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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vás již nyní pozval na
další plánované jednání zastupitelstva obce,
které se bude konat v pondělí dne 16. března
2015 v 17 hodin ve společenském sále naší
základní školy. Jednání zastupitelstva obce
jsou veřejná a všichni občané mají možnost
se do jejich průběhu aktivně zapojit. Na programu bude mimo jiné projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2015 nebo informace o průběhu jednání o prodloužení linky
MHD do Dobré a Nošovic. Na toto jednání
jsme pozvali také náměstka hejtmana kraje
pana Ing. Daniela Havlíka.
V pondělí 19. ledna se uskutečnilo pravidelné setkání členů rady obce s předsedy
všech komisí rady a výborů zastupitelstva.
Účelem jednání bylo vyhodnotit kulturní
a sportovní akce, pořádané v minulém roce
a probrat přípravu našich společných aktivit
v roce 2015. V diskusi jsme projednali také
informace o změnách v podávání žádostí
o dotace v příštím roce, které plynou ze
změny legislativy.
Zastupitelstvo v minulém období schválilo pravidla pro udělování čestného občanství a cen obce. V souladu s těmito pravidly
p
y
vyzývám všechny zájmové organizace, členy
zastupitelstva a občany o předložení návrhů do 30. dubna 2015. Návrh se předkládá
v písemné podobě starostovi obce a musí

být písemně odůvodněn. Všechny potřebné informace naleznete na obecní webové
stránce (www.dobra.cz).
V sobotu 28. února 2015 se uskuteční
již pátý ročník Mistrovství Euroregionu
Beskydy v judu. Letos proběhne v tělocvičnách ZŠ v Dobré. Soutěže se zúčastní 250
až 300 judistů mládežnických kategorií.
Očekáváme účast Poláků a Slováků z příhraniční oblasti. Pozvány jsou další kluby
zejména z Moravy.
A na závěr každoroční informace o výsledku Tříkrálové sbírky. Koledníci přinesli
své pokladničky na obecní úřad, kde byly
odpečetěny a pod úředním dohledem jejich
obsah spočítán. V naší obci Dobré bylo vybráno 79 905 Kč, v sousedních Nošovicích
21 672 Kč a v Nižních Lhotách 17 590 Kč.
Letošní výsledek je opravdu krásný a opět
rekordní. V regionu Frýdek-Místek se koledníkům podařilo vybrat 1 700 309 Kč.
V rámci našeho regionu proběhly také Tříkrálové koncerty v obcích Dobrá, Palkovice,
Místek a Morávka. Všem dárcům i koledníkům patří naše poděkování a jsme rádi, že
vybrané
peníze
budou použity
y
p
p
y pro
p tyy nejpojp
třebnější.
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Ing. Jiří Carbol,
l starosta obce

OBECNÍ ROZHLAS
V minulém roce byl v naší obci instalován obecní rozhlas.
Zvolil jsem právě takový – pohádkový –
úvod, jelikož se tímto způsobem dá popsat
vše následující, k čemu od samotné realizace a spuštění systému až po dny dnešní docházelo a dochází.
Systém „Protipovodňové ochrany“ je
bezdrátový. Reproduktory jsou „rozesety“
téměř po celé obci a umožňují tak okamžitou informovanost občanů. Přestože jsme
byli proškoleni, kterak se systémem pracovat, jak nahrát zprávy, jak jejich vysílání
časově nastavit, nedozvěděli jsme se, že
vysílač, stejně jako přijímače na sloupech,
podléhají vlivům počasí. Poprvé se objevila
závada systému na vysílací jednotce umístěné na střeše budovy obecního úřadu, podruhé pak – vlivem mrznoucích srážek – na
většině reproduktorů v obci. V obou dvou
případech to znamenalo zkreslení hlášených informací a ke slyšení byly jen chrčivé,
nesrozumitelné zvuky.
Moc se omlouváme všem občanům,
kteří museli vyslechnout taková „hlášení“.

O problémech jsme se postupně dovídali
z vašich telefonátů nebo mailových zpráv.
Za všechna upozornění děkujeme, a obdivujeme shovívavost vás všech, milí spoluobčané, kteří jste pochopili, že každá nová věc
má své „mouchy“. Odstraníme-li je rukou
společnou, bude nám systém ke všeobecnému prospěchu.
V rámci textu o obecním rozhlase je
vhodné zmínit ještě jednu příhodu. Došlo
k ní úvodem měsíce února v rámci pravidelné revizní prohlídky „hlavní“ sirény (tu
známe z celostátních zkoušek sirén vždy
v poledne každou první středu v měsíci),
která je umístěna na budově hasičské zbrojnice. Kontroloři v jednu chvíli řešili pracovní
problémy při zapnutém mikrofonu. Mnozí
občané hovor slyšeli a na tento problém nás
upozornili s tím, že se jedná o naši chybu,
že někdo z našich zaměstnanců „zapomněl
vypnout mikrofon“. Nebylo tomu tak a na
vině tentokrát není obec.
Děkujeme ještě jednou za pochopení.
Milan Stypka

Přehled výborů a komisí a jejich složení:
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Dobrá byly zřízeny dva výbory, a to ﬁnanční
a kontrolní. Výbory jsou pětičlenné, zvoleni byli tito předsedové a členové:

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Předsedkyně:
Členové:

Předseda:
Členové:

Ing. Drahomíra Gongolová
Ing. Josef Karásek
Bc. Lukáš Krupa
Lukáš Vláčil
Tomáš Vojtovič
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Jiří Kaňok
Ing. Ludmila Baranová
Pavel Peterek
Ing. Jan Krupa
Magda Otčenášková
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Komise zřídila rada obce jako své iniciativní a poradní orgány. Svá stanoviska a náměty
předkládají komise radě obce.
Pavel Baran
Ondřej Gryžboň
Bc. Dalibor Hájek
Josef Svoboda
Jana Chroboková
Renáta Friedlová

Investiční komise
Předseda:
Členové:

Ing. Tomáš Chýlek
Ing. Antonín Gryžboň
Ing. Břetislav Vláčil
Libor Mlčák
Bc. Lukáš Pantlík
Ing. Miroslav Nováček
Stanislav Nytra

Předseda:
Členové:

Kulturní komise
Předseda:
Členové:

Životního prostředí

Ing. Jan Marenčák
Jana Blahutová
Naděžda Hadaščoková
Bohumil Matušek
Šárka Grosmanová
Kateřina Nováková
Jana Peterková
Petr Salamon
Mgr. Vítězslav Pantlík
Romana Ponikvová

Komise pro rodinu a občanské
záležitosti
Předsedkyně:
Členové:

Sportovní komise
Předseda:
Členové:

Mgr. Vítězslav Pantlík
Čestmír Jež
Aneta Kiszová
Michal Novák
Bc. Martin Tvardek
RNDr. Miroslav Skarka
Vlastimil Urbanec

Ing. Jan Gryžboň
Vojtěch Mališ
René Křižák

Marie Žižková
Ing. Kristýna Březinová
Mgr. Radka Zitová
Michal Tvrdý
Drahomíra Gryžboňová
Simona Uherková
Jana Zahradníková

Místní poplatky – UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z vybraného vstupného na:
kulturní akci, sportovní akci, prodejní nebo reklamní akci.
– úlevu ve výši 50 % se poskytují organizacím a místním politickým stranám, které mají sídlo, nebo působí v obci Dobrá.
Poplatník (fyzická nebo právnická osoba), která akci pořádá je povinna nejpozději 5 dnů
před konáním akce ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši
vstupného (dle OZV Obec Dobrá č.5/2014).
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 15 DNŮ ode dne skončení akce.
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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 února 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 února 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.

Kompostéry pro občany obce Dobrá
V listopadu loňského roku proběhla
realizace projektu „Kompostéry pro občany obce Dobrá“, kdy na základě schválené
dotace ze státního fondu životního prostředí ČR obec pořídila kompostéry, které byly
na základě smlouvy o výpůjčce zapůjčeny
občanům obce a chalupářům, kteří vlastní
nemovitost na území obce a mají uhrazen
poplatek za komunální odpad.
Vzhledem k tomu, že ne všichni vlastníci nemovitostí projevili o kompostér zájem, nabízíme občanům možnost požádat
si o další kompostér, který bude za stejných
podmínek zapůjčen vlastníkům nemovitostí

na pět let, tj. po dobu udržitelnosti projektu a po uplynutí této doby se stane majetkem žadatele. Přednost budou mít vlastníci
rodinných domů, kde jsou evidovány dvě
bytové jednotky.
Žádost je možné zaslat e-mailem:
oudobra@dobra.cz, nebo rizkova@dobra.cz,
formulář je k dispozici na webových stránkách: www.dobra.cz.
Zažádat o kompostér si můžete i osobně na obecním úřadě v Dobré, u p. Markéty
Řízkové, kancelář č. 22, nebo telefonicky na
tel. čísle 558 412 304.
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Probírka a kácení dřevin v lesním porostu
Na začátku letošního roku byla za účasti
lesního hospodáře Ing. Poláška a referenta
životního prostředí OÚ Dobrá provedena
probírka lesního porostu, který je ve vlastnictví obce a při které byly vyznačeny stromy, které jsou suché a mohou potencionálně ohrožovat bezpečnost osob pohybujících
se v okolí.
Jedná se o cca 30 ks suchých topolů, které je nutno pokácet a částečně z lesa odtěžit.
Vzhledem k tomu, že se jedná o území, které je v souladu s § 36 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlášenou
přírodní památkou Nivy Morávky, bylo dohodnuto s Krajským úřadem Moravskoslez-

ského kraje, odborem životního prostředí
a zemědělství, že část kmene pokácené
dřeviny musí zůstat ležet na místě a je
možno odebrat si horní polovinu kmene
s korunou stromu.
Nabízíme zájemcům o dřevo možnost
odtěžit si z lesa, který je v majetku obce, dřeviny určené ke kácení a to za cenu odebrané
dřevní hmoty s podmínkou, že část kmene
stromů zůstane ležet na místě.
Zájemci se mohou hlásit na obecním
úřadě u p. Markéty Řízkové, kancelář č. 22,
tel 558 412 304, mob. 734 678 217, nebo
e-mail rizkova@dobra.cz.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá v roce 2015 bude probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 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.

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2015

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.
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Základní škola Dobrá informuje…
Projekt „Nebojme se hmyzu“
V loňském roce se naše škola znovu zapojila do projektu ﬁnancovaného státním
podnikem Lesy České republiky. Zatímco
v předcházejících letech to byl projekt
„Sport nás baví“, letos jsme připravili projekt s názvem „Nebojme se hmyzu“. Mezi
hlavní cíle projektu patří aktivní podpora
ekologického myšlení a obohacení výuky
na naší škole směrem k činnostnímu učení.
Projekt „Nebojme se hmyzu“ je zaměřený
na trochu opomíjenou část přírody – hmyz.

Motýlí domek budí dojem skromného obydlí, avšak pro
samotné motýly je to učiněná římská vila.

Takto vypadá hmyzí hotel, který již na jaře
získá první nájemníky.

Název projektu vychází z vžitého odporu
většiny lidí k bezobratlým živočichům. Rozhodli jsme se tedy přiblížit dětem skutečná
hmyzí společenstva v jejich přirozeném životním prostředí a přitom přímo v areálu
školy. Projekt je založen na bližším poznání
skupiny živočichů, která díky své velikosti není stále pro děti dostatečně přístupná.
Hmyz doma nechováme, při procházce lesem si ho ani pořádně nevšimneme. A to je

právě škoda. Víme, jak vypadá larva slunéčka? Jak vypadají larvy a kukly motýlů? Čím
jsou užiteční škvoři? Nepřítomnost mnohdy
nenápadného užitečného hmyzu na našich
zahradách má za následek třeba přemnožení mšic, které často složitě hubíme chemickými látkami. Máme tak dokonale vyčištěné
zahrady, že hmyz nemá dostatek úkrytů pro
přezimování nebo rozmnožování.
Ze získaných ﬁnancí jsme zakoupili velký hmyzí hotel, motýlí domky a krásné pískovcové kameny na postavení bylinkové spirály. K lepšímu poznání nám pomohou nové
lupy, atlasy a encyklopedie hmyzu. Zakoupili jsme také speciální pozorovací dlaždici,
pomocí které můžeme sledovat dění pod
zemským povrchem. Žáci tak budou mít
možnost pozorovat jednotlivé druhy hmyzu a motýlů při jejich každodenních aktivi-
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tách přímo ve škole. Zároveň si vyzkoušejí
nevšední činnosti, jako je stavba, osazování
a starost o bylinkovou spirálu, péči o hmyzí
hotel, krmení a zazimování motýlů. Máme
v plánu vyrobit také další menší hmyzí hotely, které rozmístíme nejen ve venkovním
areálu naší školy, ale také v blízkém okolí
a v lese.
Realizací tohoto projektu bychom tak
žákům rádi nabídli jinou formu poznávání
živočichů a živé přírody. Náš velký dík patří státnímu podniku Lesy České republiky
a těšíme se na případnou další spolupráci
s touto organizací.
Mgr. Jiří Nohel

Lupy pro pozorování hmyzu jsme si už měli možnost
vyzkoušet v praxi.

Otevřené dopoledne na 1. stupni
Ve středu 14. ledna se v dopoledních hodinách otevřely dveře naší školy pro rodiče
a veřejnost. Učitelé 1. stupně společně se
svými žáky dali nahlédnout zájemcům, jak
probíhá výuka v naší škole, jaké mají děti
k dispozici učební pomůcky a jaké výukové
metody patří k jejich oblíbeným. Malí žáčci měli velikou radost, když se na ně přišli
podívat jejich rodiče. Těm, kteří měli zájem
o prohlídku školy, se věnovala paní ředitelka, kterou také navštívili se svými dotazy
rodiče budoucích prvňáčků. Během dne zavítalo do naší školy přes 50 návštěvníků.
Věříme, že otevřené dopoledne umožnilo
mnoha rodičům lépe poznat školní prostředí i možnosti moderního vyučování. Zvláště
v posledních letech se naše škola snaží uvádět do praxe ducha programu Rodiče vítáni,
protože otevřenost a vzájemná komunikace
se vyplácí oběma stranám – škole i rodičům
– z čehož v konečném důsledku nejvíce těží
samotné děti. Doufáme, že podobné akce

Návštěvníky z řad rodičů jsme usadili do pohodlných
židliček, aby si lépe vychutnali pohled na své děti
zaujaté zajímavou činností.

se stanou nedílnou součástí života školy
a umožní nám spolu s rodiči symbolicky
táhnout za jeden provaz.
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Mgr. Eva Novosadová

Zápis do 1. tříd
Rok utekl jako voda a 20. ledna 2015 se
opět v naší škole konal zápis dětí do prvních
tříd. Letos budoucí prvňáčky přivítaly Sněhurky a trpaslíci (žáci čtvrtých ročníků).
Milé Sněhurky zbavily děti počáteční nervozity a veselí trpaslíci vykouzlili na jejich
tvářích úsměvy. A protože s úsměvem jde
všechno líp, děti hravě zvládly všechny úkoly, které je čekaly na trpasličí stezce. Budoucí prvňáčci pak s klidem a dobrou náladou
vstupovali se svými rodiči do tříd, kde je čekaly paní učitelky.

Tablety jsou technologickou novinkou, která si jistým
krokem razí cestu do výuky. Budoucí prvňáčci si tak
mohli vyzkoušet školní práci s přístrojem, který mnozí
znají z domova.

Fousatý trpaslík měl po ruce sekeru, aby mohl rozetnout
komplikovanější geometrické rébusy.

Na naší škole by chtěl studovat každý.
I tento roztomilý medvídek.

Děti se pochlubily připravenými básničkami nebo písničkami a výborně zvládly
úkoly, které svědčily o jejich připravenosti
na školní docházku. Všechny děti si za odměnu odnesly domů drobné dárky, které

pro ně vyrobily paní vychovatelky ze školní
družiny. Nejen děti, ale také jejich rodiče se
pobavili při jednoduchých fyzikálních pokusech a hravých činnostech na interaktivní
tabuli a tabletech. Do 1. ročníku následují-
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Je krásné a vznešené odkrývat tajemství světa a při každém
objevu radostně zvolat jako veliký Archimédés „Heuréka!“

cího školního roku bylo zapsáno 71 dětí. Na
všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme
a přejeme jim, aby jim hravost a zvídavost
vydržela co nejdéle.
Mgr. Eva Novosadová

Budoucí prvňáčci se dali do gala a někteří působili
dojmem dokonalých gentlemanů.
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“
Letošní zima dětem dopřává sněhu dosti a děti si jej užívají do sytosti… Děti bobují
na kopci na zahradě, stavějí sněhuláky, ale také nezapomínají na zvířátka v lese, starají se
o ptáčky, kteří mají v zimě plné sněhu také hlad. A co víc nám předešlé dny přinesly?

Návštěva prvních tříd ZŠ
Naši předškoláci mají za sebou zápis do
školy. Ještě před zápisem byli předškoláci
navštívit své kamarády prvňáčky, aby se seznámili s prostředím školy, šaten i prvních
tříd. Prvňáčci dětem předvedli, co všechno

se již naučili, zahráli dětem pohádku o zvířátkách. Naši předškoláci měli možnost si
vyzkoušet, jaké to je být školákem, sedět
v lavici a „učit se.“ Všichni si společné setkání určitě užili a naši předškoláci se již jistě těší do školy.

Koncert kytaristy Čapčucha
Každý měsíc se děti naší MŠ také kulturně vyžívají, tentokrát na děti čekal se svou
kytarou a pásmem veselých písniček pan
Čapčuch. Děti si poslechly písničky o zvířátkách, ročních obdobích, ale také o rodině
a o povoláních. Děti byly také aktivně zapojeny do zpěvu, zazpívaly písničky, které se
naučily ve třídách, doprovázely zpěv tleskáním a dalšími pohybovými aktivitami.
Zkrátka se všichni bavili a společně si užívali radosti ze zpěvu a z pohybu.

- 10 -

2/2015

Lyžování na Bílé
V prvním únorovém týdnu absolvovalo
27 dětí naší MŠ lyžařský výcvik ve Ski areálu na Bílé. Letos nám počasí přálo, sněhu
bylo dostatek. Děti byly nadšené, za pět dnů
lyžování udělaly velké pokroky. Celý kurz
byl ukončen závody, které sledovalo i mnoho přihlížejících a fandících rodičů. Děti
obdržely diplom, medaili a sladkost. Všichni
si odnášíme hezké zážitky a vzpomínky. Děkujeme provozovateli - manželům Nakládalovým za krásně strávený lyžařský týden.
Mgr. L. Sikorová

V měsíci únoru se ještě chystáme s dětmi navštívit divadlo v Českém Těšíně a koncem
měsíce proběhne tradiční dětský karneval ve společenském sále ZŠ.
Mgr. D. Dvořáčková
- 11 -

Zápis dětí do Mateřské školy Dobrá,
okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace pro školní rok 2015/2016, proběhne v úterý 12. 5. 2015 od 8:00 do 16:00
hodin. Zákonní zástupci (s průkazem
totožnosti) se dostaví k zápisu s dítětem
a jeho rodným listem.
V souladu se školským zákonem budou
k celodenní docházce přijímány děti ve věku
zpravidla od tří do šesti let. Ředitel mateřské
školy rozhoduje ve správním řízení o přijetí
dítěte do mateřské školy. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně
přijímají děti v posledním roce před zaháje-

ním povinné školní docházky. Další kritéria
pro přijetí k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel mateřské školy. K předškolnímu
vzdělávání je možno přijmout pouze dítě,
které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci. O přijetí dítěte
se zdravotním postižením rozhodne ředitel
mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení,
popřípadě také registrujícího praktického
lékaře pro děti a dorost. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu
školního roku. Kritéria přijímání a potřebné
formuláře budou ke stažení na www.msdobra.cz v sekci - dokumenty ke stažení - od měsíce dubna 2015.

Mgr. J. Bódisová, ředitelka MŠ

Knihovna – zdroj informací i zábavy
V uplynulém roce navštívilo Místní
knihovnu v Dobré 12.000 návštěvníků, vypůjčilo si 35.500 dokumentů a zaregistrovalo se 717 čtenářů. Jen internet využilo 1750
uživatelů. Téměř 3.000 dětí si přišlo půjčit
6.500 knih, časopisů a her. Pro veřejnost
jsme připravili 32 akcí, kterých se zúčastnilo téměř 600 návštěvníků. I v letošním
roce chystáme pro veřejnost další novinky.
V knihovně mohou návštěvníci využívat
k vyhledávání informací na internetu místo
počítačů tablety. Půjčují se jen v knihovně
proti podpisu. Tuto službu využívá přede-

vším mládež a je o ni velký zájem. V koncepci rozvoje knihovny na léta 2012-2016 jsme
počítali i s půjčováním elektronických
čteček a půjčováním elektronických knih.
Tuto službu chystáme zavést v březnu – měsíci čtenářů. Během celého března mají noví
i stávající čtenáři možnost zaregistrovat se
v knihovně zdarma. Zasíláme také čtenářům, kteří si o tuto službu požádali, pravidelně každý týden e-mailem, přehled
o knižních novinkách a ihned si z nich mohou knihy přes internet zarezervovat. Tuto
službu nabízí v ČR jen velmi málo knihoven.
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Knihy nakupujeme podle požadavků našich
čtenářů nebo jim knihy, které v naší knihovně nemáme, zajistíme z jiných knihoven.
V roce 2014 toho využilo 148 čtenářů. Nejčtenějšími autorkami byly E. L. Jamesová
a jejich 50 odstínů…, Táňa Keleová-Vasilková a z autorů Jo Nesbø, Vlastimil Vondruška a František Niedl. Děti si nejvíce
půjčovaly Deník malého poseroutky. K nejvíce žádaným titulům časopisů patřily: Týdeník Květy, Epocha, Vlasta, Glanc, Story,
Sedmička, Knihovnička receptů a časopis
dTest. Děti preferovaly Čtyřlístek, Simpsonovy, Hattrick a PRO Football. V letošním
roce přibyl časopis PRO Hockey, Meduňka,
Rozmarýna, Dinosauři a další. Začali jsme
také půjčovat stolní hry pro děti i dospělé.
Další informace o knihovně a jejich službách najdete na našich webových stránkách
www.knihovnadobra.cz nebo na telefonech 558 641 016 a 725 144 014.
Pro veřejnost připravujeme na 27. 2.
2015 v 17 hodin v knihovně přednášku pana
Úlehly o vlivu geopatogenních zón na zdraví,
který nám o sobě napsal:
V roce 1994 jsem se začal zabývat geopatogenními zónami a jejich vlivem na zdraví. S praxí jsem začal zejména proto, že jsem
chtěl mému otci dokázat, že tato profese
nemá výrazný podíl na zdraví lidí. Otec se
touto profesí zaměstnával mnoho let a snažil se mi ukazovat, jaký vliv mají prameny na
zdraví lidí. Jako strojař jsem jeho argumentům nevěřil a co se týče víry, byl jsem skeptik. Po mé dvacetileté zkušenosti v tomto
oboru už nepochybuji.
Každý prostor nás může nějak ovlivňovat, a tím nám způsobovat i zdravotní problémy. Proto je dobré se průzkumem takového místa zabývat obzvláště před koupí

domu, bytu, pozemku (před projektovou
dokumentací je dobré zmapovat terén) nebo
při různých zdravotních problémech. Spodní voda, prameny a mokřiny se negativně
projevují na zdraví lidí a zvířat, tyto úkazy
lze sledovat na růstu stromů a rostlin. Malé
děti jsou citlivější a především místa spánku
si vybírají pocitem, proto v postelích často
cestují nebo z nich utíkají. Je velmi důležité
na tuto problematiku myslet i při plánovaném rodičovství, protože žena v těhotenství
reaguje na tyto věci velmi citlivě.
V neposlední řadě je také podstatné myslet a zaobírat se historií domu. Jsem aktivní
křesťan a často probírám s lidmi problémy,
které se dají nazvat duchovními - např. neobyčejné příhody spojené s místem nebo domem, kde lidé žijí.

Pokud člověk pociťuje bolesti zad a celkovou únavou při dešti a před deštěm při
změně tlaku, tak zpravidla spí na pramenu
spodní vody, který má vliv na zdraví. Podobné a jiné problémy se projevují také při
úplňku.
Přednáška bude s diskuzí a množstvím
dalších a konkrétních příkladů.
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Marie Mališová,
ředitelka Místní knihovny
v Dobré

15. ročník Tříkrálové sbírky byl opět
úspěšný. V oblasti, kde působí Charita Frýdek-Místek, se během prvních 14 lednových
dní vydalo do ulic 272 kolednických skupinek. Tři králové obcházeli domácnosti a vinšovali štěstí, zdraví v novém roce. Po otevření a spočítání všech pokladniček byl výsledek opravdu krásný a činí 1 700 309,- Kč.
Ve vaší obci Dobrá chodilo 11 skupinek
koledníků a výtěžek byl 79 905,- Kč, což je
o 2 101,- Kč více než v loňském roce. V rámci Tříkrálové sbírky uspořádal místní chrámový sbor koncert, díky němuž se vybralo
4 416,- Kč.
Charita Frýdek-Místek děkuje všem
koledníkům, členům chrámového sboru,
pracovníkům obecního úřadu za pomoc
při Tříkrálové sbírce. Poděkování patří také
štědrým dárcům za přispění do kasiček.
Z letošního výnosu plánujeme zakoupit
zvedák pro imobilní klienty na Oázu pokoje, část výtěžku použijeme na doﬁnancování
sociálních služeb jako je Dům pokojného
stáří, Charitní pečovatelská služba, Terénní

foto: Jana Liberdová

Výsledek Tříkrálové sbírky 2015

služba ZOOM, Centrum Pramínek, Terénní
služba Rebel, Denní centrum Maják a zbylou část ﬁnancí použijeme na pravidelné supervize a vzdělávání zaměstnanců.
Mgr. Renáta Zbořilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky
Charita Frýdek-Místek

Pozvánka na burzu dětského oblečení
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při OÚ Dobrá Vás opět zve na burzu dětského oblečení, která se uskuteční ve dnech
20. a 21. března 2015 ve víceúčelovém sále
ZŠ v Dobré.
Pro ty, kteří přijdou poprvé, uvádíme
následující informace. Do prodeje můžete
nabídnout kojenecké a dětské jarní a letní
oblečení do 10-ti let věku dítěte, vše dohromady v maximálním počtu 50 kusů.

Pozor změna! Pro urychlení vybíraní
oblečení zavádíme v letošním roce registraci maminek. Maminka, která bude chtít
nabídnout věci k prodeji, se předem přihlásí
na mail: mariezi@seznam.cz. Poté jí bude
přidělen registrační kód, kterým označí své
věci (lístkem připíchnutým nebo přilepeným), společně s uvedením ceny a zároveň
sepíše seznam věcí vč. ceny, který předá členům komise. Některé maminky takto ozna-
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čené věci nosily již na minulé burzy. Registrace bude probíhat od 9. 3. 2015 do 13.
3. 2015.
Burza proběhne s následujícím programem:
Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ
v Dobré v pátek 20. 3. 2015 v době od 9,30
hod. do 11,30 hod. a od 15,00 hod. do
17,00 hod.
V sobotu 21. 3. 2015 v době od 9,00 hod.
do11,00 hod. proběhne samotná burza, na
které můžete jiné zboží zase nakoupit.

Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů
se uskuteční rovněž v sobotu 21. 3. 2015
v době od 13,30-14,00 hod. Nevyzvednuté
věci, budou věnovány na charitu.
Věci musí být čisté a v dobrém stavu.
Věříme, že si pro své děti vyberete vhodné oblečení. Těšíme se na vás.

Za Komisi pro rodinu
a občanské záležitosti,
Žižková Marie

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce Dobrá
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
vám v krátkosti přiblížil činnosti a úkoly
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Dobrá (dále jen JSDH).
Jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce Dobrá zřizuje na základě právní úpravy obec jako organizační složku obce, která
provádí hašení požárů a záchranné práce
při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle
zvláštního právního předpisu. Obec ﬁnancuje organizační zajištění jednotky (početní
stavy, funkční zařazení, odbornou způsobilost, zdravotní prohlídky, školení), materiální a technické vybavení (vozidla, dýchací
přístroje, ochranné oděvy atd.).
Jednotka jakožto organizační složka
obce plní úkoly podle požadavků obecního
úřadu Dobrá (čerpání vody, ořezání větví,
pročištění kanalizace apod.) a dále plní úkoly při řešení mimořádných událostí v obci
Dobrá i v obcích okolních podle poplacho-

vých plánu. Pakliže JSDH Dobrá zasahuje
mimo katastrální území obce Dobrá jsou
náklady částečně hrazeny z krajského rozpočtu.

V současné době má JSDH Dobrá 17
členů, kteří se podrobují odborné přípravě, školení a lékařským prohlídkám. Jsou
oprávněni používat ochranné dýchací
přístroje, motorové pily a další technické
prostředky ve výbavě jednotky. Starají se
o provozuschopnost materiálního a technic-
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Výjezdová jednotka
kého vybavení. Do vybavení jednotky patří
elektronická i motorová čerpadla, osvětlovací agregáty, motorové pily, ochranné oděvy, dýchací přístroje a spojová technika.
JSDH Dobrá vyjíždí k událostem na
povolání Integrovaného bezpečnostního
centra v Ostravě (dnes pomocí výzvy na
mobilní telefony), a to do 10 min. od vyhlášení poplachu. V letošním roce JSDH Dobrá zasahovala u 33 mimořádných událostí,
z toho bylo 16 požárů, 7x technická pomoc, 2x dopravní nehoda, 5x pohotovost na
vlastní stanici, 1x monitoring při zvýšeném
stavu řeky Morávka a 2 taktická cvičení.
Oproti loňskému roku je nárůst výjezdů,
a to zejména na události ve Frýdku-Místku. Jednotka SDH Dobrá zasahovala např.
u požáru v nemocnici Frýdek, požáru zahradního domku a požárech bytu ve výškových budovách. Součásti technických
pomocí bylo odstraňování překážek z ko-

munikací, řezání větví a stromů a likvidace
obtížného hmyzu. Na území obce Dobrá
bylo provedeno 16 zásahů kde např. jednotka vytahovala utopený automobil z koryta
řeky Morávka, likvidovala požár sazí v komíně, zasahovala u požáru osobního automobilu apod.
Všichni členové JSDH Dobrá jsou současně členy občanského sdružení (spolku)
Sboru dobrovolných hasičů Dobrá (dále jen
SDH). Toto sdružení pracuje s dětmi, organizuje soutěže a kulturní akce (ples, zajištění obecních akcí apod.).
Jelikož většina členů výjezdové jednotky
je „již dříve narozená“‚ rádi přivítáme do
našich řad ty, co by rádi zcela zdarma a nezištně chtěli přiložit ruku k dílu dle motta:
„Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.“
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Druhý ročník skautského plesu střediska
Doberčata byl ve stylu Black and White
Míchané drinky, živá kapela, plný parket tanečníků nejrůznějšího věku. Tak se
dá popsat letošní ples doberských skautů.
Jejich nápad uspořádat večer v černobílém stylu se ujal. Decentními barvami
společnosti zářilo vše, od výzdoby, až po
samotné účastníky.
Uspořádat ples není vůbec jednoduché.
Své o tom ví místní skauti ze střediska Doberčata, kteří se o to pokusili už podruhé.
Celou organizaci nesli na bedrech skauti
Lukáš Vláčil a Ondřej Gryžboň společně.
Velkou pomocnicí, především při shánění cen, se jim stala další skautka Veronika
Březinová, která všechny překvapila svou
snahou a dobrými komunikačními schopnostmi (vydala se pro odměny i tam, kde by
se jiní nevydali ).

Jeden za všechny
To není vše. Pomocníků a dobrovolníků, kteří Doberčatům pomohli, bylo více.
O výzdobu celého sálu se postaraly šikovné
sestry Skarkovy (Anežka a Bára). Přípravu
chlebíčků, jednohubek, škrábání brambor,
měla pod palcem již zmíněná Verča B., které asistoval bývalý kuchař Tomáš Koloničný.
Bylo by třeba vyjmenovat dalších 10 až 15
skautů, kteří se od sobotního rána aktivně
zapojili do všech možných činností, aby organizátorům pomohli. Velké díky patří i jim
společně s lidmi, kteří zajišťovali večerní
mytí nádobí (maminky skautů), úklid a další „plesové služby“. 

Večerní nástup
„Tábore pozor!“ zaznělo z úst vedoucího
oddílu Vojty Mališe, který takto zahájil celý
večer. Krátký nástup vedoucích ve skautských krojích působil uvolněně a ti, kteří
nikdy na skautský tábor nezavítali, si mohli
alespoň vytvořit představu o tom, jak skauti
začínají a končí svůj táborový den. Po něm
přišla na řadu první balónková hra, které
se účastnilo 18 libovolných párů. Kapela
Sauna se rozezpívala a parket se pomalu
plnil tanečníky typu - dáme jen jeden tanec,
zůstaneme i na druhý a pořádně si tu píseň
užijeme. 

Fireshow
Kolem půl desáté večer už lidé v sále očekávali barmana a jeho show. Mnozí netušili,
že je nečeká pouze obyčejná show, ale rovnou požární show. Barman Zdeněk byl nesmírně šikovný a uměl si s žonglujícími ho-
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řícími ﬂaškami poradit. Sklidil velký potlesk
diváků. Ale po něm se naplno rozhoukal
požární alarm hlásící: „Opusťte tento prostor“, s čímž nikdo nepočítal, protože celá
akce byla předem dohodnuta. I když samotní moderátoři nevěděli co říct, celou situaci
zvládli a po chvíli znovu všechny vyzvali na
taneční parket.

měla na sobě bílou silonku, kterou sdílela
s bílou silonkou muže po pravé straně a druhá noha muže byla potažená černou silonkou, o kterou se dělila s mužem po levici. Za
zvuků několika písní se silonkově propojeni
skautští vedoucí snažili o tanec. Originální
vystoupení bylo legrační pastvou pro oči.
Za jejich odvahu a celou akci obdrželi velký
potlesk. 

Muži v černém (a bílém)
Bohatá soutěž o ceny
Blížila se jedenáctá hodina a s ní muži
v černém (a bílém). Na scéně se objevilo
šest párů nohou. Přičemž jedna noha muže

Letos se skautům podařilo sehnat od
sponzorů přes 80 hodnotných cen. Všem
dárcům vzkazují ještě jednou velké díky!
První tři příčky obsadila mikrovlnka, tablet a televizor. Velkou radost udělaly také
věci od místních podnikatelů, živnostníků
a skromných dárců, kteří nechtěli být jmenováni.
Skautské heslo Buď připraven na letošním plese skauti dodrželi! 
Lucie Vláčilová

4. Turnaj Šprtec tour 2014-2015
- HAVÍŘOV 24. 1. 2015
Nový rok je tady a kolotoč turnajů opět
pokračoval, tentokrát na půdě Don Boska
Havířov. Bez JANA BILKA a LADISLAVA
HÁJKA cestovali naši hráči k dalším bojům
o důležité body a hlavně s odhodláním stále
setrvat na první příčce tabulky družstev. Dalibor Hájek, který zatím suverénně kraloval

a byl nejlepší z naší party, se musel smířit
pouze s 9. místem, zavládlo u něho velké
zklamání. Hned za ním se umístil a uzavřel
desítku Josef Svoboda, kterému turnaj taky
nevyšel podle jeho představ. Kdo ale překvapil a jeho forma šla nahoru, byl jednoznačně
Vítězslav Foltýn. Poprvé v historii si mohl
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Kategorie ženy:
1. Kamila Žvaková
2. Vendula Šimková
3. Markéta Klimánková
sáhnout si na medaili, ale bohužel to nevyšlo a Víťa si tak může pouze oškrábat doma
bramboru a dát si jí na krk. Přesto 4. místo
je jeho velký úspěch. Naše mládí se taky neztratilo. Jakub Sklář vybojoval ve své kategorii žáků zlato a tímto mu velice blahopřejeme. Soutěž družstev jsme opět ovládli, ale
s odřenýma ušima. O bod jsme uspěli před
Vsetínem Jokers a stále vládneme sérii Šprtec tour. Všem hráčům, kteří reprezentovali,
děkuji za jejich obětavost a výkony a těšíme
se na další, už pátý podnik této série, který
se odehraje 3. března ve Vsetíně.
Celkové pořadí:
1. Michal Vudarčík
2. Filip Caránek
3. Daniel Fila

(Lišky podšité)
(Vsetín Jokers)
(Šprtec Partyja
Ostrava)

Kategorie družstev:
1. B.H.C. Dobrá
58 bodů
2. Vsetín Jokers
57 bodů
3. CSVČ J. Boska Havířov 49 bodů

(Red Dragons Havířov)
(Don Bosko Havířov)
(Vsetín Jokers)

Kategorie žáků:
1. Jakub Sklář
2. Jiří Dohnal

(B.H.C. Dobrá)
(ZŠ Šafaříkova Val.
Meziříčí)
3. Martin Procházka (Vsetín Jokers)
- 19 -

Josef Svoboda (B.H.C.Dobrá)

Tříkrálový turnaj
V sobotu 10. ledna 2015 se uskutečnil
další ročník tradičního Tříkrálového turnaje
v sálové kopané za ﬁnanční podpory sportovní komise obce Dobrá. Turnaje se zúčastnilo stejně jako loni 11 mužstev, které byly
rozděleny do dvou skupin. V základních
skupinách se odehrávaly vyrovnané boje
a do semiﬁnále se probojovaly tyto mančafty:
Jeleni – Figi Team a Mezi Kopci – Jop Team.
Oba dva zápasy byly nesmírně dramatické
a nakonec si ﬁnálovou účast zajistily týmy
Mezi Kopci a Jeleni. Finále se odehrávalo ve
vysokém tempu a ani jeden z týmů nechtěl
dostat první branku. Nakonec zápas skončil 1:1 a muselo nastat prodloužení. V něm

rozhodl gólem Jan Pánek a vítězem turnaje
se stalo mužstvo Mezi Kopci. Vítězný tým
tvořili tito hráči: Jan Filipčík, Dušan Šmahaj, Petr Platoš, Jan Pánek, Karel Janíček,
Jan Knodl a Robert Foldyna. Ještě dodejme,
že na třetím místě se umístili hráči Jop Teamu. Vyhlášení výsledků proběhlo za přítomnosti starosty obce Dobrá Jiřího Carbola.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Radim
Smolík (Jop Team) s 13 přesnými zásahy.
Všem hráčům děkujeme za férovou hru
a návštěvníkům za výbornou diváckou kulisu. Příští rok doufáme, že se opět sejdeme
v tak hojném počtu.
Pořadatelé turnaje

Šachové okénko
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych se slovem vrátil k fotograﬁím, zveřejněným v minulém čísle Doberských listů, zachycujícím účastníky tradičního turnaje v tzv. „bleskovém“ šachu,
který každoročně pořádá šachový oddíl při
TJ Sokol Dobrá.

Jednalo se v pořadí již o čtyřiadvacátý
ročník, který se konal poslední sobotu před
loňským Štědrým dnem.
Také tento ročník byl opětovně pořádán
v útulném prostředí restaurace „Na špici“.
Celkem přilákal 30 šachistů z regionu FrýdekMístek a Ostrava, kteří odehráli turnaj sys-
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témem „každý s každým“, což představovalo porci 29 utkání v časovém rozmezí cca
sedmi hodin.
Pozdravit tento turnaj a pronést úvodní slovo přišli i zástupci našeho Obecního
úřadu, jmenovitě místostarosta Mgr. Milan
Stypka a předseda sportovní komise pan
Jan Gryžboň. Obec Dobrá dlouhodobě
tento turnaj ﬁnančně podporuje, takže její
účastníci si kromě vyhraných cen na závěr
turnaje mohli pochutnat také na kvalitním
domácím guláši.
A jak se stává tradicí tohoto turnaje,
věcné ceny si nakonec opět odnesli všichni
účastníci turnaje. O jejich zajištění se postarala paní Alena Březinová, za což jí patří
velké poděkování, stejně jako všem sponzorům, kterými byli :
-

obec Dobrá
pivovar Radegast Nošovice
Pálenice Dobrá – L. a A. Březinovi
Torola Electronic – Ing. Kocián
Autodoprava Cielecký
Pneuservis Nondek-Mlčák
Uzenářství Carbol
Restaurace Na Špici
TWP Glass – p. Růžička
Stavebniny Carbol

v posledním kole na sebe shodou okolností
narazili dva hráči, kteří se dělili o první místo se shodným počtem bodů, takže se jednalo o pravé vyvrcholení turnaje. Dramatické
utkání nakonec lépe zvládl hráč Beskydské
šachové školy, ruský rodák a dnes již naturalizovaný Čech Sergej Vesselovsky, který
se stal vítězem turnaje již potřetí a kromě ﬁnanční ceny obdržel i putovní pohár - broušenou karafu z českého křišťálu. S druhým
místem se musel spokojit Jaroslav Čempel
z Ostravy a třetí skončil bývalý hráč našeho
oddílu Josef Lys z Fryčovic.
Speciální cenu předal vítězi turnaje
i nejstarší člen našeho oddílu pan Miloslav
Pindora, který u příležitosti svých kulatých
osmdesátin věnoval Sergeji Vesselovskemu
svůj vlastní pohár.
Doufám, že i příští jubilejní ročník našeho turnaje bude opět zdařilým a důstojným
dostaveníčkem milovníků šachové hry, respektive bleskových šachových partií.
Co je to blesková partie?
Oba hráči mají na danou partii jen pět
minut a vítězí ten hráč, který dokáže dát soupeři mat anebo jeho soupeř vyčerpá svůj časový limit.

Jak bylo výše uvedeno, po sedmi hodinách se rozhodovalo o vítězi turnaje, kde

Za ŠO Sokol Dobrá,
Otmar Carbol

Po skončení obecního plesu byly nalezeny – hnědá vzorkovaná
šála a černé dámské sáčko.
Obojí bude k dispozici na Obecním úřadě Dobrá v kanceláři
č.17 – finanční odbor – k vyzvednutí.
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Grand prix Ostrava
– první úspěšný krok k letošní nominaci
na mistrovství republiky
Ve dnech 14. - 15. 2. 2015 se konal první nominační turnaj na MČR. Za účasti
více než 900 závodníků ze 160 klubů a šesti
států. Náš klub reprezentovalo celkem 22
borců z 31 nominovaných. Jako každoročně, tvrdá zkouška pro všechny, největší pro
ty, kteří postoupili o věkovou i váhovou kategorii výše ČP s mezinárodní účastí je jedním
z nejnáročnějších turnajů. Začínáme v 8.00
hod. ráno a končíme ve 20.00 hod. večer,
na pěti žíněnkách, dva víkendové dny. Pro
všechny zúčastněné je to nejen fyzicky, ale
i psychicky obrovsky náročná soutěž. Udržet pozornost, koncentrovat se na svá utkání až do večerních hodin je těžké. V sobotu
nastoupilo 12 našich bojovníků. Někteří
poprvé viděli turnaj na vyšší úrovni. Střední
váhové kategorie byly plně obsazeny. Všichni měli tvrdé boje, nikdo se nevzdal, zúčastnění měli šanci nominovat se na MČR. Jediný náš zástupce v kategorii mladších žáků
zkušený borec, Ondřej Sláma, který by
v letošním roce neměl mít moc přemožitelů,
si šel pro zlato. Po prvním rychlém vítězství
bylo jasné, že je o tom přesvědčen. V druhém zápase ho však nepochopitelně poškodili rozhodčí, otočili zápas a náš šampion
Ondra musel bojovat v opravných bojích,
kde 3 utkání dokončil v první minutě. Spokojit se musel s třetím místem.

Naše 4 mladší žáčky vybojovaly 9 vítězných utkání. Barča Kalenská zažila těžké
boje ve vyšší kategorii, získala 5. místo. Ivetka Kočí jela sbírat zkušenosti, rovněž bojovala statečně, nestačila na soupeřky a vybojovala 7. Místo. Zkušená Eliška Kubíčková po
velké dřině a 5-ti vítězných utkáních vybojovala zlato. Venda Mecová předvedla krásné
judo, 3x zvítězila a získala bodované 4. místo.
V sobotních, odpoledních hodinách nastoupilo 7 našich starších žáků a žaček.
Hned v prvním kole zaváhal favorizovaný
Luděk Kubíček, když si upadl se soupeřem,
který ho do oprav nevytáhl. Stejně dopadl
i Vojta Hronek. Filip Žídek a Filip Koloušek si vyhráli 1 utkání, předvedli pěkné
boje, na nominaci to však nestačilo.
Simona Gregušová po 2 vítězných
utkáních skončila 3., Kamil Kisza po třech
vydřených výhrách 5.
Pěkné judo předvedla Karolína Kubíčková. Nezaváhala a všechny zápasy ukončila před časovým limitem. Zlatá medaile
jí byla odměnou.
V neděli se (předvedli) naši starší
borci. V kategorii dorostu a juniorů není
slabých soupeřů. Poprvé v historii oddílu
bojovalo na tomto významném turnaji stejný počet našich dorostenců a juniorů jako
žáků. 11 našich šampionů v tento velký den
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předvedlo nečekané vystoupení. Jejich obrovské nasazení a touhu po vítězství je dovedla k výrazným výsledkům. Po loňském
propadáku, kdy v nedělní den dokázalo 9
borců zvítězit pouze 7x, začal letošní rok
mnohem slibněji. Bojovali jsme 38x a 20
vítězných utkání nás posunulo na špičku
celkového vyhodnocení.

Vítězky Českého poháru Karolína a Eliška Kubíčkovi.
Se Simonou Gregušovou uprostřed.

Nováčkové ve svých kategoriích – Karolína Kubíčková (st.ž) a Nikola Šimková
bojovaly ve stejné váze, v plně obsazené kategorii do 57 kg. Naše hvězdy si vedly skvěle. Porážely mnohem zkušenější soupeřky
a bylo se na co dívat, každá z nich vyhrála
3 utkání a jednou zaváhala. Po opravných
bojích se obě setkali v boji o třetí místo.
Tentokrát se Karolíně povedla pěkná uchimata a brala medaili. Nikola předvedla na
tunaji velký krok vpřed a potvrdila, že patří
ke špičce v této váze. Do bojů ve stejné váze
nemohla zasáhnout zkušená Peťa Stachová, která po první rychlé výhře odstoupila
z dalších bojů pro nedoléčené zranění. Další z výrazných talentů Natálka Filipcová,
která judisticky roste každým dnem, se 5x
dobře poprala. 3x bez problému zvítězila

a odváží si domů bronz. Další zkušený borec
Marek Měchura nastoupil do bojů po ročním zranění. Bojoval statečně, ale na výhru
to tentokrát nestačilo. Dominik Polášek
po dlouhé nemoci neměl formu a ve třech
utkáních jednou zvítězil. Ondřej Chlopčík
pomalu sbírá zkušenosti v dorostenecké kategorii, 3 vítězství a 7. místo je pro něj úspěch.
Když do svých bojů, ke své obrovské síle a vysokému fyzickému fondu, přidá technicko
taktickou část bude opravdovým borcem.
Peťa Lisník bojoval odvážně, poprvé v dorostenecké kategorii, 1 výhra je dobrým startem.
Junioři Vítek Jerglík a Lukáš Janulek
se jeli poprat pro radost. Vítek dokázal,
že stále patří k favoritům. Jeho obrovské
zrychlení z 0 na 100 stále překvapuje české
i zahraniční reprezentanty, kteří jsou profesionálové a judo je živí. Vítkovy podmínky
a odtrénované hodiny jsou nesrovnatelné
s těmito borci. Tito trénují 20 hodin týdně,
naši borci 3 hodiny týdně. Náš talent s obrovskými zkušenostmi se dále bude věnovat
našim mladým členům, kteří mají před sebou vysněnou cestu vzhůru. Vítek po 4. dokonalých utkáních a dvou výhrách obsadil
5. bodované místo. Lukáš Janulek předvedl
tvrdý, ostrý boj a zvítězil. Obsadil bodované
7. místo. Jediná naše juniorka Nikol Mikolášová, v jednom zápase zaváhala a obsadila
druhé místo.
Je třeba si uvědomit, že na tomto významném turnaji byli reprezentanti šesti
států a celá česká reprezentace.
V celkovém hodnocení jsme jako klub
skončili na výborném 10. místě, z českých klubů na šestém. Medaile a bodovaná místa získalo 99 oddílů. My jako
celek jsme vybojovali 7 medailí a 10 bodovaných míst. Díky velkému množství
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zahraničních účastníků byla konkurence velmi náročná. Děkujeme rodičům
a fanouškům, kteří využili blízkosti konání tak významného turnaje
a přijeli podpořit své děti a své oddílové
kamarády. Bylo se na co dívat.

Mistrovství
Euroregionu
Beskydy
Mistrovství Euroregionu Beskydy se
opět uskuteční v Dobré, v tělocvičnách
základní školy, 28. února 2015 od 10.00
hod. do 15.00 hod. Soutěž je součástí
série „BAIL SPORT TUR“. Očekává se
účast až tří stovek soutěžících v mládežnických kategoriích.

Drazí přátelé!
V sobotu 13. 12. 2014 otec biskup František Václav Lobkowicz požehnal tři nové
zvony pro náš farní kostel svatého Jiří.
Jména zvonů jsou: svatý Jiří, svatý Antonín
a Panna Maria. V úterý 16. 12. 2014 byly
zvony vytaženy autojeřábem do věže kostela
a zprovozněny. Když jsem mluvil s osmdesátníky, tak nikdo ve věži nebyl a staré zvony
nikdy neviděl. V pátek 29. 5. 2015 bude Noc
kostelů a budete mít možnost si je prohlédnout přímo ve věži. Také se můžete se zvony
vyfotit se svými dětmi a vnuky. Jistě to pro

Vás bude pěkná památka v rodinném albu.
Podrobný program bude zveřejněn v dubnu
v Doberských listech.
fuzbor@volny.cz
http://bvi.rajce.idnes.cz/
http://www.facebook.com/bohumil.vicha
http://signaly.cz/BohumilVicha
www.farnostdobra.cz
www.ado.cz/poutni/
Zdravím Vás,
P. Bohumil Vícha, farář
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100 let naší kroniky
Povinnost psát kroniky měly obce již od roku 1836, ale jen v málokteré se
tak dělo. S téměř 80letým zpožděním by se zdálo, že k tomu u nás došlo také
dost pozdě, ale ohlédneme-li se kolem, byli jsme vlastně mezi prvními. Předčilo nás jen město Brušperk, které začalo se zaznamenáváním aktuálního dění
v roce 1894, a vesnice Václavovice (1898), Sklenov–Hukvaldy (1898), Sviadnov
(1903), Staré Město (1904) a Palkovice (1909), které psaly kroniku dříve. Dokonce i Frýdek začal se zápisy později (1918) o Místku ani nemluvě (1926).
O počátcích kroniky víme ze zápisu v ní samé. Píše se v úvodu, že „bylo rozhodnuto o založení
Pamětní knihy obce Dobré“ a že rozhodli o tom tito členové výboru: Josef Chýlek, starosta, Filip
Gavlas, 1. radní, Karel Špok, 2. radní, Ludvík Březina, 3. radní, Ondřej Rusina, 4. radní a členové
Josef Škarabela, Václav Slíva, František Gongol, Jan Chýlek, Jan Krus, Karel Moškoř, Jan Matera,
Leopold Pastrňák, Karel Musálek, Karel Pitřík, Ludvík Boščík, Rudolf Jež, František Jež. Tak zní první
zápis na prvním listě.
Seběhlo se to takto: Na výborové schůzi konané 28. února 1915 za přítomnosti 12 členů bylo
za poslední, VII. bod, napsáno do „protokolu“: „Pan starosta sděluje, že doba dnešní, doba velice
vážná, doba světové války, jejíž události dotýkají se i té nejposlednější chatky i vesničky, sama
vybízí a také zasluhuje, aby zachycena byla pro paměť budoucím v záznamech — a přimlouvá se
vřele, aby byla pořízena v naší obci Kronika. Bylo schváleno. —“ Víme také, že to bylo v kanceláři
starosty, která se tehdy nacházela v místnosti dnešního Papírnictví p. Klimka (pamětníci vzpomenou, že tam byla v 50., 60. a počátkem 70. let školní kuchyň a výdejna jídel).
Možná někoho bude zajímat, co jiného se na oné schůzi projednávalo. I. Kontrola a správnost
obecních účtů, II. žádost o přijetí do zdejší obce Vojtěcha Hlavatého, III. subvencování obecních
býků, IV. návrh půjčit si peníze na „zapravení úroků, jelikož obecní pokladna je vyčerpána“, V. žádost obecního strážníka o definitivní ustanovení (aby jím byl nafurt), čemuž se nevyhovělo, ale
zvýšili mu služné o 20 korun, VI. „bylo usneseno, aby pazděrovská cesta byla opravena“. „Návrhů
nebylo a schůze ukončena.“ Podepsáni Ludvík Březina a Filip Gavlas.
Prvním kronikářem byl až do roku 1918 učitel Alois Pastor. Začal „stručným přehledem dějin
našeho Těšínska, na jehož území naše milá vesnice vznikla“, píše doslova, a pokračuje přehledem,
který je ale dost obšírný, následují výpisy ze starého urbáře a z minulosti školy. Vše je možné přečíst si na internetových stránkách (SOA, tj. Státní okresní archiv Frýdek–Místek, http://vademecum.archives.cz/vademecum/SearchBean.action?searchExtended, hledat: „Kronika Dobrá“), kde
jsou naše kroniky list po listu k nahlédnutí až do roku 1975. Mimo to byly ještě místním národním
výborem a počátkem 90. let obecním úřadem pořízeny jejich doslovné opisy.
Od příštího roku 1919 do roku 1936 dělal zápisy do kroniky František Rusina, avšak až od
dvacátých let s tím, že dopisoval starší údaje zpětně a hlavně více než stručně. Některé roky mají
zápis jen o několika málo řádcích. Též fotografie v naší první Kronice jsou vlepeny až kolem roku
1935. Tak se stalo, že nejstarší kronika má několika nepřesností.
V letech 1936—1947 psal kroniku učitel Jan Tesarčík. Kroniky musely být v roce 1940 odevzdány a vráceny byly až po osvobození, a tak musel kronikář léta okupace dopsat zpětně. Po
něm byl ustaven kronikářem učitel Josef Pavlovský, který ale neudělal ani jeden zápis, poněvadž
byl přeložen na školu do Místku. Po odchodu Josefa Pavlovského ke konci roku 1949 byl psaním
kroniky pověřen učitel Josef Skuplík z Dobré, ale již 8. února 1950 byl navržen do této služby
stolař Alois Mališ, který byl pokládán za největšího znalce místních dějin. Ten ovšem — jako věřící
člověk — nemohl vést zápis v budovatelském duchu, jak to národní výbory musely vyžadovat a
kontrolovat. Proto musel čestnou funkci odmítnout. Kronikářem byl 31. srpna 1950 ustanoven
Alois Kolek. Ten vedl kroniku až do roku 1977 a vedl ji po celou dobu zodpovědně a pečlivě. Po
něm převzal úděl kronikáře jeho syn Otakar.
Rostislav Vojkovský, kronikář
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Změna ordinační doby Dětského střediska Dobrá,
MUDr. Iva Kučerová
11. 3. 2015
12. 3. 2015
13. 3. 2015
16. 3. 2015

středa
čtvrtek
pátek
pondělí

14.30 – 16.00 hodin
8.00 – 11.00 hodin - sestra v ordinaci
8.00 – 11.00 hodin
7.30 – 9.00 hodin

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
MVDr. JiĢí Karásek, 1.veterinární klinika, Sadová 1158, 738 01 Frýdek – Místek
tel.: 558 638 260

POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat na oĀkování psĪ proti vzteklinĒ, které se bude v Dobré konat
v sobotu dne 11.4.2015 na tĒchto místech:

PĢed Obecním úĢadem
Kamenec u mostu
U Bistra smĒr Pazderná

8.00 – 8.40 hod.
8.50 – 9.00 hod.
9.10 – 9.20 hod.

Oþkování má platnost dva roky. Povinnost se vztahuje na psy vakcinované naposledy
v roce 2013. Cena za þiní 150.- Kþ a je splatná ihned pĜi oþkování. Každý pes obdrží
potvrzení do oþkovacího prĤkazu . ZajistČte prosím doprovod, který je schopen udržet psa pĜi
zákroku. Neposílejte se psy nezletilé dĒti a nezapomeĜte oĀkovací prĪkaz.
PĜi vakcinaci bude možno zakoupit tablety na odþervení a pĜípravky proti blechám
a klíšĢatĤm. Pokud máte zájem o spoleþnou vakcinaci vztekliny a infekþních nemocí, nahlaste
tuto skuteþnost telefonicky na þ. 558 638 260.
SrdeþnČ Vás zve tým pracovníkĤ 1. veterinární kliniky ve Frýdku – Místku.

PRODÁM
Pšenici 1q 520,- Kč. Možná doprava po dohodě.
Telefon: 725 503 823.
Osamělá žena hledá levný podnájem bytu nebo i podnájem
v rodinném domě s vlastním sociálním zařízením a kuchyní.
- 26
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Kadeřnické
služby
Pánské,dámské
a dětské
Nabízím:
střih, barvení, melíry, trvalou.
Také účesy na svatby, promoce,
plesy.
Tak mě neváhejte navštívit
v mém domácím kadeřnictví.
Ceny lidové

Anna Pastorová

775 667 826

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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Josef Ulehla Vás zve na přednášku:

Geopatogenní zóny
trochu jinak.

-









v pátek 27. 2. 2015 v 17 hod.
v Místní knihovně Dobrá
vlivy, které na nás působí v domech a místnostech
proč se lidé budí, proč na ně působí úplněk, proč jsou nemocní při deštivém počasí
jak se projevuje spodní voda, na zdraví lidí, dětí, těhotenství a zvířat
jak působí na stromy a rostliny
domy a duchovní problémy
co je důležité při koupi domu bytu pozemku
osobní svědectví: moje cesta k Bohu a víře

Další informace na tel. 602 707 953 nebona31
internetových
stránkách www.ulehla-josef.cz

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
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 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 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. 3. 2015 do 12.00 hodin.
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