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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych vám popřál jménem celého obecního úřadu hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v osobním i pracovním životě
a všechno nejlepší v novém roce 2016. Zahájení roku je obvykle spojeno také s rekapitulací uplynulého období. Velmi rád bych
v této souvislosti poděkoval všem představitelům a členům jednotlivých spolků,
které se podílejí na životě obce. Poděkovat chci především za pomoc při realizaci
obecních akcí. Nejrůznější kulturní vystoupení ve společenském sále, sportovní akce
na hřišti a v tělocvičnách nebo turistické
výlety do vzdáleného i blízkého okolí naší
obce. Za všechnu tuto činnost, organizovanou ve volném čase, opravdu všem děkuji.
Bližší informace o jednotlivých akcích naleznete na obecním webu (www.dobra.cz),
včetně videa a fotodokumentace.
V pondělí 14. prosince minulého roku
proběhlo 7. jednání zastupitelstva obce, na
kterém jsme projednali obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za odpady.
Zastupitelstvo, dle doporučení Rady obce,
schválilo stávající výši platby poplatku,
která činí 440,- Kč na osobu a rok, včetně
osvobození od platby poplatku pro děti do
10 let a občany nad 80 let. Děti od 11 do
15 let mají nárok na 50% slevu. Také jsme
schválili smlouvu o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku Městu Frýdek-Místek ve výši
185.000,- Kč, za účelem zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou autobusovou dopravou. Dále jsme projednali rozpočtová opatření, rozpočtový výhled na období 20162020 a schválili pravidla pro hospodaření
obce do doby schválení rozpočtu na tento

rok. V různém jsme dali prostor občanům na
nejrůznější dotazy, z nichž většina se týkala
automobilového provozu přes naši obec.
Před koncem uplynulého roku jsme
s panem místostarostou a členkami Komise pro rodinu a občanské záležitosti navštívili naše seniory v domovech a penzionech, kde jsme jim předali vánoční balíčky.
Za tyto dárky patří naše poděkování paní
Slávce Polákové. Všichni obdarovaní z nich
měli opravdu upřímnou radost.
Prosím věnujte pozornost následující
informaci k zajištění zimní údržby místních komunikací a rozhrnování sněhu.
Protože již skončila dlouhodobá smlouva
s panem Liškou, byla provedena veřejná
soutěž na dodavatele této služby. Veřejnou
zakázku na zimní údržbu komunikací na
území naší obce získal s nejnižší cenou pan
Petr Uher, IČ 01681877, Morávka č. 334.
Organizaci zimní údržby zajišťuje správce
pan Bohuslav Sikora (tel. 558 412 309,
mobil 736 614 717). Chtěl bych tímto požádat hlavně řidiče a majitele automobilů,
aby neuváženým parkováním svých automobilů na ulicích neztěžovali a nekomplikovali případné odklizení sněhu.
Na závěr jedno poděkování. Právě
v těchto dnech možná i u vás doma zazvonili tříkráloví koledníci. Zpívali koledy
a popisovali dveře symbolickým nápisem
K+M+B+2016. Přitom vybírali ﬁnanční
příspěvky do pokladniček, aby tak pomohli
těm, kdo to potřebují. Děkuji srdečně nejen
koledníkům, ale především všem dárcům,
kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku.

-1-

Ing. Jiří Carbol
starosta obce

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE
Žádáme všechny podnikatele, kteří mají své provozovny na území obce Dobrá, aby papírové
odpady (kartony) odkládali do sběrného dvora v obci Dobrá.
Sběrný dvůr je otevřen:

středa od 12.00 do 15.00 hodin
pátek od 12.00 do 15.00 hodin
sobota od 9.00 do 12.00 hodin.

Ve sběrném dvoře jsou k tomuto účelu umístěny velkoobjemové kontejnery.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2016
1. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října,
7. listopadu, 5. prosince – příspěvky možno zasílat vždy do 12 hodin.

Právní poradna
Právní poradna pro občany obce Dobrá bude v roce 2016 probíhat vždy první středu v měsíci,
tj. 3. 2., 2. 3., 6. 4. 2016, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Místní poplatky – UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100 Kč.
Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 % sazby.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatek je možno uhradit od ledna do konce března daného roku.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1341 + čp.
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2015

Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.
Děti od 11 - 15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
Osvobozeni od poplatku jsou: - děti do věku 10 let včetně
- občané obce Dobrá starší 80 let včetně.
Poplatek je možno uhradit od ledna do konce srpna daného roku.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.
(zaplatíte-li převodem, známku na popelnici Vám doručíme)
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 8. 2015
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Základní škola Dobrá informuje…
Kniha – přítel člověka
Od začátku školního roku jsme se díky
ﬁnancím získaným ze dvou projektů pilně
pustili do podpory čtenářství u našich žáků.
I když jsme škola zaměřená na ICT technologie, které nás provázejí každodenním
školním životem, víme, jaké kouzlo má svět
knih a čas strávený s nimi.
V rámci projektu Brána fantazie a jazyků otevřená, registrační číslo CZ.1.07/
1.1.00/56.0060, probíhají v hodinách českého jazyka na 1. stupni čtenářské dílny,
prostřednictvím kterých se děti seznamují
s knihami různých žánrů, autorů, sdílí své
čtenářské prožitky a rozvíjejí svou fantazii.
Pro čtenářské dílny bylo nakoupeno téměř 450 knih, které obohatily knižní fond
1. stupně, a také proběhla beseda s paní
spisovatelkou Ivonou Březinovou, jejíž vyprávění děti se zájmem sledovaly. Dalším
bonusem toho projektu byla možnost vzdělávání pro pedagogy a obohacení jejich metod
a forem práce s dětmi. Společně s podporou
jazykového vzdělávání v zahraničí dosáhly
výdaje tohoto projektu na 805 662,- Kč.
Druhý projekt Čteme rádi – čteme
spolu byl ve výši 30 000,- Kč podpořen Lesy
České republiky, s. p. Jeho cílem je aktualizovat v současné době zastaralý knižní fond
školního infocentra o nové tituly, kterými

Nový čtenářský koutek ve školním infocentru
je krásně vyzdoben.

chceme u dětí probudit zájem o čtení. Vybrali jsme tituly nejen oblíbené u čtenářů,
ale také oceněné a nominované v nejrůznějších literárních soutěžích. Zároveň jsme
vytvořili také inspirující prostředí, klidovou
zónu s využitím prostorových prvků, polštářků a nové výmalby, kde mají žáci možnost v klidu číst.
Podle ohlasu dětí i učitelů si myslím, že
cíl i smysl obou projektů se naplnil. Zájem
dětí o četbu je veliký a nadšení zapojených
učitelů také :-).
Mgr. Radka Otipková
ředitelka školy

Vánoční jarmark a Den otevřených dveří
V sobotu 12. prosince se otevřely dveře
naší školy pro všechny lidi dobré vůle. Návštěvníky z řad občanů, rodičů a bývalých
žáků vítal hned u hlavního vchodu krásný
betlém, pak už se mohli rozeběhnout po

celé škole a využít mnoho možností, které
náš sobotní program nabízel.
Největší atrakcí byl zřejmě tradiční
jarmark, kde si mohli naši hosté nakoupit
vánoční výrobky žáků. Pestrý sortiment
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ozdob, svícnů či cukroví lákal k útratě, zvláště když ceny byly opravdu lidové. Peníze
takto vydělané si děti uloží do třídních fondů a využijí je v průběhu roku na ﬁnancování svých aktivit. Osladit život si návštěvníci
jarmarku mohli i vynikajícími koláči, které
pekly paní kuchařky z naší školní jídelny.

Vystoupení malých pastýřů z 1. ročníku
všechny diváky dojalo.

Děti nabízely své vánoční výrobky a ověřily si tak v praxi,
že prodavač tvrdý chleba má.

Mnoho hostů si také prošlo školu, zavítalo především do odborných učeben,
kde si vyzkoušeli tisíc a jednu zajímavou
činnost, které obohacují výuku našich dětí.
Mohli pracovat s interaktivní tabulí nebo
s iPadem, pohrát si i tradičními pomůckami
nebo si v dílně zatlouci hřebík. Ve třídách na
1. stupni pak probíhaly vánoční dílny, kde se
ostošest vyráběly pozoruhodné vánoční dekorace.

Kdo měl náladu na trochu kultury, mohl
se pohodlně usadit ve školním sále a zhlédnout hudebně-dramatické představení Doberské Vánoce. Naši žáci se předvedli v tom
nejlepším světle a jejich výkony publikum
ocenilo zaslouženým potleskem. Únavu, žízeň a hlad naši hosté zaháněli v prostorách
školní kuchyňky, kde se mohli zakousnout
do lákavých dobrot.
Letošní předvánoční rej ve škole se velmi vydařil, návštěvníci opouštěli školu spokojení a my – ať už žáci či zaměstnanci školy
– jsme mohli odcházet domů s pocitem, že
se z naší školy opět stalo místo příjemného
setkávání.
Mgr. Jan Lörinc

Krajské ﬁnále v halové kopané
16. prosince se konalo krajské ﬁnále
v halové kopané v Bílovci. V těžké konkurenci sportovních škol se náš tým umístil
na 5. místě. Družstvo z Dobré bylo bohužel
oslabeno o dva hráče základní sestavy, kteří
byli zranění. Žáci měli možnost si zahrát
s kompletními fotbalovými týmy, které
spolu hrají několik let, např. ZŠ Šoupala
z Ostravy má družstvo tvořené z hráčů Baníku Ostrava.
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Náš tým v krajském kole dále nepostoupil,
ale rozhodně nezklamal.

1/2016
Všichni hráči podali zodpovědný a bojovný výkon a už samotným postupem do
kraje se postarali o velké překvapení. Děkuji
hráčům za vzornou reprezentaci naší školy

a pevně věřím, že na předvedené výkony navážeme i v příštím roce a podáme ještě lepší
výkon než letos.
Mgr. Jiří Šmahlík

Kouzelná předvánoční noc
Nastal opět čas Vánoc, je to doba pohody, klidu, splněných přání a kouzelných
chvil. A přesně takovouto atmosféru zažily
děti ze třídy 3. A, které strávily „Kouzelnou
předvánoční noc“ ve škole.

Děti si mj. užily večerní vědecko-technické pokusy.
A že byly zajímavé!

Ve čtvrtek 17. prosince se v podvečerních hodinách děti vrátily do školy, nikoli
však s aktovkou, ale spacákem a karimatkou, aby si vychutnaly kouzelnou atmosféru večerní školy. Uvelebily se v sále školy,
povečeřely maminčiny buchty, společně
s paní učitelkou pronikly do tajů světa vědy
a techniky, předvedly si zajímavé pokusy
a ve večerních hodinách si v hudebně zazpívaly společně koledy.
Ráno se posilnily snídaní, připravenou
školní jídelnou, a vyrazily do třídy netradičně nikoliv z domu, ale ze sálu, aby se nad
cukrovím rozloučily se starým rokem. Děti
si tuto kouzelnou noc opravdu užily a budou
na ni dlouho vzpomínat.
Mgr. Markéta Turoňová
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Základní škola Dobrá, příspěvková organizace
vyhlašuje
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v budově školy od 1300 do 1700 hodin.
n.
U zápisu přivítáme děti narozené

od 1. září 2009 do 31. srpna 2010.
Dále se zápisu mohou zúčastnit i děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010,
pokud jejich rodiče stojí o zahájení školní docházky před dosažením věku šesti let
(nutné doložit doporučující zprávu školského poradenského zařízení). Zájemci
o dodatečný zápis se mohou telefonicky domluvit s p. uč. E. Novosadovou,
tel. 558 412 477, případně 558 412 461 (sekretariát školy).
Vážení zákonní zástupci (rodiče),

nezapomeňte k zápisu přinést rodný list Vašeho dítěte, Váš občanský
průkaz, případně žádost o odklad povinné školní docházky se všemi povinnými
přílohami.
Desatero pro prvňáčky











Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče.
Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě
nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
Umím uvázat na tkaničce kličku.
Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
Dovedu kreslit tužkou a pastelkami, malovat barvami.
Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.
Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám
si o nich s rodiči.
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CO MŮŽEME VAŠIM DĚTEM NABÍDNOUT?
Náš vzdělávací program Dobrá škola - dobrý start vyjadřuje hlavní myšlenku dobře připravit žáky na středoškolské studium, do praktického života a na uplatnění
se ve společnosti:
 zaměření školy na informační a komunikační technologie a environmentální
výchovu (mezinárodní titul Ekoškola),
 příprava na vstup do školy pomocí Metody dobrého startu,
 individuální přístup vyučujících k dětem, podpora jejich aktivity a tvořivosti,
 péče o děti se specifickými poruchami učení,
 projektové a činnostní vyučování - nedílná součást vzdělávacího procesu,
 výuka angličtiny od 3. ročníku a němčiny od 7. ročníku, informatiky od 4. ročníku,
 nadstandardní materiálně technické podmínky pro výuku,
 kvalitní vybavení školy IC technikou (10 interaktivních tabulí), funkční využívání
těchto prostředků ve výuce, její vizualizace a aktivní zapojení žáků umožňuje
realizovat výuku v evropském standardu, vzdělání na dotek (výuka s pomocí iPadů),
 funkční program prevence rizikového chování žáků - pravidelné preventivní
aktivity, poznávací a školní výlety, exkurze, jazykové pobyty, adaptační kurzy,
plavecký a lyžařský výcvik, zabezpečení školy čipovým systémem,
 příjemné školní prostředí, vytváření relaxačních koutků, využívání deskových her,
 účast na různých soutěžích, podpora sportovních aktivit, výuka první pomoci,
 pro pohybové aktivity - dvě tělocvičny, multifunkční sportovní areál, dopravní
hřiště, vlastní kola a koloběžky, využití školního atria,
 důraz na prezentaci žákovských projektů a kulturních vystoupení žáků,
 partnerská škola Cambridge centra, nakladatelství Fraus,
 propracovaný systém partnerství rodiny a školy - certifikát Rodiče vítáni,
 čtrnáctidenní plány rozvržení učiva a úkolů na www.zsdobra.cz,
 stránky tříd – aktuální informace pro děti a rodiče na www.zsdobra.cz,
 na 1. stupni vlastní žákovské knížky a elektronická klasifikace na 2. stupni,
 elektronické třídní knihy,
 možnost spolupráce v žákovském parlamentu a školním ekotýmu,
 školní družina vybavena audiovizuální technikou, pomůckami pro kreativní tvorbu,
stavebnicemi, literaturou a sportovními potřebami (ranní provoz od 615 do 725
a od 1125 do 1630 hodin), kapacita družiny je 120 dětí,
 široká nabídka zájmových kroužků: florbal, keramika, košíková, pěvecký kroužek,
hrátky s angličtinou, výtvarný kroužek, sportovní kroužek, počítačový, taneční,
dramatický, turistický, přírodovědný atd.
 výborná školní kuchyně – výběr ze dvou jídel (3x za týden), školní bufet, výběr jídel
prostřednictvím internetu (systému e-Strava),
 dostupná doprava do školy i ze školy – autobusová zastávka a vlakové nádraží je pár
metrů od školy.
Těšíme se na Vás!
Ředitelství a učitelský sbor ZŠ Dobrá
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Mateřská škola Dobrá informuje...
Ani jsme se nenadáli a začal nám nový rok. Děti si dozajista užily vánoční svátky a radovánky, nám všem pak opět začaly všední dny plné dobré nálady a pohody. Připomeneme si
tedy, co se ještě dělo v měsíci prosinci v naší MŠ:

Návštěva skanzenu v Rožnově
Tentokrát se do Rožnova na program
pod názvem „Vánoce na dědině“ vydali
všichni předškoláci naší MŠ. Při procházce Valašskou dědinou se děti seznámily
s obvyklými zimními pracemi, přípravami Vánoc a vánočním zvykoslovím. Děti
si prohlédly vánočně vyzdobené chaloupky
a v každé z nich jinou činnost, od vaření čokolády, pečení a zdobení perníčků, pečení vánoček po vyšívání a odlévání svíček. Cestou
děti potkaly také postavu Mikuláše společně
s čertí družinou, která se těšila, že objeví
nějakého hříšníka, ale bohužel... nebo bohudík?
Děti se zastavily také ve staré škole, kde
si spolu s panem učitelem zazpívaly známé
vánoční koledy, které pan učitel doprovodil

hrou na housle. V poslední chaloupce pak
na děti čekalo malé pohoštění v podobě bylinkového čaje a čerstvě upečeného perníku.
Všichni předškoláci se nám v pořádku vrátili
do MŠ a podělili se s ostatními dětmi o své
nevšední zážitky.

Vánoční posezení ve třídách
Ještě před vánočními prázdninami se
ve všech třídách naší MŠ konala již tradiční
„Vánoční posezení“ společně s rodiči dětí.
A co si jednotlivé třídy připravily? Například třída Sluníček rodičům předvedla,
co dělají ve školce, jejich rituály, pozdravy
i tance. Společně s rodiči si pak děti vyrobily
sněžítka a věnce ze sušených jablek. Včeličky předvedly rodičům divadlo pod názvem
„Betlémská hvězdička,“ pohybově ztvárnily
píseň V. Neckáře „Vánoční“ a společně si

vyrobily svícen v podobě stromečku z papírových kelímků. Delfínci zazpívali rodičům
vánoční písně doprovázené pohybem, přednesli básničky a společně zdobili stromeček
různorodými materiály, následovalo zdobení perníčků. Broučci si pro rodiče připravili své oblíbené písničky, zatančili vánoční
taneček a společně s rodiči si zazpívali vánoční koledy. Pak si všichni společně vytvořili svícny z pomerančů, hřebíčků a rozinek,
které krásně provoněly celou třídu. A co
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Koťátka? Ta zazpívala rodičům píseň „Rolničky“ s hrou na rolničky, zahrála pohádku „Boudo, budko.“ Společně s rodiči pak
vytvářela vánoční přání, zdobila vánoční
stromeček barvami a dolepovala hvězdičky.
Také Motýlci se nenechali zahanbit a připravili pro rodiče program, který všechny zce-

la jistě zaujal a pobavil. Všechny třídy pak
děkují všem ochotným a šikovným maminkám, které se podílely na přípravě vánočního pohoštění. Děkujeme.
Mgr. D. Dvořáčková

Kultura v roce 2016
Doberská kulturní komise funguje v současném složení již více než rok. Protože je tady
nový rok a některé akce jsou již naplánované,
rádi bychom vás informovali, na co se můžete
těšit.

Předně bychom ale ještě rádi poděkovali zaměstnancům Obecního úřadu, ZŠ, MŠ
a všem dobrovolníkům, kteří se v minulém
roce podíleli na organizaci různých akcí, za
vstřícnost a obětavost. DĚKUJEME.

A jaké kulturní pořady připravujeme
na rok 2016?
Nejbližší akce se uskuteční 30. ledna,
kdy se koná Obecní ples. Hlavní část večera zaplní se známými písněmi skupina
Caroline Band, těšit se můžete také na soutěž o ceny a dvě kulturní vložky. Ty zatím
ponecháme jako překvapení (viz plakát).
V březnu se jako každý rok bude konat oslava Mezinárodního Dne Žen a v květnu potom oslava Dne Matek. V dubnu dále můžete navštívit vernisáž a divadelní představení
Hmyz... a jiná havěť. Nezapomněli jsme ani
na děti a jejich červnový svátek, pro ty připravujeme tradiční Den dětí s dětskými

atrakcemi a hrami. V červnu opět zahrají mladé kapely z okolí na Dobrfestu a 27.
srpna se uskuteční největší místní akce, a to
Velká Doberská. Na podzim se pak můžete
těšit na divadelní představení nebo vystoupení komika, dvě tančírny a cestopisnou
přednášku. Rok opět zakončíme tradičním
jarmarkem.
Přejeme vám, abyste rok 2016 prožili
s radostí a to nejen tou kulturní.
Za kulturní komisi
Petr Salamon a Jan Marenčák

Upřesnění pro členy Klubu seniorů
k turnaji v bowlingu, který se uskuteční ve středu 10. února 2016 v restauraci Šatlava
v Místku. Jede se autobusem městské dopravy linka č. 3, s odjezdem ve 13:01 ze zastávky
Dobrá - střed.
Čeněk Juřica
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Šachové okénko
Jubilejní 25. ročník šachového turnaje
„O doberského krále“
V sobotu 19. prosince 2015 si všichni šachu chtiví fanoušci dali dostaveníčko
v restauraci „Na špici“, aby změřili své síly
v tradičním bleskovém turnaji, který se hrál
systémem každý s každým na 2 x 5 minut.
Turnaj, u jehož zahájení nechyběl ani
místostarosta obce pan Mgr. Milan Stypka, slavil již 25 let svého trvání a tak nálada
pořadatelského týmu i vlastních účastníků
turnaje byla opravdu slavnostní.
Své síly změřilo 29 hráčů z blízkého okolí, ale i například z Jeseníku, a taky dva příchozí amatéři.
Jako vždy to byl turnaj vzhledem ke svému systému a počtu účastníků časově velmi
náročný. Konečný vítěz turnaje pan Serguei Vesselovský z Beskydské šachové školy
Frýdek-Místek musel zápolit nad 64 poli šachovnice, tak jako ostatní účastníci turnaje,
bezmála 7 hodin. Při dvou prohrách, sedmi
remízách a 19 výhrách dosáhl na 22,5 bodů.
Druhý v pořadí Jan Didi z TJ Ostrava
získal jen o půl bodu méně a o další půlbod
za ním na třetím místě s počtem 21,5 bodů
skončil fryčovický rodák Josef Lys, hájící
barvy šachového oddílu Jakl Karviná.
Nejlepší doberský hráč Lukáš Weissmann skončil na 9. místě, když získal 17,5
bodů.
Šachová bitva o putovní broušený křišťálový pohár tak patřila k těm nejdramatičtějším v historii turnaje. Ani další účastníci
turnaje, kteří skončili do desátého místa,
nemuseli být smutní, jelikož u příležitosti
jubilea turnaje si kromě věcné ceny odnesli
i pamětní poháry.

Takový byl tedy vlastně již loňský ročník turnaje „O doberského krále“. Turnaje,
který již čtvrt století pravidelně sponzorují
většinou turnaji věrní drobní podnikatelé či
ﬁrmy z Dobré a blízkého okolí. Dovolte mi,
abych poděkoval následujícím sponzorům
letošního ročníku, kteří se opět postarali
o to, že nikdo z účastníků turnaje neodešel
s prázdnou. Jedná se o:
-

obec Dobrá
pivovar Radegast Nošovice
Pálenice Dobrá – L. a A. Březinovi
Torola Electronic – Ing. Kocián
Pneuservis Nondek – Mlčák
Uzenářství Carbol
autoškola Lepík
TWP Glass – p. Růžička
Ovoce a zelenina – p. Poláková
Kovojas – p. Jasiok

Za zajišťování cen do tohoto turnaje patří poděkování i obětavé činovnici našeho
oddílu, paní Alence Březinové.
Zvláštní poděkování patří majiteli restaurace „Na špici“ panu Floriánu Carbolovi, který nám vyšel vstříc nejen ve všech pětadvaceti ročnících tohoto turnaje, ale mohli
jsme se na něj spolehnout i při zajišťování
hrací místnosti k sehrání některých ročníků
mistrovských utkání družstev či v posledních létech při pořádání jarních simultánních partií s mezinárodním šachovým mistrem Lukášem Klímou.
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Otmar Carbol
předseda oddílu
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Zahrádkáři informují
Mimořádná událost svazu zahrádkářů Dobrá
Mimořádnou událostí svazu zahrádkářů
Dobrá byla mezinárodní degustace jablek.
Tato akce se konala 18. 12. 2015 pod
záštitou vedení obce v multifunkčním sále
Základní školy v Dobré. Zúčastnili se ji zástupci ze širokého okolí – ovocnáři, z Přerova (3), Vsetína (4), Jeseníku (1), Karviné
(2), Krnova (1), Opavy (3), Hlučína (2),
Frýdku Místku (5), včetně zástupců svazu
zahrádkářů z Dobré (9). Rovněž byli přítomni zástupci ze sousedních zemí z Polska
(1) a Slovenska (8).
Degustaci vedl Ing. Jožko Čerňanský
odborný instruktor SZZ Žilina, vzorky
předváděl Janko Maizel odborný instruktor
SZZ Žilina a odborný instruktor ČZS Krnov a člen pěstitelské komise republikové
rady ČZS Miroslav Přasličák, účastník za
Republikovou radu ČZS MVDr. Stanislav
Kubesa. Svaz školkařů z Polska zastupoval
Janko Lazar, dále byli zastoupení odborní
instruktoři z ÚS ČZS Vsetín, Karviná, Jeseník, Přerov, Frýdek Místek, Opava, Bruntál
a ze Slovenska SZZ Ráková, Ochodnica,
Hladovka.
Bylo hodnoceno celkem 44 odrůd. Každé jablíčko bylo hodnoceno v sedmi kritériích:
- vůni plodu
- konzistenci
- šťavnatosti
- tvaru
- vzhledu
- charakteru slupky
- chuti a sladkosti (kyselosti).

Za zdárný průběh patří poděkování
předsedovi svazu zahrádkářů Dobrá panu
Čestmíru Ježovi, který tuto akci organizačně velmi dobře připravil a jeho kolektivu,
který pomáhal při vlastní degustaci.
Jan Žižka, člen komise

S výsledky této degustace jablek vás
po jejím zpracování seznámím v některém
příštím čísle doberských listů.
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Čestmír Jež, předseda ZO ČZS Dobrá
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PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2015
V den svátku svatého Silvestra jsme
se rozloučili s rokem 2015. Někteří měli
v očích smutek, jiní jiskřičku naděje, že rok
2016 bude lepší, a ostatním se zračilo uspokojení z dosažených úspěchů. Já a členové chrámového sboru určitě patříme do té poslední
skupiny lidí. Vždyť právě v tomto roce jsme
připravili v postním a vánočním období dva
náročné koncerty. Jménem celého sboru bych
chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste na tyto
koncerty přišli a svou účastí nás podpořili.

Jsme všichni na začátku roku 2016.
Rád bych tímto poděkoval všem členům
chrámového sboru za veškerou jejich práci v průběhu uplynulého roku za zkoušky,
zpěvy o svátcích a o nedělích, za trpělivost
při nacvičování, snaživost a ochotu. Chci
rovněž poděkovat sólistům, kteří zazpívali
o vánočních svátcích ve třech mších svatých
a na koncertech. Jmenovitě děkuji Václavu

Tesarčíkovi, Václavu Baranovi, Jiřímu Řehákovi, manželům Barboře a Janu Heinrychovým, Martinu Březinovi a Janu Krupovi
za zastoupení u varhan. Veliké poděkování
patří děvčatům ze sopránu a z altu za přípravu různých pohoštění a za organizaci zájezdu
a dále mužům z tzv. „funus party“, kteří svými
zpěvy vyprovázejí zesnulé z našeho kostela.
Za dobrou spolupráci, ochotu a vstřícnost chci poděkovat svým jménem i jménem celého chrámového sboru starostovi
Ing. Jiřímu Carbolovi, místostarostovi Mgr.
Milanu Stypkovi i zaměstnancům obecního
úřadu. Děkuji také P. Bohumilovi Víchovi
a Ing. Antonínovi Gryžboňovi.
Za celý chrámový sbor děkuji farníkům
i příležitostným posluchačům za projevenou přízeň a za podporu a přeji Vám všechno dobré v letošním roce.
Zdeněk Tesarčík
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KTERÁ »KULATÁ« VÝROČÍ SI LETOS PŘIPOMENEME:
1606 (před 410 lety) byly založeny tzv. gruntovnice čili pozemkové knihy. Od
toho roku proto víme, kdo, kdy a kterou nemovitost v Dobré vlastnil, u starších
zápisů i kdy a za kolik ji koupil nebo prodal, zdědil či dostal a jaký měla osud.
1686 (před 330 lety) byla dostavěna nejstarší část kostela — je to pětiboké
kněžiště na východní straně (od fary) a část kostelní lodi (shromaždiště). Stavba
trvala od založení (1682) 4 roky a byla ukončena tragickou smrtí faráře Gilina.
Celý kostel byl dostavěn později.
1766 (před 250 lety) se vzbouřili nespokojení a frýdeckou vrchností a státem odíraní sedláci.
Vláda ve Vídni ze strachu z povstání hodlala s odbojníky jednat, byť je chtěla původně rozehnat
vojáky. Obce měly předložit písemně své těžkosti a nářky. Obec Dobrá zaslala arcikněžně Marii
Kristýně do Těšína prosebný dopis, aby se jí zastala a chránila. — Týž rok u nás pobyl a na fojtství
poobědval následník trůnu, císař Josef II.
1786 (před 230 lety) byl úředníky pověřenými vídeňskou vládou sepsán tzv. josefský katastr.
Veškerá půda na katastru Dobré byla rozdělena na 23 dílů a tyto úředně pojmenovány: I Dulni
Ves, II Hurní Ves, III Hurni zahumni, IV Břih na Kamencu, V Hrabina, VI Rovno, VII Mlynkova, VIII
Hrušičky, IX Staroměstska, X Hranično, XI Sosnionka, XII Skalnito, XIII Borek, XIV Dulni Zahumni,
XV Předevsi, XVI Bažina, XVII Břehuvky, XVIII Vrchy, XIX Obecňo, XX Oborňo, XXI Nošovsko, XXII
Hurky a XXIII Podhurky. Některé názvy užíváme dodnes.
1806 (před 210 lety) vypukl mor — v Dobré na něj zemřelo z 232 nakažených obyvatel 56.
1816 (před 200 lety) byla založena a stavěna věž u kostela. Stavba trvala dva roky; v roce započetí
stavby vyzdili zedníci věž po první patro a do tympanonu zasadili pamětní desku se znakem.
1836 (před 180 lety) byl usnesením vlády v celém mocnářství podrobně zmapován všechen půdní
fond včetně parcel, lesů a vod. Indikační skice pro Dobrou se nedochovala, ale mapa tzv. stabilního
katastru ano. Mapa sloužila původně pro potřeby státu k vojenským účelům, ale pro přesnost se
mapového podkladu mnohdy používalo až do poloviny minulého století. (Mapa je volně přístupná
na internetových stránkách a doporučuji její prohlížení, poněvadž je mimořádně zajímavá —
http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html)
1866 (před 150 lety) pruská vojska porazila Rakousko a rakouští odpadlíci, „Klapkova armáda“,
táhla z bojišť do Uher, na Slovensko. Zastavila se v Dobré i se svým generálem. Ten obci nařídil,
aby místní ševci na počkání obuli ty vojáky, kteří byli na tom s boty nejhůře. Obec vyhověla, a tak
se lidem nic nestalo. Klapka totiž starostovi hrozil, že si bere obyvatele za rukojmí.
1876 (před 140 lety) byla zavedena metrická soustava — milimetry, centimetry, metry, kilometry,
litry, hektolitry, ary a hektary. (Popravdě, lidé si na nové míry nezvykli a ještě po padesáti i více
letech užívali ty staré — jochy, sáhy, korce, měřice, lokty, míle, strychy, žejdlíky, pinty, holby, mázy.)
1886 (před 130 lety) se konaly velkolepé oslavy 200 let kostela (je o nich podrobně psáno v knize
U nás v Dobré); slavnost, kterou svou masovostí zastínila až Krajinská výstava v roce 1910.
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1916 (před 100 lety) pokračuje válka, vleče se již třetí rok; v důsledku válečného hospodaření
zaveden tzv. letní čas. V srpnu byly komisně sňaty kostelní zvony, aby sloužily válečným účelům.
1926 (před 90 lety) u č.p. 308 havarovalo poštovní letadlo; pilot byl zraněn a ošetřen na místě.
Odstraňovaný vrak nadělal odpovídající škody na budově i pozemku, ale nejvíce škody natropili
diváci, kteří se přihrnuli až z horního konce, aby pak o tom mohli po generace vyprávět…
1946 (před 70 lety) byla znovu odhalena bysta prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka; nebyla
to tatáž, která musela „zmiznout“ po roce 1940, udělali novou; ale byla to ta, kterou někdo ukradl
na jaře 2012. Odhalení bysty, jakož i znovuodhalení pomníku obětem první světové války a nyní
i druhé světové války, bylo početnou lidovou manifestací, jak dosvědčují dobové fotografie.
1956 (před 60 lety) byla ve škole zřízena kuchyň s jídelnou. Kuchyň byla v nynější prodejně
papírnictví, kde byla i výdejna jídel, které se podávaly okénkem do sousední místnosti, kde byla
dosud školní družina. Tak tomu bylo až do zprovoznění kuchyně a jídleny v nové škole (1978).
V tomtéž roce byla dokončena přestavba hasičské zbrojnice, která trvala tři roky. „Přístavba
rozšířila prostor garáže a místnosti pro sprchu, záchod a umývárnu, šatnu a zbrojnici. V patře byl
zřízen byt zbrojmistra a kuchyň, dva pokoje a příslušenství a velká společenská místnost s půdní
místností“, tak to stojí v zápise. V té podobě byla zbrojnice do loňského podzimu.
1966 (před 50 lety) byla započata stavba mateřské školy. Stalo se tak po dvaceti letech plánování
a slibů. Stavbě předcházelo zbourání budov statku č.p. 23 včetně stodoly a dřevěné chalupy. Nová
školka byla slavnostně otevřena po dvou letech prací občanů, zejména rodičů, na podzim 1968.
1976 (před 40 lety); školka naprosto nestačila, což si vynutilo stavbu druhé školní budovy. Začalo
se již v roce 1975, ale letos se postavilo nejvíce, přesto bylo otevření odloženo na rok 1977.
Naši hasiči (tehdy požárníci) si udělali v podstřeší zbrojnice „síň tradic“ a v ní vyvěsili tradiční
insignie – trubky, zástavy, nářadí a hlavně fotografie připomínající letitou historii našich hasičů.
Připomeňme i toto z Frýdku–Místku: Fotbalový klub Válcoven plechu se probojoval do 1. ligy;
byla zprovozněna první část víceúčelové sportovní haly (zbořené 2014) s kluzištěm. Skončila
frýdecká zoologická zahrada (byla od 1960), kam směřovávaly školní výlety tříd prvního stupně.
1986 (před 30 lety) byla u trati na vykoupeném pozemku založena zahrádkářská osada pro 12
zájemců (ovšem obyvatelů města); byl dán do užívání dům s pečovatelskou službou v č.p. 39.
Byla započata stavba integrovaného domu služeb a národního výboru, čemuž předcházela úprava
terénu. Byly odstraněny pomníky obětí světových válek, zrušen parčík před školou a zbořeny tři
stavení včetně hospodářských budov. Ponechána byla jen budova při bývalém statku č.p. 81 pro
úschovnu nářadí a v případě nepříznivého počasí i dělníků.
Bývalý obchod narpy–drogerie (č.p. 85) byl přestavěn na učňovské středisko Jednoty.
Na Lysé hoře je stavěn televizní vysílač.
1996 (před 20 lety) byla při vstupu do knihovny odhalena pamětní deska našemu vlastivědnému
pracovníku Josefu Volnému; bylo zřízeno parkoviště před farou; obci byl udělen znak a prapor.
2006 (před 10 lety) bylo zbudováno školní hřiště — víceúčelový sportovní areál. Byl slavnostně
otevřen žákovskými „olympijskými hrami“ 15. září.
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Zakončení roku 2015
klubu stolního hokeje B.H.C. Dobrá
19. 12. 2015
Zakončení celkem úspěšné letošní sezóny
proběhlo v duchu přátelství a klidu. Sešli
jsme se prakticky v kompletním složení,
chyběl pouze LIBOR HOUDA, který vzhledem ke vzdálenosti nemohl dorazit a z důvodu nemoci nemohli dorazit ani LIBOR
MLČÁK a NINA KRÁLÍKOVÁ. Jinak se
všichni dobře bavili, měli co pít i jíst a čekali
netrpělivě na vyhlášení 6. ročníku extraligy a předávání tak krásných cen. Začneme
u juniorů, kdy na třetím místě v této kategorii skončil JAKUB SKLÁŘ. Tento nadějný
mladík už posbíral hodně úspěchů v turnajích po severní Moravě, bohužel v extralize
mu to tolik nešlo, ale i přesto Kubíkovi blahopřejeme k pěkné bronzové medaili. Druhé místo patřilo tělem i duší Ocelářovi, který
se svým Třincem začíná krůček po krůčku
zvedat své renomé. Je to JOSEF STUDENIČ, jeho stříbrná medaile zaslouženě patří
na jeho hruď za předvedené výkony. Zlato,
nejcennější kov, bere po zásluze PETR HADAŠČOK. V extralize se mu dařilo, snad
se tento klučina prosadí i v náročných turnajích. Přichází hodnocení mužů, začínáme bronzovou medailí, kterou překvapivě
přebírá DALIBOR HÁJEK. Čekalo se víc
od kanonýra klubu, poslední turnaje mu ovšem taky nevycházely podle představ a tak
to přenesl i do ligy, kde nestačil na semiﬁnále a podlehl 4:2 na zápasy, boj o bronz už
ale zvládl. Druhou příčku obsadil JOSEF
SVOBODA, který se po minulé sezóně
o stupínek zvedl, překvapením bylo vítězství
v semiﬁnále nad Dájou Hájkem, bohužel ve

ﬁnále hrála roli tréma. Pepa si tak po 5 letech mohl sáhnout na vysněný titul, ale nestalo se a musel se smířit s místem druhým.
Po druhé za sebou tak obhájil zlatý grál JAN
BILKO, který smetl všechny tři soupeře a už
druhým rokem může pohár vystavovat ve
své vitrínce. Na toto skvělé vyhlášení vítězů
dohlídl i náš místostarosta MILAN STYPKA, kterému tímto děkuji za předávání
cen, společně s LADISLAVEM HÁJKEM.
Poděkování patří i za výborné jídlo i účast
JARKOVI a NAĎI HADAŠČOKOVÝM,
nezapomínám i na DANU HÁJKOVOU
a DALIBORA SKLÁŘE. V novém roce
2016 začíná nová éra klubu, 18 let trvalo,
než se do Dobré se vrátí 2. liga skupina Morava. Rada zástupců se koná 10. ledna 2016
v Brně, tam se rozhodne, zda nás zařadí do
soutěže. My věříme, že s tím problém nebude a hlavně chceme, aby klub B.H.C. Dobrá
nebyl vidět jen tady na severu, ale i na jihu.
Pokud vše dobře dopadne, můžeme se těšit
třeba na soupeře z BŘECLAVI nebo BOSKOVIC, chybět nebude ani samotné BRNO.
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Všem členům děkuji za výborné výkony
a účast na trénincích a věřím, že přípravu na
novou soutěž zvládneme a budeme dobře
reprezentovat naši obec, protože DOBRÁ je
prostě DOBRÁ.

6. ročník extraligy 2015-2016
Junioři:
1. Petr Hadaščok
2. Josef Studenič
3. Jakub Sklář

(Buffalo Sabres)
(Oceláři Třinec)
(Real Madrid)

Muži:
1. Jan Bilko
(Slezan Frýdek-Místek)
2. Josef Svoboda
(Rytíři Kladno)
3. Dalibor Hájek
(Arizona Coyotes)

Josef Svoboda (B.H.C. Dobrá)

Mikulášský turnaj ve volejbalu v Dobré
Dne 5. 12. 2015 proběhl v tělocvičnách
ZŠ Dobrá 17. ročník tradičního Mikulášského turnaje smíšených družstev ve volejbalu a i v tomto roce můžeme říct mezinárodního turnaje, protože se zúčastnilo
1 družstvo polských sportovců z Mikolówa a 1 družstvo složené z hráčů Karviné
a Polska. Po celodenním klání 9 přítomných družstev, (z původně přihlášených 12

družstev se 3 družstva omluvila pro větší
nemocnost hráčů), byl konečný stav na
stupních vítězů následující:
1. družstvo INTERDEKOR KARVINÁ
2. družstvo RAŠKOVICE
3. družstvo TOMASZE ORLIŇSKÉHO
POLSKO
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Hodnotné ceny, bohaté občerstvení
a celkovou organizaci turnaje zajišťoval
Staňa Nytra a Luděk Kotásek za přispění:
OÚ Dobrá, uzenářství Carbol, prodejna
Slávky Polákové, prodejny Petry Pernicové,
Pivovaru Radegast a Hospůdky KAČABAR.
Výborné sportovní výkony všech družstev, úroveň řízení vlastních utkání třemi
profesionálními rozhodčími a celková or-

ganizace turnaje byla vysoce oceněna zúčastněnými sportovci i přítomnými diváky
a hosty. Poděkování patří také panu Jirkovi Carbolovi a Milanu Stypkovi, kteří přišli
pozdravit přítomné sportovce a předat jim
hodnotné ceny za obecní úřad v Dobré.
Za organizátory:
Stanislav Nytra a Luděk Kotásek
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308 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
--------------739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu
--------------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 1. 2. 2016 do 12.00 hodin.
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