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Slovo starosty
Vážení občané,

práce, takže se žáci i učitelé mohou těšit
po prázdninách do hezkých a upravených
dovolte, abych Vás pozval na příští plánova- školních prostor. Rád bych tímto poděkoval
né jednání Zastupitelstva obce Dobré, které vedení základní školy za koordinaci všech
se uskuteční v pondělí 12. září 2016 od 17 těchto činností.
hodin ve společenském sále základní škoSportovní komise při radě obce pořály. Jednání zastupitelstva jsou přístupná ve- dá v sobotu 13. srpna od 9 hodin ráno již
řejnosti a program bude zveřejněn na úřední 10. ročník tradičního turnaje v plážodesce a také na všech informačních tabulích.
vém fotbálku. Akce proběhne na hřišti
Jak jste si již mohli přečíst v minulém u restaurace Zanzibar a nejlepší týmy obdrčísle Doberských listů, po 12 letech od nás ží hodnotné ceny. Na setkání s Vámi se těší
odchází do nového místa P. Mgr. Bohumil nejen členové sportovní komise, ale všichni
Vícha, správce farnosti Dobrá. Chtěl bych fanoušci letních sportů.
mu tímto velmi poděkovat za jeho činnost
Sdružení obcí povodí Morávky zve v sov naší obci, kdy se často účastnil obecních botu 13. srpna 2016 od 15 hodin nejen sespolečných akcí a vždy byl vstřícný k našim niory, ale všechny příznivce hudby do kulturnávrhům a potřebám obce. Za jeho půso- ního areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách na
bení byla v roce 2012 dokončena generál- KULTURNÍ DEN SOPM 2016. Program
ní oprava farního kostela sv. Jiří v Dobré. bude zveřejněn na plakátech na informačV rámci prováděných oprav se vyměnily ních tabulích. Můžete se těšit na Beatles
vadné krovy nad lodí kostela, včetně kom- Revival nebo slovenskou dechovku Rubín.
pletní rekonstrukce malé věžičky - sank- Doprava bude opět zajištěna autobusem stejtusníku. Rovněž byla vyměněna střešní ně jako v loňském roce. Bližší informace jsme
krytina, provedla se oprava fasády a její psali již v minulém vydání. Akce se koná za
nový nátěr, obnovily se nátěry oken a dveří každého počasí a na místě bude samozřejmě
a na závěr se provedlo kompletní odvodnění možnost zakoupení občerstvení.
kolem celé budovy kostela. Oprava kostela
Závěrem mi dovolte, abych Vás jmébyla financována za pomoci Regionálního nem Rady obce pozval na setkání v sobooperačního programu NUTS 2 Moravsko- tu 27. srpna, na naši každoroční kulturslezsko, z darů farníků při nedělních sbír- ní akci, kterou je DEN OBCE - VELKÁ
kách, finančního daru sdružení Katolický DOBERSKÁ 2016. Přijďte se pobavit
dům z Dobré a Obce Dobrá. V novém místě a poveselit se svými přáteli v areálu víceúpřejeme panu faráři Víchovi vše dobré.
čelového hřiště, kde bude pro všechny přiPřestože jsou ještě prázdniny, tak v naší praven velmi rozmanitý kulturní i zábavní
základní škole panuje čilý ruch, tentokrát program. Další zajímavé informace, nejen
ale stavební. Z důvodu navýšení počtu žáků k této společenské akci, najdete na webov novém školním roce je nutné zajistit nové vých stránkách (www.dobra.cz). Těšíme se
prostory pro vyučování. Dále pak v celé ško- na Vás!
le probíhají rozsáhlé stavební a malířské
Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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VELKÁ DOBERSKÁ 2016 se blíží…
sobota 27. srpna 2016
Letošní ročník Velké Doberské se blíží,
přátelé… Začátek bude stejně jako v roce
minulém ve 14 hodin – zahájíme Plackiádou, snad s mezinárodní účastí.
Zájemce z řad našich spolků, klubů, sdružení a dalších organizací žádáme, aby přihlásili své tříčlenné týmy (jmenovitě) telefonicky
na 558 412 311 (podatelna) nebo 734 611 216
(místostarosta) nebo emailem na adresu
místostarosta@dobra.cz do 19. 8. 2015.
Víceméně povinnou účast mají naši milí
senioři, také zahrádkáři si už uvědomili, kte-

rak se prezentovat a ukázat svůj um, jistě se
před pódiem u stolů objeví „šprtci“, obecní
tým, možná překvapí některá z nejmenovaných a každým rokem přemlouvaných složek
– že by to tentokrát byli konečně judisté, nebo
manželky našich postoupivších fotbalistů,
a myslím, že jsme v zástěrách ještě nikdy nespatřili paní učitelky ze školky, skauty…?
Připomínám – vše bude k dispozici, od
brambor přes škrabku, struhadlo, koření, ubrousky, vodu na umytí, kbelík… vám postačí
jen chuť být při tom a pobavit se spolu s námi!

Program Velké Doberské 2016
Úvod této významné akce obstarají opět
naši nejmenší, děti z mateřské školy. Po nich
se představí základní škola – letos reprezentovaná rockovou kapelou! Proto její vystoupení najdete v pozdějších odpoledních
hodinách, prostě fan club si musí počkat….
Všechna vystoupení ponesou zcela jistě
známky vysoké kvality, neboť všichni vystupující budou chtít ukázat přítomným divákům, co se naučili, co pěkného nazkoušeli,
rádi se podělí o radost a nadšení z předvedených výkonů. Na to se moc těšíme a držíme
všem palce už nyní!
Po našich nejmenších se postupně představí folklorní soubory ze slovenské Ochodnice a také z polské Mucharze. Tradice poznávání našich přátel prostřednictvím jejich
kultury je stálá, neměnná, a tak je to správné. Rádi se opět po roce setkáme se členy
slovenských i polských souborů, potleskem
oceníme předvedené výkony a řádně je u nás
uhostíme. O souborech se podrobněji do-

čtete na následujících řádcích.
Folklorní soubor Kýčera vznikl v roce
1972. Zakladatelkou a první uměleckou
vedoucí byla paní Mária Ďurošková (maminka současného starosty Ochodnice).
V průběhu let vedl soubor také pan Ernest
Maurer, v současné době je vedoucí paní
Anna Vavríková. Kýčera byla původně ryze
ženským souborem, později začala účinkovat jako smíšený pěvecký soubor. Reprezentovala obec na mnohých okresních
folklorních festivalech, např. na Beskydských slavnostech v Turzovce. Získala první
místo ve státní soutěži v Rimavské Sobotě,
a místo druhé v Jindřichově Hradci.
V Dobré nebude Kýčera vystupovat poprvé, i proto se můžeme těšit na pásmo písní
a scének, které vycházejí z historie Kysuckého kraje.
Pěvecký soubor Seniorka se do Dobré
velmi těší. Během nedávných folklorních
slavností v Ochodnici jsme se s členkami
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souboru domluvili rovněž na letošní účasti v programu Velké Doberské. Vzhledem
k tomu, že „dámy“ jsou velmi aktivní a činorodé, můžeme očekávat jistou obměnu písní, ale jistě zazní i osvědčené a dobře známé
skladby.
Soubor je velmi mladý – co do doby
vzniku (2010), skládá se ze 14 členů – žen
i mužů. Reprezentuje svou obec na festivalech a přehlídkách po celém Slovensku (Kysucké Nové Mesto, Čadca), ale i v Polsku.
Vedoucím souboru je paní Emília Gáborová.
Mažoretky ELLIS vznikly v roce 2006
pod vedením Zuzany Cibuľové a dnes fungují již sedmým rokem pod záštitou Centra
volného času a obce Ochodnica. Pri trénincích vypomáhají Zorka Neomániová a choreografka Simonka Kantoríková. V současnosti soubor navštěvuje 45 děvčat ve věku
4-18 let, a jsou rozdělené do 4 věkových
kategorií: děti, kadetky, juniorky a seniorky.
Naposledy se mažoretky zúčastnily mistrovství Slovenska v Trenčíně, odkud si přivezly
2 zlaté a 2 bronzové medaile. V období 2010
-2014 získaly opakovaně titul mistra Slovenské republiky.
Dětský soubor Kozinianie – v polském
originále „Kapela Kozinianie” – vznikl v roce
2000 a u jeho zrodu stál Spolek pro obecní kulturu obce Mucharz. Požádal učitele
hudby pana Tadeusza Wojtanka, který začal
s výukou hry na housle, kontrabas a klarinet – tyto nástroje tvoří základ pro hudební
a pěveckou produkci souboru.
Soubor je složen výhradně z místních
dětí! Charakteristickým znakem je oblečení. Děvčata mají na sobě modré halenky ozdobené na šíjích červenými šátky,
tmavé sukně poseté květy a „poznávacím
znamením” jsou „vrkoče” (vlasová úprava)
všech vystupujích dívek. Chlapci bývají celí

v bílém, jen na hlavách nosí černé klobouky. Za zmínku stojí také přísné dodržování
dobových krajových tradic v obutí členů
souboru. K vidění budou dívčí i chlapecké
„krpce”.
Soubor vystupuje pravidelně na přehlídkách a festivalech ve svém okolí, byl
nadmíru vřele přijat obecenstvem na „Přehlídce talentů” v Krakově, podobně se jim
vedlo také na festivalu „Souborů a zpěváků
lidových písních” ve Wisle.
Nezapomenout na tradiční umění kraje,
v němž všichni členové souboru žijí, snažit
se o udržení zvyků, obyčejů a prezentovat
je současnému publiku s láskou a pokorou
– to je ve zkratce motto souboru Kozinianie – nebudou u nás poprvé, a jistě osloví i
návštěvníky Velké Doberské, stejně jako se
jim to podařilo na „Folklorech” v Ochodnici
na začátku července.

A po folkloru trocha tance…
Roots Company
Dramaturg, vedoucí a „mozek“ souboru, Dušan Vlach, představuje soubor i ostravské studio tance:
„Jsme Ostravská street dance crew, která vznikla v roce 2001 a působí v Ostravě
až dodnes. Milujeme tanec a hudbu. Trénujeme v tanečním studiu Roots Company
v Ostravě. Street dance jsme propadli po
prázdninách 2005 a od té doby se věnujeme
pouze jemu. Neustále objevujeme kouzla jednotlivých stylů a pronikáme víc a víc
k jejich podstatě. Čím více se o nich víme,
tím více chápeme, že to je hlavně o nás, co do
tance dáme. Nedá se to naučit, nedá se to nikde přečíst… musíte to mít v sobě, milovat
tanec a neustále na sobě pracovat, protože to je jediná cesta vpřed. NAŠE CESTA!
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Věnujeme se: dancehall, house dance,
hip hop, L. A. style, poppin, wack, vogue…
Pořádáme workshopy a utváříme různé
show, účastníme se battlů, workshopů se
zahraničními lektory a každoročně se účastníme soutěží formací pod různým tanečními organizacemi. Během našeho působení
se u nás vystřídala řada tanečníků. Dnes je
crew rozdělena na tři složky A, B, C. Tanečníci se k nám můžou dostat přes konkurzy
nebo přes individuální domluvu. Naše crew
se snaží vychovat všestranné tanečníky
a dáme vyniknout jejich individuálním projevům. A v Dobré se máte na co těšit!“
Kočky z Dobré
Žákyně druhé třídy (po prázdninách
možná „třeťačky“) oslnily maminky a babičky na oslavě Dne matek – a přiznávám, že
i já jsem zůstal na chvíli paf – děvčata ihned
po příchodu na pódium vlivem skvělé muziky rozpohybovala nejen sama sebe, ale rozpumpovala celý sál a snad poprvé na takové
akci se ozval opravdu skandovaný potlesk
již po prvních taktech. Pokud děvčata výkon
zopakují, bude to velkolepý zážitek.
A jak jsem se dozvěděl od paní učitelky
Jiřiny Zachníkové, která se dětem věnovala
a vše s nimi nacvičila, došlo i na soutěž o název taneční skupiny a pokřik. A jaký pokřik
nakonec mezi „kočkama“ vyhrál?
„Zatančí Vám kočky, rozvlní vaše bočky.“
„Zbožňujeme vystoupení, sedět doma
- pro nás není.“
No, uvidíme, třeba ten pokřik zanikne
v potlesku návštěvníků. Ale to jim asi vadit
nebude…
Kulturní podvečer začíná…
Každý rok se snažíme oslovit, domluvit
a nakonec i pozvat různé umělce. Vzhledem

k mezinárodnímu formátu Dne obce Dobrá
volíme i zástupce ze Slovenska nebo Polska.
Ani letos tomu nebude jinak - od 17.30 nás
naladí do tanečního rytmu kapela Tango,
vše poté zklidní pan Vladimír Mišík a večerem nás provede slovenská rocková legenda
Metalinda.
Příjemnou zábavu přejeme…
MIROSLAV IMRICH & TANGO
Miroslav Imrich - v dobách, kdy u nás
rockových zpěváků bylo jako šafránu, působil Mirek se svým osobitým a nebývale
vyspělým projevem málem jako zjevení
z jiného světa. Snadno jste mu uvěřili každé
slovo, každé gesto, a to jak v prvním „zadumaném“ období Abraxas, tak i v jeho pozdější veselejší podobě, kdy přibylo i množství pódiových legrácek. Právě své veselejší
„já“ Mirek později naplno odhalil v Tangu,
kde byl prvotní repertoár sestaven právě
z věcí nevyužitých v Abraxas. Dodnes zpestřuje živá vystoupení nepředvídatelnými
veselými kousky a volný průchod dostává
i jeho až dětinská záliba v zábavní pyrotechnice. V jeho pěveckém projevu se pak odráží
lety nabitá zkušenost a tak i „klasická čísla“
díky němu dostávají zcela nový, nečekaný
rozměr.
Tango
Legendární hudební skupinu zakládají
v roce 1984: Mirek Imrich (zpěv) Zdeněk
Juračka (kytara, housle) Franta Kotva (kytara) Jiří Novotný (baskytara) Jaroslav Vondrák (bicí) Ota Balage (klávesy). TANGO
absolvuje 500 koncertů. 18. 4. 1988 se koná
v Lucerně poslední koncert Tanga. V roce
2007 TANGO obnovuje činnost.
Nové
složení
kapely
je:
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Mirek Imrich – zpěv, kytara, sampler, programing Hanka Gasseldorferová – bicí, zpěv
David Pavlík - kytara Martin Ivan - basa
Tango vydává dvě nová alba - Tango 2008
(2007) a Boom Boom (2009). Koncerty
Tanga tvoří písně jak ze starších dob (např.
Co s tím sklem, Elektrický bál, Jdeme do
hor, Obyčejný svět od Abraxasu atd.), tak
rovněž i z tohoto století. V jakém složení
a jaké formě se představí u nás v Dobré, nevím – přijďte se přesvědčit.
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby
již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního,
výtvarného či literárního prostředí. Vedle
domovské kapely ETC… brázdí V. Mišík
podia menších klubů také s akustickým
triem zvaným ČDG, nebo-li Čuďákem. Sestava tria vychází ze současných či bývalých
členů kapely ETC a je vždy proměnlivá –
různé je tedy i nástrojové obsazení a tudíž
i hudební aranže. Základní osou jsou však
nezaměnitelné písně Vladimíra Mišíka. Kapela: Vladimír Mišík (kytara, zpěv) Pavel
Skála (kytara) Vladimír Pavlíček (housle)
Metalinda je slovenská rocková skupina, kterou v roce 1983 založili bývalí členoví tehdejších populárních kapel Halušky
a Regata - zpěvák Dušan Horecký, kytarista
a kapelník Peter Sámel, baskytarista Vlado
Suchán a bubeník Janko Lapoš. Brzy dosáhli značného úspěchu, vyprodané koncertní sály v Bratislavě a později i v jiných
městech dostaly Metalindu do nahrávacího
studia OPUS, kde nahrála své první singly Únik a Klub Milionárov.
V roce 1989 nahrála kapela debutové
album s prostým názvem Metalinda, kterého
se prodalo téměř 50 000 kusů. Písně Jan Amos
Džínový, VSR, Šanca, Kovový král‘ a Jago

se umistily na prvních místech hitparád
a kapela byla oceněna Zlatým Trianglem za
nejlepší videoklip J. A. Džínový
V roce 1991 se ke kapele přidali nejlepší producenti na Slovensku - Jožo Ráž
a Julo Kinček. Metalinda nahrála druhé
album Za všetky prachy, z nějž vyniká především píseň Zaľúbená žába. Ve videoklipu k této písni účinkovala česká herečka
Anna Gajslerová a režíroval ho Filip Renč.
Podle této písně lidé kapelu poznávají.
V roce 1992 kapela přechází do studia Popron Music, kde vydává třetí album Svetlo
na druhom brehu, z nějž vynikla píseň Slnko nevychádzaj. V roce 1993 kapela pořádá
turné po 40 slovenských městech s názvem
The Day Before, kde členové otevřeně hlásí,
že jsou proti drogám, a hrají píseň Angie,
která je věnovaná jejich kamarádce, jenž
drogám podlehla. V roce 1994 se kapela
vrací na Slovensko a vydává album Láska
holých prenáša. Ovšem nedlouho po vydání
alba byly nahrávací společnosti zprivatizovány, a tak kapela zakládá vlastní vydavatelství - Meta Music. Roku 1995 vychází
album Maj May, k jehož titulní písni se natočil velmi úspěšný videoklip.
V roce 2000 vydává kapela album Zavesen v prievane, po jehož vydání odchází zpěvák Pavol Drapák. Nahrazuje ho Roman Cief.
Roku 2002 kapela vydává album Tutovkyna prvním CD jsou nové nahrávky a na CD2
výběr dosavadních největších hitů kapely.
V září 2003 se do kapely vrací původní zpěvák Dušan Horecký. Roku 2005 vychází album Biologia - 12 nových nahrávek a výběr
třinácti klipů. Na podzim 2006 opět odchází
zpěvák Dušan Horecký, ale zničehonic se
objevuje zpěvák Patrik, který byl do kapely
přijat. Roku 2007 vychází již třinácté album
kapely s příznačným názvem Metalinda 13.
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V roce 2008 opouští kapelu bubeník a baskytarista. Za bicí usedá Peter Kollár a baskytaru přebírá Roman Pecha. Téhož roku
vychází singl Svet Anjelov.
(Zdroj výše uvedených textů o kapelách: internet, wikipedia)

A 27. srpna 2016 je všechny přivítáme
v Dobré! Máme se na co těšit!

Doprovodný program

(14 – 18 hodin)
Pro děti jsou připraveny atrakce. Letos se mohou těšit na kolotoč, vláček nebo
trampolíny. Starší kluci ocení střelbu v laserové střelnici, děvčata a paní mohou navštívit stánek společnosti AVON.
Vedle areálu bude prostor k projížďce na
koních, ti bojácnější se s koňmi mohou vyfotografovat, pohladit je – to vše díky místnímu jezdeckému oddílu.
Občerstvení mají každý rok již tradičně
na starost naše spolky. Jsem přesvědčen, že
nezklamou ani hasiči, ani myslivci a ani fotbalisté, natož osádka stánku obecního. Teď si
nejsem jistý, zda mám popřát dlouhé či krátké fronty u stánků, ale jedno vím – nápoje
slaďte s počasím! A dobrou náladu s sebou…
Tradičním a očekávaným zpestřením
bývá ohňostroj v podání Ládi Krištofa. Rok
co rok má vyšší a vyšší kvalitu – uvidíme, co
vymyslí a čím nás překvapí v roce letošním.
Zatímco průvodci z řad domácích budou
lehce rozpoznatelní podle žluté barvy triček,
v jedné z částí areálu se to bude červenat.
Ano, pravdu mají ti, co poznali, že řeč bude
o našem partneru z nejoblíbenějších – o pracovnících Charity F-M.

zajímavý a zábavný program nejen pro děti,
ale i dospělé.
Program pro děti jsme si připravili na
téma „Po stopách čarodějů a čarodějnic“.
Na čtyřech stanovištích si děti vyzkouší pohybové a výtvarné činnosti a zapojí logické
myšlení. Z výtvarných aktivit je čeká výroba
čarodějnického klobouku a přívěsku, vyzkouší si létání na koštěti, budou hledat
a poznávat rostliny k čarování a naučí se
luštit čarodějnické písmo.
Opět nebude chybět stánek s výrobky,
kde si budou moci návštěvníci akce zakoupit výtvory klientů z našich středisek.
Stejně jako v předchozích letech si u stánku terénní pečovatelské a ošetřovatelské
služby mohou dospělí nechat změřit krevní
tlak a cukr v krvi.
Těšíme se na Vás.“
Mgr. Renáta Mecová, Charita F-M
POZOR! Součástí návštěvy herních a naučných prvků Charity bude také možnost
získat další barevný náramek! Nepromarněte tuto příležitost posbírat do konce roku
všechny barvy a zúčastnit se FINÁLE o hodnotné ceny!

CHARITA F-M

Pozvání tak trochu netradičně z úst nejpovolanější osoby: „I v letošním roce jsme si
pro návštěvníky Velké Doberské přichystali

Srdečně zveme všechny milovníky zábavy – již od 14 hodin můžete přijít fandit
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„výrobcům placků“, potěšit se vystoupením
našich dětí, zazpívat si se soubory z Polska
i ze Slovenska, odskočit si občerstvit se, očekávat skvělou zábavu s kapelou Tango, přivítat legendu českého rocku pana Vladimíra
Mišíka a odvázat se při vystoupení slovenské Metalindy.
Věříme v dobré počasí, v pohodovou náladu, dobrou zábavu nás všech – Den obce
Dobrá bývá vítanou příležitostí, kterak strá-

KULTURNÍ

vit příjemné odpoledne i večer v přítomnosti
sousedů a známých – neměňme tuto krásnou tradici a sejděme se spolu, všichni.
Závěrem mi dovolte omluvit se všem
občanům, kteří bydlí v místě konání akce,
za vyšší míru hluku, a zároveň jim jménem
obce děkuji za shovívavost a pochopení.
Milan Stypka

POZVÁNKA

Kulturní komise si na září připravila lahůdku pro milovníky stand up vystoupení,
která se vyznačují značnou mírou improvizace, míří na aktuální nešvary naší doby,
poukazují na někdy smutné, častěji úsměvné momenty v životě lidském, a ti, kdo si
tento způsob humoru oblíbili, jistě najdou cestu na vystoupení s názvem

19. září 2016
společenský sál při ZŠ Dobrá
od 19 hodin
Tento program si cestu do Dobré již jednou našel – tentokrát ale budou stálici
– Miloše Knora – doprovázet pánové Pavel Tomeš a Nasty.
Upozorňujeme, že vstupenky v ceně 200,- Kč se začnou prodávat v předprodeji
od 1. 9. 2016 na OÚ Dobrá v kanceláři č. 17. Zbývající vstupenky budou k dispozici
na místě. Sál bude otevřen od 18:30 hodin, místa k sezení nebudou číslována.
Zájemci informujeme o tom, že sál má danou kapacitu a je vhodné
si vstupenky obstarat v předstihu.
Milan Stypka a kulturní komise
-7-

Upozornění
pro všechny bruslaře na in-line bruslích
Koncem července tohoto roku jsme
byli osloveni panem Petrem Vaňkem ze
společnosti Hyundai Motors Manufacturing Czech (HMMC) na problém, s nímž
se vedení HMMC potýká v letní sezóně na
okružní cestě kolem závodu.
Pan Petr Vaněk ve svém emailu uvádí, že
desítky i stovky bruslařů na in-line bruslích
využívají tento okruh ke sportovním aktivitám, dojíždějí sem z Frýdku-Místku, Havířova, Ostravy, Třince a způsobují nemalé
problémy v dopravě, neboť aktuálně zde

probíhá příprava a rekonstrukce výrobních
linek pro start nového českého modelu,
a rušno zde bývá i o víkendech.
Pan Vaněk dále uvádí, že okružní cesta
kolem závodu HMMC je veřejnou komunikací, na které není jízda na kolečkových
bruslích povolena. Preventivně varuje milovníky in-line bruslení a informuje o spolupráci s Policií ČR v Nošovicích – bruslaři
tudíž riskují citelnou pokutu.
Milan Stypka

Vážený pane starosto,
v letní sezóně se v okolí závodu HMMC potýkáme s trvalým problémem: Bruslaři na
in-line bruslích na okružní cestě kolem závodu. Ačkoliv se to tak možná nezdá, je to cesta
s poměrně velkým provozem osobních i nákladních aut a autobusů, navíc v non-stop
třísměnném provozu. A vzhledem k tomu, že pracujeme na rekonstrukci výrobních linek
pro start výroby nového modelu, je na okružní cestě rušno i o víkendech.
Dovolte, abych Vás proto požádal o spolupráci a zveřejnění sdělení ve Vašich informačních builletinech a zpravodajích, ve kterém upozorníte občany svých obcí na to, že
okružní silnice kolem závodu HMMC je veřejnou komunikací, na které není jízda na
kolečkových bruslích povolena. Je nám jasné, že bruslit tady přijíždějí i lidé z Ostravy,
Frýdku-Místku, Třince a dalších měst, ty ale neumíme efektivně preventivně varovat.
Mimochodem, o součinnost žádáme i Policii ČR v Nošovicích, takže bruslaři budou
riskovat i citelnou pokutu…
			

Děkuji za pochopení a přeji příjemný den

			Petr Vaněk
			
Public Relations | Director
			
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
			
T +420 596 141 651 M +420 606 759 790
			pvanek@hyundai-motor.cz
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Ukončení provozu pobočky
České spořitelny v Dobré
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
vám podal vysvětlení k informaci, která se
naší obcí šíří jako lavina, avšak její obsah je
hodně překrucován, nevhodně domýšlen,
prostě není pravdivý.
Z níže uvedeného dopisu paní Jany Komínkové, Oblastní ředitelky retailového
bankovnictví pro Frýdeckomístecko, České
spořitelny, se dozvíte vše podstatné, zjistíte, že nikoliv obce, ale Česká spořitelna se
z ryze strategických a marketingových důvodů rozhodla naši obec opustit.

Radě obce, a troufám si říct, že ani zastupitelstvu obce není tato „nová skutečnost“ lhostejná, je zřejmé, že občané přijdou o dlouholetou službu, a že stejně jako
ti z okolních obcí budou muset cestovat za
svou bankou do města.
Starosta obce se pokusí ještě rozhodnutí České spořitelny zvrátit, osloví vedení
bankovního domu písemně – v době uzávěrky není dosud reakce známa.
Milan Stypka

Vážený pane starosto,
naším cílem je mít pobočky tam, kde je klienti využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme, provádíme analýzu jejich využití a na základě této analýzy upravujeme naši pobočkovou síť tak, aby byly pobočky na jedné
straně přístupné klientům v čase a místě, kde je opravdu využijí a zároveň, abychom dosáhli maximální
efektivity provozu na straně druhé. Výsledkem pak bývá úprava otevírací doby (rozšiřování zkracování), přesun či otevírání nových poboček, příp. uzavírání poboček.
Tím, jak se mění rytmus života měst a obcí, využívají klienti některé pobočky stále méně (například
v centrech menších měst), zatímco v jiných lokalitách, kde by je využilo velké množství lidí (typicky třeba
nákupní centra), je poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí i rozhodnutí o přesouvání poboček z méně využívaných lokalit do oblastí s hustším provozem. Je nám jasné, že touto politikou některé klienty nepotěšíme,
na druhé straně ale zpřístupníme služby většímu počtu klientů v jiné oblasti. Z toho důvodu jsme se rozhodli
ukončit provoz naší pobočky v Dobré k 1. říjnu 2016.
Klienty o uzavření pobočky budeme informovat v následujících týdnech a sdělíme jim také to, že jejich
účty i další sjednané produkty automaticky převedeme do naší nejbližší pobočky ve Frýdku Místku (8. Pěšího pluku 2173), na kterou se budou moci obracet v jakýchkoliv záležitostech. Kompletní obsluhu klientů
zajistí i kterákoli jiná pobočka české spořitelny, bez ohledu na to, kde mají klienti uloženu dokumentaci ke
svým účtům. Pro klienta se tak nic nemění (nastavení produktů, čísla účtů atd. zůstanou stejná).
Ve vaší obci chceme i nadále zachovat náš bankomat. Jeho prostřednictvím mohou klienti vedle výběru hotovosti například zadávat jednorázové i trvalé platební příkazy, platit složenky, dobít kredit mobilního
telefonu, změnit PIN kód nebo zobrazit limity karty/zůstatek účtu. Přes bankomat tak klienti mohou sami
provádět platební transakce i realizovat nejčastěji požadované servisní operace.
K obsluze svého účtu mohou využívat také naše elektronické bankovnictví SERVIS 24 (internet/telefon),
Mobilní banku SERVIS 24 s nepřetržitým provozem nebo si kontrolovat zůstatky na účtech díky aplikaci
Můj stav. K dispozici je jim i bezplatná informační linka Finanční skupiny České spořitelny 800 207 207.
Děkuji Vám za pochopení a pevně věřím, že zachováte České spořitelně přízeň.
				Jana Komínková

				
Oblastní ředitelka retailového bankovnictví pro Frýdeckomístecko
				Česká spořitelna
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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 UHRAĎTE 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

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných
nádob, aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě,
představují ekologickou hrozbu. Obsahují
totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky
kilogramů.

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová
žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně
nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale
obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až
o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit
do koše, je potřeba odevzdat je k odborné
recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného

odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt
do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách
komunálního odpadu dochází k únikům
rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika.
Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit
půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními úspornými
zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do
sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra
či do takzvaných malých sběrných nádob,

- 10 -

8/2016
které se nacházejí v obchodních centrech,
na úřadech a v řadě firem. EKOLAMP
v současnosti provozuje přes 4200 sběrných
míst.
Více informací o rozmístění sběrných
nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
V naší obci máme malou sběrnou nádobu umístěnou ve vestibulu na Obecním
úřadě.
Sběrný dvůr, který se v obci Dobrá nachází, je otevřen ve St a Pá od 14.00–17.00
hod a v So od 8.00–12.00 hod. Sběrný dvůr
je dostupný jak občanům, tak živnostníkům
podnikajícím v katastru obce.

Recyklací vysloužilých elektrozařízení...

ruda

2

...se uspoří
primární
suroviny

40

...se získá

m

g
ůk
on
ili

200 kg

1 kg

zlata

1 kg

železa

...se ušetří

10

1 kWh

00

00

16
0,

kg

kg

2 kg

1,69 kg

el. energie

1 litr

ropy
py

...se uspoří

10

00

00

černé uhlí

kg

výhřevnost
ý

10,7 kWh

absorbce
20

0k

g

1 kg

1

0,
08
6

g
3k

kg

mědi

1 tuna

CO2

1 stro

mz

a1

l
00

et

Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
EW_odpadforum_plakatA3_final.indd Odd1:1

24.10.2011 19:35:05

- 11 -

Kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení

Toto nefunkční
elektrozařízení je
možno bezplatně
odevzdávat ve
sběrném dvoře
obce Dobrá.

- spotřební elektroniky,
kancelářské, telekomunikační a výpočetní
techniky.

Toto nefunkční
elektrozařízení je
možno bezplatně
odevzdávat ve
sběrném dvoře
obce Dobrá.
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Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2016
5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince – příspěvky možno zasílat vždy do 12 hodin.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá bude probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, tj. 7. září,
5. října, 2. listopadu, 7. prosince 2016, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Sportovní den obce Dobrá
3. září 2016 • 9:00-14:00 hodin • Multifunkční areál při ZŠ Dobrá
Sportovní komise Rady obce Dobrá
pořádá 3. září 2016 Sportovní den obce
Dobrá. Akce se uskuteční v multifunkčním
areálu při ZŠ Dobrá od 9:00 do 14:00. Pro
dospělé máme připraveny tyto disciplíny:

trávě v místním areálu, proto je nutné tomuto přizpůsobit i obuv. Začátek je naplánován
na 10. hodinu a zapisovat se můžete na
místě, půl hodiny před zahájením nebo na
email: SKROD@seznam.cz

1. Turnaj v Pétanque – na nově vzniklém hřišti se od 9:00 rozjede turnaj týmu.
Každý tým bude mít 3 hráče. Počet týmu
je kvůli kapacitě omezen. Prosím zájemce,
aby se hlásili na email: SKROD@seznam.cz
nebo při nezaplnění kapacity nejpozději půl
hodiny před zahájením na místě.

Každý dospělý, který se zúčastní některé
z disciplín, dostane žeton na párek + nápoj.
Pro předškolní (od 4 let) a školní děti
(1. stupeň) jsme připravili tento program:

2. Netradiční desetiboj – dospělí muži
a ženy změří své síly v tradičních či netradičních disciplínách. Můžete se těšit například
na skok daleký, běh na 60 m, hod na koš, zabíjení hřebíků a další.
Desetiboj má naplánovaný start na 9. hodinu. Zájemci se můžou hlásit na místě, nejpozději půl hodiny před závodem nebo na
email: SKROD@seznam.cz
3. Král střelců obce Dobrá – soutěž
v kopání penalt. Akce se uskuteční na umělé

1. Závod na koloběžkách
2. Skok v pytli
3. Běh na 60 m
4. Střelba penalt
- král střelců

Děti, když splní všechny výše zmíněné
disciplíny, za odměnu dostanou žeton na
sladkost a nápoj. Těšíme se na Vaši účast.
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Sportovní komise

Cyklistický výlet
Příznivce cykloturistiky zveme 10. 9. 2016 na 1. Vyjížďku méně náročné trasy, která
bude mít cca 40 km. Začátek bude v Dobré a pojede se směr Baška, Ostravice, Raškovice,
Vyšní Lhoty - Kohutka, Vojkovice – Koníček. Po cestě budeme zastavovat na občerstvení.
Sraz bude v sobotu 10. 9. v 9:00 před vlakovým nádražím Dobrá. Prosíme zájemce, aby se
hlásili na tel.: 775 933 551. Těším se na hojnou účast.
Renáta Friedlová
Sportovní komise Rady obce Dobrá

Rozpisy fotbalových utkání
podzimní části sezóny
Rozpis utkání Krajské soutěže sk. C podzim 2016/2017 TJ Sokol Dobrá - st. a ml. Žáci
DATUM

DEN

ČAS ST./ML.

DOMÁCÍ - HOSTÉ

21. 8.
28. 8.
4. 9.
11. 9.
18. 9.
25. 9.
2. 10.
9. 10.
23. 10.
30. 10.

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

9:00/10:45
9:00/10:45
9:00/10:45
9:00/10:45
9:00/10:45
9:30/11:15
9:00/10:45
9:00/10:45
9:30/11:15
9:00/10:45

Dobrá - Bospor Bohumín
MFK Havířov "B" - Dobrá
Dobrá - MFK Karviná "B"
Český Těšín - Dobrá
Dobrá - Těrlicko
Loko. Petrovice - Dobrá
Dobrá - Staré Město
Dobrá - Inter. Petrovice
Staříč - Dobrá
Dobrá - Slovan Havířov

Rozpis utkání OP staršího dorostu podzim 2016/2017 TJ Sokol Dobrá - dorost
DATUM

DEN

ČAS

DOMÁCÍ - HOSTÉ

14. 8.
20. 8.
28. 8.
3. 9.
10. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.
16. 10.
22. 10.
30. 10.
5. 11.

NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO

14:30
14:30
14:00
14:00
13:30
13:30
13:00
12:30
12:00
11:30
11:30
11:30

Jablunkov - Dobrá
Dobrá - Dobratice/Vojkovice
Bystřice - Dobrá
Dobrá - Smilovice/Nebory
Mosty - Dobrá
Palkovice - Dobrá
Dobrá - Baška
Dobrá - Hrádek/Návsí
Milíkov - Dobrá
Dobrá - Oldřichovice
Písek/Bukovec - Dobrá
Dobrá - Čeladná
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Rozpis utkání I. A třídy mužů sk. B podzim 2016/2017 TJ Sokol Dobrá - muži
DATUM

DEN

ČAS

DOMÁCÍ - HOSTÉ

13. 8.
20. 8.
28. 8.
3. 9.
10. 9.
17. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.

SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:00
14:00

Sedliště - Dobrá
Dobrá - Dobratice
Bystřice - Dobrá
Dobrá - B. Albrechtice
Stonava - Dobrá
Dobrá - Petřvald na Moravě
Brušperk - Dobrá
Dobrá - Staré Město
Dobrá - Dolní Datyně
Vratimov - Dobrá
Dobrá - Libhošť
Hlubina - Dobrá

5. 11.

SO

Dobrá - Věřovice

14:00

Oddíl kopané

Nohejbal trojic
Dne 23. 7. 2016 se odehrál již 14. ročník nohejbalového turnaje trojic. V krásném
areálu Sport Relax Clubu v Dobré se sešlo 12
týmů, které bojovaly o hodnotné ceny. Chtěl
bych poděkovat p. Jelénkovi za bezplatný
pronájem kurtů a p. Jelénkové s kolektivem
za vynikající grilované klobásky a vstřícnou
obsluhu. Naši sporťáci D. Hájek a F. Křižák
se zapotili u rozhodování zápasů, které nebylo vždy jednoduché, za což jim patří velký
dík. Výsledky turnaje jsou následující:

(autodíly p. Carbolová), p. Růžičková
(obuv), VÚHŽ v Dobré, J. Kokoř (projížďky), Motozem, Dobré Barvy (p. Ramíková)
a Dobrá Hospoda. Těšíme se na další setkání u různých akcích.

1. místo: A. Chmiel, J. Pazdera, Pišta
2. místo: P. Stružka, R. Halla, M. Stružka
3. místo: T. Žurovec, P. Vlček, M. Vlček
Za mnoho krásných cen, které udělaly
velkou radost v závěrečném losování i těm,
kteří se umístili na spodních příčkách, moc
děkuji níže uvedeným sponzorům.
Obec Dobrá, Pivovar Radegast, Sport
Relax Club v Dobré, Mobis s.r.o., Cascar
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Za sportovní komisi
René Křižák

Zahrádkáři informují
VÝSTAVA
ZO ČZS Dobrá pořádá ve dnech 17. 9. až 19. 9. 2016 výstavu Ovoce a zeleniny v multifunkčním sále Základní školy Dobrá.
Představí se i včelaři se svou výstavkou a produkty. Výstavu zpestří svými výpěstky
a výtvarnými pracemi také žáci základní a mateřské školy Dobrá.
Na výstavě bude probíhat druhý ročník soutěže o nejkrásnější jablíčko obce Dobrá.
Podmínkou soutěže je, že soutěžící vystaví další tři ovoce stejné odrůdy. Vítěz bude zvolen
anonymně návštěvníky výstavy. Výsledek soutěže o nejkrásnější jablíčko vyhlásíme v neděli
v 16 hod., úspěšného pěstitele odměníme věcnou cenou.
Přijďte se pochlubit svými výpěstky i vy občané Dobré. Nad celou výstavou a soutěží
převzal patronát náš starosta Ing. Jiří Carbol. Výpěstky se budou přijímat 16. 9. 2016 od
8 hodin do 16 hodin. Na vaši návštěvu a výpěstky se těší doberští zahrádkáři.
MOŠTOVÁNÍ - Zahrádkáři, ZO Vyšní Lhoty
Kontakt: 605 973 725 p. Tesarčík – po domluvě.
Předseda ZO ČZS, Čestmír Jež

Naši rodáci slavili výročí
Jičín. Salesián P. Mgr. Ing. Jaroslav Němec
oslavil 26. výročí od primiční mše svaté.
Od roku 2000 byl jako spirituál na Cyrilo-

V červnu a červenci oslavili výročí 3 kněží, rodáci z Dobré. Nejmladší z nich P. Mgr.
Jiří Ramík oslavil 20. výročí kněžství. V současné době je v Kopřivnici, děkanát Nový
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metodějském gymnáziu v Prostějově, nyní
přechází na nové místo do Brna. Třetím
z oslavenců je P. Mgr. Jan Gacík, salesián.
V neděli 24. července jsme měli milou příležitost při slavnostní mši svaté s ním oslavit
40. výročí kněžství. V působivé promluvě
nám přiblížil, co za oněch 40 let prožil na 10
místech, ve kterých působil. Nyní jako důchodce je ve farnosti Havířov. Po mši svaté
následovalo blahopřání a jako na správné
oslavě nechyběly koláče, perníčky i štamprlička a nikomu se nechtělo domů. Všem našim rodákům přejeme do dalších let pevné
zdraví a Boží požehnání.
Drahomíra Gongolová
foto Markéta Skarková

Žijí tady s námi, znáte je!
V minulém čísle Doberských listů jste si mohli přečíst rozhovor se starostkou Sboru dobrovolných hasičů, paní Ludmilou Baranovou. Tentokrát jsme se vám rozhodli představit předsedu
Klubu seniorů, pana Čeňka Juřicu. Co jsme se o tomto důležitém člověku naší obce dozvěděli?

Jak dlouho jste předsedou Klubu seniorů
a jak jste se k této roli dostal?
Předsedou Klubu seniorů jsem od ledna
roku 2010. K této roli jsem se dostal, jak se
říká, jako slepý k houslím. Ale pěkně popořádku. V červenci roku 2008 jsem se stal
řádným občanem obce Dobrá a začal jsem se
zajímat o dění v obci a přemýšlet, jak naplnit volný čas. Z Doberských listů jsem vyčetl,
že funguje Klub seniorů a organizuje výlety
do okolí, sportovní činnosti a jiné akce. Zjistil jsem, kde je knihovna a v té jsem se zeptal, zda se můžu stát členem. Po zaplacení
členských příspěvků jsem se stal na podzim
roku 2009 členem Klubu seniorů. Krátce na
to za mnou přišla tehdejší předsedkyně paní

Čajánková a nabídla mi, jestli nechci dělat
předsedu. Její přesvědčování bylo tak intenzivní, že jsem nakonec podlehl a od ledna
2010 jsem předsedou klubu.
Co všechno obnáší být předsedou?
Každý rok musím čtyřikrát svolat výbor
a připravit program činnosti na další čtvrtletí. Dvakrát ročně pak objednat autobus
a naplánovat trasu zájezdu. Také zajistit
smažení vaječiny v Kačabaru, opékání klobás, školní sál na výroční schůzi a provozuschopnost naší klubovny. Na žádost obce
zajistit členy na výpomoc při akcích pořádaných obecním úřadem a mnoho dalších
věcí.
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Kolik členů je členem klubu?
Klub seniorů čítá v současné době celkem 90 členů. Tento počet se drží po celou
dobu mého vedení.
Jaké akce pravidelně pořádáte?
Mezi pravidelné akce patří zájezd pořádaný v červnu a září, jarní smažení vaječiny v Kačabaru a podzimní opékaní klobás.
Oslava MDŽ, Dne matek, mikulášská nadílka a ukončení roku. Od jara do podzimu
chodíme na školní hřiště hrát petanque.
Kde berete inspiraci, kam se vypravit?
Nápady, to je to nejdůležitější, co je zapotřebí pro činnost v klubu, kde jsou členové, kteří už procestovali spoustu míst. Přesto občas někdo přijde s dobrým nápadem,
mám známé, kteří jsou členové jiných klubů
a někdy mě inspirují. K dispozici jsou také
informační centra a tak se vždy něco vybere.
Pomáháte při mnoha akcích pořádaných obcí, které to jsou?
Členové klubu se zapojují do mnoha
akcí, které pořádá jak obecní úřad, tak jednotlivé komise. Pomáháme při sběru ošacení a nádobí pro charitu, na dětském dnu,
při školení včelařů, zahrádkářům při výběru
nejlepšího jablka roku a pokaždé, když nás
o to někdo požádá.

Pomáháte i na Velké Doberské, která se
blíží, co to obnáší?
Jak říkáte, tak se nám nezadržitelně blíží termín konání Velké Doberské, na které
mají členové klubu své úkoly a aktivně se
podílejí na bezchybném průběhu. Každý rok
nás zastupitelé obce pověří dílčími úkoly.
Jedná se převážně o provázení účastníků
z družebních obcí ze Slovenska a Polska.
Děláme jim doprovod a pomáháme řešit
vzniklé problémy.
Má klub nějaká přání do budoucna?
Přejeme si hlavně, abychom byli zdraví
a mohli naši činnost provádět i nadále. Také
aby obecní úřad našel finance a mohl naše
fungování podpořit jak finančně, tak všeobecně.
Jaké jsou vaše další záliby a koníčky?
Na mé další koníčky a záliby už moc
času nezbývá. Žijeme se ženou v rodinném
domku, kde jsme v loňském roce skončili
s opravami. Teď se můžeme věnovat pěstování květin, zeleniny a je pořád co dělat.
Panu Čeňku Juřicovi děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí a hlavně zdraví, při
vedení našeho Klubu seniorů.
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Monika Návratová

8/2016

ZALOŽENÍ A POČÁTKY VĚŽE NAŠEHO KOSTELA
Věž našeho kostela se pyšní svou výší nad okolními stavbami, které ji
nedosáhly, ale konkurují ji — jsou to věž hasičské zbrojnice, komín školní
kotelny a nadstavby některých bytových domů. Vyšší jsou jen stožáry vysokého
napětí a v patřičné vzdálenosti silueta nošovického pivovaru a výšková budova
VÚHŽ. Věž kostela se zdála ještě vyšší, když byla patrová jen budova panského
dvora — Oráče a všechny ostatní chaloupky a domečky byly jen přízemní.
Když byl konečně po čtyřech letech (v roce 1686) dostavěn náš kostel, zůstala při něm zánovní
dřevěná zvonice po starém kostele dřevěném. Vyvstala otázka, zda ji zbořit, prodat, převézt jinam
(nic zvláštního, i dřevěný kostel z Dobré byl převezen do Soběšovic) anebo zachovat a věž postavit
až zvonice zchátrá. Druhá varianta byla šetrnější, avšak ani po 100 letech nebylo dost peněz na
její stavbu. Kostel byl až do roku 1818 bez věže, jen se starou dřevěnou zvonicí se třemi zvony.
Patrony kostela a tedy skutečnými vlastníky byli Pražmové, tedy vrchnost sídlící na zámku ve
Frýdku, kteří „stánek boží“ poskytli církvi pod její správu. Nesli tedy všechny náklady na větší
opravy a údržbu. Nástupce hraběte Pražmy, mladý Karel Pražma z Bílkova učinil veřejný slib, že
jak zdědí po otci panství, věž kostela nechá v Dobré vybudovat. Nestalo se, protože mezitím otec
panství prodal Habsburkům a zdálo se, že kostel zůstane bez věže napořád. Než se ale odstěhoval
natrvalo do Vídně, zanechal na stavbu počinek 1000 zlatých (přepočteno asi 1,5 miliónů korun).
Po napoleonských válkách a bankrotu v roce 1811 bylo z nich tak akorát na vypracování projektu.
Naše farnost měla ale štěstí na správce panství Jana Petra z Tešenfeldu, jenž byl právě před 200
lety ve Frýdku na odpočinku a přes Dobrou jezdil do Těšína. Dobrou a její dosud marný zápas
o peníze na stavbu věže, v níž by byly zavěšeny všechny tři zvony, znal a rozhodl se pomoci. Přispěl
na stavbu z důchodů panství a když to byla už slušná suma, přidal převážnou část majitel panství
arcivévoda Albrecht Saskotěšínský.
Plány na stavbu věže byly svěřeny stavebnímu mistru Floriánu Jilkovi (Jilg, Ilg) z Brenova
u Bruntálu, který byl v té době již uznávaným architektem Těšína, jemuž — po požáru v roce 1789
— dával již co 27letý mladý muž (od roku 1807) moderní vzhled. Byl to člověk nesmírně pilný a
nadaný. Postavil v Těšíně divadlo, horní bránu, židovskou synagogu, hostince, domy, v Bystřici
nad Olší evangelický kostel. Popravdě řečeno, věž kostela v Dobré byla jeho okrajovým projektem,
ale i tak ho zvládl mistrně. Navázal uzavřením západního průčelí na baroko hlavní lodi a citlivě
propojil obě stavby dovnitř vypouklými štíty, jejichž okraje ozdobil kamennými piniovými šiškami.
Plány na stavbu kostela dodal Jilk 1. května a hned vytyčil základy. Základní kámen byl položen,
po svezení horniny a vykopání hlubokých základů, již za tři týdny, v úterý 21. května. Zednickým
mistrem byl František Javorek z Fryčovic. Stavba věže trvala dva roky. V létě a na podzim 1816
byla věž vyzděna do výše patra, jak prozrazuje římsa a trojúhelným tympanonem a zasazeným
oválným znakem. Ten je vytesán do pískovce. Po několika „obnovách“ jsou nám heraldické figury
již hůře srozumitelné a rozeznáme bezpečně jen slezskou a těšínskou orlici. Nejdůležitější je
letopočet vespod »1816«. Co je výše, bylo dostavováno přiští a následující rok.
Víme, že rok 1816 byl prý neúrodný a neveselý, a že v době stavby základů a přízemí věže táhla
krajinou z napoleonských válek domů ruská vojska. Vojáci se chovali všude slušně a obyvatelstvo
jim vycházelo vstříc. Nové věži kostela lidé proto začali říkat »ruská«. O Floriánu Jilkovi, jenž se
zasloužil o krásný vzhled kostelní věže, víme ještě mnohé, ale zakončíme kuriozitou: Nevíme, zda
zemřel roku 1840 nebo 1841, neboť se tak stalo v noci z 31. prosince na 1. ledna…
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
Čerpáno z: Josef Volný: Dějiny kostela sv. Jiří v Dobré; Bohumil Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska. Kronika obce.
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Požáry na polích
Požáry suchých dozrálých plodin a strnišť se vyznačují rychlým šířením požáru,
zasažením velké plochy s možností ohrožení blízkých budov, stohů nebo
rozšířením do lesních porostů.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se mimo jiné rozumí doba sklizně,
posklizňových úprav a skladování obilovin a pícnin. Podmínky k zabezpečení
požární ochrany v tomto období jsou stanoveny v nařízení kraje.

Zabezpečení požární ochrany při sklizni
• dodržovat zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně,
• žňovou techniku vybavit potřebným množstvím hasicích přístrojů,
• zamezit styku hořlavých materiálů (seno, sláma, prach) s horkými povrchy např. instalací
lapače jisker,
• pravidelně kontrolovat zda nedochází k namotávání sena a slámy na pohyblivé části strojů,
• preventivně kontrolovat elektronistalaci a palivovou soustavu žňové techniky,
• v případě založení stohu na strništi, provést po naskladnění jeho oborání tak, aby vznikl
ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 m,
• mít k dispozici vhodné funkční spojovací prostředky k přivolání pomoci,
• mít dostatečnou zásobu vody a techniku k oborání případného místa požáru.

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru,
neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.

www.hzsmsk.cz
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Lesní požáry
Lesní požáry se vyznačují rychlým šířením požáru
na velkých plochách a způsobují značné škody.
V lese je zakázáno:
• rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně mimo vyhrazená místa a také
do vzdálenosti 50 m od okraje lesa;
• kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty;
• provádět plošné vypalování porostů, suché trávy apod.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny při spalování
hořlavých látek na volném prostranství stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru a zároveň spalování předem oznámit na územně příslušný HZS kraje.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Vyhlašuje krajský úřad a podmínky k zabezpečení požární ochrany v období
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů jsou uvedeny v nařízení kraje.
Vlastník nebo uživatel lesa je v tomto období povinen zabezpečit opatření
proti vzniku požáru, pro jeho včasné zjištění a proti jeho rozšíření např.:
• nespalovat hořlavé látky, rozdělávat otevřené ohně,
• zajistit hlídkovou činnost,
• udržovat lesní cesty sjízdné a volné,
• udržovat zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo
umožněno jejich použití.

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku
požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.

www.hzsmsk.cz
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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
Právní záležitosti
projedná a vyřídí
s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodin
v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu
v Nošovicích – zelená budova
(vedle rest. „Radegastův šenk“,
v přízemí se nachází potraviny)

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti
občanského, obchodního a rodinného
práva a sepisování listin, žalob, smluv
vč. kupních, darovacích, také převody
nemovitostí, věcná břemena apod.

• Kdykoliv můžete telefonovat na
603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město,
Na Fojtství 8, 736 01
Tel., fax: 596 810 741 • mobil 603 447 219
• e-mail: zoric@atlas.cz

SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA

NABÍZÍ VÝUKU NA
HUDEBNÍ NÁSTROJE
• klavír • akordeon
• zobcové flétny

– sopránová, altová, tenorová, basová

• příčná flétna • kytara
• trubka • baskřídlovka
• pozoun • baryton
Přihlaste se: dne 6. září 2016
kde: v přízemí školní družiny
v Dobré
v kolik: 13.15 – 16.30 hodin
Schůzku si můžeme individuálně domluvit
/ mobil. číslo: 604 821 849 /
Těší se na Vás - Miriam Dýrrová dipl. um.

Je vhodné předem zatelefonovat!

Truhlářství-Muroň
Výroba nábytku
tel. 774720207
Schodiště
www.truhlarstvi-muron.cz
Pergoly
Autodoprava do 3,5t.
Přijmu brigádníka na výpomoc
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Měsíc výhodných nákupů
a zdravého spaní
Příjemný spánek je důležitý pro
každého z nás. Využijte srpnových dnů výhodných nákupů
a zdravého spaní ve SNOOZE
značkové spaní ve Frýdku-Místku, OC Paráda, ul. Dobrovského 3680. SNOOZE nabízí vysoce kvalitní matrace, postele, rozkládací postele, anatomické polštáře i ložní
soupravy. Během srpna můžete nakoupit vše se slevou 10 – 30 %.
Poraďte se, jak vybrat správnou matraci pro vás nebo pro vaše blízké.
S výběrem matrace Vám pomohou odborní prodejci. Ke každé zakoupené matraci navíc získáte cestovní polštář z paměťové pěny jako
dárek a slevu na další nákup. A pokud chce nakupovat extra výhodně,
pak využijte akci 1 + 1 matrace (Regina Mary) zdarma. Bližší informace
na www.znackove-spani.cz.

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 5. 9. 2016 do 12.00 hodin.
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