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Slovo starosty
Vážení občané,
v pondělí 12. září 2016 proběhlo ve společenském sále naší základní školy další jednání Zastupitelstva obce Dobré, svolané dle
harmonogramu pro tento rok. Bližší zprávu
z tohoto jednání obdržíte v příštím vydání
zpravodaje.
V minulém vydání Doberských listů
jsme Vám psali, že došlo ke změně na místě duchovního správce naší farnosti Dobrá.
V současnosti u nás působí od srpna 2016
P. ThLic. Marek Kozák. Má na starosti kostel sv. Jiří v Dobré, kapli Navštívení Panny
Marie v Nižních Lhotách a dřevěný kostelík
na Prašivé. Přejeme novému panu faráři,
aby se mu u nás v obci líbilo, a srdečně jej
u nás vítáme.
Dva měsíce prázdnin uběhly jako voda,
dětem skončilo období volna a začal nový
školní rok. Společně s paní ředitelkou jsme
přivítali více jak šedesát žáků prvních tříd.
Všem žákům základní školy přejeme hodně úspěchů ve studiu v tomto školním roce
a zvláště novým prvňáčkům přejeme úspěšný start. Jak jsme již psali, tak i během
prázdnin probíhal ve škole čilý stavební
a provozní ruch. Chtěl bych touto cestou
poděkovat vedení školy i všem provozním
zaměstnancům, za jejich obětavou práci na
úklidu školy po stavební činnosti.
V sobotu 13. srpna proběhl další Kulturní den pořádaný Sdružením obcí povodí Morávky. V areálu Kamenité ve Vyšních
Lhotách se sešli milovníci dechové hudby
a samozřejmě nechyběli ani návštěvníci
z Dobré. Počasí se tentokrát vydařilo a účastníkům se všechna hudební vystoupení velmi
líbila.

Poslední srpnová sobota již tradičně
patří slavnosti Dne obce – Velké Doberské 2016. Tak tomu bylo i letos a 27. srpna
jsme v poledne uvítali hosty ze Slovenska
i Polska. Pro všechny návštěvníky, a nebylo
jich opravdu málo, byla připravena široká
nabídka kulturní zábavy. Samozřejmě nechybělo také nejrůznější občerstvení, takže
si všichni mohli vybrat podle své chuti či
nálady. Všem, kteří jste obětavě pomáhali, všem dobrovolníkům, členům komisí,
zaměstnancům obecního úřadu a členům
občanských spolků velmi srdečně děkuji.
Velmi rád bych poděkoval také všem sponzorům, protože bez jejich ﬁnanční či materiální podpory bychom těžko mohli podobnou akci v takovém rozsahu uspořádat.
Sobota 3. září zase patřila všem sportovcům, jelikož se konal Sportovní den obce
Dobrá. Na multifunkčním hřišti se od rána
až do odpoledne pořádaly různé soutěže
pro děti i dospělé. Senioři využili nové hřiště, aby si změřili síly v petangu. V turnaji
soutěžila sice jen dvě družstva, ale nikomu
to moc nevadilo. Dětské soutěže probíhaly celé dopoledne. Děti si domů odnášely
sladké odměny a už se určitě těší na další
akce. Děkuji všem členům sportovní komise
a organizátorům, kteří se o pohodový průběh celého sportovního dne postarali.
Na závěr přijměte srdečné pozvání na
„Výstavu ovoce a zeleniny“, která proběhne ve dnech 17. až 19. září 2016 ve
společenském sále Základní školy v Dobré.
Na Vaši účast se těší pořadatelé – ZO ČZS
Dobrá.
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Ing. Jiří Carbol
starosta obce

VELKÁ DOBERSKÁ 2016
Ohlédnutí…
Dny se krátí, začal nový školní rok, plní
se sběrný dvůr, vyhlížíme podzim – tyto
ukazatele značí, že máme za sebou nejen
prázdniny, ale i další ročník Velké Doberské,
akce, která má nezaměnitelné místo v kalendáři vždy poslední sobotu v měsíci srpnu.
A jaký byl ročník čtrnáctý?
Mohl bych s klidem napsat – tradiční, na
vysoké úrovni, s několika novinkami.
Vše začalo příjezdem našich přátel
z Ochodnice a Mucharze. Jejich autobusy dojely přesně na čas a hosté se spolu se
svými průvodci z řad Klubu seniorů odebrali k obědu do školní jídelny – již mnoho
let vedení obce spoléhá na pomoc a skvělé
kuchařské umění našich milých kuchařinek
– ani letos ve složení Olga Mužná, Herta
Kavková, Lenka Chotárová a Radana Weissmannová nezklamaly, hosté i domácí organizátoři si velmi pochutnali. Děkujeme,
dámy, za vysokou úroveň vašeho kulinářského umění.
Po obědě dostali členové folklorních
souborů Seniorka, Kýčera, Kozinianie
a mažoretky ze skupiny Ellis prostor
k převléknutí, neboť čas neúprosně běžel
a začátek programu se blížil… zde musím
vyzvednout působení našich seniorů, kteří
postupovali podle předem daného časového
harmonogramu zcela samostatně, aktivně
se hostům věnovali a snesli by jim „modré
z nebe“ – v letošním roce se této nezáviděníhodné, avšak velmi záslužné role ujali
Čeněk Juřica, Štěpánky Kupková, Vojtěška
Gavlasová, Drahomíra Gryžboňová, Věra
Čížková, Alena Svobodová, Jiří Křenek,

Ivanka Křenková, Jarmila Pastorová, Emilie
Walachová, Marie Pastorová a Libor Kohut.
Moc děkujeme za starostlivost a péči všem.
A pokračujeme dále…
Tradiční byl letošní ročník rovněž tím,
že začal Mezinárodní soutěží v přípravě bramborových placků. Šest soutěžících trojic s úderem 14. hodiny započalo
s činností, jejímž vyvrcholením byl chutný
placek. Snad potěším všechny zúčastněné
týmy, když uvedu, že mezinárodní porota
ochutnala každý vyrobený placek a nakonec je všechny snědla. Mezitím však vynesla
ortel – na čtvrtém místě se letos umístili
shodně hasiči, zahrádkáři a zcela nová trojice z řad fotbalistů. Třetí místo obsadil obecní tým, stříbrní pak byli překvapivě „šprtci“
a palmu vítězství si po zásluze odnes jediný zahraniční účastník, tým z Mucharze.
Nádherným okamžikem, který ovšem není
zachycen na žádné z fotograﬁí, bylo radostné vyhození kuchařské čepice do výšky –
tímto gestem oslavil polský tým vítězství.
Tradiční byly rovněž atrakce pro děti –
k vláčku a kolotoči přibylo nové zařízení,
„jumping“, a k vidění byla i salta! Starší kluci mohli navštívit střelnici, děvčata, slečny
a paní stánek s kosmetikou společnosti
Avon. Za plotem bylo možno spatřit koně –
ti již tradičně doplňují program oslav. Hned
u vchodu si děti mohly vzít balónek s logem
obce, o výdej se vzorně starali Petr Mališ
a Jiří Poljak.
Již od 14 hodin byl jeden kout areálu plný
červené barvy – ano, hádáte správně, řeč
je o pracovnicích (letos dojely jen ženy…)
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Charity F-M, které bývají v rámci svých
stanovišť vyhledávaným zdrojem zábavy
i poučení a tvoří klidný „přístav“ a protipól
všemu, co se odehrává na pódiu. Ani letos
dámy v červeném nezklamaly a přivábily na
svá stanoviště spoustu dětí i rodičů. Spolu
s nimi tvořily, hrály si, zajímavě si povídaly, prostě byly opět nedílnou součástí Dne
obce Dobrá, a pokud projeví zájem i v roce
příštím, pozvánku už vlastně nyní mají. Moc
vám děkujeme.
V 15 hodin byla Velká Doberská 2016
zahájena odpolední částí.
Na pódiu se poprvé objevila zcela nová,
avšak jistotou a sebevědomím (na základě
tvrdé, krátké přípravy, na níž se podílela
spolu s rodiči i paní učitelka Jana Kavková)
oplývající moderátorská dvojice – Nátalka
Pajdlová a Kryštof Skokan. Přítomné návštěvníky – ze slovenské Ochodnice, polské Mucharze i ty domácí – pěkné přivítali
a uvedli děti z pohybového kroužku mateřské školy, které vystoupily s tanečním
číslem na dětskou písničku Večerníček.
Choreograﬁi tanečku si děti vymyslely téměř samy. O vše ostatní se postarala paní
učitelka Michaela Harvišová. Moc pěkné,
děti si vysloužily potlesk přítomných diváků
zaslouženě.
Mladá moderátorská dvojice pokračovala ve své práci a zvala na pódium postupně
soubory Seniorka, Kozinianie, Kýčera
a mažoretky Ellis. Soubory prezentovaly
svou uměleckou tvorbu s patřičným zaujetím, obecenstvo se dostávalo pomalu do
varu – nejen díky skvělým výkonům umělců, ale také všeobjímajícímu a spalujícímu
horku.
Odpolední blok zakončila děvčata z naší
školy – a takhle je uvedli naši „malí“, ale
skvělí moderátoři: „Žákyně druhé třídy (po

prázdninách možná „třeťačky“) oslnily maminky a babičky na oslavě Dne matek svým
tanečním výkonem a přinutily je tleskat do
rytmu! Říkají si KOČKY Z DOBRÉ, vede
je paní učitelka Jiřina Zachníková a chtějí se
předvést také vám!“
A děvčata se opravdu předvedla a ukázala, co v nich je a do budoucna ještě jistě
bude!
Před slavnostním zahájením ještě zatančili profesionálové ze studia Roots Company, Natálka s Kryštofem poděkovali vystupujícím, návštěvníkům popřáli příjemnou
zábavu a předali žezlo Jirkovi Bastovi…
odcházeli z pódia za obrovského aplausu
a mohu vám říct, že někteří z diváků dokonce vstávali z laviček, aby ještě více ocenili výkon našich talentů. Děkuji vám oběma, Natálko a Kryštofe, i rodičům i paní učitelce.
V rámci slavnostního zahájení přivítal
starosta obce Dobrá pan Jiří Carbol všechny přítomné hosty, popřál jim příjemnou
zábavu, předal mikrofon k přednesu zdravic
i starostovi obce Ochodnica panu Radoslavu Ďuroškovi a paní Martině Radwan z Mucharze. Součástí slavnostního zahájení bylo
rovněž předání Ceny obce – za dlouholeté
vedení chrámového sboru ji zaslouženě obdržel pan Zdeněk Tesarčík. Blahopřejeme.
Ještě před zahájením podvečerní části
programu dostali prostor mladí muzikanti ze školy, představily se hned dvě kapely – tou první byli Strakapood – v sestavě
Dominika Žváková - bicí, Michal Kroček elektrická kytara, Jiří Poljak - zpěv. Druhá
s názvem Náhoda vystoupila ve složení Nela
Žáková - zpěv, Natálie Žáková - klávesy,
Dominika Žváková - elektrická kytara, Michal Bojko - elektrická kytara, Petr Karásek
– bicí. V krátkém bloku zazněly sklady z repertoáru kapel Marilyn Manson, Metallica,
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ale i Gabriely Gunčíkové nebo Adele. Ptáteli se, kdo je manažerkou těchto kapel, pak
vězte, že je to paní učitelka Andrea Hovjacká.
....................................................................
Obecenstvo pod pódiem se vyměnilo,
své místo si hledali příznivci kapely Tango,
někteří už vyhlíželi příjezd legendy českého
blues i rocku pana Vladimíra Mišíka – a vše
pokračovalo v duchu dobré zábavy. Zatímco
Miroslav Imrich s Tangem roztančili areál
i šokovali maskami a ohněm, pan Mišík
vše zklidnil, všechny svými skladbami vrátil i o třicet, čtyřicet let zpátky, starší posluchači i ti mladší si mnohé písničky zpívali
s ním, byly vidět slzy… osobně se přiznám,
že mým vrcholným zážitkem bylo podat panu
Mišíkovi ruku a přivítat jej u nás v Dobré
jménem všech jeho dlouholetých příznivců.
Nad areálem se smráká, mění se styl
hudby a zcela zaplněný prostor pod pódiem
hlasitě vítá slovenskou hudební legendu –
Metalinda předvádí show „amerického“
střihu, zpěvák podává naprosto profesionální výkon, nenuceně baví přítomné, sousedé
nalevo i napravo se baví, tleskají, zpívají
společně známé refrény… povedená volba
se slovenskou kapelou.
Čeká se na ohňostroj – jeden z opět tradičních momentů, rok co rok vylepšuje ohňostrůjce Láďa Krištof své mistrovství, letos
se dokonce povedlo naplnit souvětí – Já mávám, ty púšťaš – naprosto přesně. Moderátor mávl rukou a první rachejtle vyletěly do
tmavé noci. Skvělá podívaná, Láďo.
....................................................................
Tradiční byly také stánky s občerstvením – hasiči opět zvítězili v soutěži o nejdelší řadu (nikoliv na pivo, ale na jejich velmi
chutné placky…), letos se členové SDH se-

šli v následující sestavě: Ludmila Baranová,
Matěj Baran, Petr Carbol, Pavla Carbolová,
Markéta Řízková, David Gavenda, Michaela Řízková, Lukáš Řízek, Lenka Hrabcová,
Radek Hrabec, Kristýna Hrabcová, Drahomíra Gryžboňová, Romana Ponikvová,
Kateřina Ponikvová, Tomáš Kaňok, Renata
Pavelková, Marcela Kiszová, Vlastimil Kisza, Aneta Kiszová, Kamil Kisza, Květoslava
Řízková, Zdeněk Řízek, Simona Řízková,
Karel Mikoláš, Hana Zelenková, Dominik
Zelenka, Iveta Řeháková, Ladislav Matera,
Jarmila Krištofová, Ladislav Krištof, Martin
Sikora, Barbora Žurková, Nikola Imričková, Pavla Juráčková a Petr Klimunda. Všem
patří velký díky za obětavost a aktivní přístup i za pomoc při ﬁnále plackové soutěže.
K inventáři (v dobrém slova smyslu)
patří i myslivci – jejich osádku letos tvořili Jaroslav Byrtus, Dan Hendrych, Karel
Klimek, Václav Vaněk, Milan Forgač, Jan
Matera, Patrik Baláž, Lukáš Pantlík, Václav Pantlík, Vítězslav Pantlík. Myslivci vždy
připraví znamenitou krmi, jejich gulášek
bývá návštěvníky zmiňován v superlativech.
Díky, pánové.
Tradičními se už stávají fotbalisté, jejich stánek patří k těm nejveselejším, oplývá
dobrou náladou, image stánku fotbalistů
pomohli letos vytvořit René Křižák, Pavel Velčovský, Filip Křižák, Pavla Kupková
a David Velčovský.
Novinkou mezi občerstvovacími „stanicemi“ byli letos judisté! Nevím, proč jim tak
dlouho trvalo naskočit na vlnu gastronomie,
ale nakonec se projevili jako nejvytrvalejší
a jejich zelnou polévku si přímo vyžádala celá Metalinda. Skvělý úvodní ročník,
dámy a pánové, ale netuším, jak by to dopadlo, kdyby někdo zodpovědný nevypnul
v brzkých ranních hodinách všem stánkům
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proud. Tedy i vám… A v jaké složení se nám
judisté představili? Milan Fajkus, Jana Fajkusová, Ivoš Janulek, Markéta Janulková,
Luděk Kubíček, Pavla Prőllová, Tereza Mecová a Simona Gregušová.
Nemohu nezmínit obecní stánek a také
další osoby, které se podílely na zdárné přípravě i samotném pohodovém průběhu
celého Dne obce. Celou technickou stránku přípravy měl na starosti Pavel Peterek,
s elektřinou pomohl Petr Prčík, stany pomáhali stavět veřejně prospěšní pracovníci, nad vším dohlížel nový správce investic
a obecního majetku Tomáš Chýlek – stejně
jako jmenovaní i další obecní zaměstnanci
si zaslouží velké poděkování – Eliška Andrlová, Alena Alexová (mimo jiné za starost
o hosty v sále…), Karel Kaňák, Pavla Michalíková stánek zaopatřovaly Jana Kolářová s dcerou, Martina Gorošová, Marcela
Kolková, Markéta Hlawiczková (staraly se
o kapely, o hosty i průvodce, o vedení obce
a jejich hosty, nabízely ZDARMA koláče
a slané pečivo, které na akci dodal pan
Jakub Milata, a vydržely až do samotného
závěru). Neobešly by se bez mužské pomoci, pomohli Petr Prčík, s čepováním piva
pak externí spolupracovníci pánové Karel
Kupka a Michal Tvrdý (ten se ujal role přímé
obsluhy stánku určeného pro kapely). Moc
děkujeme všem jmenovaným, kteří přispěli
velmi výrazným a významným dílem ke zdaru celé akce právě v obecních barvách.
....................................................................
Vraťme se na úplný úvod textu – vedle
slova tradiční se objevuje spojení na vysoké
úrovni – kromě malých moderátorů zmíním
vystoupení judistů, kteří díky zisku zlaté
olympijské medaile obdrželi lukrativní čas
k prezentaci svého sportovního umu. Na

dynamické ukázce se podíleli sourozenci
Luděk, Antonín a Karolína Kubíčkovi, bratři
Filip a Jakub Kolouškovi, sestry Vendula
a Tereza Mecovy, Šimon Filipec, Natálie Majdlochová, Simona Gregušová, Ondřej Sláma,
Adam Žídek, Adéla Davídková, Amálie
Danková, Denisa Švrčková, Václav Klepáč.
Trenéři ukázek byli Pavla Prőllová, Jaromír
Koloušek a Petr Kalivoda. Nádherný zážitek.
Program letošního Dne obce – Velké
Doberské 2016 byl rozdělen opravdu na minuty. Proto současně s vystoupením judistů
pod pódiem probíhala tradiční soutěž v házení (i chytání) vajec v jiném rohu areálu.
Letos se sešlo jen 10 dvojic a vítězný pár nemusel předvést až tak oslnivý výkon, přesto
zaslouženě vyhrál – vítězství zůstalo doma
díky Petru Mališovi a jeho kamarádce.
....................................................................
Celé povídání o průběhu letošního Dne
obce Dobrá – Velké Doberské 2016 je protkáno poděkováními, ale ta jsou na místě
a sluší se poděkovat všem, kteří buď přiložili ruku k dílu (kupříkladu členové kulturní
komise, kteří vyzdobili pódium), rozhodně
nelze zapomenout na lidi, kteří neváhali
a jali se areál v neděli uklízet – Bára Vláčilová, Markéta Hlawiczková, Tomáš Chýlek,
Josef Studenič nebo přispěli ﬁnanční částkou a podpořili tak zdárný průběh obecních oslav.
Váženými sponzory Velké Doberské
2016 byli:
JEWA, Hyundai, Hyundai Mobis,
Hyundai Glovis, První Key Stav, Firesta,
Mott macDonald, TS, Frýdecká skládka,
Ambra, Sport relax Club, Beston, Vodka
Helsinki, Tiskárna Kleinwächter, MPM,
VÚHŽ, Charita FM.
Děkujeme vám.
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Speciální poděkování zaslouží pánové
Jakub Milata, Ladislav Březina a Ladislav
Hampl.
Závěrem mi dovolte jménem vedení
obce poděkovat všem těm, kdo se podíleli na
organizaci, přípravě i realizaci této nadmíru
úspěšné akce, poděkování náleží také vám,
kteří jste akci navštívili a tím podpořili její
význam a přispěli svou účastí k zajímavému
efektu – kam se člověk podíval, uviděl známého!
Proto jsou akce tohoto typu pořádány,
proto jsou oblíbené, mají své kouzlo.
Přejme si, aby i ta příští, patnáctá, Velká
Doberská 2017 byla stejně úspěšná.

KULTURNÍ

P.S. Ještě jedna novinka, spíše povinná
součást takové akce se objevila – rozprašovač, který udělal radost spoustě dětí, ale
i dospělí rádi pod vodní mlhou strávili příjemnou chvilku – děkuji Makétě Hlawiczkové, že mi na poslední chvíli připomněla
málem pozapomenutou věc.
P.S. Bylo vydáno 400 kusů náramků!!!
(V textu je použito mnoho jmen osob –
nejsou k nim přiřazeny tituly. Omlouvám se
a děkuji za 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 prodávají 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
-6-
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
V pátek dne 7. října a v sobotu dne
8. října 2016 proběhnou volby do zastupitelstev krajů. Místem konání voleb je ve
volebním okrsku 1 a volebním okrsku 2
budova Základní školy Dobrá, Dobrá
č. 860, víceúčelový sál, 1. poschodí (přístavba nad školní jídelnou, vchod z boční
strany).
Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České
republiky).
Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb do zastupitelstev krajů volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková
komise zřízena.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je
zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost

voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do
okamžiku uzavření stálého seznamu nebo
podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné
žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní
úřad voličský průkaz předá osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve
dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou
volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu
je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Další informace budou zveřejňovány
na úřední desce a webových stránkách obce
Dobrá.
Martina Gorošová
vedoucí správního odboru

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2016
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. 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.
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Pozvánka na burzu dětského
zimního oblečení
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá Vás opět zve na burzu dětského zimního oblečení, která se uskuteční
ve dnech 23. a 24. září 2016 ve víceúčelovém sále ZŠ v Dobré. Pro ty, kdo o burze ještě neslyšeli nebo na ni nikdy nebyli, uvádíme
následující informace.
Do prodeje můžete nabídnout zimní
oblečení do 10-ti let věku dítěte a zimní vybavení (lyže, brusle apod.) vše dohromady
v maximálním počtu 30 kusů.
Pro urychlení vybíraní oblečení je nutná
registrace maminek. Maminka, která bude
chtít nabídnout věci k prodeji, se předem
přihlásí na email: komiseprorodinu@post.cz.
Po té jí bude přidělen registrační kód,
kterým označí své věci (lístkem připíchnutým nebo přilepeným), společně s uvedením
ceny a zároveň sepíše seznam věcí vč. ceny,
který předá členům komise. Je nutné zajistit, aby označení bylo stabilní a nedocházelo k jeho odlepení nebo odpadnutí.

Registrace bude probíhat od 15. 9. 2016
do 21. 9. 2016
Burza proběhne s následujícím programem:
Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré
v pátek 23. 9. 2016 v době od 9,30 hod do
11,00 hod. a od 15,00 hod. do 17, 00 hod.
V sobotu 24. 9. 2016 v době od 9,00 hod
do11,00 hod proběhne samotná burza, na
které můžete jiné zboží zase nakoupit.
Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů
se uskuteční rovněž v sobotu 24. 9. 2016
v době od 14,00-14,30 hod. Nevyzvednuté
věci, budou věnovány na charitu.
Věci musí být čisté a v dobrém stavu.
Věříme, že si pro své děti vyberete vhodné oblečení. Těšíme se na Vás.

Za Komisi pro rodinu
a občanské záležitosti
Žižková Marie

Plážový fotbálek
Druhou srpnovou sobotu dne 13. 8. 2016 se odehrál již 10. ročník plážového fotbálku
konaný Sportovní komisí obce Dobrá. Předpověď počasí nevypadala slibně, ale nakonec po
menší přeháňce jsme vše zdárně odehráli. Letošní ročník byl co do počtu účastníků rekordní.
Sešlo se celkem 9 týmů, které bojovaly o hodnotné ceny. Chtěl bych poděkovat p. K. Křižákovi
za bezplatné propůjčení areálu, p. P. Baranovi za výpomoc při výdeji párků a p. A. Jursové,
která společně s p. M. Návratem zajistili fotodokumentaci celé akce, kterou můžete zhlédnout na stránkách obce Dobrá. Velký dík patří níže uvedeným sponzorům, kteří přispěli do
závěrečného losování, kde mohl vyhrát kdokoliv z hráčů krásné ceny: obec Dobrá, pivovar
Radegast, Sport Relax Club v Dobré, vrakoviště p. K. Milata, VÚHŽ v Dobré, fa. Mobis
s.r.o., autodíly Cas-Car p. Carbolová, fa. Motozem, pizzerie Zanzibar, Těšínské jatka (pro-8-
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dejna Dobrá), Můj obchod (P. Pernicová), cykloservis p. L. Hájek. Výsledky turnaje jsou
následující:
1.
2.
3.

Místo: H. Filipčík, H. Pánek, L. Šmahaj, P. Čermák, P. Baran
Místo: J. Valica, J. Kachman, D. Iliadis
Místo: D. Hájek, L. Houda, M. Hrabec, J. Studenič

Byli jsme překvapeni velkou účastí fanoušků, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Těšíme
se na další setkání při sportovních akcích.
Za sportovní komisi René Křižák

Akce Klubu seniorů
Je to opravdu tak, prázdniny jsou nenávratně za námi, a tak je třeba ohlédnout se,
jestli jsme je nepromarnili.
První akcí byla návštěva ﬁrmy Hyundai
Motor v Nošovicích, kterou zařídil pan místostarosta Mgr. Milan Stypka. Sraz účastníků byl u kostela, kde nás vyzvedl autobus
a přepravil k ředitelství ﬁrmy. Tam se nás
ujala paní Kateřina Churá, která nás zavedla do přednáškového sálu a seznámila
nás ze základními údaji o ﬁrmě a promítla
ﬁlm o historii a průběhu rozšiřování výroby.
Poté jsme byli vybaveni výstražnými vestami, malými přijímači a sluchátkem kde

jsme dostávali informace o postupu výroby,
a brýlemi z důvodu bezpečnosti při prohlídce svařování dílů karoserii, kde dochází
k odletování jisker. Pak jsme nasedli na dva
elektrické vláčky a vydali se do provozu.
Mnozí účastníci byli překvapeni čistotou,
květinovou výzdobou, a hlavně činností různých automatů, které jsme viděli. V současné době se vyrábí typy ix20, i30 a Tucson. Po
absolvování prohlídky nás vláčky dovezly
zpět, tam jsme odevzdali zapůjčené pomůcky, nastoupili do autobusu a odjeli domů.
Myslím si, že tato prohlídka ﬁrmy Hyundai
Motor v mnohých zanechala trvalé zážitky.
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Další prázdninová akce se konala v areálu „Kamenité“ ve Vyšních Lhotách, které
pořádá Kulturní den SOPM (sdružení obcí
povodí Morávky) s podtitulem „Nejen pro
seniory“.
Také na tuto akci nám obec zajistila autobus, který zájemce dopravil z Dobré na
místo konání akce a pak zpět. V letošním
vystoupení se nám představila Malá dechová hudba RUBÍN ze slovenské Skalice a The

Beatles Revival, jehož vystoupení přivedlo do pohybu mnohé seniory, kteří si takto
vzpomněli na léta dávno minulá. Pěkná
hudba byla zajištěna, různé druhy občerstvení taky, počasí přálo a tak jsme prožili
hezké odpoledne. Mrzí mne malá účast ze
strany občanů obce.
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Za Klub seniorů Čeněk Juřica
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Nepřehlédněte
Varování před podomními prodejci
Stále se objevuje snaha prodejců pronikat do příbytků občanů, nabízet tam od slevy na energiích (plynu, elektřiny), přes fantasticky fungující, kvalitní, ale levné zboží,
až po deky, hrnce, prostě všechno, co si jen
člověk vymyslí. Pokud o tom člověk jen slyší
v rádiu, nebo se o takových praktikách dozví
z televize, zaujme ho taková informace jen
na malou chvíli, zamyslí se nad ní možná
v tom duchu – mně se přece nikdy nemůže
nic podobného stát, já přece do domu a ani
do zahrady nikoho nepouštím – a pustí ji
z hlavy. Dokonce, stane-li se něco podobného sousedce či sousedovi, ani v tu chvíli není
na prvním místě obezřetnost, jen tvrzení –
mě se to přece netýká.
Dovolím si tady s vámi polemizovat,
protože jsou i z naší obce (a z doby ne tak
dávné) známé případy, kdy podomní prodejce nabízí slevu na elektřině a troufne si
zákazníkovi (tedy vám) říct: „Místostarosta
o tom ví, já jsem za ním byl“. A zákazník,
náš občan, vezme tento fakt (tuto lež) na
vědomí, stačí mu k tomu, aby začal s prodejcem jednat!

Na větu takového nebo podobného obsahu, prosím, nenaleťte! Není nic snazšího,
než vzít mobil nebo sluchátko telefonu a informovat se, zda na obci vědí, kdo a co tady
nabízí, a zda tuší, jestli to starosta, místostarosta nebo správce povolil.
Vždy mějte na paměti, že správně je –
starosta nebo místostarosta nebo správce
nebo kdokoliv z úřadu nikdy nic takového
nepovolil, ani v budoucnu nepovolí. A pokud ano, budeme vás všechny o tom informovat písemnou formou, zde v Doberských
listech, neboť ani rozhlas nedokáže informovat tak uceleně a plošně jako písemný
text, který si může každý přečíst.
Děkujeme za pochopení a mějte se na
pozoru.
Rada obce už připravuje obecně závaznou vyhlášku, která bude zakazovat
podomní prodej na katastru obce Dobrá.
Předpokládáme, že by se zněním vyhlášky
a jejím následným schválením mohlo zabývat zastupitelstvo obce na svém řádném
prosincovém jednání.
Milan Stypka

Výzva – pomoc s úklidem zahrady
Občané, kteří právě v těchto dnech uklízejí svou zahradu před zimním obdobím a zbavují
se větví, nechť tyto buď sami dopraví do sběrného dvora, nebo – v případě většího množství
– využijí služeb pracovníků obecního úřadu a dohodnou si odvoz. Větve je nutné připravit na
hromadu tak, aby se daly naložit a bez problémů odvézt.
Kontaktujte, prosím, pana Pavla Peterka na čísle 733 745 008, děkujeme.
Milan Stypka
- 11 -

Plán činnosti Klubu seniorů
na 4. čtvrtletí 2016
středa 12. října

Vycházka do okolí, sraz ve 13:00 hodin u nádraží ČD.

středa 9. listopadu

Výroční členská schůze v sále základní školy v 15:00 hodin.
Nezapomeňte dárky do tomboly.

středa 23. listopadu

Soutěž v bowlingu, odjezd autobusu č. 3 ve 13:01 hodin
z Dobrá-střed do Místku-Šatlava.

středa 14. prosince

Mikulášská nadílka v klubovně v 15:00 hodin.

středa 28. prosince

Rozloučení se starým rokem v klubovně ve 14:00 hodin,
každý přinese nějakou drobnost.

Ostatní středy bude klubovna otevřena od 14:00 hodin.
Čeněk Juřica, předseda

Cenu obce Dobrá za rok 2015
obdržel Zdeněk Tesarčík
Zdeněk Tesarčík se narodil 12. května
1941 v Dobré. Vystudoval střední všeobecně vzdělávací školu a střední průmyslovou
školu strojní. Začal pracovat jako konstruktér v Mostárně v Lískovci. Podílel se např.
na projektu Žďákovského mostu, točícího
mostu v Třinci a dále na projektech konstrukcí vysokých pecí.
Po čtyřech letech v Mostárně v Lískovci
odešel na šachtu. Pracoval na Dole Michalka, na Dole Michal a na Dole Paskov jako
bezpečnostní technik u dopravy. Nyní je již
v důchodu.

Pan Zdeněk Tesarčík chtěl studovat na
učitele nebo na konzervatoři, což vzhledem
k jeho přesvědčení v 50. letech nebylo možné. Hře na harmonium se začal učit sám
doma. Od roku 1960 hraje v našem kostele
na varhany a vede chrámový sbor. Říká, že
za těch více jak 55 let si žádnou soukromou
statistiku nevede, ale hodiny, které věnoval
nacvičování, jdou do tisíců, vystoupení a nacvičené skladby do stovek.
Zastupitelstvo obce Dobrá rozhodlo udělit
panu Zdeňku Tesarčíkovi cenu obce za rok
2015 za dlouholeté vedení chrámového sboru.
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Nota k notě sedá,
osobnost roku obec hledá.
Je to Zdeněk Tesarčík,
protože je přeborník!
Přes padesát let,
tento moudrý kmet
hraje, skládá, diriguje,
pilně noty přepisuje.
Když varhany rozezvučí,
potěší nejedno srdce i duši.
Zdeňkovi číš zvedáme,
sláva, sláva voláme!
(foto Markéta Skarková)

Zdeňku Tesarčíkovi k udělení Ceny obce srdečně
blahopřeje rodina, přátelé a členové chrámového sboru.

Základní škola Dobrá informuje…
Vážení čtenáři,
vítám Vás jménem naší základní školy
v novém školním roce. Po dvou měsících
odpočinku se ve škole sešlo 550 žáků, 32
učitelů, 8 vychovatelů a asistentů pedagoga,
1 školní psycholog a 21 provozních zaměstnanců. Náš počet je letos opět vyšší, a proto
jsme se během prázdnin na tento nápor připravovali.
Odborné učebny angličtiny a hudební
výchovy musely ustoupit 2 novým třídám
a přestěhovat se do staré školy, a tak máme
plně využity naprosto všechny prostory školy. V nových třídách byly opraveny podlahy
a nakoupen potřebný nábytek. S větším využíváním staré školy souvisela rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení, která se sice
neobešla bez komplikací, ale naštěstí byla
30. srpna dokončena. Na nové prostředí se

mohli těšit také učitelé, kteří 25. srpna zahájili přípravný týden v nové útulné sborovně.
Kromě toho se malovalo, uklízelo, opravovalo… Dva měsíce pilné práce, za což patří
velké poděkování všem provozním zaměstnancům.
Co se týká přípravy na vzdělávání, tak
jsme také nezaháleli. Zapojili jsme se do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a od 1. září může ve škole díky projektu „Profesní rozvoj doberských pedagogů“
po 2 roky působit školní psycholožka, bude
podpořeno rozsáhlé vzdělávání a spolupráce pedagogů v oblasti inkluze, matematické,
čtenářské a jazykové gramotnosti, a součástí
projektu je také doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem, či klub zábavné logiky. Úspěšní jsme byli také v projektu „Duše
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Nová sborovna je laděna do klidných barev.

Ekokoutek na chodbě poblíž učebny přírodopisu.

přírody v umění aneb otevřená škola“, který
vzniká za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.
Naše výtvarnice budou realizovat 5 rukoděl-

ných dílen pro žáky a jejich rodiče, či prarodiče.
Pokračovali jsme také v zpříjemňování
vnitřního prostředí školy a díky podpoře
Klubu rodičů vznikl na chodbě u přírodopisné učebny ekokoutek, ve kterém budou žáci
trávit nejen přestávky, ale plnit i projektové
úkoly.
Věřím, že jsme v přípravě nic nepodcenili a že nás čeká spousta nových zážitků,
o kterých Vás budeme prostřednictvím
Doberských listů po 10 měsíců informovat.

Přeji všem pohodový školní rok,
Radka Otipková, ředitelka školy
Nová kmenová třída v místě bývalé odborné učebny
anglického jazyka.

Slavnostní zahájení školního roku
Prázdniny utekly jako voda, všichni si
zajisté odpočinuli a načerpali novou energii
a sílu na školní práci, a v kalendáři se na nás
zasmálo datum 1. září. Naši prvňáčci již zajisté nemohli dospat a těšili se, až usednou
do školních lavic.

Tento den do školy výjimečně dorazili společně se svými rodiči a prarodiči, ve
školním sále je uvítali pan starosta s panem
místostarostou, paní ředitelka a její zástupci, jejich paní učitelky a samozřejmě noví
spolužáci.
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Po slavnostním proslovu a krátkém kulturním vystoupení byly dětem předány knížky a kornouty plné překvapení. Děti se pak
i se svými rodiči odebraly do svých nových
tříd, kde si vybraly svá místa na sezení. Přeje-

me jim, aby se jim ve škole nejen dobře sedělo, ale hlavně dobře učilo a žilo, a věříme, že
tento slavnostní den zůstane navždy v jejich
vzpomínkách.
Mgr. Markéta Turoňová

Pan starosta podělil prvňáčky krásnými knížkami, v nichž si již budou moci sami číst.

Novinky v knihovně
Prázdniny v knihovně byly náročné, ale
doufáme, že nové změny naši čtenáři ocení. Služeb knihovny využilo osobně 1520
čtenářů a dalších 2250 návštěvníků si vyhledávalo knihy v našem on-line katalogu,
protože knihovna získala od ﬁrmy C2Net
vysokorychlostní internetové připojení. Internet přímo v knihovně využilo přes 200
návštěvníků. Vyřídily jsme pro naše čtenáře 222 rezervací knih, dovezly jsme jim
z jiných knihoven 68 knih a my jsme poslaly do jiných knihoven 140 knih. Nakoupily
a zpracovaly jsme 207 knih, 200 brožur
a 590 časopisů (pro 8 knihoven).
Také se nám podařilo získat sponzory.
Ministerstvo kultury ČR v rámci programu
Veřejné informační služby knihoven podpořilo v naší knihovně nákup nové informač-

ní techniky pro čtenáře i pro zaměstnance.
Třicet procent potřebné částky dotuje obec
Dobrá. Pořídily jsme další 2 tablety, nízkonákladovou tiskárnu, fotomobil, záložní
zdroj a notebook s programem pro rychlejší
katalogizaci a vyřazování dokumentů nebo
revize knihovních fondů. V další etapě,
během měsíce září, přibydou pro čtenáře
3 počítače s OS Windows 10 a software
Ofﬁce 2010, na kterých si budou moci zpracovávat a tisknou dokumenty, vyřizovat
emaily nebo třeba jen brouzdat po internetu. Naši registrovaní čtenáři mají k dispozici
v knihovně WiFi zdarma. Jen si nemají často kam sednout, tak sedí nebo leží na zemi.
Proto jsme o prázdninách nechaly také
vyčistit koberce, aby se jim lépe četlo nebo
brouzdalo.
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Během prázdnin jsme také stěhovaly sklad knih z budovy ZŠ do další budovy
patřící obci Dobrá. Sklad je již přístupný
a můžete si rezervovat i knihy uložené v něm
(jsou označeny SK). Podařilo se nám získat
vyřazené regály z Městské knihovny v Poděbradech a obec zajistila jejich dovoz a převezení knih ze ZŠ do nových prostor. Chceme
poděkovat panu ing. Chýlkovi a zaměstnancům jeho odboru za organizaci a velkou
pomoc při této akci.
Pokud se chcete dozvědět o naší knihovně ještě něco víc – navštivte nás osobně.
První týden v říjnu probíhá v celé republice
akce Týden knihoven. U nás jsme už po několikáté vyhlásily Měsíc knihoven, proto se
můžete během celého měsíce října zaregistrovat nebo si prodloužit platnou registraci
ZDARMA.
Máme otevřeno:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

12.00 - 17.30
8.00 - 11.00 12.00 - 7.30
zavřeno
8.00 - 11.00 12.00 - 7.30
zavřeno
každá lichá 8.00 - 11.00

V Týdnu knihoven se nám po několika
letech konečně podařilo zajistit přednášku
paní Mgr. Jarmily Podhorné o léčbě výtažky z pupenů, doplněnou promítáním ﬁlmu
o její lékárně Naděje. Paní Podhorná již
více než 20 let vyrábí na míru léčebné kůry
sestavené z tinktur z pupenů nebo bylinné oleje a masti. Máte skvělou příležitost
ji osobně poznat, poradit se s ní o svých
zdravotních problémech a její výrobky si
také ihned koupit bez poštovného. Pozor!
Přednáška se uskuteční v Obecním domě
v Nošovicích (1. patro) ve čtvrtek 6. 10.
2016 v 17 hodin. Informace o její lékárně
najdete na http://nadeje-byliny.eu/
Více informací zde:
www.knihovnadobra.cz, na Facebooku nás
najdete: @MistniKnihovnaDobra, staňte se
našimi přáteli a budete mít více informací ze
světa knih.
Telefon: 725 144 014, 558 641 016
E-mail: knihovnadobra@dobra.cz

Marie Mališová, ředitelka
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Doberští judisté kráčejí ve šlépějích
Olympijského vítěze
Zlatá medaile, kterou vybojoval judista Lukáš Krpálek na olympijských hrách
v Riu de Janeiru, přináší nebývalý zájem
o členství na všech základnách JUDO BESKYDY. Také v Dobré, se uskuteční masivní
nábor. Klub působící v Dobré patří k předním kolektivům Českého svazu juda a s více
než dvěma stovkami členů patří také k početně nejsilnějším individuálním sportům
v okrese. Od obrovského úspěchu českého
reprezentanta uplynul jen krátký čas a klub

zaznamenává další a další zájemce o trénink
a členství. Nábor probíhá na základnách
v Dobré, Raškovicích, Frýdku - Místku a ve
Frýdlantu – Nové Vsi. Žáci základní školy
a děti ze školky si můžou vyzkoušet trénink
juda v tělocvičně ZŠ v Dobré každé úterý od
14:15hod., kdy probíhá trénink pro družinu
a mateřskou školku. Děti jsou zde rozděleny
do skupin dle věku a technické vyspělosti.
V úterý a čtvrtek od 16:30 do 18:00 probíhá trénink klubu, kde pracují 4 trenéři.

- 17 -

Nejmenší děti a přípravka mají trénink do
17:30hod. V letošní sezóně dosahují judisté
z Dobré velmi dobrých výsledků. Na kontě
z první poloviny sezóny mají čtyři medailová
umístění z mistrovství republiky juniorů, kde
stříbro vybojovala Natálie Filipcová a bronz
Vít Jerglík. Další bronz vybojovala Karolína
Kubíčková. Po třech kolech nominace pro
mistrovství republiky obsazují reprezentanti
klubu přední místa rankingových žebříčků
ve všech mládežnických kategoriích. Družstvo svěřenců trenérky Prőllové se probojovalo do prestižní dorostenecké ligy, ve které
jako nováček dokázalo postoupit do ﬁnálové
skupiny, když ve dvou kolech porazilo mimo
jiné silný konkurenční klub Baník Ostrava.
V průběhu první poloviny sezóny předváděli
výborné výsledky také nejmladší benjamínci,
žáci prvních a druhých tříd základní školy.
Nejlepší judisté v žákovské a dorostenecké
kategorii absolvovali v průběhu prázdnin náročná zahraniční soustředění společně s výběrem státní reprezentace. To je velký úspěch
a potvrzení kvalitní přípravy v klubu. Přináší
to však také zvýšené ﬁnanční výdaje pro klub
a zejména rodiče. Vedení klubu proto musí
hledat způsob, jak tyto mladé a nesmírně
talentované sportovce podpořit pro jejich

zleva trenérkaPröllová a úspěšní junioři Natálie
Filipcová, Vít Jerglík a Karolína Kubíčková

vstup do úzkého výběru reprezentace, kde již
většinu ﬁnančních závazků převezme Český
svaz Juda. Pro podzimní část sezóny budou
všichni čeští judisté významně motivováni olympijským úspěchem Lukáše Krpálka a dá se očekávat velmi silná konkurence
a náročné souboje na všech úrovních soutěží.
Doberští budou v září bojovat ve čtvrtém kole
nominační soutěže MČR jednotlivců v Brně
a na Evropském poháru ve Waršavě. Judisté
jsou připraveni předvést své ukázky na společenských, ﬁremních i soukromých akcích.
Více o úspěších doberského juda se dozvíte
na www.judobeskydy.cz. POJĎ NA JUDO!!
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Svobodní – ženatí 2016

V sobotu 6. srpna proběhl další ročník
prestižního fotbalového zápasu SVOBODNÍ proti ŽENATÝM. Přesto, že počasí nebylo úplně ideální, se dopoledne na Mechuli
sešli příznivci zdravého hraní v přírodě
a připravili pro děti malý lesní závod a pár
veselých soutěží. I když nebylo moc teplo,
tak se našla oběť jako terč pro vodní střelbu a děti si užily i tuto oblíbenou disciplínu.
Také se v příjemném lesním prostředí mohly
projet na koních. Nakonec si děti přebraly
drobné odměny a odspěchaly k obědům,
a hřiště se začalo připravovat na samotný
vrchol odpoledne – zápas. Oba týmy byly
nažhaveny na velký souboj, velká příprava –
hlavně co se týče dresů, nebyla podceněna,
a úderem třetí hodiny se hráči do boje vrhli opravdu po hlavě a nechali na hřišti vše.

A výsledek? Pro letošní rok jsou lepidla
svobodní. Ženatí jim to nandali 7:4. Pivko
a zelňačka byly k dispozici celou dobu,
a v lese a při tom adrenalinu opravdu chutnají. Jsme moc rádi, že tento tradiční zápas
se stále těší velké přízni fanoušků. Děkujeme všem, kdo se na realizaci podílejí – obci
Dobrá za příspěvek, všem kdo poskytli odměny pro děti, panu Němcovi z Nošovic za
piliny na údržbu hřiště, paní Legutové za
návštěvu s koňmi, mladým, že se s úspěchem zhostili přípravy celé akce i hřiště
a všem těm, bez jejichž nadšení by tato
tradice už dávno vzala za své. Už se zase těším na příští rok – jako vždy první sobotu
v srpnu.
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Wooden Cup 2016 - 5. 8. 2016
Léto je v plném proudu, stolní hokejisté
z BHC Dobrá si užívají poslední odpočinkové dny, než jim zase začnou tvrdé tréninky
do druhé poloviny sezóny 2016. Ale skupinka hráčů se sešla tradičně k letnímu turnaji,
který se každoročně pořádá a nese název
Wooden cup. Tentokrát to už byl v pořadí
5. ročník. Hrálo celkem 9 hráčů, kteří byli
rozdělení do dvou skupin. Skupina A, která by se dala nazvat skupinou smrti, měla
5 hráčů a to JANA BILKA, JOSEFA SVOBODU, JOSEFA STUDENIČE, LIBORA
HOUDU a ADAMA BILKA. Skupinu B vedl
DALIBOR HÁJEK, LADISLAV HÁJEK,
NINA KRÁLÍKOVÁ a MARTIN SEKANINA. Hned první kolo napovědělo, že jednoduché to pro žádného hráče určitě nebude.
Josef Svoboda obhájce nestačil na Libora
Houdu a prohrál 5:6 po prodloužení. Honza
Bilko se taky trápil, bod navíc získal taky až
v prodloužení a porazil Adama Bilka 2:1. Ve
skupině B se utkal Ladislav Hájek s Ninou
Králíkovou. Výborná bitva, která taky skončila až v prodloužení, kde se podařilo Láďovi
vstřelit branku a porazil tak Ninu 2:1. Druhé kolo ve skupině A znamenalo propadák
favoritů. Libor Houda vyzval Honzu Bilka,
tam to mělo jednoznačný průběh, Honza
tentokrát neměl nárok a sklonil se před prohrou 6:2. Dva Josefové Studenič a Svoboda
se utkali v důležité bitvě. Pepa Studenič se
držel dobré taktiky a rozhodil obranu Pepy
Svobody natolik, že si odnesl vítězství 4:2.
Dalibor Hájek se v prvním utkání taky docela trápil, ve skupině B si ale poradil s Martinem Sekaninou a vyhrál 3:2 po prodloužení.
Jan Bilko si pak pohrál v třetím kole s Pepou
Studeničem a zvítězil hladce 4:0. Adam Bilko padl s Liborem Houdou 3:4 v prodlou-

žení a Ladislav Hájek prohrál s Daliborem
Hájkem 2:4. Ve čtvrtém kole si Pepa Svoboda vyšlápnul na Honzu Bilka a vyhrál 6:3.
Adam Bilko se v bitvě o postup do čtvrtﬁnále utkal s Pepou Studeničem a dokázal ho
porazit 4:3 a turnaj Pepovi Studeničovi deﬁnitivně skončil. V posledním zápase Pepa
Studenič prohrál těsně s Liborem Houdou
0:1. Postupující byli tím pádem jasní, skupinu B vyhrála překvapivě Nina Králíková
se 7 body a ve skupině A byl nejlepší Libor
Houda.

1. čtvrtﬁnále:
Libor Houda – Ladislav Hájek 1:0 nájezdy
Vyrovnaná bitva se vším všudy dospěla až
k nájezdům, tam se štěstí přiklonilo k Liborovi a zvítězil.
2. čtvrtﬁnále:
Josef Svoboda – Martin Sekanina 1:0
Taky velmi vyrovnaný zápas až to bylo překvapivé, rozhodl vlastní gól Martina, který
posunul Pepu do semiﬁnále.
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3. čtvrtﬁnále:
Nina Králíková – Adam Bilko 3:0
Nina výborná, naprosto fantastická, zaslouženě si poradila s Adamem a postoupila do
semiﬁnále.
4. čtvrtﬁnále:
Dalibor Hájek – Jan Bilko 3:6
Souboj dvou gigantů na ostří nože zvládl
lépe Honza, nenechal se rozhodit a postup
měl v kapse.
1. semiﬁnále:
Libor Houda – Jan Bilko 0:5
Honza byl v euforii, po vyřazení Dalibora si
ﬁnále už vzít nenechal a potřetí v řadě do něj
postoupil.
2. semiﬁnále:
Josef Svoboda – Nina Králíková 2:1 nájezdy
Chyběla minutka zápasu, aby Nina přepsala
historii, vedla 1:0, Pepa stačil vyrovnat a až
v nájezdech dokázal Ninu přehrát a postoupit.
o 3. místo:
Libor Houda – Nina Králíková 3:2
prodloužení
Libor ve vyrovnané partii udolal Ninu až
v prodloužení a bronz tak veze do Tábora.
ﬁnále:
Josef Svoboda – Jan Bilko 3:2

Dva borci, kteří se ve ﬁnále utkali i minulý rok, si to mohli zopakovat. Honza chtěl
překazit obhajobu Pepovi, prohrával už 0:3,
přesto se snažil, na vítězství to však nestačilo.
JOSEF SVOBODA obhájil Wooden cup
pro rok 2016, i když turnajem moc lehce neprocházel, tímto mu gratulujeme.
Kromě tohoto turnaje proběhl i křest našich nových klubových vlajek, které budeme
používat k výjezdům na turnaje. Proběhl
i rozhovor s naším místostarostou panem
Milanem Stypkou, kterého si vzal do svého vysílání Josef Svoboda. Na rozhovor se
můžete podívat na našich facebookových
stránkách BHC Dobrá nebo na kanále youtube.com. Připomínám, že od září budou
probíhat tréninky už v nové klubovně v hasičské zbrojnici, a to každý pátek od 16.00
– 18.00 hodin. Kdo má zájem a chtěl by se
k nám připojit a časem i reprezentovat náš
oddíl, tak ho rádi přivítáme a budeme se těšit. Kontakty, kde se dozvíte více informací,
jsou tel. 724 880 583 Dalibor Hájek nebo
605 007 157 Josef Svoboda. 25. září pokračuje 2. liga skupina Morava, tentokrát toto
4. kolo hostí náš klub BHC Dobrá a přivítáme
hráče z BOSKOVIC, OSTRAVY a ÚSOVA.
Všem děkuji za účast v letním turnaji
a tímto nám začíná druhá část sezóny.
Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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Dětský tábor Uragán Líčov,
nedaleko Benešova nad Černou,
17. 7. - 25. 7. 2016
Turnaj ve šprtci s pomocí klubu BHC Dobrá
Za pomoci klubu B.H.C. Dobrá v čele s kormidelníkem z jihu Čech Liborem Houdou se
rozjel první ročník šprtce na dětském táboře
Uragán v Líčově. Turnaj trval od 17. 7. do
25. 7. 2016. Účastníků se přihlásilo celkem 24, z toho 8 dívek a 16 chlapců. Hrálo se vyřazovacím způsobem, tedy klasický
pavouk, individuálně pro chlapce a dívky.
U chlapců i dívek byla oceněna první tři
místa medailí, ostatní zúčastnění byli ohodnoceni samolepkou klubu B.H.C. Dobrá.
I když pro mnoho z nich to bylo nahlédnutí
na hru, o které nikdy moc neslyšeli, našli se
mezi nimi jedinci s přesností a herní taktikou, která je dovedla až k cenným kovům,
tedy na stupně vítězů. Samy děti tuto hru
velmi ocenily se slovy „těšíme se na další
ročník.“

3. místo Ela Packová zprava, 2. místo Zuzana Brychtová zleva, 1. místo Šarlota Pěknicová.

Pořadí dívky:
3. místo Jan Lorenc zprava, 2. místo Josef Kovač zleva,
1. místo Zdeněk Kolací

1. Šarlota Pěknicová (Prudice)
2. Zuzana Brychtová (Tábor)
3. Ela Packová (Tábor)
Pořadí chlapci:
1. Zdeněk Kolací (Chotoviny)
2. Josef Kovač (Chomutov)
3. Jan Lorenc (Tábor)

Libor Houda (BHC Dobrá)

Předání medailí za klub BHC Dobrá - Libor Houda
předává medaili za 2. místo Josefu Kovačovi, v pozadí
asistentka Kristýna Viciánová.
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Prázdniny ve skautské košili
Prázdniny jsou tady, a to znamená jediné, tábory jsou po roce
opět na scéně a spolu s tím i konec skautského roku formou
táborů. Letos si skauti z Dobré připravili pro děti dva letní tábory. První tábor byl určen pro mladší členy našeho střediska
Doberčata, který trval sedm dní. Na druhý tábor zavítali starší členové střediska, jelikož to byl tábor pro starší, trval déle,
a to dvanáct dní. Oba tábory proběhly na místě všem skautům
dobře známém. Na své oblíbené místo se vraceli už po šesté.
Štecovka se nachází poblíž Mostů u Jablunkova.

1. Turnus – Mladší
Procestujme celý Svět
Letos jsme se vypravili na první turnus
s družinkami Lentilek, Granátů, Medvědů,
Kočiček a Kosatek. Tábor se konal na tábořišti Štecovka v Mostech u Jablunkova, blízko hranic. Naše dobrodružství začalo 6. 8.
a skončilo 13. 8. O průběhu tábora vypráví
již následující řádky.
První den jsme se sotva ubytovali a už
nás navštívili boháči s dvěma bodyguardy.
Poprosili nás, abychom jim pohlídali jejich
nejcennější šperk, když si budou užívat na
dovolené. Řekli jsme, že jim rádi pomůžeme,
poté se boháči rozloučili a odjeli, zatímco
v táboře nám nechali šperk i dva bodyguardy. Ještě ten večer se k nám vkradla zlodějka
Bellatrix a šperk se ji podařilo ukrást!
V neděli jsme vstali do studeného rána
ve vzdáleném Japonsku. Probouzeli jsme se
v rytmech japonských písní a díky tužkám
na oči jsme skvěle zapadli. Dopoledne jsme
měli uvařit rýži na ohni, velkým úkolem již
bylo rozdělat oheň a udržovat ho, ale nakonec se to nám všem povedlo. Před obědem
nás čekala hra Sushi. Při téhle hře jsme se
pořádně zadýchali, protože našim úkolem

bylo přenášet papírky, které napodobovaly
suroviny v sushi pouhým brčkem. Ve 4 hodiny odpoledne jsme měli mši, jejíž přípravě jsme věnovali odpolední klid. Poté byla
menší bojovka v lese, při které jsme svá čísla
skrývali před ostatními. Po večeři nás navštívili bodyguardi se zprávou, že zlodějka
cestuje na Hawai, proto jsme se za ní hned
vydali, abychom ji dostihli.
Pondělní den se odehrával v ruském duchu. Podle toho taky tak vypadala rozcvička.
Děti se plazily po mokré trávě, a byly nuceny
dělat to, co jim řekli vojáci. Dopoledne byl
jeden člen z každé skupinky unesen a odveden do gulagu. Na ostatních členech bylo,
aby svoje kamarády vysvobodili. Odpoledne
jsme naučili pár ruských slovíček, ochutnali ruskou vod(k)u, a zbytek večera strávili
v hangáru, kde se zpívaly písničky, protože
začalo pršet.
Ráno jsme se probudili do pohodového
dne na Havaji. S rozcvičkou jsme to moc nepřeháněli, naučili jsme se Hula Hula tanec
a v klidném rytmu jsme pokračovali na snídani. Pak následovala první velká hra bě-
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hem dne, měli jsme za úkol sbírat a prodávat typická havajská zvířata. Po obědě jsme
si vyráběli typické havajské sukně, které
jsme potom využívali k Hula Hula. Na svačinu jsme dostali exotické ovoce a tím se ještě
více přiblížili k havajské atmosféře. Odpoledne jsme měli další velkou hru - detektivku,
ve které jsme podle nápověd zjišťovali jméno vraha. Den jsme jako obvykle zakončili
u ohně s kytarou v ruce.
Do země španělské jsme se vydali na
naší honbě ve středu, ale deštivé pyrenejské počasí nám příliš nepřálo. Ráno jsme se
snažili nakreslit naší pachatelku pouze za
pomocí nosů, kde jsme se všichni pořádně
ušpinili. Po svačině jsme si procvičili naše
vědomosti v kvízu. Odpoledne po siestě
jsme získávali nesmyslná povolení pro jiná
povolení. V podvečer jsme zahlédli Bellatrix
a dokonce se nám ji podařilo chytit! Mysleli jsme, že tímto všechno končí, ale zmýlili
jsme se. V nestřežený okamžik Alfréd odvázal Bellatrix a utekli spolu! Večer jsme pak
strávili v hangáru při střídavém zvuku historek a kytar.
V Egyptě nás přivítalo období dešťů
(později se naštěstí vyčasilo). V průběhu
dne se děti pomocí hieroglyfů dostaly k bájné sﬁnze, která jim otevřela cestu k pyramidě. Jak už to tak bývá tak pyramidy jsou
zrádná místa, kde čekají nástrahy, které

musely děti odpoledne překonat. K večeru
přišel Albert, když v tom přiběhl zmatený
taxikář, který poté co spatřil fotku Bellatrix
řekl, že tuhle a ještě jednoho vezl tam, kde to
všechno začalo. Nám došlo, že ten druhý byl
Alfréd a hned nám bylo jasné, kde se musíme přemístit.
V pátek jsme se probudili zpátky v Česku.
Probuzení bylo trochu netradiční, museli
jsme se potichu vyplížit ze stanů, protože
blízko nás byla spatřena Bellatrix s Alfrédem. Byli u ohně a spali, tak jsme se k nim
tajně připlížili, chytli, svázali a šperk byl
opět v našich rukách! Po zamyšlení, nástupu a snídani jsme hráli hru, ve které bylo za
úkol uvařit „pivo“ s pomocí surovin jako
například žluté barvivo a pěna do koupele.
A jelikož byl tento den Slibový oheň, pomáhali jsme stavět pagodu, sbírali jsme chrastí a smůlu. Odpoledne přijeli boháči a za
odměnu, že se šperku „nic“ nestalo, nám
přichystali hostinu a rozdělili nám odměny.
Večer se slibovalo, atmosféra byla úžasná
a všichni si poslední táborový večer užili
naplno.
Poslední den nás čekal poslední nástup,
poslední snídaně, poslední balení a odjezd
domů.
Teleportem tam a zpět, procestujem celý
svět!
Dominik Sýkora, Skautský vedoucí

2. Turnus – Starší
Kdo přežije Štecovku
Na tábor jsme vyrazili v sobotu 13. 8.
v ranních hodinách. Již předem jsme se
formou dopisu dozvěděli, že si pojedeme
zasoutěžit ve stylu, Kdo přežije, a proto
jsme už na sraz přišli v barvách svých kme-

nů. Cestou na Štecovku jsme rozjímali nad
názvy našich táborových kmenů. Na místě
nás přivítal Jeff Buff, který nás pak po celou
dobu soutěže provázel. Táborový program
otestoval nejen naše fyzické, ale i psychické
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předpoklady v nejrozmanitějších soutěžích,
ať už v boji o imunitu nebo o pořadí. V těchto soutěžích byla prověřena nejen naše pohotovost, týmový duch, důvtip a fyzička ale
taky jsme se snad pokaždé umazali od bahna. Dva kmeny, které v daný den neuspěly,
zavítaly v noci na kmenovou radu, kde si pro
ně Jeff přichystal souboj. Jeden člen poraženého týmu byl na další den vyřazen z boje
o imunitu. Několikrát se naskytla šance vyhrát imunitu osobní a v průběhu tábora byla
možnost za pomoci nápověd nalézt imunitu skrytou. Jednoho dne byla podrobena
zkoušce taky naše samostatnost a museli
jsme si vymyslet a zorganizovat program
na dopoledne. Na výletě jsme ukázali naše
orientační schopnosti a veselého ducha při
bloudění cestou k cíli a zase zpátky. Průběh
tábora zpestřil i návštěvní den, při kterém
jsme rodičům předvedli nacvičené scén-

ky, provedli je táborem a posléze s nimi za
zvuku kytar doprovázeného zpěvem opekli
buřty. Nejednou za náš pobyt jsme odhalili
v nás hluboko skryté kulinářské vlohy a uvařili v rámci kmenů na ohni guláš, palačinky
nebo špízy. Předposlední noc jsme odbočili
od táborového tématu a zapaloval se slibový
oheň, ke kterému se rozhodlo přistoupit deset skautů a skautek a jedna světluška. Poslední večer se potom konala velká kmenová rada, jíž se zúčastnily všechny skupinky,
a hlasovalo se o celkovém vítězi, Kdo přežije, kterým se stala Zuzka Tesarčíková.
V den odjezdu jsme dostali odměny pro
zúčastněné na posledním nástupu, zbourali
polovinu tábora a jeli si odpočinout po skvěle prožitých dvanácti dnech na táboře.
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Hostýn
Na Hostýně jsme zažili moc hezkých zážitků. Ráno před odjezdem naší pouti požehnal pan farář. Pak jsme vyjeli pohodlným
autobusem až nahoru k bazilice. Zúčastnili
jsme se mše svaté, kterou sloužil kardinál
Dominik Duka. Nahoře bylo hodně stánků,
ve kterých prodávali perníčky, oplatky, občerstvení a suvenýry. Koupili jsme si dobrý
oběd. Před odjezdem jsme se seznámili s panem „Borkem“, z gardy prezidenta republiky. Upoutala mne jeho zajímavá uniforma
a hodně vyznamenání. Řekl nám, abychom
se dobře učili, hlavně cizí jazyky, a tak něčeho v životě dosáhli. Zpátky jsme se vrátili
unaveni, ale velmi spokojeni s tím, že jsme
si užili krásný výlet.
Šimon K., 10 let
Poděkování
Děkujeme Obci Dobrá za příspěvek na autobus, díky kterému jsme se mohli 3. září dostat
na Svatý Hostýn a prožít krásný den na tomto mariánském poutním místě. Vděční poutníci.

Žijí tady s námi, znáte je!
Vzhledem k začátku nového školního roku jsme se rozhodli v tomto čísle Doberských listů
vyzpovídat paní ředitelku naší základní školy. Paní Radka Otipková nám obsáhle odpověděla
na několik otázek týkajících se jak školství, tak jejího osobního života. Co jsme se dozvěděli?

Můžete čtenářům přiblížit, co zhruba
obnáší role ředitelky základní školy?
Rozdělila bych to asi do tří oblastí. Ta
první je ze začátku ředitelské praxe asi nejnáročnější, protože je spojena s ekonomickým, personálním a organizačním řízením
celé školy. To znamená, že obnáší správu
dvou rozpočtů, protože škola pracuje jak se
státním, tak s tím, který máme od zřizovatele. Jelikož se účastníme různých projektů,
tak se k tomu přidávají i projektové rozpo-

čty. V současné době máme šedesát zaměstnanců a musím se tedy věnovat i personální
oblasti, ve které řeším pracovně právní záležitosti, personální otázky, přijímání nových
zaměstnanců a jakoukoliv problematiku,
která se s tím vyskytne. O prázdninách pak
žije nejenom škola, ale i každý ředitel opravami a různými rekonstrukcemi.
Dále je oblast pedagogická, která tvoří
největší část. Zodpovídám za výchovně vzdělávací proces celé školy, v podstatě řídím
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její rozvojové aktivity, pedagogický tým,
všechno v souladu s vizí školy, kterou máme
nastavenou. Starám se i o dokumentaci
školy, ale podstatnou část se vždycky snažím věnovat pedagogům. Samozřejmě jsem
v pozici ředitelky a to znamená, že mám na
starosti kontrolní činnost a případná řešení,
která se vyskytnou. Naštěstí, ředitel je stále i učitel, takže pořád učím, byť menší část
a můžu se věnovat svým dětem, které mám
na český jazyk.
Poslední oblastí je prezentace školy navenek. Jako ředitelka spolupracuji s nadřízenými orgány, se zřizovatelem, s různými
partnerskými organizacemi, v případě potřeby jednám s rodiči, účastním se větších
akcí a reprezentuji školu.
Je v tom tedy velký rozdíl oproti učení?
Je v tom obrovský rozdíl. V podstatě během krátké chvíle se člověk musí stát nejen
manažerem, ale zároveň ekonomem, personalistou a odborníkem na jednání s lidmi.
Tady bych chtěla zmínit, že bych to nezvládla úplně sama, a proto mám dva skvělé zástupce, kteří mi pomáhají. Míša Kuboňová
má na starost organizační záležitosti a plánování a Jirka Nohel je přes provozní záležitosti a bezpečnost, na kterou se dneska ve
školství klade poměrně velký důraz.
Jak vlastně tenkrát vzniklo, že jste se dostala až k roli ředitelky?
Bylo to i na popud kolegů, protože jsem
dlouhodobě pracovala jako koordinátor
vzdělávacího programu, takže jsem velice
úzce spolupracovala s celým pedagogickým týmem. Pak jsem se dostala na pozici
zástupkyně ředitelky školy. A když byl vyhlášen konkurz, tak jsem se pod vlivem více
událostí přihlásila.

Počet dětí v naší základní škole stále narůstá, je to pozitivum?
To je samozřejmě smysl školy, aby v ní
byly děti, takže každý ředitel je rád, když má
škola dost žáků. Je pravda, že v současné
době máme zhruba 550 dětí, takže během
čtyř let ten počet stoupl o 110, což je ve škole dost znát, hlavně co se týče organizačního
zajištění. Nicméně díky dobré spolupráci se
zřizovatelem, se kterým řešíme i prostorové
kapacity školy, se nám vždycky podaří využít každý prostor ve škole tak, aby děti měly
své místo a nebyla ohrožena kvalita výuky.
Kapacita školy je stanovena na 650 dětí, pořád máme prostor k využití.
Na co lákáte rodiče, aby dali své dítě zrovna zde?
Nepoužíváme žádné reklamní triky nebo
lákací taktiky. Když k nám přicházejí rodiče,
kteří přihlašují děti z okolí, tak často zmiňují dobré jméno školy, příjemné estetické
prostředí, přátelské klima a výukové a projektové aktivity, což vyšlo i z dotazníkového
šetření, které jsme měli v závěru loňského
roku. V podstatě to odpovídá ﬁlozoﬁi vedení
školy, společně s kvalitním týmem pedagogů a s dostatečnou informovaností o naší
činnosti.
Měla jste úspěchy při získávání dotací na
různé projekty jako je nové atrium nebo vybavení učeben, mohla byste přiblížit, jak to
celé probíhalo?
Těch projektů je a byla velká spousta,
rozdělila bych to asi na dvě oblasti. Ta první je z evropských dotací, což jsou projekty, které jsou založeny na tom, že musí být
v souladu s projektovou výzvou, musí tam
být nápad, musíme dobře napsat žádost,
splnit administrativní záležitosti a čekat,
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zda bude projekt schválen nebo ne. Evropské peníze jsou strašně fajn, ale je kolem
toho velká administrativní zátěž. Mně osobně jsou hodně sympatické právě regionální
granty, co mají regionální ﬁrmy. Ať už je to
program Prazdroj lidem, ze kterého máme
dotováno atrium, nebo jsou to programy,
které jsme čerpali z Lesů ČR. Poslední menší projekt je z nadačního fondu Hyundai.
Jsou sympatické hlavně v tom, že některé
vyžadují podporu veřejnosti, což znamená,
že se zde vždy spojí síly učitelů, dětí a rodičů
pro společný úspěch.
Když jsem přemýšlela, jakým způsobem
školu i vizuálně změnit, mým cílem bylo dát
ji esteticky do pořádku tak, aby se zde žáci
i učitelé cítili dobře, k čemuž nám pomohla
i celková revitalizace školy zajištěná zřizovatelem. Mým snem bylo využití atria, ale
věděla jsem, že na to nejsou prostředky ani
z evropských dotací a ani zřizovatel nemůže
takovéto věci podporovat. Měla jsem zkušenosti s programem Prazdroj lidem, tak jsme
toho využili a zapojili jsme širokou veřejnost
k tomu, aby nám pomohla získat hlasy a tím
pádem i peníze.
Žáci mají možnost jezdit na zájezdy do
Anglie, jak tyto zajímavé projekty fungují?
Každý rok se konaly zájezdy, které platili
rodiče. V posledních letech jsme se potýkali
s tím, že jsme nezaplnili autobus, protože je
to ﬁnančně náročné. V loňském roce jsme
ale využili projekt MŠMT z evropských dotací. Byl zaměřen mimo jiné na to, že mohly
děti vycestovat do zahraničí. Byla to pro ně
mimořádná příležitost, možná i poslední,
protože nevím, jestli se takový projekt ještě někdy zopakuje. Děti měly obavu z toho,
jak tam všechno zvládnou, protože jsme je
nevybírali na základě jazykových znalostí,

jako to dělaly některé školy, ale vybrali jsme
nejlépe motivovaný ročník. To byl ten devátý, ze kterého jeli úplně všichni bez rozdílu.
Tento projekt byl časově velice náročný, protože jsme na to měli od začátku do konce jen
půl roku. Do toho se začala zhoršovat bezpečnostní situace v Evropě a pak se dokonce
objevily i teroristické útoky. Nám to naštěstí
vyšlo tak, že jsme se vrátili a až pak to začalo. Ale některé školy musely zájezdy zrušit,
protože tam rodiče své děti nechtěli poslat.
Byla to obrovská šance a tento projekt hodnotím jako jeden z nejpovedenějších, protože byl s přímým dosahem na žáky a na motivaci k jazykovému vzdělávání.
Je ještě něco, co škole chybí a co by si žáci
zasloužili?
Vždycky je co zlepšovat, i když naše škola je nadstandardně vybavená. To oceňují
i žáci, kteří odejdou na střední a pak se tady
přijdou podívat. Vždy jsou v údivu, že vybavení je tady opravdu na vysoké úrovni. Ať
už díky zřizovateli nebo projektové činnosti, díky které máme také vybaveny učebny.
Když jsme měli již zmiňované dotazníkové
šetření, tak si děti nestěžovaly na vybavení,
ale například na zákaz používání mobilů.
Toto momentálně máme uvedeno ve školním řádu a myslím si, že pro jejich dobro.
Tato práce jistě zabírá hodně času, máte
prostor na nějaké volnočasové aktivity? Jaké
jsou vaše koníčky?
Přiznávám, že mnohdy pracuji i doma,
zejména na zmiňované projekty si většinou
sedám až v klidu domova. Nicméně už jsem
se naučila, že si musím vyčlenit prostor i pro
relaxaci. Momentálně mi můj čas vyplňuje
naše půlroční štěně českého fouska, takže
delší procházky jsou pro mě dostatečným
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relaxem. Pejsek vyžaduje hodně aktivity
a hodně času, má v sobě spoustu energie.
Jinak si velmi ráda zajdu s rodinou na hokej,
protože jsme fanoušci Ocelářů, takže jakmile v září začne sezóna, tak mě tam vždycky
moje dcery a manžel vytáhnou. Když mám
čas, ráda s nimi jdu, protože to je úplně jiný

odpočinek. A v zimě celkem ráda lyžuji,
takže jezdíme na hory. Ráda také využívám
prodloužené víkendy, ať už s rodinou nebo
s přáteli, zaměřené na poznání a relaxaci.

Monika Návratová

Velká doberská se opět vydařila
Charita Frýdek-Místek byla opět součástí Velké doberské a měla možnost obohatit
její program. Zaměstnanci Charity Frýdek-Místek připravili zdarma program pro děti
i pro dospělé. „Děkujeme vedení obce, že
jsme se akce mohli zúčastnit a představit tak
naše sociální a zdravotní služby“ poděkoval
Martin Hořínek, ředitel Charity FrýdekMístek.
Pro děti byl připraven program na téma
„Po stopách čarodějů a čarodějnic“. Na několika stanovištích si děti vyzkoušely pohybové a výtvarné činnosti a zapojily logické
myšlení. Z výtvarných aktivit je čekala výroba čarodějnického klobouku a přívěšku,
které si s radostí odnesly domů. Na dalších
stanovištích si děti vyzkoušely létání na koštěti, dále se učily poznávat rostliny k čarování a z bylinek si udělaly vonný pytlíček.
V neposlední řadě se děti naučily čarodějnické písmo a luštily tajný vzkaz.
Dospělým návštěvníkům akce se věnovaly dvě pracovnice z Charitní pečovatelské
služby a Charitní ošetřovatelské služby, které jim změřily krevní tlak a glykemický cukr.
V případě, že naměřené hodnoty nebyly
v normě, přidaly i radu, jak s danými problémy bojovat. Pracovnice také zodpovídaly
dotazy, které se týkaly našich služeb.

Ve vedlejším stánku jsme prodávali výrobky, které zhotovili klienti Denního centra
Maják pro psychicky nemocné a z Oázy pokoje. O výrobky klientů byl zájem a návštěvníci si odnášeli pohankové polštářky, šité
hračky, košíky z pedigu, keramické misky,
a jiné.
Během sobotního odpoledne byly naše
stánky i stanoviště ve stálém obležení dětí
i dospělých. „Zájem o naše aktivity byl velký, což nás velice potěšilo. Z prodeje výrobků se nám podařilo získat 2.000,- Kč, které
použijeme na nákup materiálu pro práci.
Za vaše dary moc děkujeme“ sdělil Martin
Hořínek. Všichni se již těšíme příští rok opět
na Velkou doberskou.
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Za Charitu Frýdek-Místek
Mgr. Renáta Mecová
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DOBERSKÝ KOSTEL SV. JIŘÍ MÁ LETOS 330 LET
Dnešní zastavení je věnováno dostavění dobrozemského kostela. Ačkoli není
v Dobré nejstarší (předčí jej o pár desetiletí stará dřevěnka č. p. 106, tzv.
Ondrášova krčma), je určitě nejpamátnější a nejpozoruhodnější. Je tomu 330
let, kdy byla stavba po čtyřech letech dokončena, ale je otázkou, zda v celém
rozsahu. Víme jistě, že věž ještě dlouho nestála a nahrazovala ji dosavadní,
zánovní dřevěná zvonice. Tři věci svědčily pro to, že byl kostel stavěn nadvakrát,
nejprve kněžiště („zadní“ část blíže fary), pak loď, tj. velká prostora pro
shromaždění věřících. První důkaz je, že kostel byl až do roku 1860 předělen zdí s nevelkým
otvorem velikosti vrat, takže jen hrstka nejblíže sedících viděla na sloužení mše svaté. Druhý je
záznam, že kněžiště byla zastřešeno výrazně nižším krovem než sousedící loď. Třetí je vyšinutí osy
kostela k západu. Z toho se dá usoudit, že stavba byla smrtí zakladatele P. Gilina přerušena,
zakonzervována a pokračovalo se, v poněkud pozměněném duchu, až za nového faráře P. Pánka.
Nás bude zajímat příběh ukončení stavby, která byla provedena domácími staviteli z kamene
(těženého ve Skalici a dováženého přes brod do Dobré), písku z řečiště a vápna z místního vápence
pod Vrchy. Poněvadž se z té doby zachovala úřední inspekční zpráva, víme, že kostel byl po
dokončení zcela nový s dlážděnou podlahou. Ono požehnání (nikoli vysvěcení) se konalo 6. září
1686, což byl pátek, a tak je možno zaspekulovat, nejde-li o omyl, poněvadž tak důležité akty se
konávaly vždy v neděli. Jaké bylo při tom počasí, se nepíše, ale celý rok 1686 byl chladný a deštivý.
Kostel zářil novotou, lavice pro osazenstvo byly ještě nenatřené, svěcená voda v křtitelnici
v měděné nádobě a „pod zámkem“. Kazatelna v barvě černé, ozdobená dřevořezem, se nacházela
nalevo. V kostele byly tři oltáře. Hlavní svatého Jiří byl pozlacený, zbylé dva nikoli. V uzamčeném
svatostánku bylo uschováno stříbrné ciborium, jež se dochovalo dodnes. Dřevěná zvonice stojící
vedle novostavby byla nová a v ní zavěšeny tři zvony.
Stavba kostela nebyla levná. Svědčí o tom dluhy, které farnost splácela ještě léta. Nový farář,
37letý P. Ondřej Jan Pánek, měl s tím starosti, neboť jen ke kostelu ve Skalici, od něhož si půjčil
jeho předchůdce nebo on sám na zedníky, zdědil dluh 90 tolarů, dále ke skalické obci 30 tolarů a
hraběti Oppersdorfovi ve Frýdku na zámku dlužil dalších 30 tolarů — celkem 150 tolarů, suma
kolem miliónu korun. Stavba dobrozemského kostela byla prestižní, zděný kostel už měli
v Bruzovicích (1677) a dokonce i ve Skalici (1612), jenž byl filiální, tudíž Dobré podřízený.
O prestižnosti a nikoli skutečné potřebě založení svědčí i to, že dřevěný kostel, jenž kamennému
předcházel, byl ve velmi dobrém stavu a až když stála novostavba, rozebrali (prý) ho na díly,
odvezli na povozech do Soběšovic a tam znovu složili, kde pak sloužil celé století.
Jak to vypadalo ve farnosti, dosvědčuje pár maličkostí. Škola byla — píše se ve zprávě — docela
dobrá, ale učitel Jakub Folvarečný měl jen málo žáků. Škodolibě se i v odborné literatuře
připomíná a cituje, že je „povoláním tkadlec“ a že „umí číst a psát“. Vyloudí to úsměv, ale není na
místě. Žáci byli především vedeni ke kostelnímu zpěvu, protože jen v tom měli uplatnění. Poznatky
z přírodopisu, matematiky, dějepisu byly víceméně k ničemu, učení se poznání světa začínalo a
končilo biblickými dějinami; a odkaz Komenského († 1680) byl u nás neznámý a jako nekatolický
i nebezpečný. Malý důkaz pro to je i poznámka, ovšem dost závažná, že v doberské farnosti je
jeden luterán, čili nekatolík, který se ale dobrovolně obrátí na pravou míru, „jinak by zde nebyl
trpěn“. Na faře měl farář farskou kuchařku–hospodyni, prý „ženu venkovskou“, zřejmě domácí,
která inspekční komisi, jež k nám zavítala a učinila zápis, dobře hostila, na což se tenkrát dost
hledělo, ačkoli to bylo úředně odsuzováno.
Čerpáno z: Josef Volný: Dějiny kostela sv. Jiří v Dobré. 1999.
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Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Projekt DC ADRA Frýdek-Místek
je nově i v Dobré
Projekt „Dobrovolníci v domácnostech
seniorů“ slaví úspěšný první rok své existence ve Frýdku-Místku. Projekt se rozšiřuje i do vaší obce. Od srpna přijímáme nové
zájemce o dobrovolnictví, kteří se chtějí stát
dobrovolnými společníky pro trávení volného času se seniory s nedostatkem společenského kontaktu. Potřeba rozšíření projektu
v Dobré vznikla na základě žádosti dvou
osob o zapojení se do projektu. Zájemci
z řad seniorů i zájemců o dobrovolnickou
službu mohou kontaktovat koordinátorku
projektu Bc. Alici Šavrdovou na tel. čísle

731 129 131. Osobně se můžete dostavit každou středu od 14,00-17,00 do budovy DC
ADRA, Radniční 1242, Frýdek-Místek.

Pomáháme již více než 15 let

Organizace Podané ruce – osobní asistence působí v sociálních službách již více
než 15 let. Poskytuje službu osobní asistence pro lidi s omezenou soběstačností
(ta může být omezena věkem, onemocněním nebo postižením) v Moravskoslez-

ském, Olomouckém a Zlínském kraji. Více
než stovka osobních asistentů a asistentek
naší organizace pomáhá lidem s věcmi, které by zvládali sami, kdyby toho byli schopni
(např. hygiena, stravování, chod domácnosti, doprovod k lékaři, do školy, za kulturou
apod.). Klienti díky jejich pomoci mohou
zůstat v domácím prostředí, mohou se více
zapojit do běžného života, zůstat v kontaktu
s okolním prostředím. Službu poskytujeme
až 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, podle potřeby konkrétního klienta a také podle aktuálních personálních a ﬁnančních možností
naší organizace.
„Práce osobní asistentky je zodpovědná
a náročná, ale přináší také hodně příležitostí ke krásným mezilidským zkušenostem
a je to práce smysluplná“, říká ředitelka
Podaných rukou Bc. Helena Fejkusová. Za
patnáct let pomohli naši osobní asistenti

- 34 -

9/2016
a asistentky téměř 1900 klientům. V posledních letech máme ročně průměrně 350 klientů. Deseti klientům poskytujeme službu
již více než 13 let, z toho dvěma od počátku
existence naší organizace. „I v dalších letech
budeme samozřejmě usilovat o to, aby práce
naší organizace byla kvalitní a na odborné
výši, ale také o laskavý přístup a důvěryhodnost. Pověst naší organizace je vzhledem ke
klientům i donátorům zásadní“, dodává Helena Fejkusová.
Za to, že můžeme službu osobní asistence poskytovat a udržovat ceny v dostupné
výši, vděčíme mimo jiné i podpoře měst,
obcí a jiných donátorů. Děkujeme za dlouhodobou podporu také obci Dobrá.

NABÍDKA
INZERCE

Více informací o naší službě, kontakty
a jiné údaje najdete na webu
www.podaneruce.eu .
Bc. Jana Marková

kreslíme
malujeme
tvoříme
NABÍZÍM

Obvodní lékař
MUDr. Petr MORAVEC

SOUKROMOU VÝUKU KRESBY A MALBY
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
individuální nebo v malých skupinách (2-4 os.)

Ve dnech 26. 9. – 30. 9. 2016
DOVOLENÁ

TVŮRČÍ ATELIÉR

Zástup v ordinaci na Lučině,
MUDr. Karpeta.

KDY: každou středu od 17-20 h (kresba a malba)
KDE: v Keramickém ateliéru ve Skalici 313

Ve dnech 3. 10. – 7. 10. 2016
DOVOLENÁ,

INFORMACE 605 299 326
www.keramicky-atelier.cz

kdy v úterý a čtvrtek odpoledne
je zajištěn zástup v ordinaci
v Dobré od 14 – 17 hodin.

ester chytková
autorská keramika, výtvarné kurzy
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika,
ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point
558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí ﬁnančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent ﬁnančního odboru,
místní poplatky, povolení průjezdu přes most
558 412 303
558 412 302
558 412 310
558 412 304

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

558 412 309 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 3. 10. 2016 do 12.00 hodin.
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