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Slovo starosty
Vážení občané,
v pondělí 10. září proběhlo 18. veřejné
jednání Zastupitelstva obce Dobrá v tomto volebním období. Zastupitelé schválili
zprávy ﬁnančního a kontrolního výboru,
uložili radě obce zahájit jednání o společném školském obvodu spádové školy
s okolními obcemi a schválili poskytnutí
kotlíkových dotací občanům. Dále jsme
odložili do příštího jednání zastupitelstva
bod o prodeji pozemku parc. č. 2348/2,
z důvodu nízké nabídnuté ceny, nepřijali
bohužel žádné usnesení k nabytí pozemku
parc. č. 46/2 a schválili výzvu na Ministerstvo dopravy ČR, ve které opětovně požadujeme vyjmutí obchvatu obce Dobrá ze seznamu dálnic s časovým zpoplatněním.
Zastupitelé diskutovali s občany o likvidaci
černých skládek, a nakonec paní ředitelka
školy Mgr. Radka Otipková pozvala všechny občany k návštěvě školy při jejím výročí
110 let.
V sobotu 15. září se uskutečnil Den
obce – Velká Doberská 2018. Počasí nám
přálo a návštěvníků přišlo neobvykle velké
množství. Děkuji všem dobrovolným složkám, které pro ně zajistily pestré a bohaté občerstvení, děkuji všem vystupujícím
a pořadatelům, a samozřejmě velmi děkuji
všem sponzorům, bez kterých bychom takovou velkou kulturní a společenskou akci
nemohli uspořádat.
Od soboty 15. září 2018 probíhala ve
společenském sále tradiční Výstava ovoce a zeleniny, kterou uspořádali naši zahrádkáři pod vedením pana Čestmíra Ježe.
Na výstavě se svými výpěstky a výzdobou

účastnily také děti z naší základní a mateřské školy. Prezentovali se tradičně včelaři
z Dobré a okolí. Na zahájení výstavy přišel
pan farář P. ThLic. Marek Kozák, který společně s námi za letošní bohatou úrodu poděkoval a vše požehnal. Moc děkuji všem,
kteří tuto výstavu organizačně zajistili
a připravili.
V sobotu 22. září se otevřela základní
škola všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat, jak vypadá po 110 letech. Byla možnost navštívit odborné učebny, prohlédnout
si třídy a také zhlédnout kulturní vystoupení žáků. Navíc na počest tohoto výročí byla
den předem zasazena pamětní lípa a vypuštěno 110 balonků.
V sobotu 6. října mohly děti z Dobré
a okolí navštívit Procházku pohádkovým
lesem, kterou pro ně připravila Komise pro
rodinu a občanské záležitosti pod vedením
paní Marie Žižkové. Procházka začínala u myslivecké chaty a na trase čekaly na
děti pohádkové postavy. V cíli každé dítě
obdrželo dáreček a občerstvení. Moc děkuji
všem pořadatelům a účinkujícím pohádkovým postavám.
V pátek a sobotu 5. a 6. října se konaly
komunální volby, nejen v Dobré, ale v celé
České republice. Výsledky z naší obce
jsou zveřejněny na naší webové stránce
i v tomto čísle Doberských listů. Děkuji
občanům, kteří využili svého volebního
práva, všem nově zvoleným zastupitelům
srdečně blahopřeji a věřím, že budou
spolupracovat pro další rozvoj naší obce.
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Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Poděkování voličům
Vážení spoluobčané, chtěli bychom
Vám velmi poděkovat za podporu v letošních volbách do Zastupitelstva obce Dobrá.
Naše volební strana Aby Dobrá byla dobrá
– Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů získala 6579 hlasů, tedy o 600 hlasů
víc než posledně. Velice si vážíme vaší podpory, která nám dává energii do další práce.
Získali jsme 6 mandátů v patnáctičlenném
zastupitelstvu a je to pro nás opravdu velmi

zavazující a budeme pracovat tak, abychom
Vaši důvěru nezklamali. Naši zastupitelé budou v zastupitelstvu prosazovat to, k čemu
jsme se všem občanům před volbami ve
svém programu zavázali. Věříme, že příští
čtyři roky budou obdobím aktivní spolupráce
všech zastupitelů v zájmu co nejlepšího rozvoje naší obce.
Ing. Jiří Carbol, předseda
Místní organizace KDU-ČSL Dobrá

D E N O B C E - V E L K Á D O B E R S K Á 2018

Tou první bylo občerstvení pro děti do 15 let
zdarma. Další z velmi zajímavých a hodnotných
počinů pana Jakuba Milaty. Děti mohly navštívit stánek s andělskými dobrotami, ochutnat
něco zdravého i trochu sladkého, občerstvit se
několika různými nápoji, jenom těch vos tam
bylo až příliš! Stánek byl během odpoledne
téměř vyjeden a vypit a vše bylo připraveno
k plné spokojenosti nejen dětí, ale i jejich rodičů.
Velké díky, Kubo.

Každá oslava Dne obce začíná Soutěží v přípravě
bramborových placků, také letos s přívlastkem
mezinárodní – stálicí mezi soutěžícími jsou naši
přátelé z Mucharze. Díky našim hasičům všechny zúčastněné týmy připravené placky usmažily
hned na místě a během kuchtění a dochucování
je postupně vyzpovídal velmi mladý a nadějný
moderátor Marek Rehwald. I přes malé problémy s polštinou si na nováčka vedl velmi dobře.
Vítězem se letos stalo družstvo SDH Dobrá!
Blahopřejeme hasičům k přelomovému vítězství, ač bez své tradiční kapitánky s vysokou
bílou kuchařskou čepicí si vedli znamenitě
a mezinárodní českopolskoslovenská porota
rozhodla jednoznačně o jejich vítězství.

Vzhledem k posunutí termínu z tradičního posledního prázdninového víkendu na polovinu
září, přijali jsme nabídku ochrany před případným deštěm a nechali zastřešit prostor mezi
pódiem a stany. A rozhodli jsme se správně,
neboť déšť návštěvníky atakoval právě v podvečer při koncertních vystoupeních a možnost se
skrýt před kapkami přivítala spousta hudebních
fanoušků.

Ve 14 hodin začaly oslavy znělkou a bezprostředně po ní pódium patřilo Paprsku – dětskému
pěveckému sborečku z mateřské školy. Sboreček
prochází obměnou, z nejstarších dětí jsou dnes
již školáci a ty mladší dětičky teprve se zpěvem
začínají. Paní učitelku Marii Kociánovou čeká
náročná práce, ale z výkonu malých zpěváčků
mohla mít nejen ona, ale všichni přítomní velikou
radost. Děkujeme, malí zpěváčci…

Sobota 15. září 2018 – takový byl termín
letošních oslav Dne obce – Velké Doberské.
Oslavy se konaly již pošestnácté a opět se objevily některé novinky.
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Odpolední část programu Velké Doberské bývá
plná vystoupení folklorních souborů z našich
spřátelených partnerských obcí – z Ochodnice
a Mucharze.
Letos přijala pozvání Ochodničanka a Kýčera
ze Slovenska (soubor Seniorka z důvodu nemoci více členek k nám nedojel) a Kozinianie
z Polska. Na všech vystupujících byla vidět radost z hudby i zpěvu, na divácích zase pohoda
a dobrá nálada, zejména pokud se mohli přidat
svými hlasy nebo si dokonce zatančit.
Všem souborům děkujeme za předvedený výkon
a zejména těm milým „lidičkám“ ve žlutých
tričkách, kteří se o ně po celou dobu náramně
dobře starali – a poděkování si zaslouží paní
Alena Dohnalová, Helena Foltysová, Vojtěška
Gavlasová, Štěpánka Kupková, Drahomíra
Gryžboňová, Alena Svobodová, Květoslava Michálková, Ivanka Křenková, Emilie
Walachová a pánové Jiří Křenek, Vítězslav
Kliš, Libor Kohut a Čeněk Juřica. „Žlutý“
hostitelský doprovod čekal – ostatně jako každý
rok – již před příjezdem autobusů v parku před
školou na příjezd autobusů, bezprostředně po
příjezdu navštívili školní jídelnu, kde byl pro
všechny připraven chutný oběd – také naše paní
kuchařky, trio ve složení – paní Olga Mužná,
Herta Kavková a Zdeňka Muroňová – si zaslouží velké poděkování. Všem tuze chutnalo!

návštěvníky celým programem. Na obou byla
patrná větší sehranost, schopnost reagovat na
„nové“ situace a výzvy. Vedli si moc dobře a o
post moderátorů v dalších letech je postaráno.
Děkujeme.
Programovým předělem bývá slavnostní zahájení – před pátou hodinou odpolední se na pódiu
objevili zástupci čtyř obcí - třech partnerských
a té domácí. Po hymnách jednotlivých zúčastněných zemí Den obce slavnostně zahájil starosta obce Dobrá Ing. Jiří Carbol, předal slovo
i hostům z Ochodnice, Mucharze a Buczkowic.
Následovala krásná událost – předání Cen obce
za rok 2018.
Na pódium postupně přicházeli všichni tři nominovaní – paní Jaroslava Velčovská (oceněna
za dlouholeté členství v TJ SOKOL Dobrá, v oddílu kopané, za působení hned v několika komisích rady obce a za svou neutuchající aktivitu),
paní Marie Biolková (oceněna za vedení Svazu
tělesně postižených ZO Dobrá, od roku 2010
byla předsedkyní – ocenění převzal její manžel)
a pan Čeněk Juřica (oceněn za vedení Klubu
seniorů – předsedou od roku 2010, organizování akcí, autobusových zájezdů, chodu Klubu)
– uvědomíme-li si, že všechny tyto výše uvedené
funkce a aktivity jsou vykovávány v osobním volnu a bez nároku na odměnu, jedinou možností,
kterak poděkovat je Cena obce. Děkujeme Vám.

Ale zpět do areálu multifunkčního hřiště, kde
se sice na obloze objevila tmavá mračna, ale to
pramálo vadilo Lašskému králi a jeho divadelní
společnosti Gigula. Svůj osobitý humor a povídání lašský král pan Krulikovský doplnil zpěvy
místních a hodně starých popěvků a písniček,
stany s hosty i domácími návštěvníky se bavily,
nálada byla skvělá.

Zahájení skončilo, všechny pozvané i oceněné
osobnosti odešly z pódia a dole pod ním už se
připravovala děvčata z šestých tříd k tanci. Říkají
si SuperStár a šlo jim to moc pěkně… ono při
potlesku se rytmus drží lépe a tančí se radostněji. Skvělé, děvčata… poděkování zaslouží také
paní učitelka Jiřina Zachníková.

A spolu s lašským králem opouštěla pódium
moderátorská dvojice Natálka Pajdlová a Kryštof Skokan. Od 14 hodin provázeli přítomné

Judisté si místo v programu na Velké Doberské
zasloužili svými výkony i způsobem reprezentace naší obce mimo okres, kraji či republiku.
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Na jejich vystoupení se těší prostě všichni, kdo
obdivují obratnost, pružnost, odvahu a nadšení (zejména u těch nejmenších) – vystoupení
bylo jako obvykle strhující a výkony všech
sportovců na vysoké úrovni, vše bravurně slovem doprovodil pan Luděk Kubíček. Prostě
nádhera…děkujeme.

K oslavě Dne obce přistupují zodpovědně i ti,
kteří se po celé odpoledne a až do noci starají
v areálu o občerstvení. Letos projevili zájem
„být u toho“ také skauti. Tedy celkem pět občerstvovacích míst a spousta dobrého jídla
a pití bylo k dispozici návštěvníkům letošního
ročníku.

Není náhoda, že již – tuším – potřetí či počtvrté
za sebou se v programu Dne obec objevuje –
Náhoda! Kapela Náhoda „stárne“ a nabírá
zkušenosti, stále však o ní můžeme hovořit
jako o začínající, avšak s přídomkem velmi
nadějná a velmi šikovná. Fanouškovská základna se neustále zvětšuje, jen tak dál, mladí
muzikanti, jde vám to moc dobře!

Poděkování si zaslouží členové SDH Dobrá
ve složení:

Další vystoupivší kapelu z jistých důvodů komentovat nemohu.
Zmíním jen dva okamžiky z koncertu Davida
Stypky a jeho kapely Bandjeez – tím prvním
je nádherný výkon Nely Žákové v duetu „Dobré ráno“ a tím druhým… a zde se jako autor
článku vyznám z velmi osobního pocitu… je
společný zpěv posluchačů většiny Davidových
písní, a to nejen v refrénech, ale i ve slokách.
Vskutku překrásný zážitek… a díky moc, synu.
Každou Velkou Doberskou se u nás v Dobré
objeví některá z hvězd hudebního nebe. Letos se jí stala paní Petra Janů. Vystoupila
s kapelou Amsterdam a zazněly víceméně
všechny známé i méně známé písničky z let
minulých. Starší zavzpomínali a zazpívali si se
zpěvačkou, mladí se mohli seznámit s muzikou
minulého století.
Úžasný, spanilý, do černého nebe se zarývající
OHŇOSTROJ nemůže v posledních letech
chybět. A že se pan Láďa Krištof rok od roku
zlepšuje, o tom není pochyb. Nádherná podívaná… děkujeme ti za ni.

Paní Ludmila Baranová Pan Matěj Baran
Margareta Baranová David Gavenda
Markéta Řízková
Vlastimil Kisza
Marcela Kiszová
RadomírHrabec
Aneta Kiszová
Zdeněk Řízek
Iveta Řeháková
Oldřich Carbol
Romana Ponikvová Martin Rojíček
Kateřina Ponikvová Karel Mikoláš
Jarmila Krištofová
Patrik Mikoláš
Alena Chobotová
Lukáš Řízek
Lenka Hrabcová
Ladislav Matera
Kristýna Hrabcová
Ladislav Krištof
Květoslava Řízková Petr Klimunda
Simona Řízková
Dalibor Mikoláš
Jana Mikolášová
Matěj Tvrdý
Každoročně přistaví svůj UFO bufet a čepují
místní lahodný mok, k nepřehlédnutí je dlouhá
konstantní fronta u prodeje placků.
Vedle v řadě stánků nabízeli své dobroty členové Mysliveckého sdružení Dobrá – Vrchy
– Pazderna. Zde se nedočkají pánové a dámy
vyjmenování, neboť podle slov dotázaného
myslivce všichni členové se podíleli buď na
přípravě pokrmů na akci, nebo je přímo prodávali. Samozřejmě takové prohlášení není
možné nerespektovat, stačí jen – jako u hasičů
– hlasitě a s úctou poděkovat i myslivcům.
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Stabilními „občerstvovateli“ jsou členové oddílu Judo Beskydy a fotbalisté TJ SOKOL.
Zatímco první to pojali podobně skupinově
jako myslivci, fotbalisté byli ve stánku zastoupeni pány Kamilem Zíchou, Janem Pánkem,
Janem Filipčíkem, Ondřejem Gryžboněm,
Janem Gryžboněm, Davidem Hernikem a Petrem Platošem. Děkujeme oběma subjektům za
pomoc a spolupráci na tak významné akci.
Nováčky se pro letošní rok stali skauti. Také oni
si poradili s obsluhou, dokázali zaplnit některé
„díry“ v nabídce jídel a byli úspěšní. Poděkování
si zaslouží pan Petr Mališ, Lukáš a Matěj Vláčilovi… díky Pepe, Buffone a Metty…
Obecní stánek nechyběl ani letos. Byl poněkud
ukrytý, neboť se zde nic neprodávalo a sloužil
pouze jako servis pro umělce a naše hosty. Ovšem i přesto měla děvčata hodně práce. Rád
zde poděkuji paní Martině Gorošové, Janě
Kolářové, Aleně Alexové, Jarmile Lisníkové,
Markétě Řízkové a Elišce Andrlové.
A děkování pokračuje… od poledne až do půlnoci a v neděli dopoledne opět jste mohli v areálu
zaregistrovat skupinu servismanů, byli k ruce
a se vším dokázali vždy rychle pomoci, mnohdy
nepotřebovali ani „nápověd“ a vystačili si se
svou aktivitou. Organizační složka pracovala
letos pod vedení pana Dalibora Hájka ve
složení – slečny Lenka Hanuschová, Kristina Murcková a Simona Recmanová a mladí muži Jakub Šaněk, Filip Šebestík a Petr
Vojtovič.
Na místě je velké poděkování za pomoc při sobotním programu, a zejména při nedělním úklidu,
který řídila neúnavná paní Markéta Hlawiczková. I ona spolu s pány Tomášem Chýlkem,
Pavlem Peterkem, Josefem Hajﬂerem (připrava areálu, stavba stanů, lavičky,…)… Miro-

slavem Majerem a Eliškou Andrlovou (návoz
surovin do stánku i sálu…) zaslouží velký obdiv
a poděkování.
Naši hosté v doprovodu seniorů mohli navštívit
nejen Výstavu ovoce a zeleniny, pořádanou členy Zahrádkářského spolku, ale také klubovnu
seniorů – na obou místech se o všechny laskavě
postarali jako o vlastní. Rovněž zde nemohu
opomenout poděkování za přínos ke zdárnému
průběhu akce.
Po celé odpoledne se bavily všechny generace.
O hudební části programu jsem se již zmínil,
děti si zaskotačily na skákacím hradě, nebo se
projely vláčkem či se zatočily na kolotoči, pro
starší děti a mládež byla letos lákadlem Válečná
zóna. Ta byla v permanenci opravdu po celou
dobu, přidali se i někteří dospělí.
K vysoké úrovni Dne obce již tradičně patří
aktivní účast děvčat a paní v červeném, ano,
máte pravdu, jedná se o Charitu F-M. Ani
letos dámy nezklamaly a nalákaly malé i větší
děti spolu s rodiči na spoustu stanovišť, porci
zábavy i poučení. Bude-li nám vedení Charity
F-M nakloněno i v dalších letech, rádi je zde
vždy uvítáme. Děkujeme Vám…
Zatímco za plotem areálu byly ke spatření
(i k osedlání) živí tvorové – díky paní Aleně
Legutové se k nám opět vydali koně a děti i dospělí si mohli vyzkoušet, jak vypadá svět z koňského hřbetu, v areálu se spousta dětí i jejich
rodičů fotografovala se zvířátky v maskách. Pod
nimi se skrývaly mladé slečny - Eliška Amélie
Králíková, Karolína Lea Králíková, Simona
Kahánková a Lucie Bartošová. A můžu vám
říct, že vydržet to celé čtyři hodiny byl vskutku
obtížný úkol. Děvčata to zvládla a já jim za to
opravdu moc děkuji.
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Finanční rozpočet oslav Dne obce je vysoký,
proto poděkování zaslouží rovněž končící zastupitelstvo, jehož členové pravidelně Den obce
podpořili a spolu s výraznou pomocí některých
ze sponzorů přispěli k tomu, že Velká Doberská
si drží svou vysokou úroveň a pevně věřím, že
také nové zastupitelstvo dá této společenské
akci zelenou.

Velké poděkování pro sponzory:
SKANSKA, JEWA, Hyundai Glovis, Hyundai Mobis, MVEX, BESTON, Technické
služby F-M, Frýdecká skládka, J 2 Services,
areál „U medvěda“, Charita F-M a Autovrakoviště Milata.
Velká Doberská 2018 je minulostí, těšme se
společně na Velkou Doberskou 2019!
Milan Stypka

Milé setkání na úřadě
Ve středu 3. října 2018 přijali pozvání na Obecní
úřad Dobrá jednak moderátoři Velké Doberské 2018, jednak vítězové dlouho trvající hry
s „Kouzelnými náramky“.
V 15 hodin se v kanceláři místostarosty objevila
trojice mladých moderátorů – pozvání přijala
Natálka Pajdlová a spolu s ní její moderátorský partner Kryštof Skokan a také Marek
Rehwald, který si letos odbyl svou premiéru.
Děti kromě malého občerstvení dostali dárečky,
krátce jsme si popovídali o začátku školního
roku (zajímavostí je, že každé z dětí je v jiné šesté třídě…), o jejich koníčcích, zábavě ve volném

čase. Na závěr jsme se společně vyfotografovali
a popřáli příjemné následující dny.
V podobném, milém duchu se nesla hned další
návštěva – tu tvořily dvě slečny - Zuzana Tesarčíková (získala součtem hodnot náramků
89 bodů) a Nikol Musiolková (78 bodů). Také
oběma děvčatům bylo nabídnuto malé občerstvení a předány dárkové tašky.
Jménem skautského oddílu Doberčata i svým
děkujeme oběma vítězkám a věříme, že vás
všechny „hon“ za náramky v předchozích více
než dvou letech pobavil.
Milan Stypka

Volby do Zastupitelstva obce Dobrá
konané ve dnech 5. 10. 2018 – 6. 10. 2018
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

2 551

1 322

51,82

1 321

18 435
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Kandidátní listina
číslo

název

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

1

Dobrá zleva-Sdružení KSČM a NK

9,73

1

2

Česká str. sociálně demokrat.

5,24

0

3

Dobrá pro obč., obč. pro Dobrou

8,92

1

4

Pro zdravou čistou Dobrou-SNK

10,53

2

5

Aby Dobrá byla dobrá

35,68

6

6

OBČANÉ PRO OBČANY

21,59

4

7

NEZÁVISLÍ

8,28

1

1

Dobrá zleva - Sdružení KSČM a NK

Kaňok Jiří

3

Dobrá pro obč., obč. pro Dobrou

Zitová Radka Mgr.

4

Pro zdravou čistou Dobrou - SNK

Vláčil Břetislav Ing.

4

Pro zdravou čistou Dobrou - SNK

Jursa Petr Ing.

5

Aby Dobrá byla dobrá

Carbol Jiří Ing.

5

Aby Dobrá byla dobrá

Gongolová Drahomíra Ing.

5

Aby Dobrá byla dobrá

Peterek Pavel

5

Aby Dobrá byla dobrá

Gryžboň Jan Ing.

5

Aby Dobrá byla dobrá

Marenčák Jan Ing.

5

Aby Dobrá byla dobrá

Gryžboň Antonín Ing.

6

OBČANÉ PRO OBČANY

Stypka Milan Mgr.

6

OBČANÉ PRO OBČANY

Mlčák Libor

6

OBČANÉ PRO OBČANY

Baran Pavel

6

OBČANÉ PRO OBČANY

Friedlová Renata

7

NEZÁVISLÍ

Baranová Ludmila Ing.

INFORMACE PRO OBČANY!!!
Dne 17. 11. 2018 bude sběrný dvůr v Dobré uzavřen!!!
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Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2018
5. 11., 3. 12. 2018 – příspěvky v tyto termíny je možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2018 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin,
tj. 7. 11., 5. 12. 2018 v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Drakiáda – Pozvánka
Zveme všechny děti i dospělé na 11. ročník Drakiády. Místo konání bude tradičně na
Vrchách nad vodárnou. Sraz účastníků je 10. 11. 2018 v 10 h. Vezměte si s sebou draky
nebo jiné létající objekty a pokusíme se překonat loňskou nádhernou podívanou na nebe
plné draků. Pro všechny bude zajištěno teplé občerstvení a pro každé dítě balíček plný
dobrot. Jako i v loňském roce máme na závěr přichystané malé překvapení. Těšíme se na
skvělou zábavu.
Za sportovní komisi René Křižák

BURZA hraček a dětského sportovního vybavení
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při
RO Dobrá Vás zve na burzu hraček a dětského
sportovního vybavení (mimo oblečení), která
se uskuteční ve dnech 23. a 24. listopadu 2018
ve víceúčelovém sále ZŠ v Dobré.
Maminka, která bude chtít nabídnout věci
k prodeji, se předem přihlásí na mail: 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. (Nepoužívejte malé samolepky!)
Zaregistrovat se můžete od 13. 11. 2018 do
20. 11. 2018.

Burza proběhne s následujícím programem:
Hračky a dětské sportovní vybavení se bude
vybírat v sále ZŠ v Dobré v pátek 23. 11. 2018
v době od 9,30 hod do 11,00 a od 15,00 hod
do 17, 00 hod.
V sobotu 24. 11. 2018 v době od 9,00 hod
do11,00 hod proběhne samotná burza, na které můžete jiné hračky nebo sportovní vybavení
nakoupit.
Výdej peněz a vrácení neprodaných hraček
a sportovního vybavení se uskuteční rovněž v sobotu 24. 11. 2018 v době od 14,30-15,00 hod.
Nevyzvednuté věci, budou věnovány na charitu.
Hračky musí být čisté, kompletní, nepoškozené, plyšové hračky vyprané, sportovní vybavení
v dobrém stavu.
Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Žižková Marie
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Milí spoluobčané,
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá Vás zve na

TRADIČNÍ KREATIVNÍ TVOŘENÍ,
které se uskuteční dne 26. 11. 2018 v 17 hodin
v sále Základní školy v Dobré.

K výrobě věnců si, prosím, přineste vlastní kruhy,
svíčky, případně sušené ovoce a jiné ozdoby dle
Vašeho uvážení.

Pokud se chcete kreativního tvoření zúčastnit, přihlaste se na email komiseprorodinu@post.cz.
Registrace bude probíhat od 13. 11. 2018 do
20. 11. 2018.

Věříme, že i toto kreativní tvoření bude sloužit
k výměně poznatků a technik.

K dispozici budou aranžérské potřeby (větve
stromů, tavící pistole, dřívka, šišky, ozdoby aj.).

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Žižková Marie

Srdečně Vás zveme.

Z činnosti Komise pro rodinu
a občanské záležitosti v letech 2014-2018
Komise pro rodinu a občanské záležitosti
začala pracovat v listopadu 2014 ve složení:
Ing. Březinová Kristýna, Gryžboňová
Drahomíra, Mgr. Tvrdá Simona, Tvrdý Michal, Zahradníková Jana, Mgr. Zitová Radka
a Žižková Marie. V letech 2015 až 2018 jsme
pokračovali v aktivitách z předcházejícího
volebního období, to je konání burz dětského oblečení, sbírek pro Diakonii Broumov,
přednášek, společně se zástupci obce jsme
navštěvovali jubilanty obce u příležitosti
jejich 80, 85, 90 a více let a před Vánocemi
to byly návštěvy občanů naší obce, kteří žijí
v domovech důchodců.
V roce 2015 jsme rozšířili naši činnost
o nové akce, jako je setkání občanů obce Dobrá, kteří se v daném roce dožili 70 a 75 let,
burza hraček a kreativní tvoření zaměřené na
adventní dobu, které od roku 2016 konáme
také v době před Velikonocemi. V listopadu

2015 ukončila činnost v komisi Ing. Březinová Kristýna z důvodu odchodu na mateřskou
dovolenou.
Jelikož akcí přibylo, posílili naše řady
v roce 2016 noví členové komise: Kohut Libor, Mališ Jan a Pohludková Ludmila. Od
roku 2017 konáme novou akci pro děti pod
názvem Procházka pohádkovým lesem, která
se loni setkala s velkým ohlasem, takže v letošním roce se zúčastnilo již 100 dětí. Protože se akce konala nyní v sobotu 6. 10. 2018,
chtěla bych poděkovat členům komise
a všem, kdo nám pomohli zajistit jednotlivá
stanoviště a rozšířili tak řady pořadatelů naší
komise. Byli to členové kulturní komise, člen
sportovní komise, dva dobrovolníci, skautky a členové mysliveckého sdružení Dobrá.
Všem patří velké poděkování.
Na závěr bych chtěla poděkovat členkám a členům komise za jejich obětavou
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práci v uplynulém volebním období, že
věnovali svůj volný čas a nemalé úsilí, aby
se konané akce zdařily ke spokojenosti zúčastněných. Děkuji i členkám Klubu seniorů, které dle potřeby nám vypomáhaly při
konání burz a předsedům kulturní a sportovní komise za dobrou spolupráci. Velký
dík patří také všem, kteří nám pomáhali při
zajišťování kulturního programu, občerstvení nebo s námi spolupracovali při našich
akcích.

Rovněž bych chtěla poděkovat vedení
obce panu starostovi Ing. Jiřímu Carbolovi a místostarostovi Mgr. Milanu Stypkovi,
členům Rady obce Dobrá, jakož i ostatním
zaměstnancům Obecního úřadu Dobrá za
dobrou spolupráci, ochotu a vstřícnost v uplynulých čtyřech letech a popřát nově zvolené
komisi hodně úspěchů v její práci.
Žižková Marie
předsedkyně Komise pro rodinu
a občanské záležitosti

Něco končí, jiné začíná...
Drazí spoluobčané,
po čtyřech letech se s vámi loučí „staré“
zastupitelstvo a stejně tak vypršel mandát
i členům různých výborů a komisí. Dovolte
mi tedy několik slov díků...
Když jsem byl po minulých volbách osloven, zda-li bych nechtěl vést Kulturní komisi, velice mě to potěšilo, ale zároveň musím
přiznat, že jsem se bál spolupráce s tolika
lidmi, která mnohdy nebývá jednoduchá.
Ulehčeno jsem to neměl ani tím, že jsem se
do této nádherné vesnice v roce 2010 teprve
přiženil a tudíž jsem tady neměl takové vazby
jako mnozí z vás.
Tehdy jsem se setkal s pány starostou
a místostarostou, kterým tímto děkuji za jejich podporu a vstřícný přístup. Když jsem
chodil na OÚ doúčtovávat jednotlivé akce,
tak mi tam zase vycházely vstříc paní Kolářová s paní Kolkovou, a také bylo nemálo akcí,
ve kterých bychom se neobešli bez technické
podpory a obdivuhodného vstřícného přístupu Pavla Peterka – děkuji.
Taktéž nesmím zapomenout na paní ředitelku Mgr. Otipkovou za krásnou spolupráci

se školou, kterou zastupovala, či na správkyni
sálu – paní Golíkovou a zvukaře Jirku Nohla
a Lukáše Kubienu – děkujeme.
V neposlední řadě chci poděkovat svým
milým „spolukomisařům“. Děkuji Janě Blahutové, Nadi Hadaščokové, Markétě Skarkové, Evce Novákové, Markétě Novákové, Markétě Madajové, Romči Ponikvovové, Barči
Vláčilové, Janě Peterkové a Kači Novákové
(nebo už Talířové?). Děkuji Bobu Matuškovi,
Víťovi Pantlíkovi, Petru Salamonovi a Peťovi
Mališovi. Děkuji za vaše časté nadšení, za
spolehlivost, které si velice vážím a za váš
čas, který jste obětovali kultuře pro naše spoluobčany. Bylo mi velkou ctí s vámi pracovat
a bavit se.
Nakonec mi dovolte poděkovat všem, kteří nám pomáhali při akcích a dávali nám tipy.
Děkuji paním učitelkám z MŠ a ZŠ a členům
dobrovolných hasičů či skautům. Děkuji taky
paní Marušce Žižkové a komisi pro rodinu
a soc. záležitosti, jakožto i Honzovi Gryžboňovi a členům sportovní komise.
Snad jsme vás potěšili koncertem Hradišťanu, udělali radost vašim dětem na Dni
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dětí, dali vám možnost pobavit se na Obecním plese a při vystoupení Komiků s.r.o., či
zamyslet se nad příběhem paní Sosnarové,
která přežila ruský gulag. Snad jste si přišli
na své i na dalších akcích, které jsme se pro
vás snažili zorganizovat tak, abyste se na nich
cítili vítáni a aby vás bavily.

Další kulturní komisi přeji, aby byla vytrvalá a aby její akce bavily, hladily po duši
a nabízely lidem podněty k zamyšlení.
Třeba se potkáme na nějakém divadelním
představení.
Jan Marenčák, bývalý předseda kulturní
komise při Radě obce Dobrá

O činnosti finančního výboru
Finanční výbor zřizuje zastupitelstvo
obce jako svůj výkonný orgán a jeho posláním je především provádět kontrolu hospodaření s majetkem a s ﬁnančními prostředky
obce.
Finanční výbor pracoval ve volebním
období 2014 až 2018 ve složení Drahomíra
Gongolová (Aby Dobrá byla dobrá – sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů), Tomáš Vojtovič (ČSSD), Josef Karásek (Dobrá
zleva), Lukáš Krupa (Občané pro občany)
a Lukáš Vláčil (Lepší Dobrá).
V letošním roce jsme měli 5 jednání. Za
4 roky jsme absolvovali 24 jednání. Mezi
nejnáročnější jednání patřila ta, kdy jsme
kontrolovali správnost čerpání ﬁnančních
příspěvků, které byly poskytnuty z rozpočtu
obce spolkům a cizím subjektům. Náročné

bylo také domluvit termín jednání, aby vyhovoval všem. Ne vždy se nám to podařilo,
ať už z důvodu pracovních nebo studijních
povinností, a často jsme pak jednali v menším počtu členů.
Ráda bych za odvedenou práci ve volebním období 2014-2018 poděkovala všem
kolegům z finančního výboru, za jejich
čas, náměty a dobrou atmosféru při našich
jednáních. Velké poděkování za výbornou
spolupráci, přípravu podkladů, vysvětlení
a informace patří Marcele Kolkové, vedoucí
ﬁnančního odboru.
Se zápisy z našich jednání se můžete
seznámit na internetových stránkách obce
v sekci „usnesení ﬁnančního výboru“.
Drahomíra Gongolová,
předsedkyně ﬁnančního výboru

Výstava ovoce zeleniny 15.-16. 9. 2018
Multifunkční sál ZŠ Dobrá
Pěstitelská sezóna se pomalu ale jistě blíží ke svému letošnímu konci, a tak jako každý rok, tak i letos uspořádal ZO ČZS Dobrá
tradiční Výstavu ovoce a zeleniny.
Jedním z hlavních vrcholů výstavy byla
Soutěž o nejkrásnější jablíčko. Celkem se

nám k vyhodnocení sešlo přes 30 nádherných
jablíček různých odrůd. Každý z návštěvníků
měl možnost dát svůj hlas jednomu z vystavených jablíček. S velkým odstupem zvítězilo
jablko odrůdy Gdaňský hranáč paní Boženy
Burdové (71 hlasů), které nejenomže vypa-
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dalo opravdu k nakousnutí, ale na váze jedno
jediné jablíčko přineslo úctyhodných 458 gramů. Na 2. místě se umístil s 28 hlasy Idaret
paní Marie Žiškové a na pomyslné bronzové
příčce skončilo jablíčko Janes Grive pana Karla Pastora. Celkem bylo rozdáno 296 hlasů.
Jako každoročně se na výstavě podílely
i děti z mateřské a základní školy, které se
s námi přišly podělit nejen o své výpěstky, ale
také o různá umělecká dílka, spojená s tématy ovoce, zelenina, podzim a zahrada. Všem
dětem i pedagogům patří naše velké díky.
Také kolem stolu Alexandry Gregorové,
která naši obec reprezentuje na ﬂoristických
soutěžích a dosahuje zde velkých úspěchů,
se tvořily zástupy diváků. Nejedna zkušená
zahradnice si od ní určitě odkoukala nějaký
ten fígl pro krásnou podzimní vazbu.
Už loni sklidilo velký úspěch Zahradníkovo kolo štěstí, a proto jsme se toto zpest-

ření výstavy rozhodli zopakovat i letos. Sešlo
se nám přes 400 krásných cen a zajímavých
výher, které do soutěže věnovali členové
a sympatizanti ZO ČZS Dobrá. Své majitele
tak našlo láskyplně vypěstované ovoce a zelenina, venkovní i pokojové rostliny, skvělá
domácí marmeláda, rukodělné dekorace či
ponožky, křížaly a zahradnické pomůcky.
Nechybělo ani občerstvení pod taktovkou
paní Ježové, kde jsme společně s návštěvníky výstavy u dobré kávy, koláčků, domácích
moučníků a chlebíčků zhodnotili naše letošní
pěstistelské usilí a vyměnili si zajímavé zahrádkářské rady a tipy.
Myslím si, že můžeme bez obav říci, že
se nám letošní výstava opravdu podařila,
přivítali jsme rekordní počet návštěvníků,
svou účastí nás potěšili i zahrádkáři z partnerských obcí ze Slovenska a Polska.
Výbor ZO ČZS Dobrá

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.

Základní škola informuje…
110. výročí školy v Dobré
Ve dnech 21. a 22. září si Základní škola v Dobré připomněla, že je tomu přesně
110 let, co byla postavena nejstarší budova
současného školního komplexu. Nejprve
v pátek slavili vyučující s dětmi. Učitelé si připravili pro žáky zajímavé aktivity, workshopy
či různé sportovně laděné hry a soutěže, děti
si mohly předem vybrat, kterých činností se
zúčastní, a celé dopoledne se pak dobře bavily
ve škole i v jejím okolí.

Před obědem pak proběhl slavnostní
ceremoniál, jehož vyvrcholením bylo zasazení lípy republiky, která bude rovněž připomínat 100 let od založení naší republiky.
Žáci a učitelé vytvořili před školou obrazec
„110 ZŠ Dobrá“ a nechali se vyfotit z ptačí perspektivy dronem. Poté zazněly tóny
houslí a nejoblíbenější píseň tatíčka Masaryka Ach, synku, synku. K shromážděným
žákům promluvila paní ředitelka Radka
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Otipková, pozvání přijal a slova se ujal také
pan starosta Jiří Carbol. Se zástupci žáků
pak společně zasadili lípu republiky a k nebi
se vzneslo 110 barevných balónků.
V sobotu se škola otevřela široké veřejnosti, pozvání přijaly stovky návštěvníků
včetně bývalých ředitelů a učitelů školy.
Občané si mohli projít výstavy, které v sobě
spojovaly nostalgické vzpomínání na více než
století vyučování v Dobré s nahlédnutím do
současné výuky s využitím moderních technologií. Hosté mohli navštívit secesní kavárnu a zhlédnout divadelní představení, které
s nadsázkou seznámilo diváky s okolnostmi
založení doberské školy.
Přejeme naší škole to samé, co naší krásné republice. Mnoho dalších let prožitých ve
svobodné společnosti, v míru a prosperitě. Při
tom všem ale nezapomínejme, že ani všechno
bohatství světa, ani ty nejmoderněji vybave-

Slavnostního zasazení lípy republiky se s žáky
i ředitelkou školy zúčastnil i pan starosta.

né učebny nám mnoho nepomohou, pokud
nebudeme pěstovat hodnoty lásky, soucitu
a tolerance, zkrátka pokud na sebe nebudeme
hodní. Jak ve škole, tak v celé společnosti.
Nuže, milá školo a milá republiko, všechno
nejlepší.
Jan Lörinc

V závěru ceremoniálu žáci školy vypustili 110 balónků.
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Hosté si mohli prohlédnout výstavu z historie školství v Dobré.

Také sborovna se proměnila ve výstavní prostor.

Secesní kavárna lákala nejen sladkými dobrotami.

Škola představila i technologickou novinku – Ozoboty.

Návštěvníci si vyzkoušeli psaní inkoustovým perem
v historické lavici.
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Momentka z divadelního představení o založení školy v Dobré.

Žáci a učitelé vytvořili před školou barevný vzkaz.
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Adaptační kurzy 6. tříd
V letošním školním roce nastoupil do
naší školy velmi silný ročník žáků šestých
tříd. Po dlouhé době máme opět čtyři šesté
třídy. Nástup na 2. stupeň je pro děti vždy náročný a přináší velké množství změn, zvláště
když se v novém kolektivu potkají s novými
kamarády ze spádových obcí. Jako každý rok
jsme tedy i letos uspořádali pro žáky dvoudenní adaptační kurzy v Beskydech. Dvě
třídy (6. B a 6. D) jej absolvovaly v Komorní
Lhotce, 6. A jen prožila v Nové Vsi a 6. C na
Morávce.
Děti se společně se svými třídními učiteli
věnovali různým zajímavým aktivitám, jejichž cílem bylo poznat své nové spolužáky,
navázat nová přátelství a vstoupit na 2. stupeň pravou nohou. Na programu pro děti se
podílela i školní psycholožka a všem účastníkům se pobyt v našich krásných horách líbil,

Žáci 6. D se na adaptačním kurzu výborně bavili.

každý si odnesl nové zážitky a v srdci místo
pro nové kamarády. Přejeme našim šesťákům, ať prožijí krásné čtyři roky na 2. stupni
a svoje studium na naší škole završí úspěšným přijetím na střední školu.
Mgr. Jan Lörinc

Název projektu: Profesní rozvoj doberských pedagogů II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00008686
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Období realizace: 1. 9. 2018–31. 8. 2020
Celková výše dotace: 2 016 838 Kč
Naše škola se od 1. září 2018 zapojila do
projektu Profesní rozvoj doberských pedagogů II, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, vzájemné setkávání
a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků
z praxe a na pomoc školám a školským zaří-

zením pro zájmové vzdělávání při společném
vzdělávání žáků.
Poměrná část ﬁnančních prostředků našeho projektu směřuje na personální podporu
školní psycholožky, která bude ve škole pů-
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(pokračování na straně 21)

Burza zimního oblečení

Ocenění moderátorů

Velká doberská

110 let školy

Setkání členů výboru
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sobit po dva roky na celý úvazek a bude se
věnovat klimatu ve školních třídách, chování
žáků, vytvářet diagnostiku a poskytovat konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče.
Jako v předchozím projektu bude prohloubena spolupráce mezi pedagogy tandemovou výukou, kdy ve třídě budou souběžně působit dva učitelé, a využíváním prvků
sdílení zkušeností pedagogů z různých škol,
realizací projektových dnů ve škole a mimo
školu. Dalšími oblastmi, které jsme se roz-

hodli v rámci projektu využít, je podpora
žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučovacích kroužků a zařazení
klubů zábavné logiky a deskových her, dále
klubů čtenářských a badatelských.
Poprvé projekt umožňuje také podporu
školních družin, která bude využita na vzdělávání pedagogických pracovníků, využití ICT
v rámci výuky s tablety a realizace projektových dnů ve škole a mimo školu.
Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Mateřská škola informuje…
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Děti naší školky mají za
sebou první měsíc nového
školního roku, první slzičky a rozpaky nových dětí
se již většinou proměnily
v zářící úsměvy. I tyto děti
se již většinou těší do školky, co nového zde zažijí
a jaká báječná dobrodružství na ně čekají.

Děti již zhlédly první
divadelní představení, také
nás navštívili sokolníci se
svými dravci.
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VYSTOUPENÍ DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU
„PAPRSEK“ NA VELKÉ DOBERSKÉ
Ještě si však krátce
připomeneme vystoupení našeho úspěšného pěveckého sborečku. A kde
tentokrát naši zpěváčci
rozdávali skvělou náladu?
Dne 15. 9. 2018 vystoupil Dětský pěvecký
sbor Paprsek na „Velké
Doberské.“ Děti zazpívaly písně, ve kterých se
ukrývaly barvy a na závěr
také svým vystoupením
roztančily přihlížející publikum.

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
Každoroční pozvání na výstavu ovoce
a zeleniny si děti naší MŠ samozřejmě nemohly nechat ujít. Děti si prohlédly výpěstky
místních zahrádkářů a obdivovaly především
obrovské dýně, nejedlé druhy okurek ve tvaru papoušků a také jablíčko, které mělo i po
rozkrojení uvnitř červenou barvu.
Naše děti ze všech tříd se také podílely na
úspěchu této výstavy, neboť společně s paními učitelkami vytvořily zajímavá výtvarná
dílka na téma ovoce a zeleniny.
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DRAVCI NA NAŠÍ ZAHRADĚ
Po určité době k nám opět zavítala skupina Vancoš se svou sokolnickou show. Jejich
vystoupení bývá pro děti velmi zábavné, ale
také poučné, neboť program je zaměřen na
soužití člověka s přírodou.
Tato sokolnická skupina ukazuje dětem
historii lovu s dravými ptáky. Děti měly
možnost pozorovat na naší zahradě jestřába, supa, káně, sokola, kondora a také sovy
v letu. Děti si mohly některé dravce nejen

prohlédnout zblízka, ale také si je pohladit,
pokud měly odvahu.
Ty nejodvážnější děti se zapojily i do
společného vystoupení i s dravci, zapojeny
byly také vybrané paní učitelky. Vše samozřejmě probíhalo ve velmi veselé a srdečné atmosféře, jak to skupina Vancoš umí.
Děti byly nadšené a spokojené, určitě si
někdy příště rády tuto sokolnickou show
zopakují.

V měsíci říjnu se děti a jejich rodiče společně setkají ve svých třídách na „Podzimním tvoření.“

Ve většině tříd již také probíhají přípravy
na oslavy 50. výročí výstavby naší MŠ.
S přispěním Mgr. M. Kociánové,
Mgr. D. Dvořáčková
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Jan Gacík oslavil s námi své životní jubileum
V pátek 14. září, na svátek Povýšení svatého kříže, proběhla v našem kostele mimořádně slavnostní událost. Rodák z Dobré Jan
Gacík, katolický kněz, si tento den zvolil, aby
s námi, se svými přáteli a s rodinou poděkoval Bohu za 70 let života.
Přípravy na slavnost ve farnosti začaly už
týden předtím. Za pomocí skautů a skautek
jsme uklidili celý kostel. Pak se nacvičovaly
zpěvy, pekly a zdobily perníčky…
Po předcházejících horkých dnech přišel v pátek tolik potřebný déšť. Venku bylo
pošmourno, ale kostel zářil úchvatnou květinovou výzdobou a byli jsme také vzrušení
očekáváním, kdo všechno přijede. Otec Jan
totiž pozval své spolubratry kněze. Po letech
jsme přivítali naše rodáky P. Jaroslava Němce
a P. Jiřího Ramíka. Přijeli i další spolubratři
salesiáni, a tak kolem oltáře sloužilo děkovnou mši svatou 12 kněží, stejně jako bylo apoštolů, jak trefně poznamenal náš pan farář

P. Jaroslav Němec

P. Jan Gacík

S rodiči 1976

Marek Kozák. Třináctý kněz, misionář, který
přijel z Malawi v Africe, seděl mezi věřícími.
Atmosféra byla velmi slavnostní, srdečná
a vřelá. Kázání měl P. Jaroslav Němec. V úvodu připomenul význam svatého kříže pro náš
život a to, že právě na svátek Povýšení svatého kříže v roce 1686 byl náš kostel posvěcen, a tím předán do užívání. Také se svěřil
s osobní vzpomínkou.
Řekl, že to byl právě
otec Jan, který ho přivedl k rozhodnutí stát
se knězem, a tak mu
ukázal nejlepší cestu životem. Velmi dojemné
bylo jeho poděkování
otci Janovi za to a jejich
vzájemné objetí.
Po mši svaté jsme
otci Janovi popřáli za
farníky i za obec do dalších let dobré zdraví,
Boží požehnání a ochranu Panny Marie. Milé
překvapení si pro otce
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Jana připravili svou gratulací jeho spolužáci
ze základní školy.
Ještě dlouho jsme v hloučcích stáli před
kostelem, pochutnávali si na výborných kolá-

Se spolubratry kněžími

čích, vzpomínali, radovali se a vůbec se nám
nechtělo jít domů.
Drahomíra Gongolová, Markéta Skarková

Se spolužáky

Daniel Havela je mistrem ČR v BMX
Daniel Havela je po úspěchu na Mistrovství
České republiky v Praze českou jedničkou.
Po náročné operaci ramene, kterou Dan
podstoupil před rokem a půl v pražské Vojenské nemocnici, se vrátil zpět na závodní
trať ve skvělé formě. V sobotu, 1. července
2018, se konalo Mistrovství ČR v BMX na
nově vybudované trati v Praze - Bohnicích.

Počasí bylo slunečné a na závodech se sešla
velká konkurence. Doberský rodák, jezdící
za team SC BMX Benátky nad Jizerou, dokázal vyhrát všechny základní jízdy ve své
kategorii Cruiser TOP. Probojoval se tak
i přes konkurenci bez problémů do velkého
ﬁnále. Pak už začal boj o první místo. Ve ﬁ- 25 -

nále se Dan potkal se svým velkým rivalem,
Radkem Hrnčířem ze Studénky. V této velmi
vyrovnané jízdě vedl od startu Dan. Po jeho
drobném zaváhání ho však v druhé zatáčce
Radek předjel a před poslední zatáčkou vedl.
Ovšem Dan na cílové rovince sebral veškeré
síly a probojoval se zpět na první pozici. Vyhrál tak tento důležitý závod, který mu přinesl prvenství v republikovém šampionátu.
Vítězstvím si také zajistil účast v nejlepším
nasazeném benáteckém teamu na nedělní
závod M ČR družstev. Po nešťastné kolizi
teamového kolegy v první jízdě se družstvo
SC BMX Benátky propadlo na celkové třetí
místo.
Tak Danovi Havelovi k titulu Mistra České
republiky přibyl také bronz z Mistrovství ČR
družstev.
Zájemci o tento sport mohou kontaktovat
Dana Havelu prostřednictvím e-mailu:
danhavela@seznam.cz.

Ohlédnutí za prázdninami,
aneb naše úspěchy
Ať už se jedná o průběh školního roku či
prázdniny, naši mladí hasiči nezahálí ani
chvíli. I přes to, že mají dvouměsíční pauzu
od školních povinností, „hasičině“ se během
prázdnin věnují dostatečně. I letos jsme navštívili pár soutěží, aby děti nevyšly ze cviku
a stále se zdokonalovaly.
Jak už jsme my vedoucí vypozorovali, tak
u dětí vede požární útok. Proto se snažíme
vyhledávat během celého roku soutěže, kterých bychom se mohli zúčastňovat.

V sobotu 21. 7. jsme se s dětmi zúčastnili soutěže v požárním útoku o Pohár starosty obce
Krásná – Mohelnice. Z této soutěže odjížděly
děti s úsměvy na rtech, jelikož obsadily krásné první místo. Udělaly radost nejen sobě,
ale samozřejmě i nám, vedoucím. Našláply
tou správnou nohou a snad se takhle radovat
budeme i nadále.
Následoval jeden srpnový víkend, který byl
z hlediska požárního sportu více náročný než
normálně. Museli jsme děti připravit na to,
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ať se na každý den dobře vyspí a hlavně, aby
měly spoustu energie a sil na rozdávání.
V soboru 11. 8. na děti čekaly hned dvě soutěže, za první soutěží jsme se vydali do Komorní
Lhotky. Tady bohužel došlo k zaváhání na
rozdělovači, tudíž se útok nevydařil tak, jak
bychom si představovali. Ale věřili jsme, že
na následující soutěži, která na nás čekala
v Raškovicích, se nám bude dařit. Je to možná
tím, že si to děti chtěly napravit, anebo byly
tak nabité energií, ale výsledný čas útoku byl
naprosto skvělý a překvapující. Děti zaběhly
jejich osobní rekord s časem 19,63 na levém
terči a 17,23 na pravém terči. V celkovém pořadí to sice na první místo nebylo, ale nám,
jako družstvu to stačilo, jelikož děti pokořily
samy sebe. Vybojovaly si i tak krásné 5. místo,
za které obdržely pohár. Tímto pro nás sobota
skončila a my šli odpočívat domů a připravovat na neděli.

Neděle 12. 8. byla něčím také výjimečná, jelikož tato soutěž, která na děti čekala, byla premiérou, kterou poběží. Soutěž v disciplíně na
60 metrů se konala na našem školním hřišti
v Dobré a byla pořádaná sborem z Raškovic.
Jak už jsem zmiňovala, tuto disciplínu děti
běžely nově. Bylo jim to jednou na trénin-

ku oznámeno, že mají možnost zkusit něco
nového. My vedoucí jsme moc rádi, že mají
v sobě tu píli a snahu zkoušet i nové soutěže a zajímat se o ně. Takhle nám ukážou, co
v nich je, jestli mají zájem o nové soutěže
apod.
Tuto disciplínu děti běžely za jednotlivce.
A bylo moc pěkné pozorovat jejich týmového
ducha, jelikož když se někomu v jednu chvíli hold nedařilo, tak se u ostatních objevila
podpora. U této soutěže jsme nečekali žádné
extra umístění, poněvadž to byla soutěž, která
se běžela poprvé a ostatní děti v tom byly už
zběhlé. Nám šlo hlavně o to, aby si to děti
zkusily a samy si řekly, zdali je to bavilo či
nikoliv a musím říct, že byly velmi šikovné.
Konkrétně mladší žačka Barča Špačková se
umístila na pěkném 6. místě. Kluci, soutěžící za starší žáky, a to Tomáš Gavenda, Jan
Mikoláš a Jakub Špaček, se umístili za sebou
na 11., 12. a 13. místě. Běžel dokonce i náš
dorostenec, Kamil Kisza, který obsadil krásné
2. místo.
Pořadatel této soutěže před samotným vyhlášením vyzval vedoucí a trenéry k tomu, aby si
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tuto disciplínu vyzkoušeli sami za sebe. Takže
pro děti, ale i pro některé z nás, to byla velká
podívaná a sranda tohle vidět. Ale nápad se
mu musí nechat, jelikož to stálo za to. Tímto tedy náš víkend skončil a my se s klidem
a dobrým pocitem z víkendu mohli odebrat
domů a těšit se na další soutěž.
Září bylo měsícem, kdy si děti odběhly před
zimní sezónou svůj poslední požární útok.
Jelikož na nás čekaly hned dvě soutěže, z toho
jedna noční, rozhodli jsme se pro menší zpestření pro děti. Vymysleli jsme, že si to uděláme s dětmi hezčí a domluvili se na tom, že
strávíme spolu dva dny včetně prvního přespání v hasičárně.
V pátek 28. 9. jsme s dětmi měli sraz u požární zbrojnice ve večerních hodinách a čekala
na nás noční soutěž v požárním útoku v Těrlicko-Hradišti. Tuto soutěž děti znaly, jelikož
jsme ji navštívili i v loňském roce, letos měly
premiéru v tom, že soutěžily už za straší žáky.

Opět na této soutěži byla hojná účast, ale naštěstí v pořadí, kdy budeme startovat, jsme
byli v první půlce. Bohužel na této soutěži se
nám nepodařilo více věcí, tudíž v celkovém
útoku nám to jen přidávalo sekundy na časomíře. Ale řekli jsme si, že z toho nebudeme
zklamaní a máme šanci další den, si tento
útok napravit. A pozitivum pro nás všechny
bylo, že ten večer jsme nebyli jediní, kterým
se pokazilo více věcí. Takže jsme odjížděli po
menším občerstvení zpět k nám do Dobré, do
hasičárny, kde jsme dětem dali volnou chvilku k zábavě a popovídání. Poté si děti nachystaly své „postele“, ve složení karimatka
a spacák a po dovykládání pohádky se ulehlo
a šlo spát.
Další den, 29. 9., nás čekala další soutěž v požárním útoku, a to v Kunčicích pod Ondřejníkem. Tuto soutěž navštěvujeme již tradičně
každým rokem. V tento den se nám dařilo
skvěle, děti pokořily svůj osobní rekord.
Podařilo se jim stáhnout svůj předešlý čas
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na proudu, a to na skvělých 16,89. Ve starší
kategorii je to čas, na kterém se stále musí
pracovat, ale my byli pyšní, jak se to dětem
stoplo zrovna v tu chvíli. Jelikož je starších
družstev více, kteří už jsou zběhlí a o něco
starší než ti naši hasiči, tak nám to bohužel
na umístění nestačilo. Ale máme motivaci
a síly na další sezónu, kdy můžeme trénovat
a zlepšovat své síly.
Je super, že sbory pořádají takovéto soutěže i během prázdnin (popřípadě školního
roku). Nejen, že s dětmi udržujeme kontakt

i během jejich volna, ale máme možnost trénovat a šplhat na žebříčku vítězů o něco výš
a výš. Letošní rok byl rovněž premiérou našich mladých hasičů
v tom, že soutěžili už jako starší
družstvo. A musím říct, i přesto, že naše umístění není vždy
v první pětici, tak jejich snaha
a odhodlání jde vidět hned. A to
těší nejen děti, ale i nás vedoucí.
Doufáme tedy, že se k našim stálým hasičům letos do nové sezóny připojí i noví, kteří si přijdou
alespoň vyzkoušet o čem to vůbec
je. A pokud se jim u nás zalíbí,
rádi přivítáme nové a nové tváře,
kamarády a spolužáky. Být hasičem (mladým či starším) není
žádná sranda, soutěže, tréninky,
běhání,… ALE děláš hlavně to,
co tě baví, jsi v kolektivu skvělých
lidí a neustále se v něčem zdokonaluješ a pracuješ na sobě.
Doufáme, že se nám takhle dařit
bude i nadále, budeme mít podporu ze všech stran (tak jako
doposud) a další sezóna nám
přinese jen štěstí.
Simona Řízková
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Billiard – Hockey Šprtec
2. liga družstev
4. kolo 9. 9. 2018 – DOBRÁ
BHC Dobrá si na domácí půdě vybojovala
postup mezi pět nejlepších týmů druhé ligy
Prázdniny a dny odpočinku jsou deﬁnitivně
za námi a stolní hokejisté z Dobré vstoupili
do podzimní části druhé ligy. Náš klub se
během prázdnin vyhříval na krásném prvním místě v tabulce, a tak do 4. kola, které se
konalo na naší domácí půdě, šli s pokorou.
Kluci věděli, že se doma bude hrát o hodně
a pokud chtěli postoupit, museli uhrát minimálně 5 bodů. V prvním svém utkání jsme
vyzvali mladé hráče z Břeclavi, kterým se postup do ﬁnálové pětky vzdaluje. Začátek byl
hodně vyrovnaný, ale po polovině střetnutí
jsme převzali otěže, začali jsme dominovat
a dokráčeli jsme k důležitému vítězství 6:3.
První domácí body nás celkem uklidnily.
Přesto jsme se soustředili hned na další duel,
ve kterém nás čekal soupeř ze Žďáru nad
Sázavou, který hrál v Dobré vůbec poprvé
v historii. Tento zápas už byl o něčem jiném.
Žďár byl hodně houževnatým soupeřem a za
každou cenu nás chtěl obrat o body. Ale srdíčko bilo pro náš klub a v závěrečném trojutkání jsme dokázali tento zápas rozseknout
a porazit hráče od řeky Sázavy 5:4. Hráči
BHC Dobrá si uvědomovali, že chybí krůček k historickému postupu do ﬁnále 2. ligy.
Lepší než my už byli pouze hráči brněnských
Bohunic. A tak nakonec jsme si to rozdali
proti sobě o první místo v tabulce. První místo znamenalo jediné, kdo vyhraje po 5 kolech
druhou ligu, bude mít možnost pořádání ﬁnálového kola, o což jsme se chtěli poprat.

Bohunice přijely ve velmi silné sestavě a bylo
to i znát. Po druhé sérii vedli už nad námi
solidním výsledkem 3:1 a stačila jim jediná
výhra, aby slavili cenné dva body. Do třetí série nenastoupil produktivní hráč DALIBOR
HÁJEK, místo něj zasáhnul JOSEF SVOBODA. Tomu se letos moc nedaří, přesto si věřil,
když v sázce bylo tak hodně. Závěr utkání byl
velmi vyhrocený, JIRKA DOHNAL dokázal
porazit svého soupeře, to samé se povedlo
i PEPOVI SVOBODOVI, zbýval PETR HADAŠČOK. Ten však měl problémy, prohrával
už 0:2, a to nám do karet moc nehrálo, ale
jak zpozoroval, že jeho spoluhráči vyhrávají,
přepnul na vyšší stupeň a nemožné se stalo
skutečností. Dokázal stáhnout náskok soupeře a vybojoval cennou remízu 2:2, takže
v celkovém zúčtování jsme remízovali s Bohunicemi 3:3. Přesto v tabulce ztrácíme jediný bodík na první místo, kde se dostaly právě
Bohunice, ale uhráli jsme pět cenných bodů
a historický postup byl na světě. Ještě zbývá
odehrát poslední kolo v Ostravě. Všechno
je otevřené, uvidíme, kde se nakonec ﬁnále
bude konat. Máme před sebou dva poslední
zápasy s Modřicemi a Boskovicemi, ﬁnále už
nám ale nikdo nevezme.
Výsledky klubu BHC Dobrá po 4. kole:
BHC DOBRÁ – GUNNERS BŘECLAV
6:3
BHC DOBRÁ – BHL ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 5:4
BHC DOBRÁ – THE OREL BOHUNICE
3:3
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Statistiky hráčů BHC Dobrá po 4. kole:

Číslo před jménem znamená celkové umístění v kanadském bodování 2. ligy.

DOBERSKÁ SODA hledá herce
DOBERSKÁ SODA (soubor opravdových divadelních amatérů) hledá vhodného muže ve věku
50-65 let z Dobré a blízkého okolí pro svou nadcházející komedii. Těšit se můžete na skvělý kolektiv,
legraci, a pokud vše dobře dopadne, tak snad i trošku toho potlesku. Požadavky: schopnost naučit
se text (nejde o hlavní roli), vstřícný přístup a smysl pro humor. Prosím, pokud máte zájem vy sami,
či máte nějaký tip na vhodný typ, ozvěte se na jeden z těchto kontaktů: Marenčák Jan: 731 169
289, Mališ Vojtěch: 777 346 596. Budeme se těšit.
Za DOBERSKOU SODU Marenčák Jan
- 31 -

JAK SE V MINULOSTI SLAVÍVAL 28. ŘÍJEN
Naše povídání o „staré“ škole přerušíme pro datum významnější, které
je nutno si připomenout — 28. říjen. Žije už jen hrstka našich spoluobčanů,
kteří pamatují oslavy vzniku samostatného československého státu za tzv.
první republiky, tedy před rokem 1938. Pamatují průvody, proslovy,
vyzdobené domy a úřady. Pamětníci Rakouska–Uherska a doby nesvobody
a všeobecného nedostatku za první světové války oslavovali samostatný
stát upřímně, živelně, okázale a hrdě. Byl to největší občanský svátek a nebyl narušován ani
odpůrci a nepřáteli nových, demokratických poměrů. To vše ale až když byla vlast v ohrožení…
Ne všichni totiž nový stát přijali s nadšením, dokonce byli i u nás jeho kritikové a milovníci
„starých dobrých časů“, jakož i revoluční odnož sociální demokracie, komunisté. Překvapilo
by nás možná nejedno jméno významných mužů a žen, kteří zastávali názor (například) —
že to dlouho nemůže vydržet, že si neumíme vládnout, že jsme odvrhli Boha, že jsme jen
protektorát Francie, že jsme demokraticky nedospělí a že by bylo dobré staré mocnářství
raději obnovit. To bývalo slyšet často a vytrvale celých deset let. Ve druhé polovině 30. let se
zase „vědělo“, že nás brzy schlamstne Hitler a čeká už jen až Masaryk zavře oči, že je všude
takový b . . . . l (nepořádek), že to dál nejde, a už aby tu republiku vzal čert… (citováno). Mírná
většina však 28. říjen milovala a milovala jej především a na prvním místě škola.
I po druhé světové válce byl 28. říjen vedle dne osvobození 9. května stále nejuznávanějším
státním svátkem, a to až do jeho zrušení v roce 1950. Byli to především komunisté, kteří
první republiku chápali jako vykořisťovatelský a nespravedlivý nástroj moci, a tak — proč ji
oslavovat? A také ji, když se dostali k moci, i se zakladateli Masarykem, Benešem a
Štefánikem, jakož i s „muži Října“ (Rašínem, Soukupem, Kramářem, Stříbrným a Vavrem)
vymazali z kalendáře. Byli jsme prý jediný stát na světě, který neslavil svůj vznik státním
svátkem, což trvalo do roku 1987. Po celou dobu byl připomínán jen jako významný den a
„slaven“ spolu se znárodněním klíčového průmyslu a bank (1948) a s vyhlášením federace
(1968). Štítila se ho i škola a jméno Masaryk bylo víceméně nevzpomínáno vůbec —
s výjimkou roku 1968. Tehdy byly oslavy bujaré, poněvadž se slavilo 50. výročí a bylo jen pár
měsíců po vpádu spojeneckých vojsk, což význam vlastního státu ideologicky značně posílilo.
Teprve v roce 1988 byl 28. říjen jako státní svátek obnoven, poněvadž bylo jeho 70. výročí,
politicky se „oteplovalo“ a jeho „neslavení“ kritizovala už i cizina. Od roku 1988 se slaví 28.
říjen každoročně, ačkoli — zvláště mladé pokolení — si „ty tři podzimní svátky“ (28. září, 28.
říjen a 17. listopad) plete — hlavně, že se neučí.
Připomeňme si několika ukázkami, jak se výročí 28. října slavilo během stoleté minulosti.
V březnu 1919 byl 28. říjen uzákoněn jako státní svátek spolu s 1. květnem — Svátkem
práce, ale marně bychom hledali, že se cokoli oslavného dělo. Mělo to tu příčinu, že
obyvatelstvo Dobré a celého Těšínska žilo ve strachu, že bude připojeno k Polsku; v den 1.
výročí jen sehrála Matice osvěty lidové divadelní hru Nevěsta legionářova. Ale ani ostatní léta
se v souvislosti s 28. říjnem nic nepíše — až v roce 1923, kdy se slavilo 5. výročí. Tehdy, uvádí
školní kronika, byla ve škole uspořádána zvláštní slavnost, k níž byli pozváni i občané. Pěkné
básničky a vlastenecké písně přednášela Anna Slívová (dcera nadučitele Slívy).
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Pomoc pečujícím je důležitá
Počet osob, o které je pečováno v domácím prostředí, se
každý rok zvyšuje. Nejen tyto osoby, ale i ti, kteří o ně pečují,
si zaslouží pozornost a pomoc.
Péče o seniora nebo člověka se sníženou
soběstačností je velmi náročná, a to nejen
fyzicky, ale také psychicky. Důležitým faktorem pro poskytování kvalitní péče je také
možnost pečujícího si odpočinout nebo si
zařídit osobní záležitosti s vědomím, že je
jeho blízký v dobrých rukou a je o něj postaráno.
Chápeme tyto potřeby pečujících, a proto
Charita Frýdek-Místek nabízí odlehčovací
službu také v terénní formě, které je pro
všechny přirozenější.
Terénní odlehčovací služba vám pomůže
s péčí o vašeho blízkého přímo u vás doma

a vy tak získáte čas k zajištění si osobních
věcí nebo odpočinku. Služba je určena seniorům od 65 let, chronicky nemocným nebo
zdravotně postiženým, kteří jsou starší 45 let.
Službu poskytujeme na území Frýdku-Místku a přilehlých obcí.
Víc informací o této službě najdete na
webových stránkách www.charitafm.cz
v sekci „Pro seniory, nemocné se sníženou
soběstačností“ nebo na e-mailu katerina.
gottlicherova@charitafm.cz, případně telefonním čísle 731 638 280.
Jana Opluštilová
Charita Frýdek-Místek

NABÍDKA A INZERCE A NABÍDKA A INZERCE

Mgr. Karin Kulčárová, advokát
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300
558 412 301

6/V1WK)9*74 starosta
/9V14)6#;@83) místostarosta

558 412 308
558 412 311

)9;16)797L7=I vedoucí správního odboru
)9+-4)9-:;7=I referent správního odboru, sekretariát,
podatelna, ověřování, CZECH Point
"),3)70@47=I referent správního odboru, matrika,
ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 307
558 412 305
558 412 306

)9+-4)7437=I vedoucí ﬁnančního odboru, účetní
)6)74IW7=I referent ﬁnančního odboru,
místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303
558 412 302
558 412 310
558 412 304

)97:4)=)91:+0;737=I vedoucí stavebního úřadu
4-6)4-?7=I referent stavebního úřadu
)9514)1:6K37=I referent stavebního úřadu
)93J;)RKA37=I referent životního prostředí, silniční
správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309
736 614 720

739 705 945

558 412 313

6/$75IL0N4-3vedoucí odboru správy
majetku a investic
přehrávání hlášení místního rozhlasu
(,9)=I=NO1=)$)QI6)<9:7=I

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
876,U4K BV07,16
středa  B V07,16
pátek
 B V07,16
sobota BV07,16
739 630 870
733 745 008

)93J;)4)>1+A37=Isprávce sběrného dvora
!)=-4!-;-9-3dovoz a odvoz kontejneru na biologický odpad

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá;-4   .)?  7<,7*9),7*9)+A
!9)=1,-46N=N;1:3B"-/1:;9)+-161:;-9:;=-53<4;<9@P"T
&N;1:3A,)95)
()8WK:8U=3@)VA);-?;@=V16A-9+1=@,)=);-46-7,87=K,I
#)A*))V;1:3E$1:3I96) 'F$"074,16/:97%AI=U93)8WKL;K07TK:4) ,7VV07,16
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