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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v  pondělí 21. března 2022 proběhlo 
19. jednání zastupitelstva obce, které pro-
jednalo mimo jiné poskytnutí dotací projek-
tu „Kotlíkové dotace v  Moravskoslezském 
kraji - 3. a 4. výzva“, a dále schválilo uvolně-
ní částky 1 milion korun z rozpočtu obce na 
příští rok na akci participativního rozpočtu. 
Pozor, termín přijímání návrhů od obča-
nů je do 15. června 2022! Bližší informace 
k  systému realizace akcí z  participativního 
rozpočtu najdete v  těchto listech v  samo-
statném článku. V letošním roce se v rámci 
této akce bude realizovat dětské hřiště v par-
ku u kostela. 

Dále jsme schválili poskytnutí dotace 
spolku Junák – český skaut, středisko 
doberčata, ve výši 180 tisíc korun. Pro-
středky budou použity na běžné výdaje 
skautů a  přednostně na jejich volnočasové 
aktivity. Neschválili jsme žádost o zkrácení 
doby nočního klidu při konání akcí v Kača-
baru, z důvodu častých stížností občanů na 
rušení nočního klidu v této lokalitě. V plat-
nosti zůstává omezení doby nočního klidu 
schválené vyhláškou. Tradiční akce Vino-
braní v  měsíci září se může nadále konat. 
Projednali a  schválili jsme smlouvu o  spo-
luúčasti na úhradě nákladů za poskytování 
sociálních služeb s  Domovem pro seniory 
Frýdek-Místek, podle které mohou být naši 

občané, kteří to potřebují, přijati do uvede-
ného Domova pro seniory. Současně jsme 
schválili dotaci z rozpočtu obce ve výši 60 ti-
síc korun zařízení Adámkova vila, Domov se 
zvláštním režimem, v Raškovicích. 

Posledním bodem našeho jednání bylo 
schválení fi nančního daru ve výši 300 tisíc 
korun na naléhavou humanitární pomoc pro 
Ukrajince, kteří musí kvůli ruskému vpádu 
do jejich země opustit své domovy. Finanč-
ní dar jsme poskytli přímo Velvyslanectví 
Ukrajiny v  České republice. Nadále probí-
hají také materiální sbírky, které v naší obci 
zajištuje Sbor dobrovolných hasičů. Také 
tímto způsobem můžete podpořit uprchlíky, 
kteří utíkají před válkou, a chtějí v naší zemi 
najít azyl, někteří alespoň na přechodnou 
dobu. Za všechny Vaše dary a veškerou po-
moc srdečně a upřímně děkuji. 

Dovolte, abych Vás informoval o  další 
připravované akci. Komise rady obce pro 
sport a volný čas si Vás dovoluje pozvat na 
již 8. ročník běžeckého závodu d5 dO-
BerSká Pětka. V  sobotu 21. května 
2022 se uskuteční od 9 hodin běžecké závo-
dy pro mládež, ženy i muže, ve sportovním 
areálu na Spartě. Všichni jste srdečně zváni. 
Bližší informace na našem webu.

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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JARNÍ  OLYMPIÁDA  2022
14. květen 2022, areál „U medvěda

Několik let po sobě pořádal sportovní 
areál U Medvěda, ve spolupráci s obcí Dob-
rá a  neziskovou organizací Hravý klaun, 
jarní akci – leteckou show Rytíři nebes. Její 
součástí byl i  bohatý doprovodný program 
plný sportovních a zábavných her pro děti.

Vzhledem k  trvající pandemii Covid-19 
nelze již druhým rokem tuto dětmi i dospě-
lými oblíbenou akci pořádat. 

Rádi bychom však chtěli tento výpadek, 
zejména sportovního vyžití, dětem vynahra-
dit a  pomoci jim v  tom, aby se mohly opět 
spolu setkávat, hýbat se a soutěžit.

Rozhodli jsme se tradiční výše uvedenou 
„leteckou show“ letos nahradit akcí úplně 
novou určenou pro děti základních škol. 
Nazvali jsme ji JarnÍ OlYmPIáda 2022 
– oslovili jsme okolní školy a všechny svou 
účast potvrdily. 

Prvního ročníku se zúčastní reprezen-
tanti z těchto škol:  

•	 ZŠ	Dobrá	
•	 ZŠ	Raškovice	
•	 ZŠ	Morávka	
•	 ZŠ	Hnojník	
•	 ZŠ	Baška	
•	 ZŠ	Frýdlant	 nad	Ostravicí,	 nám.	 T.G.	

masaryka

Areál u Medvěda je dostatečně prostor-
ný a vybavený pro podobné akce. K dispozi-
ci je kromě venkovních prostor i krytá bad-
mintonová hala. 

Stanovili jsme termÍn OlYmPIá-
dY. Dle počasí a pandemické situace. Areál 
je venkovní, tudíž většina sportovních od-
větví se bude odehrávat venku.

termÍn:
•	 14.	5.	2022	(od	10:00	–	16:00)
•	 11.	 6.	 2022	 (od	10:00	–	16:00)	– NÁ-

HRADNÍ TERMÍN

Soutěžit se bude v  týmových sportech – 
fotbal, florbal a vybíjená, a sportovních dis-
ciplínách – skok z místa, hod na cíl, bikross, 
in line bruslení, střelba, skákání přes gumu, 
skok v pytli a opičí dráha. 

Z  výčtu disciplín je zřejmé, že některé 
patří k  těm tradičním, jiné zase tak obvyk-
lými nejsou a bude zajímavé, jak se v rámci 
jednotlivých škol a  ročníků děti o  účast na 
premiérové akci „poperou“. Času na přípra-
vu, zlepšování výkonů, souhru mají dosta-
tek, neboť podmínky a pravidla jednotlivých 
vybraných sportů jsou všem známá již od 
začátku března.

Aktuálně se snažíme oslovovat spon-
zory, kteří by nám pomohli se zajištěním 
financí na pokrytí přepravy jednotlivých 
týmů, na nákup a potisk triček, na poháry, 
medaile, diplomy, na nějaké malé dárečky 
pro účastníky. Obracíme se také na obce/
školy s žádostí o poskytnutí finančních darů, 
které budou použity na zajištění občerstvení 
všech účastníků z jednotlivých škol.

Snad se nám tato nová akce podaří, snad 
nám pandemická situace neřekne neoblíbe-
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né „stop“, snad vyjde i počasí… a pokud bu-
dete chtít přijít povzbudit naše děti, neváhej-
te a termín si poznamenejte do kalendáře.

Našim domácím sportovcům budeme 
spolu s vámi držet palce a všem účastníkům 
přát, aby se jim akce líbila, aby si odnesli 

nejen ocenění, ale také nové zážitky, poznali 
nové kamarády. 

Poznámka: Naše reprezentanty poznáte 
podle zelených dresů.

Milan Stypka  

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET OBCE DOBRÁ
Již v roce 2020 (konkrétně v rámci jed-

nání dne 9. 3.) zastupitelstvo obce schválilo 
„Zásady participativního rozpočtu obce Dob-
rá“ (dále jen „Zásady“).

Participativní rozpočtování představu-
je inovativní nástroj zlepšující komunikaci 
mezi obcí Dobrá a občany při rozhodování 
o  rozdělení financí z  obecního rozpočtu. 
Obecně je možné popsat participativní roz-
počet jako část peněz obecního rozpočtu, 
o jejímž využití spolurozhodují občané spo-
lečně se svými volenými zastupiteli. Občané 
pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze 
mělo v obci v následujícím roce vylepšit (vý-
ňatek z Článku I. „Zásad“).

Jedná se tedy o pobídku občanů k aktiv-
nímu zapojení do života obce. Jistě i v naší 
obci žijí lidé, kteří mají zájem o  zlepšení 
podmínek pro život ve svém okolí, umějí 
nahlížet na problémy a nabídnout jejich ře-
šení. I  k  tomu jim mohou pomoci finanční 
prostředky, které jsou každoročně uvolněny 
z  rozpočtu obce v  rámci participativního 
rozpočtu.

Pro rok 2023 bude výše finančních pro-
středků, které budou uvolněny z  rozpočtu 
obce Dobrá dle „Zásad“, činit 1 milion Kč 
(projednáno a  schváleno na jednání zastu-
pitelstva obce dne 21. 3. 2022).

Zastupitelstvo současně schválilo po-
sunutí termínu pro přijímání návrhů na 
15.  červen 2022 a  termínu pro posouzení 
návrhů a  následné hlasování veřejnosti na 
15. červenec 2022.   

Zásady a  potřebné přílohy jsou k  dis-
pozici: https://www.dobra.cz/obecni-urad/
dokumenty-ke-stazeni/participativni-roz-
pocet/

V  krátké historii participativního roz-
počtu v  naší obci byl dosud podán jediný 
návrh, podotýkám, že úspěšný – viz násle-
dující úřední zápis:

Dne 12. 7. 2021 se sešla pracovní skupi-
na a v souladu s ustanovením článku IX. Zá-
sad posoudila jeden předložený návrh, a to 
„Dětské hřiště v  parku u  kostela“ předkla-
datele pana Pavla Peterka, zaregistrovaný 
dne 20. 5. 2021. Celkové náklady související 
s realizací projektu jsou 241 456,- Kč.

Akce bude realizována v letošním roce.

Máte-li dojem, že právě váš nápad by 
mohl být tím, který „osloví“ ostatní občany 
a ti jej v hlasování podpoří, neváhejte – výše 
v  textu naleznete odkaz na obecní webové 
stránky a proklikáte se až k potřebným do-
kumentům.

Milan Stypka 
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MOST PŘES ŘEKU MORÁVKU
OMluva	a inFORMace

Most přes řeku Morávku spoustu let 
slouží jako spojnice mezi „částí za řekou“, 
skalickou a  centrem obce. Tato stavba má 
své parametry (nosnost) a  pravidla užívá-
ní. Ta byla nastavena již v rámci kolaudace 
a  most tedy není v  žádném případě volně 
průjezdný. Město Frýdek-Místek stanovilo 
linii a  umožnilo používat most svým ob-
čanům v  sousedství mostu bydlícím. Most 
může být užíván i dalšími skupinami obča-
nů a Obecní úřad v Dobré vydává povolení 
k průjezdu jen tehdy, jsou-li dodržena pravi-
dla a podmínky ze strany žadatele.

V rámci nadpisu k tomuto článku je uve-
deno slovo „omluva“. Ta je určena všem řidi-
čům, kteří byli nemile překvapeni, až zasko-
čeni dne 21. března tohoto roku v  ranních 
hodinách, kdy most musel být z rozhodnutí 
statika uzavřen z havarijních důvodů. Statik 
dorazil na místo do 15 minut od telefonátu 
a velmi rychle a zkušeně rozhodl o uzávěře. 
Děkujeme nejen jemu, ale také všímavému 
občanovi, který nezištně poukázal na zjevný 
problém mostu a podělil se o tuto informaci 
s odpovědnými pracovníky obecního úřadu.

Provoz na mostě byl po opravě obnoven 
v  pátek 25. března, navíc přibyly plastové 
retardéry.

Zde je prostor pro několik čísel, z nichž 
bude zřejmé, že údržba mostu (ať už drob-
ná, nebo se jednalo o  větší opravy a  úpra-
vy) probíhá každoročně – od roku 2010 
do současnosti (započtena i  nutná oprava 
z  března tohoto roku) obec vynaložila cca 
830.000,-  Kč, příjem z  povolenek za totéž 
období byl obdobný, cca 840.000,- Kč. 

DRuHýM	 slOveM	 pOD	naDpiseM	
je	„inFORMace“.

Ta souvisí s  dlouhodobě plánovanou 
generální opravou mostu, na níž se spolu 
s  obcí podílí finančně také město Frýdek-
-Místek. Oprava měla být realizována již 
v  loňském roce, ale po dohodě se zástupci 
města byla odložena o rok, neboť by samot-
ná oprava mostu kolidovala s  budováním 
kanalizace na skalické straně.

Termín	 opravy	 je	 znám	 –	 červenec	
a srpen	2022.	po	dobu	opravy	bude	most	
uzavřen.

Prosíme všechny uživatele mostu, aby 
tuto nepříjemnou situaci pochopili, s předsti-
hem se na ni připravili a než začnou zvyšovat 
své hlasy a posílat stížnosti na náš úřad, aby 
si uvědomili, že oprava je nutná a je v zájmu 
všech uživatelů z  důvodu zajištění bezpeč-
nosti přechodu či přejezdu mostu.

O objízdných trasách budete informováni 
ve všech obecních médiích. Děkujeme vám za 
pochopení.

Milan Stypka 
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Výstavba, projekty v naší obci…
detailnější popis – část II.

V  únorovém vydání Doberských listů 
jsme se podrobně věnovali jedné z  připra-
vovaných investic, Komunitnímu domu pro 
seniory (KODUS).

Dnes vám představím další. Sokolské 
hřiště.

Díky technickým podkladům pana 
Ing. Tomáše Chýlka a osobní účasti na do-
savadních jednáních se vás pokusím pro-
vést procesem od záměru až po vypracování 
studie s  dvěma variantami řešení daného 
území.

V první řadě uvádím, že obec je vlastní-
kem sokolského hřiště. Toto území již dlou-
há léta neslouží jeho původnímu účelu, ani 
se zde nekonají poutě, pouze se zde deponu-
je zemina z různých stavebních prací v obci. 
A  v  neposlední řadě je „sokolák“ využíván 
k parkování osobních automobilů – je totiž 
v blízkosti mateřské školy a parkovací místa 
jsou aktuálně nevyhovující, jejich počet ne-
dostatečný. K  těmto důvodům přibyl ještě 
jeden navíc, který radu obce přiměl k vypra-
cování studie využití území – nový majitel 
bývalé sokolovny projevil zájem o  vybudo-
vání příjezdové komunikace a  nabídl obci 
v této rovině spolupráci. 

Rada obce vzhledem k  žádosti vlastníka 
bývalé sokolovny o  zajištění příjezdu k  bu-
dově a  se znalostí situace s  nepřehledným 
parkováním rodičů dětí z  mateřské školy, 
rozhodla o vypracování studie využití území.

Záměrem obce bylo vymezit plochy pro 
parkování (15 až 20 automobilů), příjezd 

k sokolovně a v neposlední řadě prostor pro 
občanskou vybavenost. 

Studie měla řešit i  plochu pro občan-
skou vybavenost takovým způsobem, aby 
plocha byla kompaktní s  více možnostmi 
využití (bazén, sportovní zařízení nebo zaří-
zení zdravotnického charakteru).

Zpracování studie bylo zadáno ATELIÉ-
RU S2 z Českého Těšína. Projektant vypra-
coval pět pracovních návrhů využití území, 
z nichž investiční komise rady obce vybrala 
jednu variantu. Druhou doporučila rada 
obce. 

Obě tyto varianty pak byly následně pro-
jektantem dopracovány do konečné podoby.

U  varianty A  je 36 parkovacích míst, 
u varianty B pak 32.

U  varianty A  je navržen objekt o  ploše 
790 m2, u varianty B o ploše 890 m2.

U  obou variant je rovněž nově vymeze-
ná plocha pro památník věnovaný členům 
TJ Sokol, kteří padli ve 2. světové válce.

Realizační náklady na jednotlivé varian-
ty jsou rovněž součástí studie.

U  varianty A  se jedná o  58,02 mil.  Kč 
- náklad na občanskou vybavenost 
a  6,18  mil.  Kč na vybudování parkovacích 
míst a příjezdu k bývalé sokolovně. 

U varianty B pak o 64,38mil Kč jako ná-
klad na občanskou vybavenost a 5,88 mil. Kč 
na vybudování parkovacích míst a příjezdu 
k bývalé sokolovně.
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Prioritou bude realizace parkovacích míst 
a přístupové komunikace k bývalé sokolov-
ně. Způsob využití objektů občanské vyba-

venosti se stane předmětem široké veřejné 
diskuze.

Milan Stypka 
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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:	4.5.,	1.6.,	6.7.,	3.8.,	7.9.,	5.10.,	2.11.,	7.12.	2022.

Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2022
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.

Hledám spolehlivého člověka pro údržbu zeleně 
v průmyslovém areálu v Nošovicích.

Vyučení v oboru není podmínkou, požadujeme základní orientaci v zahradnických čin-
nostech: sekání a údržba zeleně, pletí, prořezávání a péče o stromy a keře, tvorba a údržba 
záhonů, práce se zahradní technikou. Nástup: 4/2022. Lze DPP i DPČ, ŽL i standardní 
PP. Zkrácený i plný úvazek, možno i pro invalidy či ženy na MD. V případě zájmu pošlete 
SMS 775 522 312, ozvu se zpátky, nebo email: facility@rychleopravy.cz

Upozornění návštěvníkům lesa
Vážení občané,

obec Dobrá má mimo jiné ve svém vlast-
nictví část lesního porostu, který se nachází 
směrem od Sparty k mostu přes řeku Moráv-
ku. Stav dřevin nacházejících se v této lokali-
tě byl našim správcem lesa vyhodnocen jako 
havarijní. Z tohoto důvodu musí obec provést 
opatření, která zamezí potencionálnímu ohro-
žení zdraví návštěvníků lesa. Žádáme proto, 
abyste nevstupovali do lesa,	a to	zejména	při	
zhoršených	povětrnostních	podmínkách. 

Nebezpečné jsou zejména jasany, které 
jsou napadeny houbami. Vyvrátit se může 
každý, i zdánlivě zdravý strom.  

Dřeviny, které jsou nejvíce rizikové, byly 
označeny čísly a  v  nejbližším možném ter-
mínu budou profesionální firmou odtěženy. 

Dřevní hmotu budeme nabízet zájem-
cům k odprodeji. Žádám proto všechny zá-
jemce, kteří budou mít zájem dřevní hmo-
tu za přijatelnou cenu od obce odkoupit, 
aby se nahlásili buďto telefonicky na číslo 
734 678 217, nebo e-mailem na adresu riz-
kova@dobra.cz.

Markéta Řízková,  
referent odboru 

správy majetku a investic
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Návštěva dobrovolných hasičů  
v uprchlickém táboře 

V uprchlickém táboře ve Vyšních Lho-
tách v  současné době pobývají váleční 
uprchlíci z Ukrajiny. Jsou to zejména ženy 
a  hlavně děti, které musely opustit svou 
rodnou zemi, aby si mnohdy zachránily 
holý život.  Většina z nich se ještě před útě-
kem setkala s útrapami, které válka přináší. 

Zvažovali jsme, jak a čím bychom moh-
li ukrajinské děti potěšit a  pokusit se, aby 
alespoň na chvíli zapomněly, co muse-
ly v  poslední době zažít a  s  čím se zřejmě 
i v budoucnu budou muset ještě vyrovnat.  

Napadlo nás, že bychom se pokusili 
dohodnout s vedením tábora návštěvu na-
šich členů, i s hasičskou technikou, přímo 
v areálu tábora a vymyslet program, který 
by děti alespoň na chvíli pobavil.  

A podařilo se! 

Kromě krásného slunečného počasí nás 
čekala asi padesátka dětí různého věku, ně-
které samy, některé se svými maminkami či 
babičkami.

Líbilo se jim prohlédnout si hasičskou 
techniku, posedět v hasičském autě, zasou-
těžit si v rychlosti zásahu se džberovou stří-
kačkou, a hlavně se vyřádit v pěně, kterou 
jsme jim vyrobili z toaletního mýdla. 

Radost jsme udělali i  drobnými dáreč-
ky, sladkostmi, balónky a  dalšími věcmi, 
za které bych chtěla moc poděkovat všem, 
kteří nás na naši cestu za dětmi tak štědře 
vybavili.  A  to zejména společnosti MILA-
TA s.r.o., společnosti JEWA s.r.o., spolku 
Maminky s  dětmi, ale i  zaměstnankyním 

Obecního úřadu Dobrá, které také nema-
lou měrou přispěly, a pomohly tak vyloudit 
úsměv na tvářích ukrajinských dětí.

(Z  důvodu mezinárodní ochrany musí 
být fotografie ukrajinských uprchlíků rozos-
třeny.)  

Za Sbor dobrovolných hasičů Dobrá
Markéta Řízková
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EKODEN JARO 2022
Asi 2 dny před úklidovou akcí jsem re-

álně přemýšlel, že EKODEN budeme mu-
set kvůli nepříznivému počasí zrušit. Týden 
předtím nám krásně svítilo sluníčko, a bylo 
krásně teplo. Bohužel nám trochu nasněži-

lo, ale ani teploty okolo 0°C několik dobro-
volníků neodradilo a přišli! 

Sešlo se nás necelých 20 a  znovu jsem 
položil otázku, zda akci nezrušíme. A  ne-
zrušili! Nakonec jsme se rozhodli kvůli 

Poděkování
Komise pro rodinu a  občanské záležitosti při radě obce Dobrá uspořádala 

v březnu sbírku oblečení a potřeb do domácnosti.

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří do sbírky přispěli. Všechny věci budou 
poskytnuty potřebným prostřednictvím Diakonie Broumov a Textilní banky.

Za komisi Radka Zitová

Turistický výlet
Přátelé turistiky, zveme vás na letošní 1. turistický výlet v sobotu 30. 4. 2022, 

kdy se vydáme vlakem z Dobré do Frýdku a dále se necháme busem vyvést do 
sedla na Pinduli. Odtud již pěšky přes Malý Javorník na Velký Javorník a po ob-

čerstvení zpátky dolů směr Frenštát pod Radhoštěm. Trasa je dlouhá 9 km

Sraz bude na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku 
v sobotu 30. 4. 2022 v 08:30 hod. 

Prosíme zájemce, aby se přihlásili  
na tel. 775 933 551. Těšíme se na vaši účast.

Sportovní klub  Renata Friedlová

ZAHRÁDKÁŘSKÁ  PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 – 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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podmínkám, že uděláme krátkou akci oko-
lo Černého potoka. Asi po hodině jsme akci 
ukončili, a nasbírali jsme plný vozík odpadů 
o hmotnosti 200 kg!  

Rád bych poděkoval všem účastníkům za 
super odvedenou práci a  zároveň bych Vás 

chtěl pozvat na podzimní EKODEN, kde si 
v závěru akce opečeme buřty od Bobra.

Za skautské středisko Doberčata
Tomáš Berka

Vedení Základní školy Dobrá společně 
s  pedagogickými pracovníky věnuje pozor-
nost rozvoji čtenářské gramotnosti, která je 
jedním z  hlavních cílů celého vzdělávacího 
procesu a v posledních letech získává na vý-
znamu. Žáci si čtenářské dovednosti a zvyky 
budují už v raných fázích vzdělávání, aby po 
ukončení základní školy měli čtenářské do-
vednosti dobře zvládnuté a zvyky pevně za-
kotvené. V  letošním školním roce byla tato 

Základní škola informuje…

Podpora čtenářské gramotnosti
J. A. Komenský: „Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.“
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Projekt Řecko a bohové
Ve dnech 7. a 8. března se žáci 6. roční-

ku zúčastnili výukového projektu s názvem 
Řecko a bohové, který je již na naší škole tra-
dicí. V rámci projektu jsou realizovány me-
zipředmětové vztahy a  je propojeno učivo 
dějepisné, literární a výtvarné. Nezapomně-

lo se ani na prověření fyzických sil, neboť 
staří Řekové se vždy snažili o  rovnoměrný 
rozvoj duše i těla – kalokagathii.

Šesťáci se pomocí interaktivních me-
tod seznamovali s  průběhem starověkých 

priorita vzdělávání na naší škole podpoře-
na i Klubem rodičů při ZŠ Dobrá, kterému 
samozřejmě patří velké poděkování jak od 
vyučujících, tak především od žáků. Klub fi -
nančně podpořil nákup dětských vědomost-
ních her – Telepatie, PLUS Česko, Slovní 
expres, Písmenkobraní, interaktivních mlu-
vících publikací – Hravá přírodověda, Staré 
pověsti české, Člověk a  příroda, Vyjmeno-
vaná slova, Atlas světa, publikací Čtení jako 
hra, Zakousněte se do knihy a  Čtu a  vím 
o čem, čtenářských sáčků, čtenářských kos-
tek, čtenářských věží.

Celkové částka, která byla vyčleněna na 
nákup pomůcek sloužících k rozvoji čtenář-

ských kompetencí žáků 1. stupně, dosáhla 
výše 43 670 Kč. Pomůcky jsou hojně využí-
vány nejen v běžných hodinách, ale i o pře-
stávkách a v zájmovém vzdělávání. Žáci jsou 
vedeni k porozumění čteného textu, orienta-
ci v textu, chápání významu slov, reproduk-
ci čteného, rozvoji slovní zásoby a fantazie, 
která do světa dětí neodmyslitelně patří.

Je na ně příjemný pohled, když si hrají 
a zároveň učí a rozvíjejí.

Naším úkolem je naučit žáky si číst ne 
z povinnosti, ale pro radost. Snad se nám to 
podaří.

Mgr. Renata Kubalová
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olympijských her, které byly vždy neod-
myslitelně spojeny s  myšlenkou míru. 
Učili se pomocí metod RWCT pracovat 
s textem, spolupracovat ve skupině, vy-
užívat různé informační zdroje, obhá-
jit svůj názor, rozvíjeli svou schopnost 
naslouchat druhým, dodržovat zásadu 
fair play při vzájemném zápolení na 
sportovním kolbišti. Metody aktivního 
učení ve skupinách formou vzájemné 
spolupráce umožňovaly dětem nový 
přístup k získávání informací a rozvíjely 
jejich schopnost uvědomovat si zodpo-
vědnost za výsledek skupiny. Pohoto-
vost a bystrý úsudek prověřilo i dějepis-
né pexeso.

Při přípravě prezentace „svého“ 
boha (mytologické bytosti) nahlédli 
žáci do tajů starých řeckých bájí a obje-
vovali moc řeckých bohů. Řečtí bohové 
a  starověká řecká mytologie je klasic-
kým znakem řecké civilizace a  šesťáci 
vzali svůj úkol opravdu zodpovědně. 
Nejenže každý z nich představoval boha 
(mytologickou bytost), ale s  velkou 
pečlivostí si s pomocí rodičů (případně 
i  prarodičů) „ušil“ oděv a  vyrobil jed-
notlivé atributy, které k  bohovi patří. 
A tak vedle sebe stáli např. Zeus s bles-
kem, Poseidon s  trojzubcem, Apollón 
s  šípy, Artemis s  lukem, Arés držící 
v ruce meč a štít.

Moc mě „bohové a  mytologické 
bytosti“ překvapili a zaslouží si uznání 
a obdiv, že to tak pěkně zvládli. Prožili 
jsme společně příjemné dva dny a žáci si 
domů odnášeli neobvyklé zážitky a nové 
vědomosti z dějin starověkého Řecka.

Mgr. D. Kalníková
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Účast žáků v šachovém turnaji

Skřivánek

Ve středu 9. března 2022 se uskutečnil 
„Okresní přebor škol 1. - 5. ročníku v  ša-
chu“. Pořadatelem akce bylo Středisko vol-
ného času Klíč a Beskydská šachová škola. 
Celkem se turnaje zúčastnilo 26 družstev 
se 106 hráči. Soutěžilo se nejenom o  me-
dailová umístění, ale i  o  postupová místa 
do Krajského přeboru škol.

Turnaje se zúčastnili i  žáci naší školy, 
kteří vytvořili dvě družstva v  následujícím 
složení:

Družstvo	„a“	soutěžilo	ve	složení:
Amálie Martikánová 2. A
Markéta Slívová  4. B
Kateřina Klose  4. B
Vít Kotala  5. C

Družstvo	„B“	soutěžilo	ve	složení:
Kvido Tragan  1. C
Vítězslav Meca  3. B
Zuzana Kurdiovská 4. C
Jakub Petřík  5. B

Na medailová umístění tentokrát 
nedosáhli. Obsadili 16. (družstvo „A“) 
a 17. místo (družstvo „B“). Důležitější pro 
závodníky byly získané zkušenosti, které 
mohou v příštím ročníku soutěže aplikovat. 

Vítězné nakonec bylo družstvo „A“ 
z  8.  ZŠ Frýdek-Místek, 2. místo obsadili 
žáci ze ZŠ Sedliště a 3. místo družstvo „B“ 
z 8. ZŠ Frýdek-Místek.

Poděkování patří i asistentce pedagoga 
Evě Skarkové, která žáky na soutěž dopro-
vázela a po celou dobu povzbuzovala.

Mgr. Renata Kubalová

11. března 2022 se po delší odmlce ko-
nalo pro žáky 1. stupně školní kolo soutě-
že ve zpěvu Skřivánek. Soutěž probíhala 
ve školním sále a  zúčastnilo se jí 30 zpě-
váčků z prvních až pátých tříd. Kategorie 
byly tři.

V první kategorii zpívali naši prvňáčci. 
Tuto kategorii vyhrála Agáta Mesingová 
z 1. A, na druhém místě se umístila Anna 

Cinařová z 1. A a na třetím místě se umísti-
la Nina Filipová z 1. A.

Ve druhé kategorii se představili žáci 
druhých a  třetích tříd. Na prvním mís-
tě se umístila Sofie Šabršulová z  2. B, na 
druhém Šárka Foldynová z  3. A  a  na tře-
tím Lucia Tulinská z 3. A. V třetí kategorii 
spolu bojovali chlapci a  dívky ze čtvrtých 
a pátých tříd. Na prvním místě se umístila 
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8. ročník turnaje v Dodgeballu
11. března a  25. března se konal mezi 

žáky velmi oblíbený 8. ročník turnaje v Do-
dgeballu. Tato hra je speciální druh vybí-
jené, ve které stojí proti sobě 2 družstva 
s  pěti hráči a  vzájemně se snaží vybíjet. 
V  této hře není nejdůležitější střelba jako 
u klasické vybíjené, ale důležitější je chytá-
ní míče. Turnaje se zúčastnily třídy 2. stup-
ně a 5. ročníky – celkem 15 třídních kolek-

tivů – přes 90 hráčů a hráček. Turnaj díky 
velkému počtu zúčastněných tříd musel být 
rozdělen do dvou hracích dnů. 

V  kategorii 5. – 7. ročník zvítězila tří-
da	7.	D ve složení Jakub Škapa, Jan Stříž, 
Jiří Galla, Adam Kotásek a  Hynek Weiss-
mann, na druhém místě se umístila třída 
7.	 a  a  třetí místo vybojovala třída 7.	 B.  

V  kategorii 8. – 9. ročník zvítě-
zila s naprostým přehledem třída 
9. a ve složení Michael Thomas 
Carter, Lukáš Svoboda, Jakub 
Funiok a  Lukáš Strack. Druhé 
místo obsadila třída 8.	c  a  třetí 
místo získala třída 9. B. Vítězové 
byli odměněni sladkostmi.

Děkuji všem hráčům za účast 
na turnajích, za předvedené vý-
kony a  skvělé sportovní chování, 
Klubu rodičů pak za sponzoring. 
Sportu zdar a Dodgeballu zvláště!

Mgr. Jiří Šmahlík

Lucie Beloritová z  5. A, na druhém místě 
se umístila Natálie Skalková ze 4. B  a  na 
krásném třetím místě se umístila Eliška 
Blahutová z 5. A. Porota měla velmi těžké 
rozhodování. 

Do poroty zasedly paní učitelky první-
ho stupně a z výkonů dětí byly mile překva-
pené.

Všem zpěvákům, zpěvačkám, výher-
cům i zúčastněným blahopřejeme a gratu-
lujeme!

Mgr. Kateřina Dobešová
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Návštěva Planetária a Hvězdárny  
– Ostrava-Krásné Pole

Dne 30. 3. 2022 se žáci pátých ročníků 
Základní školy Dobrá zúčastnili vzdělávací 
exkurze do Planetária a  Hvězdárny v  Ost-
ravě. Nejdříve v sále planetária, což je míst-
nost s uměle vytvořenou hvězdnou oblohou, 
zhlédli všichni společně živě moderovaný 
pořad „co	vidíme	na	obloze?“

Připomenuli si významy pojmů, se kte-
rými se seznámili v  hodinách přírodovědy 
jako např. obzor, světové strany, hvězdná 
obloha, základní souhvězdí, polární záře, 
objekty na obloze, další tělesa naší Sluneč-
ní soustavy a zároveň se dozvěděli i spoustu 
nových informací.

Následoval sférický film s názvem „lu-
cie	a  tajemství	padajících	hvězd“, ve kte-
rém hlavní hrdinové lední medvěd Vladi-
mír, tučňák James a všetečný kolibřík Lucie 
podnikli na palubě rakety Polaris vesmírnou 
cestu za poznáním tajemství polární záře. 

Navštívili Měsíc, oblast malých planetek 
mezi Marsem a Jupiterem a nakonec přistáli 
na povrchu jedné z komet. 

Po ukončení programu měli žáci mož-
nost prohlédnout si interaktivní expozice 
v  prostorách celého planetária a  postupně 
navštívili i  kopuli hvězdárny, ve které vy-
slechli výklad o  astronomické pozorovací 
technice a mohli pozorovat oblohu a Slunce.

Žákům se tato (už jednou kvůli vládním 
karanténním opatřením odložená) akce vel-
mi líbila a určitě si odnesli spoustu nových 
zajímavých informací.

Děkujeme	 za	 poskytnutí	 finančního	
daru,	 ze	 kterého	 byla	 žákům	 uhrazena	
doprava.

Mgr. Jana Kavková, Mgr. Renata Kubalová, 
Mgr. Ivana Nohlová
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Mateřská škola Dobrá informuje…

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Tak nám začalo další roční období, kte-

ré nás všechny v  měsíci březnu již hýčkalo 
čím dál teplejšími paprsky jarního slunce, 
probouzejícími se prvními kvítky i  zpěvem 
ptáčků, kteří se již vrátili z teplých krajin.

Děti naší školky si také ve svých třídách 
povídaly o probouzejícím se jaru, o prvních 
jarních květinách, poznávaly opeřence, tedy 
ptáčky na obrázcích, ale i venku, na vycház-
kách či na zahradě.

V  některých třídách si děti také nasely 
nejrůznější semínka a každý den pak pozo-
rovaly, jak semínka pomalu klíčila a rostla. 
Děti měly možnost pozorovat růst fazolí, 
řeřichy či hrášku. 

Každá třída si teď na jaře rovněž vyzdo-
bila svůj stromeček před naší školkou, na 
kterém se tak objevili ptáčkové v  různých 
provedeních, velikonoční vajíčka či barevné 
jarní květinky.

Naše pilné dětičky se rovněž s chutí pus-
tily do jarního úklidu naší zahrady, kde hra-
baly šišky, zbytky listí a další smetí, které se 
po zimě objevilo na naší zahradě.

V  měsíci březnu děti naší školky také 
navštívily v rámci měsíce čtenáře na pozvá-
ní paní knihovnice místní knihovnu. Paní 
knihovnice si pro děti připravila mnoho za-
jímavých pohádkových knížek, které si děti 
v  průběhu pobytu v  knihovně mohly pro-
hlédnout.

Nejprve si však paní knihovnice připra-
vila pro děti zábavné úkoly a hádanky, které 
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se týkaly různých známých i méně známých 
pohádkových postav. Děti, které pohádko-
vou postavu uhodly, měly možnost její obrá-
zek pověsit na tabuli.

V  závěru naší návštěvy knihovny paní 
knihovnice pozvala naše předškoláky na 
noční nocování v  knihovně pod názvem 
„Noc s Andersenem,“ které určitě slibovalo 
plno knih, pohádek a dobrodružství.

Koncem měsíce března na děti čekalo 
také divadelní představení s názvem „O víle 
Květničce,“ kterou si pro naše děti připravi-
lo divadélko „Smíšek.“

A co nás čeká v měsíci dubnu?

Zatím to vypadá na pravé „aprílové po-
časí,“ takže se necháme překvapit…

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková, uč. MŠ
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Eva Nováková (spolek Maminky s dětmi)
PřIvÍtáme Se PÍSnIčkOU, ná-

sleDně	 se	 účasTníMe	 pROGRa-
Mu,	 kTeRý	vyMyslí	 jeDna	Z Ma-
Minek,	 TvOříMe,	 HRajeMe	 si,	
ZpíváMe,	cvičíMe…	

Odmaturovala na Střední pedagogické 
škole a Střední zdravotnické škole v Krnově, 
poté pokračovala ve studiu na Pedagogické 
fakultě na Ostravské univerzitě. Pracovala 
jako učitelka v mateřské škole v Dobré, nyní 
je maminkou na rodičovské dovolené. Žije 
s rodinou ve Frýdku-Místku, kde se jí naro-
dili tři krásní zdraví kluci. Baví ji pozorovat 
jejich pokroky, kreativní tvoření, ráda si 
zahraje svižné zábavné deskové hry. Miluje 
procházky přírodou, poslední dobou se ráda 
věnuje využití toho, co nám příroda sama 
nabízí (sběr bylinek, sušení, výroba marme-
lád, sirupů, pesta z medvědího česneku…). 
Je předsedkyní spolku Maminky s  dětmi, 
díky kterému se pravidelně schází maminky 
s nejmenšími dětmi v Dobré.

Jak vznikl nápad založit spolek ma-
minky	s dětmi?

Spolu s dalšími maminkami, se kterými 
jsme se setkávaly a  měly děti v  podobném 
věku, jsme něco takové postrádaly, pro-
to vznikla myšlenka, že spolek založíme. 
S jeho vznikem nám pomohl Mgr. Vítězslav 
Pantlík, za to bych mu chtěla i v tomto roz-
hovoru ještě jednou moc poděkovat.

kdo	 může	 akce	 spolku	 navštěvovat,	
kde	se	konají	a kdy?

Spolek je určen maminkám s  dětmi do 
cca 5 let a scházíme se podle věku dětí. Kdyby 
se chtěla nějaká maminka připojit, nejlepší 
je přidat se na facebooku do skupiny Spolek 

maminky s dětmi v Dobré, tam se dozví bližší 
informace. Setkáváme se v hasičárně. 

jaké	 aktivity	 na	 setkáních	 maminek	
s dětimi	probíhají?

Přivítáme se písničkou, následně se 
účastníme programu, který vymyslí jedna 
z  maminek, tvoříme, hrajeme si, zpíváme, 
cvičíme… po aktivitkách si děti spolu hrají, 
zatímco si my maminky povídáme při kávič-
ce, sdílíme různé informace, probíráme, co 
nás naplňuje, trápí… je to různé, záleží také, 
jaké maminky se sejdou a čím do programu 
přispějí. 

jaké	větší	akce	jste	již	uspořádaly?	
Jaké větší akce máme úspěšně za sebou? 

Jedna z prvních větších akcí byl „Karneval“, 
za doby covidové se konalo „Hledání veli-
konočních vajíček“ (děti chodily jen se svou 
maminkou po stanovištích) jednou z  vět-
ších posledních akcí bylo nyní třeba krásné 
„Uspávání broučků.“ 

jak	 ovlivnila	 pandemie	 koronaviru	
vaši	činnost?	předpokládám	správně,	že	
jste	se	nescházely?

Pandemie nás postihla, nesetkávaly 
jsme se. Proto jsme nyní vděčné za každé 
setkání.

Máte	nyní	nějaké	větší	plány	pro	blíz-
kou	budoucnost?	

Podaly jsme žádost o  dotaci v  rámci 
Grantového programu společnosti Hyundai 
„Dobrý soused“. Nyní čekáme, zda nám ho 
schválí a pokud ano, máme v plánu uspořá-
dat pár akcí nejen pro maminky s dětmi, kte-
ré navštěvují spolek. O  co jde? To je zatím 
překvapení...
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jak	uvádíte	na	webu,	v rámci	času	po	
řízené	aktivitě	 si	mezi	 sebou	vyměňujete	
informace...	napadá	mne,	jestli	bys	moh-
la	uvést	příklad	informace,	která	pomoh-
la	zrovna	Tobě?

Rozhovory s  ostatními mě velice obo-
hacují… jednou jsme hovořily o  tom, jak 
se dát po porodu zpět do formy. Na setkání 
byla zrovna přítomná i  zdravotní sestra na 
mateřské, díky které jsem zjistila, že mám 
diastázu, kvůli které by mi nevhodné posilo-
vací cviky ublížily.  Bylo mi to velkým příno-
sem. A je toho spousta dalšího.

jak	 vnímáš	 podporu	 vašich	 aktivit	
ze strany doberských občanů i  ze strany 
Obecního	úřadu?	

S  obcí se nám výborně spolupracuje, 
díky ní máme zázemí i velkou podporu.

kolik času příprava na jednotlivá se-
tkání	vezme?

Program nedělá jen jedna maminka, 
vždy se střídáme a  zapojují se maminky 
všechny, je to velice inspirující, pestré, te-
matické… kolik mi to zabere času? Jak kdy, 
ráda si to nechávám projít hlavou a přemýš-
lím, co děti baví, jak jim to podat, ať se hý-
bou, něco nového se dozví….

Připadá mi trochu nespravedlivé, že je 
spolek věnován výhradně maminkám, při-
tom je moderní, aby se o děti starali i tatín-
kové… Mohou v případně potřeby přijít i tá-
tové, kdyby maminky zrovna nemohly? Na 
webových stránkách máte také fotografie 
celých rodin…

Osobně znám jen jediného tatínka, který 
by byl na mateřské, každopádně náš spole-
ček navštěvují i  tatínkové, když to mamin-
kám zrovna nevyjde… ale je to ojedinělé. 
Ano, na fotografiích jsou i celé rodiny. Sna-
žíme se společné větší akce dělat pro všech-
ny jejich členy.

věnujete	se	rodinám	s dětmi	jen	do	ur-
čitého	věku…	potkávají	 se	pak	maminky	
se	staršími	dětmi	i později?

Společek byl založený se záměrem, aby-
chom smysluplně vyplnily čas, než děti za-
čnou chodit do mateřské školy. Aby již ně-
koho znaly, když nastoupí do školky.

kdybys	 mohla	 v  Dobré	 něco	 změnit,	
co	by	to	bylo?

Naše vesnička se mi moc líbí, je mojí sr-
deční záležitostí. Ptáš se mě na změnu? Moc 
by se mi líbila nějaká netradiční stezka na 

Paní Eva Nováková je druhá zprava z dospělých osob.
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procházky (třeba i s kočárkem) s aktivitami, 
které by cestu zpestřily.  Něco jako je Lesní 
stezka Vyhlídka ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Byl jsem potěšen, že k veřejnému dění v 
naší obci se přidali lidé sdruženi v zajíma-
vém spolku. Eva Nováková je doberskou 
rodačkou, se kterou jsem chodil pár let škol-

ní docházky do stejné třídy, a nejen z jejích 
odpovědí jsem získal pocit, že má Dobrou 
přirostlou k srdci. Celému týmu spolku Ma-
minky s dětmi přeji, aby se jim další práce s 
maminkami i dětmi dařila a spolek jen roz-
kvétal. Děkuji Evě za rozhovor.

Rozhovor připravil Petr Salamon

KARNEVAL SPOLKU MAMINKY S DĚTMI
Letos jsme karneval pojaly trochu ne-

tradičně. Nebyla to jedna velká hromadná 
akce, ale skupinková. Tak jak se scházíme 
podle věku dětí po celý rok.

Skupinka s  názvem piškoti si karneval 
náramně užila. Přiletěla Kouzelná beruš-
ka, zatoulala se k  nám Červená karkulka, 
zachraňovat svět přišli 2 Spidermani, něco 

dobrého uvařila kuchařinka. Děti si užily 
společné tancování, soutěže a i my maminky 
jsme se dobře bavily.

Veronika Slívová

Dne 3. 3. 2022 se sešly v  hasičárně na 
karnevale maminky s dětmi staršími čtyř let, 
někteří dokonce v  doprovodu svých mlad-
ších sourozenců.
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Děti  si užily zábavné odpoledne v mas-
kách, hrály pohybové hry, zatančily  si, při-
pomněly si také třídění kuliček podle barev.

Na stole nechybělo občerstvení pro děti 
a maminky, a soudě dle smíchu dětí,  to bylo 
velmi vydařené odpoledne.

Andrea Filipová

kuřátka, děti ve věku okolo dvou let si 
na karnevalu ozdobily svého klauna, aby 
vypadal tak hezky jako všichni ostatní. Do 
bříška jsme si poslali ovocné špízy, které si 
každý vytvořil podle své chuti. Ani na klau-
na jsme nezapomněli, tomu jsme do bříška 
dali balónky, aby taky neměl hlad. Nakonec 
jsme si užili veselou diskotéku i s balonky ve 
tvaru zvířátek, které jsme si sami vyrobili. 

Kristýna Pumrová

Karneval kulihrášků se konal 15. 2. 
2022. Děti si užily pánskou jízdu, jelikož 
všechny holčičky z naší skupinky pro nemoc 
či karanténu na karneval nemohly dorazit. 
Kluci plnili různé úkoly, například zdobili 
velké klauny, přenášeli pinzetami bambul-
ky, tančili s nafukovacími balónky či spojo-
vali velká céčka. 

Karneval jsme si moc užili. 

Kristýna Tošenovská

Dnešní setkání bylo netradiční, i  děti 
ze skupinky drobečků (do 1. roku) si uži-
ly svůj první karneval. Přibatolily se samé 
zvířátka. Maminky své ratolesti vozily v au-
tíčku, tancovalo se, děti si hrály s  balónky 
a  ochutnávaly dobroty. Bylo to velice milé 
a moc nás to bavilo.

Eva Nováková
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Víkendovka na Orláku 
Druhý březnový víkend se oddíly Sý-

korek a  Medové hořčice vydaly na víken-
dovou akci na Orlím hnízdě. V květnu nás 
čekají svojsíkovy závody, proto byl cíl akce 
jasný – co nejlíp se na ně připravit! Sraz byl 
v  pátek u  vlakového nádraží v  Dobré, vla-
kem jsme se poté společně dopravili na Če-
ladnou. To ovšem nebylo všechno, museli 
jsme totiž zdolat pár kilometrů, než jsme se 
dostali k chatě. Večer se hrály seznamovací 
hry, při kterých si jednotlivé týmy vybojo-
valy první části mapy k pokladu.

Další den byl hodně nabitý. Odstartova-
li jsme rozcvičkou a super snídaní. Dopole-
dne se děti dozvěděly o  skautské historii, 
a  jelikož bylo hezky, zahráli jsme si i  ven-
kovní hry. Odpoledne se už neslo v duchu 

zdravovědy, protože se kolem chaty vyskyt-
lo plno zraněných vedoucích, které se děti 
naučily efektivně ošetřit. Protože kdo je 
připraven, není překvapen! V průběhu dne 
si týmy složily mapu k pokladu, za kterým 
se vydaly a úspěšně ho vystopovaly. Ani po 
večeři jsme neotáleli a program pokračoval 
luštěním šifer, morseovkou a noční vlajko-
vou hrou.

V neděli si děti také zahrály pár her, ná-
sledně se odcházelo na vlak a jelo se domů. 
Celý víkend bylo krásné počasí, se super 
dětmi a  vedoucími, takže si akci všichni 
užili a jeli domů spokojení.

Autor: Karel Paško, korekce:  
Adéla Rechtenbergová
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La Familia na cestách  
po světě 25.-27. 3. 2022

Austrálie našemu oddílu přišla už malá, 
a tak jsme se rozhodli prozkoumat celý svět 
na chatě Barnošce. Tak, jak už to bývá zvy-
kem, sešli jsme se před farou v  pátek ve 
tři hodiny odpoledne. Autobusem jsme se 
vydali z  Dobré do Raškovic k  hotelu On-
dráš, kde jsme přestoupili a  dál jeli až na 
zastávku Krásná, Nižní Mohelnice, Lesní 
správa. Pak jsme museli jít pěšky dvě hodi-
ny strmou a blátivou cestou k chatě, která 
je kousek pod vrcholem Travného.

Poté, co jsme došli na chatu, jsme se vy-
balili, a protože nám po cestě vyhládlo, tak 
jsme si dali na večeři to, co jsme si každý 
přinesli. Po večeři jsme si zahráli hru: Jak 
se známe u nás doma. Byli jsme rozřazeni 
do dvojic, měli jsme 10 min na to, abychom 
si o sobě řekli co nejvíc informací a potom 
vedoucí pokládali otázky na toho druhého 
z  dvojice a  museli jsme stejně odpovědět, 
když někdo odpověděl špatně, tak šla na 
řadu další dvojice. Celkem jsme zahráli tři 
kola a byla to sranda. 

Jakmile jsme dohráli, tak byla na řadě 
další hra a to, že jsme museli vytvořit sku-

pinky a do každé skupinky jsme pak dostali 
A4 s jedním slovem. Měli jsme si vymyslet 
svůj stát, a pak to odprezentovat ostatním. 
Ale protože už bylo hodně hodin, tak jsme 
šli spát.

Druhý den po rozcvičce jsme si dali 
buchty s  čajem. Poté, co všichni dojedli, 
jsme šli ven hrát další hru. Tentokrát jsme 
museli podle indicií hádat názvy států, ale 
nebylo to tak jednoduché. Indicie jsme mu-
seli podle mapy najít kolem chaty a k tomu 
jsme nesměli chodit normálně, ale pokaždé 
nějak jinak - např. jsme museli skákat po 
jedné noze anebo žabáky. 

Když jsme hru dohráli, tak jsme si šli 
vařit oběd a  aby to bylo zábavnější, tak 
jsme se rozdělili na holky a kluky s tím, že 
nám to vedoucí pak ohodnotí. Dělali jsme 
těstovinový salát s dresingem. Nakonec vy-
hráli kluci díky tajné ingredienci od vedou-
cího. Po obědě byl odpolední klid. Jakmile 
jsme nabyli energii, šli jsme hrát další hru, 
ve které jsme museli všichni spolupracovat 
a cílem bylo vyléčit svět od různých nemocí 
a odvrátit hrozící pandemii, což se nám na-
konec podařilo. Ale protože už bylo hodně 
hodin, tak jsme si šli na večeři udělat pala-
činky a poté byl volnější program.

Další den ráno jsme si dali rozcvičku 
a na snídani jsme měli buchty anebo oves-
nou kaši, kdo co chtěl. Pak už jsme jenom 
uklidili chatu a vydali jsme se zpět do Dobré.

Patrik David 
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Výstava Expo Sciences  
Asia 2022 v Dubaji

Ve dnech od 21. 2. do 25. 2. 2022 pro-
běhla v  Dubaji mezinárodní výstava Expo 
Scinces Asia zabývající se studentskými 
projekty v  různých oblastech vědy. Mož-
nost prezentace České republiky zde měli 
pod záštitou Asociace malých debrujárů 
studenti gymnázia Cihelní ve Frýdku-Míst-
ku Jan Šik a Marek Matyskiewicz. Se svým 
projektem „Water in action.“, který se za-
býval fyzikálními vlastnostmi vody (drob-
nými pokusy), ale hlavně sběrem dat o  je-
jím šetření a využití dešťové vody, abychom 
si uvědomili cennost této kapaliny. Jako 
hlavní zdroj informací k  projektu sloužil 
statistický průzkum od studentů z  našeho 
regionu.

Na výstavišti panovala dobrá atmosfé-
ra a  my jsme měli možnost prohlédnout si 
stánky ostatních studentů z  celého světa, 
rozšířit si znalosti z  jiných oborů a  získat 
nové kontakty. V  rámci kulturního večera 
proběhlo představení jednotlivých zemí, ve 
kterých se skupinky představily krátkým 

vystoupením. Společně s dalšími debrujáry 
jsme zatančili polku na píseň „Škoda lásky.“

Během světové výstavy jsme také měli 
možnost podívat se na unikátní místa. Jako 
například nejvyšší budovu světa Burj Kha-
lifu, velké Expo 2020 v Dubaji, The Dubai 
Frame, vyhlídku na palmový ostrov (The 
View at the Palm), nebo také historickou 
část dříve malého města proslulého sběrem 
perel. 

Možnost zúčastnit se výstavy byla vel-
kým přínosem k  dalšímu studiu, ale také 
skvělý zážitek při poznávání nových kultur, 
míst a vytváření nových kontaktů.

Také bychom chtěli poděkovat obci Dob-
rá, Čeladné, městu Frýdek-Místek, nadaci 
Nabla a  Asociaci malých debrujárů s  pre-
zidentem AMD MSR Liborem Lepíkem za 
finanční podporu a  pomoci při realizování 
našeho projektu.                                                                                                           

Marek Matyskiewicz
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Report - Raškovice - 12. 3. 2022
Turnaj „Doplňkové finále KZL“ SP 

 r. 2011/12         !!! 1. místo!!!
V  sobotu 12. 3. 2022 

jsme v Raškovicích odehráli 
závěrečný turnaj „Doplň-
kové finále KZL“ v  katego-
rii SP r. 2011/12 s  bilancí 
dvou výher a  dvou remíz. 
Do tohoto turnaje jsme se 
nominovali po odehrání 
základní části z  18. místa 
ze 42. týmů. Lepší celkové 
umístění a tím i nasazení do 
hlavního finále nám uteklo 
z  důvodů marodky v  prv-
ním a druhém kole. Všichni 
hráči byli na tento turnaj nahecovaní a šli za 
vítězstvím. 

V  prvním, lehce nervózním utkání pro-
ti celkově druhému Mošnovu, jsme udělali 
dvě chyby v rozehrávce, a ty soupeř dokázal 
využít, což nás stálo vítězství. Ve druhém 
zápase proti Pustkovci začala přicházet 
herní pohoda a  první výhra 2:0. Ve třetím 
proti týmu ze Starého Města jsme měli jas-

nou herní převahu, spoustu 
šancí, ale nepodařilo se nám 
vstřelit gól. Pěkné gesto 
přišlo po utkání od trenéra 
Starého Města, kdy našim 
borcům vysekl poklonu za 
krásnou hru. V  posledním 
utkání proti Sedlištím jsme 
věděli, že musíme vyhrát 
rozdílem minimálně tří bra-
nek, a to se nám po drtivém 
výkonu podařilo splnit a vy-
hrát 4:0. Po sečtení všech 
výsledků jsme tento tur-

naj vyhráli. Děti obdržely diplom, medaile 
a krásný pohár.

výsledky a střelecká listina:
•	 Nošovice „A“ - Mošnov „B“  2:2   Stříž 

1x, Malyšek 1x  
•	 Nošovice „A“ - Pustkovec „D“   2:0   Biel-

čík 1x, Moravec 1x
•	 Nošovice „A“ - Staré Město „D“   0:0   
•	 Nošovice „A“ - Sedliště „A“   4:0   Mare-

ček 1x, Bielčík 1x, Sobková 1x, Guniš 1x   

Sestava: Malyšek (K), Bielčík, Mareček, 
Moravec, Guniš, Sobková, Stříž, Čuba (G)

Realizační tým: Malyšek Petr

Děkuji hráčům za předvedené výkony, 
rodičům za podporu, fandění a  dopravu 
borců.

Petr Malyšek, TJ Sokol Dobrá
Na týmovém obrázku zleva: Čuba, Stříž, Sobková, 
Malyšek, Mareček, Moravec, Guniš, Bielčík
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KOMPOSTÉR 
V dnešní části povídání o kompostování 

a kompostérech bych se chtěl věnovat právě 
onomu „kouzelnému“ zařízení. Kompostéru.

Zabraňuje nadměrnému přemokření or-
ganické hmoty, zabraňuje nadměrnému vy-
sychání, v kompostéru je tma a tím rychlejší 
rozklad organické hmoty.

Kompost je nejlepším opatřením proti 
suchu. Dále je třeba zvyšovat úrodnost půdy 
a zadržovat vodu v krajině, ideálně aplikací 
kompostu.

Proto je kompostování na zahrádce nej-
výhodnějším způsobem zpracování bioodpa-
du. 

Ten se zpracuje přímo na místě a není 
nutná žádná další doprava. Zahrádkář zís-
kává pro svoji potřebu kvalitní organické 
hnojivo kompost. Odpad bychom měli kom-
postovat na zahrádce. Některé vesnice věnují 
kompostéry zahrádkářům a ostatním zájem-
cům dokonce zadarmo. A naše obec není vý-
jimkou!

Pokud nechceme kompostovat, přichází-
me o cennou organickou hmotu pro půdu a 
nezbytné živiny pro rostliny. Pokud netřídí-
me bioodpad, dostane se spolu se směsným 
odpadem na skládku. Bioodpad na skládku 
nepatří.

Kompost bychom měli aplikovat během 
vegetační doby, to znamená od jara do pozd-
ního léta. Od začátku zimy je použití méně 
vhodné. Zejména bychom v tomto období 
neměli hnojit většími dávkami, protože rost-
liny během zimy téměř nepřijímají živiny a 
tyto se mohou snadno vyplavovat.

Kompost bychom měli vždy jen rozhodit 
na povrch půdy nebo jej mělce zapravit do or-
nice, například hráběmi nebo kultivátorem.

Hlubší zapravení do půdy, například ry-
tím, nelze doporučit, protože minerální látky 
se rychleji vyplavuji do spodiny a v půdě hro-
zí nebezpečí ložisek hniloby při použití čers-
tvého kompostu, který lze vyrobit za 3 měsíce 
od založení kompostu v kompostéru.

A jak poznáme „ten pravý“ kompost? Vy-
zrálý kompost je tmavě hnědý, nezapáchá, je 
sypký, voní jako lesní půda. 

Čestmír Jež

NABÍDKA •  INZERCE
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Stalo Se před 80 lety (vybíráme z kroniky k roku 1942)
Na ruské frontě je pro německé vojsko situace zoufalá, až okolo –40 °C!

Byly slibné naděje, že se bude v Rusku opakovat porážka velké Napoleonovy
armády před 130 lety v roce 1813. Sbírka potřeb pro vojsko na frontě, teplého
prádla a kožichů, byla nařízena 7. ledna; dopadla vzhledem k nenávisti
k Němcům pro ně docela dobře, neboť lidé ze strachu před možnými následky
věnovali, co mohli. Povinně se jí účastnili všichni učitelé obou zdejších škol
pochůzkami dům od domu zapisováním darů do sběrových listin. Sebráno celkem 968 kusů
zimních potřeb. — Pravidelné vyučování ve škole započalo až 4. března.

V květnu roku 1942 byl okres frýdecký zrušen a připojen k okresu místeckému. Frýdek
i Místek spojeny s Lískovcem, Sviadnovem a Starým Městem v jedno město — Frýdek. Okresním
hejtmanem obou těchto okresů se stal vládní rada Augustin Beer, úhlavní nepřítel národa českého.
První jeho zásah patřil do řad učitelů. Naši učitelé z jeho nařízení jsou posláni jeden po druhém
do obcí cizích a na jejich místa zase přiřazeni učitelé odjinud.

Od 1. dubna nastaly odvody mladých 20—25letých mužů na práci do „říše“. Protože
nebezpečí pro odvod bylo pro ženaté menší, mladí lidé se ženili a vdávali jen proto, aby se této
nucené povinnosti vyhnuli. Ženy zase unikaly pracovnímu nasazení v „říši“ mateřstvím. Tak tomu
bylo i u nás. V roce 1937 se narodilo 31 dětí, v roce 1942 60 dětí a v roce 1943 již 82 dětí.

V létě bylo zakázáno volně prodávat ovoce a zeleninu, které se musely odvádět do sběren.
Sbírány byly i pecky ze švestek pro jádra, jichž se užívalo místo ořechů. Nařízeno bylo žákům
i učitelům povinně pracovat při žních na polích nebo při mlácení ve stodolách.

V listopadu byl zakázán volný prodej cukrovinek. Do chleba se prý dávala již delší dobu sádra
a popel. — Na dráze došlo k podobným opatřením jako za první války. Mužský personál je
pozvolna nahrazován ženským. Ženy byly hlavně konduktérky a pokladní.

Vládní komisař v Dobré Walter Majer píše Zemskému úřadu v Brně: Obec (Dobrá) se počítá
mezi obce dělnické, ježto 80 % všech osob v obci jsou dělníci zaměstnaní buď v hutích nebo
šachtách atd. Obec čítá toho času na 3000 obyvatel a má 470 rodinných domků (více jak 6 osob
v domě). Jsou malé a k tomu většina jest osvobozena od daně domovní činžovní, jakož i od dávek
obecních. V obci až do roku 1940 byl podnik Bělidlo a úprava prádla, z kterého obec měla určitý
výnos na přirážkách. V 2. polovině roku 1940 jest tento podnik zastaven a není naděje, že provoz
v něm bude obnoven. Prosím, aby žádaný zemský příspěvek (dotace) byl obci zdejší celý přiznán.“
(Jednalo se o zemský příspěvek na krytí schodku obce téměř 60 000 korun za roky 1940 i 1941.) 

Cenzura zle řádila a nebylo nic, co by proniklo na veřejnost a nebylo ve shodou s na-
cistickou ideologií. Hudební i dramatická díla anglických, francouzských, amerických a ruských
autorů jsou zakázána a nesmí býti hrána.

Ze vzpomínek pamětnice — hostinské. Do hostince v Dobré přišli na oběd dva gestapáci
(stravovali se zde denně), kteří měli s sebou zatčenou starou židovku — dělali zrovna hon na židy,
navíc vysílenou schováváním a sotva stojící na nohou. Poručili si jídlo, ovšem bylo samozřejmostí
hostinské dát jídlo i té ženě. Jídlo jí bylo přineseno, ale gestapáci pro židovku jídlo odmítli, že jíst
nesmí. Hostinská to pozorovala prosklenými dveřmi a zhurta na gestapáky vyjela, že žena s nimi
sedící musí jíst, že je zesláblá. Stalo se, ale hospodskou za to zatkli.

A maličkost na závěr: Byl v Dobré jeden málo oblíbený sedlák, který nechtěl ani lidi z dědiny
a dělníky z Pazderny pustit přes svůj dvůr a svou cestou k vlaku na nádraží. Domluvili se na něj
mladíci z Dobré a vyprávělo se, že rozebrali mu za tmy žebřiňák a složili jej na střeše jeho statku…

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  3.4.22  19:28  Stránka 150
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 Máte zájem o to, aby vaše děti trávily čas aktivně, i když Vy jste v práci a nemůžete se jim věnovat? 
 Hledáte pro ně program s lidmi, kterým můžete důvěřovat a víte, že jsou v dobrých rukou? 
 Chcete svým dětem poskytnout letní zážitky s vrstevníky? 

Připravili jsme pestrý prázdninový týdenní program, kde si přijdou na své všechny děti. 

Ve kterém termínu se dětem budeme věnovat?  15.-19.08.2022(vždy od 7.00 do 16.30) 

Na jaký program se děti mohou těšit?  

V PONDĚLÍ zjistíme, co umíme a co nám jde v Dětském Assessment Centru. Zažijeme 
spoustu netradičních aktivit a v bezpečném prostředí zjistíme, jak jsme na tom 
v porovnání s dospěláky. 

V ÚTERÝ objevíme, jak je v přírodě krásně, i když tam není wifi  ����. Vyzkoušíme si, 
jak pracovat s mapou a zjistíme, že vysílačka je něco jiného než telefonování. Zahrajeme 
si na horolezce a budeme slaňovat. Staneme se na chvíli vynálezci něčeho úplně 
nového. 

VE STŘEDU se necháme překvapit zjištěním, co mají společného vaření a 
výtvarka! Všude je menší nebo větší kousek matiky  ����. Hry s čísly, logikou a 
myšlením můžeme uplatnit v praxi, například při vaření oběda. Krom jiného si 
také vyzkoušíme, jak složité je fungovat bez zraku ve speciálním programu Rané 
Péče. 

VE ČTVRTEK nás čeká voda jako živel aneb milujeme vodní sporty! Den 
strávíme u přehrady s možností vyzkoušet si paddle board a spoustu dalších 
vodních her.  

V PÁTEK se seznámíme se zvířaty, přáteli člověka. Den strávíme na ranči, kde se 
potkáme s různými domácími zvířaty. Vyzkoušíme si, jak se o ně pečuje, něco málo se 
dozvíme, projedeme se na koních a zažijeme tematické aktivity. 

 

Jaká je CENA za 5 dnů?      2.600 Kč 

V ceně je zahrnut program, pedagogický dozor, materiál, doprava a pomůcky potřebné pro program, stravování 
(dopolední, odpolední svačinka, oběd) a pitný režim dětí. Cena nezahrnuje pojištění dětí. S dětmi udržujeme 
otevřený a bezpečný vztah, mohou se tedy vždy na místě rozhodnout, zda se programu zúčastní, případně do jaké 
míry. Nabízíme možnosti a na dětech je, zda je přijmou. Program je veden zkušenými lektory a instruktory, kteří 
mají zkušenosti s prací s dospělými i dětmi. Klademe velký důraz na bezpečnost a příjemné prostředí, proto 
pracujeme se skupinkami do dvaceti dětí. Pro 
každý den je vždy připravena náhradní varianta 
programu pro případ nepříznivého počasí. 

 

Havlíčkova 233, Frýdek-Místek 
IČ 278 561 86 | DIČ CZ 278 561 86 

www endecko.cz 

Kristýna Pochvalitová 
 +420 603 103 802 

 pochvalitova@newdimension.cz 

KONTAKTUJTE TÝM eNDéčka   
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RADEGASTOVY HODY
v pivovaru Radegast
Sobota 30. dubna 2022 od 10 do 16 hodin

Zabijačkové speciality a pivo Radegast
Prohlídky pivovaru s ochutnávkou speciálu Radegast ROG IPA
Škola čepování s Jakubem Šrubařem
Hudební program
A spoustu dalších zážitků

WWW.RADEGAST.CZ
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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    8.00 - 12.00 hodin
Středa  13.00 - 17.00 hodin
Pátek 13.00 - 17.00 hodin
Sobota   8.00 - 12.00 hodin

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 2. 5. 2022 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
603 835 863 Martin Skotnica

Správce multifunkčního hřiště:    605 887 443    Jana Chobotová



Návštěva uprchlického tábora

Marek Matyskiewicz



Velikonoční tvoření

Dobrý soused

Marek Matyskiewicz


