




1/2015

- 1 -

Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vám popřál hodně zdra-
ví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním 
životě, všechno nejlepší v novém roce 2015. 
Přelom roku je obdobím bilancování a vel-
mi rád bych poděkoval všem představitelům 
a členům jednotlivých spolků, které se po-
dílejí na životě obce. Poděkovat chci přede-
vším za pomoc při realizaci nejrůznějších 
společenských akcí. Kulturní vystoupení ve 
společenském sále, sportovní akce na hřiš-
ti a v tělocvičnách nebo turistické výlety do 
vzdáleného i blízkého okolí naší obce, to 
vše pomáhali uspořádat naši spoluobčané. 
Za všechnu tuto činnost, organizovanou 
bezplatně a ve volném čase, opravdu všem 
srdečně děkuji. Nemohu zde vyjmenovat 
všechny akce, protože ten seznam by byl vel-
mi dlouhý, ale podrobné informace najdete 
na obecním webu (www.dobra.cz), včetně 
videa a fotodokumentace. 

V závěru minulého roku jsme s panem 
místostarostou navštívili naše seniory v do-
movech a penzionech, kde jsme jim předali 
vánoční balíčky. Za tyto dárkové balíčky 
patří naše poděkování paní Slávce Polákové.
Všichni obdarovaní senioři z nich měli 
opravdu velikou radost. 

V neděli 28. prosince se uskutečnil tra-
diční novoroční koncert chrámového sboru 
v kostele Sv. Jiří. Myslím, že všichni přítom-
ní účastníci nelitovali a opravdu si užili nád-
herné vánoční atmosféry a profesionálního 
provedení České mše vánoční J. J. Ryby: 

Hej, mistře. Chci poděkovat všem zpěvá-
kům a hudebníkům pod vedením sbormis-
tra pana Zdeňka Tesarčíka.

Nejenom kulturou, ale i sportem žije 
naše obec. Úspěchem našich borců skončil 
novoroční tříkrálový turnaj v malé kopané, 
který se odehrál 10. ledna v tělocvičnách 
základní školy. Děkuji sportovní komisi 
a všem organizátorům, kteří tuto hezkou 
akci uspořádali.

Zima už začala, proto znovu uvádíme 
informace k zajištění zimní údržby místních 
komunikací a rozhrnování sněhu. I v tomto 
roce bude rozhrnování sněhu zajišťováno na 
základě dlouhodobé smlouvy s fi rmou pana 
Antona Lišky. Organizaci zimní údržby 
zajišťuje správce pan Bohuslav Sikora (tel. 
558 412 309, mobil 736 614 717). Chtěl 
bych apelovat na řidiče, aby parkováním 
svých automobilů na ulicích neztěžovali pří-
padné odklizení sněhu. 

Na závěr jedno tradiční poděkování. 
Právě v těchto dnech možná i u vás doma 
zvonili tříkráloví koledníci, kteří zpíva-
li koledy a popisovali dveře symbolickým 
nápisem K+M+B+2015. Přitom vybírali 
fi nanční příspěvky do pokladniček, aby tak 
pomohli těm, kdo jsou závislí na charitní 
pomoci. Děkuji všem koledníkům a velký 
dík patří samozřejmě štědrým dárcům, kteří 
přispěli na Tříkrálovou sbírku.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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OBECNÍ PLES 2015

ZDRAVÉ CVIČENÍ

Období vánočních svátků je minulostí, oslavili jsme také příchod nového roku a než 
se nadějeme, zima skončí. A toto období bývá již tradičně věnováno zábavě, tanci, juchání, 
oslavám – řeč je o plesové sezóně.

Ani vedení obce nehodlá zůstat stranou a rozhodlo se ruku v ruce s členy kulturní komise 
uspořádat Obecní ples. Stane se tak v sobotu 7. února 2015 ve společenském sále při ZŠ 
Dobrá se začátkem v 19 hodin.

Nově ustavená kulturní komise nechce nic ponechat náhodě a organizaci tak významné 
akce rozhodně nepodcení. Můžeme se tak těšit na kapelu FLASH, která přítomným zahraje 
k tanci i poslechu, připraveno je i „taneční překvapení“, bohatá tombola, kvalitní občerst-
vení a skvělá zábava.

Předprodej vstupenek bude zahájen v úterý 27. ledna 2015 na fi nančním odboru OÚ 
Dobrá (paní Jana Kolářová) a ukončen 4. února 2015.

Vstupenky: 250,- Kč (včetně večeře v hodnotě 100,- Kč)       
  150,- Kč (bez večeře)  
Spolu se vstupenkou můžete požádat rovněž o místenku. Počet míst v sále je omezen, 

proto doporučujeme všem zájemcům, aby neváhali a zajistili si vstup již v předprodeji.
Závěrem mi dovolte obrátit se s prosbou na všechny podnikatele, obchodníky, fi rmy, 

které spolupracují s obcí, aby přispěli nějakým dárkem či výrobkem do tomboly. Zvýší tím 
úroveň obecního plesu a jejich jméno bude během večera prezentováno moderátory akce.

Děkuji Vám.
Milan Stypka

Také v roce 2015 můžeme cvičit s paní 
Rosanou! 

Srdečně zveme všechny občany, kteří 
nejsou lhostejní ke stavu svého tělesného 
i duševního zdraví, aby spolu s paní Rosa-
nou začali s pravidelným cvičením ve stej-
ném duchu jako v letech předcházejících.

Cvičení budou organizována dvakrát 
měsíčně, začínáme 27. ledna, další termíny 
jsou 10. a 24. únor a 10. a 24. březen.  

Tato pravidelná cvičení se uskuteční 
ve společenském sále při základní škole se 
začátkem v 15 hodin.

Při každém setkání se budeme věnovat ob-
lasti těla, která potřebuje naši pozornost – 
záda, chodidla, ramena, pánev a další – aby-
chom zvýšili pohybové možnosti, naučili se 
nacházet úlevu v bolesti a předcházeli pohy-
bovému omezení v budoucnosti, s přibýva-
jícím věkem.

Při každém setkání budou účastníci se-
známeni s cviky, které pak budou samostat-
ně procvičovat doma.

Vezměte si s sebou – prosím – pohodlné 
oblečení a karimatku (nebo jiný typ podlož-
ky na cvičení).

                                     Těším se na Vás, Rosane
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Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2015

9. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8., 7. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12. 2015
vždy do 12.00 h.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá v roce 2015 bude probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 4. 2., 4. 3., 
8. 4. 2015 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost 
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Kalendáře Obce Dobrá na rok 2015
Občané obce Dobrá, kteří neobdrželi kalendář na rok 2015, si jej mohou vyzvednout 
v úředních hodinách, tj. pondělí a středa 8-12 a 12.30-17 hodin, na Obecním úřadě v Dobré, 
podatelna.

Místní poplatky – UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Poplatek za psy – sazba poplatku činí ročně 100,- Kč.

               Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 % sazby.
               Poplatek za psy se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatek je možno uhradit  od ledna do konce března daného roku.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1341 + čp.
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2015.

Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.

                Děti od 11 do 15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
                Osvobozeni od poplatku jsou:  - děti do věku 10 let včetně
                                                                            - občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatek je možno uhradit  od ledna do konce srpna daného roku.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1337 + čp.                                                                     
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 8. 2015.
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Vánoce ve škole
Tradiční Den otevřených dveří spojený 

s vánočním jarmarkem a žákovským vy-
stoupením pro veřejnost proběhl v sobotu 
13. prosince a návštěvníky z řad občanů, 
rodičů a bývalých žáků školy čekal opravdu 
bohatý program. 

Už u vchodu vítal hosty náš avantgardní 
betlém vyrobený paní školnicí Janou Golíko-
vou. Málokterá škola se může věru pochlu-
bit tím, že se její správní zaměstnanci doká-
ží takto projevit na poli výtvarného umění. 
Největší pozornost přitahovaly pochopitel-
ně stánky s vánočním zbožím, u kterých děti 
s fi nesou protřelých obchodníků nabízely 
sto a jednu drobnost pro zpestření vánoční 

Základní škola Dobrá informuje…

Úspěch ve výtvarné soutěži
Žáci 1. stupně se v listopadu zapojili do 

výtvarné soutěže na téma „Hyundai a bez-
pečnost na silnici“. Ze zaslaných prací vy-
brali zástupci fi rmy Hyundai pět nejlepších 
a jejich autory společně s paní ředitelkou 
pozvali v pondělí 15. prosince 2014 do areá-
lu továrny v Nošovicích.

V úvodu návštěvy bylo za své krásné ob-
rázky oceněno pět žáků - Tereza Chrobáko-
vá, Petr Sepeši, Eliška Kubíčková, Simo-
na Budinská a Klára Školová. Poté děti 
zhlédly propagační fi lm a samotnou výrobu 
v Hyundai, kterou měly možnost sledovat 
z návštěvnického vláčku. Na závěr žáci ob-
drželi u vánočního stromečku hezké dárky.

Mgr. Radka Otipková
Oceněné děti si odnesly z nošovické automobilky
pěkné vánoční dárky.

Naše stánkaře zdobil vždy ten pravý vánoční úsměv.
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atmosféry. Mnohé předměty vyrobily samy 
nebo s pomocí rodičů. Třídní kolektivy si de-
mokraticky rozhodnou, jak vydělané peníze 
utratí, většinou si však těžce nabyté korunky 
vloží do třídního fondu. 

Mlsné jazýčky se mohly potěšit dobro-
tami v žákovské kuchyňce, opravdovou las-

kominu v podobě tvarohových a makových 
koláčů (výborných!) nabízely paní kuchařky 
u vstupu do školní jídelny. Kdo utišil hlad, 
žízeň a nákupní horečku, mohl se projít po 
škole a prohlédnout si třídy a odborné učeb-
ny, ve kterých probíhal různorodý program 
pro návštěvníky. 

V učebně fyziky děti předváděly udivenému obecenstvu 
pozoruhodné experimenty hraničící s černou magií. 
Ba ne, všechno je to věda.

Humorné ztvárnění klasické pohádky O perníkové 
chaloupce diváci odměnili zaslouženým potleskem.

Je až neuvěřitelné, kolik nadaných hudebníků 
na naší škole máme.

Uměleckým vrcholem vystoupení bylo pěvecké číslo 
Barbary Pastrňákové, kterou na klavír doprovázel 
její bratr Ondřej.
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Vrcholem celého dopoledne bylo vá-
noční vystoupení žáků naší školy. Scénky 
a písničky, které s dětmi nastudovali vyu-
čující pod vedením paní učitelky Olgy Ka-
fonkové, určitě naladily naše hosty na tu 
správnou sváteční notu a daly jim na chvíli 
zapomenout na předvánoční shon. Jsme 

rádi, že do naší školy zavítalo tolik příjem-
ných návštěníků z obce i širokého okolí a že 
jsme jim mohli zpříjemnit čekání na zázrak 
vánočních svátků. Je to pro nás čest i záva-
zek. Tak tedy naviděnou o dalších Vánocích.

Mgr. Jan Lörinc

Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Výlet do Rožnova

Začal nám tedy další rok, naše děti si během vánočních prázdnin určitě pořádně od-
počinuly a nabraly nové síly, neboť poslední měsíc loňského roku byl pro všechny opravdu 
hektický a plný nejrůznějších akcí:

Po roční odmlce jsme se opět vydali 
tentokrát s předškolními dětmi do skanze-
nu v Rožnově, kde na děti čekal program 
s názvem „Vánoce na dědině.“ Autobus sice 
musel čekat na některé „opozdilce,“ kteří 
nás dokonce i cestou doháněli, ale nakonec 
jsme všichni zdárně dojeli až ke skanzenu. 
Děti se nejprve posilnily svačinkou ze škol-
ky a pak už se vydaly na procházku Valaš-

skou dědinou, na které se děti seznámily 
s obvyklými zimními pracemi, přípravami 
Vánoc a vánočním zvykoslovím. V jednot-
livých jizbách děti měly možnost seznámit 
se s pečením vánočních oplatků, děti ochut-
naly čerstvě upečenou vánočku, pozorovaly 
odlévání olova, práci kovářů i přadlen na 
kolovrátcích. Během vycházky si děti všim-
ly, že stromek s červenými pentlemi se sta-
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Vánoční posezení ve třídách

Předvánoční koncert v kostele

věl také do hnoje na ochranu dobytka, ne-
boť červená barva působila proti zlé moci.    
Cestou děti potkaly také Mikuláše s Čerty, 
ze kterých měly děti náležitý respekt, proto 
Mikuláš dětem rozdal za statečnost křížaly 

– sušené plátky jablíček. V poslední jizbě na 
děti čekalo překvapení v podobě bylinkové-
ho čajíčku a vánočního perníku. Děti si zde 
krátce odpočinuly a vydaly se zpátky k au-
tobusu, aby absolvovaly cestu zpět do MŠ.

Další den čekalo na děti, ale také na je-
jich rodiče ve většině tříd posezení před Vá-
nocemi, které každá třída pojala po svém. 
Děti z BROUČKŮ si pro rodiče připravily 
příběh „Vánoční hvězda,“ všichni společně 
si zazpívali koledy, zdobili upečené hvězdy 
z perníku. Děti ze SLUNÍČEK předvedly 
svým rodičům dojemný „Příběh o naroze-
ní Ježíška,“ který se všem přítomným moc 
líbil. DELFÍNCI předvedli rodičům krátké 
vystoupení s pohádkou a pak společně vy-
ráběli vánoční ozdůbky. Odměnou jim byly 
nové hračky pod stromečkem, které nadchly 
nejen děti, ale i rodiče. Všechny třídy moc 

děkují rodičům, hlavně maminkám a babič-
kám, které se postaraly o bohaté občerstve-
ní.

Další akci si pro nás připravily děti 
z pěveckého sborečku „PAPRSEK.“ Ten-
tokrát se všechny třídy naší MŠ a také 
prvňáčci ze ZŠ sešli dopoledne v prosto-
rách místního kostela, kde nám děti ze 
sborečku zazpívaly vánoční písně a kole-
dy. Odpoledne si pak měla možnost ten-
to koncert poslechnout široká veřejnost 
v podobě rodičů, babiček, sourozenců 
i ostatních obyvatel obce. Upřímné podě-
kování je třeba vyjádřit jak dětem, tak paní 
učitelkám, které s dětmi program připra-
vily a nacvičily - Bc. Marii Adamusové 
a Mgr. Ludmile Sikorové, která děti do-
provázela na varhany.
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Sbírka hraček „Vánoční hvězda“ 
Naše MŠ „BAREVNÝ SVĚT“ pořáda-

la před Vánocemi také sbírku hraček, které 
měly být určeny pro děti z Dětského domova 
ve Frýdku- Místku. Děti neváhaly se vzdát 
svých hraček, se kterými si doma již nehra-
jí, a donesly je pro tyto děti. Někteří rodiče 
dokonce obětovali v době předvánočního 
shonu nějakou tu korunku a nakoupili pro 
děti z Dětského domova i zcela nové hračky. 
Věříme, že jsme těmto dětem udělali radost 
a moc děkujeme všem, kteří se na akci po-
díleli.

Mgr. D. Dvořáčková

KDYŽ NEZNÁŠ – NAUČÍME TĚ.  KDYŽ NEROZUMÍŠ – VYSVĚTLÍME TI.

KDYŽ NEMŮŽEŠ – POMŮŽEME TI.  KDYŽ NECHCEŠ – ROZEJDEME SE.

Vážení přátelé, sportovci,

Dovolte mi, abych Vás seznámil se zá-
měry vedení oddílu juda na rok 2015.

Jako každý rok, plánujeme, 
chceme být úspěšnější
a dokonalejší.

Rok co rok je to těžší. Naše plány a cíle 
jsou vyšší a náročnější. Počet soutěží, tré-
ninků, akcí, medailí se stále zvedá. Konku-
rence je mnohem vyšší, než bývala dříve. 

Naši soupeři nespí a všichni chtějí být nej-
lepší - podobně jako my. Dokázali jsme už 
hodně a překonat loňské výsledky bude ob-
tížné a náročné. 

Také v letošním roce bude-
me klást důraz na správné 
judistické chování

(viz. kytice juda.) Nebudou vítězit jen 
velké medaile a výsledky, ale především 
aktivní přístup k tréninku a všem ostatním 
aktivitám kolektivu. V loňském roce se 
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nám podařilo výrazně stmelit kolektiv čle-
nů i rodičů a dalších příznivců. Na základě 
zkušeností z loňského roku je vedení klu-
bu přesvědčeno o správnosti nastoupené 
cesty. Tvoříme a dále rozšiřujeme komuni-
tu, která úzce spolupracuje a vytváří stále 
lepší podmínky pro dosažení významných 
úspěchů nejen ve sportovní činnosti. Stále 
přibývá dětí, které nevnímají judo jen jako 
školní kroužek, ale pravidelně a náročně se 
připravují k dosažení dlouhodobých cílů. 
Zúčastňují se našich soustředění, seminářů 
a táborů, mají v judu své opravdové kama-
rády. Navzájem se povzbuzují a motivují 
k dalšímu náročnému tréninku.  

V nadcházejícím roce opět 
upřednostníme tréninkovou 
přípravu

na úkor účasti na nevýznamných sou-
těžích. Chceme, aby se naši sportovci více 
vzdělávali a pochopili principy technik 
a juda samotného. Chceme z našich svěřen-
ců ve spolupráci s Vámi rodiči vychovat mi-
stry, kteří budou vzorně reprezentovat Vás, 
školu, obec a oddíl. Nejen svými výsledky 
v judu, ale svým chováním a disciplínou, 
která bude v letošním roce na prvním mís-
tě. Závodní tým musí vědět, že se počítají 
pouze výsledky krajského přeboru, českého 
poháru, mistrovství republiky a vybraných 
mezinárodních turnajů. Opravdové judo za-
číná v kategorii starších žáků. Vše před tím 
je pouze příprava, kterou mnoho dětí před-
časně opouští. V minulosti to bylo až 75 % 
dětí. V loňském roce došlo v tomto ohledu k 
nebývalému zlepšení, když počet odchozích 
se pohyboval kolem 10 %. To je něco, co tu 
ještě nebylo. Příchozích dětí bylo více než 

těch odcházejících. To sebou nese nároky na 
trenéry a velikost tréninkové plochy. Proto 
jsme zakoupili nové tatami za 100 000,- Kč. 

Chceme znát důvod nepří-
tomnosti dětí na tréninku, 
soutěžích, akcích klubu.

Chceme vědět, kdy a proč dítě začíná 
ztrácet zájem o judo. V případě, že nás Vaše 
dítě opustí, chceme včas a řádně ukončit 
jeho členství. Chceme znát problémy Vašich 
dětí ve škole, jejich známky, kázeňské pře-
stupky. Informujte nás o tom. Můžeme po-
moci, když o problému víme. Můžeme říct, 
že v loňském roce se v této oblasti dosáhlo 
významného pokroku a neomluvených byla 
jen malá část. 

Chceme dosáhnout toho, 
aby „naši rodiče“ byli
pyšní na své děti. 

Získané návyky dopomohou k sebevě-
domému cílevědomému a odpovědnému 
přístupu k dalšímu životu, i když s judem 
dávno skončí. Jednou se vrátí se svými dět-
mi, a to je náš cíl. Stále častěji se setkáváme 
se vstřícným a odpovědným přístupem rodi-
čů. Výsledky naší práce nás utvrzují v názo-
ru, že jdeme správnou cestou. Naši trenéři 
v čele s Pavlou Prőllovou chtějí odvádět 
profesionální práci.      

Vážení rodiče. Berte naši 
práci nanejvýš vážně, 

nebo dejte svoje děti jinam do „zájmo-
vého kroužku, nebo sportovních her“. Ne-
chceme plýtvat časem a silami. 
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V nastávajícím roce budeme přísně po-
suzovat chování a přístup k přípravě. Bude-
me udělovat tresty a pochvaly. Opakovaná 
závažná pochybení budou znamenat roz-
loučení. Vzorný přístup k plnění povinností 
bude odměněn například slevami na námi 
pořádané akce. Stává se, že svým dětem 
zakazujete judo za trest. Na tréninku Vaše 
dítě pracuje, učí se a vzdělává. Kroužek an-
gličtiny nebo hru na hudební nástroj mu 
nezakážete. Tak proč judo? Jsou i další mož-
nosti. Ještě stále jsme v některých případech 
pečovatelskou službou, kdy si rodiče pletou 
sportovní klub s družinou či školkou. Bere-
me to jako nutné zlo. Naší fi losofi í je dávat 
možnost všem bez ohledu na jejich schop-
nosti a možnosti. To nás někdy brzdí v rych-
lejším výkonnostním růstu ostatních dětí. 
Nicméně, kdo je pozorný a pilný, ten se pro-
sadí i do závodního týmu, který má možnost 
velmi kvalitního a náročného tréninku. 

Také v letošním roce bude-
me aktivně spolupracovat se 
sportovní komisí obce

a zapojíme se do jí pořádaných akcí. Jsme 
si vědomi rezervy, kterou máme ve spoluprá-
ci s ostatními spolky a sportovními kolektivy 
v obci. Budeme hledat prostor a čas k navá-
zání těsnějších vztahů. 

Vedení klubu, nebo já osobně
se dopouštíme chyb 

a ne vždy se nám podaří udělat správný 
krok. Proto očekáváme od Vás, našich čle-
nů, rodičů a příznivců radu, nebo návrh, 
který může přispět k plnění našich cílů. 
Nedělejme politiku. Buďme sami sebou 
a bavme se otevřeně. Jedna věc je jistá. Na-
dále zůstáváme mistrovskou školou, kde 
má v oblasti přípravy a účasti na soutěžích 
rozhodující slovo hlavní trenérka a mistr 
Pavla Prőllová.    

Vážení přátelé. Přeji Vám všem hodně 
zdraví a životní pohody. Rok naplněný uži-
tečnými skutky, štěstím a radostí. 

předseda Luděk Kubíček

Kroužek juda mateřské školky navštěvuje 27 budoucích žáků doberské zá-
kladní školy, které se zde zdokonalují především v základech gymnastiky.
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Poděkování za rok 2014
V neděli 28. prosince se v našem kostele 

sv. Jiří uskutečnil Vánoční koncert chrámo-
vého sboru za doprovodu orchestru, kdy 
byla provedena mše Jana Jakuba Ryby „Hej, 
Mistře“. Při tomto koncertu byly zahájeny 
oslavy 710 let trvání naší obce, rovněž byla 
zahájena tříkrálová sbírka a také chrámový 
sbor oslavil malé jubileum.

Jsme všichni na začátku roku 2015, a tak 
bych rád poděkoval za veškerou práci v prů-
běhu roku 2014 všem členům chrámového 
sboru, zvlášť sólistům, a to manželům Bar-
boře a Janu Heinrichovým, Václavu Tesarčí-
kovi, Jiřímu Řehákovi a Václavu Baranovi 
a Ing. Janu Krupovi za zastoupení u varhan. 
Chci poděkovat také Vám všem, kteří jste se 
podíleli na zajištění pohoštění a při organi-
zaci zájezdu. Veliké poděkování patří mu-
žům z tzv. „funus party“, kteří svými zpěvy 
vyprovázejí zesnulé z našeho kostela.

Za dobrou spolupráci, ochotu a vstříc-
nost chci poděkovat panu starostovi, sená-

torovi Ing. Jiřímu Carbolovi, panu místo- 
starostovi Mgr. Milanu Stypkovi a zaměst-
nancům obecního úřadu svým jménem 
i jménem celého chrámového sboru. Děkuji 
také P. Bohumilovi Víchovi.

Za celý chrámový sbor děkuji i Vám – 
posluchačům, farníkům za projevenou pří-
zeň a podporu při všech zpěvech o svátcích 
i nedělích a přeji všechno dobré v novém 
roce.

Zdeněk Tesarčík

Svaz tělesně postižených v Dobré
11. 12. 2014 restaurace na Špici, jako 

každý rok, tradičně oslava svatého Mikuláše.
Mezi nás jsme pozvali pana starostu Ing. 

Jiřího Carbola a místostarostu Milana Styp-
ku, kteří naše pozvání přijali a přišli mezi nás.

Této akce se zúčastnilo 65 členů. Poča-
sí nám přálo, bylo hezky. Zúčastnilo by se 
nás víc, ale mezi námi je moc lidí, kteří jsou 
hodně nemocní, a kteří nemohou mezi nás 
přijít.

Navštívit nás přišel i Mikuláš a čert, aby 
nám rozdali malé dárečky, když jsme zazpí-

vali písničku anebo básničku. Zapálili jsme 
si adventní věnec, který nám, překrásný 
a upečený z perníku, donesla paní Zdenka 
Vašutová.

Děkujeme panu Carbolovi za vzornou 
obsluhu, za čistotu a teplo, za vánoční stro-
meček a za jídlo, které všem chutnalo. 

Pak jsme si mohli popovídat a zpříjem-
nit náladu. Tím jsme ukončili rok 2014. 

Do nového roku 2015 bych chtěla 
popřát hodně zdraví, spokojenost a Boží 
požehnání.

Předsedkyně Marie Biolková
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První zápisy v naší kronice jsou
z doby válečné
V kalendáři na rok 2015, které dostala před Vánocemi každá domácnost, se
na fotografiích tu a tam mihnou staré obrázky. Připomínají nám nějaká vý-
ročí. V Doberských listech pak můžeme očekávat příběhy, které se k nim
vztahují. Hned v lednu si připomeneme válečnou dobu let 1914—1915.

V loňském roce se ve sdělovacích prostředcích často připomínalo 100. výročí vypuknutí první svě-
tové války napadením Srbska rakousko–uherskou armádou v úterý 28. července 1914. Malého
Srbska se ujalo Rusko a za to mu vyhlásilo válku Německo. Ačkoli se očekávalo rychlé vítězství
Rakousko–Uherska (jehož byly české země součástí) a jeho spojenců Německa a Itálie, tzv. Troj-
spolku, válka nakonec trvala 4 roky a 3 měsíce.
Z dějepisu, historických filmů, válečných románů víme, jaké hrůzy se děly na frontách a bojištích,
málo se ale ví, jak to vypadalo po odchodu mladých mužů do války doma, v městech a vesnicích.
Nás bude nejvíce zajímat, co se dělo v tu dobu v Dobré, a protože už byla psána kronika obce,
máme o tom i písemná svědectví.

Vypovězení války slovanským národům působilo na naše obyvatelstvo zdrcujícím způsobem. 
V pátek 31. července vyšlo císařské nařízení o všeobecné mobilizaci. Nejdříve nastoupilo vojsko
aktivní, následovaly odvody záloh–civilistů.
V sobotu 1. srpna byly doneseny na obecní úřad plakáty s ohlášením všeobecné mobilizace. Ty
musely být ihned vyvěšeny v hostincích a na jiných veřejných prostranstvích. Narukovat museli
„všichni mimo prezenční službu stojící muži až do 43 let stáří — záložníci, domobranci — povoláni
do 24 hodin do zbraně. Náš lid je mírumilovný a nepřeje si válek, obzvláště ne se Srbskem a Rus-
kem a je bez jakéhokoliv válečného nadšení“, píše se v kronice.
Škola se proměnila v mobilizační kancelář. Sem přicházeli mužové — vojáci. Loučili se takřka beze
slov — jen smutným pohledem a vřelým stiskem ruky. Na nádraží v Dobré bylo teprve smutno.
Sem přicházali vojáci ze všech okolních vesnic. S nimi ženy, děti, otcové, matky. Všude pláč a nářek
— hrozné divadlo. Všichni doufali, že na vánoční svátky se opět shledáme. Z Dobré odešlo na kru-
tou vojnu na 150 mužů do 42 let věku. Vojáci rukovali k pěšímu pluku č. 100, který bojoval na se-
verním bojišti u Rydzova v Haliči. Nastupovali do vlaků, kterých tudy projížděly desítky denně a
byli vezeni daleko na východ — na smrt…
Tehdy nabyla naše železnice celonárodního významu. Tratě Vídeň—Přerov—Krakov a Brno—Ko-
jetín—Bílsko zajišťovaly přepravu vojsk na ruskou frontu. Od 3. srpna byl zaveden válečný jízdní
řád a veškerý provoz byl podřízen potřebám války. Vlaky jezdily za sebou v desetiminutových in-
tervalech. Během měsíce srpna bylo po obou výše zmíněných tratích přepraveno 1 200 000 mužů,
157 000 koní, 48 vojenských povozů a 82 000 tun vojenského materiálu. Z toho na naši trať (ve-
doucí skrze Dobrou a Hnojník) připadla asi polovina.
V úterý 4. srpna od 11 hodin dopoledne do 1 hodiny po poledni projelo naší obcí přes půl druhého
sta osobních automobilů z ostatního Slezska, Čech a Moravy. Ohromné kolony aut směřují na
Těšín. Za nimi jedou nekonečné přípřeže. V obci byly zřízeny dvě vojenské kontrolní stanice —
jedna na nádraží, druhá u státní silnice v panském hostinci (Oráč). Vojáci těchto stanic — starší
mužové — kontrolovali povozy, auta, cyklisty i pěší. Lidé si vybájili, že prý chytají auta se zlatem
jedoucí z Ruska do Francie nebo opačně. To však nebyla pravda.
Hned v sobotu 8. srpna bylo vybubnováno stanné právo, tzn., že kdo byl obviněn z nějakého pro-
tistátního činu, je předveden před soud v Těšíně a bez velkých okolků vyslechnut a uznán-li vin-
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ným, ihned odsouzen k trestu vězením nebo i smrti provazem (oběšením) neb zastřelením.
Rolníci musejí dodávat přípřeže, koňská spřežení s vozem.
V úterý 8. září byla v Dobré pohřbena první oběť války, vojín Jan Blahuta, raněný v bitvě u Kraš-
níku. Při amputaci ruky v nemocnici v Moravské Ostravě podlehl. Jeho žena spěchala s dětmi, aby
muži donesla něco k posílení, ale shledala se již s mrtvolou. Obětovala poslední groš, aby mohla
jej pochovat v rodné obci. Pohřeb se konal s vojenskou poctou zdejší posádky za ohromné účasti
obecenstva. Blahuta byl první obětí na celém Frýdecku. (Jeho jméno je první na seznamu vyte-
saném do kameného pomníku naproti vstupu do staré školy, před lékárnou.)
Třídní výkaz prvního válečného roku nadepsal nadučitel (ředitel školy) Václav Slíva „S Bohem!“
Ceny potravin stoupají, taktéž i ceny denních potřeb. Papírových peněz se lidé hledí zbavit. Mají
obavy, že poklesnou v ceně. 
Noviny jsou cenzurovány. Ale redaktoři se učí psát tak, aby se lidé mnohé věci dovtípili.
Za večerů scházely se ženy a děti u křížů a obrazů na cestách, modlily se litanie a zpívaly kostelní
písně, někdy až hodně do pozdních hodin. Asi po dvou měsících tyto pobožnosti úplně zanikly,
jelikož se přitom děly různé neplechy.
Noviny a přívrženi Němců šířili chvalozpěvy o udatnosti a vítězném postupu rakouských a ně-
meckých vojsk. Zvláště při sklenici piva a alkoholu si projevovali sympatie. Rozumní si takových
řečí ani nevšímali a zůstali klidní, aby snad neměli nepříjemností pro nadržování Slovanům.
Válkou vystrašení lidé vzhlíželi v noci k obloze, kde se prý zjevují ruská letadla, vznášející se nad
Těšínem nebo Moravskou Ostravou, taky nad Prašivou. Byly to však jen obyčejné hvězdy. Mluvilo
se též o lapených vyzvědčících, kteří se prý skrývali ve frýdeckých lesích.
Lidé přestali věřit úředním zprávám v novinách, a to proto, že se vracejí první ranění z fronty a
vypravují o krvavých porážkách našich vojsk u Krasníku a Lublína.
Zakázáno zpívat „Hej, Slované!“ a „Kde domov můj“.
V měsíci říjnu projelo obcí k Těšínu několik set koňských přípřeží.
Ženy a děti narukovaných dostávají vyživovací příspěvek 1 K a 14 haléřů na osobu a den (170 Kč).
Není vidět bídy. Lidé počínají hýřit, chtíce utrácet úspory.
Asi za měsíc se vrátili první ranění muži z ruské fronty. Na nádraží jsme je pohostili.
Rusové byli na postupu a obsadili Halič a Lvov. Obyvatelstvo odtamtud ze strachu z války uprchlo
nebo bylo evakuováno. Uprchlíky ubytovali ve Slezsku, na Moravě a v Čechách. V Dobré bylo
umístěno 10 rusínských rodin. Do školy chodilo 5 malých Rusínů do 1. třídy.
V sobotu 21. listopadu byl nový odvod z Dobré, Vyšních Lhot a Nižních Lhot v radničním sále ve
Frýdku. Američané říkají: Jakživi jsme nebyli svým předkům tak vděčni za to, že se vystěhovali
z Evropy, jako dnes. 
V prosinci nařídila vláda, aby se při pečení chleba užívalo nanejvýš 70 % mouky pšeničné a žitné,
ostatek má být z ječmene, kukuřice a bramborové kaše. 
Četníci a policisté na Frýdecku a v okolí mají nyní méně práce než v míru, pokud se týče krádeží,
praček (bitek) atd. Nyní je celkem řídkým jevem viděti četníka ženoucího vpřed zatčeného. Příči-
nou toho je, že mnoho živlů narukovalo a obyvatelé  netouží mít něco společného se soudy, neboť
se udílejí zostřené tresty. Ve Frýdku koná služby vojenská stráž. 
Z učitelů naší školy byli na vojně Rudolf Jež, Gabriel Březina a Vladimír Škuta. Ježto se nedostávalo
žádné náhrady za tyto narukované, vyučovalo se pouze v jedné třídě celodenně, v ostatních třídách
polodenně. Vyučování tak bylo značně zkráceno a žactvo ošizeno o část výuky.
Z fronty se vrátilo mnoho raněných. Časopisy jsou cenzurovány a mají od cenzorů mnoho vybí-
lených míst (totiž volných ploch namísto textů).
Na frontách zuří hrozné boje.
Za následníka trůnu je vyhlášen arcikníže Karel, který má za manželku arcikněžnu Zittu — pár
nám ne neznámý, neboť v létě byl u nás na Těšínsku návštěvou a jel skrze Doboru.
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Rok 1915. Nekonečné kolony trénu (vojenského týlového zabezpečení) vracely se v lednu skrze
Dobrou od Těšína na Moravu.
Mužů je nedostatek. Ustal stavební ruch, pole obdělávají starci s pomocí žen a dětí i u výmlatu
obilí, u řemesla a u obchodu schází mužské ruky. 
Vojenská cenzura je zpřísněna, každý dopis je otevírán, každé psaníčko čteno.
I v kostelích při kázáních je zdůrazňována potřeba války jako vůle Boží. Bůh prý trestá lidskou
pýchu, je to prý „svatá válka“! Mše je sloužena za padlé, za vítězství, za dobytí pevností, za zabití
bližního na druhé straně fronty… Narukoval i kaplan Josef Nikel jako polní kurát.

To je výpis z prvních stránek Kroniky Dobré, o níž bude zase v příštích Doberských listech.

Lidé v roce 1914 si
velmi dobře uvědo-
movali, že prožívají
nesmírně drama-
tickou dobu.
Třeba takto si zapi-
sovali běh událostí
na kus papíru, jak
tomu bylo u Char-
vátů ve Staré dě-
dině, odkud máme
tuto písmnou pa-
mátku.

Rostislav Vojkovský,
kronikář
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Změna ordinační doby Dětského střediska Dobrá, 

MUDr. Iva Kučerová
ve dnech 16. 2. – 20. 2. 2015

 
 16. 2.  pondělí 7.30 – 10.30 hodin

 17. 2.  úterý 7.30 – 9.00 hodin

 18. 2.  středa  13.00  – 16.00 hodin

 19. 2.  čtvrtek 7.30 – 9.00 hodin 

 20. 2.  pátek 7.30 – 9.00 hodin

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

POZOR!
Od 1. 1. 2015 se 

„ZANZIBAR“
ve Skalici stal
nekuřáckým

barem.

Přijďte si posedět do
příjemného a čistého prostředí

– teď i s dětmi!

Možnost si zahrát šipky, kulečník
– vše zdarma!

Těšíme se na Vás!!!

Nabídka
pronájmu bytů
v obci Dobrá

Byty jsou vybaveny kuchyňskou 

linkou, WC, koupelnou s masážním 

sprch. boxem aj.

Možnost pronájmu i bytu
kompletně vybaveného nábytkem 

a ostatním zařízením.

Bytové domy i byty jsou po

revitalizaci, v blízkosti středu obce.

K dispozici vlastní parkoviště nebo 

možnost pronájmu garáže.

Kontakt: mobil: 603 854 852
e-mail: alosed@seznam.cz
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Soukromá hudební výuka
Miriam Dýrrové, dipl.um.,

spolu s jejími žáky, 

Vás zvou na

Veřejné předehrávky,

které se konají ve společenském sále ZŠ Dobrá,

dne 18. 2. 2015 v 16.30 hodin.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Vstupné dobrovolné.

CELOROČNÍ PRODEJ
KRMIV

Zahajujeme prodej krmiv

pro drobnochovatele.

Zrniny, směsi zrnin pro všechny druhy ptáků, zrninové 

a granulované směsi pro drobná hospodářská zvířata, vitamíny. 

Vše v přijatelných cenách.

Prodej: farma Python s.r.o.,
Nošovice čp. 276 /autobusová zastávka u Valoška,

Malé Nošovice/, pondělí – pátek 8.00 – 14.30 hodin,

v jinou dobu /i víkendy/ po dohodě na 

tel.č. 558 638 343, 602 743 899.
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558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta

558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru

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

  podatelna, ověřování, CZECH Point

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

  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

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

558 412 306 Jana Kolářová, referent fi nančního odboru,

  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu

558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu

558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční 

  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce

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

558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

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

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 9. 2. 2015 do 12.00 hodin.






