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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

na pondělí 21. března 2022 je svoláno 
další jednání Zastupitelstva obce Dobrá. 
Na programu bude mimo jiné schválení 
žádostí o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
obce na kotlíkové dotace, projednání par-
ticipativního rozpočtu obce na rok 2023, 
poskytnutí dotací spolkům a  neziskovým 
organizacím a dodatek ke smlouvě o spolu-
práci při zajišťování dopravní obslužnosti. 

V  neděli 6. března proběhla ve spole-
čenském sále základní školy akce: Mezi-
národní den žen 2022, kterou uspořádala 
Komise pro kulturu a školství. Pro všechny 
návštěvníky byl připraven hudební pro-
gram a  drobné občerstvení. Na rozdíl od 
minulosti byla na této akci minimální ná-
vštěva. Proto se organizátoři rozhodli po 
ukončení oslavy všechny zbylé pochutiny 
naložit a  odvézt do Registračního huma-
nitárního střediska Vyšní Lhoty, kde je 
předali ukrajinským občanům, převážně 
dětem. Děti měly velkou radost. Středisko 
ve Vyšních Lhotách je určené ukrajinským 

občanům hledajícím pomoc v České repub-
lice. Ukrajinští občané zde setrvají po dobu 
nezbytných úkonů (registrace, lékařská 
prohlídka) a poté jsou rozvezení do ubyto-
vání po celé České republice. 

V minulém týdnu také proběhla sbírka 
na pomoc ukrajinským občanům, zasaže-
ným válkou s  Ruskem. Iniciátorem sbírky 
jsou naši dobrovolní hasiči a  každý dárce 
mohl odevzdat potřebný materiál v budově 
hasičské zbrojnice. Zboží bylo převzato, 
zapsáno a poté odesláno na místo potřeby. 
Dobrovolným hasičům a  všem, kdo sbír-
ku zajistili, srdečně děkuji. Více informací 
o sbírce najdete v samostatném článku. 

SDH Dobrá spolu s vedením obce při-
pravuje další sbírky, protože situace na 
Ukrajině je katastrofální a  pomoc bude 
potřeba opakovaně a  dlouhodobě. O  další 
sbírce budete informováni prostřednictvím 
obecního rozhlasu. Děkujeme za Vaši po-
moc. 

Ing. Jiří Carbol, starosta obce



- 2 -

SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ
KDO BY SI BYL POMYSLEL…

že v  roce 2022 budeme jen kousek od 
našich hranic sledovat v  přímém přenosu 
VÁLKU. Opravdovou a  reálnou VÁLKU! 
Ne, nejedná se o  nějakou vojenskou ope-
raci, která má srovnat do latě neposlušný 
národ Ukrajinců. Jedná se svévoli jediného 
člověka. Špatného člověka, který se neštítí 
lhát i  vlastním lidem, vlastním vojákům, 
mladým mužům, kteří si až do své smrti na 
ukrajinském okupovaném území myslí, že 
jsou na cvičení. Dál už o této tragédii psát 
nebudu, všichni to vidíme dnes a denně na 
svých obrazovkách všech možných médií, 
vidíme a  žasneme, vidíme a  neudržíme 
slzy, vidíme milióny lidí, kteří chtějí před 
válkou utéct a zachránit život sobě a svým 
dětem.

Těmto lidem i  jejich nejbližším, kteří 
zůstali doma na Ukrajině, aby bránili svou 
vlast před agresorem, musíme a  chceme 
pomoci.

Ve velmi krátkém čase byla zahájena 
sbírka pro lidi z Ukrajiny.

Její přípravy a  organizace se ujali naši 
hasiči. Paní starostka Sboru dobrovolných 
hasičů Dobrá Ing. Ludmila Baranová sdě-
lila úmysl směrem k vedení obce a během 
pár dnů se potřebná akce rozjela. A  díky 
zájmu mnoha občanů naší obce, dětí naší 
školy a  jejich rodičů se sbírka rozrůstala 
stále více a více…

O  informace jsem požádal jednu z  ak-
tivních účastnic sbírky, paní Markétu Říz-
kovou. Zde předkládám její autentický po-
pis nejen samotné sbírky, ale také všeho, co 

k takové velké akci náleží (jen s minimální-
mi úpravami):

Sbírka probíhala od středy 2.3.do soboty 
5.3. Sbíraly se spacáky, karimatky, přikrýv-
ky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, 
dětská výživa, mobily, powerbanky, bale-
ná voda … jen přívěsný vozík vážil ¾ tuny. 
Všechno jsme třídili, balili do krabic a popi-
sovali. Ke sbírce se přidali i žáci ZŠ. Sesbí-
raných věcí byly tři plně naložené dodávky 
a přívěsný vozík. S přepravou nám pomohli 
kolegové hasiči z SDH Horní Domaslavice, 
za což jim patří dík. Materiál jsme odváželi 
do Bohumína přímo na nádraží na perón, 
ze kterého každý večer odjíždí humanitární 
vlak přímo na Ukrajinu. Tam vlaky odvá-
žejí  humanitární pomoc, zpátky uprchlíky. 
Byla tam skvělá organizace, spousta dob-
rovolných hasičů z  celého okolí i  civilních 
dobrovolníků, každý večer od 18,00 hod 
pomáhají vykládat auta, která navážejí se-
sbírané věci, popisují krabice ukrajinsky, 
a poté nakládají do vlaku.  Fajn je, že ta po-
moc je rychlá, cílená a účelná. Naši občané 
byli úžasně solidární, vstřícní a  moc chtějí 
pomáhat. Spousta lidí  i z toho mála co mají 
donesli a byli rádi, že mohou pomoci. Jsem 
v  kontaktu s  organizátorem humanitár-
ní pomoci v  Bohumíně. Za naší sbírku byl 
vděčný a říkal, že je moc potřeba pokračovat 
v pomoci dál. Potřebují teď hlavně balenou 
vodu, trvanlivé potraviny, hygienické potře-
by a taky dětskou výživu a pleny.

Z  výše uvedených odstavců je zřejmé, 
že se i naši lidé dokáží semknout a pomoci 
těm, kteří pomoc potřebují. Rychlou a cíle-
nou pomoc. 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOBRÁ 
DĚKUJE VŠEM LIDEM,  

KTEŘÍ PŘISPĚLI NA SBÍRKU POMOC UKRAJINĚ.

BYLO NÁS CELKEM 173 OSOB A RODIN, KTERÉ SE DO TÉTO  
DOBROVOLNÉ A NEZIŠTNÉ AKCE ZAPOJILI.

DĚKUJEME

Motto dobrovolného hasičství je
BOHU KU CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI,  

VLASTI K OCHRANĚ.

Nyní jsme v období, kdy je zapotřebí toto motto beze zbytku naplňovat.

Ukrajině budeme pomáhat i nadále. Sledujte facebook obce, aktuality obce 
a hlášení rozhlasu, kde budete o dalších možnostech pomoci informováni.

Vaši dobrovolní hasiči z Dobré

Také vedení obce by chtělo poděkovat 
všem občanům, dětem ze školy, rodičům, 
prostě všem, kterým není lhostejné, co se 
v  současné době na Ukrajině děje a  kteří 
vědí, že i  malá pomoc ve výsledku může 
znamenat hodně, včetně záchrany životů 
nevinných lidí.

Předpokládám, že v  době čtení toho-
to článku už bude mít obec za sebou další 

sbírku. K  účasti na ni Vás pozveme opět 
prostřednictvím obecního rozhlasu, mobil-
ní aplikace a plakátů.

Věřím, že se své role opět ujmou naši ha-
siči, kterým tímto ještě jednou moc děkuji!  

Děkujeme a ve své aktivitě, prosím, vy-
trvejte.

Markéta Řízková 
Milan Stypka

Změna ordinační doby Dětského střediska Dobrá, 
MUDr. Iva Kučerová

Čtvrtek 17.03. 2022   NEORDINUJE SE
Nutné případy ošetří dětské středisko na ul. Politických obětí Frýdek-Místek  

(u bývalého autobusového stanoviště).
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Informace k místním poplatkům pro rok 2022
I. MÍSTNÍ POPLATEK zE PSů

Poplatek ze psů – sazba poplatku činí 
za jednoho psa ročně 100 Kč. Za každého 
dalšího psa se poplatek zvyšuje o  50 % ze 
sazby (tedy 150,- Kč za každého dalšího psa 
téhož majitele).                                                                   

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 
3 měsíců. 

Uhraďte převodem na účet číslo: 
168 197 5309/0800,  VS: 1341 + čp.

POPLATEK  JE  SPLATNÝ   
DO  31. 3. 2022

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.

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

-  do poznámky uvádějte, za koho od-
pady platíte – vypište jednotlivé oso-
by – nestačí napsat rodina Košťálova 
– platba nebude přiřazena do doby, 
než doložíte, za koho konkrétně byla 
provedena (zaplatíte-li převodem, 
známka na popelnici Vám bude zaslá-
na domů) 

POPLATEK JE SPLATNÝ 
DO 30. 9. 2022

Právní poradna 
pro občany obce Dobrá v roce 2022 bude probíhat ve stejném režimu  

jako v roce 2021, a to každou první středu v měsíci v době od 16 – 17 hodin  
v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí. 

Termíny: 6.4., 4.5., 1.6., 6.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2022.

Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2022
4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2022  

- příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ  PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 – 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Oznámení ČEZ Distribuce, a.s.  
o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

SBÍRKA TEXTILU PRO CHARITU

Plánovaná odstávka elektrické ener-
gie proběhne dne 16. 3. 2022 od 7.30 do 
15.00 hodin, v části obce Kamenec (viz při-
ložená mapa), z důvodu plánovaných prací 
na distribuční soustavě, které jsou nezbytné 
pro zajištění bezpečných a spolehlivých do-
dávek elektřiny. Zahrnuje tyto lokality: 

Dobrá, okr. Frýdek-Místek č.p. 929, 944 
– 950, 952, 953, 954, 963, 966, 982, 997, 
1011, 1054, 1092, 1093

kat. území Dobrá u  Frýdku-Místku: 
parcelní č. 1320/31, 1458/114, 1458/115, 
1458/121, 1458/122, 1458/124, 1458/125, 
1458/126, 1458/128.

Dotčené zařízení distribuční soustavy 
je nutné i  v  době odstávky považovat za 
zařízení pod napětím, a proto vás žádáme 
o  dodržení všech zásad bezpečnosti a  pro-
vedení opatření potřebných k zamezení pří-
padných škod na zdraví a majetku.

zasílání oznámení o  plánovaných 
odstávkách e-mailem nebo SMS si může 
sjednat každý zákazník ke svému odběr-
nému místu jednoduše a  zdarma na www.
cezdistribuce.cz/sluzba, popř. jsou tyto 
informace k  dispozici také na www.cezdis-
tribuce.cz/odstavky, a  to vždy nejpozději 
15 dnů před konáním odstávky

Komise pro rodinu a  občanské záleži-
tosti při radě Obce Dobrá vyhlašuje chari-
tativní sbírku oblečení a  dalších potřeb do 
domácnosti pro Textilní banku a  Diakonii 
Broumov.

Máte doma starší nebo nepotřebné ob-
lečení a  nevíte co s  ním? Nevyhazujte ho! 
Dejte mu šanci na druhý život.

Co můžete darovat?
•	 Věci zachovalé, čisté a nepoškozené.
•	 Oděvy – pánské, dámské, dětské a oděv-

ní doplňky
•	 Obuv – páry svázané gumičkou
•	 Bytový textil – lůžkoviny, prostěradla, 

ručníky, utěrky, záclony
•	 Hračky – nepoškozené a kompletní i ply-

šové

•	 Vatované a  péřové přikrývky, polštáře 
a deky, peří.

Prosíme vše zabalené v igelitových pytlích.

Dále můžete věnovat:
•	 Domácí potřeby (nádobí bílé i  černé, 

skleničky)
•	 Menší elektrospotřebiče
•	 Hygienické potřeby, drogistické zboží
•	 Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)
Tyto potřeby zabalené v  krabicích s  popi-
sem.

Sbírka proběhne: Za Obecním úřadem 
u garáží ve Čtvrtek  24. 3. 2022    15 – 17 hod.
 Pátek      25. 3. 2022     15 – 17 hod.
 Sobota   26. 3. 2022 8 – 11 hod.

Všem dárcům děkujeme.
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Kompost

Doberská 5

Organické hnojivo, získávané rozkla-
dem odpadu rostlinného původu s  příměsí 
vhodné zeminy. Vzniká ze směsi organic-
kého odpadu na hromadě, v  kompostéru 
nebo nádobě s  žížalami. Je rozloženým or-
ganickým materiálem používaným ke zlep-
šení vlastností půdy, k mulčování a dodává 
rostlinám živiny pro jejich růst a vývoj, jeho 
aplikace podporuje v půdě činnost půdních 
mikroorganismů. 

Založení kompostu na hromadě na pod-
zim je nejvhodnějším obdobím k  založení 
nového kompostu. Při jarním tání totiž do-
chází vlivem dostatečné vlhkosti a zvyšující 
se teplotě k velmi rychlému rozkladu veške-
rého bioodpadu nahromaděného na podzim 
a přes zimu. Správný kompost je plný živých 
organizmů, takže má vlastní biorytmus. 
Rozklad (tlení) organických zbytků a jejich 
přeměna na kompost probíhá rychle, pokud 
jsou dostatečně vlhké, mají přístup vzduchu 
a  obsahují přiměřené množství živin pro 
drobné živočichy a mikroorganizmy (bakte-

rie, plísně, žížaly a další půdní organizmy), 
které zbytky postupně rozkládají. 

Vhodné místo pro kompost je v polostí-
nu, pod vyšším stromem. Základ kompos-
tu tvoří asi 25 cm vysoká vrstva drceného 
dřevěného odpadu větviček a pilin. Druhou 
vrstvou je promíchaný odpad, posečená 
tráva (ideálně promíchaná s  organickými 
zbytky z  domácnosti) nebo listí. Také mů-
žeme přidat (podle kyselosti tlející hmoty) 
mletý dolomitický vápenec a  pro urychlení 
kompostování dusíkaté hnojivo. A  „naoč-
kujeme“ ho vhodnou mikroflórou přidáním 
kvalitního zralého kompostu. Poté znovu 
přijde na řadu drcený odpad, tráva a listí…, 
až po úplné naplnění kompostu (optimální 
je výška 1 m  s  půdorysem 1×1–2 m) nebo 
kompostéru. Vrch kompostu udržujeme 
mísovitý, aby voda nestékala po bocích, ale 
vsakovala se dovnitř. Kompost nesešlapává-
me, musí být vzdušný, aby mohlo probíhat 
tlení. Pokračování příště o  kompostování 
v plastových kompostérech.

Čestmír Jež

Zveme Vás na již 8. ročník běžeckého 
závodu Doberská 5, který se uskuteční v so-
botu 21. května 2022 od 9:00 (v roce 2020 
a  2021 epidemie koronaviru odsunula tra-
diční termín na září). 

Hlavním závodem bude „Běh Lukáše 
Kuči“, který je připomínkou mladého muže 
z  Dobré, který se nikdy nevzdával a  i  přes 
své vážné zdravotní problémy se zúčastnil 
Pražského maratonu. 

Start závodu bude uvnitř sportovního 
areálu na Spartě a rovinatý okruh, který zá-
vodníci absolvují 3x (muži)/2x (ženy), vede 
přes mosty u  Zanzibaru a  Kačabaru. Pro 
mladší kategorie budou připraveny tratě 
kratších vzdáleností.  Podrobnější informa-
ce naleznete v příštím vydání DL. 

Předseda komise pro sport  
a volný čas Jan Gryžboň
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Informace pro členy klubu seniorů
V letošním roce jsme se, kromě čtvrteč-

ních schůzek v  klubovně, sešli 3. února na 
Bowlingu v Nošovicích.

3. března se nás sešlo padesát v klubov-
ně, abychom si připomněli, co se dělo v loň-
ském roce a také plán na rok letošní. Rovněž 
jsme oslavili Mezinárodní den žen.

Přizvána paní Huňková nás zajímavě in-
formovala o možnostech zpracování a kon-
zumace všeho zeleného, co začalo růst na 
zahradě i na louce.

Pobavit jsme se zajeli 11. března do di-
vadla Čtyřlístek ve Frýdku.

Připomeňme si, co máme připraveno na 
druhé čtvrtletí.

Upozornění!!! Schůzky se budou konat ve 
ČTVRTKY:

•	 7. duben ve 14.00 hodin sraz u  nádraží 
ČD projdeme se Dobrou, co je nového?

•	 12. květen ve 14.00 hodin oslavíme Den 
matek v hasičárně - informace o zájezdu 
do Velkých Losin a závazné přihlášky!

•	 9. červen v 15.00 hodin smažení vaječiny 
v ZANZIBARU 

•	 23. červen odjezd v 7,30 hodin z parkovi-
ště do Velkých Losin.

Na zájezdu navštívíme zámek, muzeum 
papíren, pralinkárnu. Nebo si můžete zajít      
do nového akvaparku. Na oběd zajdeme do 
řízkány.

Věřím, že se s dobrou náladou sejdeme 
na všech akcích.

Drahomíra Gryžboňová, předsedkyně klubu

Základní škola informuje…

Projekt Profesní rozvoj doberských pedagogů 
III Využití 3D tisku ve škole

Skupinka žáků třídy 3. B  se 25. února 
2022 zapojila v  rámci projektu Profesní 
rozvoj doberských pedagogů III do reali-
zace šablony projektového dne ve výuce 
s tematickým zaměřením na polytechnické 
vzdělávání. Projektový den jsme nazvali 
Využití 3D tisku ve škole.

Cílem projektového dne bylo naučit 
žáky pracovat s  Prusa 3D tiskárnou, se-
známit děti s  3D modely, s  programem 

na tvoření 3D objektů – vytvoření vlastní 
klíčenky a  3D domu, posun při využívání 
IT technologií, využívání techniky v rámci 
praktického života, rozvoj jemné motoriky 
při práci s počítačovou myší. 

Děti si nejdříve prohlédly a osahaly vý-
robky, které byly už v předstihu na ukázku 
vytisknuty, například žabka, pejsek, klíčen-
ka, hrací kostka, mapa světa, robot a jiné. 
Dále byly seznámeny s Prusa 3D tiskárnou, 



- 8 -

ukázali jsme si výměnu tiskového 
materiálu tzv. filamentu. Jako dá-
rek si děti domů odnesly 3D mo-
del robota a hrací kostku. Klíčen-
ka jim bude vytištěna a  předána 
v následujícím týdnu po uskuteč-
něném projektovém dni.

V průběhu dne si děti vyzkou-
šely i  program Malování 3D, ale 
více je zaujalo tvoření 3D mode-
lů v  programu TinkerCAD, který 
disponuje různými objekty, např. 
i kolečky, zvířátky. Objektům žáci 
měnili vlastnosti (šířku, výšku, 
hloubku, barvu), objekty přesou-
vali a  slučovali. Výsledný model 
exportovali do formátu používa-
ného pro výrobu trojrozměrných 
částí. Všechny pokyny programu 
TinkerCAD žáci zvládali hravě 
s  minimální pomocí od vyučují-
cího. 

V hodinách informatiky bude-
me dále pracovat s 3D tiskárnou, 
budeme prohlubovat získané 
vědomosti a  dovednosti. Věří-
me, že nadšení dětí pro využití 
informačních technologií bude 
jen posilovat. Výuka s pomocí 3D 
tiskáren je pro žáky zajímavou 
a  velice atraktivní formou, jak proniknout 
do tajů 3D modelování, základů prostorové 
geometrie, technického kreslení a  dalších 
technických oborů.

Projektový den jsme si užili a těšíme se 
na další spolupráci.

Mgr. Michaela Kuboňová
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Digitální a matematická gramotnost  
nám není cizí…

Zatímco jedna skupina 3. B  se učila 
využít 3D tisk, tak druhou skupinu čekala 
netradiční výuka v rámci projektového dne.

Děti nejprve procvičovaly jemnou mo-
toriku na klávesnici u notebooku a učily se 

psát všemi deseti. Jejich soustředění bylo až 
neuvěřitelné a radost ze svých vlastních po-
kroků byla úžasná. Další vyučovací hodinu 
se seznámily s  počítačovou hrou ABAKU, 
dali jsme hlavy dohromady a zahráli jsme si 

proti robotu. První kolo pro nás 
skončilo neúspěchem, ale to nás 
neodradilo a dali jsme si odvetu, 
kterou jsme s  přehledem vyhrá-
li. Pak jsme se seznámili s  des-
kovou hrou ABAKU – děti se 
rozdělily do dvou týmů a zaujatě 
vymýšlely příklady, spolupraco-
valy a dělaly vše pro to, aby jejich 
tým vyhrál. Také se seznámily 
s  LOGICTOWNem, ale logické-
ho myšlení už bylo hodně, proto 
jsme se přemístili do tělocvičny, 
kde jsme se vyběhali, vykřičeli 
a  nechali jsme hlavně odpoči-
nout mozkové buňky. 

Na poslední vyučovací ho-
dinu jsme se spojili s první sku-
pinou a  podělili se o  své zážit-
ky, nové poznatky a  všichni se 
shodli, že takové dny by mohly 
být častější. Po sdílení zážitků 
jsme otevřeli každý svou knížku 
a  páteční výuku jsme zakončili 
čtenářskou dílnou, zaměřenou 
na ilustrátory.  Výtvarně nadané 
děti vymýšlely nový obal na svou 
knihu, ostatní děti čtením proží-
valy dobrodružství se svými hr-
diny z knížky.  

Mgr. Svatava Kubeczková



- 10 -

Výtvarná soutěž pro žáky 2. stupně
V  1. pololetí tohoto školního roku proběhla na 2. stupni naší školy výtvarná soutěž 

na téma Malovaný příběh. Úkolem žáků 6. až 9. tříd bylo v  hodinách výtvarné výchovy 
namalovat obrázek, který by ilustroval příběh.  Žáci se inspirovali knihami, písněmi, po-
hádkami i filmy či seriály. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.

Umístění v soutěži:
kategorie 6. – 7. tříd
1. místo  Natálie Lisníková ze 7. B
2. místo  Rostislav Němec z 6. C
3. místo Bára Skupieńová ze 7. C

kategorie 8. – 9. tříd:
1. místo Kateřina Kajzarová z 8. B
2. místo Amálie Pašková z 8. A
3. místo Stela Gadlinová z 8. A

Výherci byli odměněni poukázkami do knihkupectví Luxor.

Mgr. Jaroslava Matyskiewiczová
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Školní kolo recitační přehlídky 1. stupně

Školní kolo recitační přehlídky 2. stupně

Po dlouhé pauze se 
v  pátek 11. února 2022 
opět konečně konala reci-
tační přehlídka dětských 
recitátorů. Díky stále se 
nelepšící epidemiologické 
situaci se uskutečnila ve 
zvláštním režimu. V  kaž-
dém třídním kolektivu bylo 
uskutečněno třídní kolo, 
kdy se nejen paní učitelky, 
ale v  mnoha třídách i  děti 
samotné, podílely na výbě-
ru 3 nejlepších recitátorů. 
Ti byli odměněni krásnou odměnou, diplo-
mem, ale hlavně potleskem. Z  nich však 
pouze 1 mohl být vybrán a poslán do kola 
školního, které se konalo v multifunkčním 
sále naší školy. 

Porota neměla vůbec jednoduchou prá-
ci, mohla vybrat opět jen 3 z  každé kate-
gorie a pouze 1 vítěze poslat do okresního 
kola. To se ale bohužel letos nebude konat 

naživo, do soutěže byly za-
slány pouze videonahrávky. 

V  1. kategorii, což jsou 
žáci 2. a  3. tříd, byli odmě-
něni žáci Tereza Lukšíková 
z  2. C, Šárka Foldynová ze 
3. A a do okresního kola po-
stoupila Tereza Lecová ze 
3. B.

V  2. kategorii, což jsou 
žáci 4. a  5. tříd, byli odmě-
něni žáci Natálie Skalková 
ze 4. B, Eliška Kovářová 

z 5. A a do okresního kola postoupila Klau-
die Skokanová ze třídy 4. C.

Poděkování patří ale všem zúčastně-
ným dětem, jejich rodičům i  paní učitel-
kám, které musely děti na recitaci připravit. 

Všem postupujícím budeme držet pěsti 
v okresním kole a budeme doufat v postup 
do kola krajského. 

Mgr. Markéta Turoňová

17. února se na naší škole uskutečnilo 
školní kolo recitační přehlídky „Za trochu 
lásky…“ pro žáky 2. stupně. Zúčastnilo 
se ho celkem 25 žáků z 6., 7. a 8. ročníků. 
Recitátoři museli překonat svůj ostych, 
předstoupit před ostatní a  zarecitovat jim 
báseň, kterou si zvolili. Jednotlivé předne-
sy byly velice povedené, žáci se snažili a až 
na drobné chybičky (ale opravdu jen drob-
né!) byl jejich výkon bezchybný. Pro porotu 

pak nastal nelehký úkol: vybrat z každého 
ročníku jednoho, jehož projev na ni udělal 
největší dojem. Nakonec byli vybráni tito 
žáci: za 6. třídu Eliška Vlčková z  6. D, za 
7. třídu Kristýna Kavková ze 7. C a za 8. tří-
du Magdaléna Michálková z 8. C. 

Na závěr pak bylo potřeba ještě zvolit 
jednoho zástupce z  kategorie 6.–7. třída 
a  jednoho za 8. –9. třídu, kteří postou-
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pí dále do Okresní přehlídky recitátorů. 
Naši základní školu tak nakonec budou 
reprezentovat dvě dívky: Kristýna Kavková 
s básní Oči od Jiřího Wolkera a Magdaléna 
Michálková s básní Čert a Káča od Michala 
Černíka. Bohužel vzhledem k  epidemiolo-
gické situaci se letošní okresní kolo usku-
teční on-line formou – obě dívky musely 
svou báseň přednést na kameru a pořízená 
nahrávka pak byla zaslána okresní porotě, 
která 2. března vybere dva zástupce s nejin-
spirativnějším vystoupením a ti budou náš 
okres reprezentovat v kole krajském. 

Všem zúčastněným recitátorům moc 
děkujeme za krásný kulturní zážitek a  za 
to, že v  sobě našli dostatek odvahy před-
stoupit před porotu a ostatní recitátory.

Mgr. Jarmila Málková 
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Doberský Jumper
Na začátku podzimu jsme ve škole 

rozběhli novou soutěž Doberský Jumper. 
Soutěže se účastní všichni žáci celého 
druhého stupně. Soutěží se ve skoku přes 
švihadlo libovolným způsobem po dobu 
5 min. 

Skákáním přes švihadlo se u  dětí zlep-
šuje fyzická kondice, koordinace, netrpí 
tolik klouby jako u  jiných sportů, zlepšuje 
se funkce mozku a  samozřejmě skákání je 
prostě zábava. 

V každém měsíci probíhá kontrolní mě-
ření v  hodinách tělesné výchovy pod vede-
ním tělocvikářů. Výkony se zaznamenávají 
a vypočítávají se aritmetické průměry počtu 
přeskoků za jednotlivé třídy. Na konci škol-

ního roku pak budou vyhodnoceni nejlepší 
skokani a skokanky a nejlepší 3 třídy. 

Průběžně vede třída 9. C s průměrem 
na žáka 444 přeskoků za 5 min. Nejlepší 
skokani jsou  momentálně Sofie Křižáko-
vá z 7. C se 773 přeskoky a Tadeáš Vlček 
z  9.  C  s  870  přeskoky! Je neuvěřitelné, 
jak se děti během 3 měsíců zlepšily. U ně-
kterých žáků je pokrok až 300 přeskoků 
během 3 měsíců! Vítězové v  jednotlivých 
kategoriích se můžou těšit na věcné ceny 
a  odměny hrazené klubem rodičů a  obcí 
Dobrá.

Sportu ZDAR a  skákání přes švihadlo 
zvlášť!

Mgr. Jiří Šmahlík
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Sbírka pro Ukrajinu
Dne 4. 3. 2022 se žákovský parlament 

rozhodl ve spolupráci s  dobrovolnými ha-
siči z Dobré a vedením obce udělat sbírku 
potřebných věcí pro Ukrajinu. Žáci mohli 
přinést do školy potřebné věci a tím podpo-
řit lidi z Ukrajiny. Vybralo se toho opravdu 
hodně, hygienické potřeby, deky, spacáky, 
matrace, peřiny. 

Děkujeme všem, kteří přispěli, a  dou-
fáme, že se stav na Ukrajině změní a bude 
zase vše v pořádku.     

Za žákovský parlament Klára Kovářová

Mateřská škola Dobrá informuje…

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Skončil nám nejkratší měsíc v  roce, 

ale ani ten našim dětem nenahradil to, co 
zameškal měsíc leden, tedy žádná bohatá 
sněhová nadílka se ani v tomto měsíci ne-
konala…

Měsíc únor nám občas spíše připomí-
nal probouzející se jaro, ale po sněhu neby-
la opět ani památka…

A tak si sněhu užily alespoň děti, které 
letos v  měsíci únoru absolvovaly lyžařský 
výcvik na Bílé, který probíhal v  týdnu od 
21. do 25. února. Děti se zde naučily ele-
mentární základy správného lyžování. 

Děti se nejprve učily jezdit na pojízd-
ných kobercích, talířových vlecích a mohly 
si ve volných chvílích užít také kolotoče na 
sněhu Rotondo.
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V  pátek pak proběhl tradiční závod, 
kterého se mohli zúčastnit také rodiče dětí, 
což spousta rodičů také využila a  tímto 
závodem byl také ukončen tento lyžařský 
výcvik.
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Akcí, kterou si měly možnost užít 
všechny děti naší školky, byl KARNEVAL, 
který i letos proběhl, stejně jako loni, v jed-
notlivých třídách. Každá třída se nejprve 
karnevalově vyzdobila barevnými balónky, 
girlandami a dalšími barevnými ozdobami. 
Každá třída si také vybrala svůj karnevalo-
vý den.

V den karnevalu přišly děti již ráno do 
své třídy v maskách a kostýmech a některé 
děti byly ve své masce téměř k nepoznání. 
Když se postupně sešly všechny děti, spo-
lečně posvačily a pak už začalo karnevalové 
veselí.

Každá maska se představila maskám 
ostatním, proběhlo tak defilé masek. 

Děti v maskách a kostýmech si pak spo-
lečně zatančily, zahrály si nejrůznější zá-
bavné hry, po kterých se děti občerstvily ve 
třídě u stolečků.
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Toto občerstvení pro děti donesly šikov-
né maminky, paní učitelky je pak daly dě-
tem k dispozici, děti se tak mohly kdykoliv 
posilnit, nechybělo ani pití v podobě džusu, 
čaje, někde i  dětského šampaňského, pří-
padně vody, kterou mají děti většinou nej-
raději.

Dopoledne plné tancování, soutěžení 
a  dovádění uteklo jako voda, a  tak si děti 
sundaly své masky a kostýmy a přichystaly 
se k obědu. Odpočinek na lehátku pak urči-
tě všem dětem prospěl.

V měsíci březnu na děti čekají divadelní 
představení a také návštěva místní knihov-
ny v rámci měsíce čtenářů, dříve známého 
jako měsíc knihy. Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková, uč. MŠ
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Místní knihovna informuje
BřEzEN  
– MĚSÍC ČTENářů

Milí čtenáři, 

tento měsíc máte svátek a tak 
jsme pro Vás připravily něko-
lik dárků. Celý měsíc se můžete 
v  knihovně registrovat zdarma. 
Také Vám odpustíme upomínky, za nevrá-
cené knihy. Samozřejmostí jsou nové knihy 
světových autorů, které si můžete v knihov-
ně vypůjčit nebo rezervovat přes náš on-line 
katalog na www.knihovna-dobra.cz

Moc ráda bych Vás pozvala na cestovatel-
skou přednášku s manželi Márovými o Aus-
trálii. Jirka Mára k  nám před x  lety jezdíval 
pravidelně a  jeho poutavé vyprávění mělo 
vždy velký úspěch, proto doufám, že se při-
jdete podívat 31. 3. 2022 v 17 h. tentokrát se 
přesuneme do sálu hasičské zbrojnice.

Všechny děti ve věku od 
5 –  12 let zveme přespat do 
knihovny. Noc s  Andersenem 
se uskuteční dne 1. 4. 2022 od 
16  hodin. Máme připraven bo-
hatý program a   moc se na děti 
těšíme. Přihlášky jsou k  dispo-
zici v knihovně. 

Půjčovní doba je nezměněná: 

Po, út, čt:  8 – 11 a 12 – 17.30  
a každá lichá sobota: 8 – 11 hod.

Všechny potřebné informace jsou k dis-
pozici na www.knihovna-dobra.cz  nebo na 
tel. 558 641 016 a 733 762 376, nebojte se 
ozvat, jsme Vám plně k dispozici a na Vaše 
dotazy rády odpovíme a  těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Bc. P. Slováčková a knihovnice MK Dobrá

Rozhovor s Petrou Slováčkovou, 
ředitelkou knihovny

Doberská knihovna má od minulého 
roku novou ředitelku. Jmenuje se Petra 
Slováčková, žije v Dobré, je vdaná, má čty-
ři děti. Vystudovala bakalářský program na 
Filozoficko -přírodovědecké fakultě Slez-
ské univerzity v Opavě, obor Knihovnictví 
a  informační studia a  ve studiu zamýšlí 
dále pokračovat. Od svých dvaadvaceti let 
pracuje jako knihovnice v Místní knihovně 
Dobrá. Kromě knih má v  oblibě divadlo, 
film, hudbu, cestování a  hory. Je členkou 

taneční skupiny Activ. Prostřednictvím 
tohoto rozhovoru ji chci blíže představit 
lidem z Dobré. 

1. Předpokládám správně, že Vás litera-
tura velmi baví? Čím Vás k  sobě tak  
přitáhla?

Ano, Váš předpoklad je správný, ale bo-
hužel asi nedokážu úplně vysvětlit, čím mě 
přitáhla. Bude to znít jako klišé, ale knihy 
jsem měla ráda zhruba od doby, kdy jsem 
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se naučila číst. Přišlo to tak nějak samo. 
Nemůžu říct, že by mě k  literatuře vedli 
rodiče, knih jsme doma měli málo a nikdo 
mi pohádky nepředčítal, nebo si to nepa-
matuji natolik, aby mě to nějak ovlivnilo, 
ale do knihovny ve Frýdku-Místku jsem za-
čala chodit zhruba od druhé třídy základní 
školy. Dokonce si pamatuji, že jsme si na 
knihovnu hrály s  kamarádkou. No a  od té 
doby mě už literatura nepustila, ani já ji.

2. Jakou literaturu (myslím směr, stole-
tí, období, zemi) máte Vy osobně nej-
radši?

Na tuto otázku opravdu nejde odpově-
dět. V  každém období svého života jsem 
dávala přednost jinému žánru, jinému ob-
dobí. Třeba kolem sedmnácti let jsem se 
začala zajímat o  první a  druhou světovou 
válku, ale také starověký Egypt, četla jsem 
i  Harlequinky, což se k  sobě moc neho-
dí. V  pozdějších letech mne zajímaly také 
české dějiny, hodně ráda mám psychologii 
osobnosti a  mezilidských vztahů a  z  be-
letrie miluji severské detektivky, thrillery 
a  psychologické romány. Mám v  oblibě 
skoro vše, možná bych to otočila - co ne-
musím je sci-fi a  fantasy, pár základních 
kousků tohoto žánru jsem přečetla, ale ně-
jak mě to neoslovilo.

3. Proč jste si vybrala právě práci 
v knihovně?

Práci v knihovně jsem si nevybrala, tato 
práce si vybrala mě :-). Pokud máme pro-
stor na historku, tak se to stalo takto: jed-
noho podzimního dne v roce 2001 jsem při 
procházce s mým dvouletým synem potka-
la spolužačku ze střední školy, která se stě-
hovala do Prahy a tak nějak mezi řečí pad-

lo, že bych mohla nastoupit do knihovny 
místo ní. Paní ředitelka Dagmar Španihe-
lová mě tehdy přijala a strávily jsme spolu 
několik krásných let až do jejího odchodu 
do důchodu. Musím se přiznat, že věřím 
na osud a toto bylo prostě osudové setkání, 
které mi určilo směr a cestu, po které už jdu 
dvacet let.

4. Máte nějakou vizi do budoucna, jak 
byste chtěla, aby doberská knihovna 
fungovala? Chtěla byste ji například 
více zapojit do místního komunitního 
života?

Vizi samozřejmě mám, měl by ji mít 
každý vedoucí pracovník, ale myslím si, že 
je důležité nezapomínat na odkaz starších. 
Já jsem měla tu čest, že mě učily nejlepší 
knihovnice v kraji a troufám si říct i z celé 
České republiky, takže mám vštípeno, že 
čtenáři musíme vyhovět za každých okol-
ností. To je prostě základ všeho, takže se 
s  kolegyněmi opravdu snažíme hýčkat si 
čtenáře a  starat se o  ně, jak nejlépe dove-
deme. Poskytujeme klasické služby jako 
je půjčování knih, rezervace knih, ale co 
se nám velmi osvědčilo, je meziknihovní 
výpůjční služba - knihu, kterou nemáme 
ve fondu, půjčíme z  jiné knihovny, která 
ji vlastní. Můžeme se pyšnit tím, že těchto 
výpůjček máme ročně několik set a řadíme 
se tak v republice mezi knihovny, které tuto 
službu poskytují nejvíce. Samozřejmostí 
je také služba kopírování a skenování. Do 
místního komunitního života se zapoju-
jeme především prací s  dětmi, už dlouhé 
roky pořádáme besedy a knihovnické lekce 
pro mateřskou i základní školu a pro naše 
dětské čtenáře chceme vypracovávat růz-
né kvízy, křížovky a  soutěže. Pro dospělé 
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tradičně pořádáme tvoření na Velikonoce 
a  Vánoce, ale v  budoucnu bychom chtěli 
opět začít s cestovatelskými besedami, také 
bych chtěla uspořádat besedy na témata 
výchova dětí, zdravá výživa, astrologie. Co 
bych opravdu hodně chtěla, je každý měsíc 
vydávat v Doberských listech takové menší 
vzdělávací okénko týkající se mediální a in-
formační gramotnosti s názvem „Vyznáš se 
v dnešním světě“, protože to je v současné 
době velmi důležité. Prozatím mám roz-
pracovaná různá témata, jako např. Hoax, 
Fake news a podobně...

5. Článek vyjde v  březnu, který je měsí-
cem čtenářů. Máte v plánu uspořádat 
nějaké mimořádně akce pro veřej-
nost?

Je velmi dobře, že zmiňujete, že je tento 
měsíc měsícem čtenářů. Akcí máme při-
chystáno plno, pro děti z MŠ to budou be-
sedy „Cestou do pohádky“, po celý březen 
budou mít čtenáři registraci zdarma, také 
jim odpustíme upomínky za knihy, které 
zapomněli nebo neměli čas vrátit, každou 
neděli se budeme scházet při tvoření z ke-
ramiky a  završíme to Velikonoční dílnou. 
Velkou radost mám z akce, která se usku-
teční na konci března a to je beseda s cesto-
vatelem Jirkou Márou, který k nám zavítá 
po desíti letech pauzy.

6. Má doberská knihovna nějaké šta-
mgasty, nějaké lidi, kteří čtou hodně 
a často Vás navštěvují? Kolik knih ta-
koví lidé za měsíc třeba přečtou?

Máme štamgastů hodně a  vždy jsme 
měli, někteří již bohužel nejsou s námi, ale 
my na ně vzpomínáme s  láskou a  úctou, 
protože to byli lidé, kteří byli opravdu 

vzdělaní, měli kulturu velmi rádi a vždy se 
s  námi podělili o  zážitky, ať už divadelní, 
filmové nebo knižní. 

Naši nejpilnější čtenáři dle statistik 
z  roku 2021 přečtou za rok zhruba tři sta 
knih každý.

7. Mám takovou provokativní otázku - 
nejsou už knihovny přežitkem, když 
se veškerá literatura dá sehnat na in-
ternetu?

Knihovny nebudou nikdy přežitkem. 
Není úplně pravda, že vše najdete na inter-
netu, najdete tam toho hodně, to je pravda, 
ale je důležité umět si vybrat informace, 
které jsou ověřené a pravdivé. Velkým dů-
vodem, proč chodit do knihovny může být 
také to, že knihy jsou velmi drahé a my jsme 
za symbolický poplatek schopni sehnat té-
měř jakýkoliv dokument. Pevně věřím, že 
knihy budou mít vždy přednost před tele-
vizí a internetem. Začínáme být digitálním 
světem přehlceni.

8. Snažíte se jít s dobou? Například mne 
napadá jestli nabízíte audio knihy, 
jestli u  Vás mohou lidé používat in-
ternet, jestli je nějaký web, na kterém 
informujete o novinkách apod. ?

Webové stránky máme, zrovna v  této 
době se je snažíme inovovat, protože se 
nám zdá design značně zastaralý, v  úno-
ru jsme přešli na nový knihovní systém 
KOHA, který oproti minulému funguje na 
webovém rozhraní. Poskytování internetu 
a  Wifi je pro nás samozřejmostí. Půjču-
jeme nejen knihy a  časopisy, ale i  audiok-
nihy, elektronické knihy a  společenské 
hry. O  novinkách informujeme na našich 
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www  stránkách, všechny dokumenty, kte-
ré ve fondu vlastníme, jsou vystaveny v   
on-line katalogu.

9. Co byste v naší obci změnila? 

Naši obec mám velmi ráda, i  když nej-
sem rodák, působím zde dvacet let a za tu 
dobu je hodně  vidět, jak se  mění k lepšímu. 
Musím vyzdvihnout spolupráci s  vedením 
obce a  pracovníky obecního úřadu. Jsem 
opravdu ráda, že se nám snaží vycházet 
vstříc a  knihovnu podporují. Mně osobně 
se zde žije krásně. Co bych změnila? Asi jen 
přístup některých obyvatel k naší knihovně, 
aby si uvědomili, že jsme součástí kultury 

v obci, že k nám, i když se to asi nezdá, cho-
dí hodně občanů, ať už z Dobré nebo blízké-
ho okolí. Mé neskromné přání je získat pro 
naši knihovnu větší prostory, protože i když 
se snažíme zmodernizovat stávající knihov-
nu, knih stále přibývá a je velká škoda je vy-
řazovat. Možnosti by byly, ale v současnosti 
je řešení komplikované.

Paní ředitelka byla velmi vstřícná a spo-
lu s kolegyní mne hezky přivítaly. Knihovna 
po rekonstrukci působí moderně, zaujala 
mne nejen nabídka knih, ale také pořady 
pro veřejnost a další aktivity. Proto jsem se 
na závěr také zaregistroval jako čtenář.

Rozhovor připravil Petr Salamon

LA FAMILIA V AUSTRÁLII  
25.-27. 2. 2022

Tentokrát se 2. oddíl La Familia vydal 
na víkendovku do Kopřivnice na Vanaivan.  
V pátek chvíli po škole jsme se sešli v Dob-
ré před farou a autobusem jsme jeli na au-
tobusové nádraží Frýdek-Místek, kde jsme 
přestoupili na přímý spoj do Kopřivnice. Po 
příjezdu jsme museli oživit nožky a dojít na 
skautskou základnu Vanaivan. A  když už 
jsme tam došli, čekalo nás vybalování, roz-
řazení do týmů, šifry, abychom zjistili téma 
víkendovky, a  skvělá večeře. Také jsme se 
interaktivní formou trochu přiučili o  situ-
aci na Ukrajině, a když jsme si mysleli, že 
ten den už to je vše, tak nám vedoucí řekli 
ať si zavážeme oči šátkem a odvedli nás na 
zříceninu hradu Šostýn, kde nás opustili 
a my se museli dostat zpátky na Vanaivan. 
To nám trvalo asi 15 min což je 6x méně 

než cesta tam se zavázanýma očima. Ráno 
jsme se probudili do hezkého dne, dali jsme 
si rozcvičku a buchty od maminek.

Hned po snídani jsme se více zaměřili 
na téma víkendovky, což byla Austrálie. 
Zahráli jsme si venku pár her a pak nás če-
kal kvíz, který byl plný zajímavostí o Aus-
trálii, po tom všem nám celkem vyhládlo, 
tak jsme se s  chutí pustili do oběda. Měli 
jsme vývar a knedlíky s rajskou a vajíčkem. 
Po obědě nás čekal zasloužený odpočinek. 
Poté, co jsme nabyli energii, jsme se při-
pravili na další hru. Museli jsme po celé 
Kopřivnici hledat australská zvířata, kte-
rá kdysi ve svém deníku popsal Krokodýl 
Dundee, ale aby to nebylo tak jednoduché, 
tak i  když jsme došli podle mapy na mís-
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to jejich teritoria, tak většinou byly hezky 
schované a  podle šifer jsme museli zjistit, 
kde jsou. Pak nás už jen čekalo vybodování 
hry a celé víkendovky.

Kdo chtěl, mohl se dívat na film anebo 
hrát různé hry. Další den jsme po rozcvič-
ce posnídali a začali jsme se balit a uklízet 

Vanaivan, abychom ji mohli předat zpět ta-
mějším skautům. Zpátky jsme jeli vlakem, 
měli jsme tři přestupy, ale cesta byla rychlá. 
V Dobré na nádraží jsme se rozešli do svých 
domovů, s nadšením a očekáváním další ví-
kendovky.

Patrik David

SÝKORKY NA VISALAJÍCH 
25.-27. 2. 2022

25. 2. v pátek přišel čas se sejít po dlou-
hé době k  další víkendovce, tentokrát na 
Visalajích pod vedením Anežky. Na srazu 
naházet přebytečná zavazadla do vozidla 
technické podpory, zahrát rychlé hry na 
zahřátí, rozloučit se s rodiči a hurá autobu-
sem na chatu.

Tam už před chatou postávali dva topi-
či. Rychle se vybalit, hodit do sebe chutný 

chléb k večeři a venku vybít trochu energie 
při chytání bludiček. Před návratem a  ve-
černím hromadným posezením ještě pár 
kratších týmových her, jako tradičně pod 
taktovkou naší generálky Zuzky. Násled-
ně už zazněly líbezné tóny kytary u  zpěvu 
našich oblíbených kousků. Už jen večerka 
a hygiena nás dělila od blaženého spánku, 
zatímco vedoucí ještě rokovali o dnu uply-
nulém i následujícím.
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Paprsky slunce již svítily do oken chaty, 
když se její osadníci probouzeli k rozcvičce 
a buchtové snídani. Výlet na Bílý Kříž mu-
sel počkat na přípravu svačinek a už se šlo. 
Netradičně lesem, mimo cestu. Sníh kom-
plikoval naše kroky vedoucí přímo proti 
kopci, kde by ani živáčka nepotkal, ale my 
to zvládli bez problémů i  se psem, který 
pobíhal kolem výpravy a  dodával svou ak-
tivitou energii ostatním. Už cestou začalo 
sněžit s  lehkým větříkem, který se změnil 
v  nepříjemně chladný v  době svačiny, na-
čež se demokraticky rozhodlo o návratu do 
chaty, neboť nás už trápil nedostatek zásob. 
Gruň bude muset počkat na příště.

Buřtguláš už se na peci těšil. Trochu 
odpoledního klidu nesmí chybět na žád-
né správné akci. Než slunce zajde a  chlad 
se připlíží, jsme vyklouzli ven zahrát si na 
donáškové služby, kdy nejnáročnější zákaz-

níci v podobě vedoucích bombardovali svý-
mi výmysly nebohé děti. Ty pak musely ve 
svých firmách stíhat doručovat, zapisovat 
i  chystat všelijaké pokrmy. Všechno však 
zvládly a zarobily hromady peněz. V mezi-
čase se dělaly pleťové masky, vyškrabová-
ní, střílení z luku, byla i možnost přiučit se 
novému ohledně psů s Egym a Aďou. Přišla 
pak večeře, lehce ostřejší, avšak výborná 
z kuchyně Luďka a Peti. Prvně jmenovaný 
nás zahrnul následně spoustou poutavých 
příběhů a  než nás všechny zmohl spánek, 
zahrála Anežka se Světlem pár hitů. Po-
slední víkendová večerka a na kutě.

Nedělní ráno přineslo sladkou snídani, 
snad za odměnu po rozcvičce, úklid i bale-
ní. Už jen vynést odpadky po cestě na au-
tobus a  zpátky domů, povyprávět zážitky 
a odpočinout si.

Dominik „Koci“ Sýkora
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LIMETKY NA MORÁVCE 
25.-27. 2. 2022

V pátek 25. 2. 2022 se skupinka Lime-
tek sešla před klubovnou na faře, aby spo-
lečně strávila víkend na chatě na Moráv-
ce. Autobusem jsme dojely na zastávku 
Morávka Vlaské a  tam čekaly na příjezd 
Krtka, který nám měl předat klíče. Po pří-
jezdu nás čekalo ubytování, vybalení věcí 
a  večeře, kterou jsme si přivezly ze svých 
domovů. Po večeři se všechny účastnice 
vydaly na stezku odvahy, na konci které je 
čekala čarodějka. Ta jim předala kouzelný 
prášek, díky kterému mohou kouzlit. Po 
návratu do chaty jsme si všechny vyrobily 
čarodějnické klobouky a po krátkém večer-
ním dovádění a následné večerce šly spát.

Ráno jsme se probudily do slunečného, 
ale chladného dne. Po rozcvičce nás už če-
kala snídaně v  podobě obložených chlebů 
a  teplého čaje. Po snídani jsme se vydaly 
vyrábět nejspolehlivější čarodějnický do-
pravní prostředek - košťata. Posléze jsme 
se opět vrátily dovnitř, kde jsme si chvíli 

odpočaly a  vedoucí uvařily oběd. Po krát-
kém odpočinku jsme šly ven, abychom vy-
hlásily čarodějnický turnaj. Ten spočíval 
v  mnoha úkolech, jako například skákání 
v  pytli, slalomu na košťatech, hledání klí-
če v  tajemném kotlíku, foukání pavouků, 
namotávání žížalek na provázek a  dalších 
bonusových úkolech. Ani jsme se nena-
dály a  přišel večer. Večeři jsme pojaly na 
zimu lehce neobvykle. Šly jsme ven opéct si 
hady. Po večeři jsme pro velký úspěch zo-
pakovaly stezku odvahy a pak vesele dová-
děly se svítícími náramky, vymýšlely různá 
divadelní představení a jednoduše si užíva-
ly našeho posledního večera.

Ráno nás čekala snídaně v  podobě ce-
reálií s mlékem, a poté úklid a balení věcí. 
Kolem desáté jsme se rozloučily s  chatou 
a  mířily na zastávku autobusu a  jely jsme 
spokojeně domů.

Gabriela Kubienová



2/2022

- 25 -

PŘESPÁVAČKA TUČŇÁKŮ A HROCHŮ 
25.-26. 2. 2022

Report - Brušperk - 26. 2. 2022,  
Malé Finále KZL MŽ r. 2009/10

Z pátku na sobotu jsme měli přespáva-
ní v klubovně na faře. Sešli jsme se Tučňáci 
a  Hroši. Páteční večer jsme opékali špízy 
na ohni u  řeky. Poté jsme si zazpívali ve-

čerku a vrátili se do klubovny. Před spaním 
jsme se podívali na pořad s  mým oblíbe-
ným hrdinou Berylem Gryllsem, zahráli si 
ještě stolní fotbálek, a poté hurá na kutě.

Probudili jsme se brzo ráno a chtěli spo-
lu zažít ještě nějaké dobrodružství a sran-
du. Ti, co z nás byli ranní ptáčata, si šli za-
hrát stolní fotbálek a počkali, než se zbytek 
vzbudí. Nasnídali jsme se, a  poté sbalili 
spacáky a uklidili po sobě nepořádek. Před 
odchodem domů jsme si stihli ještě zahrát 
„ponožkovanou“. Už teď se nemůžeme do-
čkat dalších společných zážitků!

Šimon Bednář, Tučňák

V sobotu 26. 2. jsme v Brušperku odehrá-
li turnaj „Malé Finále“, který završil letošní 
ročník Krajské Zimní Ligy pro kategorii 
mladších žáků. Po základních čtyřech kolech 
jsme byli celkově 7. ze 42 týmů a tak jsme se 
utkali s týmy umístěných na 8. až 12. místě.

Čekali nás čtyři soupeři, tým z Příboru 
se omluvil. Každé utkání trvalo 22 min. 
Do prvního utkání proti Brušperku „C“ 
jsme nevstoupili dobře, po dvou rychle in-
kasovaných gólech se už kluci nedokázali 
zvednout a  nakonec prohráli vysoko 0:6. 
V dalším utkání proti Starému Městu jsme 
byli lepším týmem a po gólu z penalty jsme 
vyhráli nejtěsnějším možným rozdílem 1:0. 

Třetí utkání s Bolaticemi bylo v naší režii, 
poměrně rychle jsme vedli o tři branky, pak 
jsme v závěru udělali pár chyb, z nichž jsme 
dvakrát inkasovali, ale utkání jsme dovedli 
do vítězného konce 3:2. V  posledním zá-
pase o  celkové druhé místo s  Brušperkem 
„B“ jsme z  počátku vedli, ale soupeř byl 
důraznější, dvakrát jsme inkasovali po 
chybách při standardkách a už jsme na to 
nedokázali odpovědět, 1:2. Všechny zápasy 
probíhaly ve vysokém tempu a myslím, že 
diváci museli být s výkonem našich borců 
spokojeni. Po sečtení výsledků jsme s  bi-
lancí dvou výher a  dvou porážek skončili 
celkově na pěkném třetím místě, za které 
kluci obdrželi diplom a medaile.
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Výsledky a střelecká listina:
•	 Dobrá „B“ - Brušperk „C“   0:6   
•	 Dobrá „B“ - Staré Město „B“   1:0   Mali-

novský 1x (pen.)
•	 Dobrá „B“ - Bolatice „B“   3:2   Kubica 2x, 

Malinovský 1x 
•	 Dobrá „B“ - Brušperk „B“   1:2   Čtvrtka 1x
Sestava: Malinovský (K), Čtvrtka, Řeha, 
Kubica, Heczko, Čuba, Malyšek, Bielčík 
V bráně se vystřídali: Čuba, Řeha, Malyšek.
Vedoucí mužstva: Malyšek Petr 

Tímto turnajem skončila pro MŽ halo-
vá sezóna, nyní nás v  březnu čeká trénin-
kový dril a další zápasy odehrajeme na jaře 
v rámci OP F-M. Rozpisy utkání pošlu, jak 
budou k dispozici. 

Děkuji hráčům za předvedené výkony, ro-
dičům za podporu, fandění a dopravu borců.

Petr Malyšek, TJ Sokol Dobrá
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Stalo Se před 90 lety (vybíráme z kroniky k roku 1932)
Založen sportovní klub »Sparta Dobrá«. Stalo se tak 18. února. Ustavující

valná hromada se konala ve velikonoční neděli 27. března ve 2 hodiny
odpoledne v hostinci „U Piasečného“ u nádraží (č.p. 278). V Dobré byl již od
roku 1926 fotbalový klub AC Dobrá, ale asi záhy zanikl. Od roku 1929 se
houževnatě pracovalo na utvoření nového klubu a podařilo se. — Přípravnému
výboru předsedal František Krus. Na schůzi byli zvoleni čestným předsedou
řídící učitel Václav Slíva, úřadujícím předsedou kaplan P. Jan Rajnoch, místopředsedou profesor
Jan Nondek, sekretářem–jednatelem učitel Oldřich Slíva, pokladníkem obchodník dřívím František
Kusín, hospodářem dělník Jaroslav Pánek, zapisovatelem studující Theodor Boháč; členy výboru
byli holič Jan Benda, modistka Marie Gelissnerová, posluchač medicíny Jaroslav Pastor z Nošovic,
Lucie Tkáčová z Dobré, šofér v Dobré Jan Střílka, dělník František Roman. Členů je 70, dorostenců
10. — Fotbalový klub byl přijat do Svazu ČSF v Praze a (přes oprávněné protesty) přidělen
k Těšínské župě fotbalové v Karviné.

Kronikář fotbalistů píše, že v té době došlo také k utvoření druhého konkurenčního sportovního
klubu S. K. Dobrá, založeného několika členy vystoupivšími ze Sparty. Tato konkurence velmi
znesnadnila práci Sparty, avšak překážky byly zdolány způsobem pravých sportovců, přímým
a charakterním jednáním vedení Sparty. Dobrá byla jedna z mála vesnic, kde z tak malých
a těžkých poměrů byl vybudován sportovní klub a svou činností dal dobrý příklad následování
ostatním obcím, případně i městům s většími možnostmi.

Ačkoli má Sokol Dobrá velmi mnoho nepřátel a velmi těžké postavení — v politicky tak
rozhárané obci —, přece jenom vynakládá heroickou sílu, aby zde svou pozici posílil a přesvědčil
občany, že s nimi smýšlí opravdu poctivě jak ve směru tělesné výchovy, tak i v kulturním životě.
Podává se zde občanům všechno, co možná nejlépe. Co dalo práce zařízení kina, úprava hřiště
a jiné. Co finančních obětí a těžké práce to vyžádalo. A teď může se pochlubit i zřízením nového
jeviště. Díváme se, jak mohli něco podobného utvořit při tak malých jevištních rozměrech.
Ovšem, kde nechybí chuť a nadšení k práci, je všechno možné. A co si ještě neudělali. Aby bylo
všechno jejich vlastní, tak si napsali i

divadelní hru Co vypravuje kapitán, kterou v neděli 21. února „posvětili“ nové jeviště. Hra
byla sepsána učitelem Josefem Baronem, který dokonce zkomponoval hudbu a tak vytvořil
pěkný jevištní obrázek obohacený líbivými zpěvy. Hojná návštěva a spokojenost byly odměnou
těmto vytrvalým pracovníkům.

Potulná společnost odvádí kinu diváky. Zato naše kino ocitlo se ve špatné situaci způsobené
krisí a potulnou divadelní společností „Štětkovou“, která zde dělá dobré obchody. Starosta
Sokola vyzve obec, aby pobyt společnosti zde zkrátila, případně jim zakázala hráti v neděle,
poněvadž i obec trpí malou návštěvou v kině. Málo je viny i na uvaděčích, kteří měli by být
pilnější a věnovat se své funkci více svědomitě.

První fotbalové utkání Sparty Dobrá. Sportovní klub u nás právě založený sehrál v neděli 12.
června v 5 hodin odpoledne fotbalový zápas proti Frýdlantu za vstupné ve prospěch spolku. Byl
to tedy první fotbalový zápas našich sportovců. Následovaly další — od 15. června do 1. listopadu
vždy v neděli ve 3 odpol., případně v 10 dopoledne se hrál zápas. • Tím ovšem nebyl zdaleka
konec práce — naopak: Propůjčenou louku stranou nádraží a blízko náhonu bylo třeba upravit
na standardní hřiště podle stanovených rozměrů. Též musela být zakoupena nová výstroj pro
hráče, hřiště oploceno (to dělal z největší části František Kusín, obchod dřívím v Nižních Lhotách,
a kaplan Jan Rajnoch) a začalo se přátelskými zápasy. Hřiště upravovali činovníci Rudolf Žiška,
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dlouhou dobu působící hospodář klubu František Veselý, čtyři bratři Pánkové, Eduard Sluka,
Leopold Horák, Oldřich Kuča, bratři Nondkové, Oldřich Slíva. Nedostatek peněz nutil klub hrát
divadlo a pořádat výlety, přátelské večery a letní slavnosti, z nichž byly alespoň nějaké příjmy.

Povedený „vyučenec“. Podivuhodnou „živnost“ si „zřídil“ 16letý V. B. z Dobré, který si „půjčil“
u svého již bývalého zaměstnavatele, pekařského mistra Šímy v Dobré, kolo a ve společnosti
druhého spáchali mladíci krádež v Hnojníku a na školačkách z Bruzovic, z nichž jedné vytrhl V. B.
z rukou tašku a pohrůžkou zbití na nich vynutil si jídlo.

Asfaltování silnice. Od začátku roku byla asfaltována státní silnice z Frýdku do Českého
Těšína, což se protáhlo až do příštího roku. Tím bylo alespoň takto umožněno nezaměstnaným
dělníkům dělat částečnou náhradní práci. Započalo se ve Frýdku, a tak ještě na podzim byla cesta
přes Dobrou nespravena. Proto se píše v říjnových novinách Frýdecko–Místecký kraj:

Jako za „starých časů“. Z Frýdku vede hlavní silnice směrem k Těšínu přes Dobrou a Vojkovice.
To ale není silnice, jsou to až po Vojkovice rokle a propasti, přes které se může odvážit jeti jen
šofér–virtuos. Nechť některý z pánů ze silničního výboru zkusí po této silnici svézti se autem, ale
doporučuji, aby si vzal nějaké to staré auto, nového by bylo škoda. Zároveň si dovoluji upozorniti,
že po obou stranách silnice jsou hromádky štěrku a cestář, státem placený, jest k dispozici. Pan
cestář si chudák z dlouhé chvíle okusuje nehty a zoufale se dívá na tu romantiku. Dále čeká na
práci celý štáb nezaměstnaných, beroucích státní podporu. Nebylo by možné zjednat nápravu
skorem zadarmo?

V době otištění článku v novinách však již bylo rozhodnuto v opravě cesty pokračovat i přes
Dobrou. V zápise 2. října čteme, že do rozpočtu obce byla zapravena položka na opravu obecní
silnice přes vesnici jakožto nouzová investiční práce pro nezaměstnané, ježto oprava cesty jest
nezbytná.

Neštěstí na našem nádraží. V neděli 28. srpna se vracel půlnočním vlakem z práce horník
Petroš z Morávky. Ve vlaku pravděpodobně zaspal a probudil se teprve, když se vlak rozjížděl ze
stanice, kde měl vystupovat. Chtěl proto vyskočit z již rozjetého vlaku, avšak v rozespalosti skočil
přímo pod vlak přijíždějící od Těšína a byl na místě mrtev. Roztrhané tělo bylo dopraveno do
márnice v Dobré.

Značky pro opatrnost na cestách. Na hlavních silnicích jsou umísťovány dopravní značky pro
automobilisty, aby se tito jimi řídili. Některé tabulky jsou určeny k vyznačení míst, kde musí být
dbáno zvláštní opatrnosti vzhledem k nebezpečí, jež by mohlo být způsobeno jiným uživatelem
silnic. Takové výstražné značky jsou umisťovány hlavně u kostelů, divadel, továren, škol atd.
Předepsána je značka bílý s v tmavém čtverci a v bílém poli značky bývá nápisem nebo
vyobrazením vlastní její účel vyznačen, například „POZOR, ŠKOLA“. Toto opatření je nevyhnutelné.

Kříže na železničních přejezdech. Podle mezinárodních dohod, aby byly přejezdy přes koleje
jednotně označeny, byla i v Dobré dvě příslušná místa, kde železnice přetíná silnici — na Špici
a cestou na Nošovice — opatřena na místo tabulky „POZOR, VLAK“ černo–bílými kříži.

Slavnostní otevření hřiště. Toho roku bylo otevřeno fotbalové hřiště Sportovního klubu
Dobrá. Stalo se tak v neděli 11. září při sportovní slavnosti spojené s průvodem, který vyšel v 1/2 2.
odpoledne ze sokolského na nové hřiště u řeky blízko horního mlýna a továrny, kde následovala
po fotbalovém zápase všelidová veselice a atrakce.

Pamětník vzpomínal na první rádiopřijímač v Dobré a celém Pobeskydí, který měl obchodník
Krus. Ovšem první krystalku — již roku 1923 — měl Stanislav Boris z č. p. 33 vedle hasičské
zbrojnice. V době vysílání k němu proudili lidé z celé dědiny poslechnout si, co vysílají z Prahy.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Podpora pečujících osob Pobeskydí 
ze strany Slezské diakonie nekončí!

Stejnojmenný projekt financovaný Ev-
ropským sociálním fondem po dobu 4 let, 
skončil. Slezská diakonie však hledá zdro-
je, jak by pečující alespoň částečně pod-
porovala dále. A proto na konci roku 2021 
zareagovala na jednu z  dotačních výzev 
Moravskoslezského kraje. Pevně věříme, 
že projekt vyjde a budeme tak moci pokra-
čovat v bezplatné realizaci svépomocných 
skupin, rehabilitačních cvičení formou 
Feldenkraisovy metody či přímé podpory 
pečujícím prostřednictvím setkávání s psy-
chologem. 

Pro zájemce z  řad pečujících nabízíme 
již 23. 2. 2022 účast na první akci. Jde o mo-
derovanou svépomocnou skupinu, která 
se uskuteční od 16.00 hodin v  SEN centru 
v Třanovicích. 

V  následujících měsících pak pro Vás 
chystáme další aktivity. Jejich termíny a kon-
krétní pozvánky budou zveřejněny jak na 
webových stránkách, facebooku a  instagra-
mu Slezské diakonie, tak také v regionálním 
tisku.

V  případě zájmu o  nabízené aktivity 
a doplňující informace, kontaktujte, prosím, 
koordinátorku projektu Mgr. Hanu Adamčí-
kovou na telefonním čísle 732 693 405 nebo 
elektronicky na adrese podpora.pecujici@
slezskadiakonie.cz.

Slezská diakonie, www.slezskadiakonie.cz

Srdečně zveme na setkání pro pečují-
cí o  své blízké v  domácím prostředí v  ob-
cích Pobeskydí. Náklady na realizaci všech 
workshopů jsou hrazeny MSK prostřednic-
tvím projektu „Podpora pečujících osob v ob-
cích MAS Pobeskydí; KPVP 6/22 Podpora 
aktivit pro pečující v domácím prostředí.“

ÚČAST JE BEZPLATNÁ, REZERVACE 
NUTNÁ. Akce se konají v SEN centru Třa-
novice, Třanovice 188.

V případě zájmu pište nebo volejte na tel. 
732 693 405 nebo na mail: sarepta.meto-
dik@slezskadiakonie.cz

23. 03. 2022 16.30 - 18.30 Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

06. 04. 2022 16.00 - 18.00 Workshop s psychologem

20. 04. 2022 16.30 - 18.30 Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

18. 05. 2022 16.00 - 18.00 Svépomocná skupina

25. 05. 2022 16.30 - 18.00 Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

21. 06. 2022 16.00 - 18.00 Workshop s psychologem
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HLEDÁME 
DOBROVOLNÍKY

naslouchání

předčítání

doprovázení na procházku či nákup

doučování 1. stupně ZŠ

zábavné, společenské, pohybové, 

kreativní aktivity

Pro více informací kontaktuj 

koordinátorku Dobrovolníků.

Kontakt: Tereza Staroščáková, Dis. 

tel.: 731 688 521

e-mail: tereza.staroscakova@charitafm.cz

www.charitafm.cz

Dobrovolník je osoba starší 15 let, přinášející radost do života těm, kdo ji nejvíce potřebují.

senioři I osoby s duševním onemocněním I děti a mládež  
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Všechny Vás zdravíme z Adámkové vily,

vánoční atmosféra byla úžasná, mno-
ho stromečků a světýlek nám svítily v celé 
Adámkové vile, bylo to moc krásné a všem 
se to velice líbilo. Moc děkujeme Chatě 
Prašivá za venkovní vánoční stromeček.

Občerstvení na odpolední rozdávání 
dárečků s  posezením a  večerní posezení 
zaměstnanců nám zajistila chata Kotař 
v  rámci Ježíškových vnoučat pro všechny 
klienty a  zaměstnance. Jako dáreček jsme 
dostali výborný srnčí guláš, po kterém se 
všichni je olizovali – nic nezbylo. 

Adámková vila
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Velice děkujeme p. Lucii, za úžasný nápad, 
který všechny potěšil.

Oslava nového roku také nechyběla.

Rodinám, co nám poslali krásné dárečky, 
vyrábíme děkovná přáníčka, která posílá-
me rodinám, které se podílely na překvape-
ní pro naše klienty a nejbližší.

Oslava paní Evičky a pana Josefa.

Aktivity naší Barunky.

Děkujeme za podporu a  těšíme se na 
Vás. Koncem června plánujeme den otevře-
ných dveří, tak snad se nám konečně vydaří 
a budete nás moci navštívit.

S pozdravem Lenka Janečková, ředitelka

Svatý Valentýn plný srdíček a lásky k našim 
klientům.
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Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály 
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci 
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst 
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání 
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte 
vysloužilé elektrospotřebiče 
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

zdarma
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NABÍDKA •  INZERCE •  NABÍDKA •  INZERCE

Inzeráty:  
 

- VLOŽIT inzerát Salon Ozzy – ozzy – celá strana A5 
 

- VLOŽIT inzerát A-Z Tour – tour – celá strana A5 
 
 

- VLOŽIT inzerát – angličtina pro děti – deti – celá strana A5 
 
 
 
 
 
 

Společnost VÚHŽ a.s. se sídlem v Dobré 
v současné době hledá nové spolupracovníky  

 
 

 slévače 
 soustružníky 
 frézaře 
 operátory CNC strojů 
 manipulační dělníky 

 
Pozice vhodné i pro ABSOLVENTY!!! 

Co vám můžeme nabídnout 
 dlouhodobou perspektivní práci po úspěšném zaškolení 
 motivující platové ohodnocení 
 další profesní rozvoj 
 náborový příspěvek až do výše 10 tis. Kč 
 zaměstnanecké výhody dle PKS - 10 tis. až 15 tis./ročně k vaší výplatě. 

 

V případě zájmu pište na zamestnani@vuhz.cz nebo volejte na 558 601 129. 
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
733 745 008 Pavel Peterek, uvolněný předseda komise
558 412 308 Martina Nytrová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

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

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

558 412 309 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
736 614 720  majetku a investic
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu 
---------------
558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
Pondělí   8 – 12 hod
Středa  14.00 - 17.00 hodin
Pátek 14.00 - 17.00 hodin
Sobota   8 – 12 hod

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

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

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEINwäChTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 4. 4. 2022 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
739 381 380      Martin Skotnica

Správce multifunkčního hřiště:





Sbírka pro Ukrajinu


