AKO SME OSLAVOVALI
Každé životné jubileum je vždy dôvodom na oslavu. O to viac, keď je toto výročie
okrúhle a týka sa výročia obce. Je to sviatok pre celú obec a jej obyvateľov. Je to dôvod, aby
sme si uvedomili svoju spolupatričnosť k miestu kde bývame a žijeme, tam, kde nás to vždy
ťahá, keď sme niekde preč ...
V dňoch 15. a 16. júna 2013 sa konali dvojdňové oslavy v našej obci

„900. rokov prvej písomnej zmienky o obci Dobrá“.
Aj samotné počasie bolo týmto výnimočným oslavám naklonené, z čoho mali všetci,
hlavne usporiadatelia radosť, pretože sa konali pod holým nebom. Celý víkend bol vydarený,
slnečný.
Oslavy sa začali v sobotu 15. júna o 13,00 hod. slávnostným sprievodom od hasičskej
zbrojnice na ihrisko. Na čele sprievodu kráčali dva páry v miestnych krojoch, za nimi na
traktorovej vlečke vyhrávala do kroku mažoretkám zo skautského oddielu miestna Dychová
hudba DOBRANKA, za ktorými kráčali v sprievode predstavitelia obce na čele so
starostom p. Ing. Milanom Berecom, ktorý bol odetý v tradičnom kroji a sprievod uzatvárali
miestni občania, mnohí tiež odetí v slávnostných krojoch.
Oslavy na ihrisku oficiálne otvoril starosta obce
slávnostným príhovorom k prítomným, spolu s miestnou
Dychovou hudbou DOBRANKA, ktorá oslavovala 45.
výročie svojho založenia.
Potom nasledovali ukážky hasičskej techniky –
profesionáli verzus retro. Hasiči predviedli rôzne ukážky,
ako vyslobodzovanie ľudí z auta, alebo zásah hasenia
horiaceho auta. Po nich nasledovala prezentácia práce kynológov, ktorá zaujala hlavne
deti. Po ukážkach cvičených vlčiakov program spestrili BLUDNÍ RYTIERI - skupina
historického šermu.
Deti si okrem týchto ukážok mohli zaskákať v nafukovacom hrade. Boli pre ne tiež
pripravené rôzne hry a súťaže a ten kto nemal chuť
súťažiť, mohol si zajazdiť na koňoch a poníkoch.
Súťaže pre deti aj dospelých prebiehali až do večera.
Kto mal chuť a chcel pokračoval v oslavách, mohol sa
ďalej zabávať až do skorých ranných hodín v priestoroch
„starej školy“, kde si každý prišiel na svoje, mladí aj
staršie ročníky - do tanca hrala DH Trenčianska
dvanástka a disko hudba.

Oslavy ďalej pokračovali v nedeľu „Slávnostnou svätou omšou“ a folklórne ladenie osláv
v duchu historických tradícií pokračovalo od 14,00 hod. úvodným programom Dychovej
hudby DOBRANKA.

Celý kultúrny program mali v réžii Veronika Masárová a Dominik Seriš, žiaci
Základnej školy v Trenčianskej Teplej.
Po dychovke predniesla žiačka ZŠ krásnu báseň, z ktorej Vám ponúkame úryvok.
„Vraj toľko rokov! A taká mladá?
Ty nezostarneš nikdy hádam,
veď každá jar ti, ako vtáky,
i mladosť vráti. Život je taký.
Viem, ja už viem to, čas vpred ísť musí,
no smieť sa vrátiť, zasa pásť husi,
plakať aj smiať sa do vôle,
objať vás ľudia, polia, topole
a vyjsť na stráne s hrudou zoranou,
ohriať si dlane teplom gaštanov.....“.

Po nej predniesol slávnostný príhovor ku svojim rodákom pán starosta, ktorý zároveň
privítal všetkých prítomných hostí a požiadal čestného občana, spisovateľa a rodáka
z Dobrej, pána Rudolfa Dobiaša, aby sa prihovoril
a povedal pár slov svojim spolurodákom.
Históriu obce Dobrá nám priblížili žiačky
základnej školy Dominika Gunárová a Simonka
Bežáková oblečené v miestnych krojoch.
Po oboznámení sa s históriou, pán Pavol Koštialik - predseda dobrovoľného
hasičského zboru, v mene občanov Dobrej odovzdal pánovi starostovi Ing. Milanovi
Berecovi plaketu s poďakovaním za vykonanú prácu pre rozvoj a zveľaďovanie obce.
Nasledovalo vystúpenie detí z Materskej školy v Dobrej, pod vedením svojej pani
učiteľky. Svojim vystúpením deti vyjadrili lásku k svojej rodnej dedinke, k materskej škole,
k rodičom a starým rodičom.

Po tomto nádhernom, nezabudnuteľnom vystúpení nastúpil na pódium ďalší
jubilant, ktorý v tomto roku taktiež oslavuje svoje nádherné 60-iny,
Folklórny súbor VRŠATEC z Dubnice nad Váhom.

Po Folklórnom súbore VRŠATEC všetci privítali Detský folklórny súbor Radosť.
DFS vznikol v roku 1974 pod starobylým
hradom v meste Trenčín. Počas svojho 39ročného pôsobenia sa súbor prepracoval medzi
popredné detské folklórne kolektívy
a vychoval viac ako 500 tanečníkov
a spevákov, ktorí reprezentujú Slovensko
nielen doma aj v zahraničí.

Po detskom folklórnom súbore sa obecenstvu predstavil Folklórny súbor TEPLANKA
s piesňami, ktoré zozbieral rodák z Dobrej, pán Janko Krátky.

Tak ako na úvod programu zahrala Dychová hudba DOBRANKA, aj záver osláv
ako „bonbónik na slávnostnej torte“ tiež patril jej, domácej dychovke, ktorá pripravila
historické pásmo k 45. výročiu svojho založenia a ktoré moderovala pani Helenka
Uherková.
Začiatky miestnej dychovky sa datujú od 1. januára 1969, keď na spoločnom
stretnutí v pohostinstve Ponorka v Dobrej sa zišlo asi dvadsať občanov obce a odvtedy
pretrváva i jej hudobná činnosť a zachovávanie folklóru v našej obci.
Pevne dúfame, že zachovávanie a rozvíjanie folklóru nájde svojich nasledovníkov
i medzi mládežou, nebudeme sa prezentovať len pri takýchto slávnostných okamihoch, ale
stane sa pevnou súčasťou života u nás.

