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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vás pozval na další plá-
nované jednání zastupitelstva obce, které se 
bude konat v pondělí dne 14. března 2016 
v  17 hodin ve společenském sále naší zá-
kladní školy. Na programu bude mimo jiné 
projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 
2016. Jednání zastupitelstva obce jsou veřej-
ná a všichni občané mají možnost se do jejich 
průběhu aktivně zapojit.

V sobotu 30. ledna 2016 se ve společen-
ském sále základní školy uskutečnil tradič-
ní obecní ples. Chtěl bych tímto poděkovat 
všem dárcům, kteří věnovali ceny do bohaté 
tomboly a  hlavně organizátorům našeho 
plesu - kulturní komisi, pod vedením pana 
ing. Jana Marenčáka. Děkuji také pracovni-
cím školní kuchyně, které připravily skvělou 
večeři. Zahraničními hosty plesu byla návště-
va z polské partnerské obce Mucharz. 

Zastupitelstvo v minulém období schvá-
lilo pravidla pro udělování čestného občan-
ství a cen obce. V souladu s  těmito pravidly 
vyzývám všechny zájmové organizace, členy 
zastupitelstva a  občany o  předložení návr-
hů do 30. dubna 2016. Návrh se předkládá 
v písemné podobě starostovi obce a musí být 
písemně odůvodněn. Všechny potřebné in-
formace naleznete na obecní webové stránce 
(www.dobra.cz).

A na závěr každoroční informace o  vý-
sledku Tříkrálové sbírky. Koledníci přinesli 
své pokladničky na obecní úřad, kde byly od-
pečetěny a pod úředním dohledem jejich ob-
sah spočítán. V naší obci Dobré bylo vybráno 
87 216,- Kč (vloni 79 905 Kč). Vybrané peníze 
budou použity pro ty nejpotřebnější. Všem 
dárcům i koledníkům patří naše srdečné po-
děkování. 

Ing. Jiří Carbol
starosta obce

K O T L Í K O V É   D O T A C E
V posledních dnech roku minulého za-

čala a na úvod roku stávajícího pokračuje – 
kampaň za lepší ovzduší  v obcích a městech 
Moravskoslezského kraje. 

Také vedení obce Dobrá se snaží předklá-
dat všem zájemcům o kotlíkovou dotaci, tedy 
těm, kteří hodlají s  podporou dotací státu, 
kraje i obce přispět k ozdravení místa svého 
bydlení, všechny dostupné informace.

Součástí únorového vydání Doberských 
listů je materiál připravený a vydaný pracov-
níky Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje (KÚ MSK). Zde můžete získat pod-
statné informace o tom, co všechno žadatel

musí splnit, aby dosáhl na fi nanční podporu 
(dotaci) v plné výši.

Vzhledem k  tomu, že ani tento materi-
ál nemusí obsahovat odpovědi na všechny 
vaše dotazy, rozhodli jsme se ve spolupráci 
s odpovědnými pracovníky KÚ MSK připra-
vit pro všechny zájemce besedu. 

Beseda se zájemci o  kotlíkovou dota-
ci se uskuteční ve středu 24. února 2016 
ve společenském sále při Základní škole 
Dobrá od 17:30 hodin. 

Věříme, že mnozí z  vás této možnosti 
využijí a s připravenými dotazy se obrátí na 
kompetentní pracovníky KÚ MSK.    

Milan Stypka 
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Díky kotlíkové dotaci můžu
v naší obci i já lépe dýchat.

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
…získejte až 150.000,- Kč na nový kotel
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Právní poradna
pro občany obce Dobrá  bude probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, tj. 2. břez-
na, 6. dubna 2016, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 
– bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

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

Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100 Kč.
                                                     Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 % sazby.
                                                     Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Poplatek je možno uhradit od ledna do konce března daného roku.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1341 + čp.

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2015

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

Osvobozeni od poplatku jsou: - děti do věku 10 let včetně
                                                           - občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatek je možno uhradit od ledna do konce srpna daného roku.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1337 + čp.
(zaplatíte-li převodem, známku na popelnici Vám doručíme) 

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 8. 2016

Místní poplatky – UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
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Změny od 1.1. 2016 – adresa trvalého 
pobytu na sídle ohlašovny

Tříkrálová sbírka 2016 se povedla. 
Děkujeme i Vám

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci oby-
vatel a rodných číslech ve znění pozdějších 
předpisů

Máte evidovánu adresu trvalého poby-
tu na adrese sídla ohlašovny?

Od 1.1. 2016 jsou pro Vás ukládána 
oznámení o uložení zásilky a výzvy s pouče-
ním na ohlašovně, v jejímž správním obvodě 
máte hlášen trvalý pobyt.

Uložením oznámení o  uložení zásilky 
a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle 
ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů 
splněny podmínky fi kce doručení; desátým 
dnem se považuje písemnost za doručenou.

UPOZORŇUJEME, že i  nepřevzatá 
písemnost nabude právní moci a  stane se 
tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti 
adresátem neznamená, že po adresátovi ni-
kdo nic nemůže chtít, protože o  tom nebyl 
srozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím poš-
ty je možné promeškat např. lhůtu na odvo-
lání a poškodit takovýmto chováním pouze 
vlastní osobu.

Na Obecním úřadě v Dobré je zřízena 
v 1. poschodí – chodba úřadu – vývěska, 
kde se veškeré výzvy k vyzvednutí zásilek 
s  poučením vyvěšují a  po uplynutí lhůty 
vyznačené na výzvě budou tyto uskladně-
ny po dobu 1 roku na ohlašovně Obecní-
ho úřadu v Dobré, 1. poschodí, kancelář 
č. 16, paní Mohylová. Výzvy si mohou oso-
by s trvalým pobytem na čísle úřadu z této 
vývěsky vyzvedávat v dobu, kdy je obecní 
úřad otevřen tj.:

Pondělí a středa 8 – 12  a 12.30 – 17.00 h
Úterý a čtvrtek 8 – 12  a  12.30 – 14.30 h
Pátek  8 – 12 

Letošní 16. ročník Tříkrálové sbírky se 
opět vydařil. Celkový výtěžek v rámci Cha-
rity Frýdek-Místek činí 1  851  079,-Kč,
které pomohou lidem v  tísni a  rozvoji 
charitního díla. V oblasti, kde působí Cha-
rita Frýdek-Místek, se během prvních 14 led-
nových dní vydalo do ulic 280 kolednických skupinek. Tři 
králové obcházeli domácnosti a vinšovali štěstí, zdraví v no-
vém roce. V Dobré chodilo celkem 11 skupinek a vybralo se 
87 216,-Kč. 

Peníze z  letošního výtěžku použijeme na nákup vel-
kokapacitní pračky na Oázu pokoje, investice do budovy 
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Milí spoluobčané, 
blíží se čas velikonočních svátků a při této příležitosti si Vás dovoluje, Komise pro rodinu 
a občanské záležitosti, pozvat na

které se uskuteční dne 17. března 2016 od 17 hodin v sále Základní školy v Dobré.

Naučíme se společně vyrábět:
• pompom květiny
• květinové 3D přání
• velikonoční balíčky pro koledníky
• věnec z peříček
• velikonoční dekoraci na dveře – vajíčko z březového proutí
• zajíčka z papírových ruliček
• papírové narcisky a tulipány
• kočičky ze šťouchátek do uší
• a mnoho dalších

Zájemci, nechť se přihlásí na email komiseprorodinu@post.cz, nejpozději do 5.března
2016. K dispozici budou některé aranžérské potřeby (vázací drátek, tavná pistole, ozdoby, 
proutí). K výrobě velikonočních věnců, si prosím přineste vlastní kruhy, dle Vašeho uváže-
ní vyfouklá nebo vařená vajíčka a některé aranžérské pomůcky, dle Vašich potřeb.

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

Srdečně Vás zve za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Simona Tvrdá

Domu pokojného stáří, podporu Dobrovol-
nického centra, podporu činnosti a zlepšení 
kvality terénní péče, na své si přijdou i další 
střediska.

„Děkujeme všem dárcům za vstřícnost 
a vřelé přijetí našich koledníků a koledníkům 
za jejich nasazení a ochotu. Bez Vás by sbírka 
nebyla taková, jaká je.“ děkuje ředitel Chari-

ty Frýdek-Místek Martin Hořínek a dodává: 
„Výsledky sbírky jsou pro nás povzbuzením 
a také závazkem, neboť ukazují, že lidé v re-
gionu nejsou lhostejní a naše práce má smysl, 
který veřejnost vnímá.“

Mgr. Renáta Zbořilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charita 

Frýdek-Místek

VELIKONOČNÍ KREATIVNÍ TVOŘENÍ,
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Základní škola Dobrá informuje…

Dopoledne otevřených dveří 
a návštěva dětí z MŠ

Zápis do 1. tříd

Leden, to je vždy měsíc přípravy na zápi-
sy do 1. tříd. Každý rodič i dítko je zvědavé, 
jak to na školách chodí. A proto jsme pro ně 
připravili dvě akce, které jim vstup do školy 
mohou usnadnit. První z nich bylo Dopole-
dne otevřených dveří, které se uskutečnilo 
12. ledna 2016, kdy měli všichni možnost 
zúčastnit se v době od 750 – 1030 vyučování 
na prvním stupni a zavzpomínat tak na svá 
školní léta.

Druhá akce se uskutečnila v  pátek 
15.  ledna 2016, kdy jsme měli v  1. třídách 
milou návštěvu. Přišli za námi kamarádi

 – předškoláci z  MŠ v  Dobré, aby zjistili, 
jak to ve škole vypadá a co je čeká, až v září 
nastoupí do 1. třídy.  Co jsme si pro budou-
cí prvňáčky připravili? Paní učitelka jim 
přečetla popletenou pohádku O  Jeníčkovi 
a Mařence, prvňáčci zahráli pohádky O veli-
ké řepě a O babce Chňapce, společně zazpí-
vali písničku, zahráli si hru s obrázky a sla-
bikami a  také jim půjčili své místo v  lavici 
a pomáhali se zábavnými úkoly. Budoucím 
prvňáčkům přejeme mnoho štěstí a  úspě-
chů ve školních lavicích.

Mgr. Markéta Turoňová

Rok se s rokem sešel, naši malí prvňáčci 
už umí pomalu číst a psát, blíží se čas, kdy 
naše škola přivítá prvňáčky nové. V  úterý 
19.  ledna proběhl zápis do 1. tříd. Žádný 

z  budoucích školáků se určitě nebál, vždyť 
jej provázeli klauni, kterým se podařilo u vět-
šiny dětí vyloudit úsměv na tváři. Předško-
láci se společně s rodiči  vydali na putování 

V rámci otevřeného dopoledne se mohli rodiče podívat 
na výuku v hodinách.

Malí předškoláci si s paní učitelkou zahráli na školu.
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klaunovskou stezkou, plnili zajímavé úkoly 
a získávali razítka za jejich úspěšné splnění. 

Ve třídách pak na ně čekaly paní učitel-
ky, které formou hry nenápadně sledovaly, 
jak se děti projevují v oblasti jemné i hrubé 
motoriky, jakou mají výslovnost, jak zvládají 
činnost s tužkou a řady dalších věcí potřeb-
ných pro úspěšnou školní docházku. Díky 
tomu mohly zájemcům z řad rodičů poskyt-

nout cenné informace, jak postupovat při 
rozvíjení dovedností.

Děti si domů odnášely dárky vytvořené 
školní družinou a  klaunovský muffi n upe-
čený školní jídelnou. Přejme jim ten nejlepší 
vstup do světa vzdělání, děti jsou naše bu-
doucnost.

Mgr. Markéta Turoňová

Literární soutěž
Dne 27. 1. 2016 se na naší škole konal 

1. ročník literární soutěže pro žáky 3. tříd. 
Cílem bylo vytvořit svůj vlastní příběh s dět-
ským hrdinou. Na pár hodin se z  dětí stali 
mladí spisovatelé a plně se ponořili do tvo-
řivé činnosti, při níž využívali svou  nápadi-
tost a fantazii. Každý měl možnost také svůj 
příběh přečíst ostatním. 

Nejtěžším oříškem pro porotu bylo vy-
brat nejlepší práce, protože všechny příběhy 
byly velmi zajímavé. Nejlepšími spisovateli 
se stali Tereza Nguyen, Ester Zaciosová, 
René Tomášek, Tomáš Gavenda, Vít Čer-
noch a Adam Gemela. Pochvalu ale zaslouží 
všichni zúčastnění a doufám, že se tato lite-
rární soutěž stane na naší škole tradicí.

Mgr. Markéta Turoňová

Zápis budoucím prvňáčkům zpříjemnili hraví klauni 
z řad starších dětí.

Děti si vyzkoušely i práci s nejmodernějšími školními 
pomůckami.

Školní sál hostil mladé spisovatele ze 3. tříd.
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Mateřská škola Dobrá informuje...

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V PRVNÍCH TŘÍDÁCH ZŠ

VÝSTAVA BETLÉMKŮ 
V MÍSTNÍM KOSTELE

Děti naší MŠ se již nemohly dočkat první sněhové nadílky, ale letošní leden si s námi se 
všemi pěkně zalaškoval. Sněhu se sice děti dočkaly, ale vzápětí udeřily silné mrazy, po nich 
zase obleva a během několika dnů nebylo po sněhu ani památky. Inu, co se dá dělat. I přesto 
si děti užily některé zajímavé akce.

Děti naší MŠ se již nemohly dočkat první sněhové nadílky, ale letošní leden si s námi se 
všemi pěkně zalaškoval. Sněhu se sice děti dočkaly, ale vzápětí udeřily silné mrazy, po nich 
zase obleva a během několika dnů nebylo po sněhu ani památky. Inu, co se dá dělat. I přesto 
si děti užily některé zajímavé akce.

Také letos nás pan farář místního kos-
tela pozval na bohatou sbírku svých vlast-
ních betlémků. Děti si nejdříve prohlédly 
betlémky z nejrůznějších materiálů, některé 
betlémky hrály koledy. Koledy také děti spo-
lečně zazpívaly panu faráři, který je odměnil 
sladkostmi.
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VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA V NAŠÍ MŠ
Po loňském obrovském úspěchu kou-

zelníka Aleše Krejčího jsme se všichni spo-
lečně i s paní učitelkami těšili, co si pro nás 
pan kouzelník připravil tentokrát. A  pan 
kouzelník opět nezklamal. Jeho vystoupení 
se letos neslo v pirátském duchu a děti byly 
nadšené. Ty, které měly zájem, se mohly 
do kouzlení také zapojit a moc je to bavilo. 
Hlavně chlapci pak přemýšleli, jak ta kouzla 
kouzelník vlastně dělá… Některá kouzla jim 
proto kouzelník sám odtajnil. Představení 
se všem moc líbilo a věříme, že nás kouzel-
ník navštíví i někdy příště.

Mgr. D. Dvořáčková

Zahrádkáři informují
O degustaci

V minulých Doberských listech jsme vás 
informovali o   zdařilé akci a  to degustaci 
jablek a slíbili jsme výsledky :

Výsledný součet bodů organoleptického 
hodnocení 44 odrůd jablek se získal součtem 
průměru bodového ohodnocení vůně, konzi-
stence dužniny, charakteru slupky, vzhledu 
a dvojnásobného počtu  bodů  chuti podle cel-
kového dojmu. Venkovní i vnitřní znaky byly 
hodnocené devíti bodovou klasifi kační stup-
nicí, při které nejvyšší  9 bodové ohodnocení 
představují nejlepší organoleptické znaky 
a naopak nižší body odpovídají  znakům  nej-
horším. Hodnocení podle sladkosti a kyselos-
ti se do celkového součtu hodnocení nebralo.

Z anonymního hodnocení jablíček vyšlo 
vítězně a na
1. místě se umístila odrůda „Evelína“ s po-
čtem (49,35) bodu. Je to odrůda světového 

významu s  velmi dobře propracovaným 
marketingem pro její rozšiřování v intenzív-
ních sadech v zemích  EU,
2. místě se umístila odrůda „Elise“ (48,95 ),
3. místě odrůda  „Kanzi“ (48,85).

Na dalších místech v  pořadí byly Ori-
on, Admirál, Pinova, Topaz, Meteor, Orion 
z Polska a King Jonagold.

Bylo hodnoceno celkem 44 odrůd. Ka-
ždé jablíčko bylo hodnoceno v sedmi krité-
riích-vůni plodu, konzistenci, šťavnatosti, 
tvaru a  vzhledu, charakteru slupky, chuti 
a sladkosti (kyselosti).

Tuto jabloň v  Českých zahradnictvích 
nedostanete koupit.

Předseda zahrádkářů  Čestmír Jež
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Mimořádná událost Svazu zahrádkářů Dobrá
Mimořádnou událostí Svazu zahrád-

kářů Dobrá byla Mezinárodní degustace 
jablek.

Tato akce se konala 18.12.2015 pod 
záštitou vedení obce v multifunkčním sále 
základní školy v Dobré. Zúčastnili se ji zá-
stupci ze širokého okolí – ovocnáři , z Pře-
rova (3), Vsetína (4), Jeseníku (1), Karviné 
(2), Krnova (1) , Opavy (3), Hlučína (2), 
Frýdku-Místku (5) včetně zástupců svazu 
zahrádkářů z  Dobré (9).Rovněž byli pří-
tomni zástupci ze sousedních zemí z  Pol-
ska (1), Slovenska (8).

Degustaci vedl Ing.  Jožko Čerňanský 
odborný instruktor SZZ Žilina, vzorky 
předváděl Janko Maizel odborný instruk-
tor SZZ Žilina a  odborný instruktor ČZS 
Krnov a  člen pěstitelské komise republi-
kové rady ČZS Miroslav Přasličák,  účast-
ník za Republikovou radu ČZS MVDr 
Stanislav Kubesa. Svaz školkařů  z Polska 
zastupoval Janko Lazar, dále byli zastou-
pení odborní instruktoři z ÚS ČZS Vsetín, 
Karviná, Jeseník, Přerov, Frýdek Místek, 
Opava, Bruntál a ze Slovenska SZZ Ráko-
vá, Ochodnica, Hladovka. V anonymní de-
gustaci bylo hodnoceno celkem 44 odrůd 
současného a  perspektivního sortimentu. 
Jedna z  nich byla testovací tzv. kalibrační 
( Santana ), kterou všichni hodnotili spo-
lu. Vzorky jablíček byly poskytnuté pěsto-
vateli z  Polska, Slovenska a  ČR. Příprava 
degustace byla náročná po stránce výběru 
vzorků a  degustačních formulářů. Pro 52 
zúčastněných ovocnářů – hodnotitelů,  
byly vybrané vzorky rezistentní, konvenční 
a sloupcovité. 

Výsledný součet bodů organoleptic-
kého hodnocení 44 odrůd jablek se získal 
součtem průměru bodového ohodnocení 
vůně, konzistence dužniny, charakteru 
slupky, vzhledu a  dvojnásobného po-
čtu bodů chuti podle celkového dojmu. 
Venkovní i  vnitřní znaky byly hodnocené 
9bodovou  klasifi kační stupnicí, při které 
nejvyšší 9  bodové ohodnocení představu-
jí nejlepší organoleptické znaky a  naopak 
nižší body odpovídají  znakům  nejhorším. 
Hodnocení podle sladkosti a  kyselosti se 
do celkového součtu hodnocení nebralo. 
Z  anonymního hodnocení jablíček vyšlo 
vítězně a  na 1.  místě se umístila odrůda 
„Evelína“ s  počtem (49,35) bodu. Je to 
odrůda světového významu s  velmi dobře  
propracovaným marketingem pro její roz-
šiřování v  intenzívních sadech v  zemích  
EU. Na 2.  místě se umístila odrůda „Eli-
se“ (48,95) a  na 3.  místě odrůda „Kanzi“ 
(48,85). Na dalších místech v  pořadí byly 
Orion, Admirál, Pinova, Topaz, Meteor, 
Orion z Polska a King Jonagold

Bylo hodnoceno celkem 44 odrůd. Ka-
ždé jablíčko bylo hodnoceno v sedmi krité-
riích-vůni plodu, konzistenci, šťavnatosti, 
tvaru a  vzhledu, charakteru slupky, chuti 
a sladkosti (kyselosti).

Za zdárný průběh patří poděkování 
předsedovi svazu zahrádkářů Dobrá panu 
Čestmíru Ježovi, který tuto akci organizač-
ně velmi dobře připravil a  jeho kolektivu, 
který pomáhal při vlastní degustaci.

Jan Žižka, člen komise
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BESEDA JARO NA ZAHRADĚ
Pořádá Komise pro rodinu a občanské záležitosti dne 10. 3. 2016 v 17.00 hodin
Místo konání: Multifunkční sál Základní školy Dobrá.
Besedu povede instruktor ČZS p. Čestmír Jež.

Za komisi srdečně zve Michal Tvrdý

Český pohár ve Šprtci 2016
- ČP 36-Brno  23. 1. 2016

Petr Hadaščok veze stříbro z Českého poháru 
v Juniorech

Poprvé v této sezóně vyrazil klub B.H.C. 
Dobrá bojovat o  body v  jednotlivcích na 
Mistrovství České republiky. Zkušený 
DALIBOR HÁJEK vedl své bojovníky k prv-
nímu turnaji, scházeli mu pouze zkušení 
JOSEF SVOBODA a  JAN BILKO. Z  hrá-
ček chyběla NINA KRÁLÍKOVÁ a  junior 
JOSEF STUDENIČ. Přesto v  týmu kvalita 
byla, hned po úvodních zápasech prohrál 
pouze JAKUB SKLÁŘ s  Petrem Vyoralem 
z  Boskovic. DALIBOR HÁJEK po prvním 
kole nezaváhal a zvítězil, zato VÍTĚZSLAV 

FOLTÝN, DALIBOR SKLÁŘ i  PETR 
HADAŠČOK měli po remíze. Vypadalo to, 
že turnaj bude celkem zvladatelný, ale opak 
byl pravdou. V unii HSH to nebude nic jed-
noduchého a tak pocit slávy v kategorii ju-
niorů mohl pocítit jen PETR HADAŠČOK,
 kterému stačily 3 výhry a  jedna remíza 
k  tomu, aby si sáhl na stříbrnou medaili. 
Nejlépe z  našich, a  musím dodat překva-
pivě ze startovního pole 92 hráčů, skon-
čil na 27.  místě VÍTĚZSLAV FOLTÝN. 
DALIBOR HÁJEK začal turnaj na jednič-
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ku, první dvě vítězství byla úctyhodná, potom 
přišly dvě porážky a nakonec se musel smířit 
s 34. místem. Trošku opadla forma i JAKUBU
SKLÁŘOVI, dokázal vyhrát 3 zápasy, ve čty-
řech případech to ale nezvládl a umístil se až 
na místě číslo 54. Posledním naším reprezen-
tantem byl DALIBOR SKLÁŘ, musím ho 
za výkony v takhle těžkém turnaji pochválit. 
Sice byl až v dolní polovině tabulky, ale bojo-
val, nevzdával to a tímto mu dávám klobouk 
dolů a děkuji, že s týmem drží partu a účastní 
se i takhle náročných turnajů. Ještě jednou za 
klub B.H.C. Dobrá děkuji všem zúčastněným 

na turnaji, hráli výborně a s postupem času to 
bude lepší a lepší. Teď už pomalinku budeme 
vyhlížet 2. ligu skupiny Morava v družstvech, 
kde se klub B.H.C. Dobrá po 18 letech přihlá-
sil. Nebude to procházka růžovým sadem, ale 
chceme dokázat, že patříme ke špičce v tom-
to sportu v České Republice.

Pořadí muži:
1. Zdeněk Bednář (BHC Most)
2. Lukáš Mářík (Sokol Stochov)
3. Miroslav Škorpík (BHC Dragons Modřice)

Pořadí Junioři:
1. Martin Bednář (BHL Žďár nad Sázavou)
2. Petr Hadaščok (B.H.C. Dobrá)
3. Simon Káňa (Gunners Břeclav)

Celkové pořadí hráčů B.H.C. Dobrá:
27. Vítězslav Foltýn (B.H.C. Dobrá)
34. Dalibor Hájek (B.H.C. Dobrá)
48. Petr Hadaščok (B.H.C. Dobrá)
54. Jakub Sklář (B.H.C. Dobrá)
76. Dalibor Sklář (B.H.C. Dobrá)

Josef Svoboda    (B.H.C. Dobrá)

4. Turnaj šprtec tour 2015 – 2016
- Havířov 30. 1. 2016

Dalibor Hájek vyraboval církevní stře-
disko Don Bosko a veze si cenné zlato 

Pokračování měla i šprtec tour, která se 
přesunula na půdu Havířova. Sestava klubu 
B.H.C. Dobrá byla docela prořídlá, chyběli 
zkušený JAN BILKO společně s ADAMEM 
BILKEM, přicestovat nemohli ani LIBOR 
HOUDA a  VÍTĚZSLAV FOLTÝN. Přesto 
se dá říct, že klub podal maximální výkon, 
kolem kormidelníka DALIBORA HÁJKA to 
všechno klapalo, jak mělo. JAKUB SKLÁŘ, 



2/2016

- 21 -

po moc nevydařeném Českém poháru 
v Brně, zabral a získal si zpět svou ztracenou 
formu, odměnou mu bylo výborné druhé 
místo ve starších žácích a  tímto mu gratu-
lujeme. Výborný výkon podal i navrátilec do 
sestavy JOSEF SVOBODA, měl našlápnuto 
k dobrému výsledku, jenže dvě porážky mu 
vzaly naději aspoň na příčku třetí, tudíž se 
musel smířit s  bramborovou medailí. Pa-
rádní představení jsme mohli vidět u  stále 
se zlepšující NINY KRÁLÍKOVÉ, v ženách 
obsadila druhou příčku a  jen dva bodíky jí 
chyběly k  prvenství, přesto velká gratulace 
této naší slečně s  kozlem na prsou. PETR 
HADAŠČOK si převzal sice medaili z Brna, 
tento turnaj mu však nevyšel podle představ, 

celkově skončil až na 12. místě. A  nezapo-
mínám ani na JOSEFA STUDENIČE, který 
měl skvělý start do turnaje, pak už mu to pře-
stalo střílet a  dopracoval se až k  24. místu. 
Děkuji všem zúčastněným za skvělý turnaj, 
nervy pracovaly, pot tekl proudem, ale cel-
kově se nemáme za co stydět, v družstvech 
bereme zlato před Ostravou a Bohumínem.

Pořadí Muži:
1. DALIBOR HÁJEK  (B.H.C. DOBRÁ)
2. MICHAL VUDARČÍK (WUDU)
3. LUKÁŠ KRÁL (PARTYJA
 OSTRAVA)

Pořadí St. žáci:
1. JIŘÍ DOHNAL (B.H.C. TJ SOKOL 
 BOHUMÍN)
2. JAKUB SKLÁŘ (B.H.C. DOBRÁ)
3. DENIS SDUKOS (B.H.C. TJ SOKOL 
 BOHUMÍN)

Pořadí Ženy:
1. KAMILA ŽVAKOVÁ (LIŠKY PODŠITÉ)
2. NINA KRÁLÍKOVÁ (B.H.C. DOBRÁ)
3. LUCIE KUBÍKOVÁ (PARTYJA
 OSTRAVA)

Družstva:
1. B.H.C. DOBRÁ 57 bodů
2. PARTYJA OSTRAVA 55 bodů
3. B.H.C. TJ SOKOL BOHUMÍN    50 bodů

Josef Svoboda        (B.H.C. Dobrá)
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Tříkrálový turnaj 2016

Fotbalový ples

TJ Sokol Dobrá ve spolupráci ze spor-
tovní komisí Rady Obce Dobrá uspořádala 
v sobotu 9. ledna 2016 již 18. Ročník Tří-
králového turnaje v sálové kopané. 

Turnaje se zúčastnil rekordní počet 
družstev a  to 12. Bohužel z  kapacitních 
důvodů jsme museli odmítnout minimálně 
další 3 týmy. Turnaj se hned ráno rozloso-
val do dvou skupin po 6 týmech, ze kte-
rých postupovaly 4 nejlepší týmy z  každé 
skupiny. Velkým překvapením bylo nepo-
stoupení loňských vítězů (Mezi kopci) do 
vyřazovacích bojů. Z  vítězství v  turnaji se 
nakonec radoval nováček FC Tuzemák 

pod vedením kapitána Martina Lamoše. 
Druhé místo obsadil Černý tým, jenž vedl 
Michal Červený, který se také stal nejlep-
ším střelcem turnaje se 14 přesnými zása-
hy. Třetí místo patřilo tradičnímu účast-
níkovi turnaje Imri team. Poháry vítězům 
předával starosta obce Jiří Carbol společně 
s  předsedou fotbalu v  Dobré Kamilem Zí-
chou.

Na závěr bych chtěl poděkovat hlav-
nímu organizátorovi turnaje, kterým byl 
Honza Filipčík, že turnaj proběhl hladce 
a v duchu fair play. Všem hráčům děkujeme 
za účast a těšíme se na příští ročník.

Fotbalový oddíl TJ Sokol Dobrá zve 
všechny na tradiční Fotbalový ples, kte-
rý se letos ponese v duchu Mafie. Ples se 
uskuteční v  sobotu 20.února od 19:00 
v sále při ZŠ Dobrá. Celým večerem bude 
provázet kapela R.U.M. rock. O kulturní 

vystoupení se postarají finalisté z televiz-
ní soutěže TALENTMANIA. V  případě 
zájmu o  vstupenky volejte 721 162 290 
(Jan Pánek).

Těšíme se na Vás.
TJ Sokol Dobrá - oddíl kopané

Pozvánka na Mimořádnou valnou 
hromadu TJ Sokol Dobrá, o.s.

Předseda TJ Sokol Dobrá, o.s. Pavel Baran svolává Mimořádnou valnou hromadu, 
která se uskuteční v pátek 26.února 2016 od 18:30 v klubovně na Spartě (fotbalové 
hřiště).

Hlavním cílem této Mimořádné valné hromady bude volba nového výkonného výbo-
ru TJ Sokol Dobrá, o.s. pro období 2016-2018.

Všichni členové sokola jsou srdečně zváni.
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CO SE UČILY DĚTI VE ŠKOLE PŘED 190 LETY
Škola letos žádné „kulaté“ výročí neslaví, ovšem vyučování jedno přece. Před

190 lety byla také do naší „dobrodenské“ školy dodána nejstarší česká čítanka
— „Čjtanka anebo Kniha k Čjtánj pro mládež we sskolách slowanských w
městech a w dědinách“, jak je napsáno tehdejším pravopisem, vydaná a
vytištěná v roce 1825. Hned na první straně (slabikáři) ustrneme, poněvadž
je žactvo poučováno, že mimo samohlásky a souhlásky a mimo dvouhláskou
ou máme polosamohlásky r a l a dvouhlásku ay. Čeština byla totiž ještě před velkými reformami
v 19. a 20. století, a tak není divu, že se od nynější češtiny v lecčems lišila.

Nejdříve o slabikáři. Každé písmeno abecedy je s obrázkem, který zpodobňuje jeho tištěnou
podobu (malé a velké) jednak v latince, jednak ve švabachu. Jako příklady jsou vybrána tato slova:
Anděl, Bednář, Citerák (drnkající na citeru), Číše, Dítě, Ďas, Erb, Františkán (mnich), Gajdoš,
Holubník, Inkoust, Jablko, Kominík, Labuť, Milionář, Netopýr, Orel, Páv, sv. Quirin, Růže, Řetěz,
Sanice, Švec, Turek, Uher, Viní Hrožen (hrozen vína), Xerxes (perský vojevůdce), Ysob, Zedník,
Žebrák. K těm jsou pak přidány „krátké sady k čtení“, například: Co ti rodičové zachovali, dobře
použí(j). — Boháč se pěkně odívá a žebrák bez almužny od něho chodívá. — Ve škole buď tichý a
pozorný, pan učitel jest tvůj druhý otec. — Chceš-li k růži voněti, dej pozor, aby si se nepopíchal.
— Neposlušný žák je často bit. — Včela vylétá z oulu a zbírá(!) po květinách med. Nepřibližuj se k
oulu, sice tě včeličky popíchají. — Matinka dala mně kousek chleba a namazán byl medem. —
Koupati se malé děcko bez dohlídky nesmí, sice by se utopilo. — Zámky se zavěšovaly na dvéře,
když zlí lidé počaly(!) krásti. — Adam žil blaženě v ráji, pokud nebyl Evou k hříchu sveden. —
Hovádkám (zvířatům) neubližuj, neboť cítí bolest jako ty. — Katolické náboženství jest pravoslavné
a jiné žádné. — Praha je hlavní město v Čechách a nazýváme ji matičkou. — Růže jest nejkrásnější
ze všech květin, aby ji ale lehkovážná ruka neublížila, má trny k své obraně. Atd.

Znejistíme, pročítáme-li si, o čem se starší děti tehdy učily a jak by si ty dnešní tehdy asi poradily.
Tak třeba žák/žačka musel znát „země, z nichž císařství Rakouské pozůstává“ — Uhry, Čechy, Halič,
Dalmácie, Chorvaty, Slavonie, Rakousy, Morava, Štýrsko, Salcbursko, Tyroly, Sedmihrady, Slezsko,
Krakov, Bukovina, Krajina, Korutany, Benátky, Vojvodina, Hranice. Řeky Adyže, Dráva, Dunaj,
Dněstr, Enže, Hron, Inn, Jizera, Labe, Morava, Mže, Neretva, Odra, Oharka, Prut, Pád, Rába, Sáva,
Sán, Sázava, Vltava, Votava, Visla, Váh. Pojmenování hor: Alpy, Hory Krušné, Krkonoše, Tatry,
Šumava, Hory Žďárské (Beskydy a Jeseníky jako by nebyly).

Učily se tak děti narozené po roce 1815, po skončení napoleonských válek, a do čítanky a
slabikáře se ještě nedostaly vědecké poznatky tehdy zavrhovaného osvícenství. Nejhůře by dnešní
žáci dopadli u tabule, neznali-li by, že množilka je vlastně násobilka nebo že:

„V ústech máš dásně, zuby, jazyk, jednou žilkou se srdcem, druhou s mozkem spojený.“
„Nosem vychází všeliká nečistota z hlavy (mozku).“
„V Patagonii (jih Jižní Ameriky) žijí obrové a ti maličcí jmenují se cverglové aneb pidimužíkové.
„Ovzduší na Zeměkouli není nikdy dokonale čisté, jsou s ním smíšené všelijaké částky skrze páru

vystupující z vody, ze země a bylin a z živočichů. Tyto páry jsou v povětří zčásti mokré, zčásti ohnivé,
které se lehce zapalují; nebo jsou olejové, sírkové, sanitrové, smolové atd. Z ohnivých pár v povětří
povstává půlnoční záře a blýskání. Ony páry olejové, sirkové, elektrické větrem spolu stisknuty
jedna o druhou se třou, zalapují se tím a proto se blýská. Ten oheň a ta palčivost působí veliký
hřmot, jenž se jmenuje hrom — to je moc té vypuštěné a zapálené, tekoucí hromové materie —
hromoviny.“                                                                                                    Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Terénní  
služba 

POTŘEBUJETE PORADIT, POMOCI, PODPOŘIT  

NEBO DOPROVODIT?  
Jsme tady pro Vás!  

Terénní služba ZOOM pro osoby s duševním onemocněním,  která Vám nabízí:  

 
1. Poradenství - pomůžeme Vám vyřešit Vaší obtížnou situaci např.: s dluhy, poradíme na jaké 
dávky máte nárok, pomůžeme při hledání zaměstnání, bydlení apod. 
2. Pomoc - pomůžeme Vám vyplnit formuláře k vyřízení potřebných dávek, sepsat žádosti     
k soudu, na úřady, na město apod. Dále Vám můžeme pomoci při vyřizování a jednání na 
úřadech, u lékaře, na poště apod. 
3. Podporu - můžete si s námi popovídat o všem, co Vás trápí (zdravotní problémy, rodinné     
a partnerské problémy, sousedské vztahy, zadlužení, apod.). 
4. Doprovod - můžeme Vás doprovodit na úřad, poštu, k lékaři, do nového  zaměstnání apod.  
5. Zlepšení dovedností - snažíme se Vám pomoci s běžnými činnostmi (např. pomoc s chodem 
v domácnosti, pomoc při práci na počítači, jak napsat životopis, jak se ucházet o práci apod.). 
6. Poskytnutí informací - můžeme Vám  pomoci, jestliže máte jakýkoliv problém a nevíte si 
rady, kam se s ním obrátit (např.: neznáte kontakty, úřední hodiny či telefonní čísla na úřady,  
lékaře aj.). 

KDY A KDE NÁS NAJDETE: 
 

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK: 08:00 — 15:00 
 

Sadová 604 (4.patro), Frýdek-Místek (poblíž hlavní pošty), v blízkosti autobusové 
zastávky linky 1,2 „Nový byt“ 
nebo Vás můžeme navštívit doma po předchozí dohodě 

 
Služba je BEZPLATNÁ! 

Kontakt: 
Tel.: 731 759 039, 732 449 204                                 Email: terennisluzba.f-m@caritas.cz 
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Dětské středisko Dobrá – MUDr. Iva Kučerová
    9.3. středa    14.30 - 16.00h
10.3. čtvrtek     7.30 -  9.00h
11.3. pátek        7.30 -  9.00h

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Právní záležitosti projedná a vyřídí
s občany a podnikateli

každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodin v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu v Nošovicích 
– zelená budova (vedle rest. „Radegastův šenk“, v přízemí se nachází potraviny)

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti občanského, obchodního a rodinného práva a sepisování listin, 

žalob, smluv vč. kupních, darovacích, také převody nemovitostí, věcná břemena apod.
• Kdykoliv můžete telefonovat na 603 447 219.

Advokátní kancelář Havířov – Město, Na Fojtství 8, 736 01, Tel., fax: 596 810 741 

• mobil 603 447 219  • e-mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat!

Poutě a mše svaté v roce 2016: 
Farní kostel sv. Jiří Dobrá:               
velká pouť -  neděle  24.4.  v 8.00 a 10.30 hod.  
krmáš  -  neděle  18.9.  v 8.00 a 10.30 hod. 

Filiální kostel sv. Antonína Prašivá:
malá pouť - pondělí 13.6. v 10.30 a  17.45 hod. 
velká pouť - neděle  19.6. v 10.30 hod. 
pouť dětí - pondělí 1.7. v 10.30 hod. Kamenité a Prašivá
další mše sv. - červenec a srpen - každá neděle v 10.30 hod. 
    - každá středa v 17.45 hod.
krmáš  - neděle  16.10. v 10.30 hod. 
Silvestr  - sobota  31.12. v 15.00 hod.     
 
Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty:
 velká pouť - neděle  5.6.  v 10.30 hod.
krmáš  - neděle  23.10. v 10.30 hod. 

Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě. P. Mgr. Bohumil Vícha, farář v Dobré
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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 fi nančního odboru, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, referent fi nančního odboru,

  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu

558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu

558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční 

  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce

---------------

739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu

---------------

558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace Ministerstvem kultury ČR č.E 12337. Výtisk zdarma.

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 7. 3. 2016 do 12.00 hodin.






