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Zpravodaj

Co se v obci dûje aneb „DOTACE“ a obec Dobrá
Vážení spoluobčané,

Množí se dotazy vás občanů na vámi volené zástupce, s ohledem na infor-
mace poskytované různými médii, jak je to s dotacemi a zda obec Dobrá pra-
cuje na získávání dotací či nepracuje a proč jsme nepožádali o tu či onu dotaci
a proč ?

Nejprve je třeba si uvědomit základní fakta.
Za posledních 10 let obec Dobrá proinvestovala nemalé částky do inženýr-

ských sítí, ať už to byla výstavba vodovodů, plynovodů či do rozsáhlé a finančně
velmi náročné stavby kanalizace — I. etapy. Opravovaly se cesty a rovněž se in-
vestovalo do výstavby obecních bytových domů. Ti z vás, kteří sledují dění
v obci si jistě uvědomují, že pouze z obecního rozpočtu tyto akce nebylo možno
realizovat a že samozřejmě byly získány dotace a k dofinancování bylo použito
bankovního zajištění. Tento fakt vedl k takovému zadlužení, že díky vysokému
ukazateli dluhové služby nám žádná banka či obdobná instituce nemohla půj-
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čit finanční prostředky, což v praxi znamená, že jsme byli do doby snížení uka-
zatele dluhové služby formou doplacení závazků, nuceni hospodařit pouze
s prostředky rozpočtu obce Dobrá. 

Jako finančně nejkritičtější se jevil rok 2003, který jsme nakonec úspěšně do-
kázali ustát. V roce 2004 jsme získali dotaci z Ministerstva financí ve výši 5 mi-
liónů Kč na opravu komunikací, která 100% pokryla náklady . V tomtéž roce
jsme rovněž využili již dříve získané dotace ze Státního fondu životního pro-
středí ČR ve výši necelých 2,5 mil. a zrealizovali VIII. stavbu plošné plynofikace.
Dotace pokryla pouze 50 % výdajů a zbytek jsme dofinancovali dodavatelským
úvěrem, neboť ukazatel dluhové služby nám neumožnil získání bankovního za-
jištění.

V roce 2005 nám již obecní rozpočet umožnil připravovat investiční záměry
a to realizací projektových dokumentací, neboť tyto jsou podkladem pro žá-
dosti o dotační tituly, protože nám dávají potřebné informace o finanční ná-
ročnosti projektů. Zpracovali jsme následující projekty:

✲ Dobrá — Nad vodojemem — prodloužení vodovodního řádu (lokalita
Dobrá Vrchy, projekt zahrnuje rovněž opravu cesty, která je ve velmi neutěše-
ném stavu)

✲ Rekonstrukce školního sportovního areálu při Základní škole Dobrá
✲ Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice (získání stání pro hasičské

auto a vznik kulturní místnosti pro pořádání různých akcí včetně koncertů,
plesů a rodinných oslav, zkrátka zbudování sálu, po kterém již léta voláme a zá-
roveň nutná údržba objektů, který se rozhodně nedá označit za pýchu obce
Dobrá a estetickou budovu středu obce)

✲ Studie sportovního areálu na Spartě (v letošním roce by měla být dokon-
čena)

Ukazatel dluhové služby pro rok 2005 se nám již pomaličku začal snižovat
a v případě potřeby jsme mohli pro obec získat bankovní jištění ve výši pouze
1,5 mil. Kč.

V tomtéž roce vyhlásil Krajský úřad Moravskoslezského kraje dotační titul
podporující výstavbu právě vodovodů s maximální účasti „kraje“ 5 mil. Kč.
Obec Dobrá nepožádala o získání dotace, neboť jsme neměli platné stavební
povolení (toto ještě nemáme k dnešnímu dni, rozpory odstraňujeme) a rovněž
obec nedisponovala potřebnou částkou ve výši 3,5 mil. Kč potřebnou k dofi-
nancování projektu (prostřednictvím banky bychom získali pouze 1,5 mil. Kč,
z rozpočtu obce bylo potřeba uvolnit 2 mil. Kč, které jsme neměli).

Na realizaci projektu rekonstrukce školního hřiště jsme požádali o dotaci
přímo Ministerstvo financí ČR a toto naší žádosti vyhovělo a přidělilo nám
částku 15 mil. Kč pro rok 2006. Tato dotace nám pokryje 90 % nákladů a zbytek
jsme schopni dofinancovat z rozpočtu obce Dobrá. V současné době probíhá
zadávací řízení a výběr dodavatele stavebních prací v souladu se zákonem o za-
dávání veřejných zakázek a v letošním roce, pokud se výběr dodavatele ne-
zkomplikuje, bude rekonstrukce provedena ku prospěchu nás všech.

V souvislosti s tolik diskutovanou přípravou průmyslové zóny Nošovice
a příslibem financí dle požadavků obcí, jsme byli nuceni zahájit přípravné
práce na zpracovávání projektových dokumentací přesně podle hesla není za-
skočen, kdo je připraven. Jako finančně nejnáročnější bude po stránce realizace
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a rovněž projektové dokumentace další etapa odkanalizování obce Dobrá v roz-
sahu 6 km, cena projektových prací vzešlá z výběrového řízení je, včetně DPH,
1 441 328 Kč a předpokládaný odhad realizační ceny výstavby je cca 66 mil. Kč.
Proto jsme v letošním roce podali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje a snažíme se částku potřebnou na přípravu projektové
dokumentace, částí ve výši téměř 1,1 mil. Kč (75 %) získat formou dotace. Za-
tím nám není známo, zda jsme byli úspěšní či nikoliv. S ohledem na potřebu
zpracování projektové dokumentace na odkanalizování obce v II. etapě, je však
tato částka připravena v rozpočtu obce na rok 2006 a v případě neúspěchu zís-
kání dotace, bude cenu hradit plně obec, abychom mohli podnikat další kroky
k získání dotací, zejména na výstavbovou část.

Jak většina z vás ví, v loňském roce jsme v rozpočtu měli připravenou částku
500 tisíc korun na nákup starší cisternové automobilové stříkačky pro naše ha-
siče. Jistě vás překvapí tak nízká cena!! Ano, bylo tomu skutečně tak, jednalo se
o vyřazený stroj profesionálních hasičů záchranného sboru výrobního podniku
v Praze zahraničního investora, který měl dobrý úmysl, poskytnout auta za
symbolickou cenu pro potřeby obcí. Bohužel, i když všechna jednání směřovala
ke zdárnému konci, obec bližší Praze koupila vůz namísto nás. Z tohoto dů-
vodu jsme počátkem tohoto roku požádali o dotaci na zakoupení nového vo-
zidla v roce 2006 a tuto jsme z Ministerstva vnitra ve výši 2 mil. Kč také obdrželi.
Nový vůz bude však stát necelých 5 mil. Kč, takže zbývá na rozhodnutí členů
Zastupitelstva obce Dobrá, zda této jedinečné šance na zakoupení vozidla,
které bude společně s ostatními hasičskými sbory chránit bezpečnost našich
domovů, využijeme, nebo tuto šanci zahodíme. Dofinancování ceny vzhledem
k naším možnostem je reálné a lze rovněž využít splátkového kalendáře, neboť
podmínky nákupu vozidla zadavatel určuje v zadávací dokumentaci Výběro-
vého řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Během několika měsíců vyřešíme rozpory zdržující vydání stavebního povo-
lení na výstavbu vodovodu pro lokalitu Dobrá–Vrchy a dotační titul o který se
chceme ucházet již vyhlédnutý máme. Jak jsem se zmínila v úvodu celkové ná-
klady na stavbu se předpokládají ve výši 8,3 mil. Kč.

Objekt Hasičské zbrojnice by v poměrně krátké době měl rovněž doznat vý-
raznějších změn. Projektovou dokumentaci již máme, vkladem do katastru ne-
movitostí bude vyřešen právní vztah k pozemkům a budeme žádat nejen o do-
tace, ale rovněž o stavební povolení. Budeme se snažit s ohledem na finanční
náročnost (8,5 mil. Kč) získat dotaci přímo z Ministerstva financí pro rok 2007.
Zda nám bude Ministerstvo nakloněno, to bude záležet především na volbách
do poslanecké sněmovny a následném složení vlády a obsazení Ministerstev. 

V každém případě nehážeme flintu do žita, hledáme cestičky nejvýhodnější
pro obec a tím pro všechny naše spoluobčany. V letošním roce dokončíme
splátky úvěrů a půjček a dluhová služba nám tedy bude umožňovat získávat fi-
nance z bankovního sektoru. Je však třeba vždy racionálně zvážit všechny okol-
nosti a stanovit si priority zájmů a jít vytýčeným směrem. Získávat dotace a pak
je následně vracet je závažný krok nesprávným směrem. Tomu všemu se snaží
všichni volení zástupci obce Dobrá vyhnout obloukem a držte nám palce, aby
se nám společné dílo dařilo.

Vladimír Bonk, starosta
Alice Tancerová, místostarostka
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOBRÁ
se bude konat ve středu 29. března 2006 v 17.00 hodin v budově Obecního
úřadu Dobrá, obřadní síň.
Program: 1. Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu.

2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá z 19. jednání
dne 28. 12. 2005.

3. Rozpočet obce Dobrá na rok 2006.
4. a) Žádost o rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Dobrá za

a) rok 2005 do fondu příspěvkové organizace.
b) Žádost o rozdělení hospodářského výsledku Místní knihovny Dobrá
a) za rok 2005.
c) Žádost o rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Dobrá
a) za rok 2005.

5. Žádost Základní školy Dobrá o převedení zůstatku investic.
6. Plán úkolů kontrolního výboru na rok 2006.
7. Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2006.
8. Plná moc — Řádná valná hromada Frýdecké skládky a.s.
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006.

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006.
11. Darování pozemku.
12. Záměr prodeje pozemků — Nošovická průmyslová zóna.
13. Koupě pozemku.
14. Záměr prodeje pozemku — Průmyslová zóna „Stará dědina“
15. Závazné stanovisko Zastupitelstva obce Dobrá o dokrytí kupní ceny

požárního automobilu.
16. Mimosoudní vyrovnání mezi Obcí Dobrá a panem Kovářem.
17. Úprava odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá.
18. Různé.
19. Zpráva návrhové komise.
20. Diskuse.
21. Závěr.

OBEC DOBRÁ zveřejňuje dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních
zřízení), v platném znění, záměr prodeje movitého majetku, a to:
Automobilu škoda Forman Praktik SPZ: 55–73, rok výroby 1992, 2 místný,
s tažným zařízením (auto sloužilo k rozvozu obědů pečovatelskou službou).

Nabídky zasílejte na: Obecní úřad Dobrá č. p. 230, paní Alice Tancerová, mís-
tostarosta obce Dobrá. Telefonický kontakt: 558 641 491. 

Prohlídku vozidla a bližší technické údaje poskytne pan Bohuslav Sikora,
tel.č. 736 614 717.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,Vršovická 65, Praha 10–Vršovice,
zveřejňuje „Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění zákona č. 93/2004 Sb.“ 

„Výrobní závod společnosti Hyundai Motor Copany na území průmyslové
zóny Nošovice".

Celé znění posudku je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Dobré, v kanceláři č.
14, v Informačním systému EIA na internetových stránkách České informační
agentury životního prostředí (http://www.ceu.cz/EIA) a na stránkách Minister-
stva životního prostředí (http://www.env.cz/EIA), kód záměru MZP109.
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SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE A. S. OSTRAVA,
oznamují, že pracovníci této firmy budou v době od 10. 4. do 25. 4. 2006 prová-
dět pravidelné opisy vodoměru.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
proběhne v sobotu 8. dubna 2006 na těchto místech:

— u nádraží ČD 14.00 — 14.30 hodin
— parkoviště u kostela 14.45 — 15.15 hodin
— Stará Dědina — u velkoskl. zeleniny 15.30 — 16.00 hodin

POPLATEK ZA PSY
činí 100 Kč a je splatný do konce března 2006 v kanceláři č. 17 — finanční od-
bor, paní Jana Stachová.

PRÁVNÍ SLUŽBA PRO OBČANY OBCE DOBRÁ
je zajištěna na středu 5. 4. 2006, 19. 4. 2006 od 16.00 do 18.00 hodin v budově
Obecního úřadu v Dobré, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE

VERBALISTA 2006

V úterý 7. března vládl v Infocentru 2. stupně čilý ruch.
Své síly v umění řečnickém zde přišli měřit žáci 8. a 9. roč-
níků. Učitelé českého jazyka pro ně připravili soutěž Verba-
lista, jejímž cílem je vést žáky ke kultivovanému mluvenému
projevu.

Během první části mladí řečníci přednesli své dvouminu-
tové projevy na libovolné téma, například Bitva u Stalin-
gradu, Být či nebýt, Má domácí zoo… Porota složená ze
všech „češtinářů“ pak měla nelehký úkol vybrat postupující
do druhé části.

Tady na soutěžící čekalo téma Tréma. Po desetiminutové
přípravě se nejlépe s Trémou poprala Lucie Vláčilová z 9. C,
kterou porota jednohlasně nominovala na 1. místo. O další
místa se podělila Petra Gregorová s Martinem Gurníkem.
Sami řečníci si také vybrali svého favorita, kterým se stal
Petr Danys díky strhujícímu projevu o stalingradské bitvě.

Soutěž nás natolik zaujala, že se stane další oblíbenou tradicí naší školy.

EKOLOGICKÉ AKTIVITY 

Na počátku školního roku jsme vás informovali, že se našim učitelům poda-
řilo získat grant ve výši 139.253 Kč na realizaci centra environmentální (ekolo-
gické) výchovy. Díky tomuto grantu se nám v první fázi podařilo finančně zaji-
stit zajímavé výukové programy ekologického sdružení VITA OSTRAVA:
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1. třída: Papírování — Děti se dozvěděly, z čeho vzniká papír a vyrobily si
bylinkový recyklovaný papír. 

3. třída: Vítání jara — Seznámení s velikonočními tradicemi, hrami,
písněmi; malování vajíček, strom přátelství, pletení pomlázky.

4. třída: Kouzla s přírodou — Děti si vyrobily ekoplastelínu, ušily voňavý
pytlíček z bylinek, utkaly kobereček, navlékly korálky a náhrdel-
níky z přírodnin.

5. ročník: Co skrývá popelnice — Hry a diskuse o obalech, skládkách,
recyklaci, třídění odpadů, ekoznačkách.

6. a 7. ročník: Mimořádné události — Když dojde k závažné havárii s dopady
na lidské zdraví, majetky a životní prostředí — víme, jak se máme
zachovat ?

7. a 9. ročník: Plazi — Co o nich víme ? Zajímavé vyprávění zkušeného chova-
tele o životě plazů, jejich chovu, s ukázkou hadů, gekonů, ještěrů
a o tom, jak se zachovat v případě uštknutí hadem.

Neméně zajímavé výukové (i vý-
jezdní) programy pro další třídy jsou
naplánovány do konce školního roku.

Kromě vzdělávání žáků se v naší
škole vzdělávali také učitelé — koordi-
nátoři environmentální výchovy z ce-
lého kraje v oblasti projektového vyu-
čování s tématikou ochrany životního
prostředí.

Součástí využití této finanční dotace
je vybavení metodickými, výukovými
materiály a pomůckami. Do učebny přírodopisu se nám podařilo zakoupit vi-
deomikroskop, díky kterému může obraz sledovat větší množství diváků. V jar-
ních měsících nás čeká vybavení venkovního výukového centra.

Mgr. Radka Otipková

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI A METODA K DOBRÉMU STARTU

Od jarních měsíců začnou do naší školy opět docházet budoucí prvňáčci. Bu-
dou tak mít možnost pomalu přivykat školnímu prostředí a připravovat se pro
školní práci. Škola pak pro ně 1. září nebude něčím cizím, ale místem, kam se těší.

Se svou paní učitelkou si pomocí písniček, her a vhodných mluvních cvičení
budou rozvíjet řeč, napravovat případné nedostatky, uvolňovat ruku, ale také se
sžívat se svými novými kamarády. Tyto hodiny mohou navštěvovat i rodiče, aby
i oni lépe naši školu poznali a pochopili její filozofii.

MALÉ MATURITY

jsou již tradičně součástí kultury naší školy. Ty letošní se budou konat 6.
dubna a „deváťáci“ se snaží už nyní dohnat to, co za uplynulých 9 let zameškali,
či zapomněli. Právě malé maturity jim pomohou se zodpovědně připravit na
neúprosně se blížící přijímací zkoušky. Věříme, že s pochopením zkoušejících
zvládnou nejen svou první životní zkoušku, ale hlavně přijímací řízení.

Mgr. Eva Nováková, ředitelka školy
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Vystoupení scholy NOVUS
V neděli 9. dubna 2006 v 16.30 hodin se v kostele sv. Jiří v Dobré uskuteční

vystoupení scholy NOVUS s pásmem „Zpráva o ukřižování“.
Tuto neděli si připomeneme slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Začíná svatý

týden.
Přijďte se zaposlouchat do posledních slov, které zazněly z kříže.
Udělejte si čas prožít společně sváteční chvíle nedělního odpoledne.

Jiří Tesarčík, NOVUS

Oslava Mezinárodního dne Ïen v Dobré
V neděli 5. března 2006 se konala v tělocvičně Základní školy Dobrá pod zá-

štitou kulturní komise Rady obce Dobrá oslava Mezinárodního dne žen, které
se zúčastnilo na 180 maminek, tatínků, babiček a dědečků.

Všechny přítomné přivítal starosta obce pan Vladimír Bonk a v krátkém úvod-
ním slovu připomněl význam a historii tohoto svátku a postavení žen ve spo-
lečnosti. V bohatém kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy a žáci
základní školy. Program se všem velmi líbil a nejedné ze zúčastněných ukápla
i slzička dojetí. Následovalo vystoupení dětského orchestru pod vedením pana
Antonína Hradítka, které se velmi líbilo a přispělo k dobré náladě.

V druhé části programu vystoupili sólisté Moravskoslezského divadla v Os-
travě s pořadem „Líbánky s operetou“ k velké spokojenosti všech zúčastněných.

Kulturní komise děkuje všem účinkujícím, ale také všem zúčastněným na
této akci.

Děkujeme rovněž sponzorům panu Carbolovi, Kaňokovi, Matuškovi, Žurkovi
za pohoštění. Kulturní komise Rady obce Dobrá

Plán klubu seniorÛ na II. ãtvrtletí 2006
5. 4. Přednáška MUDr. Moniky Weimerové — psychiatr a psychoterapeut.

Přednáška se koná v klubu seniorů, který se nachází v prvním poschodí
budovy s prodejnou obuvi LM. Zúčastnit se mohou i nečlenové klubu.
Všichni jste srdečně zváni. Začátek v 15 hodin, prosíme o dochvilnost.

9. 4. Výšlap Skalice—Bašky. Sraz ve 13.00 hodin u nádraží ČD v Dobré.
3. 5. Smažení vaječiny v Kačabaru od 14.00 hodin. S sebou vzít vajíčka dle

potřeby.
17. 5. Oslava dne matek v klubovně v 15.00 hodin. Program dětí Mateřské

školy Dobrá (bude se vybírat záloha na zájezd 100 Kč)
24. 5. Schůze výboru — plán na III.čtvrtletí.
31. 5. Prohlídka zámku Frýdek. Sraz u zámku ve 13.30 hodin.

7. 6. Zájezd Opava, Raduň – zámek, Hradec nad Moravicí a arboretum Nový
Dvůr. Odjezd z parkoviště u kostela v 8.00 hodin.

21. 6. Opékání klobásek v Kačabaru v 15.00 hodin

Mimo program bude klubovna přístupná každou středu od 15.00 hodin —
možnost společenského vyžití.
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JUDO DOBRÁ NOVINKY tel.: 605513429, e–mail:judoskpova@tiscali.cz
www.judoskpfmunas.cz

Máš odvahu, obratnost, sílu, sebevědomí, dobré studijní výsledky
a ukázněnost? PŘIJĎ MEZI NÁS — Chybí ti tyto vlastnosti?

PŘIJĎ MEZI NÁS

Na trénink školního kroužku v Dobré dochází v průměru 70 dětí od 5 do 16 let
Oddíl judo Dobrá obsadil v celorepublikovém hodnocení klubů 10. místo

a stal se tak nejúspěšnějším kolektivem za rok 2005.

Tradičního JUDO–BÁLU se letos zúčastnilo 140 přátel oddílu. Děkujeme
všem sponzorům a pořadatelům za pomoc a vytvoření krásné atmosféry.

Pohár Euroregionu Beskydy pořádaný naším oddílem se letos uskutečnil za
rekordní účasti 470 závodníků. Vybojovali jsme první místo před Baníkem Os-
trava a Polským MoSiR Czechovice. 

Zlato vybojovaly naše STAR z Dobré děvčata Kateřina Malchárková, Monika
Foltysová .Bezchybný výkon předvedla ve stejné kategorii Nikola Kesová, která
před dvěma týdny vybojovala v barvách české státní reprezentace dorostenek
vítězství na turnaji světového poháru v Maďarsku a získala tak důležité body
pro nominaci na mistrovství Evropy. Pozadu nezůstala ani mladší sestra Nikoly
Michaela Kesová, která vybojovala zlato v kategorii starších žaček a bronz v ka-
tegorii dorostenek. Z výsledků doberských borců: 2.místo Lukáš Janulek, Vít
Jerglík, Natálie Vilčková, Ester Vilčková 3. místo Petra Pavlásková, Petra Sta-
chová, Vojtěch Bezruč, Adriana Skotalová.

Na mistrovství ČR dorostenek pro rok 2006 v Jičíně se z krajských soutěží no-
minovaly Kateřina Malchárková, Monika Foltysová, Nikola Kesová a Ester Vilč-
ková. Titul mistryně si v silně obsazené kategorii obhájila Nikola Kesová. Již třetí
titul ve své krátké závodní kariéře vybojovala Kateřina Malchárková, která pře-
kvapivě porazila dosavadní Českou jedničku Smutnou z Jihlavy. Stala se tak po
Nikole Kesové druhou judistkou z Dobré, která byla zařazena do státní repre-
zentace a dostane příležitost na startu světového poháru v Německu. Páté
místo obsadila Ester Vilčková a sedmá skončila Monika Foltysová která dopla-
tila na nesprávnou životosprávu před závodem. Foltysová, Kesová a Malchár-
ková budou startovat ještě na mistrovství republiky juniorek.

Změny v tréninku nastaly pod tlakem zvýšeného zájmu o členství a z důvodu
malé kapacity tělocvičny. V současné době se tréninku schází cca 70 dětí. Tré-
nink probíhá každé úterý a čtvrtek, pro benjamínky a mladší žáky v době od
15.30 do 16.30hod. Pro starší žáky a dorostence v době od 16.30 do 18.00 hod.
Každou tréninkovou jednotku vedou 3 trenéři, kteří si dělí cvičící do třech skupin.

Gymnastická příprava (Vlasta Taušová), přípravka a mladší (Luděk Kubíček),
pokročilí (Pavla Prőllová). U nejmladších dětí je důraz kladen především na
gymnastickou přípravu a pozvolný přechod na nejjednodušší techniky judo.
U starších a pokročilých je veden trénink se zvýšenou náročností na fyzickou
přípravu a techniku boje.

Příprava na zřízení sportovní třídy probíhá po dohodě vedení základní školy
a oddílu. Se zahájením nového školního roku se předpokládá otevření jedné



třídy čtvrtého ročníku, kterou by navštěvovali žáci oddílu juda doplnění o další
zájemce o zvýšenou náročnost tělesné přípravy v rámci školního vyučování, ať
členy oddílu kopané,odbíjené,hasiče a další sportovce, nebo jen děti jejichž ro-
diče budou mít o tento nadstandart zájem. Členové oddílu judo pak budou mít
další trénink podle potřeby i každý den. Oddíl intenzivně pracuje na zajišťování
metodických materiálů, a shromaždování zkušeností z podobných projektů.
Plánované zřízení s sebou ponese zvýšené finanční náklady na režie s tím spo-
jené na kterých by se měly podílet všechny složky pro které je celá akce příno-
sem. Obec–Škola–Klub. Pro zajištění dostatečného počtu tatami pro zakrytí
plochy malé tělocvičny, je potřeba zakoupit ještě tatami za cca 70 000 Kč. Za
tímto účelem klub osloví sponzory z řad místních patriotů

a podnikatelů, kteří mohou přispět významnou měrou. Rovněž vyvoláme jed-
nání na úrovní obecního zastupitelstva. V současné době je klub rozhodnut za-
koupit zbývající část tatami z vlastních provozních prostředků, což však nega-
tivně ovlivní vlastní činnost (příprava a účast na soutěžích). Při tak velkém po-
čtu trénující mládeže je však toto opatření nezbytné, neboť jinak hrozí zranění
na malé a volně uložené pleše tatami.

Sebeobrana pro dospělé zahájila činnost. Její základnu tvoří celkem 25 žen a 2
muži. Pod vedením Pavly Prőllové probíhá trénink zaměřený na základní prvky
sebeobrany s důrazem na nenásilnou a všestrannou formu přípravy vhodnou
pro každého jedince. Lekce jsou voleny jako samostatné celky, je zde tedy mož-
nost pro zapojení každého nově příchozího. „PŘIJĎTE“. Každý čtvrtek od 18.00
do 19.00 hod.

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO ŠKOLNÍHO KROUŽKU probíhá každé úterý
a čtvrtek od 15.30 do 18.00 hod. v tělocvičně základní školy v Dobré. Nábor je
vhodný zejména pro děti ve věku od 6 do 15 let a další mládež, která již aktivně
vykonávala jiný sport. Oddíl má zájem o chlapce i dívky těžkých vah a urostlých
postav, kterým se při tréninku dostane individuální péče. Informace u Luďka
Kubíčka tel.: 605 513 429, 605 513 443. 

KURZ JÓGY je v současné době zcela naplněn. Stále však probíhá předběžná
registrace a by se v případě potřebného počtu zájemců hledaly větší prostory
které budou vyhovovat potřebám. Informace na tel. č. 605 357 245

V¯ZVA NEMOCNICE VE FR¯DKU—MÍSTKU — HLEDÁME
DÁRCE KRVE

Nemocnice ve Frýdku–Místku, p. o., hematologicko–transfúzní oddělení, bu-
dova „O“ opět HLEDÁ DÁRCE KRVE. Každý dárce dostává od února do dubna
2006 permanentku na vstup do fitness a občerstvení zdarma. Opět budou
všichni dárci zařazeni do soutěže o hodnotné ceny, které se nyní budou losovat
každý měsíc. Dárci se mohou těšit na ubytování ve dvoulůžkovém pokoji vč. Ve-
čeře a vstupu do bazénu pro dva v hotelu Sepetná, dárkové poukázky na solá-
rium, masáže, kosmetické ošetření pleti, nákup v obchodním centru a spousta
dalších překvapení. Stejně tak na ceny pro kolektiv — piva Radegast. 

Odběrové hodiny — každý den kromě středy 6—10 h, ve čtvrtky také odpo-
ledne 13—15.30 h.
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Za podmínek — věk 18—65 let,
Za podmínek — váha nad 50 kg, dobrý zdravotní stav, neužíváte pravidelně
Za podmínek — léky (s výjimkou antikoncepce, antihypertenziva) 
Dlel zákona máte v den dárcovství právo od zaměstnavatele na den volna.
Více na www.nemfm.cz, nebo na tel. č. 558 415 842

Oãkování psÛ proti vzteklinû
se bude konat v sobotu dne 1. dubna 2006. Očkování provádí MVDr. Jiří Kará-
sek (1. veterinární klinika, Sadová 1158, Frýdek–Místek) na těchto místech: 

před Obecním úřadem Dobrá 08.30—10.00 hodin
Kamenec u mostu 10.10—10.45 hodin
Cena za vakcinaci jednoho psa činí 100 Kč a je splatná ihned při očkování.

Každý pes obdrží potvrzení do očkovacího průkazu a evidenční známku. Maji-
tel musí zajistit doprovod, který je schopen udržet psa při zákroku.

Neposílejte, prosím, se psy nezletilé děti a nezapomeňte očkovací průkaz
pejska.

Při vakcinaci bude možno zakoupit tablety na odčervení a přípravky proti
blechám a klíšťatům. Pokud máte zájem o společnou vakcinaci vztekliny a in-
fekčních nemocí, je nutno tuto skutečnost objednat telefonicky na telef. čís.
558 638 260.

Den otevfien˘ch dvefií ve Stanici technické kontroly
Z rozhlasu a televize jsou nám každodenně předkládány zprávy o dopravních

nehodách, ztrátách na lidských životech. Ty jsou z víc jak devadesáti pěti pro-
cent zaviněny porušením dopravních předpisů řidiči. Za posledních deset let
přibylo mnoho automobilů jak nových tak ojetých, dovezených ze zahraničí. Ze
statistik se odhaduje, že průměrné stáří osobních automobilů je asi 12 roků.
Přijatým zákonem o provádění pravidelných technických prohlídkách vozidel
a měření emisí, který platí již deset let, se technický stav automobilů podstatně
zlepšil. V současné době nejčastější závady jsou na brzdové soustavě — nesou-
měrnost brzdícího účinku na jednotlivých kolech (14 %), na pneumatikách
hloubka dezénu, rozměru a konstrukce (9 %), na osvětlení — seřízení a naklá-
pění světlometů (13 %).

I když zima pomalu ustupuje, jarní motoristická sezona je před námi, proto si
vozidlo zaslouží zvýšenou pozornost. Každoročně ve většině Stanicích tech-
nické kontroly na jaře a na podzim jsou pořádány akce „Den otevřených dveří“
zaměřené na bezplatnou kontrolu technického stavu osobních vozidel. Tento
den připadne na 8. duben 2006.

Jestliže devadesát pět procent je porušením dopravních předpisů, pak zbýva-
jící procenta špatným technickým stavem provozovaných vozidel. Proto vě-
nujme mu pozornost.

Jiří Kaňok, STK Frýdek–Místek

Změna ordinační doby dětského střediska Dobrá — MUDr. Iva Kučerová
Pátek 7. 4. 2006     7.30—11 hodin
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ZIMA JAK MÁ B¯T…
Je opravdu letošní zima tak dlouhá, kalamitní, nesnesitelná…, jak se nám

předkládá ve sdělovacích prostředcích? Jinak nám na to odpoví třeba žák zá-
kladní školy, jinak pamětník, jinak myslivec, jinak novinář, jinak „Pražák“ a ji-
nak meteorolog. I mezi námi jsou zastánci mínění, že „to se už nedá vydržet“
a naopak názoru, že je to vcelku normální, když je v zimě zima. Zápisy v kroni-
kách, včetně té naší, nás přesvědčují, že to přece jen s tou letošní zimou není
úplně nejhorší, i když ji máme všichni „po krk“. Nuže, čtěmež: 

1433 — Zima začala již na sv. Ondřeje (30. listopadu) a trvala do jara. Ještě po
svatém Jiří napadl sníh, jehož bylo až po kolena. Když to veliké množství sněhu
ztálo, nebyly ani povodně, protože tání nebylo náhlé.

1587 — Toho roku byla příliš veliká zima a dlouhá. Jakž počala o sv. Martinu,
tak ustavičně stála až téměř do Velikonoc, odkudž velká úzkost v lidu byla pro
nedostatek chleba, protože pro mráz nikde mleti se nemohlo. 

1697 — byla dlouhá zima a tuhé mrazy. Dlouhé zimy se připomínají v letech:
1705, 1729, 1757, 1785 (až do sv. Jiří), 1812 (dokonce až po sv. Jiří), 1839. V roce

1845 se praví, že „zima vloni započalá dlouho potrvala, takže koncem března
byla ještě sanice“.

1888 — Dlouhá zima byla pod Beskydami. Není pamětníka, že by byla už od
počátku prosince a teprve 24. března skončila. 

1889 — Únor mrazivý, silně mrzne. Nejvíce trpí zvěř a ptactvo. Již dlouho ne-
bylo takové zimy, kdy ještě 9. března jsou třeskuté mrazy.

1891 — Dlouhotrvající mrazy, 1893 — třeskutá zima –34 °C
1895 — Byl rok průměrný, v měsíci lednu a únoru byla tuhá zima. V únoru

bylo veliké množství sněhu, až 1 a půl metru mimo závěje. Tání po 10. březnu
přineslo obavy z povodní, neboť sněhu byly velké spousty. V dubnu se zima vrá-
tila, sněhu je jako v lednu. 

1924 — Toho roku byla u nás taková zima, „jaké dlouho nebylo, neboť v Po-
beskydí není už 30 let pamětníka, který by takovou zimu pamatoval. Horské
obce byly úplně odděleny od světa a kuče byly zaváty až po střechy. Naposled
prý bylo tolik sněhu v roce 1868.“ Píše se zároveň „ Letos byla zima ideální,
takže spodní vody dle úsudků starých hospodářů bude v létě dost a osení dobře
přezimuje.“

1940 — Zima byla toho roku velká, třeskuté mrazy dosahovaly až –30 °C a na-
tropily ohromné škody na ovocných stromech, zvláště na hrušních a třešních.

1942 — Toho roku uhodily velmi tuhé mrazy, až okolo –40 °C. Učitelé a děti
sbírali po domech teplé oblečení pro německé vojáky na frontě.

1947 — Toho roku byla krutá zima, 50 ledových dnů, takže pololetní prázd-
niny trvaly celý měsíc. 

1948 — Toho roku byla mírná zima až do poloviny února, pak mrazy pod
–20 °C až do konce března. 

Zima 1952/1953 byla zvlášť tuhá, silná, sněhu až 40 cm a mrazy.
1962 — Mrazy nastaly počátkem listopadu a v pátek 9. listopadu napadl sníh,

který ležel až do půlky března příštího roku. Začátkem prosince bývalo někdy
i –20 °C.

1963 — Toho roku byla tuhá a dlouhá zima a hodně sněhu. Pro závěje nejez-
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dily auta, autobusy a vlaky mívaly několikahodinové zpoždění. Železnici mu-
sela přijít pomoci armáda, dělníci ze závodů, úřadů i studenti. Sníh ohrozil celé
hospodářství v kraji, neboť vázlo zásobování. Z nařízení vlády byl povinen
každý občan na vyžádání nastoupit na pomoc při odklízení do železničních sta-
nic, na silnice do měst a ulic. Na trati Bohumín—Košice pracovalo 500 vojáků.
Sněhová kalamita vyvrcholila 28. února, kdy začalo sněžit nepřetržitě až do 4.
března. Veškerá doprava byla ochromena. — Mimořádně tuhá zima a velké
množství sněhu zapříčinily prodloužení pololetních prázdnin o 14 dnů. 

1970 — Zima trvala velmi dlouho. Sníh, který napadl 21. listopadu loňského
roku, ztál až v půli března, čímž ležel 138 dní nepřetržitě. Ale zima se nevzdá-
vala, ještě ve čtvrtek 2. dubna znovu nasněžilo a sněžilo celé dva dny, takže v so-
botu 4. dubna bylo naměřeno 70 cm nového prašanu. Protože byl vítr, tvořily se
až metrové závěje. V lese byly polomy, silnice zaváté a doprava ztížená. Kolejiště
pomáhaly odhrnovat tryskáče, které je vysušovaly. — Duben a květen byly deš-
tivé a sluníčko svítilo v našich končinách jen ojediněle.

1985 — Toho roku byla neobyčejně chladná zima. Největší mrazy byly kolem
8. ledna. Na Oravě naměřili –39 stupňů °C, v dolině u přehrady dokonce –49!
V mnoha domácnostech mrazy roztrhaly potrubí s vodou, takže lidé museli ta-
hat v mrazech vodu ze studní nebo si ji chodit půjčovat k sousedům. V celé Ev-
ropě byla taková chladna, dokonce i v Itálii a Francii bylo hodně pod –30 °C.
Mrazy trvaly až do 14. ledna (–20 °C) a 20. února bylo zase –19 °C. Zima byla
dlouhá, sníh, který napadl 26. prosince loňského roku, ztál až 21. března.

1987 — Toho roku byla tuhá zima. Sněhu bylo po několik týdnů velké množ-
ství a teploty velmi nízké. V polovině března bylo chladno, pod –10 °C, v pátek
13. dokonce –16 °C. Trvala do začátku dubna, teploty nevystoupily nad –10 °C.

1996 — Počasí toho roku oddálilo jaro a zdálo se, že zimy nebude konec. Pa-
novala nezvykle dlouho, od konce října loňského roku až do dubna. Na Veliko-
noce 7.—8. dubna se oteplilo a všechen sníh zmizel, ale za týden se zase ochla-
dilo a nasypalo znova. Teprve od 18. dubna se ukázalo pravé jarní počasí.

A nyní zápis o zimním počasí z loňska: Letošní zima je opravdu zvláštní. Až
do 20. ledna bylo celkem podzimní počasí, tu a tam s mrazíky, vesměs teplo
a slunečno. Pak nastala zima, jak má být. Teploty klesly hluboko pod nulu
a velmi často sněžilo. Celý únor byl chladný a bílý a když už se zdálo, že přichází
oteplení, uhodily znovu mrazy a stále více sněžilo. Tuhá zima s teplotami v noci
i přes –15 °C trvala až do poloviny března — 15. března bylo 30—40 cm sněhu. 

A jak je to s letošní zimou? První sníh přišel 17. listopadu 2005, 3. prosince od-
poledne nastalo velké tání. Zima začala silným sněžením ze 6. na 7. prosince.
Před Vánocemi bylo ale již po sněhu. Sníh z 27.—29. prosince snad ještě někde
je, ale většinou až z pátku 30. prosince—3. ledna, kdy ho přibylo docela hodně,
ale stále tál. Nejchladnější dny byly 25. a 26. leden, kdy bylo u řeky naměřeno
kolem –30 °C.

Nejchladnější zima.
Zima roku 1928—1929 byla katastrofální a ještě koncem století se na ni vzpo-

mínalo. Lidé byli tím vyděšeni a vyskytly se řeči o tom, že Slunce je již přepá-
lené, že již tak nehřeje a že už asi bude konec světa. Už v lednu sněžilo, vichřice,
závěje, mrazy takové, že povozy i auta na cestách vázly. V únoru napadla
spousta sněhu a dostavily se tak kruté mrazy, že toho ani staří lidé nepamato-
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vali. Zamrzly záchody a vodovody, žákům byla škola skoro úplně znemožněna.
Teplota poklesla na –25 až –42,2 °C. Největší mráz byl v neděli 3. a ve středu 13.
února, největší za posledních 135 let, co je počasí denně pozorováno. V naší
obci  napočítáno při povrchním zjištění zmrzlých 650 jabloní, 444 hrušní, 440
třešní, 1370 slív, 107 ořešáků, celkem 3007 stromů. Které nezamrzly úplně, mu-
sely být dodatečně pokáceny. Pomrzly i jedle, habry, javory, jasany. Poněvadž
i stromky ve školkách povětšinou pomrzly, nelze se postarat o náhradu a bude
to jistě 10 let trvat, než se dočkáme opětně hojného ovoce. To, co se ve školkách
zachovalo, není na nic. Mrazy utrpěla také škodu polní zvěř. Zmrzla zimou, hla-
dem a nedostatkem vody. Zajíci plížili se až k samým lidským obydlím a mnoho
škod udělali na stromoví, ožíraje kůru stromů. V časopise psáno, že pomrzlo až
3/4 zvěře. V celostátním měřítku bylo mrazy zničeno 7 3/4 milionů stromků a od-
had byl vypočten na 750 milionů korun škody za mrazy. Následkem mrazů bylo
i málo vody neb potrubí potrhaly a řeky i potoky a studny docela zamrzly. Zima
byla taková, že lidé vůbec nevycházeli z domovů a do místností vodili i zvířata
z chléva, aby je hřála. Kdesi prý zmrzlo dítě v kolébce, přestože se v místnosti
topilo, neboť jej neopatrná matka nechala u zdi pod oknem…

Noviny psaly počátkem března: „Sibiřské mrazy polevily a jsou již snad za
námi, ale přece dosud zanechaly stopy v chudých rodinách, které po úplném
vyčerpání z peněz k zakoupení nejnutnějšího množství potravin, ale za to mno-
honásobně zvětšeným množstvím uhlí, uvrhlo v bídu řadu rodin zápasících
houževnatě již po několik týdnů s nerovným nepřítelem — hladem a mrazem.
Následky kruté a dlouhotrvající zimy dolehly velmi citelně na náš ubohý lid
a hlavně děti.“ Z minulosti obce připravuje Rostislav Vojkovský, kronikář

Poslední průvod Sokolů před hasičskou zbrojnicí 17. července 1938.
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Petr Míček, Žermanice 29, tel. č. 596 421 363, mobil 605 948 320
informuje občany

O OTEVŘENÍ NOVÉ POHŘEBNÍ SLUŽBY,
ve které můžete sjednat pohřeb do kostela v Dobré, Bruzovicích,

Sedlištích, Domaslavicích, na Pazdernu
a také do všech kostelů ve Frýdku–Místku a okolí.

Lze sjedat i civilní pohřeb do smuteční síně na frýdeckém hřbitově.

Kontakt na tel. č. 596 421 363, mobil 605 948 320 nebo na uvedené adrese.

NAVŠTIVTE NOVĚ OTEVŘENOU PRODEJNU ZDRAVÉ VÝŽIVY
Nabídka: sušené ovoce, ořechy apod.

sojové výrobky, racio chlebíčky
bylinné čajové směsi 

Dále nabízíme:
knihy, dárkové zboží, možnost zhotovení dárkového balíku

dle vlastního výběru.
Otevírací doba:  pondělí—pátek  9.00—16.30 hodin

sobota 8.30—11.00 hodin
Těším se na vaši návštěvu, Soňa Jerglíková

Sídlím v budově Obecního úřadu Dobrá

Firma Marcely Dužíkové
vám děkuje za přízeň a zároveň vás zve do prodejny k nákupu

jarního zboží

PRODÁM družstevní byt 3+1 ve Frýdku, Slezská 1 (stará Slezská)
Cena dohodou. Volejte večer od 17.00 do 21.00 hodin na tel. č. 604 997 040

Firma KYNCL — prodej velikonočních krůt chlazených
AKCE cena 55 Kč/kg

Příjem objednávek:
paní Hadaščoková, tel. č. 558 641 780, mobil 604 382 505

Prodej proběhne ve středu 12. 4. 2006 v Dobré na parkovišti u kostela
ve 14.00 hodin.

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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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

Příspěvky do příštího čísla Zpravodaje přijímáme na podatelně OÚ do 10. 4. 2006.


