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Slovo starosty
Vážení občané,

jak jsme Vás již informovali, na pondělí 
13. června bylo svoláno 20. jednání Zastu-
pitelstva obce Dobré. Zastupitelé schválili 
zprávy kontrolního a  finančního výboru. 
Dále jsme projednali závěrečný účet obce 
za rok 2021 a schválili účetní závěrku obce 
k  31.12.2021, se závěrem bez výhrad. Cel-
kové příjmy obce v  minulém roce činily 
80,3 mil. Kč a výdaje byly 85,2 mil. Kč. Roz-
díl ve výši 4,9 mil. Kč byl krytý přebytkem 
hospodaření z předchozího roku. Mezi nej-
větší investiční akce patřilo Zateplení budov 
Obecního úřadu a  domu služeb (pošta, lé-
kárna) v celkové hodnotě 19,4 mil. Kč. 

Zastupitelstvo rozhodlo o  poskytnutí 
dotace ve výši 30 tisíc Kč Domovu Adám-
kova vila v  Raškovicích, kde jsou umístěni 
občané z naší obce, kteří potřebují tuto so-
ciální službu. Dále jsme rozhodli o udělení 
Ceny obce Dobrá za rok 2021 panu Jiřímu 
Březinovi a  panu Petru Carbolovi za dlou-
holetou aktivní činnost v  jednotce Sboru 
dobrovolných hasičů. Cena bude předána 
u  příležitosti Dne obce – Velká Doberská 
2022.

V červnu se v naší obci opět uskutečnilo 
několik kulturních a sportovních akcí a rád 
bych poděkoval organizátorům za jejich ak-
tivní činnost. Ať již to bylo Medové odpo-

ledne, Den otců, Letní kino Myši patří do 
NEBE, herní výstava nebo turistický vý-
let, všechny akce byly perfektně připravené 
a všichni návštěvníci si je určitě moc užili. 

V  pondělí 20.června jsme na Obecním 
úřadě v obřadní síni přivítali nejlepší žáky 
Základní školy Dobrá. Celkem 27 dětí 
bylo oceněno diplomy za úspěchy, kterých 
dosáhli v  tomto školním roce. Ředitelka 
školy paní Mgr. Radka Otipková nám při 
slavnostním předávání představila vybrané 
žáky a  seznámila nás s  jejich konkrétními 
úspěchy nejen v oblasti učení, ale například 
za aktivitu v třídním kolektivu nebo za jejich 
vynikající sportovní či kulturní úspěchy. 
Všichni ocenění si poté odnesli na památku 
drobné dárky. Všem oceněným blahopřeje-
me a věříme, že budou naši školu skvěle re-
prezentovat i v budoucnu.

A na závěr jedna pozvánka. Zahrádkáři 
z Dobré a Komise pro rodinu a občanské zá-
ležitosti vás zvou na Kreativní odpoledne 
ve čtvrtek 21.7. 2022 od 16 hodin v hasič-
ské zbrojnici. Seznámíte se se základy aran-
žování květin a budete mít možnost vytvořit 
si vlastní ozdobný věnec s  letní tématikou. 
Přihlaste se na email: 
komiseprorodinu@post.cz.

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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VELKÁ DOBERSKÁ 2022
27. srpen 2022
multifunkční hřiště při ZŠ Dobrá

1. část 
Milí spoluobčané, sousedi, přátelé, 

všichni v tuto chvíli věříme (i přes negativní 
zkušenosti z  let minulých), že se letos opět 
sejdeme na Velké Doberské a společně osla-
víme Den obce Dobrá.

Přípravný výbor této tradiční akce se 
rozhodl pro několik významných změn. Ty 
se týkají především výběru umělců a hudeb-
ních skupin. V letošním roce je hudební část 
věnována jednak našim místním (obecním) 
talentům, jednak skupinám, jejichž místy 
vzniku a působení jsou blízká města Ostra-
va Třinec.

Další změnou je absence folklorních 
souborů z  Ochodnice a  Mucharze. Z  obou 
obcí k nám dorazí jen zástupci vedení obcí 
v omezeném počtu.

Ostatní zůstává zachováno a  pamětní-
ci vědí, že Velká Doberská startuje soutěží 
v  přípravě bramborových placků. Zda 
bude mezinárodní, zjistíme až po jedná-
ní s  našimi hosty. Každopádně bychom 
na tomto místě chtěli vyzvat naše spolky, 
sdružení, kluby, aby neváhaly a  přihlásily 
své reprezentanty do této prestižní soutěže. 
Můžete svá tříčlenná kuchařská družstva 
nahlásit do konce července na emailové ad-
rese mistostarost@dobra.cz.

Ve 14 hodin se na pódiu i  na ploše pod 
ním představí nejprve naši nejmenší, děti 
z  mateřské školy. Určitě se budou chtít 
ukázat po tak dlouhé době nejen svým ma-
minkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, 

ale všem přítomným návštěvníkům. Děti 
nás dovedou svým dovednostmi mnohdy 
velmi mile překvapit, jistě tomu nebude ji-
nak ani letos.

Také starší děti, ty ze základní školy, 
rády předvedou svůj um, mladší (děvča-
ta) zatančí moderní tanec, starší (chlapci) 
nás odzbrojí humorem. Zatímco nomina-
ce účastníků v  základní škole již proběhla, 
víme o jejich vystoupeních více – mohli jste 
je spolu s  námi vidět na oslavě Dne matek 
letos v květnu – mateřská škola vše pilně do-
laďuje a svou prezentaci uchovává v tajnos-
ti. Tak se tedy budeme těšit.

Krátce po 15. hodině se představí zpě-
vačka a hudebnice Nela Žáková, absolvent-
ka zdejší základní školy, která v současnosti 
studuje zpěv na Konzervatoři Jaroslava Jež-
ka v Praze. 
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O Nele jsme se rovněž dozvěděli, že ráda 
zpívá pop, r&b, ale baví ji i  jazzové věci. 
Hraje na saxofón. Veškerý svůj čas a energii 
nyní vkládá do příprav videoklipu k písni, ke 
které text i hudbu napsala Niké Vopálecká. 

Nela za svůj největší zážitek a  zároveň 
i úspěch považuje účast v semifinálovém ve-
čeru v pěvecké soutěži SuperStar. Prozradila 
nám, že by příští rok ráda sestavila kapelu 
a prezentovala se vlastní tvorbou.

Nele budeme držet palce nejen při vy-
stoupení na Velké Doberské, ale i v dalších 
hudebních i životních aktivitách.

A  ještě jednu bývalou žačku místní zá-
kladní školy si dnes v  první části povídání 
o Velké Doberské 2022 (dále jen VD 2022) 
představíme, neboť spolu se svou kapelou od 
16 hodin opanuje jeviště.

DoMiNiKa ŽváKová a  KapELa 
C.o.D.E 112.

Požádali jsme Dominiku o nějaké smys-
luplné povídání o sobě, o kapele, o muzice, 
kterou hrají, abychom ji i  kapelu přiblížili 
návštěvníkům VD 2022. 

Prezentujeme jej v mírně upravené verzi:  
Jmenujeme se C.O.D.E. 112 a  jsme hu-

dební skupina z  okolí Frýdku-Místku zalo-
žená v  roce 2016. Název odkazuje na sku-
tečnost, že rodiče původních členů jsou povo-
láním členy záchranných služeb - policista, 
hasič a lékaři. 

Lídrem a  zároveň kytaristkou kapely je 
rodačka z  Dobré Dominika Žváková, která 
působila již v  kapelách Strakapood a  Náho-
da, jež se zformovaly ještě na zdejší základní 
škole. V současnosti studuje český jazyk a lite-
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raturu a ruskou filologii na Filozofické fakul-
tě Ostravské univerzity.

Dalším ze zakládajících členů je bubeník 
Jakub Stránský. Ten studuje obor strojíren-
ství na Střední průmyslové škole ve Frýdku-
-Místku, kde také bydlí. Ve volném čase je 
zdatným dobrovolným hasičem.

Baskytarista skupiny František Klos žije 
i  se svými rodiči v  Norsku, kde studuje na 
střední škole v  Elnesvågen, do ČR se však 
pravidelně vrací.

Zakládající trojice k sobě časem přibrala 
posilu - kytaristu Štěpána Moryse, který je 
také z Frýdku-Místku a studuje na gymnáziu 
Beskydy mountain academy. Mimo to pracuje 
i na svých dalších hudebních projektech.

Hrajeme především naši vlastní tvorbu, 
kterou bychom mohli žánrově zařadit k  roc-

ku, hard rocku nebo punku. Texty písní tvoří-
me v angličtině, tak také v češtině...

Aktuální sestava, která se představí v Dobré 
na VD 2022 je:
•	 Dominika Žváková - kytara, zpěv
•	 Štěpán Morys - kytara, zpěv
•	 František Klos - baskytara
•	 Jakub Stránský - bicí

Ukázka naší tvorby najdete na youtube.

Na setkání s  fanoušky a  vlastně vše-
mi návštěvníky se těší Dominika a  kapela 
C.O.D.E. 112.

 Posunuli jsme se v programu sice dále, 
ale blíže k  jeho slavnostnímu zahájení. To 
bývá právě v 17 hodin a  tuto tradici zacho-
váme i v letošním roce. Součástí zahájení je 
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přivítání zahraničních hostů a předání Ceny 
obce. 

O letošních držitelích se dozvíte ve druhé 
části povídání.

Zpět k programové části. 
Po několika letech se do Dobré vrací ka-

pela GLaJZY. Polovina kapely dámská, po-
lovina pánská a muziku hrají parádní a pěk-
ně od podlahy.

Kdo si GLaJZY pamatuje, asi tuší, že to 
bude pořádná jízda.

O  pár detailů z  historie kapely, o  sou-
časně preferovaném hudebním zaměření 
i o další zajímavosti jsme požádali manaže-
ra, známého moderátora a  producenta Jir-
ku Bastu:

 Jedná se „skoroostravskou téměřrocko-
vou“ kapelu, která čeří vlny rockové hudby již 
pěknou řádku let. Mohlo by se zdát, že GLA-
YZY jsou mezi ostatními „IN“ kapelami tak 
trochu veteráni, avšak na jejich tvorbě a hlav-
ně koncertním projevu to rozhodně není znát.

Od založení až do dnešních dnů si kapela 
vytříbila svůj specifický hudební styl. Jak sami 
členové kapely o  sobě říkají, nechtějí, aby je 
kdokoliv zaškatulkovával.

Jejich hudba dostala už mnoho přívlastků 
– od temného hardrocku až po svěží worldmu-
sic. Jediný přívlastek, který kapela schvaluje 
je ten na víně.

Samotní členové kapely uvádí, že GLAJ-
ZY, to je prostě ROCK – zpestřený vždy aktu-
álně tím, co kapela prožívá a co ji baví. Takže 
v  jejich tvorbě najdete jak klasické rockové 
balady, tak tvrdé hard kousky, svižné latino 
dance rytmy, nebo i  nějaké to skáčko, občas 
s nádechem etno nebo punku. Toto vše je ještě 

okořeněné směsicí jazyků, které kapela použí-
vá. Stoprocentně si každý přijde na své – kaž-
dý glayzovský kousek je totiž originál.

A pokud by se našel nějaký „hudební na-
dšenec“, který by si ani z této pestré hudební 
nabídky nevybral, snad ho dokážou GLAJZY 
potěšit alespoň opticky, a to rovnou obě pohla-
ví – kapela je totiž fifty fifty plná bab i chlapů.

A  ještě dodám aktuální složení kapely: 
Maja Tobolová (kytara), Magda Tobolová 
(klávesy), Helena Wodecká (zpěv), René Wo-
decki (kytara), Bogdan Brzeźniak „Bobacz“ 
(basa), Miro Zuk „Lumír Božský“ (bicí).

Tož máte se na co těšit, bando.

Moc děkujeme Jirkovi za poměrně de-
tailní popis toho, nač se můžeme ve spojení 
(nejen) s hudbou na VD 2022 těšit a nás po 
17. hodině čeká. 

více o dalších programových detailech 
se, milí přátelé, sousedé, návštěvníci, dozví-
te v srpnových Doberských listech. Sezná-
míme vás také s tím, co bude hudební dění 
na pódiu doprovázet v  areálu multifunkč-
ního hřiště, prozradíme i  novinku, která 
se letos chystá pro mladé i  starší sportovní 
nadšence.

o tom všem příští měsíc!

Krásné prázdniny dětem, pohodu všem, 
dodržujte pitný režim, abychom se ve zdraví 
a  hlavně bez covidových omezení v  sobotu 
27. srpna 2022 všichni potkali a aspoň po-
zdravili.  

Jménem organizačního výboru VD 2022                                                              
Milan Stypka
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POPLATEK ZA ODPADY ROK 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.

poplatek za odpady pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou 
k  individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná 
fyzická osoba činí 440,- Kč.

poplatek hraďte v průběhu roku, nejpozději však do konce září.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17   

nebo
převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  vS: 1337 + čp.

- do poznámky uvádějte, za koho odpady platíte – vypište osoby – nestačí napsat rodi-
na Čápová – platba nebude přiřazena do doby, než doložíte, za koho konkrétně byla 
provedena (zaplatíte-li převodem, známka na popelnici vám bude zaslána domů)

ZAHRÁDKÁŘSKÁ  PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 – 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.

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: 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2022.

Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2022
1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. 2022  

- příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.
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DEN OTCŮ
Dne 12. 6. v areálu „U Medvěda“ se ko-

nala akce spolku Maminky s  dětmi: DEN 
OTCŮ a zábavné odpoledne pro děti. Sešli 
jsme se v  hojném počtu a  užili spousty zá-
bavy. Děti plnily legrační a netradiční úkoly, 

vymýšlely s  maminkami diplom pro svého 
tatínka. Veselé bylo také vystoupení klaunů, 
kteří předváděli různé vtipné scény, plni-
li dětem nejrůznější přání z  balónků, užili 
jsme si také bublin, hry s padákem. 

Na závěr tatínci rozdělali oheň a upekli 
jsme si klobásu.

Velké DÍKY patří sponzorům Hyundai, 
obci Dobrá, majiteli hospody U  Medvěda, 
kde jsme mohli trávit velice příjemné odpo-
ledne a ve všem nám vyšli vstříc a také orga-
nizátorkám této fantastické akce Andrejce 
Filipové, Verunce Slívové, Lucce Vojtíkové.

Eva Nováková
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Medové odpoledne
11. června se uskutečnila první společná 

akce ZO ČSV Dobrá a  skautského středis-
ka Doberčata v areálu chaty Včelka. Děti si 
mohly vyzkoušet například odlévání včelího 
vosku do forem, pozorovat prosklený úl s ži-
vými včelami, či seznámení s  medobraním 
a ukázkami včelařských prací během roku. 
Zároveň zde probíhaly skautské soutěže, 
kde si děti mohly vyzkoušet rozdělávání 
ohně pomocí křesadla, vyluštit morseov-
ku, zastřílet si ze vzduchovky a  poznávat 
rostliny a  stromy naší přírody. Nechybělo 
ani bohaté občerstvení, prodej výborného 
medu a medoviny. Nabitý den završil tábo-
rák a hra na kytary.

 Závěrem bych ještě napsal pár vět o vý-
znamu včel a jak jim i my můžeme pomoci. 
Všichni asi tušíme, jak obrovský význam 
mají pro nás včely. Všude se také dočteme, 
že bez nich bychom my nebyli. Největší vý-

znam je bezesporu opylování rostlin. Při-
spívají tak k  bohaté diverzitě samotných 
ekosystému na naší planetě. Příčiny úbytku 
počtu včel známe. Vedle parazitů, nemocí 
a predátorů je zde největším nepřítelem prá-
vě člověk. Mizení divoké přírody, používání 
chemikálií v zemědělství… Zároveň jsme to 
ale také my, kdo jim může hodně pomoci. 
Jak jsem již psal, nechme na svých zahra-
dách několik metrů čtverečních kvetoucích 
rostlin. Krásně posekaná zahrada je krásná 
na pohled, ale takřka mrtvá, co se týče bio-
diverzity druhů. Udělej dobrou věc a podpoř 
včely i ty. Ony zase pomůžou nám…

Rád bych ještě poděkoval včelařům 
a skautům za zorganizování této super akce 
a doufám, že se zde potkáme i další rok, spo-
lu se včelami.   

Za skauty a ZO ČSV Dobrá
Tomáš Berka

Sýkorky na Morávce
Poslední květnový 

víkend si užil oddíl Sý-
korek z Doberčat. Naším 
cílem byla tradičně cha-
ta na Morávce. Potýkali 
jsme se s prudkým páteč-
ním deštěm a  sobotním 
chladným oblačnem, ale 
to nás vůbec neodradilo 
si užívat mnoho různých 
her a programů se zamě-
řením na přírodu a  sa-
mostatnost.
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Závěrečná přespávačka Běluh  
10.-11. 6. 2022

Nejprve jsme dostali za úkol udělat dvoj-
ce a  jít koupit potraviny na pizzu, ovšem 
měly jsme omezený rozpočet, a  tak každá 
dvojce měla pouze 50 Kč. Většina sice pře-
táhla o pár korun, ale i tak jsme se všechny 
snažily. Potom jsme šly dělat těsto. Mezitím, 
co naše těsta kynula, jsme hrály hru, opět 
ve dvojicích. Musely jsme například běhat 

s  jednou nohou svázanou s  druhým z  naší 
dvojice nebo si přehazovat vajíčka, která se 
naštěstí nerozbila. Po dohrané hře jsme šly 
péct pizzy. V mezičase co se pekly pizzy jsme 
hrály hru Mouka. Po snězené pizze jsme se 
šly koukat na film V hlavě a spát.

Rozálie Kafonková

Děti se staly detektivy a hledaly pachate-
le a tvůrce černé skládky, přičemž si musely 
dát pozor, aby nevinné lidi na základě neú-
plných informací neodsoudily. Dále se učily 
poznávat naši hvězdnou oblohu, ať už po-
mocí her, nebo hvězdářského dalekohledu.

Oproti jiným víkendovkám jsme se zde 
rozhodli více razit filozofii volnosti a  také 
samostatnosti. To se projevilo tím, že děti 
si mohly vybírat, zdali se odpoledne chtějí 

věnovat lukostřelbě, focení, či deskovým 
hrám, a  obecně měly více volného času. 
Večer byl veden opět podobným duchem, 
protože si děti pekly pizzu a měly pak znovu 
na výběr, co by chtěly dělat, ať už to byl zpěv 
u  kytary, hraní deskových her, nebo klidný 
pokec s čajem v ruce. Děti si víkendovku ve-
lice užily, poznaly spoustu nových kamará-
dů a vyzkoušely si různé aktivity.

Tomáš „Světlo“ Svoboda



- 12 -

Závěrečný skaut družiny Opic
Dne 10. 6. jsme se sešly 

v  16:00 hodin před hasičár-
nou. Věci na spaní jsme si 
nechaly uvnitř a  poté jsme se 
vydaly na autobus do Frýdku-
-Místku. Jely jsme do Jump 
centra, kde jsme hodinu ská-
kaly na trampolínách. Byl to 
skvělý zážitek a holky si to pa-
rádně užily. Následně jsme se 
autobusem dopravily zpět do 
Dobré. Došly jsme do hasičár-
ny, kde nás čekala večeře a po ní slavnostní 
vyhodnocení a rozdělení odměn. Večer jsme 
si ještě zahrály hry a pustily film, u kterého 

jsme nakonec usnuly. Další 
den ráno po snídani jsme vyra-
zily do lesa, kde holky měly za 
úkol rozdělat oheň a  ukuchtit 
vaječinu. Společnými silami 
jsme to nakonec zvládly. Po va-
ření jsme místo po sobě uklidi-
ly a vrátily se zpět k hasičárně, 
kde jsme se rozloučily a  ode-
braly zpět do svých domovů. 
Tuto akci jsme si všechny ná-
ramně užily a těšíme se na dal-

ší společné akce v příštím školním roce.

Market Gryžboňová

Krajské kolo ZVaS
Dne 11. 6. 2022 se 

uskutečnily krajské závo-
dy vlčat a  světlušek v  Kun-
čicích pod Ondřejníkem. 
Ráno v 7:20 hod jsme měly 
sraz u  skautské klubovny 
a  na místo nás odvezli ro-
diče některých ze skupinky 
a  tímto jim patří velký dík. 
Po příjezdu nám vedou-
cí dali vynikající svačinky 
připravené naší vedoucí 
Zuzkou a my se pomalu při-
pravovaly na závod. Poté následoval nástup, 
kde nám řekli důležité informace. Závod ob-
sahoval 12 stanovišť např. zdravověda, kde 
jsme ošetřovaly různá zranění, logika, hle-
dání v mapách, uzly atd. Závod trval skoro 5 
hodin. Po užitém závodu jsme měly výborný 

oběd. Následoval volný čas, 
který každý pojal po svém, 
někdo odpočíval nebo hrál 
hry. Potom následovalo zá-
věrečné vyhodnocení, které 
bylo velmi napínavé. Umís-
tily jsme na se na krásném 
2. místě. Za odměnu jsme 
dostaly deskovku a  už se 
moc těšíme, až si ji společně 
zahrajeme. Následovala fot-
ka s  diplomem a  potom už 
jenom cesta domů, kterou 

provázel hřejivý pocit a  výlet se završil jíz-
dou v dvoupatrovém vlaku, což byl pro nás 
nejzajímavější vrchol dne. Děkujeme našim 
vedoucím za celoroční přípravu a dozor, uži-
ly jsme si to!

Skupinka Sasanek
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Cyklovýlet oddílu La Família
Nebyl by to skautský rok, bez pořádné 

rozlučky. Tentokrát se náš oddíl La Familia 
vydal na krásný cyklovýlet i  s  naší ukrajin-
skou kamarádkou Poli, až do Gut (cca. 32 
km), abychom se podívali na krásný Kos-
tel Božího Těla, který byl bohužel úmyslně 
vypálen v  srpnu 2017. Dnes tam stojí jeho 
replika, která ale vypadá velmi dobře. Od-
tud jsme pak jeli na zahradu babičky našeho 
vedoucího Sušenky. Druhý den jsme se po 
cestě zpátky stavili na přehradu Žermanice 
(cca. 20 km). Vyjeli jsme tedy 24. 6. v 16:00 
od fary v  Dobré. Hned ze začátku si chtěl 
vedoucí akce [Michal Bojko (Sušenka)] vy-
zkoušet naši kondičku, a proto nás vzal přes 
Skaličák, který nikdo z  nás nevyjel včetně 
Sušenky. Odtud jsme dále jeli do Komorní 
Lhotky, kde jsme si dali pauzu a menší sva-
činku. Dále jsme pokračovali do Gut a pak 
do Dobratic, kde jsme přespali na zahradě 
Sušenkovy babičky. Hned jak jsme přijeli, 
začali jsme si vybalovat věci a  stavět sta-

ny, které nám dovezl vedoucí Adam, který 
s námi nejel na kole. Na večeři jsme si dali 
špekáčky a  někteří z  nás marshmallowny. 
Druhý den ráno po rozcvičce a  po snídani 
(křupky s mlékem) jsme pokračovali na pře-
hradu Žermanice. Kde nám Sušenka půjčil 
dva paddleboardy, na kterých jsme si užili 
spoustu legrace. Jakmile nám vyhládlo, ve-
doucí začali dělat luxusní burgery, lepší než 
z  MC Donaldu nebo KFC, byly to burgery 
plněné trhaným hovězím, salátem a  slani-
nou. Za mě byly fakt perfektní, tímto chvá-
lím všechny, co se na nich podíleli. Ovšem 
nebyl by to výlet, bez nějakého problému. 
Když se dělaly poslední burgery, tak vařič 
na plynové bombě začal hořet až moc a ne-
dal se vypnout. Z toho důvodu jsme museli 
volat hasiče, kteří nám řekli, že hořící vařič 
nemáme hasit. Všichni jsme očekávali pří-
jezd jednoho osobního auta se dvěma hasi-
či a s hasičákem, ale místo toho přijely dvě 
velká hasičská auta a  jedno policejní. Nej-
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Náš báječný 1. rok ve skautu
Z mého dětství mám na 

skaut moc krásné vzpomín-
ky. A teď je tu dcera, které je 
zrovna tolik kolik mě, když 
jsem ve skautu začínala. 
Přišla velká touha jí také 
nabídnout skaut, aby mohla 
prožívat taková dobrodruž-
ství, jaká jsme měli my se 
skvělou partou. K  tomuto 
nápadu se rády připojily ka-
marádky a hned se dalo do-
hromady 9 holčiček ve věku 
4-5 let.

Scházely jsme se v  pondělí v  klubovně. 
Holky byly vždy plné očekávání, co prožijí. 
Samy si vymyslely název Motýlci a s pomo-

cí vedoucích vznikl pokřik, 
s  kterým zahajujeme každá 
naše setkání.

Celý rok se nesl v  indi-
ánském duchu. Hráli jsme 
si, tvořili a  plnili indiánské 
dovednosti. Holky si mimo 
jiné vyzkoušely např. luko-
střelbu, chůzi po laně, lezení 
po skále, zašívání knoflíků, 
pečení pizzy, ošetřování 
různých zranění, jízdu na 
koni, celodenní výpravu bez 
rodičů atd.

Na závěr jsme si udělali piknik na zahra-
dě. Sluníčko nám přálo, tak jsme toho vyu-
žili a koupali se v bazéně, skákali na tram-
políně, krmili frýdecké lamy a  taky našli 
odměnu za celoroční snahu.

Všechny vzpomínky si holky s  pomocí 
vedoucích lepily a  zapisovaly do kroniky. 
Skaut si holky velmi oblíbily a už se těší, až 
se zase začnou scházet po prázdninách.

Ze srdce DĚKUJI Lucce, Míši, Máji, 
Ivči, Kice, Maki, Janči a Táni, které připra-
vovaly holkám moc krásné schůzky.

Veronika Slívová z družiny Motýlci

zajímavější na tom bylo, že vyběhl jen jeden 
hasič, který vzal vařič s  plynovou bombou 
a hodil vše do přehrady. Později vše z vody 
vytáhl. Poté přišla ještě policie a  jeden ha-
sič, aby celou situaci uzavřeli jako špatnou 
manipulaci s ohněm. Teď se asi ptáte, proč 
skauti vařili na plynové bombě? Z jednodu-
chého důvodu, byl tam zákaz rozdělávání 

ohně. Za celý oddíl La Familia, děkuji tímto 
ještě jednou hasičům za perfektně odvede-
nou práci. Po téhle nemilé příhodě jsme se 
ještě chvíli zdrželi, a pak se bez jakýchkoliv 
dalších problémů a  komplikací vydali zpět 
na Faru v Dobré, kde jsme ukončili cyklový-
let a skautský rok.

Patrik David z družiny Kaktusy
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Monika Kozlová: šéfka monikafé
V Dobré již několik let funguje kavárna 

monikafé. Vede ji Monika Kozlová, která 
o sobě uvedla: „Narodila jsem se před čtyřice-
ti lety v Třinci. Žila jsem s rodiči a sourozenci 
v  Pržně. Vystudovala jsem střední hotelovou 
školu, pak vyšší odbornou hotelovou školu. Po 
absolvování školy jsme s nynějším manželem 
odjeli do Prahy, kde jsme žili asi sedm let, na-
rodili se nám tři děti, kluci. Po mateřské jsem 
pracovala v  různých restauracích jako ku-
chařka a v roce 2017 jsem si otevřela kavárnu 
monikafé.“

Myslím si, že kavárna u  nás v  Dobré 
nikdy předtím neexistovala, z  dětství si 
pamatuji akorát dvě cukrárny, ale mám 
pocit, že vaše podnikání je úspěšné. Jak 
vznikl nápad otevřít kavárnu?

Díky manželovi, který je ze Skalice, 
jsem věděla, že zde cukrárny byly. On vždy 
vzpomínal na tehdejší koblihy a  koktejly 
(dnes u nás koblihy neděláme, ale s koktejly 
máme myslím úspěch). Já jsem vždy chtěla 
mít nějaký svůj podnik, snila jsem o vlastní 
restauraci, ale to bych musela bojovat s vel-
kou konkurencí, proto jsem se rozhodla pro 
otevření kavárny.

Je to tak, že se nyní v rámci monikafé 
zaměřujete na cukrařinu, více než třeba 
na kávu, nebo se mýlím?

Původně šlo o  kavárnu, ale zájem zá-
kazníků z ní udělal cukrárnu, máme velkou 
nabídku zákusků, což v kavárnách nebývá… 
řekla bych, že nyní už se jedná spíše o cuk-
rárnu.

Neuvažujete o  rozšíření služeb, kte-
ré zákazníkům nabízíte? v  některých 
městských kavárnách se třeba pořádají 
přednášky, autorská čtení, výstavy. Neu-
važujete o něčem takovém? Dívám se, že 
obrázky už na vašich zdech visí.

My jsme u  nás již měli pár akcí, měli 
jsme tady třeba promítání o Vietnamu, také 
dvě vernisáže, koncert hudebního souboru 
Okýbachi, ve kterém hraje Aleš Nitra z Raš-
kovic, ale akce se nesetkaly s velkým úspě-
chem u  místních. Když tady byli Okýbachi 
poprvé, tak to sice nebylo úplně plno, ale 
zvládli jsme to, podruhé už jsem to musela 
bohužel dotovat.

Neuvažuje o  zkrášlení prostoru před 
kavárnou, kde je nyní jen místo pro par-
kování aut? Mám na mysli třeba květiná-
če s živými keři apod.

Pracujeme na tom, v oknech máme kyt-
ky a u vchodu stojí velké květináče s olean-
dry. Určitě budeme zeleň ještě rozšiřovat. 

proč míváte otevřeno jen do šesti? Já 
bych k  vám večer občas vyrazil, protože 
se mi tu dobře sedí, ale musím chodit dří-
ve odpoledne.

Mám doma rodinu, manžela a  tři děti, 
navíc jsem tady jenom já a slečna, která zde 
pracuje. Když tady někdo sedí déle, tak ne-
máme problém nechat otevřeno třeba do 
sedmi, do osmi. Uvažovali jsme, že bychom 
mohli mít otevřeno déle v létě, ale myslím si, 
že ta šestá hodina všem vyhovuje.
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Jste spokojena s  návštěvností, s  tím, 
kolik lidí k vám chodí?

Nyní se návštěvnost zase zvedá, měli 
jsme ji dobrou, než začala pandemie, ale 
kvůli řádění koronaviru je situace taková, 
jako bychom nyní začínali od znova. 

pandemie vás zasáhla celkem silně, je 
to tak?

Ano, nějakou dobu jsme měli zavřeno, 
pak jsme měli otevřené jen okénko, prodá-
vali jsme hlavně zákusky, pár lidí přišlo, ale 
třeba o kávu nebyl žádný zájem.

Je fajn, že vaše kavárna covid-19 pře-
žila a zase můžete vítat návštěvníky….

Musím říct, že pan majitel Stanislav Ho-
rák mi vyšel vstříc s nájmem, nějak jsme to 
přežili, uvidíme, co bude dál...

Jací lidé k vám chodí, tipuji správně, 
že maminky s dětmi?

Maminky k  nám chodí často, to platí 
ale i pro seniory. Také nás navštěvují děti ze 
školy, hlavně když je den dětí, nebo na konci 
školního roku - hodně nám pomáhá soused-
ství se školou. Nyní proběhl konec školního 
roku, měli jsme velký úspěch...

Máte třeba i nějaké své štamgasty, kte-
ré již znáte?

Určitě, chodí tady jeden pán, který jezdí 
na elektrokole, ten nás někdy navštíví i dva-
krát denně. Dvě paní nás navštěvují každé 
úterý, chodí k nám na kafíčko… Máme své 
stálé zákazníky, patří k nim také maminky, 
pro jejich děti máme uvnitř dětský koutek.

Na jakou položku z vaší nabídky byste 
nejraději pozvala, co třeba vám osobně 
chutná nejvíce?

Pozvala bych samozřejmě na všechno, 
vyrábíme vlastní zákusky, to je naše hlavní 
priorita, tři čtvrtě roku zpátky jsme do na-
bídky zařadili burgery. Myslíme si, že zákaz-
níci by mohli mít zájem o oboje…

Ty burgery by se mohly dobře prodá-
vat, protože nyní v  Dobré není moc re-
staurací, kam by lidé mohli zajít třeba na 
oběd…

Není tady žádná restaurace, Obecník je 
zavřený a téměř nic tu není.

vy si teda pečete vlastní zákusky, je to 
tak? asi se v tom vyznáte, že?

Já jsem relativně z oboru, mám hotelov-
ku, jsem takový poloprofesionál 

Jak stíháte prodávat a zároveň vyrábět 
zákusky?

V pondělí máme zavřeno, takže pečeme 
na úterý, přes týden pak dopékáme během 
otevírací doby. Jsme tam minimálně dvě, 
takže jedna peče a druhá se věnuje hostům. 
Zvládat se to zatím dá.

Naši doberskou kavárnu rád navštěvuji 
v  odpoledních hodinách, cítím se v  ní dobře 
a  také se mi v  ní příjemně pracuje u  note-
booku. Rád jsem proto poznal i  její šéfku, 
která své podnikání bere poctivě, jak vyplývá 
z odpovědí.

Rozhovor připravil Petr Salamon
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Vážení čtenáři, školní rok je za námi a na-
stal čas odpočinku nejen pro žáky, ale i  ro-
diče a  učitele. Jako poslední roky ani tento 
nebyl jednoduchý, velkou většinou ho pro-
vázala covidová opatření. Hned 1. září nás 
čekalo screeningové testování, to sice krát-
ce nato skončilo, ale v  listopadu bylo obno-
veno a probíhalo s menšími změnami až do 
19. února. Od začátku školního roku jsme ve 
společných prostorách museli nosit roušky 
a tato povinnost byla zrušena až 14. března. 

Mnozí žáci si po návratu do školy nevěřili, 
naskočit zpátky do režimu před covidem bylo 
pro některé náročné, museli si uvědomit, 
že nemohou úkoly a přípravu odkládat jako 
doma u počítače, že učitelé nejsou přísnější, 
ale že známky získané přímo ve škole přes-
něji odrážejí jejich vědomosti a znalosti. Pro 
nás učitele bylo těžké žáky znovu namotivo-
vat, těžko se vracelo zpět… ale všichni jsme 
to zvládli a já všem svým zaměstnancům i žá-
kům děkuji!

Závěrečné 3 měsíce se vrátily k normálu, 
rychle jsme zapomněli na roušky a školní ži-
vot se rozběhl na plné obrátky. Dočkali jsme 
se společných akcí, kulturních vystoupení, 
projektů, které nám tak chyběly. Ve vyšších 
ročnících jsme si připomněli významná vý-
ročí tohoto roku, 430 let od narození Jana 
Amose Komenského a  80 let od Heydrichi-

ády. Tímto se snažíme u dětí pěstovat vztah 
k naší národní historii a vlastenectví. 

Ač jsme se do soutěží mohli zapojit až 
v  2. pololetí, byli jsme mimořádně úspěšní. 
V Doberských listech o našich úspěších vždy 
podrobně informujeme, přesto bych některé 
soutěže zmínila. V  celorepublikovém kole 
výtvarné a literární soutěže bezpečný cyklis-
ta jsme získali první místo, do krajských kol 
jsme postoupili ve výtvarně literární soutěži 
Zebra se za tebe nerozhlédne, v branné sou-
těži Wolfram, v dějepisné a zeměpisné olym-
piádě a ve vybíjené. Celoročně se celá škola 
zapojila do sportovní soutěže Sazka olympij-
ský víceboj a  v  závěrečném losování úspěš-
ných škol jsme vyhráli 40 000 Kč na nákup 
sportovního vybavení.

Na závěr školního roku jsme ve spolu-
práci s  vedením obce připravili na obecním 
úřadě přijetí vyznamenaných žáků, které na 
toto ocenění nominovali jejich třídní učitelé 
a spolužáci, a také jsme se po 2 letech mohli 
rozloučit s  našimi deváťáky na slavnostním 
Šerpování.

 vážení čtenáři, jménem naší základní 
školy vám přeji překrásné prázdniny plné 
sluníčka, letní pohody a skvělých zážitků. 

Mgr. Radka Otipková,  
ředitelka

Základní škola informuje…

Školní rok je za námi…
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V  úterý 7. června 
se na naší škole usku-
tečnila hudební akce, 
která měla za cíl před-
stavit žákům 6. a  7. 
ročníků různé hudební 
nástroje. Nejednalo se 
však jen o pouhou teo-
rii a  prezentaci jednot-
livých nástrojů, ale do 
projektu byli zapojeni 
i někteří žáci 2. stupně, 
kteří ovládají hru na ně-
který hudební nástroj. 

Šesťáci a sedmáci si 
vyslechli nejen krátkou 
ukázku hry na rozličné 
hudební nástroje, ale 
i  popovídání spolužáků o  tom, jak se k  ná-
stroji dostali, co je na hře baví a  jaké mají 
ambice (někdo by rád hrál v orchestru, jiný 

kamarádům u  táborá-
ku a  další si zase chce 
prostě zabrnkat doma 
sám pro sebe). Éterem 
zněly tóny rozličných 
hudebních nástrojů: 
klavíru, akordeonu, 
bicí soupravy, strunné 
nástroje zastupovaly 
housle, kytara, banjo, 
z dechových to pak byly 
flétna, trubka, lesní roh 
a  pozoun. Žáci se do-
konce seznámili i  s ka-
limbou, což je nástroj 
pocházející z  Afriky, 
a  díky videonahrávce 
jedné z  žákyň viděli 

i hru na varhany. Své místo v hudebním pro-
gramu dostali i učitelé, kteří zahráli na kyta-
ru, akordeon a pozoun. 

Po tomto teoretickém 
seznámení pak žáci měli 
možnost si hru na nástroje 
i  vyzkoušet. Největší zájem 
byl o bicí, kytaru a kupodivu 
i  o  trubku a  pozoun. O  pře-
stávce se dokonce přišli po-
dívat i prvňáčci, kteří při po-
slechu seděli jako pěny a pak 
měli touhu všechno si sami 
vyzkoušet. Na konci akce 
pak byli už všichni účinkující 
unaveni, ale spokojeni, pro-
tože akce se vydařila a žáci si 
program opravdu užili. 

Mgr. Magda Paldusová  
a Mgr. Jarmila Málková

Den plný hudby
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Dne 10. června 2022 uplynulo 80 let od 
vyhlazení obce Lidice u Kladna jako odvety 
za atentát na zastupujícího říšského pro-
tektora R. Heydricha.

Nacisté zde zastřelili 173 mužů star-
ších patnácti let, 198 žen odvezli do kon-
centračního tábora v  Ravensbrücku a  82 
dětí otrávili výfukovými plyny ve speciálně 
upravených autech v  polském Chelmnu. 
V rámci hodin dějepisu jsme letos tomuto 
tématu věnovali mnoho prostoru a  příle-
žitost uctít památku lidických obětí přímo 
v den této tragédie byla pro nás důležitá.

Projektový den pro žáky devátých roč-
níků byl zaměřen na práci s  písemnými 
prameny – vzpomínkami pamětníků – teh-
dy dětí, jež spolu s lidickými spolužáky na-
vštěvovaly školu v Buštěhradu, na vyhledá-
vání informací k Pomníku dětským obětem 
války, který byl celoživotním dílem Marie 
Uchytilové – Kučové, jež svému snu - sym-
bolicky vrátit lidické děti domů - zasvětlila 
dvacet let svého života.

Regionální problematiku doby Protek-
torátu Čechy a  Morava žákům představil 
pan Vojkovský, kronikář obce Dobrá, který 
erudovaným a citlivým způsobem předsta-
vil vzpomínky pamětníků, tehdy dospívají-
cích dětí, které se během války ocitly v kon-
centračních táborech.

Součástí dne bylo rovněž promítání fil-
mu Lidice a závěrečné zhodnocení celé této 
problematiky. Cílem vzdělávacího projektu 
bylo rozvíjet kritické a  historické myšle-
ní žáků, zdokonalovat se v práci s  textem, 
pěstovat pozitivní vztah k národní historii 
a  vlastenectví, zhodnotit význam Operace 
Anthropoid v mezinárodních souvislostech 
a učit se argumentaci při diskusi.

Mgr. Magdaléna Dordová

Projektový den – Lidická tragédie očima dětí

Díky zapojení do Sazka Olympijského 
 víceboje jsme získali 40 000 Kč!

Naše škola se v  letošním roce opět za-
pojila do Sazka Olympijského víceboje, což 
je společná aktivita Českého olympijského 
výboru a  společnosti Sazka na podporu 

zdravého životního stylu. Jedinečný pro-
jekt je určený všem dětem ze základních 
škol a  nižších stupňů šestiletých nebo os-
miletých gymnázií. Proto je také největším 



- 20 -

sportovním projektem v  České republice. 
Cílem je přivést ke sportování co nejvíce 
dětí, ukázat jim pohyb jako zábavu a přiro-
zený životní styl. 

Sportovní vybavení v hodnotě 1 000 000 
korun od společnosti SPORTISIMO si 
14. 06. 2022 v HOP Areně – Praha, Čestlice 
rozdělilo 35 škol při Slavnostním předává-
ní hlavních cen.

Výherci byli losováni za přítomnosti no-
tářky a komise složené ze zástupců Sporti-
sima, Českého olympijského výboru a také 
ambasadorů Sazky olympijského víceboje 
Martina Doktora, šéfa sportovního úseku 
Českého olympijského výboru a moderního 
pětibojaře Jana Kufa.

Pět škol obdrželo vybavení v  hodnotě 
60 000 Kč, deset škol v hodnotě 40 000 Kč, 

deset škol v hodnotě 20 000 Kč a deset škol 
v hodnotě 10 000 Kč.

Slavnostního předávání se zúčastnili 
sportovní manažer projektu Petr Marinčič, 
zástupci Sportisima a  firmy Toyoty, bron-
zová olympijská medailistka v  trojskoku 
Šárka Kašpárková, gymnastka Aneta Hola-
sová a freestyle motocyklista Petr Pilát.

Zpráva o vylosování nás velmi potěšila 
a za finanční prostředky jsme velmi vděčni. 
Prostřednictvím nově pořízeného vybavení 
budeme moci uplatňovat nové pohybové 
aktivity nejen v  hodinách tělesné výchovy, 
ale i v zájmovém vzdělávání.

Pohyb je pro děti velmi důležitý a  naší 
snahou je, aby se stal jejich každodenní pri-
oritou a radostí.

Mgr. Renata Kubalová
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Den s angličtinou

Sportovní kurz

Konec školního roku žákům druhého 
stupně zpříjemnila akce pořádaná angličti-
náři. Žáci se během roku účastnili několika 
anglických soutěží a v případě umístění zís-
kali cenu ve formě zážitku – jízda anglickým 
dvoupatrovým autobusem, tzv. double-dec-
kerem s  následným programem vedeným 
rodilým mluvčím v ostravském klubu Atlan-
tik. Tuto cenu však obdrželi také ti, jejichž 
celoroční práci a snahu ocenili vyučující an-
glického jazyka napříč celým druhým stup-
něm tzv. zlatou kartou. Vyhlídkové jízdy se 
zúčastnilo 51 dětí v  doprovodu vyučujících. 
Účastníci se interaktivní formou dozvěděli 
zajímavosti o historických událostech v Lon-
dýně a následně se aktivně zapojili do diskuze 
s britským lektorem. Ne nadarmo se říká, že 
kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, což 
si samy děti v tento den ověřily. 

Velké poděkování patří firmě Hyundai 
MOBIS, která svým sponzorským darem za-
financovala jízdu dvoupatrovým autobusem 
a žákům zpříjemnila den sladkým překvape-
ním. 

Za tým angličtinářů Jana Brabcová, 
Žaneta Frančeková a Renáta Tvrdá

Na přelomu května a června se uskuteč-
nil již 5. ročník velmi oblíbeného sportov-
ně turistického kurzu. Kurz se uskutečnil 
v centru Beskyd v penzionu U přehrady na 
Morávce. O kurz byl velký zájem a celkem se 
na něj přihlásilo 61 žáků 8. ročníku. 

V  krásném prostředí beskydských kra-
savců chlapci a dívky společně pokořili Ko-
tař a Kyčeru u Morávky. Na horských kolech 

obrazili v těžkém terénu přes 60 km. V sou-
vislosti s  turistikou jsme také absolvovali 
terénní praxi se školními GPS navigacemi, 
trénovali jsme stavbu stanu, základy první 
pomoci, stříleli jsme ze vzduchovky, nacvi-
čovali orientaci v terénu, učili jsme se rozdě-
lávat oheň, balit batoh, apod.  

Po náročných výkonech jsme relaxovali 
pomocí různých zábavných her v  přírodě, 
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hráli jsme také vybíjenou, přehazovanou, 
fotbal, badminton, stolní tenis, pétanque 
a připravili jsme si táborák s opékáním buř-
tů, kytarou a zpěvem. Na kurzu jsme soutěži-
li o nejčistší pokoj, ale také o nejlepší Horalku 
a Horala. Toto ocenění získává žák, který po-
máhá ostatním, je kamarádský a je s ním leg-

race. Letos toto ocenění získal Kryštof Kohut 
z 8. A a Barbora Dudková z 8. B.

Děkuji všem žákům za krásný týden 
a kolegům za spolupráci a pomoc na tak ná-
ročné akci, jakou sportovně turistický kurz 
bezpochyby je.

Mgr. Jiří Šmahlík

Den s myslivci
V  pátek 17. 6. si Myslivecký spolek 

„VRCHY“ Dobrá – Pazderna přichystal 
pro děti prvních až třetích tříd bohatý do-
polední program. Děti se vydaly na příro-
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Výtvarná a literární soutěž „Bezpečný cyklista“
Žáci 1. stupně se na jaře zapojili do 

výtvarné soutěže na téma, jak se v  pro-
vozu chová bezpečný cyklista. Jelikož se 
na silnicích děti pohybují od nejútlejšího 
věku, smyslem této akce bylo preventivně 
působit a připomenout jim zásady a pravi-
dla bezpečného chování na cyklostezkách 
i  mimo ně. Děti malovaly, kreslily, tvořili 
různými technikami. Jejich díla jsme zasla-
li na Krajské ředitelství policie Moravsko-
slezského kraje, které spolupracuje s  Tý-
mem silniční bezpečnosti a  Markétinou 
dopravní výchovou. 

Největší úspěch měla Thea Stabrawa ze 
třídy 4. B, která vytvořila na toto téma kníž-
ku. Díky své kreativitě a nápadu postoupila 
do krajského kola, kde získala 1. místo. Její 
dílo bylo obdivováno i v republikovém kole 
a opět se umístila na 1. místě ve své katego-
rii žáků 1. stupně základních škol. V úterý 
28. 6. se konalo slavnostní vyhlášení výher-
ců a předávání cen v Praze v Muzeu Policie 
České republiky. Výhercům byly předány 
hodnotné ceny za účasti zástupců Policej-
ního prezidia PČR, Krajského ředitelství 

policie Středočeského kraje a  zástupců 
Týmu silniční bezpečnosti.

Mgr. Alexandra Blažková

dovědnou stezku plnou vědomostních, ale 
i dovednostních úkolů. Zkusily si řezat dře-
vo, překonat propast po laně, házet šišky 
do vykotlaných pařezů stromů nebo střílet 
ze vzduchovky. Cestou děti odpovídaly na 
otázky, jaké jsou rozdíly mezi stromy list-
natými a  jehličnatými, jaké plody má dub 
a buk, měly poznat náš národní strom, říct, 
která zvířátka spí přes zimu a další. Po stez-

ce děti potkávaly zvířátka, která měly za 
úkol poznat.  Báječné dopoledne se završi-
lo občerstvením u myslivecké chaty, kde se 
následně vyhlásili vítězové stezky, a rozdaly 
se drobné památeční dárečky. 

Jménem všech kolegyň z  1. stupně my-
slivcům mockrát děkujeme a  těšíme se na 
další spolupráci.

Mgr. Lada Šmiřáková
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Družinové okénko
Žáci školní družiny se moh-

li v  tomto školním roce opět 
zapojit do všech aktivit v  rám-
ci školního vzdělávacího pro-
gramu. Všech pět oddělení ŠD 
pracovalo na svých ročních 
projektech, které byly zaměře-
né na přírodu ,,Tuláci ze světa 
zvířat“, na poznávání okolních 
států ,,Putování prstem po 
mapě“, připomenutí si českých 
tradic ,,Nejen český rok“, povídání si o lid-
ských pocitech ,,Ferda a  jeho mouchy“, 
vklouzli jsme i  do historie ,,Středověk“ 
a  určitě zajímavý byl projekt ,,Poznej své 
smysly“.

S  dětmi jsme sportovali v  tělocvičně, 
vařili ve školní kuchyňce, učili se vzájem-
ně si pomáhat při pracovních činnostech 
a  chovat se k  sobě ohleduplně při všech 
dalších aktivitách. Rovněž jsme podnika-

li vycházky po obci, hráli si na 
školním hřišti a  v  hernách se 
seznamovali s  novými spole-
čenskými hrami. Děti také měly 
možnost navštívit několikrát 
Jumpcentrum a  kino Vlast ve 
Frýdku. Podařilo se nám zajis-
tit promítání filmu Myši patří 
do nebe v  sále naší školy. Tuto 
projekci bychom chtěli využí-
vat i v příštím školním roce.

Mezi naše další červnové zážitky patřilo 
opékání párků u řeky Morávky a každoroč-
ní hledání pokladu spojené s  koupáním. 
Poslední naší aktivitou byl výlet všech od-
dělení školní družiny na hrad Starý Jičín.

Přejeme všem dětem krásné prázdniny 
a těšíme se na ně opět v září. 

Za vychovatelky ŠD  
Renáta Nováková
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Místní knihovna Dobrá
Milí čtenáři,

přejeme Vám krásné léto 
a  příjemně strávenou dovole-
nou. Přijďte si vybrat a  půjčit 
z našich novinek, jako je Chlo-
rid sodný od Jussiho Adlera-
-Olsena,  Černý korál od An-
drew Mayne, Kočičí stopa Do-
minika Dána, Železná rukavice Františka 
Niedla a také spoustu dalších románů pro 
ženy, protože kdy jindy relaxovat s knihou, 
když ne v tomto období. 

Půjčovní dobu na prázdniny 
prodlužujeme na 60 dní, takže 
se nemusíte strachovat, případ-
né upomínky budeme promíjet. 
Knihy si také můžete rezervo-
vat na našich stránkách www.
knihovna-dobra.cz, informace 
o  dostupnosti Vám vždy přijde 

sms zprávou nebo e-mailem. Poskytujeme 
také služby: skenování, tisk, laminování do-
kumentů a jakoukoliv knihu nebo potřebný 
dokument, který nemáme ve fondu, Vám 
dokážeme zapůjčit z jiné knihovny. 

Pozvání
Všechny děti srdečně zveme na

LETNí raDováNKY
Začátek 29. 7. v 16.00 – konec 30. 7. 2022 v 11.00 

přijďte s námi strávit odpoledne a noc plné knih, her a zábavy.
Přihlášky a bližší informace jsou pro Vás připraveny v knihovně.

POZOR na prázdninovou výpůjční dobu! 
Otevřeno máme v pondělí, úterý, čtvrtek 9 – 11, 12 – 16.30 hod. 

a každou lichou sobotu 9 – 11 hod. 

Knihy můžete také vrátit kdykoliv do biblioboxu před knihovnou.

Moc se těšíme na Vaši návštěvu. 

Bc. Petra Slováčková, ředitelka MK Dobrá
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»Modrá Hanka« zbourána před 40 lety
Mladá generace ani netuší, že v místě, kde se shlukuje při čekání na vlak,

stála docela malá „hospůdka“. Starší o ní sice ví, ale jen opravdoví pamětníci
by mohli vyprávět… Říkalo se jí — neznámo proč — U modré Hanky. Výčepní
tam byla 25 let, až do svého důchodu, pak ale ještě pár let obsluhovala,
Štěpánka Horáková. Před ní byl tu hospodským její manžel Jan Horák, prvním
výčepním „nějaký Dilík z města“, jak mi sama pravila.

Zrození tohoto stánku mělo na svědomí zřízení mateřské školy v budově zrušeného Cempírkova
hostince u nádraží (č.p. 278) v roce 1948, ale počátky nádražního občerstvení jsou už z dob
starších. Víme, že v roce 1930 „zrušila Marie Cempírková (podruhé provdaná Hrdlicová), svůj stá-
nek s kramářstvím, cukrovinkami a prodejnou piva a limonády v lahvích“, jenž už tehdy (a jistě
dlouho před tím) byl „v budce u nádražní budovy“.

„Modrá Hanka“ byla postavena pro „Ingstaváky“ (dělníky národního podniku Inženýrské stavby)
stavějící přehradu Žermanice, kterým se do Dobré vozily obědy z města a tady obědvali (i
s čepovaným pivem). První zmínka o stavbě je již ze 17. dubna 1953. Tehdy nevědomky „Ingstaváci“
podpořili dělníky z dřevoskladu žádající o totéž „občerstvující stánek na nádraží“. Národní výbor
neměl proti tomu námitek, jen „aby se to nestavělo při mateřské školce“; proto byl vchod
z kolejiště. Stavba byla z dřevo-eternitových nehořlavých panelů natřená namodro a ve žlutém
poli přes celou šířku červený nápis O B Č E R S T V E N Í . Protože se nesmělo na nádraží ani v jeho okolí
fotografovat, je „Modrá Hanka“ zachycena jen na nekvalitní fotografii z dálky. Proto se pokusíme
ji raději co nejvěrněji popsat a připomenout tím (zejména „štamgastům“), staré „dobré“ časy v ní.

Stála na pravé straně staniční budovy při pohledu z kolejiště, měla „rovnou“ pultovou střechu
a rozměry skromné: 6,5×7 metrů. Téměř celou plochu tvořila nálevna s výčepem a 8 stolů
k sezení pro ne více jak 27 osob. Vedle nálevny stálo ještě příruční skladiště. Naproti vstupu byl
výčep a na sloupku připevněná prosklená skříňka s cukrovinkami. V opačném koutě stála kamínka.
Při vstupu stál v koutě věšák, vedle visel program kina (na plakátě) a zrcadlo. Nad ním pod
stropem kruhové elektrické hodiny. Podlaha prkenná, na stěně namalovány hnědou barvou
Beskydy. V doplnění zápisu kroniky k roku 1982 se píše, že obsluhovala „rozšafná vedoucí Štěpánka
Horáková, oblíbená pro dobře čepované pivo (prý nejlepší v Dobré) i chování k zákazníkům, takže
,U modré Hanky‘ bývalo plno hostů. V době prázdnin hospůdka nestačila a lidé posedávali na
lavičkách na nádraží, u záchodků i na zemi v trávě.“

Brzy po zřízení hostince se psalo v novinách, že „stánek pro občerstvení na nádraží v Dobré
změnil svůj půvab tím, že se proměnil v obyčejnou hospodu“. Byl trnem v oku i železničním
zaměstnancům na nádraží a na základě nevyhovujících hygienických podmínek byl bufet v srpnu
1982 uzavřen a ihned zbořen. Národní výbor podal odvolání, protože v Dobré není kromě Oráče
jiná hospoda. Obecník se bude zavírat příští rok pro adaptaci, hostinec na rozcestí „U Bruzdy“ je
uzavřen trvale. Je zrušena hospoda v kině („U Liberdy“) a mimo střed obce je jen hostinec „Na
Špici“. A to je naše obec na tahu mezinárodní silnice a nemůže nabídnout občerstvení, jídlo pro
celý autobus, nemluvě o noclehu. Celý případ uzavření hostince se projednával u státní arbitráže,
leč zachránit se ho nepodařilo. Bufet totiž patřil Ostravským nádražním restauracím státní podnik
Český Těšín. Po zrušení pohostinství „skalní“ a „štamgasti“ dokonce vyhrožovali přednostovi
stanice i ostatním zaměstnancům a bouchali jim na okna. K pousmání patří vzpomínka pamětnice
účastnící se jednání o zbourání hostince. Přizváni byli i příslušníci Veřejné bezpečnosti (policie),
jejichž jeden člen (raději nejmenován) prohlásil, že pivo není alkohol.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  4.7.22  11:25  Stránka 157
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Krásné jaro Vám přejeme z Adámkovy vily
Ačkoli pravé jaro začíná až třetí týden 

v březnu, na nás ve vile dýchlo již 8. 3., kdy 
jsme slavili mezinárodní den žen. Dámy 
dostaly tulipány a sladké potěšení k odpo-
lední kávě. A co si budeme povídat, ženám 
kytky prostě sluší.

Narozeniny jsou 
vždy důvod k oslavě, 
ať už jde o jubileum, 
nebo oslavu další-
ho krásného roku 
na zemi. V  březnu 
a  dubnu jsme osla-
vili narozeniny paní 
Zdeničky, Anežky 
a Svatavy. Veselá se-
tkání s  gratulacemi, 
skvělým jídlem a pi-

tím okořeněné vtipnými historkami. Takové 
jsou oslavy v Adámkové vile. 

Březen je znám jako „měsíc knihy“, 
a proto jsme ve vile zavedli pátky věnované 
knihám. Při předčítání a diskusi o knihách 
je vždy v naší společenské místnosti plno. 
Děkujeme paní Janošíkové za její čas, za 
krásné předčítání. 

Společný domov zdobíme společnými 
silami. Při pravidelných kreativních čin-
nostech vyrábíme dekorace na stůl, na ná-
stěnky, na dveře, kromě toho, že to klien-
tům přináší radost a příjemně strávený čas 
ve společnosti přátel, tak také trénujeme 
jemnou motoriku, grafomotoriku, kombi-
nační schopnosti a kreativní cítění.
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Oslava Velikonoc nemůže chybět, ať už 
je někdo slaví jako křesťanský svátek, jiný 
jako přivítání jara. Týden před Velikonoce-
mi jsme si povídali o historii tohoto svátku 
a o tradicích u nás i v ostatních koutech re-
publiky a  veselé velikonoční pondělí tomu 
nasadilo korunu. Pan Mikoláš se svým do-
provodem se zhostil role koledníka a  po-
mlázkou vyšlehal děvčata i  dámy, aby jim 
nožky celý rok běhaly. 

A když končí duben, a přichází květen, 
každoročně přilétají čarodějnice. Nesou 
s sebou opět dobroty a dobrou náladu, roze-
smějí snad každého. Jediné, kdo se oprav-
du bály byly kočky Iška a Lily. Asi vědí, že to 
v minulosti nebyla pro kočky žádná sranda. 

Děkujeme za podporu a  těšíme se na 
další setkávání.      

Lenka Janečková, ředitelka ústavu

TU nemusíš autem, TU jezdí TuBus
Dobrý den vážení přátelé Beskyd, rádi by-
chom se s vámi podělili o tuto novinku:

S  mottem TU nemusíš autem, TU jezdí 
TuBus opět letos vyráží beskydský TuBus. 
Mezi Ostravicí a Gruněm bude turisty pře-
pravovat o víkendech a svátcích od 2. 7. do 
25. 9. 2022.

Podrobné informace o  trase a  motivaci 
celého projektu najdete v  tomto článku: 
https://www.pomedvedichtlapkach.cz/
beskydsky-tubus-je-zpet/

Budeme rádi, když  informace o  TuBusu 
budete sdílet a  propagovat dále, aby se 

nám povedlo přesvědčit co nejvíce turis-
tů k  jeho využití. Myslíme si, že takováto 
ochrana Beskydské přírody stojí za to. 

K  projektu jsme vytvořili www stránky, 
FB a IG profil. Pomozte nám prosím sdí-
lením: www.TuBusBeskydy.cz * Facebook 
* Instagram

Děkujeme všem partnerům, kteří se o pro-
voz TuBusu zasloužili.

Hezké letní dny a hodně zážitků v Besky-
dech přeje

Vít Březina
předseda Spolku BESKYDHOST
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Ohlédnutí za Pohádkovým lesem 

Dne 18. 6. 2022 se po dvouleté covidové pauze uskutečnila akce pro děti Pohádkový les. 
Počasí nám přálo, v prosluněném odpoledni přišlo na lesní procházku se svými rodiči a prarodiči 
130 dětí.

 V lese plnili úkoly u  Pejska a Kočičky, Hajného Robátka, trochu se báli Ježibaby a 
Ježidědka, poznávali začarované pohádky u Čarodějů, házeli šiškou u Rumcajse, zastavili se u 
Karkulky. Zaskákali si s Bobem a Bobkem a na posledním stanovišti hledali Královský poklad. 

Za splnění všech úkolů dostaly děti odměnu. Na myslivecké chatě se po velkém výkonu 
občerstvily.

Velice děkujeme za zapůjčení  chaty Mysliveckému spolku Vrchy Dobrá – Pazderna, 
bez tohoto zázemí by akce nemohla proběhnout.

Také bych chtěla poděkovat všem členům komisí rady obce, kteří s akcí pomáhali. Dále 
děkuji za pomoc paní Mališové Ivaně, panu Květoslavu Romanidisovi, slečně Kristýně Kantorové a
mladým pomocníkům Ríšovi a Šimonovi.

                                                                   Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti Radka Zitová

Co dělali myslivci v červnu
Červen byl vybrán červen jako měsíc 

myslivosti a  ochrany přírody. Je to měsíc, 
který se vyznačuje zrozením nového života 
v  přírodě. V  tomto období se v  naší kraji-
ně se vyskytuje velké množství mláďat jak 
savců, tak i ptáků. V červnu nastává čas ro-
dičovské péče o  nové potomstvo, které ve 

volnosti potřebuje nejvyšší péči a ochranu. 
Potkáváme nejvíce srny s čerstvě narozený-
mi srnčaty. Mláďata jsou nejvíce vystavena 
působení negativních vlivů zejména od člo-
věka samotného.

Pro myslivce tímto začalo další období 
v roce. Na loukách jste mohli vidět prochá-
zet myslivce se psy, aby vyplašili zvěř před 
kosením trávy. Případně jsme na loukách 
zanechali elektronické plašiče, aby zvěř 
vyvedla před kosením svá mláďata z  těch-
to „nebezpečných“ míst. Tímto způsobem 
jsme se snažili, aby zvěř, která zaléhává 
na lukách, byla v  době samotného kosení  
jinde než na kosené louce, aby tak nedošlo 
k jejímu usmrcení (zejména srnčat). Mno-
ho srnčat se nám díky této aktivitě podařilo 
zachránit. Nalezené srnčata jsme přenesli 
na okraj lesa či do jiných bezpečných míst. 
Za tuto činnost patří veškerým zúčastně-
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ným myslivcům i pomocníkům velký dík.

Rád bych vás tímto za myslivce požá-
dal, abyste při svých procházkách příro-
dou nepouštěli své psí miláčky v přírodě na 
volno a  měli je jen na vodítku. Váš pejsek 
nemusí zvíře nutně prohnat, stačí, že se do-
stane do jeho blízkosti a ono ve svém pudu 
sebezáchovy rychle odběhne. Toto nesvěd-
čí zejména srnám, které v této době kladly 
svá mláďata, a  také se může stát, že srnčí 
zvěř vběhne přímo pod kola aut jedoucích 
po cestě, což nikdo z  vás určitě nechce. 

Taky by se mohlo stát, že by Váš pejsek za-
běhl mezi divočáky a  mohla by mu ublížit 
bachyně chránící svá mláďata, nehledě na 
možnost nákazy tzv. Aujeszkyho chorobou, 
kdy postačí, aby Vás pes se pouze divočáka 
dotknul, nehledě na ohrožení nákazou tzv. 
Prasečím morem. 

Budeme rádi, když se budete, tak jako 
my, kochat krásou naší přírody.

Mgr. Vítězslav Pantlík
MS Vrchy Dobrá-Pazderna

Den dětí s myslivci
Letos našim školákům opět po dvou 

létech omezení zapříčiněných opatřením 
v  době COVIDu-19 počasí přálo a  tak se 
mohli opět vydat spolu s  myslivci oslavit 
svůj den přímo do přírody. Žácí 1. až 3. tříd 
čekaly velice zábavné úkoly přímo v  lese, 
poznávání rostlin a  zvířat, řezání dřeva, 
přechod přes roklinu (přechod po laně), 
střelba ze vzduchovky či například též hod 
šiškou na cíl.

Každý rok jsme pořádali pro děti tuto 
akci a po dvouleté přestávce si mohly děti 
opět tuto akci užít naplno. Osm tříd z prv-
ního stupně naší Základní školy dorazilo 
17. června k  Vojenskému lesu, aby hrou 
poznávali naši přírodu a  aby si užili svůj 
den naplno ve společnosti místních mys-
livců.  

Letošní akce se účastnily opět první tři 
ročníky prvního stupně. Jednotlivé ročníky 
mezi sebou soutěžily, která ze tříd nasbírá 
nejvíce bodů a umístí se jako první a obdr-
ží zaslouženou odměnu. Všichni školáci 

nakonec dostali nějakou sladkou odměnu 
a  občerstvení a  odnesli si mnoho zážitků 
s krásného dne prožitého v přírodě.

Díky spolupráci s naší Základní školou 
se tato akce velice podařila a děti si to užily 
naplno. Tyto akce provádíme pro základ-
ní školu již déle než deset let. Velký dík za 
organizaci a realizaci této akce patří nejen 
všem myslivcům, ale i  vedení naší školy 
a učitelům, kteří spolu s žáky si prošli letoš-
ní stezku lesem a aktivně se také účastnili 
Dne dětí s myslivci.

Mgr. Vítězslav Pantlík
MS Vrchy Dobrá Pazderna
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V OBCÍCH  
MAS POBESKYDÍ – KRÁTKÁ REKAPITULACE
Po půlroce běhu projek-

tu Podpora pečujících osob 
v  obcích MAS Pobeskydí, 
rekapitulujeme. V  době od 
února do konce června 2022 jsme 
zorganizovali celkem 7 aktivit, kte-
rých se zúčastnilo okolo 40 neformálních pe-
čujících o své blízké v domácím prostředí. 

Aktivity se snažíme zaměřit na potřeby pe-
čujících, místo konání je zpravidla SEN cent-
rum Třanovice a každý může vybírat dle svého 
zájmu. Zveme všechny, kdo pečují na území 
obcí MAS Pobeskydí.

psychohygienou pro pečující nás již 2x 
provázel psycholog František Zakopal. Probí-
rali, jak je důležité umět pečovat nejen o  své-
ho blízkého, ale také o  naše fyzické a  duševní 
zdraví. Naučili jsme se pár relaxačních technik, 
které pomáhají navodit pocit uvolnění a klidu. 
Nezbytný spánek pak může přijít přirozeně 
a rychle.

Svépomocná skupina, která je určena pro 
všechny, kteří chtějí sdílet denní starosti v péči 
o svého blízkého, se konala 2x. Pečující zjišťují, 
že všichni prožívají podobné, ne-li stejné pocity 
a  emoce. Mohou si navzájem poradit, podpo-
řit se, zasmát se i poplakat. Jelikož je skupina 

částečně moderovaná, vnáší 
do ní naše zkušená moderá-
torka, kaplanka a  duchovní 
pracovnice SD paní Miriam 

Szőkeová ,vždy další rozměr a po-
hled na daný problém, na život. 

Účastník si závěrem odnáší zamyšlení, pocit, že 
v nelehké situaci není zcela sám, a najde vždy 
něco pozitivního v tom, co právě prožívá. 

Fyzioterapie podle Feldenkraisovy meto-
dy proběhla prezenčně a souběžně on-line cel-
kem 3x buď v SEN centru Třanovice nebo v pro-
půjčeném sále OÚ Třanovice. Cvičením nás 
opět provázela paní Irena Molin. Tento druh 
fyzioterapie je úžasný v tom, že jej může cvičit 
kdokoliv, jelikož při něm používáme drobné 
pohyby, se kterými současně zapojujeme mo-
zek a myšlení. Pokud se rozhodnete účastnit, je 
vhodné mít teplé a pohodlné oblečení, karimat-
ku nebo deku.

Všechny představené aktivity jsou, díky fi-
nanční podpoře Moravskoslezského kraje, 
nabízeny zdarma, těší se oblibě i návštěvnosti. 
Proto pokud Vás zaujaly a chtěli byste být jejich 
součástí, kontaktujte koordinátorku projektu 
Mgr. Hanu Adamčíkovou, tel. 732 693  405; 
mail sarepta.metodik@slezskadiakonie.cz 
a přihlaste na některý z podzimních termínů. 

DaTUM r. 2022 ČaS aKTiviTa MíSTo KoNáNí
7. 9. 16.00-18.00 Svépomocná skupina SEN centrum Třanovice
14. 9. 16.30-18.30 Fyzioterapie formou Feldekraisovy metody OÚ Třanovice 250
27. 9. 16.00-18.00 Psychohygiena SEN centrum Třanovice
26. 10 16.30-18.30 Fyzioterapie formou Feldekraisovy metody OÚ Třanovice 250
10. 11. 16.30-18.30 Fyzioterapie formou Feldekraisovy metody OÚ Třanovice 250
30. 11. 16.00-18.00 Psychohygiena SEN centrum Třanovice
8. 12. 16.00-18.00 Svépomocná skupina SEN centrum Třanovice

Mgr. Hana Adamčíková
koordinátor projektu Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí Slezská diakonie 
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Nabízím zemní  
a výkopové práce
Traktorbagrem 2t, dosah 2,7m 

Půjčovna Odvoz materiálu  do cca 6m
Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t

Odtah vozidel 

V případě zájmu volejte 608 423 602
Soběšovice 

Srpen v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek

KoSTÝMovÉ proHLíDKY ZáMECKÉHo oKrUHU

I letos se každý prázdninový víkend můžete těšit na kostýmové prohlídky frýdeckého 
zámku.

Zámeckým okruhem vás provedou spanilé princezny a urození princové.

Více informací naleznete na www.muzeumbeskyd.com.

DĚTSKÉ proHLíDKY "po STopáCH MaLÉ arCivÉvoDKYNĚ"

V rámci prohlídky Zámeckého okruhu budou děti provedeny po frýdeckém zámku 
s  cílem nalézt dětské hračky, které byly v jednotlivých komnatách zámku roztroušeny 
dcerou císařovny Marie Terezie. Tato prohlídka je doprovázena různorodými aktivitami. 
Zároveň se děti dozví mnoho zajímavostí o životě šlechtických dětí na hradech a zám-
cích.

(Doporučený věk k absolvování prohlídky 4+ let)

Více informací naleznete na www.muzeumbeskyd.com.

Nabízím zemní a výkopové práce             

  
Traktorbagrem 2t,dosah 2,7m  
Půjčovna Odvoz materiálu  do cca 6m 
Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t 
Odtah vozidel  

 

 
V případě zájmu volejte 608 423 602 
Soběšovice  

Nabízím zemní a výkopové práce             

  
Traktorbagrem 2t,dosah 2,7m  
Půjčovna Odvoz materiálu  do cca 6m 
Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t 
Odtah vozidel  

 

 
V případě zájmu volejte 608 423 602 
Soběšovice  

Nabízím zemní a výkopové práce             

  
Traktorbagrem 2t,dosah 2,7m  
Půjčovna Odvoz materiálu  do cca 6m 
Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t 
Odtah vozidel  

 

 
V případě zájmu volejte 608 423 602 
Soběšovice  

INZERCE
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                              Milan Novák                     mob.: +420 722 704 722       

                                                        Petr Novák                       mob.: +420 732 622 511       
                                                        Klicperová 1309               info@novsil.cz     
                                                        Frýdek-Místek 738 01      www.novsil.cz            
                                                                                                                                   

      Oprava silnec, vjezdů a parkovacích stání

      Máte zájem o cestu bez prachu a výmolů?

LEVNĚ A RYCHLE ?? 

         

 

  Vhodné pro opravy příjezdů ke garážím a rodinným domkům
         Vhodné pro opravy výtluků a vyplnění větších trhlin                              

             Vhodné pro opravy zlomených okrajů vozovek
                    Vhodné pro dorovnání vyjetých kolejí 
             Vhodné pro opravy a konečné úpravy překopů                              

RÁDI VÁM PORADÍME S VÝBĚREM  NEJVHODNĚJŠÍ
OPRAVY PRO VAŠI SILNICI ČI VJEZD K VAŠEMU DOMU

VOLEJTE NA TEL.: +420 722 704 722 
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na ochranné
sportovní

pomůcky

až

Kč
Získejte

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2022

Klientské centrum:

Frýdek-Místek 
Ostravská 1556 
(vedle banky Creditas)

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na
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ČIŠTĚNÍ F≈M

www.cistenifm.cz

≈ Revize domovních čistíren
 odpadních vod (DČOV)

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
 a kamerová kontrola potrubí

vývoz žump a septiků

Vývoz:
604 282 325

Revize DČOV:
606 093 947

DISTEP a.s.
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 312 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 1. 8. 2022 do 12.00 hodin.

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

Správce multifunkčního hřiště:    605 887 443    Jana Chobotová



Herní výstava

Vyznamenaní žáci

Hasičské závody



Letní kino

Pohádkový les

Šerpování


