
a poslední víkend v červnu kde v pražských 
Řepích vybojoval v závodě C1 mezi zahra-
niční konkurencí 3. místo. Další víkend 
v pražských Bohnicích vyjel 3. a v neděli 
4. místo a získal tím cenné body do olym-
pijské kvalifi kace. Doufejme, že se tomuto 
našemu nadějnému reprezentantovi bude 
i nadále dařit a jméno obce Dobrá bude 
spojené i s cyklistikou.

ÚSPĚCH BIKROSAŘE DANIELA HAVELY NA 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY BMX 2015
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GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o.
ve spolupráci s Městskou policií F-M ote-
vírá ve Frýdku-Místku od září 2015 první 
ročník Seniorské akademie se zaměřením 
na Cestovní ruch a prevenci občanů. Stačí 
pouze vyplnit přihlášku, kterou naleznete 
na svém obecním úřadě, na stránkách www.
vos-goodwill.cz nebo přímo ve VOŠ GO-
ODWILL, ul. P. Holého 400, F-M a můžete 
začít studovat jeden z nejzajímavějších obo-
rů – Cestovní ruch. Studium bude probíhat 
1x týdně 3 vyučovací hodiny, mezi kterými 
se budete moci občerstvit dobrou kávou 
a koláčky. Studium bude rozděleno na se-
mestry, 1 rok má dva semestry po 10 set-
káních, součástí jsou také 2–3 exkurze 
a semestr zakončíte zkouškami, které Vám 
budou zapsány do studijního průkazu. Za 
semestr zaplatíte pouze 500,- Kč. 

Špičkoví lektoři Vám budou poutavě 
přednášet například o našich dějinách, 
zeměpisu naší země, ale i Evropy a celého 
světa, abyste poznali atraktivity, za kterými 
můžete cestovat; dozvíte se, jak fungují ho-
tely, cestovní kanceláře, letiště, ale také se 
seznámíte s rodinným právem, ekonomií, 
marketingem a mnoha dalšími zajímavý-
mi předměty. Veškerá výuka je maximálně 
prakticky orientována.

Každý školní rok bude slavnostně za-
hájen imatrikulací v Rytířském sále frýdec-
kého zámku, kde obdržíte studijní průkaz 
a imatrikulační list. Po ukončení ročníku 
tamtéž obdržíte certifi kát s přehledem vy-
studovaných předmětů. V případě zájmu 
můžete postoupit do dalšího ročníku, kde 
na Vás budou čekat nové zajímavé informa-
ce z různých oblastí. Absolvujete-li všechny 
3 ročníky, po třech letech budete slavnost-
ně promováni za účasti primátora Frýdku-
Místku a dalších významných hostů, výstu-
pem bude závěrečný certifi kát. 

Během studia se setkáte s novými lidmi, 
v rámci exkurzí navštívíte zajímavá mís-
ta, na chvíli zapomenete na všední starosti 
a zase bude o čem vyprávět rodině! Svůj čas 
strávíte aktivně, s příjemným pocitem, že na 
vzdělávání není nikdy pozdě. 

Těšíme se na Vás

RNDr. Kamila Slováková, Ph.D.
ředitelka školy

Bc. Lenka Biolková
manažer prevence kriminality
Městské policie F-M

a tým nadšených lektorů!

Jste aktivní senior?
Přijďte se opět posadit do lavic!

Kontaktní informace pro zasílání přihlášek a další informace:
GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o.

Prokopa Holého 400, 738 01  Frýdek-Místek
Kontaktní osoba: Irena Petrová, DiS.

Telefon: +420 558 629 214, +420 607 090 885
E-mail: petrova@vos-goodwill.cz
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SENIORSKÁ AKADEMIE

PŘIHLÁŠKA

P íjmení  

Jméno  
 Titul  

Datum narození   
Telefonní íslo  

Adresa trvalého 
bydlišt  

 
 
 

E-mail  
 

Datum 
 
 

Podpis 
 
 

 

ZUBNÍ ORDINACE MUDR. KATEŘINA ŠIVICOVÁ,
informuje o změně telefonního čísla 731 490 610

Ordinační doba:

 pondělí 7.15 – 12.00 12.45 – 15.00 hodin

 úterý  7.15 – 12.00 12.45 – 15.00 hodin

 středa 7.15 – 12.00 12.45 – 17.00 hodin

 čtvrtek 7.15 – 12.00 12.45 – 15.00 hodin

 pátek 7.15 – 12.15 hodin
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Kadeřnictví
v Dobré

Dámské, pánské, dětské

Nabízím:
Barvení, melírování, trvalou

Také střihy podle typu obličeje
Dále účesy na svatby, promoce, 

plesy

Tak mě neváhejte navštívit

v mém domácím kadeřnictví

(bývalá cesta na Pazdernou).
Po - Pá - Pouze o prázdninách

na objednávku!

Anna Pastorová

775 667 826
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta

558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru

558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,

  podatelna, ověřování, CZECH Point

558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 

  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí fi nančního odboru, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, referent fi nančního odboru,

  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu

558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu

558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční 

  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce

---------------

739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu

---------------

558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace Ministerstvem kultury ČR č.E 12337. Výtisk zdarma.

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 10. 8. 2015 do 12.00 hodin.






