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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vás informoval o výsledcích jednání Zastupitelstva obce Dobré,
které se uskutečnilo v pondělí 13. března
2017. Zastupitelé projednali zprávy finančního a kontrolního výboru, schválili finanční
dotace na činnost spolkům, které pracují
s dětmi - Sportovní klub Policie Ostrava, Oddíl Judo Dobrá a Junák, Český skaut, středisko Doberčata, a dále schválili smlouvy
o dopravní obslužnosti, kterými je zajištěn
běžný provoz autobusové dopravy, včetně
MHD. Nejočekávanější bod – schválení
Územního plánu Dobré jsme neprojednali
zcela, protože jsme se přímo na jednání dozvěděli některé nové informace, ke kterým
jsme si museli následně podrobit právnímu rozboru. Na jednání vystoupil právní
zástupce jednoho dotčeného občana, který
zastupitele informoval, že v případě schválení Územního plánu Dobré bude požadovat
finanční náhradu ve výši 6,2 milionu korun.
Na základě tohoto vzneseného požadavku jsme bod jednání přerušili a vrátíme se
k němu až na příštím jednání zastupitelstva,
které se uskuteční ve středu 26. dubna
2017 od 17 hodin v sále ZŠ v Dobré.
Jak jistě víte, bylo v naší obci zjištěno
ohnisko ptačí chřipky. Ve čtvrtek 9. 3. 2017
ve večerních hodinách dostala Krajská veterinární správa v Ostravě informaci o potvrzeném pozitivním nálezu ptačí chřipky
u chovatele v Dobré. Nahlášen byl úhyn čtyř
slepic. V chovu byly také kachny a husy, celkem asi dvacet kusů. Zvířata byla v pátek
utracena. V okruhu ohniska bylo stanoveno
tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové dozorové pásmo. V ochranném
pásmu bylo nutné sečíst drůbež v malocho-

vech i komerčních chovech. Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat členům Jednotky
Hasičů, kteří ochotně pomohli provést tento
soupis po celé obci. Ochranné pásmo bylo
po 21 dnech od zjištění zrušeno.
Každoročně na konci března si připomínáme výročí narození učitelé národů – Jana
Amose Komenského. Také letos jsme předali květiny učitelkám, učitelům i dalším
zaměstnancům v naší základní a mateřské
škole, jako výraz poděkování za jejich svědomitou práci při výchově nové generace.
Na základě vyhodnocení výsledků ankety, která proběhla na našem webu (www.
dobra.cz), jsme provedli úpravu provozní
doby sběrného dvora. Doufáme, že Vám
bude prodloužení a rozšíření otevírací doby
pro veřejnost vyhovovat.
V sobotu 6. května proběhnou v naší
obci Oslavy 72. výročí ukončení II. světové války. Vzpomínková akce bude zahájena
v 9 hod ráno pietním aktem kladení květin
u pomníku před Obecním úřadem a na Sokolském hřišti. Následovat bude od 10 hodin
bohatý program v areálu U Medvěda - bývalý
Sport Relax Club.
Sportovní komise Vás zve na další akci
pro zdraví, tentokrát to bude již 3. ročník
závodu DOBERSKÁ PĚTKA :-) . Jde o běžeckou soutěž pro všechny kategorie a bude
se konat v sobotu 20. května 2017. Soutěž je
určená i pro nejmenší děti. Centrem příprav,
startu a cíle bude sportovní areál SPARTA.
Tímto Vás všechny srdečně zveme. Bližší
informace a pozvánka budou zveřejněny na
našem webu (www.dobra.cz).
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Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Dne 26. dubna 2017 se uskuteční
13. jednání zastupitelstva obce Dobrá
ve společenském sále ZŠ Dobrá
se začátkem v 17 hodin
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 11959/15/LCD ze dne 24. 11. 2015
Schválení Územního plánu obce Dobrá
Zpráva návrhové komise
Diskuse
Závěr
Ing. Jiří Carbol
Mgr. Milan Stypka
starosta obce
místostarosta obce

– UPOZORNĚNÍ OBČANŮM –
Změna otevírací doby
sběrného dvora v Dobré
Na základě požadavků občanů na změnu otevírací doby sběrného dvora bude od 1. 5. 2017
zrušeno rozdělení na letní a zimní provoz a bude upravená provozní doba:
Pondělí
Středa
Pátek
Sobota

8.00 - 12.00 hodin
14.00 - 17.00 hodin
14.00 - 17.00 hodin
8.00 - 12.00 hodin

Uzavření sběrného dvora
Sběrný dvůr v Dobré bude uzavřen
v pondělí 1. 5. 2017 a v pondělí 8. 5. 2017 – svátky.

Tato změna bude rovněž zveřejněna na webových stránkách Obce Dobrá.
739 630 870
733 745 008

Markéta Hlawiczková, správce sběrného dvora
Pavel Peterek, štěpkování, kontejnery

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – SVOZ POPELNIC
V pondělí 1. 5. 2017 – Svátek práce proběhne klasický svoz popelnic.
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OSLAVY 72. VÝROČÍ KONCE
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
LETECKÁ AKROBATICKÁ SHOW
„RYTÍŘI NEBES“
SOBOTA 6. KVĚTNA 2017 OD 10 HODIN
AREÁL „U MEDVĚDA“ (SPORT-RELAX-CLUB)
Obec Dobrá si již tradičně připomíná konec druhé světové války oslavami.
Jejich součástí bude i v letošním pietní
akt, který se uskuteční od 9 hodin u pomníku
obětem válečného běsnění na prostranství před
budovou obecního úřadu.
Srdečně zveme všechny občany, kteří
svou přítomností chtějí jednak uctít památku bojovníků za svobodu, jednak dát najevo
svůj postoj k současnému dění ve světě, neboť
i dnes se v mnoha zemích válčí, umírají lidé.
Společně můžeme na malou chvíli dát veřejně
najevo, že nám není neutěšený stav plný utrpení lhostejný.
Od 10 hodin začne být v areálu „U medvěda“ (bývalý Sport-Relax-Club) živo.
V samotném areálu – na kurtech – bude
připravena zábava pro děti – nebude chybět
tradiční Partyzánská stezka odvahy, kterou zajišťuje náš oddíl skautů, děti se mohou pobavit
v přítomnosti „Hravého klauna“, program jim
ozvláštní také jazyková škola s anglickým jazykem „Face To Face“, odvážnější děti se mohou
naučit tančit v rytmu hudby a písniček Michaela Jacksona, projet se na koni nebo v obrněném transportéru, starší kluci jistě neminou
střelnice a vystavené zbraně a vojenskou techniku z dob minulých. Připraveni předvést svůj
um jsou také letečtí modeláři.
Bude-li přát počasí, pozve moderátor Rádia ČAS Honza Gavelčík děti na diskotéku.

Součástí Oslav bývá každým rokem „Letecká akrobatická show“ v podání „Rytířů
nebes“. Letos se v Dobré poprvé představí
s dvěma trojplošníky a jedním dvouplošníkem.
Bude se jednat o premiéru v České republice!
S letci bude možné se vyfotografovat, je připraveno také jedno velké překvapení jako součást jejich přeletů nad areálem. Při nich se budou odehrávat souboje – na chvíli se ocitneme
o mnoho desítek let zpět a na vlastní oči a uši
se přesvědčíme o tom, jak to vypadalo, když
nad člověkem přelétávají letadla v soubojích.
Přelety budou celkem čtyři – časy budou
upřesněny v návaznosti na další aktivity, které budou součástí Oslav a hlavní roli v nich
budou hrát členové složek Integrovaného
záchranného systému Moravskoslezského
kraje – policisté, hasiči, také členové Sboru dobrovolných hasičů z Dobré, a Armáda
České republiky.
Ukázky techniky i činností policistů a hasičů v praxi jsou postupně dolaďovány a v době
uzávěrky Doberských listů nebyly ještě známé
přesné časy, ani soupis techniky.
Armáda ČR se bude prezentovat obrněnou
Tatrou s minometem, BVP (bojovým vozidlem pěchoty) a LOV Iveco (lehkým obrněným vozidlem).
Všechny praktické ukázky spolu s vystavenou technikou budou moci návštěvníci letos
spatřit v prostoru pod parkovištěm před budovou Výzkumného ústavu.
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Zatímco armádní technika bude na místě po celou dobu konání oslav – od 10 do 18
hodin, hasiči se vystřídají s policisty – přesné časy si – prosím – sledujte na webových
stránkách obce – www.dobra.cz a areálu
U medvěda www.sportrelaxclub.cz
Zde naleznete aktuální informaci nejen
o časech akrobatických show, ale také o dalších
aktivitách, které se budou odehrávat v rámci
Oslav konce druhé světové války v Dobré.
Pro návštěvníky jsou připravena dvě parkoviště v přímém sousedství areálu. O naplněnosti jejich kapacity a dalších možnostech,
kde bude možno odstavit vozidlo, budou podány informace právě prostřednictvím webových stránek.
Upozornění pro místní občany: U „Kolovny“ bude umístěna dopravní značka se „Zákazem vjezdu“ – vjezd bude umožněn pouze
návštěvníkům restaurace a rezidentům. Dodržování platnosti zákazu budou dozorovat
policisté, stejně tak budou dbát na zajištění
průjezdnosti na dalších, navazujících komunikacích v obci.
Cyklistům bude umožněno uzamčení kol
v areálu. Po zkušenostech z let minulých je
stále v řešení možnost obchůzky kolem areálu – stávalo se, že mnozí lidé chtěli jen projít
při své cestě z Frýdku do Dobré nebo směrem
opačným.
V 18 hodin bude ukončena oficiální část
Oslav a hned poté začne podvečerní a večerní

program v areálu – na pódiu se postupně představí kapely R.U.M., Acoustica a hlavní hvězda
Jakub Smolík.
Po celou dobu bude v areálu nebo jeho
těsné blízkosti spousta možností se občerstvit. Návštěvníci mohou zkusit občerstvení
od „Hradního pána“, k dispozici bude rovněž
„Košt moravských vín z Horních Věstonic“.
Vstupenky na akci jsou v předprodeji v síti
Ticket Art (cena: 100,- Kč), na místě 150,- Kč
za dospělou osobu. Děti do 15 let mají vstup
zdarma jen v doprovodu dospělé osoby.
Zájemci o tuto akci, která přesahuje rámec
naší obce, si jistě sobotu 6. května 2017 vyznačí v kalendáři, a budou sledovat výše uvedené webové stránky a na nich aktualizované
informace s přesnými časy.
Závěrem mi dovolte pozvat Vás, milí spoluobčané, k účasti na Oslavách – jedná se
o jedinečnou možnost vidět spoustu věcí na
jednom místě, zažít atmosféru let minulých,
na vlastní oči vidět techniku, sáhnout si na
ni, možnost pořídit si hodnotné fotografie či
video záznam s nezapomenutelnými zážitky.
Článek neobsahuje vše, nač se můžete
těšit, nenapsal jsem to záměrně, neboť jsem
nechtěl, aby došlo k vašemu „zahlcení“ informacemi – vše podstatné si, prosím, čtěte
na webových stránkách www.dobra.cz nebo

www.sportrelaxclub.cz

Milan Stypka

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2017
15. 5., 5. 6., 24. 7., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2017– příspěvky v tyto termíny je možné zasílat
vždy pouze do 12 hodin.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2017 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin,
tj. 3. 5., 7. 6. 2017, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21
– bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.
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Nařízení Státní veterinární správy
Příloha – mapa s vyznačeným pásmem dozoru - je zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu Dobrá a je zveřejněna i způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách
obce – úřední deska.
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Místní poplatky
Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.			
			

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

Osvobozeni od poplatku jsou: – děti do věku 10 let včetně
– občané obce Dobrá starší 80 let včetně.
Poplatek je možno uhradit od ledna do konce září 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.
- do poznámky uvádějte za koho odpady platíte – vypište osoby – nestačí napsat
rodina Čápová – platba nebude přiřazena do doby než doložíte za koho konkrétně
byla provedena (zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů)
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2017

O činnosti finančního výboru
Finanční výbor zřizuje zastupitelstvo
obce a jeho posláním je především provádět kontrolu hospodaření s majetkem a s finančními prostředky obce. Finanční výbor
pracuje od svého ustanovení v listopadu
2014 ve složení Drahomíra Gongolová, Tomáš Vojtovič, Josef Karásek, Lukáš Krupa
a Lukáš Vláčil.
O naší činnosti jsme vás informovali
v Doberských listech v březnu minulého
roku. Členové finančního výboru se sešli za
uplynulé období k 5 jednáním. Na květnovém jednání jsme projednávali závěrečný
účet obce, účetní závěrku a zprávu o inventarizaci majetku, to vše za rok 2015. V důsledku změny v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zastupitelstvo obce
rozhodlo svěřit pravomoc k provádění rozpoč-

tových změn obecní radě. V průběhu roku
2016 došlo k 9 rozpočtovým změnám, které
jsme projednali. V závěru roku 2016 jsme
dostali k projednání návrh rozpočtu obce na
rok 2017 a návrh obecně závazné vyhlášky
č. 5/2016 o místním poplatku „za odpady“.
Náročný úkol nás opět čekal na začátku
letošního roku, a to provést kontrolu správnosti čerpání finančních příspěvků, které
byly v minulém roce poskytnuty z rozpočtu
obce spolkům a cizím subjektům. Z obecního rozpočtu bylo poskytnuto celkem 19 subjektům 905 000 Kč, vyčerpáno bylo 904 783
Kč. Pro porovnání uvádím, že v roce 2015
bylo 26 subjektům poskytnuto 915 680 Kč,
vyčerpáno 910 587,40 Kč, v roce 2014
poskytnuto 26 subjektům 872 500 Kč,
vyčerpáno bylo 865 828 Kč.
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Chtěla bych za všechny členy finančního
výboru poděkovat Marcele Kolkové, vedoucí finančního odboru, za dobrou spolupráci,
přípravu podkladů a poskytnutá vysvětlení
i informace. Rovněž děkujeme starostovi
Jiřímu Carbolovi, který se příležitostně zúčastňuje našich jednání.

Se zápisy ze všech našich jednání se můžete seznámit na internetových stránkách
obce v sekci usnesení finančního výboru.
Drahomíra Gongolová,
předsedkyně finančního výboru

Výzva všem amatérským i profesionálním
fotografům z Dobré
Obracíme se na Vás, amatérské i profesionální fotografy z Dobré. Jak jsme Vás již dříve
informovali, začaly přípravy na obecním stolním kalendáři na rok 2018. Chtěli bychom
kalendář opět sestavit z fotografií pořízených našimi fotografy v naší obci. Bylo by vhodné,
kdyby fotografie zachytily všechna roční období.
Podmínky jsou stanoveny takto:
fotografie v digitální podobě, ve formátu JPEG (JPG), na šířku, minimální rozlišení 2 000px
zasílejte průběžně do 31. 8. 2017 na e-mailovou adresu: kalendar2018@email.cz
Ve zprávě uveďte jméno, příjmení a adresu autora, název fotografie, rok pořízení,
lokalitu, kde byla pořízena (např. Vrchy, u řeky Morávky, ap.). Počátkem září vybere
odborná komise ty nejlepší fotografie, které vytvoří náš nový kalendář.
za radu obce Drahomíra Gongolová

Pozvánka sportovní komise
Zveme Vás na některé sportovní turnaje, které se konají pravidelně již několik let. Proto
zveřejňujeme informaci s předstihem, abyste se mohli zaregistrovat již nyní. Jsou to tyto
turnaje:
- 4. ročník plážového nohejbalu trojic (fotwolley - hra přes vysokou síť) dne 3. 6.2017
u Zanzibaru
- 15. ročník nohejbalu trojic na umělé trávě (Sport Relax club v Dobré) dne 1. 7. 2017
- 11. ročník plážového fotbálku 3+2 u Zanzibaru dne 22. 7. 2017.
Další informace a přihlášky na tel. čísle 723 806 364 Křižák René.
Na všech akcích je bohatá tombola, vyhrává téměř každý a hlavně nebojte se přihlásit,
jde jen o zábavu.
Za sportovní komisi René Křižák
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Pozvánka sportovní komise
Příznivce cykloturistiky zveme nově
v sobotu 27. 5. 2017 na

Zdravíme příznivce turistiky a zveme na

1. výlet tohoto roku
na Velký Javorník 22. 4. 2017
Trasa dlouhá jen cca 11 km povede z Veřovic
a zpět přes Horečky do Frenštátu.
Sraz na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku
v sobotu 22. 4. 2017 v 08:00 hod.
Věřím, že počasí bude k nám příznivé a užijeme si krásný jarní výlet do hor.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel.:
775 933 551 a těšíme se na vaši účast.

1. vyjížďku cyklistického
výletu,
která bude mít cca 40 km. Začátek bude
v Dobré a pojede se směr Baška, Ostravice,
Raškovice, Vyšní Lhoty - Kohutka, Vojkovice
– Koníček.
Po cestě bude zajištěno občerstvení.
Sraz bude v sobotu 27. 5. v 9:00 před vlakovým nádražím Dobrá.
Prosíme zájemce, aby se hlásili na tel.:
775 933 551. Těším se na vaši účast.

Za sportovní klub
Renata Friedlová

Renáta Friedlová,
Sportovní komise
Rady obce Dobrá

Pálení Čarodějnic
Dne 30. dubna 2017 se uskuteční tradiční Pálení čarodějnic.
Začátek v 17.00 hodin v Kačabaru. Děti
ve věku 3-10 let se mohou do 18.00 zapsat
do soutěží o ceny. Až si všichni splní čarodějnické úkoly, a zapálíme hranici a po setmění odpálíme ohňostroj. Děti si budou
moct zakoupit párek na opečení a nezapo-

meneme odměnit nejlepší masku, která dostane sladkou odměnu.
Čarodějnický průvod letos nebude z důvodu současně probíhající poutě.
Všechny čarodějnice a černokněžníky
srdečně zve Kačabar, sportovní komise obce
Dobrá a mladí hasiči.
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Z činnosti Komise pro rodinu
a občanské záležitosti
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá uspořádala ve dnech 31. 3.
a 1. 4. 2017 ve víceúčelovém sále ZŠ v Dobré
burzu dětského jarního a letního oblečení.
Na burzu se zaregistrovalo 44 maminek,
které dohromady nabídly k prodeji 1 563
kusů pěkného dětského oblečení a obuvi.
V sobotu přišlo na burzu nakupovat 63
maminek. Prodalo se 485 věcí celkem za
16 535,- Kč. Tyto peníze jsme zpětně vyplatili prodávajícím maminkám. Myslím, že
spokojené byly i nakupující maminky, které
měly radost, že levně nakoupily pěkné věci

pro své děti. Chtěla bych také poděkovat
členkám klubu senioru paní Klimundové
a paní Svobodové, které nám při konání
burzy pomáhaly.
Věci, které se neprodaly, věnovaly některé maminky na charitu, za což jim velice
děkujeme. Jako každý rok toto oblečení bylo
věnováno Charitě Frýdek-Místek.
Marie Žižková,
za Komisi pro rodinu
a občanské záležitosti

Svaz tělesně postižených
v Dobré
pořádal dne 14. 3. 2017 schůzi v restauraci Obecník v Dobré.
Schůze se zúčastnilo 70 členů svazu a dva
hosté, kterými byli paní Anička Vitečková
a pan Petr Chylek, které jsme uvítali a rádi
viděli. Akce se všem našim členům velice
líbila a byli spokojeni.
Děkujeme servírkám za vzornou obsluhu, čistotu a velice chutné jídlo, které nám
připravili místní kuchaři. Velice nám chutnalo. Děkujeme všem členům, kteří donesli
dárečky do tomboly.
Hlavně však děkujeme našim sponzorům a příznivcům, kterými jsou:
paní Slávka Poláková s rodinou, Pekárna pana Vaňka, paní Jana Šulíková z Obuvi

a Vinotéky, Řeznictví pana Zdeňka Carbola,
paní Jana Růžičková z Obuvi, paní Šugarová z Lékárny Zdraví, Autoslužby Nondek –
Mlčák, paní Táňa Jursové ze Zdravé výživy,
Radegast Nošovice, paní Jana Březinová
z Kožešnictví, paní Korabečná z Výrobny
korbačiků a především Obecnímu úřadu
v Dobré, který je hlavním sponzorem našeho svazu.
Nakonec všem přeji hezké jaro a hlavně
hodně zdraví.
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Marie Biolková
za Svaz tělesně postižených
v Dobré
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Sbírka pro Diakonii Broumov
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá uspořádá pro Diakonii Broumov

sbírku použitého ošacení a jiných věcí

SEZNAM VĚCÍ KE SBĚRU OŠACENÍ:
 Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské):
Použitelné i poškozené - trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční
košile, tílka, pyžama, šátky
Pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené) - zimní bundy, kabáty, spodní prádlo,
ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky
 Domácí textil:
Použitelný i poškozený - lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, látky
(minimálně 1m2, ne odřezky)
Pouze nepoškozený - záclony, závěsy
 Drobné elektrické spotřebiče:
Použitelné i poškozené - rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, …
 Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky:
Použitelné i poškozené - kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem a čisté
 Obuv:
Pouze nepoškozená - páry svázané nebo zabalené a zavázané v igelitových taškách,
aby se neztratily od sebe při manipulaci
 Hračky – plastové, plyšové:
Pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí (stavebnice, lego, …),
tak je potřeba dobře zabalit






VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - znehodnotí se tím ostatní textilní materiál
nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
lyže a lyžáky
Sbírka se uskuteční:

dne:
čas:		
místo:

15. května 2017 (pondělí)
10:00 – 11:30 hod., 15:30 – 17:00 hod.
OBŘADNÍ SÍŇ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBRÉ

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme všem občanům, kteří touto sbírkou pomohou lidem, kteří to potřebují.
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Základní škola Dobrá informuje…
Beseda s panem kronikářem
Jen málokoho by nezajímalo, odkud pochází právě jeho vlastní jméno a příjmení.
Jména mohou mít často velmi tajemný, až
dobrodružný původ, mohou pocházet z různých jazyků či oborů lidské činnosti. Zvláště
v příjmeních se někdy skrývá osobitý český
humor.
Žáci 6. tříd měli díky doberskému kronikáři panu Vojkovskému možnost nahlédnout do tajů původu a vývoje příjmení a jejich předávání. Povídání bylo nejen naučné
ale i zábavné. Každý z žáků se dozvěděl, jaký
význam ukrývá jeho křestní jméno a kde se
vzalo jeho příjmení, které teď bude jistě nosit s patřičnou hrdostí.
Mgr. Žaneta Konečná

Pan kronikář Vojkovský šesťáky zaujal zajímavým
povídáním o původu jmen a příjmení.

Dobrá vize 2017
Ve středu 29. března proběhl v naší
škole 2. ročník hudební soutěže s názvem
Dobrá vize. Tato soutěž krom zpěvu a ná-

Flétnové kvarteto děvčat předvedlo
nádherný umělecký výkon.

strojů nově zařadila do celkového hodnocení i tanec. Repertoár byl opravdu široký.
Publikum hned na začátku rozproudil
devítiletý Vojta Sameš svou dynamickou
hrou na bicí. Poté mohli diváci slyšet širokou
paletu hudebních nástrojů jako duo houslí,
kvarteto fléten, oproti loňskému ročníku
zazněl i akordeon či ukulele. V pěveckých
číslech zářili Vendula Cebulová, Michal
Bojko či pěvecké seskupení s příznačným
názvem My. Každý si přišel na své. Kapela
Majami s frontmenem Martinem Sekaninou
nažhavila všechny přítomné španělským
songem Sofia. A kdo si chtěl zapřemýšlet,
mohl se ztratit v melancholických melodiích
klavírů. Všechny přítomné zasáhl balet ve
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spojení se street dancem na závěr soutěže.
A nesmíme zapomenout ani na bývalého
žáka Matěje Flössnera, který svým svérázným moderátorským uměním okořenil celkový dojem hudebního představení.
Děkujeme všem účastníkům hudební
soutěže za pečlivou přípravu, která zabrala několik perných měsíců tvrdého cvičení,
a přejeme jim, aby se ve svém životě dále potkávali s hudbou, která je nejlepší přítelkyní
(nejen) v nejtěžších chvílích člověkova života.
Mgr. Andrea Hovjacká

Jedna ze žákovských kapel, které soupeřily
o pozornost poroty.

Sazka Olympijský víceboj 2017
– ZŠ Dobrá sportuje
V letošním školním roce se naše škola
zapojila do jednoho z největších sportovních projektů v České republice. Celý projekt Sazka Olympijský víceboj vznikl jako
společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Tento jedinečný projekt je určený všem dětem základních škol a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Cílem je přivést ke sportování co nejvíce
dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl. Ambasadory této sportovní události jsou např. Šárka Kašpárková,
olympijská medailistka a mistryně světa v
trojskoku, Jiří Welsch, bývalý vynikající
basketbalista a hráč NBA, krasobruslař Tomáš Verner a jiní.
Žáci naší školy bojují v rozličných disciplínách o Olympijský DIPLOM a Olympijský ODZNAK, který dětem ukáže jejich
silné sportovní stránky a na základě analýzy
jejich fyzických předpokladů jim doporučuje vhodné sporty, kterým se mohou do bu-

doucna věnovat. 1. – 5. třída bojuje o Olympijský DIPLOM a 6. – 9. třída o Olympijský
ODZNAK.
Ti nejnadanější mladí sportovci se přes
školní, okresní a krajská kola mohou probojovat až do republikového finále, kde se mohou utkat se svými vrstevníky, potkat olympioniky a zažijí neopakovatelnou atmosféru
velké sportovní akce.
Přehled disciplín
Olympijského DIPLOMU pro 1. stupeň:
1. Ohebnost: hluboký předklon,
2. Hbitost: T-běh,
3. Silová vytrvalost: zkrácené sedy-lehy,
4. Rovnováha: postoj čápa,
5. Rychlost: sprint 60 m,
6. Běžecká vytrvalost: Zátopkův běh na 500 m,
7. Výbušnost: skok z místa,
8. Síla: hod basketbalovým míčem,
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Přehled disciplín
Olympijského ODZNAKU pro 2. stupeň:
1. Sprint 60 m,
2. Skok do dálky,
3. Hod medicinbalem obouruč přes hlavu vzad,
4. Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut,
5. Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut,
6. Trojskok snožmo z místa,
7. Kliky po dobu 2 minut,
8. Sedy-lehy po dobu 2 minut,
9. Hod míčkem 150 g,
10. Běh na 1 000 m.

Do projektu se zapojily všechny třídy
a v podstatě všichni žáci naší školy, což je
skvělé. Všechny výsledky zpracovává a do PC
ukládá a posílá do centrály v Praze vybraný
tým žákovského parlamentu, za což jim děkuji. Poděkování patří také všem kolegům, kteří
se do tohoto náročného projektu zapojili.
Na konci projektu čeká naší školu ocenění formou samolepky a certifikátu za percentuální zapojení žáků (zlatý 95 %, stříbrný
75 - 94 %, bronzový 50 - 74 %, účastnický 20
- 49 %). Takovéto ocenění mimo jiné zvyšuje
prestiž školy v našem regionu. Sportu ZDAR
a našim budoucím olympionikům zvláště!
Mgr. Jiří Šmahlík, garant projektu

Turnaj ve vybíjené – dodgeball
2. března se konal mezi žáky velmi oblíbený 4. ročník turnaje v dodgeballu. Tato
hra je speciální druh vybíjené, ve které stojí
proti sobě dvě družstva s pěti hráči a vzájemně se snaží vybíjet. V této hře není tak

podstatná střelba jako u klasické vybíjené,
ale důležitější je chytání míče.
Turnaje se zúčastnilo 11 třídních kolektivů 2. stupně – celkem přes 70 hráčů
a hráček. V kategorii 6. – 7. ročník se na tře-

Turnaj v dodgeballu je mezi dětmi naší školy velmi populární.
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tím místě umístila třída 7. B, druzí skončili
hráči ze 7. A a celkovým vítězem se stala třída 7. C ve složení Viktorie Skotalová, Filip
Kaloč, Filip Kaluža, Matěj Šlachetka, Vojtěch Uherek a Zdeněk Sepeši. V kategorii
8. – 9. ročník třetí místo připadlo hráčům
z 9. C, o druhé a první místo muselo rozhodnout superfinále mezi hráči z 8. A a 9. B.
Oba týmy měly totiž shodný počet bodů.
Superfinále se odehrálo v zaplněné malé tělocvičně za ohlušujícího fandění všech přítomných. Pevnější nervy a více štěstí měla

nakonec třída 8. A ve složení Radka Saranová, Daniel Legut, Jiří Vala, Petr Karásek, Ondřej Zicha a Daniel Klika. Vítězové
na prvních třech místech v obou kategoriích
byli odměněni věcnými cenami.
Děkuji všem hráčům a hráčkám za účast
na turnaji, za předvedené výkony a skvělé sportovní chování. Klubu rodičů pak za
sponzoring. Sportu zdar a vybíjené zvláště!
Mgr. Jiří Šmahlík

Vikingové ve škole
Ve středu 22. března přistál
na břehu naší velké tělocvičny
pravý drakkar – vikingská loď,
která v dávných dobách raného
středověku strašila svou dračí
hlavou velkou část Evropy. Z lodi vystoupili dva členové skupiny historického šermu Renegáti a seznámili žáky 7. a 8. tříd
se zajímavou historií vikingské
epochy.
Dozvěděli jsme se, jak vikingové vypadali a jaké používali
nástroje a zbraně. Mnoho dětí
bylo překvapeno informací, že
vikingové byli poměrně čistotní, Perfektně sestavená štítová hradba dokázala odolat
pravidelně se koupali a pečovali i mračnu ostrých šípů nepřítele.
o svoje vlasy a vousy. Naši hosté
z minulosti pak z deseti vybraných dětí vy- Naši vikingští hosté zároveň projevili velký
tvořili posádku dračí lodě a vycvičili je v zá- smysl pro humor, takže se tělocvična několikladních dovednostech vikingského bojov- krát otřásala bohatýrským smíchem. Už teď
níka, především tedy boji ve štítové hradbě.
se všichni těšíme, až k nám pánové Renegáti
Představení skupiny Renegáti děti velmi zavítají zase příští školní rok.
oslovilo a všem se moc líbil dobře promyšlený program, který poučoval, ale nenudil.
Mgr. Jan Lörinc
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Mateřská škola Dobrá informuje...
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Jaro nám už ukázalo svou sílu, sluníčko hřeje, ptáčkové zpívají, vše se začíná zelenat
a lidé mají hned veselejší náladu. A co naše děti? Některé z nich se jako každoročně vydaly vynášet Morenu a naši předškoláci si v polovině března vyzkoušeli zápis nanečisto
přímo v základní škole.

ZÁPIS NANEČISTO
V polovině měsíce března proběhla v Základní škole v Dobré akce s názvem „Chystáme se do školy.“ Cílem této akce bylo seznámit děti zblízka se školou, pro děti byla
připravena velká spousta zajímavých úkolů.
Naši předškoláci se rozdělili do menších
skupinek a každá skupinka pak plnila různé
úlohy jako například třídění ovoce a zeleniny na interaktivní tabuli, skládání krychlí
dle předlohy, práci s čísly a množstvím, děti
si procvičily představy o písmenech, slovech, přiřazovaly počáteční písmena.
Nejvíce však předškoláky zaujala práce s tablety, pomocí nichž děti hledaly, kde
bydlí zvířátka, procvičily si také dopravní
prostředky.
Tato akce určitě přispěla k tomu, že se
mnohé děti nebudou bát toho pravého zápisu a i ty stydlivější děti se budou cítit více
sebejistě.
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PŘIŠLO JARO DO VSI
Toto říkadlo si pobrukovaly děti při své
zpáteční cestě z vynášení Moreny, ale začněme od začátku:

Děti ze Sluníček, Koťátek a Broučků se
společně vydaly se svou vyrobenou Morenou
na dlouhou cestu k řece Morávce, aby ji zde
mohly vhodit do řeky a konečně se rozloučit
s paní zimou.
Některé děti si vyrobily své vlastní malé
Moreny z tvrdých rohlíků a už se nemohly dočkat, až je také hodí z mostu do řeky
a nakrmí tak vodní živočichy. Cesta k řece
s Morenami byla náročná, ale ještě náročnější
byla především pro menší děti zpáteční ces-

ta do školky. Nakonec to však všechny děti
zvládly a jak se vyjádřily s nadšením a úlevou
některé děti: „Stálo to za to.“
Mgr. D. Dvořáčková

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
Vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin
v Hasičské zbrojnici Dobrá.
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Český pohár-Grand Prix
Jablonec nad Nisou, 25 - 26. 3. 2017

VYNIKAJÍCÍ VÍKEND
PLNÝ PŘEKVAPENÍ
Poslední březnový víkend se
Jablonci konalo druhé kolo
Českého poháru v judu
Tato soutěž je nominací na Mistrovství
republiky pro všechny věkové kategorie. Výborného výsledku dosáhli judisté z Juda Beskydy, kteří skončili v konečném hodnocení
klubů na 9. příčce. Soutěže se zúčastnilo
900 závodníků z pěti států. Doberský kolektiv reprezentovali dorostenci, starší žáci a
žačky. V náročné konkurenci předvedli kvalitní výkony především Eliška Kubíčková,
Ondřej Sláma a Vendula Mecová, kteří vybojovali ve svých kategoriích zlaté medaile.
Ještě starší žákyně Eliška Kubíčková startovala také v dorostenecké kategorii, kde dokázala vyřadit současnou českou jedničku

a loňskou juniorskou mistryni republiky,
Škrobánkovou z Opavy. Eliška se tak postarala o překvapení pro reprezentační trenéry.
Ve finále nakonec podlehla svojí největší
soupeřce Havlíčkové z Brna a obsadila stříbrnou příčku. Tento výsledek byl pro doberskou judistku pozvánkou na reprezentační
soustředění a výjezd na mezinárodní soutěž
do Bottropu v Německu. Dalšími účastníky
mistrovské soutěže byli doberští Luděk Kubíček, Iveta Kočí, Aleš Zicho, Tobias Burkot
a Ondřej Hronek, kteří si také připsali bodovaná umístění. Všichni mají šanci vybojovat
si účast na mistrovství republiky, které proběhne v podzimních měsících.
Jako kolektiv bylo Judo Beskydy nejúspěšnějším Moravskoslezským týmem. Dal-
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ší skončili na 18. místě judisté ze Slezanu
Opava. Až 37. Skončil ostravský Baník.

Poprvé v historii klubu
jsme pořádali žákovský
krajský přebor
Soutěž se uskutečnila ve sportovní hale
obce Raškovice, za účasti 150 nejlepších
judistů kraje. Beskydský klub zde reprezentovalo 33 borců. V náročné konkurenci vybojovali 6 titulů přeborníka kraje a dalších
23 medailových umístění. Tyto výsledky
zajistily klubu druhou příčku v celkovém
hodnocení. Tituly přeborníka pro rok 2017
vybojovali beskydští Adéla Demeterová, Tomáš Vontor, Vojtěch Ochman, Karel Paško,
Tobias Burkot a Natálie Majdlochová.

V měsíci dubnu se naši judisté zúčastní
třetího kola mistrovství klubu a budou tvořit
základ krajského týmu pro letošní Mistrovství republiky krajů. Držme jim palce.

Billiard – Hockey Šprtec
Czech open 2017 – Brno
Český pohár 36 – 4. 3. 2017
Našim hráčům se na českém poháru vůbec nedaří.
Výjimkou je PETR HADAŠČOK, vyhrál kategorii juniorů.
Sezóna je v plném proudu a náš klub
vyrazil už podruhé k turnaji českého poháru, tentokrát do města Brna. Na tento mezinárodní turnaj se sjelo celkem 127 hráčů
a hráček z celkem pěti zemí: MAĎARSKA,
SLOVENSKA, POLSKA, ITÁLIE a ČESKÉ
REPUBLIKY. V sestavě se poprvé v nové
sezóně objevil i JOSEF SVOBODA, ale bylo
vidět, že ještě nebyl natolik rozehraný, aby
se pokusil bojovat o ty nejvyšší příčky. Proto po turnaji byl velmi zklamaný, 59. místo
je jeho zatím nejhorší umístění. Premiéru

si v dresu BHC Dobrá odbyl HONZA ROMANIDIS, teprve sbírá cenné zkušenosti,
a tak nějaké překvapení se určitě nekonalo.
Držel se a bojoval, ale nakonec obsadil 119.
pozici. Nedařilo se ani ostatním. DALIBOR
HÁJEK chtěl odčinit ne moc dobré umístění
z Břeclavi, to se však nepovedlo a skončil až
na 53. místě. Kdo mohl být hodně spokojen
se svým výkonem je bezesporu VÍTĚZSLAV
FOLTÝN. Podal snad svůj nejlepší výkon
v kariéře a obsadil 36. místo. Tímto mu patří velký dík za bojovnost. Jediným naším
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hráčem, který ze sebe vydal to nejlepší, co
mohl, byl bezpochyby PETR HADAŠČOK.
Nechybělo mnoho a mohl bojovat o první
pětku. Nestalo se tak, přesto před jeho výkony klobouk dolů. Hraje čím dál tím lépe,
nepodceňuje žádného soupeře a doma poctivě trénuje, proto si z turnaje odvezl další pohár do sbírky za vítězství v juniorech
a celkově se umístil na 13. příčce. Tímto
mu za celý náš klub gratuluji a přeji mu, ať
se mu daří na dalších skvělých šprtcových
akcích. Všem našim hráčům děkuji za vzornou reprezentaci. Výsledky nebyly sice nic
moc, ale aspoň do příště máme co zlepšovat.
Celkové pořadí Czech open 2017:
1. Vojtěch Ludvík (BHL Žďár nad Sázavou)
2. Jakub David ( BHK Orel Boskovice)
3. Miroslav Škorpík (Dragons Modřice)
Celkové umístění hráčů BHC Dobrá:
13.
36.
53.
59.

Petr Hadaščok
Vítězslav Foltýn
Dalibor Hájek
Josef Svoboda

70. Josef Studenič
82. Libor Houda
98. Kamila Žvaková
119. Jan Romanidis

- 24 -

Josef Svoboda (BHC Dobrá)

4/2017

Billiard – Hockey Šprtec
2. liga skupina Morava 2017
1. kolo - 12. 3. 2017 (Brno)
Náš klub BHC Dobrá vstoupil do druhého ročníku druhé ligy. Minulá sezóna
naznačila, že nejsme jenom do počtu a musí
se s námi počítat. K prvnímu kolu jsme zajížděli do Brna. Sestava se trošku obměnila,
protože chyběl zkušený JAN BILKO, ale dostali šanci naši mladí hráči, a to PETR HADAŠČOK, JOSEF STUDENIČ a KAMILA
ŽVAKOVÁ. Samozřejmě nechyběly stálice
týmu DALIBOR HÁJEK a JOSEF SVOBODA. K prvnímu zápasu jsme nastoupili proti
Modřicím. Bylo to velmi vyrovnané utkání,
kde jsme o vítězství rozhodli až v posledním
trojutkání a musím zdůraznit, že všichni
naši hráči bojovali a dokonce někteří i překvapili. Kamča hrála výborně, bylo vidět,
že máme z čeho vybírat, aby nám pomohli v druhé lize. Pepa Studenič hrál chytře,
nebyla na něm znát žádná nervozita a Petr

Hadaščok je už ostřílený matador z velkých
turnajů a i díky nim jsme porazili Modřice
i v odvetě a z Brna vezeme na úvod krásné
čtyři body. Jedinou porážku jsme obdrželi
od kvalitního týmu z Bohunic, ale to našim
hráčům tolik nevadilo. Předvedli jsme dobrý
výkon a budeme ho chtít navázat i v Ostravě,
kde bude druhá liga pokračovat 2. 4. 2017.
V tabulce zatím okupujeme 6. místo, ale na
příčku první ztrácíme pouhé dva bodíky. Co
se týče kanadského bodování našeho klubu,
tak zatím je na tom nejlíp Dalibor Hájek,
který z osmi zápasů má poloviční bilanci
4 výhry a 4 prohry. Hned za ním je překvapivě Josef Studenič, z pěti utkání dvakrát
vyhrál, jednou remízoval a jedinkrát odešel
poražený. Děkuji všem našim hráčům za
účast a těšíme se na další skvělé zážitky ze
světa šprtce.

Tabulka po 1. kole:

1. BHK Orel Boskovice
2. Šuture Ostrava
3. THE Orel Bohunice
4. ZŠ Břeclav Slovácká
5. BHC TJ Sokol Bohumín
6. BHC Dobrá
7. BHL Ždár nad Sázavou
8. Dragons Modřice "B"

Z
4
4
2
4
4
3
4
3

V
3
2
2
2
2
2
0
0

R
0
1
0
0
0
0
1
0
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P
1
1
0
2
2
1
3
3

VZ
17
15
12
18
16
8
8
6

:
:
:
:
:
:
:
:

PZ
15
13
1
11
13
10
22
15

VB
111
115
71
116
122
57
86
54

:
:
:
:
:
:
:
:

OB
115
82
24
108
112
67
133
91

B
6
5
4
4
4
4
1
0

Statistiky hráčů BHC Dobrá po 1. kole:
1.
1.
2.
3.
4.

Dalibor Hájek
Josef Studenič
Josef Svoboda
Petr Hadaščok
Kamila Žvaková

Zápasy:
8
5
7
5
2

Výhry:
4
2
1
1
0

Remízy:
0
2
3
2
2

Prohry:
4
1
3
2
0

Body:
8
6
5
4
2

Josef Svoboda (BHC Dobrá)

Rozpisy zápasů doberských fotbalistů
Rozpis utkání I. A třídy mužů sk. B jaro 2016/2017 TJ Sokol Dobrá - MUŽI
DATUM
25.3.
1.4.
9.4.
15.4.
23.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
28.5.
3.6.
10.6.
17.6

DEN
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO

ČAS
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

DOMÁCÍ - HOSTÉ
INFO
Dobratice - Dobrá
2:3 (2x Šmahaj L., Maléř)
Dobrá - Bystřice
3:0 (Šmahaj L., Figura, vlastní)
B. Albrechtice - Dobrá
13:45 BUS
Dobrá - Stonava
Petřvald na Moravě - Dobrá
14:00 BUS
Dobrá - Brušperk
Staré Město - Dobrá
AUTA
Dolní Datyně - Dobrá
14:45 BUS
Dobrá - Vratimov
Libhošť - Dobrá
15:15 BUS
Dobrá - Hlubina
Dobrá - Sedliště
Veřovice - Dobrá
15:00 BUS
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Rozpis utkání OP staršího dorostu jaro 2016/2017 TJ Sokol Dobrá - dorost
DATUM
1.4.
9.4.
12.4.
15.4.
23.4.
29.4.
6.5.
14.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
18.6.

DEN
SO
NE
ST
SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
NE

ČAS
13:00
13:00
16:00
13:30
14:00
14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
10:00

DOMÁCÍ - HOSTÉ
Dobrá - Bystřice
Smilovice/Nebory - Dobrá
Dobratice - Dobrá
Dobrá - Mosty u Jablunkova
VOLNO
Dobrá - Palkovice
Baška - Dobrá
Hrádek/Návsí - Dobrá
Dobrá - Milíkov
Oldřichovice - Dobrá
Dobrá - Písek/Bukovec
Dobrá - Jablunkov
Čeladná - Dobrá

Rozpis utkání Krajské soutěže sk. C jaro 2016/2017 TJ Sokol Dobrá - st. a ml. Žáci
DATUM
2.4.
8.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
20.5.
28.5.
4.6.
10.6.

DEN
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
SO

ČAS ST./ML.
10:00/11:45
10:00/11:45
10:00/11:45
10:00/11:45
10:00/11:45
9:00/10:45
10:00/11:45
9:00/10:45
10:00/11:45

DOMÁCÍ - HOSTÉ
Dobrá - Český Těšín
Těrlicko - Dobrá
Dobrá - Loko. Petrovice
Staré Město - Dobrá
VOLNO
VOLNO
Dobrá - Staříč
Bospor Bohumín - Dobrá
Dobrá - MFK Havířov „B“
MFK Karviná „B“ - Dobrá
Slovan Havířov - Dobrá

Více aktuálních informací o doberském fotbale najdete na webu: www.sokoldobra.cz
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Žijí tady s námi, znáte je!
Pavel Krpec
Tentokrát vám představíme bývalého trenéra ženského ping-pongu – Pavla Krpce. Tento padesátiletý rodák z Frýdku-Místku se do Dobré přistěhoval před devíti lety s manželkou, jejíž rodina zde
má kořeny. Jak sám říká, celý život je s naším regionem spojen. Za svou trenérskou kariéru toho zažil
hodně a podíval se například i na Olympijské hry v Riu. Co nám prozradil o prestižních soutěžích,
které mohl navštívit, a co o samotném stolním tenisu?

Můžete nejprve prozradit, jak jste se k ping-pongu
dostal? Jaké byly vaše začátky s tímto sportem?
Ke stolnímu tenisu jsem
se dostal díky svému otci,
začínal jsem už v 6 letech ve
Slezanu Frýdek-Místek. Později, když mi bylo asi 13 let,
jsem přestoupil do Válcoven
plechu F-M, který patřil dlouhá léta ke špičkovým klubům
v ČR.

jsem postupem času zjistil,
že nebudu schopen skloubit
studium a sport na vrcholové
úrovni. V tu dobu u mě zvítězilo studium, ale na druhou
stranu jsem se nechtěl ping-pongu úplně vzdát a tudíž
jsem začal pracovat jako
mladý začínající trenér.

Co vás zrovna na pingpongu tak zaujalo? V čem podle vás spočívá jeho kouzlo?
Na tomto sportu mě zaujalo hlavně to,
že hrajete sami za sebe. Hrál jsem chvíli za
mlada i fotbal, ale tam jste závislí i na ostatních. Pinec je individuální sport a když prohrajete, můžete nadávat jen sám sobě. Navíc je to rychlá hra a důležitou roli zde hraje
např. i správná taktika (tzn. hrát na soupeře
to, co neumí, co mu nevyhovuje). To se mi
na tomto sportu moc líbilo.
Kdy se samotná hra změnila v nápad, že
se stanete trenérem?
V době, kdy jsem končil gymnázium
a rozhodl se studovat na VŠB v Ostravě,

Jaké kategorie jste trénoval?
Nejprve jsem chvíli trénoval děti ve VP F-M, ale
hned po ukončení studia na
VŠ jsem začal trénovat ve
středisku vrcholového sportu v Ostravě Vítkovicích. Udělal jsem si trenérskou licenci A, a začal se věnovat trénování kategorií děvčat (kadetky a juniorky).
Potom jsem se stal reprezentačním trenérem. Nejprve jsem trénoval kadetky, později
juniorky a nakonec ženy.
Je trénování žen speciﬁčtější než trénování mužů?
Určitě. Ženy jsou více citlivé na kritiku,
na různé připomínky a musí se s nimi pracovat jinak než s muži. Na druhou stranu jsou
podle mě poctivější a také i vděčnější.
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Prozradíte nám něco ze zákulisí našich
olympioniků?
Musím říct, že OH jsou opravdu vrcholem pro každého sportovce, ale i pro trenéry.
Je to prostě vrcholná akce, která je specifická v tom, že je zde spoustu různých sportů
a navíc se koná pouze jednou za 4 roky. Třeba loni v Riu byla super atmosféra v naší
olympijské vesnici. Příjemným zjištěním
bylo, že i ty největší hvězdy si na nic nehrají
a chovají se přirozeně a kamarádsky. Atmosféra na OH je opravdu specifická a musím
říct, že je krásná.
Jaký je váš největší zážitek z pohledu trenéra? Na co nejraději vzpomínáte?
Určitě OH v Riu, a také první Evropské
hry, které proběhly v roce 2015 v Baku a kde
se nám podařilo získat v soutěži družstev
bronzové medaile.
Na co jste za svou kariéru nejvíce hrdý?
Určitě na tu medaili z Evropských her
v Baku. Porazili jsme tehdy např. silné týmy
Rakouska a Francie, za které startují naturalizované Číňanky (to je bohužel nešvar
našeho sportu). A jsem i hrdý na to, že jsem
mohl trénovat holky, které jsou skutečné
profesionálky. Musím říct, že jejich přístup
ke sportu byl opravdu příkladný a z toho
jsem měl radost.
Jak probíhaly přípravy žen na tak prestižní soutěže, jako jsou Mistrovství Evropy,
Mistrovství světa nebo dokonce Olympijské
hry?
Samozřejmě příprava byla náročná, což
se některým lidem při pohledu na náš sport
možná nezdá. Před vrcholnými akcemi probíhají vždy soustředění, kde se trénuje velmi
intenzivně. Často jsme trénovali v zahraničí,
jelikož najít kvalitní sparing u nás je velmi

těžké. Běžně se trénuje na těchto kempech
dvou až tří fázově a musím říct, že je to často
velmi náročné jak po fyzické tak po psychické stránce.
Jak jste prožíval samotné turnaje, které
byly jistě náročné na psychiku?
No většina lidí i hráčů samotných vám
potvrdí, že je lepší hrát než na to koukat z lavičky. Jsou tam emoce, radost, smutek prostě vše, co patří ke sportu. Tlak na psychiku
je velký, ale na druhou stranu je potřeba si
připomínat, že je to pořád jen sport… což se
za stavu např. 9:9 v rozhodujícím setu připomíná těžce.
Co vás vedlo k ukončení trenérské kariéry?
Já jsem měl ve svém životě dvě trenérské fáze. Nejprve jsem hned po VŠ trénoval
nepřetržitě 10 let a cca ve 34 letech jsem si
řekl, že bych chtěl poznat i něco jiného než
sport. Proto jsem přerušil svou trenérskou
dráhu a věnoval se „normální“ práci ve firmě. Přiznám se, že už mě ani nenapadlo, že
bych se k trénování vrátil. Nicméně situace
se vyvinula tak, že jsem se nechal zlákat na
návrat a podepsal jsem spolupráci na jeden
olympijský cyklus před OH v Riu. Tzn., že
jsem trénoval ženskou reprezentaci od roku
2013 do konce roku 2016. Sportovní život
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je ale časově velmi náročný, zejména co se
týče cestování. Moje rodina si mě za ty roky
moc neužila, a tak jsem doma slíbil, že po
OH skončím. Mám doma sedmiletého syna,
a tak bych s ním chtěl trávit více času, než
bylo možné během těch posledních let.
Odešel jsem tedy po dohodě, navíc předem
avízované, ale je jasné, že po sportu se mi
stýská.
Mohou se Češi měřit v porovnání s evropským stolním tenisem?
No řekl bych, že můžou, ale je to stále těžší. Zejména mezi ženami je stále více
a více států, které si „kupují“ čínské hráčky, které pak startují za své nové státy a vyhrávají jim medaile. Německo, Rakousko,
Francie, Nizozemí a další a další státy mají

dnes ve svém středu minimálně jednu, ale
spíše i dvě čínské hráčky. A jak víme, Čína
je opravdu velmocí a proti čínským hráčkám
se vyhrává velmi těžce.
Není to zde moc oblíbený sport mezi dětmi a mládeží, jak je na něj nalákat?
Těžká otázka, ale jediný způsob, jak více
zpopularizovat náš sport, je dosáhnout nějakých mimořádných výsledků, např. jako
se to podařilo judu. Zlatá medaile Lukáše
Krpálka je to nejlepší pro propagaci sportu.
To nám bohužel u ping-pongu trochu chybí.
Děkuji za obsáhlý rozhovor a přeji hodně
štěstí v další životní etapě.
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Monika Návratová
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PÁR DROBNOSTÍ K VÝROČÍ »ORÁČE« – 4
Kdysi se soudilo (a tvrdila to i odborná literatura — o ní v příštích Doberských
listech), že Oráč anebo sýpka jsou pozůstatky bývalé tvrze Vlčků z Dobré
Zemice. (Na Vlčky máme „památku“ dodnes — obecní znak kozla–kamzíka
vycházející z jejich erbu–znaku.) Domněnku, že sýpka je bývalá tvrz, vyvrátil
už náš rodák Josef Volný, který dokázal, že tomu tak nemohlo být a panský
dvůr byl založen na místě selských gruntů–statků. Vlčkové z Dobré Zemice
erbu kamzíka sice na tvrzi v Dobré sídlili, avšak ta stála jinde. V Doberském čtení č. 38 (z 29.
července 1994) je o tom psáno podrobně, nyní jen připomeneme jména těch čtyř nešťastníků,
kterým vrchnost (totiž hrabě František Pražma sídlící na frýdeckém zámku) zkonfiskovala pro
nesplacené dluhy chalupy, pozemky i s rolemi–poli, aby mohl vzniknout také v Dobré panský
dvůr po vzoru Bruzovic, Skalice, Raškovic, Sedlišť atd. Jmenovali se Kuba Polách, Macek
Mohyla, Ondra Drabina a Pavel Mrva. Pátý, Jura Švaherek, byl fojtem a byl mu pozemek, jež
nabyl před pouhými měsíci, vzat právě pro stavbu dvora.
Podrobnosti o stavbě neznáme, ale pro srovnání nám pomůže stavba podobných rozměrů jako
dvůr v Dobré (v roce 1748 v Drahotuších); zednickému mistru tam bylo zaplaceno za (předpokládáme) rok práce (mimo zimu) 134 zlatých 12 krejcarů (asi 160 000 Kč). Kamení bylo třeba
96 sáhů (tj. asi 26 m3), cihel pálených 27 000 kusů, nepálených na vrchní podlahu a na chlívy
6000, vápna 51 beček, dříví 76 kusů (trámů a desek), šindele 13 000 kusů, šindelních hřebíků 14
tisíc kusů. K tomu poddanská robota pěší a zvláště jetá, tj. s koňským potahem, která se
nevyčísluje, poněvadž byla konána zdarma v rámci povinností vůči vrchnosti.
Stejně jako jinde, i na vrchnostenském dvoře v Dobré byli představenými šafáři. Nevíme, jsou-li
níže všichni a nevíme vesměs od kdy do kdy ve funkci byli. Letopočty v závorkách udávají, kdy
jsou doloženi v písemných pramenech (matrikách, pozůstalostních spisech, převodech majetku):
Jan Volný
(asi první šafář 1722) Jiří Uherek
(1811); snad příbuzný předešlého
Bartoloměj Durčák (1770, 1773)—1775 Josef Vilček
(1813)—asi do 1818
Jakub Chovanec v úřadu 1775—1784 Josef Nezhoda v úřadu v letech 1818—1826
Josef Bezecný
(1788)
Pavel Hluza
v úřadu 1826—1831 nebo 1836
Jiří Pohludka
1789
Josef Matoušek (1840)—1841
Jakub Pašek
do 1794
Jiří Běla
1842 (—1845)
Jakub Pasečný
od 1794
Pavel Grittner (1849, 1856)—1868
Martin Uherek
(1800)
V roce 1868 byl panský dvůr v Dobré zrušen.
Srovnatelný panský dvůr s tím naším v Dobré míval šafáře, tři hlídače, pasáka krav, dva pasáky
volů, 4 děvečky, pacholka u koní s pomocníky (chlapci) a kuchařku. Vrchnost šetřila i na „svých
lidech“ a „nutila je k mimořádným pracovním výkonům“. Odstupňovány byly platy — šafář nejvíce,
pasáci volů sotva polovinu, děvečky jen čtvrtinu, hoši ani to ne.
Se zřízením dvora se ale počítalo již o nějaký rok dříve; v roce 1713 je uvedeno úmrtí šafářky a
vzpomenut je i první panský dráb. První známý šafář Jan Volný byl možná spřízněn s farářem
Volným. Šafářem asi dlouho nebyl — podle zápisu v matrice zesnulých mu 6. června 1722 zemřelo
dítě a příští rok 15. května při porodu syn i žena Dorota (rozená Okuncová). To se už jako
„hospodář dobrozemský“ neuvádí. Ihned se znovu oženil a již v roce 1724 mu druhá žena Anna
porodila dceru Marynu. Celkem měl tři dcery, ale po roce 1727 o něm zprávy v Dobré mizí.
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
Použito materiálů uložených ve Státním okresním archivu ve Frýdku–Místku, a to: Gruntovnice (v pozůstalosti Josefa Volného) a
dále v Zemském archivu v Opavě (matrika úmrtí, sňatků a narození, farnost Dobrá; pozůstalostní spisy).
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EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

kol

kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

Do malé sběrné nádoby patří

my

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.
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Jarní koncert

Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové ve spolupráci s OÚ Dobrá
Vás zve na

s názvem:

TAJUPLNÝ OSTROV

uslyšíte: skladby z pohádek, filmů, populární skladby
a nebude chybět také „vážná hudba“
kdo bude hrát: studentka Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
žáci ze Soukromé hudební výuky – sólisté, dua, tria,...
- flétnový soubor
nebude chybět překvapení
moderátoři: studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě- obor - herectví
Jarní koncert se koná 23. května 2017 v 17.30 hodin ,
ve společenském sále při ZŠ Dobré
Dobrovolné vstupné
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ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
Martin Kaňok Dobrá

mob 602 43 55 88

www.makado.cz
 TERÉNNÍ ÚPRAVY





rozvoz ornice u novostaveb
svahování a modelce terénu – zahrad
prosívání vykopané zeminy
hutnění podkladů

 PŘEPRAVA MATERIÁLU 4+2 t
 STAVBA ZÁKLADOVÝCH DESEK
 STAVBA SÍTÍ – kanalizace, vodo, elektro, plyn

MALÁ

MECHANIZACE



VÝKOPY



PŘESUNY A NAKLÁDÁNÍ HMOT



MAN – KONTEJNER 4t



VRTÁNÍ DĚR A ZEMNÍ VRUTY

 STAVBA JÍMEK, SEPTIKU, BAZÉNŮ,
TRATIVODŮ a pod, vč.zkoušek těsnosti
 DRENÁŽE ZÁKLADOVÉ SPÁRY
 ZAHRADNÍ JEZÍRKA A VODOTEČE
 ZÁMKOVÉ DLAŽBY , ZPEVNĚNÉ PLOCHY,
PLOTY, PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY

 SÁDROKARTON A MALÍŘSKÉ PRÁCE
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Vaříte? Svítíte? Používáte plyn nebo elektřinu?
Právě pro Vás je výhodné se s námi zúčastnit elektronické aukce na
energie.
Díky sdružení poptávky více klientů dohromady a využití e-aukce
dosahujeme pro naše klienty skvělých cen už 10 let.
Co můžete získat?
 Výhodné ceny v průměru o 20-30 % nižší než aktuální
ceníkové ceny dodavatelů energií.
 Jistotu cen a podmínek na 2 roky, u podnikatelů i na 1 rok.
 Garantované podmínky bez skrytých poplatků.
 Hlídáme ceny a dobu trvání Vaší smlouvy za Vás.
 Průhlednost a otevřenost soutěže v aukci. Nejsme
zástupcem žádného dodavatele energie. Jsme poskytovatelem
služby na výběr nového dodavatele energie.
 Službu ZDARMA.
Nezávazně mne kontaktujte a zjistíte, kolik můžete ušetřit.

Voznica Michal
+ 420 777 284 595
Voznica@aukceEcentre.cz
www.aukceEcentre.cz

Váš osobní specialista na
snižování nákladů

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308
558 412 311
		
558 412 307
		

Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
podatelna, ověřování, CZECH Point
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
558 412 302
558 412 310
558 412 304
		

Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
Alena Alexová, referent stavebního úřadu
Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu 		
Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční
správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309
736 614 720
--------------739 705 945
--------------558 412 313

Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
majetku a investic
přehrávání hlášení místního rozhlasu
Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
středa
pátek
sobota

zimní období (listopad – duben)

letní období (květen – říjen)

12.00 – 15.00 hodin
12.00 – 15.00 hodin
9.00 – 12.00 hodin

14.00 – 17.00 hodin
14.00 – 17.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin

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 © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding. Uzávěrka příštího čísla 15. 5. 2017 do 12.00 hodin.
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