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Slovo starosty
Vážení občané,
v pondělí 8. září 2014 proběhlo ve víceúčelovém sále základní školy další veřejné
jednání zastupitelstva obce. Zastupitelé
projednali mimo jiné zprávy kontrolního
a ﬁnančního výboru, vzali na vědomí rozhodnutí Státního fondu životního prostředí
o přidělení dotace na akci „Zateplení budov Mateřské školy v Dobré“ nebo schválili usnesení o prodloužení linky č. 3 a č. 13
MHD, za podmínky ﬁnanční spoluúčasti
obcí Dobrá a Nošovice. Nyní čekáme na
schválení radou kraje a magistrátu. Dále
jsme informovali přítomné zastupitele
a občany o stavu jednání ve věci úpravy nebezpečné křižovatky nad kinem. V současné
době se provádí nové vodorovné značení
a instalace silničních zrcadel. V příštím
roce bude realizováno světelné signalizační
zařízení (semafory). Jde o přechodné řešení, které bude po výstavbě mimoúrovňové
křižovatky, která napojí průmyslovou zónu
Nošovice na rychlostní silnici R48, možné změnit na deﬁnitivní řešení, kterým je
kruhový objezd.
Od soboty 22. 9. až do pondělí 24. 9.
probíhala v sále Výstava ovoce a zeleniny,
kterou uspořádali naši zahrádkáři pod vedením pana Čestmíra Ježe. Touto akcí si naši
zahrádkáři současně připomněli šedesáté
výročí existence jejich základní organizace
v Dobré. Na výstavě se velkou měrou podílely také děti a zaměstnanci naší základní
školy, k vidění byly výpěstky od zahrádkářů
z Dobratic a výrobky dětí z MŠ a ZŠ Raškovice, a prezentovali se také včelaři z Dobré
a okolí. Zahájení výstavy dodalo slavnostní

ráz i požehnání úrody od našeho pana faráře Mgr. Bohumila Víchy. Myslím, že všichni návštěvníci byli, stejně jako já, nadšeni
krásnou expozicí a nazdobením celého sálu.
Všem, kteří tuto výstavu připravili, patří
velké poděkování.
V těchto dnech skončily opravy místní
komunikace v části obce k Pazderně. S touto
akcí byla spojena havarijní oprava cesty na
Vrchy, která byla vlivem silného přívalového deště v sobotu 13. 9. 2014 úplně zničena
a několik domů bylo nepřístupných. Protože pokračuje výstavba chodníků v centru
obce, opětovně vyzývám k velké opatrnosti
všechny chodce, zvláště děti ze základní
a mateřské školy.
Protože za několik málo dnů skončí
mandát současného zastupitelstva obce,
rád bych jim na tomto místě srdečně
poděkoval za jejich práci a aktivní zapojení do obecní politiky. Za velmi dobrou
spolupráci v uplynulých čtyřech letech děkuji svému kolegovi panu místostarostovi
Mgr. Milanu Stypkovi, se kterým jsme vždy
našli společnou řeč při řešení všech pracovních úkolů. Děkuji dalším členům rady obce
Ing. Drahomíře Gongolové, Liboru Mlčákovi
a Tomáši Vojtovičovi. Poděkování patří
také všem předsedům výborů zastupitelstva
a komisí obecní rady, kteří nám pomáhali,
případně dávali důležitou zpětnou vazbu,
co je potřeba změnit či upravit. Děkuji také
vedením našich příspěvkových organizací,
sportovních organizací a občanských spolků, díky jejichž pomoci jsme mohli pořádat
spoustu různých akcí. Na závěr děkuji všem
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zaměstnancům obecního úřadu, bez jejichž
práce a aktivity bychom nemohli realizovat
nejrůznější projekty. Velmi Vám chci poděkovat za osobní podporu, kdy jsem se snažil naši obec zvelebovat, což se neobešlo

bez Vašich rad a pomoci, za což jsem Vám
všem moc zavázán a za to Vám děkuji.
Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Co jsme udělali pro Dobrou v období
2010 – 2014
Dokončení rozestavěné splaškové kanalizace, včetně výstavby veřejných části domovních přípojek z obecního rozpočtu a provedení oprav místních komunikací, které byly
poškozeny stavbou.

Revitalizace a zateplení budov základní školy. Celkové náklady na realizaci akce byly ve
výši 27,7 milionů a ze státního fondu životního prostředí jsme získali dotaci v celkové
hodnotě 19,4 milionů Kč.

Zajištění dotace na zateplení budov mateřské školy. Z celkových nákladů 4,1 milionů
máme schválenu dotaci ve výši 3 753 563,- Kč.

Podpora sportovních organizací a občanských sdružení ve výši 700 tisíc korun ročně.
Rozšíření sběru separovaného odpadu o nádoby na elektro odpad a textil.
Opětovné zavedení sběru domovního odpadu prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů.

Rekonstrukci místní komunikace kolem mateřské školy až k železničnímu přejezdu.
Dokončení oprav všech bytů v bytovém domě pro seniory.
Snížení ceny služeb za dodávku elektrické energie prostřednictvím elektronické aukce
o celkem 94 310 korun ročně, což představuje úsporu ve výši 26,2 %.

Od 1. 7. 2012 mohou občané obce Dobrá celoročně a zdarma využít „Sběrný dvůr
Slezská“ ve Frýdku-Místku.

Nové webové stránky obce a aktualizované Doberské listy.
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Realizace nové třídy pro 24 dětí mateřské školy v prostorách budovy základní školy, kde
jsme investovali i do nových sociálních zařízení, celkem v hodnotě 1 077 251 Kč.

Pořízení nového čistícího a kropicího vozu, s evropskou dotací ve výši 3 482 892,- Kč.
Realizace „Varovného protipovodňového systému pro obec Dobrá“, v hodnotě
3 181 591,- Kč. Finanční dotace činila 2,8 milionu korun a obec tak pořídila současně
bezdrátový rozhlas.

Provedení „Rekonstrukce zahrady v MŠ Dobrá“, v hodnotě 1,3 mil. Kč, kdy dotace činila
972 000,- Kč.

Realizace výměny oken a dveří v budově pošty, spořitelny a lékárny, v celkové výši
1,6 mil.

Vypracování Strategického plánu rozvoje obce na období let 2014 až 2020.
Rekonstrukce a výstavba chodníků v centru obce, kdy předpokládané náklady na realizaci akce jsou dle výsledku veřejné zakázky ve výši 9 786 825,- Kč.

Pořízení kompostérů pro domácnosti v hodnotě 2 496 533,- Kč, dotace z evropských
fondů ve výši 2,2 mil.

Zajištění dotace na realizaci sběrného dvora v celkové hodnotě 5,3 milionu korun.
Ing. Jiří Carbol, starosta
Mgr. Milan Stypka, místostarosta
Vážení občané,
tento krátký přehled není statistickým
výčtem, ale pouze připomenutím nejdůležitějších akcí, které byly realizovány v období od listopadu 2010 do současné doby.
O všech akcích Vás pravidelně informujeme
v Doberských listech, kde jsou uváděny i další detaily. Nechci zapomenout ani na bohatý
společenský a sportovní život, který organizují rozmanité občanské spolky a sportovní
organizace, kdy se snažíme být nápomocni
prostřednictvím našich komisí.
Rádi bychom poděkovali všem členům
výborů a komisí, stejně jako mnoha dal-

ším aktivním spoluobčanům zapojeným do
činnosti zájmových sdružení, spolků, oddílů, klubů – bez jejich iniciativy, nezištné
pomoci na úkor osobního volna, aktivního
a zodpovědného přístupu by mnohé akce
nemohly být vůbec realizovány. Mít nápad
je jen začátek, ale najít lidi, které takový nápad osloví a zaujme, a podílet se spolu s nimi
na jeho uvedení do života, sledovat, kterak
dělá radost i ostatním občanům – ať už dětem, nebo jejich rodičům – to je oč tady běží.
A my v naší obci takové lidičky máme a jsme
na ně právem hrdi. Díky.
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Kompostéry pro občany obce Dobrá
V březnu tohoto roku jsme podali žádost o poskytnutí podpory na spoluﬁnancování projektu „Kompostéry pro občany
obce Dobrá“. Výzva na podávání žádostí
byla zveřejněna v rámci Operačního programu životní prostředí ČR. Tento program
je ﬁnancován z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR. Státní dotace byla
naší obci v létě schválena.
Na každé číslo popisné trvale hlášených
občanů obce a chalupářům, kteří vlastní
nemovitost na území obce a mají uhrazen
poplatek za komunální odpad, bude vydán
1 ks kompostéru o objemu 720 l. Kompostér
je majetkem obce Dobrá po dobu 5 let, tj. po
dobu udržitelnosti projektu. Po uplynutí
této doby se stává majetkem žadatele. Žadatel je povinen v pronájemním bezúplatném
období dodržovat základní podmínky pro
kompostování.

Na základě zveřejněné soutěže na dodávku jsme vybrali ﬁrmu s nejnižší cenou
a termín dodání je zhruba za měsíc. O konkrétních podmínkách předávání kompostérů Vás budeme informovat v příštích
vydáních Doberských listů. Jelikož se jedná
o dosti objemnou dodávku (dva kamiony), je nutné celou akci dobře organizačně
připravit. Kompostéry budou předávány nezkompletované spolu s návodem na složení.
Kompostéry budou občanům zapůjčeny na základě smlouvy o výpůjčce, kterou
při převzetí podepíše majitel nemovitosti.
S ohledem na skutečnost, že v budoucnu
bude zákonná povinnost separace biologicky rozložitelného odpadu, doporučujeme
všem vlastníkům trvale obydlených nemovitostí kompostér si převzít.
Ing. Jiří Carbol

Oprava historického kříže
Na Podhůrkách v Dobré
Na základě opakovaných žádostí občanů jsme se rozhodli opravit obecní historický kříž v části obce Na Podhůrkách. Opravu
kvalitně a rychle provedla ﬁrma – Kamenictví Voznica. Jak jsme Vás již zvali v minulém
vydání, tak v neděli 21. září 2014 v 18 hodin
proběhlo slavnostní vysvěcení obnovené
památky, které provedl pan farář Mgr. Bohumil Vícha, za což mu velmi děkujeme. Díky
patří také našemu kronikáři panu Rostislavu Vojkovskému, který připravil následující
text o existenci této historické památky.

Kříže byly stavěny většinou na mostech, rozcestí, křižovatkách cest, a podobně je tomu i u kříže, kde se kdysi říkalo „na
horních záhumnách“. Bylo to prostranství
mezi cestou k Nošovicím, Hůrkami a hranicí s Nošovicemi. Od roku 1887 je tento
díl Dobré rozdělen na dvě nestejné části železničním náspem a tratí. Místu s více chal
upami, kde se kříž nachází, se říkalo Podhůrky. Podhůrkami vedla kdysi dávno hlavní
silnice do Těšína. A poněvadž se zde rozdvojovala a mířila jiná napravo do Nošovic,
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vznikla zde křižovatka s rozcestníkem.
Pozemek s 2 a půl hektary polí a kouskem
půdy, kde kříž stojí, vlastnil od roku 1874
částečně, od roku 1899 zcela František
Charvát, který bydlel ale blíže křižovatky na
opačné straně silnice k Nošovicím, v polozděném domě č. p. 45. Byl to hluboce věřící
člověk, který po vzoru svého bratra Jana,
jenž postavil na svém pozemku na Vrchách
kříž v roce 1878, postavil na svůj náklad
a na svém pozemku jemu podobný kříž na
okraji silnice v roce 1923. Byl-li postaven
na místě staršího kříže, není možno říct, na
starých mapách žádný kříž v těchto místech
vyznačen není. Stál tady ale zmíněný rozcestník, na němž byl ukazatel doleva s nápisem „Nach Teschen - do Těšína“ a doprava
„Nach Noschowitz - do Nošovic“. Ke stavbě
kříže se František Charvát odhodlal až ve
stáří, kdy měl 77 let a už byl 24 let vdovcem.
Odpoledne 9. prosince 1923 šlo procesí
z kostela na místo, kde byl nový kamenný

kříž zdejším farářem P. Josefem Bártou posvěcen. Byla to také neděle a možná i slunná, poněvadž kronika píše, že podzim byl
toho roku mírný. Kříži se pak říkalo „Charvátův kříž“ (po našemu „Chorvotuv křiž“),
ale je zvláštní, že ho nikdo nevyfotografoval, a tak o znění původního nápisu víme jen
z paměti starousedlíka. V roce 1985 jeden
náš obětavec chtěl kříž opravit o volném
čase a zadarmo, jen aby poškádlil tehdejší
funkcionáře, poněvadž bylo před květnovými svátky a kolem chodíval prvomájový průvod, ale odradili ho sami farníci, aby raději
nepopichoval… Kdy František Charvát zemřel, nevíme, V roce 1945 se celá Charvátova rodina vystěhovala do Lichnova osídlovat
pohraničí a jejich pole bylo rozparcelováno.
Ing. Jiří Carbol

Sportovní den
Sdružení obcí povodí Morávky
Již čtvrtý ročník sportovního zápolení
družstev reprezentujících jednu z obcí Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM) pořádala v sobotu 20. září 2014 obec Raškovice.
Po poledni se začal areál fotbalového hřiště plnit sportovci jednotlivých obcí
v působivých barevných dresech a úderem
14. hodiny bylo sportovní odpoledne zahájeno.
Nejmladší děti měly před sebou nelehký úkol – nachytat z bazénu rybičky. Těm
našim ve složení Vendula Marečková, Bára

Špačková a Jakub Špaček se vedlo velmi
dobře. Ryb se jim podařilo ulovit docela
dost a zdálo se, že bychom jako obec mohli
být úspěšní. Před sportovci však byly ještě
další disciplíny…
Starší děti soutěžily v kriketu a v házení míčku do vyřezaných otvorů. V těchto
kategoriích nás reprezentovali Radim Konvička, Anna Růžičková, Kamil Kisza, Tomáš
Valošek a Patricie Švecová. Děti si poradily
s úskalím disciplín se střídavým úspěchem
a dobré umístění jsme neudrželi.
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Naši pozici mohla změnit trojice nejstarších chlapců. Byl před nimi krátký branný
závod zakončený střelbou do terčů. Vzhledem k tomu, že naši hoši Kryštof Velčovský,
Milan Bělica a Šimon Skuplík celou soutěž

A na řadě byli „dospěláci“. Také letos
se nám nevyhnuly problémy s nominací.
Zatímco základní škola dokázala pomoci
a pan učitel Mgr. Jiří Šmahlík ve spolupráci
s vyučujícími prvního stupně sestavil tým

zahajovali, vedli si velmi dobře a vrátili náš
obecní tým do hry o cennou trofej.
Společnou disciplínou pro všechny dětské kategorie bývá každoročně štafetový
skok v pytlích. Hned po startu byly k vidění
úžasné výkony a štafety jednotlivých obcí se

dětí (dík patří tedy nejen jemu, ale i ostatním učitelům, stejně jako rodičům dětí),
v dospělé kategorii míváme velké rezervy
a nakonec i letos musel vypomoci jeden
z přítomných rodičů. K panu Martinu Konvičkovi se přidaly slečny Kristýna Zemanová
a Aneta Kiszová, kvarteto doplnil člen kulturní komise Květoslav Romanidis.
Úkolem dospělých týmů bylo ve čtveřici
společně dojet na lyžích ke stanovené metě,
poté se pánové jali věšet prádlo na připravenou šňůru, toto posléze poskládat do
koše – mezitím se dámská polovina trápila
s převážením cihel. Společně pak vytvořili
ucelenou jednotku, která postupně vybírala
vodu z kbelíku, pomocí ešusu ji dopravila
koncovému členu kvarteta a nalila ji do lavoru. Proudům padající vody neunikl nikdo ze
čtveřice. A jak si vedli naši dospělí v porovnání s ostatními družstvy? Jedním slovem
– znamenitě. Jejich výkon nás opravňoval
doufat ve velmi dobré konečné umístění.

střídaly ve vedení. Po skončení této atraktivní disciplíny jsme na tabuli spatřili celkové
pořadí soutěže dětí – a Dobrá se umístila na
pěkném šestém místě.
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Ale před námi byla úplně poslední – rovněž
tradiční – disciplína – hod čerstvým vejcem
ve dvojicích. Zde se zdržím komentáře, neboť s přibývajícím časem se začalo smrákat,
bylo docela chladno a naše dámská dvojice
– Kristýna s Anetou – pravděpodobně podcenila rozcvičení.
Sportovní den SOPM v Raškovicích končil. Téměř za tmy byly vítězům předány poháry a sladké odměny, největší radost měly

děti z Krásné, ale odpoledne prožité tímto
způsobem, kdy je navíc v praxi naplňováno
heslo „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit
se, pobavit se, poznat děti z jiných obcí“,
splnilo svůj účel.
Chtěl bych moc poděkovat soutěžícím
dětem a dospělým za jejich aktivní přístup,
za snahu reprezentovat v dresech s obecním znakem co nejlépe. Poděkování patří
také doprovodnému týmu, který „pracoval“ ve složení Jaroslava Velčovská, Šárka
Romanidisová, Jana Golíková a Květoslav
Romanidis. Spolu s několika rodiči hlasitě povzbuzovali naše sportovce, starali se
o jejich pitný režim, pomáhali radou a byli
prostě k ruce. Vše se snažil zodpovědně
zdokumentovat svými fotograﬁemi pan Jiří
Pastor. Díky moc všem.
Milan Stypka

UPOZORNĚNÍ
Na základě některých velmi podnětných připomínek z řad všímavých občanů
bychom chtěli upozornit všechny občany,
kteří využívají k přecházení hlavní silnice,
vedoucí přes naši obec, obou současných
přechodů pro chodce, aby dbali na svou
osobní bezpečnost.
Vzhledem k tomu, že bílé čáry označující
přechod pro chodce nejsou automatickou
ochranou před případnou újmou na zdraví, dbejte – prosím – děti i dospělí, na svou
bezpečnost a zdraví a při přecházení přes
komunikaci se vždy přesvědčte, zda vás
řidič vidí, zda brzdí a umožní vám bezpečný
přechod přes silnici. Toto doporučení platí

pro oba dva přechody, tedy i pro přechod
se světelnou signalizací, neboť i zde se stává, že někteří řidiči nereagují na červenou
a přechod projíždí.
A ještě dovětek na závěr – přestože se
nově vybudované zúžení na hlavní silnici
(ostrůvek) naproti budovy obecního úřadu
ne všem řidičům zamlouvá, pak vězte, že
jeho hlavní funkci lze spatřovat ve zklidnění dopravy. Pokud bude podobné zúžení
realizováno také v lokalitě naproti pekárny,
pak bude centrum obce snad bezpečnějším
místem pro všechny účastníky silničního
provozu.
Milan Stypka
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Doberská
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Doberský kulturní spolek
řeší vážnější témata
Letos na podzim si Doberský kulturní
spolek připravil pro občany Dobré divadlo.
Divadelní soubor Doberská SODA bude
hrát v Dobré, ve Frýdku-Místku a ve Staré
vsi nad Ondřejnicí. V Dobré se můžete
podívat na hru místních ochotníků v neděli
16. listopadu od 17 hodin v restauraci Obecník. Kromě toho připravujeme také večer
deskových her, jejich termín a místo konání ještě není přesně určen, a proto sledujte
informační tabule v obci. Kromě toho jsme
si ale připravili také dvě akce, jejichž obsah
bude zaměřen na vážnější témata.
V listopadu si připomene výročí 25 let
od sametové revoluce. I v Dobré se nad souvisejícímí otázkami zamyslíme. Již potřetí
k nám přijede přednášet člověk z Ústavu pro

studium totalitních režimů. Přijede František Stárek, šéfredaktor dnes již neexistujícího undergroundového časopisu Vokno, politický vězeň, a bude povídat o samizdatech.
Tato akce se koná 5. listopadu od 17:30.
V Praze se také každý rok koná festival
dokumentárních ﬁlmů o lidských právech
Jeden svět. Pořádá ho organizace Člověk
v tísni, která také umožnila veřejnosti si
některé ﬁlmy propůjčit. A my jsme si proto
vybrali dokumentární ﬁlm Na sever od slunce, který se zabývá výpravou dvou surfařů
do arktidy, mezi hory odpadků. Film se tak
dotkne témat jako jsou ekologie, adrenalinové sporty, a podobně. Akce se uskuteční
2. prosince od 6 hodin.
Doberský kulturní spolek

KULTURNÍ POZVÁNKA

Podzimní koncert vážné hudby
Srdečně zveme všechny hudbymilovné občany k návštěvě „Podzimního koncertu vážné
hudby“, který se uskuteční 14. října 2014 v 17.30 hodin ve společenském sále při ZŠ Dobrá.
Bude to již třetí ročník z řady koncertů pořádaných v tomto ročním období.
Pořadatelem je Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové ve spolupráci s Obcí Dobrá.
Na co se můžete těšit?
Zazní skladby G. F. Handla - Vodní hudba, G. Gerschvina - Porgy and Bess, A. Romea Macarena, M. Alberta - Feelings a další.
V rámci koncertu se publiku představí studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě, žáci ze Soukromé hudební výuky – ti vytvoří ﬂétnový soubor a dvě ﬂétnová tria,
poprvé v Dobré přivítáme smyčcové trio tvořené žáky ze ZUŠ Havířov.
Přijďte si poslechnout nejen „vážnou“ hudbu, ale také známé melodie.
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
Miriam Dýrrová
-9-

Přehled jednání Zastupitelstva obce
Dobrá za volební období 2010 – 2014
Zvolení členové Zastupitelstva obce Dobrá se ujali svých funkcí na ustavujícím zasedání
dne 16. 11. 2010.
Poté se sešli celkem dvacet krát, a to 9. 12. 2010; 16. 2. 2011; 11. 4. 2011; 27. 6. 2011;
1. 8. 2011; 19. 9. 2011; 12. 12. 2011; 20. 2. 2012; 16. 4. 2012; 25. 6. 2012; 24. 9. 2012;
17. 12. 2012; 18. 3. 2013; 17. 6. 2013; 22. 7. 2013; 16. 9. 2013; 16. 12. 2013; 10. 3. 2014;
9. 6. 2014; 8. 9. 2014.
Přehled docházky členů zastupitelstva obce je uveden v tabulce.
Počet jednání ZO, kde byl člen zastupitelstva:
Jméno a příjmení člena ZO

přítomen

omluven

nepřítomen

poznámka

Ing. Jiří Carbol

21

0

0

Ing. Drahomíra Gongolová

21

0

0

Tomáš Vojtovič

21

0

0

Libor Mlčák

20

1

0

Jaroslava Velčovská

20

1

0

Mgr. Milan Stypka

19

2

0

Mgr. Vítězslav Pantlík

18

2

1

Zdeněk Kafka

17

4

0

Ing. Michal Kantor

17

2

2

Ondřej Novák

17

2

2

Jiří Kaňok

15

4

2

JUDr. Oldřich Carbol

6

1

0

Mgr. Alice Tancerová

6

3

12

MUDr. Jarmila Hankeová

5

9

7

Ladislav Žurek

3

4

3

Ujal se funkce 12. 12. 2011,
rezignoval 6. 11. 2013

Chroboková Jana

2

1

1

Ujala se funkce 16. 12. 2013

Leona Bařinová

0

0

0

Rezignovala dne 1. 11. 2010

Rezignoval 28. 11. 2011

Gorošová Martina – vedoucí správního odboru
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Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů
Znovu i tento rok nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpadů. Sběr
bude zajištěn přistavením velkoobjemového kontejneru na stanoviště „Za obecním úřadem„
(u garáže):
Přistavení kontejneru: 10. 10., 24. 10., 7. 11.
Odvoz kontejneru: 13. 10., 27. 10., 10. 11.
Kontejner bude označen cedulí „Určeno ke sběru biologicky rozložitelných odpadů“
včetně informací, co lze do kontejneru odložit:

UKLÁDEJTE

NEVHAZUJTE!!!

-

-

trávu, seno
listí, jehličí
zbytky ovoce a zeleniny
piliny

větve z ořezu stromů a keřů
odpady živočišného původu
tekuté nebo kašovité odpady
odpady v obalech
stavební odpady
jiné odpady (sklo, plasty, kovy apod.)

Prosíme občany, aby do kontejneru odkládali pouze kompostovatelné odpady dle uvedených pokynů. V případě, že bude biologicky rozložitelný odpad znečištěn nežádoucími odpady, např. objemnými, nebezpečnými apod., nebude Frýdecká skládka, a.s. schopna tento
odpad využít, ale bude jej nutno uložit na skládce.
Jsme rádi, že jste si již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, který
je umísťován za obecní úřad. Dle sdělení pracovníků Frýdecké skládky a.s. se akce zdařila,
a proto v ní budeme pokračovat i nadále .
Termíny přistavení kontejnerů na BRO budou průběžně zveřejňovány v dalších vydáních Doberských listů.

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2014
10. 11., 8. 12. 2014 – vždy do 12.00 hodin.

- 11 -

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU
DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
•

u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230V) AC:
- u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového
vedení 1,5 m
- u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení
1,5 m

•

u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně:
- u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,5m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení
1,5 m
- u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,6 m

•

u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC včetně:
- u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m
- u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší
vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku
3 m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN
50110-1 a na internetových stránkách http://www.cezdistribuce.cz. K vodičům se nesmí
přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah
- 12 -
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nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. Zásah, při
kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční
služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě
budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých
hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném
pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – zákaznická linka 840 840 840.

Výsledky závodu horských kol
V sobotu 20. září se, za hezkého počasí, uskutečnil třetí ročník závodu školní mládeže na
horských kolech. K startu se dostavila zhruba dvacítka děvčat a chlapců 6. – 9. ročníku ZŠ.
Výsledky:

Mladší dívky:
Starší dívky:
Mladší chlapci:

Starší chlapci:

1. Radka Saranová
2. Karolína Niklová
1. Lucie Pohludková
2. Melanie Králíková
1. Martin Pohludka
2. Martin Sekanina
3. Kamil Škandera
1. Jakub Šaněk
2. Martin Skarka
3. Jan Romanidis

Vítězům blahopřejeme, všem startujícím děkujeme za účast.
Poděkování patří také provozovateli Kačabaru p. Pavlu Velčovskému, který poskytl všem
dětem zdarma menší občerstvení.
Za Sportovní komisi Zdeněk Kafka
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Činnost Sportovní komise
v tomto volebním období
Činnost Sportovní komise Rady obce
Dobrá v minulých čtyřech letech navazovala na akce z předešlých let, některé turnaje a
soutěže byly zařazeny nově. Ročně proběhlo
asi dvacet sportovních akcí, do kterých se
zapojilo několik stovek soutěžících. Nebudu
hodnotit jednotlivé akce, ale chtěl bych připomenout jen některá „nej“.
Nejstarší je bezesporu historie fotbalových zápasů Svobodní – Ženatí. Pokud
mám správnou informaci, konal se letos již
47. ročník.
Soutěží s největší účastí je tradiční Vánoční turnaj judistů o pohár starosty, kterého se pravidelně zúčastňují na tři stovky
dětí.
Soutěž s největším počtem startujících
družstev je turnaj v Nohejbalu – letos 12.
ročník.
Nejnovějšími akcemi posledních let je
turistika v Beskydech, závod horských kol
a zvlášť oblíbený turnaj Pétanque.
Věřím, že i tyto akce si vybudují v příštích letech svou tradici.

Za organizací všech sportovních akcí
stojí nejen členové Sportovní komise, ale
desítky dalších lidí – členů sportovních seskupení, z řad dobrovolníků a nadšenců.
Bez nich by to nešlo. Všem patří naše poděkování, stejně tak jako řadě sponzorů, jejichž dary obohacují mnohé sportovní akce.
Věříme, že tomu tak bude i v budoucích letech.
Nové Sportovní komisi, která začne pracovat v příštím volebním období, přeji mnoho zdaru a úspěchů v jejich práci, nové nápady a plány, nadšené dobrovolníky, bohaté
sponzory a co největší zájem občanů.
Zvlášť chci poděkovat členům Sportovní
komise ve složení:
Ladislav Hájek
René Křižák
Eduard Mališ
Vojtěch Mališ
Pavel Peterek
Předseda Sportovní komise
Zdeněk Kafka

Dobrá zleva - zaregistrováno
devět volebních stran
Je to nejvyšší počet od roku 1990, kdy se
poprvé volilo do obecních zastupitelstev. Od
tohoto roku, až do r. 2010, kandidovaly čtyři
volební strany. Zlom přišel v roce 2010, kdy
bylo registrováno 7 volebních stran a uskupení.

Kdo zná trochu historii minulých let,
pak ví, že na komunální scéně v Dobré jsou
stabilní politické strany KSČM, KDU-ČSL
a ČSSD. OF byla rozjezdovka a ODS již od
2002 nekandidovala. Po roce 2002 jsou zde
nové subjekty, které pod hlavičkou „nezá-

- 14 -

10/2014
vislí“ jsou alternativou k politickým stranám a mají-li zájem o dění v obci a chtějí-li se podílet na věcech veřejných, pak je to
určitě přínos. Voliči mají větší výběr. Ale
zároveň je nepřehledné, s jakým programem a jak budou vystupovat. V tom jsou
klasické volební strany čitelné.
Dobrá zleva - pod tímto logem jde sdružení KSČM a nezávislí kandidáti do voleb
a chtějí oslovit občany programovými prioritami navazující na přijatý Strategický plán
rozvoje obce Dobrá do roku 2020.
Plán rozvoje obce byl zpracován dotazníkovou formou a vyjádření, Vás občanů,
bylo pro nás informací, jak se má obec v dalším období rozvíjet. Schválení plánu jsme
v obecním zastupitelstvu podpořili.
V následujícím volebním období budeme prosazovat opravy cest v okrajových částech obce. Zlepšení čistoty ovzduší - kouř
v zimním období, který v některých částech
obce trápí občany. Naše obec již má přes tři
tisíce obyvatel a pro orientaci by stálo za to
přistoupit k pojmenování ulic - navázání na
již zpracovaný návrh.
Je chybou, že policie již nesídlí v obci
a není v kontaktu s občany. Proto je nutné
vyžadovat lepší informovanost o bezpečnosti v obci od této instituce. Zvýšený provoz, rychlost vozidel a parkování v obci, se
jeví jako určitý problém.
Jednání obecního zastupitelstva se zúčastňuje málo občanů. Ale pevně věříme,
že většina má zájem o dění v obci. Proto je
prospěšné znovu zavést přehrávání videozáznamů a zápisů z jednání na web strán-

kách obce a ne jenom podávat informace
v Doberských listech. Do tohoto okruhu
patří průhledné a výběrové řízení a ﬁnancování zveřejňované také na těchto stránkách.
Jsme proto, aby se vytypovala místnost,
nebo budova pro zřízení výstavní síně, k celoročnímu užití vystavování děl vytvořených
místními obyvateli.
Mezi námi občany je mnoho takových,
kteří mají koníčky sběratelské - různých
předmětů, fotografují, malují, chovají různé živočichy atd. Jedna taková výstava již
proběhla s úspěchem, kdy občané donesli
mnoho zajímavých předmětů a dokumentů
k nahlédnutí.
Zároveň budeme podporovat již rozpracované projekty. Zřízení sběrného dvora,
vybudování chodníku na Nošovice - nyní
jsou řešeny chodníky ve středu obce a na
Pazdernu, ale není připraven projekčně
a stavebně chodník na Nošovice. Zateplení mateřské školky, rekonstrukce požární
zbrojnice, rekonstrukci sportovního areálu
Sparta s letním kinem.
Pokud jde o působení komunistů v zastupitelstvu, vzhledem k tomu, že jsme byli
jediní ze tří opozičních stran, kteří se pravidelně zúčastňovali jednání obecního zastupitelstva, domníváme se, že jsme vystupovali kvaliﬁkovaně a konstruktivně, ale také
i ve výborech a komisích jsme byli viditelní.
Věříme, že po letošních volbách prosadíme maximum z našeho programu.
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Jiří Kaňok, Jana Chroboková
členové obecního zastupitelstva

Ohlédnutí členů kulturní komise na
konec volebního období 2010 - 2014
Kulturní komise pro končící volební období pracovala jako velmi dobře seřízené
auto značky DOBRÉ KK ve složení:
Předseda - Jarmila Velčovská = plynový
pedál
Jakub Gryžboň, Eva Březinová = navigační
a záznamové zařízení
Radana Weissmannová = palivo
Bohuslav Matušek = elektrické rozvody
Květoslava Řízková = spojka
Šárka Romanidisová = řadící páka
Květoslav Romanidis = otáčkoměr
Jaroslava Matyskiewiczová = auto-tuning
Jana Golíková = volant
Lea Bařinová = světla, blinkry
Naše práce vypadala po celé čtyři roky
takto:
Auto stojí. Sešlápnu spojku (Květka),
zařadím jedničku (Šárka) přidám plyn
(Jarča V.) a pomalu pouštím spojku. Občas
to v tuto chvíli chcípne, tak znovu otočím
klíčkem a aktivuji elektrické rozvody (Bob).
Auto by se mělo rozjet. (Pokud se nerozjede,
tak je to většinou tím, že je vytažená ruční
brzda - pan místostarosta dohlíží a nepustí
aniž by souhlasil).
Zatím to vypadá jednoduše. Fígl je
v tom, že při rozjíždění je potřeba často dělat spoustu dalších věcí -- typicky zatáčet volantem (Janka), blikat a svítit (Lea). Otáčkoměr (Květoš) ukazuje, jak moc se otáčí
motor. Aby auto dobře jelo, nesmí se točit
málo ani moc. Při jízdě se stane, že auto
chcípne. Chcípnutí je triviální označení vy-

pnutého motoru a podobá se to stavu, kdy
zamrznou Windows -- nic nefunguje. V tom
případě se musí znovu nastartovat popřípadě dolít palivo (Radka W). Kdybychom se
náhodou vyhnuli správným cestám a pan
místostarosta coby momentálně nepřítomný člověk nemohl dohlídnout na cíl cesty
je tu navigace a záznamové zařízení (Kubík posléze Evik). Konečně pak dokonalý
automobil má řádný tunning (Jaruška M),
abychom byli na čtyřleté cestě vidět a taky
někdy poutali pozornost.
Někdy byly otáčky motoru moc nízké
a nebo když jsme moc zpomalili a náš cíl byl
větších rozměrů potom jsme využili posilovače řízení a vypnuli posilovač brzd. Společným ovládnutím stylu jízdy jsme dojeli do
mezistanice. Důležitými díly pro nás byli:
SDH Dobrá, sportovní komise, doberští
skauti, rodina p. Prčíka, J. Hromjáková,
p. Kohut, I. Schilerová, B. Vláčilová.
Autorizovaným servisem pro naši značku se stal Obecní úřad v Dobré. Nemohu
nezmínit ochotu, vstřícnost správních zaměstnanců úřadu pod vedením p. B. Sikory
a p. Prčíka. Samozřejmě i ostatní zaměstnanci byli vždy nápomocni spolupráci a radou. Za čež velmi děkujeme.
Na trase, která trvala čtyři roky jsme rovněž potkali paní učitelky a učitele z místní
školy a školky. Děkujeme tímto za pravidelné dolévání motorového oleje a nemrznoucí
směsi do ostřikovačů v podobé každoročního nastudování programu s dětmi a obohacením naši palivové směsi o nezbytné složky
pro splnění emisních limitů.
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Naši trasou jsme projížděli akcemi jako
byly:
Mikuláš, obecní plesy, MDŽ, Den matek, koncert J. Hutky, křest knihy R. Vojkovského, Komici s.r.o., Donutil 2x, Ander
z Košic, Fleret, Koncerty p. M. Dýrrové,
soutěž Bingo – pivovar Hanušovice, Turné
čtyř můstků – Izer, Vaňková, Gala pro Gogola – Přeučil, Svěcený, Bastoviny, Kateřinské zábavy, koncert Evy a Vaška, pomoc
při hrách bez hranic, výpomoc při koncertě
syna a otce Rakových.
Pomalu a s jistotou dojíždíme naši
čtyřletou cestu. Jsme rádi za to, že se nám
povedlo jednotlivými součástkami našeho
autíčka DOBRÉ KK přispět a podílet se na
kulturním životě naší obce.

Za použití klaksonu na němž drží prst
všichni členové kulturní komise:
„TuTů TuTůTuTůTuTůůůůůůůůůů......“!
Naši milí spoluobčané: „Budeme rádi, když
se naši jízdy v podobě kulturních akcí budete zúčastňovat v hojnějším počtu!“
Věci se mění.
Lidé se mění.
Pocity se mění.
JE DOBRÁ VĚC,
ŽE VZPOMÍNKY NE.
Kulturní komise

Komise Životního Prostředí
v letech 2010-2014
Komisi Životního Prostředí si zřizuje pravidelně rada obce, jako poradenský
orgán. Naše činnost je tedy v samosprávě
obce. Pro radu jsme orgán, který připomínkuje různé činnosti, podává podněty
ke zlepšení životního prostředí apod. Dávali jsme podněty k tomu, co by obec měla
provádět. Připomínkovali a vytvářeli jsme
například vyhlášku ke kosení zeleně v intravilánu obce. Připomínkovali jsme s ohledem
na životní prostředí i schvalovaný územní
plán obce Dobrá. Pod životním prostředím
si musíme představit širší oblast než jen
přírodu a ekologii. Životním prostředím je
všechno kolem nás, v čem žijeme.
Připomínkovali a schvalovali jsme žádosti o kácení stromů podávané občany.

Kontrolovali jsme kácení stromů bez povolení obce. Dokonce jsme i strom nevhodně rostoucí do drátu elektrického vedení
káceli jako komise. Ale naproti tomu jsme
i provedli výsadbu, jak zahuštění vrb kolem
Černého potoka, zhuštění výsadby kolem
obchvatu Dobré a doplnění této výsadby.
Toto doplnění jsme dokonce nyní při další
takovéto akci pojali minulou sobotu jako
akci s veřejností, aby se i ta zapojila do
ochrany a obnovy životního prostředí v obci.
Prováděli jsme také úklid kolem řeky
Morávky, který bychom rádi ještě letos
zopakovali, pokud tomu budou klimatické
podmínky přát. Přivedli jsme obec na myšlenku pořídit z dotací kompostery, kterými
by mělo být docíleno to, že bude obec vyvážet
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nejen méně odpadů, které lze biologicky
zpracovat opětovně na našich zahrádkách,
ale přispěje se tím i k ochraně životního
prostředí nás všech. Již v příštím roce bude
obec tyto kompostéry zapůjčovat Vám občanům k jejich využití. Zasadili jsme se
o výsadbu dvou krajinotvorných prvků –
ovocné smíšené aleje Na Vrchách a výsadby
protihlukové aleje vedle obchvatu Dobré.
Tyto dvě poslední akce prováděli členové
spolku DOBRÁ 3000, o.s.
Děkuji tímto všem aktivním členům
Komise Životního Prostředí za jejich činnost a doufám, že příští volební období
budou noví členové této komise alespoň
minimálně stejně činorodí. Doufám že jste
byli spokojeni s naší činností i Vy, samotní
občané.

Mgr. Vítězslav Pantlík
předseda Komise Životního Prostředí

Klub Seniorů
Opět se nám přiblížila polovina září, a to
znamená, že senioři vyrazili na druhý zájezd v tomto roce. Sraz účastníků byl v 8:00
hodin na parkovišti u kostela. Po příjezdu
autobusu jsme nastoupili a vyrazili směr
Kunín, kde jsme měli objednanou prohlídku
místního zámku.
Zámek v Kuníně je jeden z nejcennějších
barokních zámků severní Moravy a Slezska.
Pro hrabata z Harrachu jej v letech 17261734 vybudoval věhlasný rakouský stavitel
Johann Lucas von Hildebrandt. Největší
rozkvět zažil zámek na přelomu 18. a 19. století za osvícené majitelky Marie Walburgy,
která zde vybudovala jeden z nejmodernějších
vzdělávacích ústavů v tehdejší střední Evropě. Jeho nejznámějším žákem byl velký čes-

ký historik František Palacký. Vedle zámku
stojí Kostel Povýšení Svatého Kříže, který je
se zámkem spojený dřevěným mostem.
Za války a po ní prošel zámek značnou
devastací. V roce 1999 se stal vlastnictvím
obce Kunín, která se postarala se všemi, kdo
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byl ochoten pomoci, o záchranu této barokní památky a byl zpřístupněn v roce 2003
veřejnosti.
Po prohlídce zámku jsme se přesunuli
do oblasti Oderských vrchů, kde se v obci
Spálov nachází penzion Švalmův mlýn, kde
jsme měli zajištěn oběd. Penzion byl hezký
nejen zvenčí, ale také uvnitř. Prostředí bylo
příjemné a jídlo dobré.
Po obědě jsme ještě navštívili, mimo
plán, poutní místo Panny Marie ve skále.
Podle pověsti zde byl za dob Švédských válek zázračně uzdraven na smrt raněný voják, vodou vytékající ze skály. Tato zpráva se
rychle roznesla a mlynář ze Spálova ke skále
umístil obraz Panny Marie. Každého roku
8. září se na tomto místě koná pouť.
Opět nasedáme do autobusu a přesouváme se na další zastávku našeho zájezdu,
a to do Wesselského mlýna, o kterém pochází první zmínka z roku 1571. Zachovalý
komplex vodního mlýna a mlecího zařízení
s náhonem v areálu zemědělské usedlosti je
ojedinělý.

Význam památky je dán i kontinualitou
vlastnické držby objektů rodem Wesselsky
po dobu téměř 200 let. V současné době
jsou majiteli objektu manželé Královi.

Tímto byl program zájezdu vyčerpán
a my nastoupili do autobusu a vydali se cestou směrem ke svým domovům. Počasí nám
přálo, viděli jsme zajímavé věci, a tak se
můžeme těšit na příští rok.
Čeněk Juřica, předseda

Ozdravný pobyt
Také v letošním roce nabídla okresní organizace Svazu tělesně postižených ozdravný pobyt pro tělesně postižené v hotelu Kahan na Horní Bečvě.
Přihlásilo se 13 členů z klubu v naší obci
Dobrá.
Po zaplacení poplatku jsme dostali informace o způsobu přepravy a přibližného
programu po dobu pobytu. Odjez byl 31.
srpna v 10:00 hodin z autobusového stanoviště. Po příjezdu k hotelu Kahan jsme byli
ubytováni a odebrali jsme se do jídelny na

oběd. Před obědem nás přivítal provozovatel hotelu a seznámil nás s provozním řádem
a možnostmi využití našeho času.
Po obědě jsme se blíže seznámili s prostředím hotelu o kdo chtěl, tak si objednal
masáže, kterých bylo několik druhů, nebo
vanové koupele. Každý den jsme měli k dispozici krytý bazén po celý den.
Počasí však bylo příjemné a proto lákalo
k vycházkám po okolí, a hlavně po lesích, ve
kterých rostlo dostatek hub.
Zástupci okresní organizace pořádali
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každé ráno rozcvičku, které se zúčastňoval
značný počet účastníků. Proběhl také turnaj
v ruských kuželkách, kde jsme vybojovali
3. místo. Účastníci z Dobré měli 2 sady pétanque koulí, a i přes nevhodný terén si taky
zahráli.
Kdo měl zájem mohl navštívit vedlejší
hotel a navštívit solnou jeskyni.
Vycházky měly za cíl nejen okolní hotely
a penziony, ale také Sachův pramen k nabrání vody pro dodržování pitného režimu.
Ve středu byl po večeři taneční večírek,
kde jsme si zatančili a zazpívali.
A tak jsme, každý podle svých zájmů
prožili týden a nastala sobota a odjezd do
svých domovů. Pobalili jsme věci, rozloučili

se s personálem hotelu, který se o nás vzorně staral, a odjeli autobusem na autobusové
stanoviště a pak domů. Pobyt se všem líbil,
a budeme se těšit, že příští rok se budeme
moci zúčastnit.
Čeněk Juřica

Výstava k šedesátému výročí založení základní
organizace Českého zahrádkářského svazu
Výstava se pro veřejnost otevřela v sobotu, úderem deváté hodiny. Požehnal jí pan
farář Mgr. Bohumil Vícha a byli přítomní
zástupci všech spolků, kteří se zúčastnili
výstavy, spolu s panem starostou, místostarostou a ředitelkou základní školy.
Tato výstava byla pojata jako výstava
mikroregionu povodí řeky Morávky, i když
nebyla napsaná v kalendáři akcí, podařilo
se přesvědčit předsedy základních organizací, aby se této výstavy zúčastnili. Přes
tyto prvotní potíže se podařilo domluvit
s naší základní školou v Dobré, aby žáci
přinesli výpěstky, o které se starali celý
pěstební rok. Na výstavě se sešlo a prezentovalo 26 výpěstků od žáků z naší základní
školy, v zastoupení od první až po devátou třídu. Všichni tito žáci byli odměněni
za svou snahu a byla z toho nejkrásnější expozice s jejich pracemi sovy a spol.

Nad touto soutěží a celou výstavou převzal
patronát náš pan starosta Ing. Jiří Carbol,
za to mu vyslovujeme poděkování. Naše
organizace velmi dobře spolupracuje
s organizacemi zahrádkářského svazu
Dobratice, Vyšní Lhoty a Raškovice. Tyto
organizace nám udělaly tuto výstavu pestřejší a zhotovily krásné aranžmá se svými
výpěstky a všechny obohatili svou expozici
s pracemi žáků ze základních škol a mateřských školek. Nejkrásnější a oku lahodící
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byla expozice základní školy Dobrá. Celkově se sešlo mnoho vzorků ovoce, z toho 122
jablíček, 16 hrušek, 50 ks zeleniny, 15 odrůd brambor a 2 ks ﬁalových brambor.Dominantou byla slunečnice, vysoká tři metry
s plodem o průměru 60 cm, kterou vypěstovali M+B Tvrdý, viz naše foto. Na této
výstavě také se podíleli ZO včelařů Dobrá,

kteří nabízeli med a medovinu, výstavku
medových perníků od Alenky Křibíkové
a na panelech znázorněn život včel.
Na tuto výstavu se přišlo podívat jen 298
občanů. V pondělí 365 dětí z mateřské školy
a základní školy Dobrá.
Předseda ZO ČZS Dobrá, Čestmír Jež

Základní škola Dobrá informuje…
Adaptační kurzy 6. ročníku
Mezi speciﬁka naší školy patří to, že jako
škola spádová vytváří při přechodu dětí na
2. stupeň úplně nové kolektivy, v nichž se
řada žáků nezná. Abychom nově vytvořeným třídám umožnili příjemnější přechod
na 2. stupeň a omezili přirozený stres, který
zažívá každý člověk, když mění školu či zaměstnání, každoročně pořádáme dvoudenní adaptační pobyty pro žáky 6. ročníku.
Třída 6. C v hereckém zápalu velmi rychle
překonala zábrany.

Třída 6. B se svou třídní učitelkou Mgr. Janou Filipovou
vybudovala velikou mohylu z kamení.

Také letos proběhly postupně v měsíci
září všech tří 6. tříd. Třída 6. A příjemně trávila čas v rekreačním středisku Budoucnost
v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, 6. B
zavítala do penzionu Zátiší v Komorní Lhot-

ce a 6. C vyrazila za dobrodružstvím k vodní
nádrži Morávka (penzion U Přehrady).
Program adaptačního kurzu byl vždy
velmi podobný, byť v mnohém závisel na
počasí. Vyučující si připravili pro žáky řadu
kolektivních aktivit a her, jejichž společným
záměrem bylo rozvíjet týmovou spolupráci,
vzájemnou toleranci a respekt k druhému.
Dětem se pobyty velmi líbily a odnášely si
mnoho nových zážitků, byla navázána nová
přátelství, která mohou s trochou štěstí vydržet klidně na celý život. Přejeme našim
šesťákům, aby se jim v jejich nové třídě líbilo
až do konce devítky.
Mgr. Jan Lörinc
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DOBRÁ ZAHRADA – POZNÁNÍ A ZÁBAVA!
Vážení občané a přátelé naší školy,
dovoluji si Vás požádat o spolupráci
a podporu naší školy v rámci programu
PRAZDROJ LIDEM.
Náš projekt „Dobrá zahrada - poznání
a zábava!“ postoupil do veřejného hlasování, které se koná od 1. 10. 2014 do
31. 10. 2014. Společnými silami můžeme
získat ﬁnanční prostředky pro projekt, jehož
cílem je přebudování nevyužitého prostoru
školního atria na naučnou zahradu, která

v dětech a návštěvnících probudí zájem
o přírodu, bude prostorem pro jejich relaxaci a trávení volného času. Vznikne nejen výukové a relaxační zázemí pro žáky, ale také
příjemné místo pro moderní environmentální vzdělávání, projektovou výuku, volnočasové aktivity a setkávání místní komunity.
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Co zahrada nabídne a čím bude prospěšná?

Do hlasování se mohou zapojit pouze občané starší 18 let s trvalým pobytem na území
ČR. Každý dvoustý hlasující bude odměněn
drobným dárkem.

vat pouze jednou. Každá další SMS zpráva
z čísla, z něhož již bylo hlasováno, bude
z hlasování automaticky vyřazena.

Možnosti hlasování:

Vážení občané a přátelé naší školy,
prosím, podpořte svým hlasem společně se
zaměstnanci, žáky a jejich rodiči náš projekt
Dobrá zahrada – poznání a zábava!, projekt
PLR 11.

ONLINE HLASOVÁNÍ
Hlasovací formulář bude od 1. 10. 2014 přístupný na www.prazdrojlidem.cz, kde také
naleznete podrobná pravidla hlasování.

SMS zprávy
Hlas našemu projektu lze zaslat formou
SMS zprávy na  737 544 867 ve tvaru
PLR 11. SMS zpráva je zpoplatněna jako
běžná SMS zpráva do sítě T-mobile dle
zvoleného tarifu. Z každého čísla lze hlaso-

Za děti i zaměstnance ZŠ Dobrá předem
za Vaši podporu děkuji!
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Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“
Tak nám zdárně uběhl první měsíc nového školního roku a děti naší MŠ měly možnost
absolvovat hned dvě vydařené akce. Tou první byla

Výstava ovoce a zeleniny,
která proběhla ve společenském sále
zdejší ZŠ. Organizátorem této každoroční
akce je Základní organizace zahrádkářského svazu v Dobré a účastnili se ho zahrádkáři z okolních vesnic Mikroregionu povodí
Morávky. Dětem až oči přecházely ze záplavy nejrůznějších odrůd jablíček, hrušek,
švestek a také spousty zeleniny. Děti obdivovaly velké dýně a některé druhy mohly také
ochutnat. Líbily se plody, které vypadaly

jako papoušci i ostatní vystavené exponáty
v podobě panáčků, kočiček apod. Také děti
naší MŠ „Barevný svět“ přispěly svou „troškou do mlýna“ svými výrobky v podobě
např. kukuřičných panáčků, obrázků s ovocem a zeleninou, „ovocných kompotů“ atd.

Výstavu prací našich dětí opět naaranžovala paní učitelka Lenka Tvrdá.

Dravci na naší zahradě
Druhou zdařilou akcí měsíce září bylo
sokolnické vystoupení skupiny Vancoš.
Děti všech šesti tříd naší MŠ se sešly na
naší školní zahradě a čekaly, co se bude dít.
A čekání nebylo vůbec dlouhé, neboť mezi
děti velice záhy přiletěli první dravci dvou
veselých sokolníků. Děti tak měly možnost
postupně se seznámit s jednotlivými dravci
a pozorovat let káňat, supů, sokolů, orlů,
jestřábů, kondorů i sov. Někteří dravci si
dokázali udělat legraci i ze svých sokolní- 28 -
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ků, což se u dětí setkalo s velkým ohlasem
a hlavně vyvolalo salvy smíchu. Sokolníci
zapojili do svého vystoupení nebojácné děti
a také paní učitelky. Představení bylo opravdu zdařilé a dětem zpříjemnilo a zpestřilo
slunečný den na naší zahradě.
Mgr. D. Dvořáčková

Pohár olympijských nadějí
počasí neohrozilo

k rozhodnutí uspořádat venkovní soutěž také
v dalších letech. Pro případ špatného počasí
jsou v rezervě tělocvičny základní školy. Letos nám počasí nepřálo, avšak průběh soutěže tím nebyl nijak ovlivněn. V tělocvičně základní školy se sešlo 150 borců ze 16. klubů.
V klubové soutěži zvítězili domácí před Baníkem Ostrava a TJ Ostrava. Naši vybojovali
30 medailí a 86 vítězných utkání.

Pivní slavnosti Radegast a soutěž judistů se uskutečnily v jeden den. Zatímco judisté se z venkovního prostředí přestěhovali do
tělocvičen základní školy, pivovar se stejně
jako loni utopil v blátě. Pohár olympijských
nadějí nahradil v loňském roce Pohár primátora Frýdku-Místku a jako jediná soutěž
v republice se uskutečnil pod širým nebem.
K experimentu se pořadatel (Judo Dobrá)
odhodlal z důvodu rekonstrukce tělocvičen. Mimořádný ohlas účastníků přispěl

Judisté se intenzivně
připravují na mistrovský
závěr sezóny
Kvalitní a náročná příprava je základním
předpokladem úspěchu každého sportovce.
V tomto ohledu jsou doberští judisté velmi
důslední. Ročně upořádají až 8 tréninkových soustředění, kterých se zúčastňuje
v průměru 70 sportovců. Intenzivní celodenní příprava na jednom z těchto soustředění se rovná dvou měsícům běžné přípravy
v kroužcích juda. V září letošního roku se
uskutečnilo soustředění klubu v Raškovi-
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Účastníci přípravného soustředění v Raškovicích.

cích. Za účasti nejlepších krajských trenérů
se zde naši borci připravovali na nastávající
mistrovské soutěže. Zvýšená pozornost byla
tentokrát věnována boji na zemi (newaza),
ve které mají rezervy především starší žáci.
Velká skupina nejmladších benjamínků
se zdokonalovala v základních technikách
a připravovala na zvýšení technického stupně (kyu). Zážitkem pro všechny přítomné
byla návštěva a ukázka práce s japonským
mečem (katanou), kterou předvedl „poslední žijící potomek mistra Jigoro Kana“.
Lji Shokudai. Kromě tohoto soustředění
absolvovali nejlepší doberští judisté ještě reprezentační tréninkové campy v Brně
a Teplicích.

Úspěšná nominace na
mistrovství republiky
Posledního nominačního turnaje „Mezinárodní velká cena Brna“ se za účasti více
než 1100 judistů z 11-ti států se zúčastnilo

Luděk Kubíček vybojoval na GP Brno stříbro.
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18 našich judistů. Většina z nich si připsala
důležité nominační body. Z doberských brali
v žákovské kategorii medaile Karolína (2),
Luděk (2) a Eliška (3) Kubíčkovi. Po čtyřech kolech českého poháru si nominaci na
mistrovství republiky vybojovalo 22 našich
chlapců a děvčat. Z výsledků dalších soutěží uskutečněných v průběhu září je potřeba
zmínit především 3. místo Natálie Majdlochové v GP benjamínků v Myslowicích
a páté místo Petry Stachové na Evropském
poháru ve Waršavě.

školy je to již 48 nových členů. Samozřejmě
je to spojeno s vyšší náročností na organizaci a práci trenérů. V průměru se na tréninku
schází šedesát chlapců a děvčat. Podstatná
většina se jich připravuje na tatami v malé
tělocvičně. Menší skupina začátečníků
v „kabinetu“ nad tělocvičnami. Kdyby se
sešli všichni registrovaní členové na jeden
trénink, bylo by asi místa málo. „Naštěstí“
je vždy nějaká absence. Klub zakoupí další
tatami v hodnotě 150.000,- Kč., potřebné
pro rozšíření tréninkové plochy.

Letošní nábor je mimořádně
úspěšný – stále přicházejí
další zájemci ze školy
a mateřské školky

Rodiče, přijďte se
podívat na trénink
a přiveďte své děti

Školní kroužek, který má již dlouholetou
tradici a jistě také patří k úspěšným reprezentantům školy a obce, zažívá od září nápor
nových zájemců o přípravu ve všestranném
sportu, který může být nejen vhodným doplňkem pro každé dítě dnešní doby, ale také
nejlepší průpravou pro ostatní, zejména kolektivní sporty. Společně s dětmi z mateřské

Uděláme vám z nich borce. Místo u nás
najdou i děti, které se zrovna necítí být
sportovci. Máme zájem o malé, velké, lehké
i těžké váhy. S námi může sportovat každý.
Tréninky a nábor probíhají v průběhu celého roku, každé úterý a čtvrtek od 16,30 do
18,00 hod. Bližší informace na www.judomorava.cz. nebo na tel.č. 605 513 429,
605 513 443. Email: judoskpova@seznam.cz

Změna ordinační doby
– Dětské středisko, MUDr. Iva Kučerová
Čtvrtek 23. 10. 2014

7.30 – 9.00 hodin

Pátek 24. 10. 2014

7.30 – 9.00 hodin

- 31 -

10/2014

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
AUTOMOTOSLUŽBY
JAN NONDEK,
LIBOR MLČÁK, Dobrá 66
Pomalu se blíží zima a pro řidiče nastává
ten správný čas na přezutí svého vozu. Nečekejte proto na první síh a přezujte si svůj
vůz v klidu. Náš servis Vám zajistí kompletní
přezutí, také Vám nabídneme vhodné pneumatiky za příznivé ceny. Dále zajišťujeme
autoservisní práce, montáž tažných zařízení,
provedeme přípravu vozidla na technickou
kontrolu.
Objednat se můžete na telefonu:

558 641 453
603 258 506
736 538 411
nebo na e-mail: mlcaklibor@tiscali.cz
Provozní doba:
Pondělí – pátek
8.00 – 17.00
Sobota
8.00 – 12.00

Kadeřnické služby

AUTOŠKOLA JISKRA
Jiří Kreuziger

Dámské, pánské, dětské
Kadeřnické služby bez čekání!

nabízí výuku a výcvik
i na autě
s automatickou
převodovkou

Nabízím:
střih, barvení, melíry, trvalou.
Po domluvě Vás přijedu
ostříhat, učesat
z pohodlí vašeho domova.

v učebně Dobrá
– budova obecního úřadu

A navíc akce pro nevěsty
svatební účes
- zkouška zdarma.

Provozní doba:
pondělí a středa
od 14.45 do 16.15 hodin.

Informace na tel. č. 775 667 826
Anna Pastorová

Tel.č.: 603 442 920, 608 122 522

Volat můžete každý den od 8-19 hod.

ČESKÁ OKNA - DVEŘE - VRATA
Naše trumfy:

OKNA
ZA
POLOVINU

Zastavte se, zavolejte!

Vlastní český 7-komorový
Ostrava, Výstavní 123
Ostrava
proﬁl
Vlastní zkušení montážníci
a zedníci
775 591 311, 777 811 471, 775 591 351
Na výrobu proﬁlů
nepoužíváme recyklát
Opava, Nákladní 15
Opava
Záruka na okna, dveře 7 let
Bezplatný servis 7 let
Služby A-Z
775 591 375
Výroba od roku 1995

ostrava@pramos.cz

opava@pramos.cz

www.pramos.cz
t
le
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od
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Volejte ZDARMA 800 100 111

10/2014

Doučím žáka ZŠ, SŠ angličtinu (i dvojice)
Jsem studentkou VŠ, vlastním certiﬁkát FCE a mám složenou
státní jazykovou zkoušku z AJ.
Kontakt: Karina.Vranayova@senam.cz
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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
558 412 302
558 412 310
558 412 304

Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
Alena Alexová, referent stavebního úřadu
Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu
Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční
správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce
--------------558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace Ministerstvem kultury ČR č.E 12337. Výtisk zdarma.
Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 10. 11. 2014 do 12.00 hodin.

