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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 18. září 2017 proběhlo další 
veřejné jednání zastupitelstva obce. Hlavním 
bodem bylo projednání územního plánu, na 
který již čekali občané, kteří chtějí zahájit 
výstavbu rodinných domů či jiných staveb. 
Územní plán pro příští období byl schválen 
jednomyslně. Dále jsme schválili dohodu 
o spolupráci se Sokolem Dobrá, která pove-
de k  naplnění projektu Modernizace areálu 
Sparta. Na základě dohody převede Sokol 
své pozemky na obec a ta bude na oplátku za-
jištovat údržbu a  rozvoj sportovního areálu 
Sparta. Na závěr proběhla zajímavá diskuse 
s občany, kteří ponejvíce kritizovali navýšení 
hustoty automobilové dopravy v obci a s tím 
související negativní vlivy, jako například 
parkování aut na chodnících. Jelikož jsou 
to problémy vyvolané realizací a  provozem 
podniků v  průmyslové zóně Nošovice, bu-
deme o jejich řešení v příštích dnech jednat 
s vedením Moravskoslezského kraje.

Od soboty 16. září 2017 probíhala ve 
společenském sále třídenní Výstava ovoce 
a  zeleniny, kterou uspořádali naši zahrád-
káři pod vedením pana Čestmíra Ježe. Na 
výstavě se svými výpěstky a výzdobou zapo-
jily také děti z naší základní a mateřské ško-
ly. Prezentovali se tradičně včelaři z  Dobré 
a okolí. Na zahájení výstavy přišel pan farář  
P. ThLic. Marek Kozák, který společně s námi 
za veškerou úrodu poděkoval a vše požehnal. 
Moc děkuji všem, kteří tuto výstavu organi-
začně zajistili a připravili.   

Další neděle 24. září patřila v  naší obci 
kultuře, konkrétně se konalo představení di-
vadla improvizace ODVAZ, které zajistila 
kulturní komise. Záběry z představení může-
te vidět na fotografiích, které jsou zveřejněny 

na našem webu (www.dobra.cz nebo https://
www.facebook.com/). Podle ohlasů z publi-
ka se představení divákům velmi líbilo a dě-
kuji tímto celé komisi pod vedením ing. Jana 
Marenčáka za organizaci celé akce. 

Komise pro rodinu a občanské záležitosti 
uspořádala v sobotu 30. září burzu dětské-
ho oblečení, která proběhla opět ve víceú-
čelovém sále základní školy. Tato burza je 
velmi oblíbená a návštěvníků přišlo opravdu 
hodně. Děkuji všem členkám komise, i jejich 
předsedkyni paní Marii Žižkové, za zajištění 
celé této skvělé akce.

V průběhu září byla dokončena investič-
ní akce Rozšíření kanalizace – stoka AM, 
v celkové hodnotě 2 843 299,- Kč (bez DPH), 
na kterou jsme získali finanční dotaci z Mini-
sterstva zemědělství ČR. Děkuji společnosti 
Jankostav s.r.o., především hlavnímu stavby-
vedoucímu panu Vlastimilu Ondruchovi, za 
velmi dobře provedenou stavbu a také děkuji 
všem občanům za trpělivost s  omezeními, 
které jim realizace akce přinášela. Věřím, že 
tato investice do občanské vybavenosti při-
spěje k  lepší pohodě bydlení nejen místních 
občanů. 

V těchto dnech jsme zahájili realizaci akce 
Rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch 
kolem budovy obecního úřadu v Dobré. Ve 
veřejné soutěži tuto zakázku získala stavební 
společnost Skanska, a.s., pobočný závod Os-
trava, za nabídkovou cenu 22 517 549,-  Kč 
(bez DPH). Dokončení stavby je plánováno 
v  srpnu příštího roku. Je to pro naši obec 
velmi finančně náročná investice, na kterou 
nelze získat dotace od státu, nicméně pro ře-
šení složité dopravní situace kolem obecního 
úřadu a v centru obce je to nezbytná nutnost.   

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Podzim se hlásí, počasí se mění, slunce 
již tolik nehřeje, ale všichni návštěvníci Velké 
Doberské 2017 mají stále jistě v paměti tu 
skvělou atmosféru, pohodu, radost, nadšení, 
pamatují si na vystoupení našich nejmenších, 
slovenských i polských folklorních souborů, 
školní kapely Náhody, judistů i  Zumbíků, 
místní kapely Final Destiny, Alberta Černého 
a jeho Lake Malawi a neopakovatelný a silný 
zážitek z písniček a projevu Václava Neckáře 
a kapely Bacily. K tomu si připočtěte nád-
herný závěrečný ohňostroj a kratičký přehled 
o tom, co nabídla Velká Doberská 2017, máte 
před sebou…

Aby tohle všechno a něco navíc mohlo být 
uskutečněno, musela se do přípravy, organi-
zace, samotné realizace i následného úklidu 
zapojit docela pěkná řádka aktivních lidí, 
našich spoluobčanů, možná vašich souse-
dů. Tento text není pouhým výčtem jmen 
osob, které neváhaly a přiložily ruku k dílu, 
a  společně se podílely na pořádání Dne 
obce – Velké Doberské 2017, ale všem jme-
novaným náleží velké a nepřehlédnutelné  
PODĚKOVÁNÍ.

Akce takového významu se připravuje dlouho 
dopředu, již od začátku týdne konání akce se 
stavějí stany – zde je třeba poděkovat našim 
veřejně prospěšným pracovníkům pod vede-
ním Pavla Peterka, prodejní stánky – ty se 
pak elektrifikují – velký dík za tuto činnost 
směřuje k Petrovi Prčíkovi, přípravné prá-
ce řídil správce obecního majetku a vedoucí 
odboru investic Tomáš Chýlek, vše svou všu-
dypřítomností jistil a úkoly promptně řešil 

Pavel Peterek, vhodně je doplňovala také 
Markéta Hlawiczková – s takovým příprav-
ným týmem je radost spolupracovat!
V sobotu již nastoupili na svá „místa“ další 
pomocníci. Hned zrána začali s navážením 
surovin do obecního stánku Eliška Andrlová 
a Jirka David. Svou pomoc nabídli i Pavla 
Michalíková a Karel Kaňák.

V tu dobu již školní kuchyně pracovala na 
přípravě oběda pro všechny zahraniční hosty 
i naše spolupracovníky. První z více než dvou 
set obědů byly připraveny ke konzumaci již 
hodinu před polednem. Osádku kuchyně letos 
tvořily Herta Kavková, Olga Mužná, Lenka 
Chotárová a Radana Weissmannová. Všem 
jako obvykle moc chutnalo, děkujeme, dámy…   

V areálu bylo živo. Členové kulturní komise 
– Barbora Vláčilová, Markéta Skarková 
a Bohumil Matušek velmi vkusně nazdobili 
pódium. Lukáš Chlebek připravoval zvuko-
vou i světelnou aparaturu. A poněvadž obojí 
vydrželo až do samotného konce, výzdoba se 
líbila a zvuk i světla měla svou vysokou kva-
litu – také zde náleží zasloužené poděkování.

Po 11. hodině se scházeli před školou v parku 
členové doprovodného týmu. Ve slušivých žlu-
tých tričkách očekávali příjezd našich hostů 
ze slovenské Ochodnice a polské Mucharze. 
Autobusy dojely včas a po vřelém přivítání 
se hosté spolu se svými společníky odebrali 
k obědu. Členové Klubu seniorů a Svazu zdra-
votně postižených, letos ve složení Vítězslav 
Kliš, Květoslava Michálková, Věra Čížková, 
Drahomíra Gryžboňová, Vojtěška Gavlaso-

V E L K Á   D O B E R S K Á   2 0 1 7 
Poděkování
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vá, Alena Svobodová, Miluška Walacho-
vá, Ivanka Křenková, Jiří Křenek, Hele-
na Foltysová, Štěpánka Kupková, Marie 
Pastorová a Čeněk Juřica. Zasloužené díky 
za opatrování našich hostů od příjezdu až do 
rozloučení v podvečer. Náročná činnost, ale 
velmi záslužná, vždyť díky vám se naši hosté 
cítili i letos v Dobré jako doma!

Mezitím již přispěchala do areálu Naďa Ha-
daščoková a  v  obecním stánku zanechala 
vlastnoručně připravené balíčky pro děti ze 
souboru Paprsek a Zumbíky. Děti si odměnu 
zasloužily – stejně jako Naďa naše poděko-
vání. 

Mezitím se zformovala také „organizační“ 
jednotka – pro změnu v tričkách barvy tyr-
kysové. Stalo se již tradicí, že naše mládež 
touží být součástí oslav Dne obce a dbát na 
klidný průběh celé akce, být k ruce, když je 
potřeba…a že těch drobných činností v prů-
běhu soboty ale bývá! Děvčata a hoši pod 
vedením Dalibora Hájka zvládli vše na výbor-
nou! Letos měla „prodloužená ruka“ hlavní-
ho pořadatele složení: Melanie Králíková, 
Kristina Murcková , Josef Studenič, Petr 
Hadaščok, Jan Romanidis  a Petr Vojtovič. 
Jejich kamarádky nebo rodinné příslušnice 
vypomohly se zábavou dětí (ale zájem pro-
jevovali i mnozí dospělí…) a převlékly se do 
pohádkových postaviček – jako loutky si užily 
Martina Murcková, Eliška Amélie Králí-
ková a Lucie Pustowková nejen vedro, ale 
také pozornost návštěvníků. Svou roli zvládly 
skvěle a také jim moc děkujeme.

Nyní si dovolím malou odbočku – již několik 
let se snaží nějakým způsobem „ozvláštnit“ 
Den obce Jakub Milata. Letos se po dohodě 

s vedením obce rozhodl finančně podpořit 
atrakce pro děti. V jednom ze stanů vedle sta-
novišť pracovnic Charity FM si mohly děti 
vystát frontu na tetovačku nebo airbrush, 
volnou chvíli si některé z nich zkrátily oma-
lováním obrázků s motivem autovrakoviště. 
Se vším jim pomáhala Lucie Pohludková. 
Děti byly za svou snahu odměněny a další od-
měnu mohou očekávat po slosování výkresů! 
Kubo, spolu s dětmi…děkujeme.

Vedení Charity FM na nás myslí a  nikdy 
svou účast na Velké Doberské neodmítne. 
Pracovnice mají vše perfektně připravené, 
zorganizované a děti i dospělí se na všech 
stanovištích setkávají s porozuměním, radou, 
milým úsměvem. I v letošním roce si na ně-
kterých stolech děti hrály, jinde spolu s pra-
covnicemi Charity FM něco vyráběly, dospělí 
se mohli pobavit na téma zdraví, podstoupit 
vyšetření aktuálního zdravotního stavu. Na 
účast Charity FM v červeném oblečení jsme si 
již zvykli a jsme rádi, že se jim u nás v Dobré 
také líbí. Děkujeme, dámy…

Na Velké Doberské kromě dětských atrakcí 
nemohou chybět ani balónky s logem obce – 
o ně se postarala dvojice Richard Kroček 
a Petr Mališ. I zde je poděkování na místě.

O průběhu i  výsledku Mezinárodní soutě-
že v přípravě bramborových placků, stejně 
jako o vydařeném vystoupení souboru Pa-
prsek, prezentaci slovenských a  polských 
folklorních souborů, o našem reprezentantu 
Divadelním souboru Gigula, o strhující pre-
zentaci našich judistů, o posledním – velmi 
vydařeném - koncertu školní kapely Náhoda, 
vyhlášení ceny obce pro rok 2017, o „trochu 
hlasitějším“ vystoupení velmi nadějné kape-
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ly Final Destiny, o zajímavém projevu dua 
Chanson Tap, o pohodovém Albertu Černém 
a  jeho Lake Malawi a skvělém, oproti oče-
kávání ještě lepším a hodnotnějším zážitku 
z koncertu Václava Neckáře a  jeho Bacilů, 
o tom všem jsem psal již v minulém čísle…
všem uvedeným dětem, sportovcům, umělcům 
moc děkujeme. Všichni přispěli k vysoké kvalitě 
zábavy, všichni pomohli k vytvoření neopako-
vatelné atmosféry těchto každoročních oslav.

Jen pro statistiky a kronikáře – kapelu Náho-
da tvoří Nela Žáková - zpěv, hra na saxofon, 
Dominika Žváková - elektrická kytara, Natá-
lie Žáková – klávesy, Michal Bojko - basová 
kytara a Jakub Sklář – bicí. Kapela zkoušela 
a hrála pod vedením Andrey Hovjacké. Díky, 
mládeži…

Brzy po poledni začalo být v areálu rušno, 
přicházeli první návštěvníci, stánky se otevře-
ly a nabízely občerstvení. Stánky mají svou 
obsluhu a stojí za připomenutí, že osádky 
stánků s jídlem a pitím jsou výlučně tvořeny 
členy spolků, svazů, oddílů z naší obce. Ani 
letos tomu nebylo jinak. 

Hlavními tahouny se stali členové Sboru 
dobrovolných hasičů. Tentokrát opět nepo-
nechali nic náhodě a starost o návštěvníky 
přešla na bedra více než třiceti z nich – zde 
jsou jejich jména: Baranová Ludmila, Ba-
ran Michal, Baranová Margareta, Řízko-
vá Markéta, Řízková Michaela, Gavenda 
David, Řeháková Iveta, Zelenka Domi-
nik, Hrabec Radomír, Hrabcová Lenka, 
Hrabcová Kristýna, Hrabec Marek, Říz-
ková Květoslava, Řízková Simona, Řízek 
Zdeněk, Kisza Vlastimil, Kiszová Marcela, 
Kiszová Aneta, Krištofová Jarmila, Krištof 

Ladislav, Ponikvová Kateřina, Řízek Lu-
káš, Carbol Petr, Carbolová Pavla, Miko-
láš Karel, Mikoláš Patrik, Burger Radim, 
Carbol Oldřich, Matera Ladislav, Žurková 
Barbora, Sikora Martin, Rojíček Martin,  
Kaňok Tomáš a Pavelková Renata.

Vedle nich již tradičně nabízejí své speciality 
naši myslivci. Zatímco hasičky nestačily při-
pravovat a servírovat velmi chutné a žádané 
placky (údajně na jejich přípravu „padlo“ sto 
kilo brambor…), myslivci vábili na gulášek 
a zvěřinu. Osádku „mysliveckého“ stánku 
tvořili: Václav Pantlík, Jan Matera, Karel 
Klimek, Dan Hendrych, Jaroslav Byrtus, 
Martin Hlaváč, Michal Tvrdý, Petr Vrobel, 
Milan Forgáč, Václav Sikora a Vítězslav 
Pantlík.

Rovněž členové oddílu juda našli zalíbení 
„být při tom“, jejich klobásy dotvářely rá-
mec řady stánků pro mlsné jazyky. Milan Faj-
kus, Jana Ramíková, Pavla Prőllová (která 
mimo jiné nacvičila ukázku cvičení s dětmi…) 
a Luděk Kubíček sice letos „nesvítili“ nejdé-
le, ale svým přístupem a chutným jídlem po-
mohli ke skvělému průběhu obecních oslav.

Ještě si připomeňme stánek fotbalistů - René 
Křižák a Pavel Velčovský pouze „napájeli“ 
návštěvníky, ale věru tak činili pravděpodob-
ně moc dobře, neboť si nikdo nestěžoval…

Nemůžeme zapomenout ani na stánek obec-
ní. Kolegyně z úřadu se starají o občerstvení 
umělců, dbají na to, aby našim zahraničním 
hostům nic nechybělo. Svou roli zvládají 
znamenitě – letos se na hladkém průběhu 
akce podílely Martina Gorošová, Markéta 
Řízková, Alena Alexová, Jarmila Lisníko-
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vá a Markéta Hlawiczková, současně byl 
k dispozici také společenský sál, zde si mohli 
členové souborů i ostatní hosté nejen odložit 
své věci, ale během odpoledne také zajít pose-
dět, vypít kávu, zakousnout koláč – staraly se 
tady o ně Marcela Kolková a Jana Kolářová. 
Všem děvčatům za aktivní a odpovědný přístup 
moc děkujeme!

Následuje poděkování dalším osobám, našim 
občanům, kteří nějakým vhodným, chcete-li 
neočekávaným, vysloveně vstřícným způsobem 
podpořili patnáctý ročník Velké Doberské.

O Kubovi Milatovi jsem již psal, jen dodám, 
že je pro mě radost s ním „vymýšlet“, kterak 
a koho na Dni obce podpořit. V letošním roce 
to byly děti…a moc se to povedlo! František 
Jelének patří ke  stálicím z  řad sponzorů, 
rovněž letos spolu se svou paní neváhali akci 
výrazně podpořit. Vážíme si nejen této spo-
lupráce, ale také kooperace i na dalších vý-
znamných společenských akcích v naší obci. 
Vladimír Hampl již mnoho let krátce před 

konáním Velké Doberské dá o  sobě vědět 
a akci téměř anonymně podpoří. Důležitým 
spolupracovníkem je také Ladislav Březina, 
vždy myslí nejen na nás, ale zejména na naše 
hosty, a ti si Velkou Doberskou i díky němu 
užívají. Moc vám děkujeme za přízeň!

Závěrem mi dovolte poděkovat všem spon-
zorům, kteří ani letos nezanevřeli na naši 
obec a podpořili finančními prostředky Vel-
kou Doberskou.

Velké poděkování náleží těmto sponzorům:
JEWA, Hyundai, Hyundai Mobis, Hyundai 
Glovis, Autovrakoviště Milata, Sport Relax 
Club, První Key Stav, Charita FM, TS FM, 
Frýdecká skládka, Silnice CZ, Beston, J2V 
Services, Tiskárna KLEINWÄCHTER 
holding s.r.o., VÚHŽ.

Patnáctý ročník Velké Doberské se stal mi-
nulostí a společně můžeme vyhlížet ročník 
následující, šestnáctý, v roce 2018!

 Milan Stypka  

Výzva k podání žádostí o zařazení akce  
do Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu  

a regulaci hlučných činností
Vyzýváme pořadatele tradičních veřejnosti přístupných sportovních a kulturních pod-
niků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků, aby podali své žá-
dosti o stanovení výjimečných případů pro rok 2018 pro své akce, při nichž bude doba 
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. V žádosti uveďte název akce, datum 
a místo konání, čas ukončení akce. Žádosti doručte nejpozději do 20. listopadu 2017 na 
podatelnu Obecního úřadu Dobrá. Tyto žádost budou projednány za jednání Zastupi-
telstva obce Dobrá a akce budou zařazeny do Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 
a regulaci hlučných činností. Další akce, které nebudou ve vyhlášce uvedeny, se mohou 
konat maximálně do 22 hodin. 
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Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2017 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 1.  11., 6.  12.  2017, 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 2017
6. 11., 4. 12. 2017– příspěvky v tyto termíny je možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.

Pozvánka na Drakiádu
Zveme všechny věkové skupiny na další zábavné setkání při pouštění draků. Sraz účast-
níků se uskuteční 21. 10. 2017 od 10:00 hod. na Vrchách za vodárnou v Dobré. Ob-
čerstvení a odměny pro děti s dráčky budou připraveny. Přijďte všichni s dobrou náladou 
a zkusíme překonat loňský rekord v počtu téměř 40 draků na obloze najednou. Při dešti-
vém počasí se akce přesouvá na neděli 22. 10. 2017.

Za sportovní komisi René Křižák

UPOZORNĚNÍ – DOPORUČENÍ
Vážení občané, z důvodu přibývajících krádeží nádob na komunální odpad (popelnic) Vám 
doporučujeme opsat a uschovat si číslo ze známky pro rok 2017, kterou máte nalepenou 
na své nádobě (popelnici). 

Kulturní komise obce Dobrá zorganizo-
vala zajímavé divadelní představení souboru 
Odvaz.  Ten se soustřeďuje na divadelní im-
provizaci, která ač takto nazvaná je svázána 
poměrně přesnými pravidly. Představení tvo-
řilo několik improvizačních her, a to jak po-
hybových, mluvených nebo zpívaných. Hráči 
měli například improvizovat setkání dvou 
lidí v obchodním domě, přičemž diváci mohli 
zvolat „Mikrofon“ a v tu ránu se jeden z her-
ců chopil mikrofonu a musel zazpívat písně 

z pohledu role, kterou hrál, svěřit se s jejími 
pocity a podobně.

Diváci byli poměrně hodně zapojeni do 
představení. Celý večer byl soubojem im-
provizačních dovedností dvou týmů, a diváci 
mohli po každé hře hlasovat, který z  týmů 
se jim líbil více. Dále dávali hercům obsah 
jejich improvizace. Určovali prostředí, ve 
kterém se mělo hrát, předměty či zvířata, 
o kterých měli hráči mluvit, nebo vyjmeno-
vali pestrou škálu divadelních či televizních 

V Dobré hráli v záři divadelníci,  
v listopadu se bude tančit
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žánrů, do kterých měli herci svou improviza-
ci napasovat.  Navíc si herci vybrali několik 
lidí z publika, které do představení zapojili.

Divákům se představení soudě podle po-
tlesku či smíchu velice líbilo. 

Už nyní se mohou občané těšit na dal-
ší akci, kterou je TANČÍRNA. Ta se bude 

konat 3. listopadu večer, konkrétně od 
19 hod. Zkušení lektoři naučí návštěvní-
ky tance, jako je samba či waltz. Vstupné 
bude 80,- Kč, předprodej vstupenek začí-
ná 23. října na OÚ Dobrá.

Za kulturní komisi Petr Salamon
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Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá Vás zve na burzu hraček a dět-
ského sportovního vybavení (mimo oblečení), která se uskuteční ve dnech 24. a 25. listopa-
du 2017 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 se-
znam 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. 2017 do 21. 11. 2017. 

Burza proběhne s následujícím programem:
Hračky a dětské sportovní vybavení se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré v pátek 24. 11. 2017 
v době od 9,30 hod do 11,00 a od 15,00 hod do 17, 00 hod.  
V sobotu 25. 11. 2017 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 sobo-
tu 25. 11. 2017 v době od 14,30-15,00 hod. Nevyzvednuté věci, budou věnovány na charitu.

Hračky musí být čisté, kompletní, nepoškozené, plyšové hračky vyprané, sportovní vy-
bavení v dobrém stavu.
                                 Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti  Žižková Marie

Burza hraček a dětského sportovního vybavení 

Z činnosti Komise pro rodinu a občanské záležitosti
Komise pro rodinu a  občanské záležitosti při RO Dobrá uspořádala ve dnech 30. 9.  
a 1. 10. 2017 ve víceúčelovém sále ZŠ v Dobré burzu dětského zimního oblečení. 
Na burzu se zaregistrovalo 37 maminek, které dohromady nabídly k prodeji 991 kusů pěk-
ného dětského oblečení a obuvi.
V sobotu přišlo na burzu nakupovat 53 maminek. Prodalo se 284 věcí celkem za 11 470,- Kč.  
Tyto peníze jsme zpětně vyplatili prodávajícím maminkám. Myslím, že spokojené byly i na-
kupující maminky, které měly radost, že levně nakoupily pěkné věci pro své děti. Chtěla bych 
také poděkovat členkám klubu senioru paní Emilii Klimundové a paní Boženě Matuškové, 
které nám při konání burzy pomáhaly.
Věci, které se neprodaly, věnovaly některé maminky na charitu, za což jim velice děkujeme. 
Jako každý rok toto oblečení bylo věnováno Charitě Frýdek-Místek.

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti  Žižková Marie
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Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá Vás zve na 

KREATIVNÍ TVOŘENÍ,
které se uskuteční dne 27. 11. 2017 od 17 hodin v sále hasičské zbrojnice (1. patro).

Naučíme se společně vyrábět:

• mimo tradičních adventních věnců
• netradiční podlouhlý svícen
• vánoční věnce na dveře
• mini vánoční stromeček
• vánoční kytku do kornoutu
• přizdobit exotický ořech
• a další zajímavosti

Zájemci ať se přihlásí na email komiseprorodinu@post.cz, nejpozději do 
20. 11. 2017. K dispozici budou aranžérské potřeby (větve stromů, tavící pistole, dřív-
ka, šišky, aj.). K výrobě věnců si, prosím, přineste vlastní kruhy, svíčky, případně suše-
né ovoce a jiné ozdoby dle Vašeho uvážení.

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti  Žižková Marie

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

Tak, jako každým rokem, i  letos jsme 
neporušili tradici a zahrádkářskou výstavu 
otevřel starosta ing. Jiří Carbol a požehnal 
Páter Marek. Dveře výstavy se otevřely v 9 ho-
din. Slavnostního zahájení se zúčastnili i naši 
přátelé zahrádkáři ze Slovenska a výstava tak 
byla mezinárodní.  Svými výpěstky se poch-
lubili naši zahrádkáři a také mnozí občané 
naší obce. Patřila mezi ně i naše drobotina, 
žáci základní školy a mateřské školičky. A že 

se výstava zdařila, mohou potvrdit všichni ti, 
kteří se přišli podívat.

Do letošního ročníku soutěže o nejkrás-
nější jablíčko obce Dobrá bylo přihlášeno 
16  vzorků,  při anonymním hlasování se 
umístila jako první odrůda Rubín od pěstitel-
ky  Daniely Dětské, následovala pak odrůda 
Lired a Moskevskoje ožeroje.

Nad celou výstavou a  zároveň soutěží 
o nejkrásnější jablíčko měl patronát náš sta-

Letošní zahrádkářská výstava se zdařila
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rosta p. ing. Jiří Carbol, 
který též předal ceny 
úspěšným pěstitelům. 

Nechyběli ani včela-
ři s medem a medovinou 
a děti si mohly vyzkoušet 
zdobení perníku za po-
moci a rady paní Alenky 
Křibíkové.

 Velký zájem vzbu-
dilo jak od malých tak 
dospělých návštěvní-
ků Zahradníkovo kolo 
štěstí. V  neděli okolo 
druhé hodiny bylo Zahradníkovo kolo štěstí 
prázdné, všechny výhry rozdány, a to jsme 
přichystali přes 200 výher. Všichni výherci 
byli myslím s výhrami spokojeni. Na prvním 
ročníku kola štěstí má největší zásluhu tajem-
nice naší ZO p. Božena Burdová.

 Jako vždy, se svou krásně naaranžova-
nou expozicí výpěstků, předvedli žáci naší 
Základní školy, počet výpěstků 43, každý 
vystavovatel dostal nějakou věcnou odmě-
nu.

Mateřská škola výstavu obohatila o krás-
né výtvarné práce, které budou aranžované 

i na výstavě Europom.cz v Olomouci ve dnech 
5. 10. – 8. 10. 2017.

Mezi vystavovatele se letos zařadil i pan 
Carbol, z jeho sbírky byly k vidění vzácné ka-
meny z nalezišť v Čechách.

Že svou obec reprezentuje dobře, nám 
svými poháry a oceněními ze závodů po celé 
Evropě ukázal reprezentant na závodním 
kole BMX Dan Havlena, bylo to zpestření 
naší výstavy. 

Naši zahrádkáři vypěstovali 30 ks dýní 
pro vyřezávání. Byly předány Základní a Ma-
teřské škole.

Navzdory deštivému 
počasí si přišlo prohléd-
nout naši výstavu hodně 
návštěvníků. Nás, organi-
zátory, zájem našich obča-
nů velmi potěšil a znovu se 
každý mohl přesvědčit, že 
práce na zahrádce přináší 
své plody i  v méně přízni-
vých létech na počasí. Záro-
veň dává možnost relaxace 
uprostřed přírody, zeleně 
a květin. Obohatí nejen náš 
stůl, ale také duši. 

Předseda ZO Čestmír Jež   
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Rok 2013 jsme začali vycházkou na 
Skalici ke  kostelu. Sraz byl u  nádraží ČD. 
Povětrnostní podmínky nebyly příznivé, 
a  tak jsme nepokračovali na Nižní Lhoty 
a  vrátili se zpět stejnou cestou. Ke  konci 
měsíce proběhla členská schůze, na které 
se vybraly členské příspěvky a  byla zvole-
na nová hospodářka, místo paní Boženky 
Sendlerové paní Libuška Krupová. 

V únoru proběhla v  klubovně beseda 
o  bylinkách a  koření, a  také vycházka na 
Vrchy. V  březnu jsme oslavili MDŽ v  klu-
bovně. V dubnu jsme zajeli do Frýdku, kde 
jsme si v  klubu Stolárna  zahráli bowling 
a vrátili se vlakem zpátky. Dále se uskuteč-
nil výšlap na Kohútku, kde jsme degusto-
vali místní pivo. Počasí bylo nádherné a zá-
roveň jsme se setkali se seniory z obce No-
šovice. V květnu jsme tradičně oslavili Den 
matek v klubovně a smažení vaječiny v Ka-
čabaru. Na vaječinu bylo použito 282 kusů 
vajec. Vaječina byla dobrá a všem chutnalo. 
Začátkem měsíce června jsme se vypravi-
li na zájezd, kde jsme navštívili Punkevní 
jeskyně a propast Macochu, a na zpáteční 
cestě se stavili na Svatý kopeček u  Olo-
mouce. Koncem měsíce jsme vlakem zajeli 
na Ostravici a navštívili Bezručův srub, kde 
nás průvodce seznámil s působením Petra 
Bezruče. O prázdninách obecní úřad zajis-
til prohlídku firmy Hyundai, která byla pro 
mnoho účastníků opravdu zajímavá. Dále 
se uskutečnil výlet vlakem do archeoparku 
v Chotěbuzi, někteří navštívili i Rybí dům, 
a návštěva dolní oblasti Vítkovic, kde jsme 
zhlédli vnitřek vysoké pece a z vrcholu po-
hled na Ostravu a  Beskydy. V  srpnu jsme 
tradičně navštívili Hájek a na zpáteční ces-
tě Mariánskou baziliku. V září se uskuteč-
nil zájezd na zámek v Kravařích, kde jsme 

poobědvali na golfovém hřišti a  vydali se 
do Arboreta v Novém Dvoře. Zde byla k vi-
dění velká sbírka stromů a rostlin z celého 
světa. Koncem měsíce jsme opekli klobásy 
v Kačabaru. V  říjnu jsme provedli vycház-
ku ke  Koníčkovi s  ochutnávkou místního 
piva. V  listopadu jsme v  klubovně zhléd-
li filmy pana Přidala z  jeho cest po světě 
a  proběhla výroční schůze s  občerstvením 
a  bohatou tombolou. V  prosinci se usku-
tečnila mikulášská nadílka, kde každý ob-
držel malý balíček, a závěrem měsíce jsme 
se sešli v klubovně ještě jednou a rozloučili 
se s končícím rokem. Každý donesl něco od 
Vánoc, popovídali jsme si a s přáním do no-
vého roku se rozešli.

Rok 2014 jsme tradičně zahájili člen-
skou schůzí v  klubovně. Setkali jsme se 
po vánočních a  novoročních oslavách 
a zjistili, že je dobře, že to máme za sebou.  
Členské příspěvky se stanovily na 100,- Kč 
na člena. Koncem měsíce se uskutečnila 
vycházka do neznáma, kdy jsme se sešli 
na nádraží ČD a  vyrazili do okolí obce. 
V  únoru jsme nejprve navštívili muzeum 
Českých drah v Ostravě, kde jsme byli se-
známeni s historií železničního provozu na 
Ostravsku. Koncem měsíce jsme si byli za-
hrát bowling v  restauraci Morava v  Míst-
ku. Tradiční oslava MDŽ proběhla začát-
kem března v  klubovně a  koncem měsíce 
se uskutečnila vycházka na Malé Nošovice, 
kde jsme U Mališky provedli drobné občer-
stvení a vydali se zpátky k domovu. Duben 
začal vycházkou kolem řeky Morávky směr 
Staré Město.  V  polovině měsíce se usku-
tečnil v klubovně filmový program. Květen 
tradičně začíná oslavou Dne matek, kte-
rý proběhl v  klubovně. Začátkem května 

Páté pokračování historie Klubu seniorů
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uspořádal Krajský svaz seniorů sportovní 
den pro seniory, kterého se zúčastnili i zá-
stupci našeho klubu, a to v ruských kužel-
kách a  petanque. V  petanque družstvo ve 
složení Jana Zmudová, Miloslav Pindora 
a Čeněk Juřica získali druhé místo a Čeněk 
Juřica se stal krajským přeborníkem v jed-
notlivcích. Koncem měsíce jsme navštívili 
muzeum v Příboře, kde probíhala výstava 
s ukázkami starých řemesel. Každý si mohl 
zkusit nakolik je zručný řemeslník. Červen 
začal smažením vaječiny, kde se tentokrát 
smažilo z 252 vajec a všem velmi chutnalo. 
Začalo se vybírat na zájezd, který byl do 
likérky Starorežná v  Prostějově a  do mu-
zea kočárů. V likérce jsme byli seznámeni 
s  technologií výroby likérů, jejich zráním 
a plněním do lahví. Poté následovala malá 
ochutnávka a nákupy ve firemní prodejně. 
Poté jsme nastoupili do autobusu a vydali 
se na prohlídku muzea kočárů, kde jsme 
zhlédli historii výroby a různé modely ko-
čárů od cestovních přes luxusní až po po-
hřební. V muzeu byla také expozice sněž-
ných saní. V červnu se ještě uskutečnil výš-
lap na Prašivou na malou pouť. V červenci 
jsme zajeli autobusem na Visalaje a  pak 
pěšky na Morávku a  zpět domů. V  srp-
nu autobusem na Hukvaldy a vláčkem do 
Kozlovic se zastávkou ve mlýně. V  září 
jsme navštívili Weselský mlýn a  poutní 
místo Marianská skála na odersku. Zá-
věrem měsíce jsme opekli klobásy v  Ka-
čabaru. V  říjnu jsme vyšlápli do Dobratic 
a  navštívili minipivovar U  Koníčka. Dále 
proběhla beseda na téma Sociální prá-
va seniorů. V  listopadu proběhla beseda 
o včelařství a výroční schůze klubu, kde se 
usneslo, že členské příspěvky pro další rok 
zůstane částka 100,- Kč na člena. A máme 
tady prosinec, kdy proběhla mikulášská 
nadílka a rozloučení se starým rokem.

Rok 2015 jsme zahájili vycházkou po 
cyklostezce směr Frýdek se zastávkou v re-
stauraci U  Hučky, kde jsme provedli malé 
občerstvení a  vydali se na zpáteční cestu. 
Koncem ledna proběhla v  klubovně člen-
ská schůze, která se usnesla, že členské 
příspěvky na rok 2015 budou 100,-  Kč na 
člena. Začátkem února jsme zahráli turnaj 
v  bowlingu v  Místku. Koncem měsíce se 
uskutečnil zájezd do planetária v  Ostravě-
-Porubě. Byli jsme poučeni o pohybu planet 
a  hvězd na naší obloze. Začátkem března 
jsme oslavili MDŽ v klubovně a měla pro-
běhnout přednáška ke Dni vody, ale z důvo-
du výpadku přednášejícího se neuskutečni-
la. Během měsíce dubna se uskutečnily 
dva výšlapy. První byl směr Malé Nošovice 
k Mališce, druhý byl směrem na Nové Dvo-
ry přes starou dědinu s cílem na tenisových 
kurtech, kde proběhla malá zastávka a pak 
domů. V květnu jsme tradičně oslavili Den 
matek v klubovně za účasti souboru Papr-
sek z  mateřské školky a  smažení vaječiny 
v Kačabaru. Jelikož se některé členky klubu 
nemůžou ze zdravotních důvodů účastnit 
vycházek, tak se schází v naší klubovně a ří-
kají si Malý klub. Je jich zatím 6 a schůzky 
si patřičně užívají.  

V červnu jsme se vypravili na zájezd za 
krásami města Olomouce. Navštívili jsme 
muzeum, kde jsme zhlédli historický vývoj 
města. Průvodce nám pak ukázal nejvý-
znamnější stavby ve městě. Během prázdni-
nových měsíců jsme vlakem navštívili město 
Karviná a provedli prohlídku místního zám-
ku. Druhý výlet byl autobusem do Staříče, 
kde jsme navštívili arboretum. Majitel nás 
provedl a  ukázal jednotlivé druhy dřevin 
a rostlin, které se tam nacházely. Poté jsme 
navštívili místní kulturní dům, kde jsme 
poobědvali a vydali se k domovu. V září se 
uskutečnil zájezd do muzea J. G. Mendla ve 
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Vrážném a do záchranné stanice v Bartošo-
vicích, kde jsme se seznámili se způsobem 
záchrany zraněných zvířat. Z  důvodu vol-
ného času jsme ještě navštívili vodní mlýn, 
který se nacházel nedaleko. Mlýn byl pozo-
ruhodný tím, že jej nepohánělo vodní kolo, 
ale turbína. V polovině měsíce se uskutečni-
la beseda se zahrádkáři, která byla v sále zá-
kladní školy a přístupná pro všechny občany 
obce. Září jsme zakončili tradičním opéká-
ním klobás v Kačabaru. V listopadu se usku-
tečnila v sále základní školy výroční členská 
schůze. Prosinec přinesl tradiční dvě akce, 
a  to mikulášskou nadílku a  rozloučení se 
starým rokem.

Rok 2016 začal členskou schůzí, na kte-
ré se vybraly členské příspěvky, a probralo 
se, kam pojedeme na zájezd, a o co by měli 
členové zájem. V únoru se uskutečnil turnaj 
v bowlingu v Šatlavě a beseda o kosmetice 
v  klubovně. Zde jsme se dozvěděli, že ně-
které druhy kosmetiky mají i léčivé účinky. 
V  březnu proběhla tradiční oslava MDŽ 
v  klubovně. V  polovině měsíce proběhla 
beseda na téma zahrada na jaře a koncem 
měsíce vycházka do okolí obce podle klima-
tických podmínek. V dubnu jsme navštívili 
firmu MARLENKA, kde jsme viděli výro-
bu medového pečiva, a  mohli jsme obdi-
vovat nejen očima, ale i  vlastními jazýčky. 
Oslava Dne matek se uskutečnila tradičně 
v klubovně s vystoupením souboru Paprsek 
z  mateřské školky. Koncem měsíce jsme 
usmažili vaječinu v  Kačabaru, tentokráte 
z  279 vajíček. Začátkem měsíce června se 
uskutečnila vycházka do okolí obce a kon-
cem měsíce zájezd do města Kroměříž, kde 
jsme si prohlédli místní zámek a po obědě 
jsme se vydali na prohlídku Květné zahrady. 
Průvodce nás seznámil s historií a jednotli-
vými majiteli zahrady. Viděli jsme spousty 

různých dřevin, keřů a  rostlin. V  období 
prázdnin proběhla exkurse v  automobilce 
Hyundai, kterou zajistil pan místostarosta 
Milan Stypka. Pro mnohé to byl velmi sil-
ný zážitek, když vláčkem projížděli mezi 
jednotlivými stroji, které postupně skládaly 
celý automobil. Dále byl naplánován výlet 
na Hukvaldy, který se však kvůli špatným 
klimatickým podmínkám nekonal. V  září 
jsme tradičně opekli klobásy v  Kačabaru. 
V říjnu jsme se prošli na vycházce po oko-
lí obce. Listopad přinesl tradičně výroční 
schůzi a turnaj v bowlingu v Šatlavě. V pro-
sinci se uskutečnila mikulášská nadílka 
a rozloučení se starým rokem v klubovně.

Rok 2017, jak už bývá zvykem, začal 
členskou schůzí, která rozhodla, že člen-
ské příspěvky zůstanou na částce 100,- Kč 
na člena. Dále se probraly různé návrhy na 
činnost během roku. V únoru se uskutečni-
la vycházka do okolí obce. Březen jsme za-
čali oslavou MDŽ v klubovně, pokračovali 
přednáškou o zdravé kosmetice s možností 
zakoupení některých přípravků. Koncem 
měsíce jsme si zahráli bowling v  Šatlavě 
v  Místku. V  dubnu se uskutečnila vycház-
ka do okolí obce a oslava Dne matek, která 
proběhla v  prostorách hasičské zbrojnice, 
a  to z důvodu většího prostoru, aby všich-
ni viděli na vystoupení souboru Paprsek 
z naší školky.

A tak jsme se přiblížili datu 13. května, 
kdy před 20 lety byl Klub seniorů založen. 
Vím, že historie nepopisuje všechny aktivi-
ty, které se uskutečnily. Čerpal jsem z ma-
teriálů, které jsem měl k dispozici, a tak se 
některým omlouvám. Co dál? Dál jen přát 
všem hodně zdraví, nápadů pro zajímavou 
činnost a  zájem jednotlivců o  kolektivní 
činnost.

Čeněk Juřica předseda
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Adaptační kurzy 6. tříd

Okresní finále Atletického čtyřboje 2017

Každým rokem se v září vydávají žáci nově 
uspořádaných třídních kolektivů v 6. ročníku 
na dvoudenní adaptační kurz, jehož cílem je 
pomoci žákům lépe zvládnout přechod na 
2. stupeň a posílit mezi žáky pouta kamarád-
ství. V posledních letech pravidelně jezdíme 
do penzionu Zátiší v Komorní Lhotce a letos 
se tam v týdnu od 18. září vystřídaly všechny 
tři šesté třídy.

Program se zaměřoval na skupinové ak-
tivity, děti vyrazily na procházku do okolí, 

hrály různé hry a debatovaly nad pravidly 
třídy a třídní samosprávou. Velkou pomo-
cí byla spolupráce se školní psycholožkou 
paní Evou Švrčinovou, která se dětem spo-
lečně s pedagogy maximálně věnovala. Vě-
říme, že se adaptační pobyt v  příjemném 
prostředí beskydské přírody dětem líbil a že 
si odnesly mnoho zážitků a  vykročily do 
nového školního roku na 2. stupni pravou 
nohou.

Mgr. Jan Lörinc

19. září se konaly tradiční atletické závo-
dy pod názvem Atletický čtyřboj na stadio-
nu TJ Slezan ve Frýdku-Místku. Naši školu 
reprezentovalo družstvo starších žákyň 
a družstvo starších žáků. V silné konkurenci 
velkých městských škol obě naše družstva 

vybojovala vynikající druhá místa. Souběžně 
se konalo okresní finále na městském atletic-
kém stadionu v Třinci a čekalo se na výsled-
ky tohoto závodu, protože do krajského kola 
postupovala 2 družstva. Po sečtení všech 
výsledků se nakonec podařilo družstvu star-

Základní škola Dobrá informuje…

Zábavné aktivity kladly důraz na týmovou spolupráci a děti se výborně bavily.



10/2017

- 15 -

Naši atleti dokázali, že v Dobré umíme bojovat a vítězit.

ších žáků výkonem 6 111 bodů postoupit do 
krajského finále. Rozdíl s  nepostupujícím 
družstvem byl pouhých 16 bodů. 

Soutěžilo se ve skoku dalekém, sko-
ku vysokém, vytrvalostním běhu na 800 m 
a  1  000  m, sprintu na 60 m, hodu kriketo-
vým míčkem a  vrhu koulí. Nejlepších indi-
viduálních umístění dosáhla mezi staršími 
žákyněmi Veronika Bednárová, která suve-
rénně vyhrála běh na 800 m časem 2 minuty 
47 sekund, a mezi chlapci se na druhém a tře-
tím místě ve vrhu koulí umístili Michael Mo-
ják a Jiří Vala výkony 9,98 m a 9,5 m. V týmu 

dívek reprezentovaly naši školu Veronika 
Bednárová, Karolína Niklová, Zuzana 
Tesarčíková, Radka Saranová a  Karolína 
Zemanová. Družstvo chlapců si vybojovalo 
postup do Krajského finále ve složení Micha-
el Moják, Jiří Vala, Nicholas Nytra, Viktor 
Žíla a  Martin Pohludka. V  krajském kole 
držte našim borcům palce, budou to potře-
bovat. Všem zúčastněným děkuji za vzornou 
reprezentaci naší školy, která je významným 
„dodavatelem“ sportovních talentů do atle-
tického oddílu TJ Slezan Frýdek-Místek. 

Mgr. Jiří Šmahlík
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Branná soutěž WOLFRAM 
– krajské finále 2017

Evropský den jazyků

23. září se konalo krajské finále branného 
závodu pod názvem Wolfram. Akce je organi-
zována Armádou České republiky – Krajským 
velitelstvím Ostrava. Závod je pojmenován 
a  inspirován největším parašutistickým vý-
sadkem za 2. světové války, jaký kdy proběhl 
na území nacisty okupovaného Protektorátu 
Čechy a Morava. V oblasti Nytrové na Moráv-
ce byli nasazeni českoslovenští vojáci, aby zde 
plnili bojové úkoly proti nacistickému režimu.

Naše škola po vítězství v oblastním kole, 
které se konalo v květnu tohoto roku, postou-
pila společně s dalšími 18 školami ze všech 
okresů Moravskoslezského kraje do krajského 
finále, které se konalo ve vojenském výcviko-
vém prostoru Libavá – výcvikové středisko 
přehrada Barnov. Za typicky vojenského po-
časí soutěžilo naše družstvo v rozličných dis-
ciplínách, např. jízda na raftu, bojová dráha, 
střelba ze vzduchové pušky, vědomostní test 
na téma Ostravská operace, první pomoc, si-
lové testy s pneumatikou, běh v terénu a další.

V těžké konkurenci 18 škol náš tým ob-
sadil pěkné 5. místo. Družstvo se skládalo 
z těchto žáků – Veronika Bednárová, Jiří 
Vala, Maxim Kulhánek a Adam Petřkovský. 
Děkuji všem žáků za skvělou reprezentaci naší 
školy a jsem přesvědčen, že se do této soutěže 
přihlásíme i v příštím roce a budeme bojovat 
opět o příčky nejvyšší a podaří se nám zvítězit.

Mgr. Jiří Šmahlík

Stalo se již dobrou tradicí, že si na naší 
škole připomínáme Evropský den jazyků 
projektovým dnem. V pátek 29. září tak děti 
místo běžných hodin čekal bohatý program 
na 12 stanovištích, kde se věnovali různým 
aktivitám, jejichž cílem bylo posílit u žáků 
vědomí důležitosti studia cizích jazyků 
v moderním světě. 

Jednotlivá stanoviště nabízela opravdu 
pestrou paletu různorodých činností. Děti 
řešily různé zábavné kvízy, plnily poslechové 
úkoly, podívaly se do Španělska a do Řec-

Jízda na raftu patřila k nejzajímavějším disciplínám.

Pan Nur, který pochází z Bangladéše, děti velmi zaujal 
svým poutavým vyprávěním.
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Přespolní běh 
27. září se konalo okrskové kolo v přespol-

ním běhu v areálu atletického stadionu TJ Sle-
zan. Naše škola sestavila do soutěží celkem 
4 týmy – 2 družstva mladších dívek a mladších 
chlapců a 2 družstva starších žákyň a žáků. 
3 týmy skončily těsně pod stupni vítězů a druž-
stvo dívek složené z Barbory Funiokové, Ka-
teřiny Olšarové, Nely Škanderové, Kristýny 

Kubíčkové a Ivety Kočí obsadilo fantastické 
1. místo a postoupilo tak do okresního kola, 
které se uskuteční v Lesoparku města Třinec.

Všem žákům děkuji za vzornou reprezen-
taci naší školy na veřejnosti a vítěznému týmu 
držme palce v okresním kole, kde bude bojovat 
o postup do krajského kola.

Mgr. Jiří Šmahlík

ka, seznámily se se základy znakové řeči, 
pronikaly do tajů starogermánských run, 
porovnávaly rozdíly mezi metrickým a im-
periálním systémem jednotek, s pomocí ta-
bletů přiřazovaly slova z neznámých jazyků 
k zemím, kde se těmito jazyky hovoří. Vel-
kým hitem letošního Evropského dne jazyků 
byla návštěva pana Nura původem z Ban-
gladéše, který dětem vyprávěl např. o svých 
trampotách při zvládání češtiny či životě ve 

své rodné zemi. Příslovečnou třešničkou na 
dortu pak byla sladká návštěva v žákovské 
kuchyňce, kde si děti mohly zasloužit výbor-
nou palačinku.

Děkujeme všem vyučujícím, že si při-
pravili pro děti krásný program, a doufáme, 
že se žákům náš Evropský den jazyků líbil 
a že si dobře uvědomili, jak podstatné je pro 
jejich budoucnost dobré jazykové vzdělání.

Mgr. Jan Lörinc

Úspěšná výprava našich reprezentantů v okresním kole přespolního běhu.
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Sportovní den
15. září se konal tradiční Sportovní den 

žáků 2. stupně. Akce se zúčastnilo všech 
12 tříd 2. stupně, tj. přes 300 sportovců. Žáci 
měli možnost změřit síly v 11 sportovních 
disciplínách a kolektivních hrách. Během do-
poledne si žáci zasoutěžili v hodu oštěpem, 
v hodu diskem, zaskákali si do dálky, zaběhli 
si sprint na 60 m, zastříleli na koš, zahráli si 
ringo, přehazovanou, florbal, fotbal, překo-
návali překážkovou dráhu, zkusili si stolní 
tenis a  badminton. Nejlepší soutěžící byli 
oceněni sladkými odměnami a diplomy. 

Celou akci organizovala třída 9. C, která 
se starala o hladký průběh sportovního dne 
– rozhodovala, měřila, počítala, zapisovala 
výsledky, fotila, vysvětlovala pravidla, pou-
štěla hudbu apod. I v tomto roce měli žáci 
k  dispozici mobilní bufet na hřišti, kde si 
mohli koupit pití nebo svačinu. Letos jsme 
představili novinku – focení třídních kolekti-
vů v době přestávky mezi disciplínami - fotky 

naleznete na webových stránkách školy ve 
fotogalerii 2017/2018.

 Děkuji všem žákům a kolegům, kteří se 
na akci podíleli a pomáhali, zvláště pak tří-
dě 9. C, která předvedla skvělé organizační 
schopnosti.  

Mgr. Jiří Šmahlík

Sportovní den se letos velmi vydařil a všichni účastníci si 
pochvalovali různorodost disciplín.

Vážení občané, milé děti.
S velkým respektem, ale zároveň odhod-

laností stojím před mou novou funkcí. Děkuji 
Vám i vedení obce za vloženou důvěru, kte-
rou pociťuji. Je mi ctí pokračovat na místě, 
kde je všechno velmi dobře zaběhlé a na vy-
soké úrovni. Díky za to náleží všem, kteří se 
účastnili práce na tomto nemalém díle. 

Také velké díky patří Vám – rodičům, kteří 
svěřujete své ratolesti pod křídla naší MŠ. Ze 
své vlastní zkušenosti vím, jak je těžké se i na 
tak malý čas rozloučit se svým dítětem. Věřte, 
že je o ně opravdu dobře postaráno a za to také 

patří dík profesionálnímu a kvalitnímu perso-
nálu, jak pedagogickému, tak provoznímu. 

Dnešní doba je velmi hektická a  občas 
i  nelítostná, tvrdá. Přála bych si, abychom 
se dokázali pozastavit, ztišit, zamyslet a pře-
dat dětem ten velký základ – kvalitní lidské 
hodnoty, které jim budou v časech budoucích 
velmi ku prospěchu. 

Přeji si, abyste pociťovali otevřenost MŠ 
vůči obci, občanům, rodičům a  dětem. Jde 
nám hlavně o vzájemnou spolupráci a obou-
strannou spokojenost. 

Bc. Jana Maďová, ředitelka MŠ Dobrá

Mateřská škola informuje…
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Začátek nového školního roku znamenal pro naši školku mnoho změn, o tom však ve 

svém příspěvku referuje více nová paní ředitelka. My se zaměříme na naše děti a na to, jak 
prožívaly první měsíc nového školního roku – měsíc září, který již máme zdárně za sebou.

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY V SÁLE ZŠ

Jako každoročně, tak i letos všechny děti 
naší školky navštívily postupně po jednot-
livých třídách tradiční výstavu zahrádkářů 
v sále zdejší ZŠ. 

Na výstavě děti obdivovaly výpěstky zdej-
ších zahrádkářů, jejich pozornost přitahovaly 
zvláště obrovské dýně, které zářily již z dálky.

 Dětem se také líbily nejrůznější tvary raj-
čat, které hýřily barvami pro rajčata netypic-

kými, obzvláště je zaujala rajčata barvy černé. 
Jejich pohledu neušla ani výstavka minerálů, 
kterou děti doprovázely obdivnými pohledy 
a radostnými povzdechy. 

A samozřejmě, že děti zpozorovaly také 
výstavku prací dětí naší školky, protože po-
znávaly své práce, které společnými silami 
vytvořily všechny třídy a podílely se také svým 
dílem na zdárném průběhu této akce.
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KOUZELNÍK V NAŠÍ ŠKOLCE

Kouzelník Aleš si 
pro děti tentokrát při-
pravil program s  ná-
zvem „Vyčaruj mi po-
hádku.“ 

Kouzelník děti vždy 
dobře naladí, protože 
vytváří programy pří-
mo pro ně. Svá kouzla 
doprovází mluveným 
a  humorným slovem 
podbarveným hudbou.

 Děti měly možnost 
samy si některá kouzla vyzkoušet a seznámit 
se tak s moderní magií, což je zcela určitě 
bavilo nejvíce.

Své kouzelnické umění si mohly vyzkou-
šet také vybrané paní učitelky, ze kterých si 

pan kouzelník rád „dělal legraci,“ samozřej-
mě v dobrém slova smyslu.

Jelikož se obě tyto akce konaly ve stejný 
den, bylo pro všechny dosti náročné to orga-
nizačně zvládnout. Ale protože byl nádherný 

slunečný den, děti vše v pohodě zvládly 
a mohly se pak ještě s radostí proběhnout 
po naší zahradě.

V měsíci říjnu nás kromě pravidelné-
ho divadelního představení čekají také 
„Dýňohrátky.“ Tato akce proběhne za 
příznivého počasí na naší zahradě a  je 
určena dětem a jejich rodičům.

Za MŠ  Mgr. D. Dvořáčková
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Pomáháme tam, kde je zapotřebí, ať už 
na poli hasičství, nebo při společenských 
a kulturních akcích obce, při výchově nové 
generace hasičů, prostě tam, kde si nás si-
tuace žádá.

Snažíme se naplňovat hasičské motto 
„Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti 
k ochraně“ beze zbytku. A tak jsme se před 
několika lety rozhodli pro charitativní sku-
tek. Rozhodli jsme se pro tzv. adopci na 
dálku.

Vybrali jsme si agenturu „Centrum na 
rovinu“ a vybrali jsme si holku z Keni. Jme-
nuje se Carolline Cangurou. Carolline má 
další dva sourozence, mladší bratry. Její 
maminka je v domácnosti, tatínek je těžce 
nemocný, pracovat může jen velmi málo. 

Platili jsme jí školené a  také zdravotní 
pojištění. Díky naší pomoci mohla dokončit 
základní školu a vystudovala  střední školu. 
Díky zdravotnímu pojištění měla Carolline 
zajištěny pravidelné preventivní prohlídky, 
očkování, vyšetření na AIDS a další pro nás 
běžnou péči, které se v afrických zemích ne-
dostává lidem tak samozřejmě jako u nás.

Dvakrát ročně nám poslala dopis, kde 
velice za naši pomoc děkovala, agentura 
nám vždy k dopisu zaslala její vysvědčení 
a zápis o zdravotní prohlídce. Mimo to byla 
vždy přiložena také fotografie Carolline.

Vloni naše adoptivní dcera dokončila 
střední školu. Rozhodovali jsme se, koho 
bychom mohli podpořit dále. Shodli jsme 
se na tom, že v  naší republice je spousta 
nemocných dětí, které potřebují finance 
na léky, rehabilitace, zdravotní pomůcky 

a  podobně. Proto jsme zvolili jinou cestu 
charitativní činnosti. 

Během roku jsme sledovali sdělovací 
média a  zvažovali, komu by mohl náš fi-
nanční příspěvek pomoci.

V létě letošního roku jsme zjistili, že 
v naší obci žije maminka se dvěma dcerami. 
Starší Simonce je 13 let a mladší je šestile-
tá Eliška. Eliška trpí těžkou cévní vadou. 
Nemoc je neléčitelná, jedná se o vývojovou 
vadu, takže s růstem dítěte toto onemocnění 
vyvolává další zdravotní problémy.

Dnes Eliška navštěvuje mateřskou škol-
ku v Dobré alespoň na 3 hodiny denně, kde 
se za pomoci své asistentky dokáže zapojit 
do činnosti předškolních dětí. 

Eliška musí většinu dne nosit speciální 
přilbu, má kočárek, ve kterém ji maminka 
vozí, navštěvuje rehabilitace a je pod stálým 
dozorem odborných lékařů. Její onemocnění 
je tak ojedinělé, že prognózy a léčba je velice 
nejistá.

Maminka Elišky zkouší kontaktovat od-
borníky v Německu, kde by snad mohli po-
moci jak s léčbou, tak se zvládáním nemoci.

Vzhledem k tomu, že maminka nemůže 
chodit do práce a  péče o  Elišku vyžaduje 
pozornost celý den, je situace této mladé 
rodiny velice těžká.

Proto jsme se rozhodli Elišku podpořit 
finanční částkou  ve výši 10 000,- Kč .

Jsem ráda, že naše peníze poslouží dobré 
věci a Elišce přejeme mnoho sil.

Ing. Ludmila Baranová
Starostka  SDH Dobrá

SDH Dobrá informuje
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Povídání
Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně.

Toto je motto, které plně vystihuje důvod 
vzniku sboru dobrovolných hasičů. 

Na jaře roku 1892 byly  Slezskou vlá-
dou v Opavě schváleny stanovy Sboru dob-
rovolných hasičů v  Dobré. Po žních toho 
roku, druhou sobotu v  září – 11., byl sbor 
ustanoven. V tomto roce vznikly také sbory 
ve Slezské Ostravě, v Lazech a v Sedlištích. 
Nyní si připomínáme 125. výročí založení. 
Doberský sbor byl jedním z prvních na Frý-
decko-Místecku a úplně první na Těšínsku. 
Prvním starostou byl zvolen pan František 
Pánek. Jmenované sbory tvořily základ pro 
první župní jednotu na Těšínsku, která byla 
založena 23. dubna 1893.

Již na jaře roku 1893 se konalo první cvi-
čení s  hasičskou stříkačkou. Tehdy to byla 
nejen pro hasiče, ale pro celou vesnici velká 
událost. Ještě v zimě téhož roku uspořádali 
hasiči krojovaný průvod dědinou se společ-
nou mší, obědem a  prvním hasičským ple-
sem.

Téměř každoročně připravili hasiči vý-
let, zábavu, ples, věneček, což svědčí o tom, 
že se od svého počátku výrazně podíleli na 
společenském životě obce. První starosta 
byl velice aktivní a  za jeho působení byla 
22.  srpna roku 1897 založena v  Dobré, 
v hostinci u Brumovského, dnes restaurace 
U Oráče Župní, hasičská jednota na Frýdec-
ku.

Začátkem 20. století matice lidová a ha-
siči stáli u zrodu ochotnického divadla, kte-
ré fungovalo více než 40let.

V roce 1904 byl hasičům přidělen domek 
č. p. 31, kde bydlel obecní pastýř a kde byla 
také šatlava. Domek byl zbourán a bylo po-

staveno hasičské skladiště za 5338,58,- Kč.
V roce 1906 se stal starostou sboru pan 

Josef Mokryš, který stál v čele dobrovolných 
hasičů v Dobré celých 43 let.

Do roku 1935 plnilo povinnosti funkce 
velitele celkem 5 velitelů, v roce 1935 se stal 
velitelem pan Isidor Nikl. Který vládl druž-
stvu pevnou rukou, udržoval přísnou vojen-
skou kázeň. A  právě toto přilákalo mnoho 
mladých lidí.

Motorová stříkačka „Zikmundka“ byla 
zakoupena v roce 1936 a velkou slávou byl 
její křest. Kmotrou této stříkačky byla man-
želka starosty, paní Mokryšová.  Stříkačku 
máme dodnes a je naší velkou pýchou. Koň-
ku, která této stříkačce předcházela, si hle-
díme jako oka v hlavě. I ta je dodnes v hasič-
ské zbrojnici. Je kombinovaná s motorovou 
Laurinku a je plně funkční.

V roce 1942  -  v době trvání 50. let - byl 
výbor sboru rozpuštěn. Veškerá pravomoc 
přešla na obecní úřad. Ovšem pouze „papí-
rově“. Ve skutečnosti existoval spolek i na-
dále, a členové se scházeli tajně.

Po válce nastoupil na místo velitele pan 
Rudolf Tomeček a pak pan Josef Klaner.

K 55. výročí založení dostali hasiči jako 
první v širokém okolí pěnové zařízení a dva 
automobily, i když to byly vraky. Naposledy 
kupovali hasiči výstroj a  výzbroj ze svých 
prostředků – ze sbírek, výtěžků plesů, novo-
ročních přání a divadel. Od roku 1948 začal 
vše hradit stát.

V roce 1949 se stal starostou pan Jan 
Tesarčík.

V roce 1951 se stali z hasičů požárníci. 
Tím se však jejich elán nesnížil. Přistavěli 
k hasičské zbrojnici patro se sálem. Stavba 
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byla dokončena v roce 1956 a sál sloužil ši-
roké veřejnosti. Zde se schůzovalo a volilo, 
přednášelo… Toho roku dostali hasiči i nové 
vozidlo, tatru 805. Od roku 1950 do roku 
1957 se vystřídali tři velitelé. V roce 1957se 
jím stal pan Viktor Pastor, který tuto funkci 
zastával 17 let.

Padesátá léta byla ve znamení změn. 
Z  obecního úřadu se stal národní výbor, 
spousta politických stran byla zakázána, 
spolky byly zastřešeny národní frontou 
a kultura osvětovou besedou. Církvi a sedlá-
kům byl konfiskován majetek, pole byly roz-
parcelovány na stavby rodinných domků.

Následující období bylo vedeno politi-
kou komunistické strany. Všechny spole-
čenské akce a veřejný život vůbec měl poli-
tický podtext.  I této době náš sbor pracoval, 
plnil svoji společenskou a hasičskou úlohu.

V roce 1967 se stává starostou pan La-
dislav Mikoláš a  po něm v  roce 1974 pan 
Jiří Hranický. Byla to doba schůzí, oslav, 
brigád, závazků a pracovních sobot. Byla to 
doba akcí ZET. Nicméně i tyto nepopulární 
a  nedobrovolné akce přinesly obci novou 
tvář. 

Nebylo lehké stát v čele sboru čítajícím 
tenkrát přes 100 členů. Svaz požární ochra-
ny musel plnit cíle a závazky mladé fronty. 
Za činnost starosty v  tomto období patří 
panu Jiřímu Hranickému velké poděkování. 

V roce 1974 byl také zvolen nový veli-
tel pan Václav Klimunda. Jeho v roce 1982 
vystřídal pan Stanislav Tkáč a  po něm na-
stoupil v  roce 1986 pan Jiří Březina Pan 
Hranický, stejně jako pan Jiří Březina, byli 
v své funkci celého čtvrt století.

V roce 1980 se dočkali doberští hasiči 
nového vozidla  - skříňové Avie 30 s  kom-
pletním vybavením. 

Přišel rok 1989 a s ním sametová revolu-
ce. Z požárníků se opět stali hasiči.

Od roku 1994 měla výjezdová jednotka 
k  dispozici cisternu CAS – 32 zakoupenou 
obecním úřadem.  

Pomoc dobrovolných hasičů naše obec 
a  její občané docenili v  roce 1997 při čer-
vencových záplavách. Jejich pomoc se ne-
odmyslitelně zapsala do povědomí našich 
občanů.

V roce 1999 se stal starostou sboru pan 
Jaroslav Hrabec a v roce 2001 byla zvolena 
do čela sboru poprvé v historii doberského 
hasičstva žena, Ing.  Ludmila Baranová. 
V  mnohém připomíná prvního starostu. 
Jak se v  historických záznamech můžeme 
dočíst, první starosta pan František Pánek, 
byl velice aktivní, stále vymýšlel nové akti-
vity a pracoval pro sbor s vysokým nasaze-
ním. Angažoval se jak ve společenském, tak 
v kulturním životě obce. V tom je mu nynější 
starostka dost podobná.

V roce 2007 bylo obecním úřadem za-
koupeno nové zásahové vozidlo a to renault. 
Dodnes je opečováván s láskou. Je to chlou-
ba naší jednotky, vždy naleštěný, připravený 
zasáhnout.

V roce 2010 jsme si pořídili hasičský 
prapor a  sošku svatého Floriána, patrona 
všech hasičů.

V roce 2011 převzal funkci velitele výjez-
dové jednotky pan Petr Carbol.

Po dlouhých letech jsme se v  roce 2015 
dočkali rekonstrukce hasičské zbrojnice, 
kterou jsme na jaře roku 2016 spolu s novou 
hasičskou dodávkou nechali požehnat.  Díky 
velkorysosti vedení obce se dnes můžeme 
scházet v krásných nových prostorách, které 
plně vyhovují požadavkům jak výjezdové jed-
notky, tak dalším spolkům a veřejnosti.
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Dnes má doberský sbor 75 členů, 
z toho 18 dětí. S dětmi pracují vedoucí 
mládeže už mnoho desetiletí a stále děti 
pracují s nadšením a zápalem pro Dob-
rou. Starší jim jsou rádci a pomocníky. 

Dnes a denně dobrovolní hasiči bdí 
nad naším bezpečím, nad našimi hmot-
nými statky, nad našimi životy.

Dnes, stejně jako před 125 lety, platí 
motto, které bylo řečeno na začátku:

Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, 
vlasti k ochraně.

Čerpáno z dokumentů SDH Dobrá

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ  V  DOBRÉ
předává

DÁRKOVÝ ŠEK
V HODNOTĚ

10 000,-Kč

ELIŠCE  ŠAŠINKOVÉ
V Dobré 9.9.2017                     Sbor dobrovolných hasičů v Dobré
                     Ing. Ludmila Baranová
                     starostka

Víkendovka ve Štramberku
S příchodem září začal také nový skaut-

ský rok a skauti neváhali ani minutu a vydali 
se na víkend do Štramberku. V pátek 29. 9. se 
odpoledne sešli na vlakovém nádraží v Dobré 
a vyrazili vstříc novým dobrodružstvím. Ces-
ta byla hodně zdlouhavá, ale ve společnosti 
dobrých lidí utíká vše rychle. Ubytovaní jsme 
byli na místní faře, která se nachází přímo na 
náměstí. Večer jsme hráli nejrůznější sezna-
movací hry. Když se setmělo, byla pro děti na 
náměstí nachystaná menší noční hra, při kte-
ré se děti rozdělily do skupin, a musely projít 
trasu podle svíticích náramků, ale nebylo to 
tak jednoduché, protože všichni museli mít 
zavázané oči, až na jednoho, který je pomocí 
nejrůznějších posunků navigoval. Druhý den 
ráno jsme se probudili do krásného slunečné-
ho dne, kdy nechyběla samozřejmě rozcvička. 
Po snídani si děti zkusily hledat kešky. Nauči-
ly se tedy pracovat s GPS a navigací v mobilu. 
Odpoledne se neslo v klidném duchu, kdy děti 
měly rozchod na náměstí, a mohly navštívit 
místní terárium. Návštěva se jim velice líbila, 

protože měly to štěstí, že se zrovna všichni 
plazi krmili. K večeru byla připravená hra „Co 
na to skauti“, která je vlastně obdobou hry 
„Co na to Češi“. Večer jsme se všichni utišili, 
vzali každý svíčku, a vydali se po dlouhých 
schodech na známou Štramberskou trúbu. 
Zde jsme si přečetli slavný příběh o  výro-
bě štramberských uší a zazpívali společně 
večerku.  V neděli ráno jsme šli na mši do 
místního kostela a poté čekalo na děti ještě 
malé překvapení. V místní pekárně nám totiž 



10/2017

- 25 -

pekaři ukázali správnou výrobu Štramberské-
ho ucha a dokonce jsme si mohli každý zkusit 
jedno Štramberské ucho vyrobit. Společně 
jsme pak faru uklidili a vydali jsme se na cestu 
zpět. Doufám, že se dětem program líbil a za-
žily spoustu nových zážitků. Velký dík patří 
také kuchařkám a všem vedoucím, kteří se na 
organizaci víkendovky podíleli. Všichni už se 
těšíme na další společný víkend.   

 Lenka Turoňová

Billiard - Hockey Šprtec 
- Český pohár – 36 

Praha 23. 9. 2017

Velmi dobrá obrana JOSEFA STUDENIČE,  
turnaj odehrál jen s jedinou porážkou

Prázdniny skončily a opět se rozjel kolotoč 
turnajů. V Praze se uskutečnil už v pořadí 3. 
turnaj Českého poháru s názvem 36, který je 
hlavní bodovaný turnaj o postup na Mistrov-
ství České republiky. Do Prahy se celkem sjelo 
úctyhodných 107 hráčů a hráček z celé České 
republiky. Samozřejmě nechybělo i naše muž-
stvo z malé vesnice BHC Dobrá. Naše sestava 
odcestovala celkem se šesti hráči, a to vedená 
naším předsedou LADISLAVEM HÁJKEM, 
dále to byli DALIBOR HÁJEK, JOSEF SVO-
BODA, KAMILA ŽVAKOVÁ, PETR HADA-
ŠČOK a JOSEF STUDENIČ. Turnaj probíhal 
při příležitosti oslav 25. výročí od založení klu-
bu Prague NHL ve výborné atmosféře na Zá-
kladní škole na Veronském náměstí. Někteří 
naši hráči bojovali o postup na republiku nebo 
si chtěli aspoň vylepšit bodové skóre. To se 
hlavně dařilo JOSEFU STUDENIČOVI, ten 

se momentálně pohyboval na devátém místě 
průběžného pořadí v kategorii juniorů a chyběl 
mu tak jeden stupínek k tomu, aby se vešel do 
osmičky postupujících. V Praze předvedl fan-
tastický výkon, prohrál jen v jediném utkání 
ze sedmi, z toho měl čtyři remízy, a to mu za-
jistilo krásné 39. místo v tabulce. Skvělý start 
do turnaje měl i JOSEF SVOBODA, dlouho 
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to vypadalo, že by si mohl zopakovat turnaj 
v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Jenže po 
polovině turnaje bylo vše jinak, tři porážky za 
sebou ho katapultovaly tabulkou dolů, a to mu 
vyneslo až 49. pozici. Moc se turnaj nevyvedl 
DALIBORU HÁJKOVI i PETROVI HADAŠ-
ČOKOVI. Druhý jmenovaný má postup prak-
ticky v kapse, ale Dalibor zabojovat musel, což 
se mu bohužel nedařilo a obsadil až 62. místo. 
KAMČA ŽVAKOVÁ se potýkala po celý turnaj 
se zdravotními problémy. Výsledky nerozho-
dovaly, přesto jí musíme poděkovat za vzorné 
reprezentování našeho klubu. Bohužel zdraví 
nepřálo ani našemu předsedovi LADISLAVU 
HÁJKOVI, který poslední zápas vůbec neo-
dehrál pro menší zvrtnutí nohy. I jemu patří 
velký dík za přínos klubu a věříme, že oba naši 

hráči budou brzy v pořádku. Děkuji všem, kteří 
cestovali na tento turnaj, a doufám, že se brzy 
uvidíme u dalšího.

Celkové pořadí Turnaje:
1. Miroslav Škorpík (Dragons Modřice)
2. Patrik Purket (BHC StarColor Most)
3. Jakub David (BHK Orel Boskovice)

Pořadí hráčů BHC Dobrá:
39.  Josef Studenič
49.  Josef Svoboda
56. Petr Hadaščok
62. Dalibor Hájek
66. Kamila Žvaková
91. Ladislav Hájek

Josef Svoboda (BHC Dobrá)

6. ročník letního klubového turnaje BHC Dobrá ve ŠPRTCI

WOODEN CUP 2017
Dne 21. 7. 2017 jako každý rok proběhl 

náš letní klubový turnaj s  názvem WOO-
DEN CUP, který si zaškrtnul už v  pořadí 
6. ročník. Letos se v  turnaji utkalo celkem 
7 hráčů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. 

JOSEF SVOBODA, jako obhájce z minu-
lého roku, nezačal 6. ročník vůbec špatně. 
Hned v prvním duelu si vyšlápnul na skvěle 
hrajícího DALIBORA HÁJKA a uštědřil mu 
porážku 1:4. PETR HADAŠČOK patří mezi 
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naše nejlepší juniory za poslední roky, i když 
tato kategorie už mu pomalinku končí a bude 
se řadit do kategorie mužů. Do prvního zá-
pasu Wooden cupu si ke svému stolu pozval 
MARTINA SEKANINU. Petr si hravě pohrál 
s tímto soupeřem a na úvod si připsal cen-
né tři body za výhru 9:3. Mezi muže se brzo 
bude hlásit i JOSEF STUDENIČ. Ten vstup 
do turnaje moc dobře nezačal, a i když držel 
krok s dobře hrajícím LIBOREM HOUDOU, 
přesto zápas skončil fotbalovým výsledkem 
1:0 pro Libora. ADAM BILKO letos hraje 
dobře v našem 8. ročníku extraligy. Tento 
turnaj ale vůbec nezvládnul, ve dvou zápa-
sech v základní skupině nedokázal ani jed-
nou zvítězit a po porážkách s Daliborem Háj-
kem (6:4) a Josefem Svobodou (3:1) zůstal 
na chvostu tabulky na nule. Skupinu A vy-
hrál s přehledem Libor Houda, neztratil ani 
bod a do playoff postoupil z té nejvýhodnější 
pozice, a  to z prvního místa s devíti body. 
Skupinu B ovládnul Josef Svoboda a  měl 
našlápnuto k další obhajobě. Ve čtvrtfinále 
narazil Svoboda na Martina Sekaninu, byl to 
těžký souboj o nervy, ale zkušenost se potvr-
dila a cestu do semifinále lépe zvládnul Pepa, 
který zvítězil 3:0. Nejtěžší první kolo playoff 
měl bezpochyby Dalibor Hájek, ten změřil 
síly s Josefem Studeničem. Hrálo se o kaž-
dičký centimetr stolu. Pepa nechtěl dopustit 
blamáž, chtěl být rovnocenným soupeřem, 
což se mu velmi dařilo. Po základní hrací 
době to skončilo bez branek 0:0 a muselo 
přijít na řadu prodloužení, kde k velké smů-
le pro Pepu zazářil Dalibor a dokázal vsítit 
tu jedinou vítěznou trefu a posunout se do 
semifinále. Petr Hadaščok ve čtvrtfinále 
taky kraloval. Adamu Bilkovi šanci nedal 
a hravě postoupil do další fáze s výsledkem 
4:0. Jediným hráčem, který automaticky po-

stoupil do druhého kola, byl Libor Houda, 
který neměl soupeře pro čtvrtfinále. Libor 
Houda tak čekal na svého soupeře a vyzval 
tak v semifinále Dalibora Hájka. Po vyrov-
naném utkání muselo rozhodnout až pro-
dloužení, v němž byl lepší Dalibor a porazil 
tak Libora 3:2 po prodloužení. Druhý souboj 
byl velmi zajímavý. Obhájce Josef Svoboda 
nastoupil proti Petrovi Hadaščokovi. Na Pe-
povi šla vidět nervozita, moc si přál finále, 
ale to se mu stalo osudným.  Petr hrál fan-
tasticky, nepouštěl Pepu do větších šancí, 
přesto zápas skončil 4:4 a  taky se muselo 
prodlužovat. Pepa byl čím dál nervóznější 
a Petr neměl co ztratit. Jediná chyba rozhod-
la a Petr Hadaščok trestal. Pepova nervozita 
se moc neosvědčila a s obhajobou se mohl 
rozloučit, Petr zvítězil 5:4 po prodloužení. 
Poprvé v historii turnaje si Petr Hadaščok 
zahrál finále, do kterého vyzval Dalibora 
Hájka. Finále se odehrálo úplně fantastic-
ky, mělo to šťávu, nechyběly šance na obou 
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dvou stranách. Petr byl v euforii a Dáju zdo-
bila zkušenost, zápas byl vyrovnaný se vším 
všudy i výsledkově 2:2. Rozhodla poslední 
třetina, na vítěznou branku se oba museli 
nadřít, ale jen jednomu se to povedlo. Tento 
turnaj přepsal dějiny. Po LIBOROVI HOU-
DOVI, DALIBORU HÁJKOVI a  JOSEFU 
SVOBODOVI se do kolonky vítězů zapsal 
PETR HADAŠČOK, který se dokázal probít 
obranou soupeře a vsítil tak vítěznou branku, 

která stanovila výsledek 3:2. O bronz si to 
rozdali Libor Houda s Josefem Svobodou. 
Druhý jmenovaný se nechtěl smířit s  tím, 
že vypadl už v semifinále. Vyrovnaný souboj 
nakonec Pepa rozseknul, zvítězil 4:3 a třetí 
místo bylo pro něho úspěchem. Všem zú-
častněným děkuji za super turnaj a těším se 
znovu za rok, kdy obhajovat tentokrát bude 
PETR HADAŠČOK. Tímto mu ještě jednou 
gratuluji. Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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110 LET BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA — II
(Dokončení z minulého čísla.) Stavbu Možíškovy vily provázela nanejvýš nepříjemná

událost. Doktoru zemřela v dubnu 1906 jeho teprve 29letá šlechetná žena Emílie a na sv. Jiří
měla pohřeb. Na ni, jako na výjimečnou osobnost, a na nastávající léta ve vile po jejím
odchodu vzpomínali pamětníci ještě po stu letech, tak hluboko byla ona událost vepsána do
myslí obyvatel Dobré po tři generace. Možíšek se tedy stěhoval do nové vily jako vdovec.

Je tomu 110 let, kdy byla budova postavena a vzpomeneme i 70. výročí úmrtí jejího
zakladatele. Pohřeb MUDr. Vítězslava Možíška 17. července 1947 byl téměř manifestací. Po
Možíškově smrti zažádal o pronájem vily dosavadní hospodář Josef Kotásek, ale nebylo mu
vyhověno. Měla v ní být pošta, knihovna, obecní úřad, ale bylo rozhodnuto ponechat ji zdra-
votnictví, a tak v letech 1963—1965 proběhla generální rekonstrukce na zdravotní středisko.

V roce 2012 byla budova nákladně restaurována. Bohužel už ale nebyly obnoveny nádherné
fresky po stranách slunného arkýře vystupujícího mělce nad vstup, které zdobily čelní fasádu
a vchod, jak je vidět na obrázku (z roku 1924). Obnoveno bylo alespoň zalíčené »boží oko«
ve štítě, pro které neměla ani polovina 60. let minulého století, tedy za zmíněné rekonstrukce,
pochopení. Zůstalo ale něco málo z vnitřního vybavení — třeba těžké hlavní dveře nebo
Amorek s rohem hojnosti, který dodnes zdobí schodiště s původním zábradlím.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  1.10.17  20:01  Stránka 57
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Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek-Místek

Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlavní 

topná sezóna a  všichni provozovatelé spa-
linových cest by neměli zapomenout na po-
vinnosti související s jejich provozem, které 
jsou stanoveny vyhláškou č.  34/2016  Sb., 
o  čištění, kontrole a  revizi spalinové cesty. 
Abyste se i  vy nestali smutným číslem ve 
statistice požárů způsobených zanedbáním 
čištění a kontrol spalinových cest, je dobré 
si opětovně připomenout hlavní zásady je-
jich provozování.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontro-
ly, revize a  čištění spalinových cest musí 
provádět a kdo je může provádět? 

Kontrola spalinových cest se provádí po 
jejím vyčištění, přičemž se posuzuje zejmé-
na stav a  provedení spalinové cesty, volný 
a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k je-
jím otvorům, dodržení bezpečné vzdálenos-
ti od hořlavých předmětů, zajištění požární 
bezpečnosti stavby a  rovněž, zda nedošlo 
k  zásadním změnám oproti stavu zjištěné-
mu při minulé kontrole nebo revizi. Kont-
rolu spalinové cesty provádí oprávněná 

osoba, kterou je držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví.

Revize spalinové cesty se provádí před 
jejím uvedením do provozu, dále při každé 
stavební úpravě komína, při změně druhu 
paliva připojeného spotřebiče, před připo-
jením spotřebiče do nepoužívané spalinové 
cesty atd. Revizi spalinových cest může 
provádět oprávněná osoba, která je záro-
veň držitelem osvědčení revizního techni-
ka spalinových cest.

Čištěním spalinové cesty se rozumí čis-
tící práce, zejména se zaměřením na odstra-
ňování pevných usazenin, nečistot a  kon-
denzátů. Čištění spalinové cesty provádí 
oprávněná osoba, kterou je držitel živnos-
tenského oprávnění v oboru kominictví.

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů 
s výkonem do 50 kW včetně lze provádět 
svépomocí, je lepší se spolehnout na od-
borníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
V případě vzniku požáru sazí v komíně 

se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 

Výkon při-
pojeného 

spotřebiče 
paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné Kapalné
PlynnéCeloroční 

provoz
Sezónní 
provoz

Celoroční 
provoz

Sezónní 
provoz

do 50 kW 
včetně

Čištění spalinové cesty 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

Kontrola spalinové 
cesty

1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

nad 50 kW
Čištění a kontrola 
spalinové cesty

2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
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volejte hasiče na tísňovou linku 150, pří-
padně 112. Požár v  komíně nikdy nehaste 
vodou. Komín by mohl popraskat nebo by 
dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu 
hasičů je možné zkusit hasit plameny vha-
zováním suchého písku vymetacími dvířky 
nebo ze střechy do komína. Místo písku lze 
použít i  hasicí přístroj sněhový nebo práš-

kový. Pokud je to možné, omezte přístup 
vzduchu do komína (např. uzavřením vzdu-
chové klapky u  kotle, odstraněním kouřo-
vodu a utěsněním sopouchu třeba i starými 
montérkami).

Hasební práce však provádějte pou-
ze v případě, že nemůže dojít k ohrožení 
zdraví nebo života zasahující osoby!

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Prodej ovocných stromků  
na objednávku, tel. č. 737 523 315.
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent finančního odboru,
  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 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 Ing. Tomáš Chýlek, samostatný referent – správce
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu
---------------
558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
pondělí   8.00 – 12.00 hodin
středa 14.00 – 17.00 hodin
pátek 14.00 – 17.00 hodin
sobota   8.00 – 12.00 hodin

739 630 870 Markéta Hlawiczková, správce sběrného dvora
733 745 008 Pavel Peterek, dovoz a odvoz kontejneru na biologický odpad

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 © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 6. 11. 2017 do 12.00 hodin.
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Výstava zahrádkářů
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