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Zpravodaj

Za uplynulý měsíc se uskutečnila v Dobré řada pěkných
akcí. • • Poslední dubnový
den bylo vidět průvod
směřující na hřiště Sparty se
záměrem upálit místní čarodějnice (což se prý podařilo).
• Každoročně počátkem
května se sluší vzpomenout
na oběti válek a obětí za naši
svobodu. — Ani letos tomu
nebylo jinak. • Kromě sportovních událostí, o nichž je
hodně psáno uvnitř Zpravodaje, oslavily ženy–matky
svůj svátek, k němuž jim jako
dáreček a poděkování zatančily a zazpívaly děti našich
škol — mateřské i základní.

Květen 2009

Mezinárodní volejbalov˘ turnaj v Mucharzi
Vážení spoluobčané,
v sobotu 2. května 2009 přijala obec Dobrá, prostřednictvím volejbalového smíšeného družstva CELINA, pozvání polského partnera z obce Mucharz na mezinárodní volejbalový turnaj, který se uskutečnil v prostorách polské základní školy.
Naši borci reprezentovali na sportovní a též společenské úrovni a to bez ztráty kytičky. Po krásných a profesionálních volejbalových výměnách vybojovali nádherné
třetí místo! Gratulujeme našim stále mladým a nadšeným borcům! Dovolte mi,
poděkovat všem zúčastněným za vzornou reprezentaci obce a popřát jim mnoho
dalších sportovních úspěchů.
Bc. Alice Tancerová, starosta obce

Budeme slavit den dûtí…
V sobotu 6. června 2009 budou nejen probíhat volby do evropského parlamentu,
ale též se uskuteční první oslava dne dětí, kterou pro vás připravila obec Dobrá ve
spolupráci s kulturní a sportovní komisí. Veškeré dění se bude odehrávat v prostorách multifunkčního hřiště a v zahradě mateřské školy. Pevně věřím a držím palce
zhotoviteli dětského hřiště, aby vyšlo počasí a průběh prací nebyl ničím zkomplikován, abychom v tento den mohli slavnostně zahájit provoz dětského hřiště. A nač
se můžete těšit?

Kulturní program:
13.00—19.00 atrakce pro děti zcela zdarma — Moucha, elektrický Jeep, čtyřkolka
a autíčko (v prostorách florbalového hřiště)
14.00—16.00 Pohádkový les (zahrada mateřské školky)
15.00—17.00 Hry bez hranic (velká asfaltová plocha v areálu)
18.00 táborák, opékání párků
19.00—21.00 discotéka pro „malé“ děti
21.00—24.00 discotéka pro „velké“ děti (rodiče, prarodiče apod.)

Sportovní program
13.00—16.00 Fotbalový turnaj pro všechny děti (hřiště s umělou trávou, přihlásit
do turnaje se může kdokoliv a to u organizátorů ve 13.00 hod)
15.00—16.00 Šprtec (velká asfaltová plocha, ukázka hry, možnost vyzkoušet si ji
a zapojit se do turnaje)
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17.00—18.00 soutěž o „Krále střelců“ (penalty) pro všechny přítomné
18.00—19.00 páka (velká asfaltová plocha, soutěž v páce pro všechny přítomné)
18.00—19.00 Tref si svou odměnu (ve fotbalové brance jsou připraveny ceny, stačí
se jen trefit)
V případě dokončení dětského hřiště bude u příležitosti otevření, za předpokladu hezkého počasí, ve 22.00 hod ohňostroj, jehož sponzorem bude zhotovitel
dětského hřiště fa SPORTING Ing. Vladimíra Hampla.
Pro děti budou připraveny sladké odměny, občerstvení účastníku zajistí SDH
Dobrá.
Podmínky účasti :
Děti ve vhodném sportovním oblečení a v doprovodu rodičů, účastníci fotbalového turnaje — vhodná obuv, dle provozního řádu hřiště (ne kopačky a boty se
„špuntama“). Dobrou náladu v neomezeném množství s sebou!
Srdečně zvou a na vaši účast se těší zástupci kulturní a sportovní komise

Revitalizace základní školy v Dobré, vestavba nad pavilonem B
Jak jsme vás již v minulých zpravodajích informovali, v obci Dobrá, v průběhu několika málo měsíců, dojde k vybudování multifunkčního sálu nad současnou kuchyní a jídelnou základní školy Dobrá. Na realizaci projektu obec získala finanční
prostředky ve výši cca 18,5 mil. Kč z ROP — regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Po úspěšném a bezchybném, v pořadí však druhém výběrovém řízení byl vybrán
zhotovitel díla fa Beskydská stavební a.s., která by měla zahájit stavbu, dle podmínek dotačního titulu, nejpozději ke dni 25. 5. 2009.
S ohledem na prostorové uspořádání základní školy a jejího okolí, dojde, s největší pravděpodobností, v termínu od 25. 5. 2009 do 30. 9. 2009 k uzavření místní
komunikace kolem školy z důvodu zařízení staveniště. Komunikace bude umožňovat pouze výjezd vozidla SDH Dobrá k zásahům a k zajištění zásobování do prodejen naproti kostela.
Žádáme všechny rodiče, aby děti poučili a opakovaně je nabádali k opatrnosti při
příchodu a odchodu ze ZŠ a zejména, aby děti po vyučování nevstupovali do prostoru staveniště. Rovněž žádáme všechny řidiče, aby plně respektovali dopravní
značení a neparkovali v prostorách před kostelem a před obchody, kdy Policie ČR
bude vyzvána k pravidelným kontrolám dodržování dopravního značení a k pokutování „hříšníků", neboť prioritou obce je zajistit bezpečný a plynulý výjezd vozidla
SDH Dobrá k požárům a ostatním zásahům.
Omlouváme se všem občanům za nemožnost parkování před ZŠ, ale parkoviště
u kostela a u obecního úřadu jsou dostatečně kapacitně dimenzována pro všechny
návštěvníky obce a návštěvníky pravidelných bohoslužeb v kostele sv. Jiří.
Děkujeme všem za toleranci a ohleduplnost, jejímž výsledkem budou prostory
k důstojnému setkávání občanů při oslavách např. Dne matek, plesů, vystoupení
dětí základní a mateřské školy, koncertů a podobných podniků.
Bc. Alice Tancerová, starosta obce
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Most u Zanzibaru — upozornění
Při pravidelné kontrole stavu mostu u Zanzibaru byl zjištěn nevyhovující stav, kdy
ložiska mostu neplní svou funkci a dochází k opírání mostní konstrukce o beton
opěry, kdy při vyšších denních teplotách a rozpínavosti materiálu mohou vzniknout trhliny.
Z tohoto důvodu bude most v průběhu měsíce května 2009 dočasně plně uzavřen
a dojde k odstranění nevyhovujícího stavu. Předpokládaná doba uzavírky cca 5 dní,
o přesném, termínu budete informováni na veřejných plakátovacích plochách
a také umístěním upozornění po obou stranách mostu.
Děkujeme za spolupráci a omlouváme se všem uživatelům mostu za dočasnou
uzavírku.
Bc. Alice Tancerová, starosta obce

Neustálý problém — čistota kolem kontejnerů
Není to poprvé, co vás snažně prosíme o toleranci a ohleduplnost při separování
odpadů z domácností. Stále, většina z vás občanů, není schopna PET láhve před
vhozením do kontejneru sešlápnout a tím zmenšit jejich objem a umožnit lepší využití nádob. Nezřídka jsou případy, kdy PET láhve a plastový odpad přinesete v igelitových taškách k nádobám, které jsou prázdné, ale snad by dotyčnému „upadly"
ruce, kdyby obsah tašky do nádoby vysypal. Je snazší, „odložit" tašku i s obsahem
u nádoby a ponechat ji osudu — větru, hbitým nohám agresivních kolemjdoucích
atd. Totéž platí o nádobách na papír. V neděli 17. 5. 2009 se v tělocvičně ZŠ konala
oslava Dne matek. Procházela jsem obcí a u základní školy ze strany příjezdu do
školní kuchyně, byla odložena taška s papírem a vedle nádoby byly kartóny volně
položené. Pohledem do nádoby jsem zjistila, že tato je naplněna ze 2/3, tedy opět
něčí líné ruce neudělaly co měly.
Tímto chováním se občané dopouštění přestupku proti zákonu a také proti
obecně závazným vyhláškám obce. Apeluji na všechny občany, aby toto jednání
mapovali, např. pořízením fotky na mobilní telefonní přístroj a následně aby vyhledali pracovníky obce a oznámili přestupek, a zahájíme přestupkové řízení proti takové osobě. Je v zájmu nás všech, abyste takto činili a pomohli „vychovávat“ naše
spoluobčany. Frekvence vývozu sběrných nádob je organizována s ohledem na
roční období, kdy v letních měsících se frekvence vývozu, zejména plastových nádob, zvyšují. Nelze tak činit donekonečna, neboť vše je o financích, které obec má
k dispozici na daný kalendářní rok. Počet sběrných nádob se každoročně zvyšuje
a letošní rok, jak pevně věřím, nebude výjimkou. Problém však nastává s umístěním, s vyhledáním vhodného pozemku k vytvoření dalšího sběrného místa. Jsou lokality, kde navýšení počtu nádob již není možné. Jinde narážíme na problém, že pozemky jsou v soukromých rukách a vlastníci, s ohledem na vaše chování k okolí
sběrných nádob, s umístěním nesouhlasí. Hledáme řešení, hledáme vhodné pozemky, ale je potřeba, abychom všichni občané naší obce na řešení problému spolupracovali, takže
— PET láhve před vhozením sešlápněte a uzavřete
— vhazujte veškerý vyseparovaný odpad do nádob, nenechávejte jej vedle nádob
— pokud jsou nádoby ve vašem okolí plné, jistě najdete lokalitu, kde tomu tak není
— pokud se vám nechce lokalitu s volnými nádobami hledat, odneste, prosím,
— tento odpad zpět domů a vyčkejte vyprázdnění nádoby.
V minulých týdnech probíhala pravidelná akce — svoz velkoobjemového odpadu. Každým rokem vás žádáme, aby jste do nádob vhazovali pouze to, co lze a ve
zpravodaji, před konáním svozu, vám vyjmenováváme, k čemu tyto nádoby neslouží. Bohužel, i v letošním roce se v nádobách objevoval odpad, který tam nepatří
a tím se celá akce prodražuje nám všem.
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Je potřeba si uvědomit, že každý z vás má svá práva, ale také povinnosti. Kéž by si
v budoucnu své povinností uvědomili „hříšníci“, kterým jsou tato slova určena, aby
naše obec byla krásnější a spolužití příjemnější.
Předem děkujeme všem za spolupráci.
Bc. Alice, Tancerová starosta obce;
Ladislav Žurek, místostarosta obce;
Bohuslav Sikora, správce obecního majetku

Hledáme studenty na letní brigádu
Obec Dobrá hledá 2—3 brigádníky z řad studentů, kteří dovršili 15 let a ukončili
povinnou školní docházku, na letní brigádu — nátěr oplocení multifunkčního sportovního areálu. Brigáda se uskuteční v měsíci červenci nebo srpnu 2009.
Pokud máte o tuto práci zájem, doručte obci nejpozději ke dni 15. 6. 2009 své nabídky, které budou obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu a tel. kontakt k domluvení případné návštěvy na obecním úřadě, dále též souhlas zákonného
zástupce s brigádou včetně jeho podpisu. Své nabídky adresujte k rukám starosty
obce.
Bc. Alice Tancerová, starosta obce

Oslava svátku Dne matek se vydařila
V neděli 17. května 2009 proběhla v tělocvičně naší základní školy dlouho plánovaná a připravovaná oslava Dne matek.
Přítomné maminky, babičky a ostatní návštěvnice oslovily svým milým vystoupením děti z mateřské školky, které pod vedením svých paní učitelek zarecitovaly, zazpívaly a zatančily. Děti k radosti všech přítomných předvedly, co se naučily a sklidily zasloužený aplaus.
Po vystoupení našich předškoláků patřilo pódium žákům školy. Písničky střídala
recitace, ukázky moderních tanců, které všechny přítomné rozehřálo, opět následoval zpěv v doprovodu kytary.
Poděkování za pěkná vystoupení patří všem pedagogům, kteří obětovali svůj čas
a děti na tento den připravili. Odměnou všem vystupujícím byl spontánní potlesk
přeplněné tělocvičny.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě oslavy Dne matek.
Ladislav Žurek, místostarosta obce

OZNÁMENÍ o dobû a místû konání voleb do Evropského
parlamentu
1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2009.
V pátek 5. června začíná hlasování ve 14.00 hod. a končí ve 22.00 hod.
V sobotu 6. června začíná hlasování v 8.00 hod. a končí ve 14.00 hod.

2. V obci Dobrá jsou zřízeny 2 volební okrsky.
Okrsek č. 1 pro domy s čp. 1—557
Okrsek č. 2 pro domy s čp. 558—975

3. Sídla volebních okrsků.
Sídlem volebního okrsku č. 1 je Obecní úřad Dobrá, Dobrá č. 230, obřadní síň.
Sídlem volebního okrsku č. 2 je Základní škola Dobrá, Dobrá č. 234, hudebna
(vchod od hlavní silnice)
5

4. Zásady hlasování
Volič hlasuje osobně. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným
občanským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
Volič, který se ze závažných důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může
požádat o hlasování do přenosné volební schránky.

5. Seznam voličů
Do seznamu voličů byly ke dni 26. 4. 2009 přeneseny údaje o občanech ČR, kteří
k tomuto datu byli v Dobré přihlášeni k trvalému pobytu a kteří nejpozději v druhý
den voleb dovrší věku 18 let, a občané jiného státu EU, kteří si do tohoto data žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP podali a dále údaje o voličích občanech jiného státu EU, kteří požádali o možnost volit do zastupitelstva obce Dobrá
v roce 2006.
Občané, kteří se od 27. 4. 2009 přihlásili k trvalému pobytu do Dobré, nebudou
v tomto seznamu zahrnuti. Tito občané mají možnost hlasovat ve volbách do EP
v obci podle místa svého původního trvalého pobytu, který měli ke dni 26. 4. 2009,
pokud si nevyřídili voličský průkaz. Voliči, který není zapsán v seznamu voličů, popřípadě nehlasuje na voličský průkaz, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Ing. Drahomíra Gongolová, vedoucí správního odboru

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE…
Poznáváme okolí…
Snad každý z nás má své oblíbené místo, na které se rád vrací.
Přečtěte si práci žáka naší školy, Jakuba Syřínka z 8. A třídy.
Možná, že vás jeho líčení tak nadchne, že se na hukvaldský hrad co nejdříve vypravíte.
Místo, které mám nejraději.
Mezi má nejoblíbenější místa patří gotický hrad, nebo dnes již spíše zřícenina
hradu Hukvaldy. Hrad leží ve stejnojmenné obci, nedaleko Místku.
Nejhezčí je hrad v době podzimní. Listy starých a obrovských jírovců maďalů se
zbarvily do nejpestřejších barev. Vidím krvavě rudou, jemně oranžovou, jasně až slunečně žlutou, sem tam ještě i hráškově zelenou, někde se objeví i ořechově hnědá. Na
procházce oborou slyším v dáli šepot lišky Bystroušky. Jakoby napovídala kaštanům,
aby se rozestoupily a vytvořily přímou cestu k hradu. Při každém našlápnutí slyším
šustot suchého listí, které již spadlo ze stromů. Sluníčko už není tak silné, ale i přesto
ještě dost pálí. Na obloze plují podzimní mráčky, hrad se leskne v posledních paprscích sluníčka a kolem fouká mírný větřík, který rytmicky zpívá do chůze. Překračuji
ohromné kořeny stromů a pomalu se blížím k hradu.
Hradní brána je stále blíž a blíž. Potom pod ní projdu a vstoupím do obrovského
areálu hradu. „Je tak obrovský“, pomyslím si. Jak by také ne, je to jeden z největších
obranných hradů v českých zemích. Ve studnici na nádvoří se leskne křišťálově čistá
voda. Ale co je nejkrásnější? Pohled z bývalé věže hradu na okolí. Celé Hukvaldy, ba
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i celé Frýdecko–Místecko mám jako na
dlani. Rozprostírá se přede mnou nádherná krajina — lesy, města i vesničky
— všechno krásně obaleno v podzimním hábu. Celé okolí působí kouzelně.
Nejen kvůli tomuto pohledu mám
tento hrad i celé jeho okolí tak rád. Výlet tam bych vám všem určitě doporučil, nebudete litovat. A já doufám, že se
tam letos na podzim opět podívám.
Mgr. Eva Brudíková

Den Země
Letošní Den Země se skutečně vydařil. Počasí nám přálo — sluníčko svítilo, bylo teplo. Ve středu 22. dubna
byli žáci 2.—8. ročníku rozděleni do
skupin. Po seznamovací hře se pustili
do plnění jednotlivých úkolů na deseti
stanovištích. Určovali rostliny, poznávali koření a bylinky, házeli šiškami na
cíl, představovali lesní orchestr …a na
závěr všechny skupiny „zasadily“ na
zelenou louku květinové pětilístky vyrobené z barevných papírů.
Žáci 9. ročníku se „potýkali“ s křídlatkou. Nejprve vyhledávali informace
o třech druzích křídlatky — o křídlatce
sachalinské, české a japonské. Pak vyrazili do terénu a podél řeky Morávky
tuto rostlinu monitorovali a zakreslovali do předem připravených map.
Děvčata a chlapci z 1. tříd oslavovali
Den Země následující den — 23.
dubna. Naší Zemi zazpívali, zahráli na
housle a flétnu, přednesli hezké básničky. V následujících hodinách prvňáčci vyráběli obrázky z recyklovaného papíru, navlékali korálky z barevných luštěnin a nakonec vytvářeli
na velký výkres svoji představu o Zemi.
Po celou dobu bedlivě střežili okolí
školy příslušníci Policie z Dobré, a tak
oslavy Dne Země dopadly NA VÝBORNOU. A za to jim patří velký dík.
Mgr. Eva Brudíková
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Pochvala 8. A třídě
K oslavám Dne Země se ještě připojili chlapci a děvčata z 8. A třídy spolu
s třídním učitelem Mgr. Jiřím Nohlem.
Doberští myslivci oslovili naše žáky,
aby v pátek 24. dubna 2009 šli sázet
stromky. Sázely se smrky, ptačí zob,
lípy… Celkem se zasadilo asi 500
stromků.
Žáci si tak vyzkoušeli fyzicky náročnou práci a uvědomili si, kolik námahy
a práce musí být vynaloženo, než vyroste strom — a kolik času uplyne, než
vyroste celý les. Tato akce byla velmi
zdařilá a přínosná, protože většina
z nás ví, že stromům jako zeleným plicím naší Země nevděčíme pouze za
vzduch k dýchání. Od počátku lidstva
jsou považovány za prostředníky mezi
nebem a zemí. Dokáží utěšit, dát sílu
a léčit. Když se je naučíme vnímat a vážit si jich, stanou se našimi nejlepšími
přáteli…
Mgr. Eva Brudíková

Les v našem prostředí
Ve dnech 28. a 30. dubna měli
všichni žáci 6. tříd projektovou výuku
pod názvem Les v našem prostředí.
Děvčata a chlapci byli rozděleni do
tří skupiny a pracovali v prostorách
školy. V počítačové učebně vytvářeli
Keltský kalendář. Tento kalendář je zajímavý tím, že jednotlivé stromy horoskopu symbolizují vlastnosti, které
mají lidé narozeni v určitém období.
Žáci porovnávali, zda se jejich vlastnosti shodují s vlastnostmi stromů. Ve
školních dílnách se nejprve seznámili
s různými druhy dřeva a pak vyráběli
hrací kostku. Poslední — třetí stanoviště bylo zaměřeno na les a rostliny
v něm. Žáci zde vystupovali v rolích reportéra, politika, občana, podnikatele
či lesníka a snažili se les zachránit
nebo vykácet. Určovali druh jehličnatých a listnatých stromů, přiřazovali
k listům jejich plody, vyhledávali příčiny nemocí smrků a nakonec vyhledávali v atlase jména měst a obcí, ve
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kterých se objevuje jméno nějakého
stromu nebo byliny.
Ve čtvrtek 30. dubna se vypravili žáci
na chatu Mysliveckého sdružení
v Dobré. Poznávali stromy v praxi, odhadem měřili jejich výšku a stáří. Seznámili se s běžnými lesními bylinami,
vyhledávali drobné žijící organismy.
Každá třída si vyrobila „les" krásný
a zdravý a les poškozený zásahy lidí.
Posledním úkolem byla práce s buzolou a orientace na mapě obce Dobrá.
Tento projekt pod vedením paní učitelky Mgr. Květoslavy Lyskové dopadl
skvěle a za to jí a všem zúčastněným
žákům patří velké poděkování.
Mgr. Eva Brudíková

Voda v životním prostředí
člověka
Rádi bychom vás, vážení čtenáři, seznámili s dvoudenním projektem nazvaným Voda v životním prostředí člověka. Uskutečnil se ve dnech 4.—5.
května 2009.
První den jsme se my, žáci 7. ročníku, rozdělili do tří skupin. V učebně
chemie jsme se učili filtrovat vodu,
zjišťovali jsme tvrdost vody a vyzkoušeli jsme si, jak je možné odstranit
z nádob vodní kámen pomocí kyseliny
citrónové.
V učebně fyziky jsme měřili teplotu
studené a teplé vody, zkoušeli jsme vytvořit duhu. V infocentru jsme vyhledávali informace o toku řeky Morávky.
Druhý den jsme již řeku mapovali v terénu. Pozorovali jsme lužní les, který
vyrostl podél celé řeky, určovali jsme
byliny lesa, v řece jsme lovili drobné
vodní organismy. Naším nejzajímavějším úlovkem byla splešťule blátivá.
Dvoudenní projekt jsme zakončili
hrou Lovení plechovky. Projektové dny
se nám vydařily, dozvěděli jsme se
hodně zajímavého o řece a o okolní
přírodě. Projekt se nám líbil.
Mgr. Květoslava Lysková
a žáci 7. ročníku
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Přípravné soustředění judistů.
Přípravné soustředění proběhlo první květnový víkend na rekreačním zařízené Morávka. Tradiční akce, se pod vedením hlavní
trenérky Pröllové zúčastnila padesátka mladých judistů a judistek z Dobré a členové výběru Moravskoslezského kraje. Náročnou
kondiční přípravu a hodiny strávené při nácviku techniky doplnily další příjemné aktivity v krásném prostředí Morávky, kterých využili především nejmladší judisté. Pro členy
krajského výběru bylo soustředění dalším
krokem k dosažení kvalitních výsledků v celostátních a zahraničních mistrovstvích
a přeborech. Velké poděkování patří především panu Janu Materovi, který byl hlavním
patronem celé akce.
Účast krajského výběru potvrzuje dobré
jméno Doberské „školy juda“, která v posledních letech neustále dokazuje velmi vysokou úroveň přípravy. Početní stavy členské
základny v Dobré dávají předpoklad k objevu
dalších výrazných talentů. Stále přicházejí
další zájemci zejména z řad nejmladších
školních dětí. Důvodem k takovému zájmu je
především snaha rodičů dát školním dětem
větší prostor pro všestrannou pohybovou
a kondiční průpravu, která přímo navazuje
na základy poskytované dětem v povinných
hodinách tělocviku. Nebývalý zájem jsme zaznamenali také u předškoláků. Základy gymnastiky, hry, nácvik pádových technik a trocha soutěžení tyto děti plně zaujme. Je pozoruhodné, že děti které v naší škole vynikají
například v literární oblasti, matematice, šachu, hře na hudební nástroje, atd., jsou zároveň úspěšnými absolventy kroužku juda.
Judo je také velmi výhodným doplňkovým
nebo úvodním sportem pro další kolektivní
hry včetně fotbalu. Vždyť jen doberská přípravka je z velké části tvořena bývalými judisty, kteří zde patří mezi nejplatnější hráče.
Pokud chce někdo dosáhnout vrcholných výsledků v kolektivním sportu, musí být především všestranný sportovec.
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Nejmladší
děti pozorně
sledují zkušené
trenéry.
Táborák
a opékání
vuřtů vždy
potěší.
Na laně do
příkrého
svahu
9letá Petra
Stachová
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Pár snímků z oslav Dne matek, pietního aktu
u pomníku padlých sovětských vojáků, ze započaté stavby dětského hřiště a z rozpustilého rejdění čarodějnic a jejich následného upálení.
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Z FOTOALBA MÍSTOSTAROSTY
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Mezinárodní turnaj v Kroměříži byl tvrdou prověrkou pro naše nejlepší žáky a žákyně.
Bezchybně si vedla Adriana Skotalová, která porazila pět soupeřek a vybojovala
zlatou medaili. Druhá z doberských reprezentantek Sabina Braneacová neunesla
nápor zahraniční konkurence a po prohraném úvodním zápase se Slovinkou, podlehla v opravách také polské reprezentantce. Na zahraniční konkurenci nestačili ani
sourozenci Marek a Lukáš Měchurovi, pro které byla soutěž velkou zkušeností
a další motivací ke kvalitnímu tréninku. Michal Gomola skončil v turnaji na pátém
místě, když ve vyrovnaném souboji o bronz podlehl soupeři ze Švýcarska. Vít Jerglík, Lukáš Janulek a Vojtěch Bezruč podlehli ve vyřazovacích kolech výborným a především výrazně silovým judistúm z Ukrajiny a Moldavska, kteří se stali pozdějšími
vítězi. Všichni tři naši borci však zabojovali v opravných zápasech a nakonec svorně
získali bronzové medaile, které jsou v tak kvalitní soutěži mimořádným úspěchem.
Turnaj hostil 300.závodníků z osmi evropských zemí. Soutěž v polských Pavlovicích vyhrál Vít Jerglík, na druhém místě ve stejné váhové kategorii do 60 kg skončil
Vojtěch Bezruč. Stříbro ve své váhové kategorii vybojoval také Marek Měchura

Mezinárodní JUDO CAP JADRAN ve Splitu
Významného mezinárodního turnaje ve Splitu se od 18. do 22. června zúčastní
nejlepší judisté z Dobré, kteří zde budou hájit barvy českého výběru.

Stále probíhá nábor do oddílu a školního kroužku.
Všem dětem dáváme šanci na výrazné zlepšení kondice a pohybových schopností. Čekáme na příchod talentů z řad „lehkých a těžkých vah“. Nenechte si namluvit že jste hubení, nebo obézní. Informujte se na tel. č. 605 513 429 o podmínkách členství v klubu a udělejte první krok ke slávě!

BULETIN FOTBALOVÉ P¤ÍPRAVKY
SOUSTŘEDĚNÍ SE POVEDLO NA JEDNIČKU
Ve dnech 30. 4.—3. 5. 2009 proběhlo fotbalové soustředění na Lučině.
Zúčastnilo se jej celkem 55 dětí (40 přípravka + děvčata a 15 žáků)
všichni z TJ Sokol Dobrá. Musíme hned na začátku říci — SOUSTŘEDĚNÍ SE POVEDLO a splnilo očekávání. Od prvních okamžiků, kdy děti
nastoupili do autobusu před ZŠ Dobrá vládla mezi trenéry, realizačním
týmem a dětmi výborná atmosféra. Všichni jsme se těšili na tréninky, zápasy a další
společné zážitky spojené nejen s fotbalem. Hned po příjezdu a ubytování, byly dány
jasné pravidla a sdělen program celého soustředění. Po dopoledním tréninku a výborném obědě odcestovala starší i mladší přípravka k mistrovským zápasům do
Václavovic. Děkujeme rodičům, kteří nám pomohli s dopravou dvou týmů. Nejen
jim, ale i ostatním našim fanouškům, kteří se přijeli do Václavovi podívat, byl odměnou předvedený výkon našich borců. Starší přípravka nezaváhala a oba respektované soupeře přehrála. Mladší přípravka se v těchto zápasech mezi starší přípravkou učí, ale jejich výkon byl velice sympatický a velkým příslibem do budoucna. Oba zápasy byly natočeny na video a ihned po večeři byly rozebrány s trenéry. Pátek byl ve znamení dopoledních fyzických testů (výsledky najdete v dohledné době na našem webu). Ti nejmenší se zúčastnili společně s trenérkou malého školkového turnaje v Nošovicích. Po chutném obědě pak následoval odpolední
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trénink zaměřený na techniku zpracování míče a přihrávky. Po večeři jsme
se vydali na hřiště k opékání párků,
spojenou se střeleckou soutěží. Sobota
se nesla v dopoledním odjezdu žáků
na velice důležitý zápas do Hnojníku,
kdy výbornou hrou jednoznačně přehráli soupeře a zaslouženě zvítězili.
Naši borci ročníku 1997—98 byli
u toho. Od letošního září se plně zapojí
do žákovských soutěží proto jejich
první dojmy ze zápasu svých starších
kolegů byl pro ně obrovským zážit- Doberská přípravka ve finále s Baníkem Havířov
kem. Pro ostatní přípravka zorganizovala příjemnou procházku spojenou
s návštěvou koní a hráze Žermanické
přehrady. Po obědě všichni naši borci
shlédli velice zajímavé utkání dorostu
Lučina — Bystřice. Po zápase jsme
v areálu našeho ubytování, pensionu
Mostař provedli rychlostní testy za využití pomůcek. Bez míče i s míčem si
všichni vedli velice dobře. Zapojili se
i žáci a trenéři. Po chutné večeři se přípravka, girls a žáci odebrali na hřiště
TJ Lučiny, kde pokračovala jejich střelecká soutěž, tentokrát, však za sladké
odměny. Střílení na laskominy zavěšené v brance bylo velmi atraktivní (co Doberští účastníci ZANZIBAR CUPU 2009 ^
trefíš dostaneš, pokud nic netrefíš tak Nástup účastníků ZANZIBAR CUPU 2009
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5 kliků uděláš). Někteří borci byli jako
na kulturistickém výcviku…
Poslední den soustředění byl ve znamení společného turnaje žáků—přípravky—dívek. Nasazení, bojovnost
a soustředění na tomto turnaji bylo
třešní na dortu celého soustředění. Pro
ty nejmenších, kteří se snažili blýsknout se před staršími žáky a mnohdy
se jim to podařilo to byl opravdu velmi
silný zážitek. Na samotném konci za
přítomnosti mnoha rodičů pak proběhnul ve dvou kategoriích penaltový
rozstřel. Mezi mladšími tuto soutěž vyhrála Karin Kročková. Nebyla to však
Martin při fyzických testech druhý den soustře- žádná náhoda, protože Karin byla vydění.
hlášena jednoznačným objevem celého soustředění. Od čtvrtečního zápasu, kde se blýskla jako jeden z nejlepších hráčů na hřišti. Její nasazení,
disciplína a sportovní výkony byly příkladem pro všechny. Musíme, ale závěrem uvést, že všichni kteří s námi
byli na fotbalovém soustředění si plnili své povinnosti na jedničku. Od
budíčku, ranní rozcvičky, až po úklid
pokojů a večerky nebyl problém. Za to
všechno vám, naši mladí a nadějní fotbalisti a fotbalistky děkujeme. Byli jste
výborní!

ZANZIBAR CUP 2009 — II. ročník
o pohár a medaile Zanzibaru
Karin Kročková vyhlášená jako fotbalový objev
soustředění.

V pátek 8. 5. 2009 proběhl na Spartě
v Dobré II. ročník fotbalového turnaje,
kterého se letos zúčastnili městské
kluby se kterými se naše děti nesetkávají při mistrovských zápasech ve FM
lize. Ve starší přípravce potvrdili svou
kvalitu borci z Baníku Havířov, když ve
finále naši starší přípravku přehráli
kombinační hrou. U mladší přípravky
rozhodli ve finále pokutové kopy mezi
týmy z Havířova a Frenštátu. Výkon
našich nejmenších však působil velmi
sympaticky, což je příslibem do budoucna. Turnaj přilákal mnoho diváků
a mnohdy byla opravdu krásná fotbalová kuVynikající strava byla formou plné penze v Penzi- lisa. Trochu nás však mrzí, že ji netvořili domácí příznivci, ale rodiče či praonu Mostař.
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rodiče hostujících týmů, kteří
byli v hojném počtu. Podobných domácích turnajů, kde
měří Doberští fotbaloví benjamínci své síly se zajímavými
soupeři zas tolik není…
Starší přípravka a GIRLS:
1. Baník Havířov
2.TJ Sokol Dobrá
3.TJ Sokol Dobrá–GIRLS
4.Frenštát pod Radhoštěm
Mladší přípravka:
1.Frenštát pod Radhoštěm
2.Baník Havířov
3.TJ Sokol Dobrá

Fotbalová přípravka při každodenním nástupu na soustředění.

Obrovské poděkování patří hlavnímu sponzoru celého turnaje panu Kamilu
Křižákovi — patronovi Zanzibar Cupu, bez kterého bychom tak zajímavý turnaj
o poháry a medaile nemohli uspořádat. Velké díky patří také firmám uzeniny CARBOL’S Corp. s.r.o. (p.Carbol) a AMC–gastronom (p. David Alexa). Velmi si vaší pomoci vážíme a děkujeme za všechny děti.
Realizační tým fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá
Prohlédněte si celé naše velmi obsáhlé fotogalerie ze všech akcí fotbalové přípravky na www.fotbaldobrauf–m.blog.cz

Pozvánka
FLÉTNISTÉ a KLAVÍRISTÉ paní uč. Miriam Dýrrové, dipl.um. ze Soukromé hudební výuky vás všechny zvou na

KONCERT „Z pohádky do pohádky“
KDY: 19. června 2009 • V KOLIK: v 17.00 hodin • KDE: v restauraci Obecník v Dobré

Soukromá hudební výuka
Máte zájem se naučit na tyto hudební nástroje?
KLAVÍR, ZOBCOVÉ FLÉTNY (sopraninová, sopránová, altová, tenorová a basová),
POZOUN
PŘIJĎTE K ZÁPISU: 4. září 2009 od 13.00 do 15.00 hodin, do přízemí školní družiny v Dobré.
Bližší informace na mob. č.: 604 821 849
Těší se na vás učitelka Miriam Dýrrová, dipl.um.

17

POZVÁNÍ NA ZÁJEZD ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU — ZO DOBRÁ
Dne 4. července 2009 (sobota) pořádá Základní organizace ČZS Dobrá autobusový zájezd do Polska na výstavu Otmuchov v květech a návštěvu soukromé zahrady
v Krnově.
Je možno provést výhodný nákup rostlin a sadbového materiálu.
Odjezd z parkoviště u kostela je v 5.30 hodin, předpokládaný návrat je ve večerních hodinách.
Cena zájezdu: členové ZO ČSZ a rodinní příslušníci 100 Kč,
ostatní zájemci 150 Kč.
Zájemci hlaste se u paní Věry Pánkové, tel.č. 605 342 175 nebo 558 641 947, nebo
u pana Čestmíra Ježe na tel. č. 724 292 957.
Srdečně zvou pořadatelé. Za ZO ČSZ Dobrá — předseda Čestmír Jež

Změna ordinační doby Obvodního lékaře MUDr. Petra Moravce
Ve dnech 15. 6.—20. 6. DOVOLENÁ
15. 6. 2009 od 07.00 do 12.00 hodin zástup v ordinaci v Dobré
16. 6. 2009 od 13.00 do 17.00 hodin zástup v ordinaci v Dobré
17. 6. 2009 od 13.00 do 17.00 hodin zástup v ordinaci v Dobré
18. a 19. 6. 2009 zástup v ordinaci Lučina, MUDr. Kareta

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN ČR
SPOLU SE SVAZEM DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE
Sociální a finanční poradna OS SaFP ČR rozšiřuje své služby a informace o pomoc při vyřizování žádostí na státní dotace „ZELENÁ ÚSPORÁM“ — zateplování
domů, ekologického topení a dalších ekologických zařízení.

info na www: socfinporadnycr.cz
Kontaktní místa pro Moravskoslezský kraj
• SPRÁVNÍ OBVOD — KONTAKTNÍ ADRESA — Odstrčilova 4 Ostrava
• Odovědná osoba: Vladimír Galbavý 1. místopředseda l
• tel: 518 321 861 • mobil: 605 082 265 • mail: financniporadna.MorSL@seznam.cz
• uřední den — čtvrtek — 9.00—14.00 hod. Call centrum po—pá 9.00—14.00hod.,
• mob. 605 082 265
• — Frýdek Místek mob. 777 119 609 Poruba — mob. 724 094 175 v Bruntál, Krnov
• Opava mob. 607 636 527 Karviná — mob. 724 094 175
• — Nový Jičín, Kopřivnice — mob. 737 266 776

Kdo může poradnu především využívat:
• držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
• senioři, sociálně slabší rodiny,
• rodiny s dětmi.
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Klientům SaFPoradny poskytujeme pomoc a informace o slevách:
• pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic, sleva
• pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10—20 %
• zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů, sleva 10— 15 %
• dodávku plynu a el.energie u vybraného dodavatele, sleva až 7%
• služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10— 20%
• prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekucí
• zajištění financí na pohřebné — PROGRAM PIETA
• nabízíme i nabídku pracovní příležitosti — spolupráce v poradnách OSS a FP ČR

NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA

Kapitolky z minulosti Dobré
V Dobré za napoleonských válek před 200 lety
Málo se ví, že též naší Dobré se dotkly napoleonské války. Kromě nekonečného rekrutýrování čili „braní na vojnu“ mladíků i starších se obyvatelstvo dovídalo o válečných událostech. Tak je zaznamenáno:
„Na den svatodušní 1809 byla svedena vítězná bitva u Vídně, za níž jsme 30.
května drželi mši svatou. V té bitvě u Aspern byl arcivévodou Karlem zahnán
Napoleon na ústup a jen pozdě rozvodněný Dunaj zapříčinil, že francouzské
vojsko nebylo úplně zničeno. Náš pěší pluk č. 56 u Aspern nebojoval, táhl do
Bavorska a svedl bitvu u Hausenu, Schierlingu a Eckmühlu. Pluk měl tehdy
3060 mužů o třech praporech. Brzy se musel navracet k hlavní armádě, protože
se schylovalo k nové válce s Napoleonem, která byla neúspěšná — 5. července
ve dvou bitvách u Wagramu byli naši vojáci poraženi, za což byl arcikníže Karel
zbaven velení. Císař a jeho bratr jej navíc za to nechal zbavit hodnosti generalissima. Naši se pak ještě museli utkat s Francouzi 10. a 11. července u Znojma.“
Tím arciknížetem Karlem byl pán Těšínska, ke kterému patřil i Frýdek s Dobrou, byl tedy vrchností všem jeho poddaným, všem naši předkům, pokud z tohoto pobeskydského kraje pocházeli. K pluku č. 56 rukovali všichni odvedenci
nejen z Dobré, ale celého Frýdecka a Těšínska.
V létě roku 1809 byl zřízen vojenský špitál v panském dvoře (dnešní budova
Oráče), v němž našlo útulek a opatrování několik vojáků vracejících se z válek,
zraněných a dalšího pochodu pro nemoc neschopných. Též několik jich bylo
uloženo do špitálu naproti školy (pamětníci si vzpomenou — byl to tzv. „polský
dům“, který stál na místě dnešních pomníků padlým ve světových vákách a byl
zbořen v roce 1963; v něm byl špitál od roku 1640 do 1842).
U nás i zemřeli někteří vojáci, jak můžeme číst v matrice úmrtí. Od 23. července do 7. srpna jich zde zemřelo 15, nejvíce v sobotu 5. srpna, kdy jich vypustilo duši pět. Byli odevšad a budili lítost: neznámý, Franz Lobel, Andreas
Čalko, Simač Simonovič, Alexandr Kost, Schrosberger, Johann Goll, Johann
Schnerzer, Mathius Wizmann, Potočnik, František Adámek, Jaško Hurjak, Ilko
Naměšeňk, Mathias Schrebka, podle jmen z Haliče či ze severních Uher. „U nás
ukončili svou strastnou vojenskou pouť, daleko, příliš daleko od svých příbuzných a milých, a na zdejším hřbitově jsou pochováni všichni. Jen Alexandr Kost
byl nekatolíkem a byl víry pravoslavné, řecko–katolické.“ Nejmladším čtenářům
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nutno vysvětit, že tím hřbitovem se myslí nynější park před školou. Zmíněné
oběti války leží v jeho jihovýchodním rohu, naproti č. p. 642.
Válka tím zdaleka neskončila. Je zaznamenáno, že hned 30. ledna 1810 musel
náš farář P. Josef Kulhánek „odevzdat na vojenské účely stříbrnou kadidelnici,
dva skvostné relikviáře a jiné drobné věci. Tak bylo nařízeno císařskou kanceláří
k zaplacení válečné úhrady vítěznému Napoleonovi, francouzskému císaři.“
Telefon v Dobré má 100 let. (Též pár jiných zajímavostí)
To o sto let později — na jaře 1909 — si na nějakou válku před sto lety ani nevzpomněli pro úplně jiné starosti. Tak je zaznamenáno, že starosta dr. Vítězslav
Možíšek „si pořídil do svého bytu telefón, který by mohla také obec pro své záležitosti upotřebiti. Roční poplatek bude zapravovat on sám a obecní pokladnu
nebude nikterak zatěžovati“. Nebo: „Hospodářskému spolku v Dobré bylo obecním výborem uděleno povolení k vystavění mostní váhy u obecního hostince na
obecním pozemku, jenž byl spolku zdarma darován.“
Z obce máme například ještě tyto maličkosti: Když se dnes tolik mluví o zavedení školného na vysokých školách, před sto lety platili za žáka již na národní
škole, tedy od první třídy. I když to nebylo hodně, našli se takoví, kteří to odmítali nebo na školu prostě neměli. Určitě proto se strhla ve schůzi hádka, jak můžeme vytušit ze zápisu ze schůze zastupitelstva, kde stojí: „Sděleno, že mnozí
občané zdráhají se zaplatiti školní plat. Proto předvolají se do školy 17. dubna,
kdež jim bude vysvětleno, že školní plat jsou povinni platiti. Na schůzi, která byla
bouřliva, dána jim lhůta 8denní, jinak bude se školní plat prostřednictvím c. k.
okresního hejtmanství exekučně vymáhati.“
Obecní zastupitelstvo končilo své funkční období a je také zachován záznam
z posledního zasedání: „V poslední schůzi starého zastupitelstva starosta Možíšek děkoval všem členům zastupitelstva za jejich horlivé působení. Konáno asi 50
schůzí a vyřízeno je mnoho důležitých záležitostí obecních, jako stavba nové
obecní školy, úprava silnic, zřízení nové umrlčí komory a odstranění staré schátralé (budovy) u samé školy. Členové výboru navštěvovali schůze velmi pilně, pročež přísluší jim plné uznání.“
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

Nabídky
Nabídka pro klienty
Nabízím poradenství v oblasti financování bydlení — máte
nemovitost, chcete provést její rekonstrukci
a nevíte kde na to vzít?
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech:
Bc. Dana Hárendarčíková Bohdana Heroková
Tel. 724 070 197 Tel. 739 057 043
Dana.Harendarčikova@mpss.cz Bohdana.Herokova@mpss.cz
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okna (plastová, dřevěná, hliníková),
dveře, žaluzie, parapety, rolety, markýzy,
zábradlí, sítě proti hmyzu, garážová vrata,
zateplování, stavební a střešní fólie
Nabízíme tyto profily oken:
SALAMANDER-NOVINKA-nejteplejší profil na trhu!
(s možností trojskla, tepelná prostupnost skla U=0,5 W/m2 K)
GEALAN
(sklo U=1,0 W/m2 K)
REHAU
(sklo U=1,0 W/m2 K)
DECEUNINCK (sklo U=1,0 W/m2 K)
(profil oken 5 a 6komorový, s kováním MACO–MULTITREND )
Dveře:

venkovní bezpečnostní GERDA, interiérové PORTA

Garážová vrata:

HÖRMANN, WAYNE DALTON

Zateplování:
materiál polystyren, minerální vata. Pracovní
technologie firmy WEBER.
Komplexní poradenství a zaměření zdarma. Budeme se těšit
na vaši návštěvu v naší pobočce, kterou najdete na této adrese:

Radniční 1234
738 01 Frýdek-Místek
tel./fax.: +420 558 638 682
mobil: +420 722 789 164
e-mail: oknakornet@seznam.cz
www.kornetbis.com
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PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ – MONTÁŽE
www.ploty-pletivo.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava–Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po–Pá 8.00—15.00
nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7000 Kč,
jinak 300 Kč.
Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže
PLOTY – PLETIVO — jsme firma, která se zabývá prodejem plotů a kompletního příslušenství pro drátěné ploty, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, lesnická a dekorační pletiva, chovatelské sítě, sloupky, vzpěry,
napínací dráty, vázací dráty, napínáky, ostnatý drát, případně podhrabové
desky. Dále nabízíme branky a vrata ve všech velikostech a jiný sortiment na
stavbu oplocení.
Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA výklopná, rolovací i sekční a to jak ruční,
tak s pohonem na dálkové ovládání.
Více informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 KČ. Kompletní nabídka je na
www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777

23

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 starosta
558 412 301 místostarosta
Správní odbor:
558 412 311 Marcela Krestová, sekretariát, podatelna
558 412 307 Lenka Hlistová, matriční úřad, ohlašovna,
objednávky služeb
558 412 308 Ing. Drahomíra Gongolová, vedoucí odboru,
občanské průkazy, přestupky
Finanční odbor:
558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí odboru, účetní
558 412 306 Jana Stachová, místní poplatky, povolení
průjezdu přes most
Stavební úřad:
558 412 302 Ing. Václav Kocich, vedoucí odboru, stavby
právnických osob a fyzických osob podnikajících
558 412 303 Jaroslava Frischtoková, stavební úřad,
stavby fyzických osob
558 412 310 Zdeňka Sikorová, stavební úřad, stavby fyzických
osob
558 412 304 Eva Peterková, stavební úřad, silniční správní úřad,
kácení dřevin,
558 412 309 Bohuslav Sikora, správce
———
558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.– Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
Uzávěrka příštího čísla 18. června 2009. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

