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Slovo starosty
Vážení občané,
v pondělí 13. června se uskutečnilo ve
společenském sále naší základní školy další
jednání Zastupitelstva obce Dobré. Na zahájení jsme přivítali nového člena zastupitelstva,
když na uprázdněné místo za ing. Tomáše
Chýlka, který rezignoval z důvodu střetu zájmů, nastoupil ing. Břetislav Vláčil (Občané
pro občany). Přítomní zastupitelé rozhodovali o budoucím designu Komunitního domu
pro seniory, který chce naše obec s pomocí
státních dotací vybudovat. Dále jsme projednali závěrečný účet obce Dobrá za rok 2015,
účetní závěrku obce a výsledek auditu hospodaření, který je bez připomínek. Schválili jsme
také rozpočtová opatření, kterými se navýšily
výdaje například na výstavbu Chodníku k Pazderné nebo pořízení projektové dokumentace
pro výstavbu Chodníku k Nošovicím a Na Špici. Tyto stavby chceme realizovat s dotací ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Zastupitelstvo obce Dobrá se rozhodlo
udělit Cenu obce za rok 2015, dle § 36 odst. 1
a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se schválenými Zásadami pro udělování čestného občanství obce a cen obce ze dne 20. 2. 2012, panu
Zdeňku Tesarčíkovi za dlouholeté vedení
chrámového sboru. Slavnostní předání proběhne u příležitosti Dne obce – Velká Doberská 2016. Srdečně blahopřejeme!
Nejlepší žáci z naší základní školy byli oceněni diplomy ve středu 29. června v obřadní
síni obecního úřadu. Z každé třídy byl vybrán
jeden zástupce, který dosáhl v uplynulém
školním roce nejlepších výsledků. Ředitelka
školy Mgr. Radka Otipková při slavnostním
aktu představila oceněné žáky a seznámila nás

s jejich konkrétními úspěchy. Všichni si pak
odnesli domů nejen diplomy a drobné dárky,
ale také sladkou odměnu.
Historicky již druhé setkání jubilantů,
kteří letos oslavují životní výročí 70 či 75 let
proběhlo v pátek 17. června. V příjemném
prostředí společenského sálu základní školy jsme nejprve sledovali milé vystoupení
dětí z mateřské a základní školy, abychom
následně sledovali film o historii naší obce.
Odborného výkladu se ujal náš kronikář pan
Rostislav Vojkovský společně s paní ing. Alenou Křibíkovou. Moc děkujeme všem členům
Komise pro rodinu a občanské záležitosti, kteří pod vedením paní Marie Žižkové celou akci
perfektně připravili.
Datum 24. června 2016 zůstane již natrvalo spojené s odhalením pamětní desky panu
Josefu Mokryšovi. Osobně jsem velmi rád, že
jsme mohli takto vyzvednout dalšího velkého občana z historie naší obce. Děkuji tímto
paní Terese Mokrysz, prezidentce společnosti
Mokate a rodinné příbuzné pana Mokryše, za
aktivní podporu této společenské akce, spojené se dnem otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Děkuji také našim hasičům a hasičkám
za organizaci celé akce.
V minulých dnech jsme se bohužel museli
rozloučit s dlouholetým spolupracovníkem
panem Jiřím Pastorem. Všichni jste jej znali
jako fotografa, který nám zachytil atmosféru
mnoha obecních společenských akcí. Nečekané úmrtí pana Jiřího Pastora nás opravdu
překvapilo a zaskočilo. Jeho spolupráce jsme
si velmi vážili a budeme na něj s úctou vzpomínat.
Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Oslavy Dne dětí
V sobotu 4. června 2016 zamířily děti doprovázené rodiči do multifunkčního areálu,
kde se konala každoroční tradiční oslava Dne
dětí. Krásné počasí, zajímavý program, milí
lidé – to vše zaručovalo radostný průběh sobotního odpoledne.
Děti si při příchodu do areálu vyzvedly
kartičky. Sloužily jim jako doklad o tom, že
zvládly všechna stanoviště, která jim připravili
členové nejen tří komisí (kulturní, sportovní
a pro rodinu a občanské záležitosti), ale také
skauti a zapojili se i učitelé a senioři. Už výčet
zainteresovaných osob naznačuje, že snaha
pobavit naše děti byla veliká.
Každé stanoviště „ukrývalo“ některou ze
známých pohádek a také úkoly byly vlastně
s pohádkami spojené. Některým účastníkům
se vedlo znamenitě a vše hravě zvládli, jiným
zase dalo nějakou práci si na název pohádky
vzpomenout, nebo řešit určené úkoly. Líbilo se
házení balónků naplněných vodou, let na koš-

POZVÁNKA

těti, kvízové otázky… ti rychlejší si stačili ještě
zaskotačit ve skákacím hradu, menší děti se
s radostí projely na kolotoči. Po splnění všech
úkolů si všichni oslavenci odnesli sladkou odměnu, zbrusu nový balónek se znakem naší
obce a také náramek do „naší hry“.
V 17 hodin se děti shromáždily před pódiem a sledovaly pohádku „o dvou hercích“. Ale
na počtu nezáleželo, hlavně že vše dobře dopadlo – jak v pohádce, tak i při oslavách.
Poděkování zaslouží všichni pořadatelé.
Svou svědomitostí, odpovědností, snahou
zaujmout svým pohádkovým přestrojením,
svým aktivním přístupem k lákání dětí ke
svým stanovištím pomohli k pohodovému odpoledni, k úsměvu na tvářích dětí i mnohých
rodičů. Děkujeme pořadatelům, stejně jako
dětem a jejich doprovodu za to, že si udělali
čas a došli se společně pobavit a prožít oslavu
našich dětí.
Milan Stypka
SOBOTA 13. srpna 2016

KULTURNÍ DEN SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY
Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM)
pořádá i letos Kulturní den SOPM, opět
s podtitulem „Nejen pro seniory“.
Akce se uskuteční v sobotu 13. srpna 2016 v areálu „Kamenité“ ve Vyšních
Lhotách se začátkem v 15 hodin. Vstup na
akci je ZDARMA!
Letos se představí Malá dychová hudba
Rubín ze slovenské Skalice a The Beatles
Revival. Zazní staré známé písničky, které si
můžete zazpívat nebo si při nich i zatančit.
Akce se koná za každého počasí. Na místě je
možné zakoupit si občerstvení.

Vzhledem k tomu, že srpnové číslo Doberských listů bude k dispozici až po termínu konání této akce, dovoluji si již nyní
požádat zájemce, aby se hlásili telefonicky
- 558 412 311 - nebo osobně na podatelně
OÚ Dobrá, nejpozději však do 5. srpna 2016.
Na základě zjištěného počtu zájemců
obec vypraví jeden či dva autobusy.
Odjezd od základní školy – 13. srpna
2016 v 14.30 hodin.
Odjezd z areálu po skončení akce.
Dobrou náladu a přátele s sebou!
Milan Stypka
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Tichá vzpomínka
Život nikoho z nás není nekonečný. Každý máme na tomto světě svou roli, svůj vymezený čas. Opustí-li nás člověk, který prostřednictvím jedné ze svých činností a schopností dokázal zachytit okamžiky života jiných lidí, od těch úplně nejmenších až po seniory,
zůstane po něm prázdnota…
Pan Jiří Pastor, fotograf dlouhé řady obecních akcí a dobrý přítel a kamarád, zemřel
dne 8. 6. 2016 ve večerních hodinách, v rodinném kruhu…
Mohli jsme se s ním setkat na všech významných společenských, kulturních i sportovních akcích po mnoho let. Doprovázel vždy mne nebo starostu obce a… pracoval, dělal to,
co měl nejraději – zachycoval svým objektivem život obce, rád fotografoval nejen aktivní
dění, známé jsou i jeho fotografie významných obecních staveb a zejména okolní přírody.
Mnohé z fotografií se staly základem pro přípravu kalendářů, Doberských listů, a stále jsou
k dispozici také obecních webových stránkách – budou připomínat člověka, který bez ohledu na zdravotní potíže, mnohdy v horku nebo naopak v chladu dokázal svým objektivem
zachytit okamžiky v životech jiných lidí a spolu s nimi tvořil historii naší obce.
Prosím o tiché vzpomenutí Vás všechny, kteří jste Jirku znali. Děkuji.
Milan Stypka

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Poplatek za odpady

				

Osvobozeni od poplatku jsou:
				

– sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440,- Kč.
Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.

- děti do věku 10 let včetně
- občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatek je možno uhradit od července do konce srpna 2016.
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 popelnice platíte – vypište osoby
(zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů)
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 8. 2016

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2016
1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince
– příspěvky možno zasílat vždy do 12 hodin.
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Informace o plánované odstávce na vodovodní síti
v obci Dobrá
SmVaK a.s. Ostrava, informuje o plánované odstávce na vodovodní síti dne 20. 7. 2016
v době od 08:00 do 15:00 hodin, z důvodu výměny hydrantu.
Odstávka se dotkne domů č. 276, 414, 519, 536, 530, 616, MŠ – 710, 22, 431, 28, 65.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá bude probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, tj. 3. srpna
2016, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 – bývalé foto.
Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Dobrý den bratři a sestry!
K 1. 8. 2016 jsem jmenován farářem v Oldřišově. Je to 8 km od Opavy. Děkuji Vám
za 12 let prožitých mezi Vámi, za všechna milá setkání a povzbuzení.
Přeji Vám všem vše dobré, hojnost zdraví, pohodu a radost v rodinách a zdravím Vás,
P. Bohumil Vícha

Výlet Klubu seniorů
za krásami města Kroměříž
Ve středu 22. června se v 8:00 hodin sešli
členové Klubu seniorů na parkovišti u kostela a vyčkávali na příjezd autobusu.
Po příjezdu autobusu jsme nastoupili a vydali se směr Kroměříž. Cesta probíhala příjemně, počasí bylo krásné, a tak jsme v 10:00 hodin
vystupovali z autobusu kousek od kroměřížského zámku, který jsme navštívili jako první.
Mohutný, ranně barokní zámek patří s oběma přilehlými zahradami - Květná
a Podzámecká k největším památkám Moravy a celé ČR. Pro návštěvníky zámku jsou
připraveny dva okruhy. Z desítky rozlehlých
reprezentačních a obytných prostor nelze
opomenout sněmovní sál, který zdobí strop-

ní malba o celkové ploše 400 m2 a 22 křišťálových lustrů. Další interiér prvořadého významu a krásy představují 2 sály knihovny,
zdobené freskami brněnského malíře Josefa
Sterna a obsahující 88 000 svazků.
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Po prohlídce jsme se vydali na náměstí,
kde byl zajištěn v restauraci U Bruna oběd.
Po nasycení a nabytí nových sil jsme se
vydali po značené cestě směr Květná zahrada. Z důvodu teplého počasí a problémy
s chůzí byla část účastníků převezena do
zahrady výletním vláčkem. O něco vzdálenější Květná zahrada založená v 2. polovině 17. století, která je koncipovaná v ranně

barokním italském stylu a svou květinovou
výzdobou představuje skutečný unikát, který
se jinde v Evropě nedochoval. Střed zahrady tvoří osmiboká rotunda, která je bohatě
zdobená malbami a štuky. V ní je na 25 m
dlouhé struně zavěšeno Foucaultovo kyvadlo o hmotnosti 30 kg, které zaznamenává
otáčení zeměkoule. Za nejkrásnější stavbu
zahrady lze označit 244 m kolonády ze 46 arkádami z let 1665-1671. Dále byly k vidění
jezírka, vodotrysky, ptačí reservace, králičí
kopeček a jahodový kopeček.
Při teplém a slunečném počasí už toho
bylo dost a tak jsme se přemístili do haly, kde
bylo občerstvení a sbírali jsme síly na zpáteční cestu. Když jsme zjistili, že jsme připraveni, tak jsme zavolali pro autobus, nasedli
a vydali se směrem Dobrá.
Čeněk Juřica, Klub seniorů

Upřesnění odjezdů pro členy Klubu seniorů.
Výlet na hrad Hukvaldy dne 10. srpna 2016 - sraz na nádraží v Dobré v 8:00 hodin, odjezd
do Frýdku. Z Frýdku odjezd linkou č. 5 v 8:34 hodin na Hukvaldy.
Návštěva arboreta ve Staříči dne 24. srpna 2016 - sraz v Dobré na nádraží v 9:00 hodin,
odjezd do Frýdku. Z Frýdku odjezd linkou č. 12 do Staříče.
Čeněk Juřica, předseda
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Turistický výšlap
V sobotu 11. 6. 2016 se uskutečnil
2. letošní výšlap, kdy cílem byla nejvyšší
hora Beskyd Lysá hora. Počasí na turistiku ideální a ani pár dešťových kapek nám
nevadilo. Sešlo se nás celkem 12. Krásná
účast, za kterou všem děkuji a těším se na
další úspěšnou turistickou akci s vámi na
podzim.
Za sportovní výbor Renata Friedlová

Letos na skautský tábor
s domácími dobrotami
I když děti právě prožívají své zasloužené
prázdniny, skautští vedoucí jsou v zápalu každoročních příprav na dva skautské tábory. Ty
se letos uskuteční v srpnu opět v osadě Štecovka poblíž horské obce Hrčava. Protože vedoucí chtějí svým táborníkům dopřát i lahodné a zdravé svačinky, uvítají jakékoliv domácí
marmelády, džemy a zavařeniny. Hospodyňky
a další domácí kutilové mohou své vyrobené
lahůdky přinést skautům jako dárek ve dnech
6. srpna a 13. srpna od 8 do 9 hodin ráno a předat je skautským vedoucím v klubovně na faře.
(poznámka - datumy odjezdů na oba tábory).
První skautský tábor světlušek a vlčat
se totiž uskuteční právě od 6. do 13. srpna.

Poté mladší děti vystřídají starší skauti, a to
ve dnech od 13. do 24. srpna. Jak už bylo řečeno, oba tábory se uskuteční na Štecovce,
louce uprostřed lesů, kde lišky chodí dávat
dobrou noc. Pokud by rodiče starších skautů chtěli vidět své děti uprostřed táborového
života a prožít na vlastní kůži alespoň pár hodin uprostřed lesů s doberskými skauty,
mohou za nimi přijet v sobotu 20. srpna od
16 hodin.
Středisko Doberčata aktuálně navštěvuje
přes 90 registrovaných dětí. Za ochotu rodičů s čímkoliv pomoci a čas mladých skautských vedoucí ze srdce děkujeme.
Lukáš Vláčil

-6-

7/2016

3. ročník „Plážového nohejbalu trojic“
V sobotu 2. 7. 2016 se konal 3. ročník
„Plážového nohejbalu trojic“. Zúčastnilo
se 6 týmů. Počasí jako na objednávku, pro
tento sport ideální. Nechyběly skvělé zákroky, bojovnost, ale nejvíce převažovala dobrá
zábava, hlavně o to nám vždy jde. Při losování hráčů po turnaji si odnesl každý hráč
cenu. Myslím si, že se letošní ročník opět
vydařil, soudím podle ohlasů zúčastněných.
Chtěl bych poděkovat D. Hájkovi a F. Křižákovi za ranní pomoc při přípravě turnaje,
O. Gryžboňovi za výdej párků a K. Křižákovi
za bezplatný pronájem hřiště. Pan starosta
ing. J. Carbol byl přítomen při předávání cen
a slečna M. Návratová se postarala o fotodokumentaci, kterou naleznete na oficiálních
stránkách obce Dobrá. Velké poděkování
patří především níže uvedeným osobám
nebo firmám, bez kterých bychom nemohli
odměnit všechny hráče a díky těmto darům
se stávají tyto akce velmi atraktivní:
obec Dobrá, pivovar Radegast, Sport
Relax Club Dobrá, uzenářství Carbol,

Mobis s.r.o., VÚHŽ v Dobré, p. S. Poláková, p. J. Kokoř – Projížďky, obuv p. J. Růžičková, vinotéka p. Šulíková, autoservis
p. I. Janulek, autoservis p. L. Mlčák, „Dobré Barvy“ p. Ramíková, Motozem, rest.
Zanzibar, Dobrá hospoda, zdravá výživa
p. T. Jursová, rest. Kolovna.
Výsledky turnaje jsou následující:
1. místo J. Pánek, J. Filipčík, O. Gryžboň
2. místo J. Štec, p. Kendzior, M. Imričko
3. místo K. Křižák, S. Křižák, M. Janšík
Těšíme se na další setkání při různých
akcích.
Za sportovní komisi René Křižák

-7-

Základní škola Dobrá informuje…
Ať žije král!
Celodenní projekt Karel IV., který byl
inspirován 700. výročím narození tohoto
velikána českých dějin, měl za cíl probudit
u dětí zájem o historické období vlády Karla
IV. interaktivní formou a poukázat na jeho
odkaz.
Na žáky čekaly tvořivé dílny, kde si mohli vyrobit vlastní minci doby Karlovy, podíleli se na vytváření korunovačních klenotů
i vlastní korunovaci, dozvěděli se příběhy
spojené s drahokamy v korunovačních klenotech a vyzkoušeli si svoji zdatnost v historické lukostřelbě.
Překvapením určitě byla nevšední historická dramatizace pod názvem Toulky s českým lvem, kterou si i s hudebním doprovodem připravila děvčata ze tříd 8. B a 6. A.
Nesměly chybět ani aktivity zaměřené na

Děti si během dne s Karlem IV. mohly vyzkoušet i historickou lukostřelbu.

K poctě památky Karla IV. zavítal do školy i pravý
český lev.

vynikající jazykovou vybavenost císaře Karla IV., matematické oříšky, historické úlohy
a vynálezy této doby.
Moderní technika současnosti – iPady
– a dávná minulost, toto neobvyklé spojení bylo připraveno v jedné z učeben a děti
získaly dosud ne příliš známé informace,
jak skutečně vypadala tvář Karla IV., které
choroby trápily českého krále a jaká zranění
získal v bitvách.
Kdo by netoužil přenést se do doby, kdy
se budoval Karlův most a Karlštejn, odehrávaly se středověké slavnosti a turnaje, rytíři
se dvořili svým dámám a na český trůn právě usedl syn Jana Lucemburského a Elišky
Přemyslovny – Karel IV. Děti tuto možnost
dostaly a projekt je zaujal.
Mgr. Dana Kalníková
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3. ročník turnaje ve stolním tenise
V červnu proběhly dva turnaje ve stolním tenise. První turnaj byl určen žákům
a žákyním 4. až 7. ročníku, v druhém turnaji
pinkali žáci 8. a 9. tříd. Stolní tenis získává
u žáků na stále větší oblibě a také letos se
u zelených stolů bojovalo až do posledního
míčku.
V mladší kategorii se mezi chlapci nejlépe prosadil Lukáš Nepožitek, na dalších
místech skončili Daniel Škapa a Radim
Konvička. První pozici mezi dívkami vybojovala Tereza Michelová, 2. místo obsadila
Zuzana Tesarčíková, na bronzovou příčku
dosáhla Helena Lubojacká.
Ve starší kategorii se mezi dívkami se na
stupně vítězů probojovaly Petra Koloničná,
Viktorie Mojáková a z 1. místa se radovala Tereza Cebulová. Mezi chlapci skončil
na 3. místě Jakub Sklář, 2. místo obsadil

Zápasy ve stolním tenise přinesly napínavou podívanou.

Martin Sekanina a titul získal Petr Hadaščok. Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony a těšíme se na následující ročník turnaje ve stolním tenise v příštím roce.
Mgr. Jiří Šmahlík

Otevřené odpoledne v atriu
Deštivý červen na chvíli pustil sluníčko
na oblohu a další otevřené odpoledne pro
veřejnost ve školním atriu se tak mohlo odehrát ke vší spokojenosti organizátorů i našich milých hostů.
V úterním odpoledni 14. června tak
mohli návštěvníci z řad rodičů a dětí využít
široké nabídky zajímavých aktivit. V různých koutcích naši hosté vyráběli a tvořili
různé dekorační předměty, pracovali také
s tablety nebo jezdili na koloběžkách, prohlédli si práci uměleckého kováře a nakonec
si mohli pochutnat na opékaných klobáskách nebo na sladkých dobrotách.
Jsme rádi, že se tato akce návštěvníkům
z řad občanů obce Dobrá i širokého okolí

Školní atrium přivítalo ve slunném odpoledni řadu
hostů z řad doberských občanů.

tak líbí. Doufáme, že nám zachováte přízeň
i v příštích letech.
Mgr. Jan Lörinc
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Projekt Les v našem prostředí
V červnu na naší škole probíhal poslední ročníkový projekt, který byl zaměřen na les a lesní pozorování. Projektem
Les v našem prostředí splňují všichni
šesťáci průřezové téma EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta).
První den probíhal v odborných učebnách
PC, přírodopisu a ve školních dílnách.
V počítačové učebně žáci vyplňovali
pracovní listy o tropických deštných pralesích, vytvářeli pravidla chování v lese,
rozlišovali druhy javoru podle charakteristických znaků na javor klen, mleč a babyka. V mikroskopech měli rozpoznat, co
se ukrývá na připraveném preparátu. Průduchy a chloupky na listech pro ně nebylo
těžké rozpoznat. V učebně přírodopisu si
žáci zasoutěžili; hádali hádanky o stromech, o živočiších lesa, dozvěděli se hodně zajímavého o lese, o životě v něm, o nemocech a škůdcích v lese; spočítali podle
letokruhů, jak je strom starý; rozlišovali
lesní patra a přiřazovali, kdo v nich žije;
určovali podle zvuků obyvatele lesa atd.
Ve školní dřevodílně si žáci vyrobili malou
hrací kostku.
Druhý den, jehož součástí byla i terénní zeměpisná praxe, žáci prožili na myslivecké chatě a v přilehlém lese. Na chatě

Terénní zeměpisná praxe naučila děti práci s GPS navigací.

se zabývali problematikou myslivosti, poznávali lebky, kožešiny a vycpaniny zvířat,
určovali živočichy podle pobytových znamení. V lese porovnávali lesní patra, určovali listnaté a jehličnaté stromy. Nakreslili
si jejich kůru. V lesní hrabance hledali
živočichy a určovali je, také si prohlédli
obávaného škůdce dřevin – lýkožrouta
smrkového.
Děkuji všem šesťákům za snahu a aktivitu při plnění jednotlivých úkolů a kolegům za náročnou práci na projektu.
Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO

Den dětí s myslivci
Ve čtvrtek 16. června 2016 si členové mysliveckého sdružení VRCHY Dobrá - Pazderna opět připravili pro nás žáky velmi pestrý a naučný program. Každá třída 1. stupně
společně se svým panem myslivcem prošla
naučnou stezku, poutavým vyprávěním zís-

kala spoustu informací o stromech, květinách či lesní zvěři a jejím výskytu v našem
okolí. Měli jsme možnost vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky, řezat špalky, házet kládou
či šiškami. Po úžasné svačince jsme zhlédli
ukázku výcviku loveckého psa.
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Dopoledne plné soutěžních disciplín
bylo zakončeno spravedlivým vyhodnocením, všechny třídy si odnesly krásné
diplomy a ceny. Spokojení a plní zážitků
jsme vyrazili na cestu zpět ke škole. Obrovské díky patří Vám, milí myslivci, že jsme
mohli vidět přírodu, les a zvěř v ní přímo
a ne jenom zprostředkovaně přes média.
Děkujeme a těšíme se na další ročník této
oblíbené akce.
S pozdravem a poděkováním
Vaši žáci ZŠ Dobrá

Řezat dřevo není žádný med, ale naše děti se do práce
pustily s vervou a nadšením.

Rozloučení s deváťáky
Ve středu 29. června proběhlo ve školním
sále slavnostní rozloučení s odcházejícími
žáky devátých tříd. Na tuto společenskou
událost letos přišel rekordní počet rodičů
a hostů, až jsme se téměř nevměstnali do sálu.

Paní ředitelka přeje Terezce Cebulové hodně štěstí na
střední škole.

Žáci 9. A a 9. B si připravili na rozloučenou kulturní program a bylo se věru na
co dívat. Diváci se výborně bavili u promyšlených scének ze školního prostředí,
nebo potleskem oceňovali hudební talent
účinkujících. Paní třídní učitelky Radana
Nohlová a Květoslava Lysková se s dojetím
rozloučily se svými svěřenci, paní učitelka
Nohlová dokonce zazpívala vlastní píseň
na hudební motiv písně Jarka Nohavici
Pane prezidente.
Deváťákům popřáli štěstí do dalšího
studia také pan starosta s panem místostarostou a paní ředitelka každého absolventa
slavnostně dekorovala památeční šerpou.
Popřejme i my našim dětem všechno nejlepší v nové kapitole jejich životní cesty
a na závěr ocitujme krátkou pasáž z textu
paní učitelky Nohlové:
Zítra odcházíte,
Školu opustíte,
Ted´už všechno víte,
Vy si poradíte,
plakat nemusíte.
Mgr. Jan Lörinc
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Sportovně turistický kurz 8. tříd
S blížícím se létem zmocnil se našich
osmáků známý to neklid, který vede mladé
lidi k potřebě sportovního vybití a dalším
lumpárnám. Abychom přebytku životní
energie u dětí vyšli vstříc, uspořádala naše
škola premiérový sportovní a turistický kurz,
který se konal v prvním červnovém týdnu na
Visalajích.
V malebném prostředí něžně zvlněných
beskydských krasavců chlapci a dívky společně pokořili Velký Travný, Gruň a Lysou horu,
na horských bicyklech obrazili v těžkém terénu Bílý Kříž, Gruň a okolí Morávky. V souvislosti s turistikou jsme také absolvovali
terénní praxi se školními GPS navigacemi,
kdy bylo naším úkolem hledat poklady ukryté nepoučenému lidskému zraku v temných
křovinách a hustých travinách. Po náročných
výkonech jsme relaxovali pomocí různých
zábavných her v přírodě, hráli jsme také stolní tenis, míčové hry, ale také třeba kulečník
či stolní fotbal.

Vítězové soutěže o nejlepšího horala a horalku
Jana Moravcová a Matyáš Kafonek.

40 doberských loupežníků si týdenní
kurz velice pochvalovalo, všichni odjížděli
spokojeni a naplněni nevšedními zážitky.
Jsme rádi, že mladá generace se dovede uvolnit a pobavit v lůně přírody i bez moderních
technologií. Věříme, že letošní úspěch našeho sportovně turistického kurzu přetavíme
v následujících letech v úspěšnou tradici.
Mgr. Jan Lörinc, Mgr. Jiří Šmahlík

Vrcholová fotografie z Velkého Travného.
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Vzdělávací exkurze do Terezína
Hanuš Hachenburg, mladý chlapec,
který po uvěznění v terezínském ghettu zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi,
napsal v Terezíně tyto verše: „Nejsem již
dítětem/ Viděl jsem nach/ teď jsem již dospělým/ poznal jsem strach“. Nejstrašnější
a nejsmutnější epochu našich novodobých
dějin snad ani nelze vyjádřit slovy. A možná právě proto vyrazila skupina 35 deváťáků po stopách obětí holocaustu do Památníku Terezín.
Zaměstnanci památníku pro nás připravili dvoudenní program, který kromě
prohlídky ghetta a muzea obsahoval také
různé přednášky a workshopy, ve kterých
se žáci seznamovali s tragickými příběhy
českých Židů a dalších obětí nacistické
zvůle.

Vrcholem našeho terezínského pobytu
pak byla beseda s paní Evelinou Merovou,
která jako malé děvčátko prošlo terezínským ghettem, osvětimským peklem a jen
shodou často neuvěřitelných náhod přežilo. Musím říci, že jsem ještě nezažil při žádné školní přednášce takové napjaté ticho.
Žáci pak paní Merovou zahrnuli řadou
promyšlených dotazů a nakonec jsme se
s ní mohli i vyfotografovat.
Děkujeme zaměstnancům Památníku
Terezín za to, jak se nám věnovali, paní
Merové přejeme všechno nejlepší a hodně
zdraví, našim žákům děkujeme za příkladné chování v průběhu celé exkurze a doufáme, že si odnesli dostatečné poučení, kam
může lidstvo zavést intolerance a nenávist.
Mgr. Jan Lörinc

V půdním divadle, kde se za války hrála vězeňská představení, jsme se seznámili s hluboce lidskou osobností paní
Eveliny Merové.
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Mateřská škola Dobrá informuje...
Školní rok je již zdárně za námi a většina dětí naší MŠ si již zaslouženě užívá letní prázdniny se spoustou radovánek, které k létu neodmyslitelně patří.
Připomeňme si však ještě v krátkosti některé akce, které nás provázely posledním školním měsícem:

VÝLET NA BÍLOU
Děti se tentokrát vypravily na výlet na
Bílou, kde na ně čekali piráti i pirátky, aby
se společně vydali na „Pirátskou plavbu.“
Ale aby je piráti přijali mezi sebe, musely
se děti naučit pirátskou píseň i pirátský tanec, pirátské triko bylo samozřejmým doplňkem. A pak už vzhůru na palubu! Děti
vyrazily s piráty na cestu kolem světa, kde
- 14 -
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na ně čekala samá dobrodružství. Děti rýžovaly drahé kamení, objevovaly vraky lodí
a staré kostry na dně oceánu, proplouvaly
labyrintem vodních kanálů či roztáčely
vodní mlýnky. Po těchto úžasných zážitcích se děti s velkou chutí pustily do jídla,
ještě se naposledy společně vyfotily a pak
už nezbývalo, než vyrazit zpět do MŠ, kde
již na ně čekali nedočkaví rodiče.

PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ ZŠ PRO NAŠE DĚTI
V rámci projektu „Děti dětem“ si školáci ze ZŠ společně s jejich paní učitelkami
připravili pro naše děti z MŠ velmi úspěšný
a humorný program. A co děti mohly sledovat? Třeba pohádku o princezně, která
si nemohla vybrat toho správného ženicha.
Nelíbil se jí světoznámý zpěvák, ani herec,
ale nakonec si přece jen vybrala. A ptáte se
koho? No přece Honzu, jako v každé správné pohádce. Děti mohly také sledovat taneční vystoupení školáků na známé písně
a hity, které naše děti doprovázely tleskáním
do rytmu. Představení školáků bylo opravdu
velmi vydařené, děti se bavily, smály a dě-

kovaly za skvělé výstupy. Na závěr každé
dítě obdrželo od svého staršího kamaráda
jako upomínku barevný obrázek. Děkujeme všem školákům včetně paní učitelek za
skvělý zážitek, neboť se dobře bavily nejen
děti, ale také naše paní učitelky.
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DERNIÉRA VYSTOUPENÍ
„ZAZNĚLO JEDNOU V PŘÍRODĚ“
Ještě poslední týden školního roku se děti vzedmuly z posledních svých sil k zopakování našeho úspěšného vystoupení pro ty, kdo nestihli naše první vystoupení či
pro ty, kteří si jej chtěli ještě jednou užít. Velký obdiv patří našim nejmenším, že i toto
opakované vystoupení s velkou bravurou zvládli.
Přejeme proto všem dětem, aby si o prázdninách náležitě odpočinuly, nabraly nové síly
a budeme se na ně znovu těšit v měsíci září.
Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková

SVOBODNÍ proti ŽENATÝM
V sobotu 6. 8. 2016 se uskuteční na hřišti „Mechula“ (v lese za Kačabárem) další ročník
tradičního fotbalového zápasu Svobodní proti Ženatým.
Loňské utkání skončilo spravedlivou remízou 4:4.
Zápas začíná v 15:00. Občerstvení a pivo samozřejmě zajištěno, s sebou jako vždy jen krygle.
Jako každý rok proběhne už dopoledne tradiční Dětský den, který začíná v 10:30.
Budou připraveny soutěže pro malé i velké děti, které na konci dostanou sladké odměny.
Takže neváhejte a přijďte se podívat a podpořte své favority.
Za organizátory Jan Pánek

Turnaj Starých gard
V sobotu se uskutečnil už 28. ročník
turnaje Starých gard,
který se konal na hřišti v Nižních Lhotách.
Náš mančaft, ve
složení Kamil Klimunda, Kamil Zícha,
Pavel Baran, Lubomír
Legut, Martin Budínský, Petr Milich, Petr
Jelínek, Pavel Jelínek,
Petr Dorociak, Stanislav Drexler, Robert
- 16 -
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Foldyna, Mojmír Uherek, David Alexa, se
nakonec umístil na pěkném 2. místě, když
nejprve porazil Staré Město 4:3 po penaltách a ve finále tentokrát na penalty prohrál
s Triosportem 1:2.

Výsledky turnaje:
1. Eintracht Triosport
2. TJ Sokol Dobrá
3. Staré Město
4. SK Nošovice – Lhoty

Jan Filipčík

Oslavy postupu do 1. A třídy
V sobotu 11. 6. odehráli doberští muži své
poslední jarní domácí utkání. Soupeřem jim
byl celek z Hnojníku. Zápas skončil přesvědčivou výhrou domácích 8:3, o které rozhodl pěti
góly Petr Rajnoch. Po skončení utkání proběhl slavnostní ceremoniál, při kterém starosta
a místostarosta obce ocenili všechny hráče
a funkcionáře za povedenou sezónu, kterou
fotbalisté korunovali postupem do 1. A třídy.

Od půl osmé začala hrát živá kapela.
Návštěvníci oslav také mohli shlédnout slavnostní ohňostroj a barmanskou show.
Na závěr bychom chtěli poděkovat obci
Dobrá a všem naším partnerům za podporu,
kterou nám po celou sezónu dávali. Velice si jí
vážíme a těšíme se na další spolupráci.
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Fotbalový výbor

7. turnaj Šprtec tour 2015 - 2016
Ostrava 11. - 12. 6. 2016
Finále Družstev
BHC Dobrá může slavit, v sérii
Šprtec tour 2015-2016 naši hráči dominovali.
Série Šprtec tour se dostala až do finále,
v sobotu se o celkového vítěze porvali jednotlivci. Už z minulých turnajů bylo jasné,
že celkového vítěze budeme znát, stal se jím
vynikající DALIBOR HÁJEK, který neměl
přemožitele ani v tomto posledním turnaji.
Nejlepší však nebyl, vítězem v Ostravě se stal
suverénní Jiří Dohnal z Bohumína. To však
Daliborovi vadit nemuselo, skončil hned
druhý a vybojoval si titul v letošním podniku
Šprtec tour 2015-2016 i v kategorii mužů
z tohoto turnaje. Vedlo se i skvělému LIBOROVI HOUDOVI, hrál fantasticky a poprvé se mohl radovat z medaile, a to stříbrné,
umístil se hned za Daliborem Hájkem. Kolonii BHC Dobrá doplnil na třetím stupínku
dobře hrající JOSEF SVOBODA, kterému se
nepovedl poslední zápas, což ho stálo celkové
vítězství v turnaji. V žácích jsme měli taky zastoupení, JOSEF STUDENIČ sehrál výborný turnaj, celkově se umístil na třetím místě,
ale v žácích bral zasloužené stříbro a za to
mu gratulujeme. Na bronzovém místě v žácích byl tentokrát JAKUB SKLÁŘ, hrál velmi
dobře, pomohl týmu i k celkovému vítězství
a gratulace patří i Kubíkovi. Za náš tým nastoupila i dobře hrající NINA KRÁLÍKOVÁ,
v kategorii žen se mohla taky chlubit medailí,
a to bronzovou. Její výkon byl famózní, dokázala porazit i zkušeného Davida Kováče
z Ostravy a musím smeknout klobouk před
ní, protože se neustále zlepšuje. Po skalpu
Miroslava Škorpika dokázala porazit i velké-

ho rivala z Ostravy, děkujeme Nině za vynikající předvedené výkony. V družstvech jsme
s přehledem v sobotu zvítězili před Ostravou
a Bohumínem.
V neděli se rozhodovalo, které družstvo
si odveze celkový titul pro tento ročník Šprtec tour. Bohužel se nemohli zúčastnit hráči
Havířova, kteří postoupili do nejlepší čtyřky
a museli se omluvit, proto je nahradil tým
vedený Vlastimilem Kalmusem Lišky podšité. Do semifinálového klání nastoupili naši
hráči proti Liškám, kterým vypomohl i velmi
zkušený Miroslav Šebestík. Bohužel ani jeho
přítomnost nestačila na rozjeté Kozly a padli
v poměru 12:2. Druhé semifinále svedli borci
Partyje Ostrava a Sokola z Bohumína. Bitva
to byla parádní se vším všudy. Oba dva týmy
chtěly postoupit do finále, povedlo se to nakonec Ostravě, i když zápas skončil smírně
7:7, jen díky lepšímu skóre se mohli radovat
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z postupu. O bronz si to teda rozdali hráči Bohumína a Lišek podšitých a znovu jsme mohli
být svědky vyrovnaného boje. Lišky se snažily
aspoň o jedno vítězství, ale zase jim to uteklo
o bod a musely se sklonit před Bohumínem,
který vyhrál těsně 7:6. Do finále postoupili
naši Kozli z BHC Dobrá proti pořadateli posledního turnaje této sezóny Šprtec tour Partyjí Ostrava a šprtec se hrál o každý centimetr
stolu na perfektní úrovni. Každý chtěl letošní
triumf, ale naši kluci byli sebevědomí, dokázali si soupeře uhlídat a i když to bylo těsné,
zvítězili jsme v poměru 6:5. Kluci závěr sezóny zvládli na výbornou, titul si letos zasloužili,
hráli jako jeden muž, a to vedlo ke sladkému
vítězství. Šprtec tour je tak za námi, naši hráči teď mají zasloužené volno - prázdniny a dovolenou. Naše extraliga pokračuje pořád, ale
přes léto to bude omezeně. Tým BHC Dobrá
se oficiálně sejde koncem prázdnin, kdy už
se budeme soustředit na pokračování 2. ligy
skupiny Morava. 25. září budeme poprvé tuto
soutěž hostit my a doma chceme navázat na
skvělý start v této soutěži. Zatím se držíme
na 5. místě, pro postup o druholigový pohár
chceme udělat maximum, proto se musíme
dobře připravit. Děkuji všem za reprezentaci
v letošní sezóně Šprtec tour 2015 - 2016 a děkuji naší obci za podporu, moc si toho vážíme
a budeme moc rádi, když nám zachová přízeň
i v dalších letech.

Sobota jednotlivci:
Kategorie Muži:
1. Dalibor Hájek (BHC Dobrá)
2. Libor Houda
(BHC Dobrá)
3. Josef Svoboda (BHC Dobrá)
Kategorie Žáci:
1. Jiří Dohnal
(BHC TJ Sokol Bohumín)
2. Josef Studenič (BHC Dobrá)
3. Jakub Sklář
(BHC Dobrá)
Kategorie Ženy:
1. Lucie Kubíková (Šprtec Partyja Ostrava)
2. Kamila Žvaková (Lišky podšité)
3. Nina Králíková (BHC Dobrá)
Kategorie Družstva:
1. BHC Dobrá		
2. Šprtec Partyja Ostrava
3. BHC TJ Sokol Bohumín

- 19 -

51 bodů
42 bodů
40 bodů

Neděle soutěž Družstev:

Semifinále:
BHC Dobrá - Lišky podšité
Šprtec Partyja Ostrava - BHC TJ Sokol Bohumín

12:2
7:7

O 3. místo: BHC TJ Sokol Bohumín - Lišky podšité

7:6

Finále:

5:6

Šprtec Partyja Ostrava - BHC Dobrá

Sestava BHC Dobrá
v soutěži Družstev:
DALIBOR HÁJEK, PETR HADAŠČOK, JAKUB SKLÁŘ, LIBOR HOUDA, JOSEF STUDENIČ, VÍTĚZSLAV FOLTÝN
Nehráli: NINA KRÁLÍKOVÁ, JOSEF SVOBODA

Josef Svoboda (B.H.C. Dobrá)

Žijí tady s námi, znáte je!
V minulém čísle Doberských listů jste si mohli přečíst rozhovor s předsedou Sportovní komise Janem Gryžboňem. Tentokrát jsme se vám rozhodli představit dalšího důležitého člověka naší
obce, a to starostku dobrovolných hasičů, paní Ludmilu Baranovou. Co nám prozradila?
Jak dlouho jste starostkou hasičů a jak jste
se k této roli dostala?
Starostkou hasičů jsem byla zvolena v prosinci roku 2001, takže letos už to bude patnáct
let. Do kroužku hasičů jsem chodila od dětství,
oba rodiče byli ve sboru, tatínek byl dlouholetým členem výboru a potom i pokladníkem. Ve
14 letech jsem vstoupila do sboru dobrovolných
hasičů, dlouhou dobu jsem se věnovala i práci
s dětmi s paní Řízkovou. Když tatínek zemřel,
tak jsem po něm převzala práci pokladníka
a když se pan Hranický, náš dlouhodobý starosta, rozhodl, že půjde do hasičského důchodu,
a pan Jaroslav Hrabec také, tak jsem byla navržena já. Kandidaturu jsem přijala a byla jsem
zvolena.

zi, a to se snažíme dodržovat. Ale co se týká
práce jako takové, máme výjezdovou jednotku,
která se stará o techniku obecního úřadu a vyjíždí k různým zásahům, nejenom požárům, ale
i povodním nebo například spadlým stromům,
či pomoci při havárii. Potom máme kroužek
mladých hasičů, který funguje skvěle. Máme asi
20 dětí, kterým se věnuje vedoucí mládeže pan
Sikora. Je to velmi zodpovědná a časově náročná práce, schází se s dětmi každý týden a snaží
se je metodicky vést, učit nové věci, zúčastňují
se soutěží atd. Dále se snažíme vytvářet nějaké
kulturní či společenské akce a jsme nápomoci
obci při jakékoliv sportovní či jiné akci. Snažím
se všech akcí zúčastňovat nejenom jako divák,
ale také aktivně.

Co obnáší role starostky dobrovolných hasi-

Jakých akcí se tedy hasiči zúčastňují?
V lednu máme vždycky tradiční hasičský
ples, kde se snažíme připravit si nějaké originální vystoupení, které osloví naše příznivce.
Na pouti máme stánkový prodej. Peníze, které
tam vyděláme, používáme na naši spolkovou
činnost, především na děti, protože to je celkem velký finanční závazek. Další akce je Den
osvobození, kde jsme letos figurovali podruhé.
Snažíme se pomáhat na dalších obecních akcích jako je Dětský den nebo Velká doberská.

čů?

Je to jako v každém jiném dobrovolném
spolku nebo sdružení, člověk to dělá zdarma ve
svém volném čase, musí ho to bavit a musí pro
to být zapálený. Je to spousta zodpovědnosti
a práce. Nejen, že zodpovídám za to, co kdo ve
sboru dělá a jak tu práci zvládá, ale především
i za to, že ten spolek funguje tak, jak fungovat
má. Náš prvořadý cíl je dobrovolný a nezištný, to
znamená pomoci bližnímu v nesnázích a v nou-
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Podzim už je klidnější, tam už se angažují spíše
děti, které se scházejí v tělocvičně a připravují se
na různé soutěže, kterých se poté účastní.
Je v Dobré dostatek dobrovolných hasičů?
Co se týká spolkové činnosti jako takové, tak
by samozřejmě bylo super, kdyby nás bylo víc,
protože víc hlav víc ví a víc rukou víc udělá. Ale
je to o tom, že pro to musí být člověk opravdu
zapálený, protože se nám stávalo, že lidi přišli,
ale když v sobě neměli ten správný zápal pro
věc, tak je to přestalo bavit. Dneska máme možná jednu z malých organizací, není nás tolik,
ale myslím, že těch akcí máme opravdu hodně.
Není to o tom, že musí sbor čítat sto lidí, stačí
jich méně, ale o to více máme akcí. Pomalu nám
stárne výjezdová jednotka a tak bychom rádi
přivítali nové členy. Každopádně mladým lidem
jsou dveře otevřené, a kdo by měl zájem, může
přijít. Není to jen o tom přijet na výjezd, ale musí
absolvovat i nějaké školení, kondiční jízdy a cvičení s dýchacím přístrojem – na to všechno se
skládají různé zkoušky. Bylo by fajn přijmout
někoho z generace dvacetiletých, ať to má pokračování a fungujeme dál.
Jak se vám líbí nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice?
Je to naprosto úžasné. Byla to jedna z posledních obecních budov, která nebyla zrekonstruována a byla v havarijním stavu, což se
ukázalo i během samotné rekonstrukce. Bylo
super, že se dalo dosáhnout i na nějaký dotační
titul, protože hradit rekonstrukci jen z obecních
financí by bylo opravdu složité a těžké. Do poslední chvíle to bylo nejisté, ale když se v září
rozhodlo, že ty peníze získáme, byla to akce ze
dne na den. Během jednoho odpoledne jsme
museli vyklidit celou hasičskou zbrojnici, aby
mohla firma nastoupit. Teď, když už je rekonstrukce dokončena, musím říct, že je to opravdu
nad očekávání.
Hasiči mají k dispozici i novou dodávku, na
co všechno se bude využívat?

Nová dodávka byla zakoupena z finanční
podpory Moravskoslezského kraje. Nahrazuje výjezdové vozidlo Avii 30 a je určena právě
k těm výjezdům, jako když někde spadne strom
nebo se objeví sršní hnízdo. Nemá cisternu, takže není určena k hašení požárů.
Jak probíhala spolupráce s rodinou pana
Mokryše, dávného starosty hasičů?
Začalo to tak, že v jednom časopise vyšel
článek s paní Mokrysz, která získala titul úspěšné podnikatelky. V rozhovoru se zmínila o svých
českých předcích a o tom, že její příbuzný velel hasičům v Dobré u Frýdku-Místku. Zjistila
jsem, že pan Mokryš, o kterém mluvila, nastoupil jako druhý starosta našeho sboru a byl
jím celých 49 let, což je možná i unikát. Až ve
svých 78 letech s tou funkcí skončil. Podnikal
tady a byl to takový všeobecně známý lidumil.
Byl vstřícný, milý a zasloužil se o koupi motorové stříkačky, kterou máme z roku 1936. Byl
opravdu významným člověkem v našem sboru.
Zaujalo mě to, tak jsem se s tou paní pokusila
spojit. Její rodina byla nadšená, že někdo v Česku projevil zájem o to, se s nimi vidět. Navštívili
nás v polovině května, přijela paní Mokrysz se
svým manželem, který je synovec toho našeho
bývalého starosty. Všechno jsme jim ukázali,
včetně motorové stříkačky a z našeho přijetí byli
opravdu nadšení. Paní Mokrysz na této návštěvě napadlo, jestli by nebyl problém, kdyby nechali vyhotovit pamětní desku Josefa Mokryše.
Já jsem byla nadšená, jelikož je to obecní budova, museli s tím dát zastupitelé a vedení souhlas,
což nebyl problém. Na dni otevřených dveří se
deska odhalila i za účasti rodiny Mokryšů i Mokryszů z Polska.
Jak probíhal tento den otevřených dveří?
Po 11. hodině byla odhalena pamětní deska
pana Josefa Mokryše. Pomyslnou plentu jsme
jemně strhli já, pan starosta obce Ing. Jiří Carbol
a paní Teresa Mokrysz. Při této příležitosti byla
našemu sboru předána od paní Mokrysz zvětšená fotografie z roku 1936, na které je křest mo-
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torové stříkačky, která byla zakoupena z velké
části díky panu Mokryšovi, který byl již tenkrát
dlouholetým starostou. Kmotrou této stříkačky
byla jeho manželka. Na fotografii můžeme najít
třeba paní Marii Cinařovou a paní Miladu Satkovou, které jsou příbuzné Mokryszů. Tehdy to
byla malá děvčátka. Po tomto slavnostním aktu
byly otevřeny „brány“ hasičské zbrojnice pro
veřejnost. Všichni si mohli projít zrekonstruované prostory, prohlédnout si hasičskou techniku, historickou kroniku našeho sboru a také
bylo všem nabídnuto malé občerstvení. Společnost madam Mokate připravila pro všechny výbornou kávu či čaj, hasičky napekly a připravily
malé občerstvení. Byla jsem velice překvapena,
kolik lidí se přišlo podívat a moc mě těšilo nejen
jako starostku hasičů, ale také jako zastupitelku
obce, jak byla rekonstrukce hasičské zbrojnice
veřejností přijata. Neslyšela jsem jedinou výtku

či nespokojenost. Všem se prostory, uspořádání a vybavení moc líbilo. Snažili jsem se hosty
zbrojnicí provést a okomentovat účel jednotlivých prostor, což bylo s nadšením přivítáno.
Náš sbor je velice rád, že obec rekonstrukci zrealizovala, že budova bude sloužit širší veřejnosti
a je a bude krásnou dominantou centra obce.
Děkuji všem, kteří se přišli v den otevřených
dveří do hasičské zbrojnice podívat, jejich zájem
byl opravdový a nás velice potěšil. Všem, kteří
hasičskou zbrojnici budou využívat, přeji příjemně strávené chvíle v nových prostorách, ať se
daří jejich spolkům a ať jejich řady posílí mladí
členové tak, jak se pomalu děje i v našem sboru.
Paní Ludmile velice děkujeme za poskytnutí
obsáhlého rozhovoru a přejeme, ať se jí v doberském Sboru dobrovolných hasičů i nadále daří
minimálně tak, jako doteď.
Monika Návratová

Poutě do Čenstochové a jejich význam
Žijí mezi námi pamětníci, kteří vzpomínají
na vyprávění rodičů a prarodičů, jak ještě chodívali na pouť k „panence Marii“ do Čenstochové
(Częstochowa) v Polsku. Tradice těchto poutí
(ale i jiných, na Žibřidovskou kalvárii, do Pšova, na Hostýn, Velehrad, Svatý Kopeček u Olomouce) byla nesmírně silná. Právě před 300 lety
vycházeli z Frýdku a dědin v okolí poutníci do
Čenstochové poprvé. Příčinou byl škaredý mor,
který od září 1715 až do konce února 1716 kosil
stovky lidí na Moravě a v Polsku — jen Frýdecko
a s ním město Frýdek zůstalo od moru uchráněno; nezemřel zde na mor ani jeden člověk. Frýdečtí cítili potřebu poděkovat za to Panně Marii
Čenstochovské, která je od moru ochránila.
V pátek 26. června 1716 po prosebných bohoslužbách vykročil početný průvod a „za zvuku zvonů a zpěvů vyprovodili ho spoluobčané
těšínskou branou z města“. Byli-li mezi nimi
i naši, putovali s ostatními přes Ratiboř, Hlivici,
Pěkary, Tarnovské Hory 180 kilometrů na sever,
do úplně neznámého kraje. Zastavovali se v pa-

mátných kostelích a pátý den slavně dorazili na
místo. To bylo ve středu. Druhý den, ve čtvrtek
2. července 1716, ve svátek Navštívení Panny
Marie, „vykonali pobožnosti a 3. července se
vraceli domů“. To už šli jinou trasou přes Vladislav, poněvadž jedna z účastnic poutě, Anna
Slaninová, onemocněla, ale ani zkrácení cesty
nepomohlo, a tak domů přivezli již jen její mrtvolu. Ostatní se vrátili bez úhony — avšak ne
tak vždycky.
Úmrtí Anny Slaninové nebylo jedinou tragédií, o kterých víme, žádná ale věřící od účasti
na procesí neodradila. Pamětník starých poutí
měl vzpomínku na vesměs parné červencové
dny, které namáhavou cestu do Polska ztrpčovaly a lidé při nich i padali únavou a nedostatkem
spánku a někdy i jídla a pití — „děda zemřel při
pouti do Čenstochové, kde ho zamordovali“,
řekl.
Jiný pamětník vzpomínal, že na té 14denní
pouti do Čenstochové a zpět „viděli kus dosud
neznámého světa, viděli jiný lid, jiný způsob
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života, všude slyšeli měkkou slovanskou řeč.
Viděli bohaté vzkvétající město se zámožnými
občany“. Lidé se podívali do jiného světa, než
který znali, a obohatilo je to o mnohé. První
pouť do Čenstochové podnítila prý frýdecké
měšťany už tehdy, aby zbudovali na úbočí kopce naproti zámku ve Frýdku velechrám Panny
Marie, k čemuž došlo v roce 1740. Po dostavění
chrámu zase putovali obyvatelé Polska do Frýdku… Do Čenstochové se nechodili lidé jen modlit a posilovat ve víře, ale i „v národním vědomí
slovanské příslušnosti“, která byla tehdy vážně
ohrožena. Význam poutí byl nesmírný a děkovat
můžeme těm, kteří ho organizovali a šli v čele
procesí.
K poutím patřil neodmyslitelně jejich vedoucí Josef Kohut z Vyšních Lhot, lidový učitel,
kterému říkali Kohutek. Byl tak známý především nám v Dobré. Když v roce 1920 zemřel,
byla o něm dokonce vytištěna malá brožurka, v níž čteme, že „denně spěchal do farního
chrámu v Dobré, hodinu vzdáleného, zpívával,
vůbec vypomáhal“. Až do posledka († v 73 le-

tech) vodil věřící ke křížům a kaplím, „v neděli
na Anděla Strážce (po hlavních žních) mnoho
let chodíval s procesím z Dobré do Frýdku a na
sv. Petra a Pavla z Vyšních Lhot do Dobré“. My
jsme zase měli svého „vůdčího“, kostelního zpěváka Františka Bolka (* 1854), který vodil četná
procesí nejen do Čenstochové, ale i na sv. Hostýn a Kalvárii. Byl nejstarším, zakládajícím
členem a kdysi i velitelem zdejšího hasičského
sboru. Když v pátek 17. května 1940 jako 86letý
zemřel, přišlo se rozloučit o jeho pohřbu smutečních hostů z okolí několik set.
Každoročně se konaly poutě do Čenstochové, ve vzpomínkách pamětníků ale zůstalo, že
jednou procesí nedošlo. Bylo to za první světové
války, kdy poutníky na hranicích nepustili strážníci, protože neměli patřičné doklady. Procesí se
muselo vrátit.
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
Čerpáno z: J. L. Mikoláš: 250 let co poprvé
putovali Frýdečané do Čestochové; Karel Bialek:
Jan Kohut; vzpomínky pamětníků.

Dětské středisko Dobrá, MUDr. Iva Kučerová
– změna ordinační doby:
od 22. 8. do 26. 8. 2016 po, út, čt, pá 7,30 – 9.00 h. st 14,30 – 16.00 h.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

MASÁŽE DITA
Nabízím rekondiční masáže pro seniory a imobilní občany doma.
Masáže jsou určeny pro klienty, kteří nejsou schopni se sami dostat do masérny.
Masáž je prováděna šetrným způsobem, navozuje pohodu a klid, snižuje stres,
odstraňuje ztuhlá místa a zmírňuje svalové napětí.
30 min./ 150 – 200,- Kč dle zdravotního stavu klienta.
STAČÍ POUZE ZAVOLAT A DOMLUVIT SI TERMÍN.

MASÁŽE DITA, tel. č. 776085480.
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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
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 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
		majetku a investic
--------------739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu
--------------558 412 313 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 © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 1. 8. 2016 do 12.00 hodin.
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DOBR fest

Šerpování
Den otevřených dveří
hasičské zbrojnice

Nejlepší žáci ZŠ

Ukončení fotbalové sezóny

Noc kostelů

Den dětí
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