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Zpravodaj

Fotografií se vracíme ke školní pěvecké soutěži Zpěvák Zobák Doberák, která se mohla
uskutečnit v naší škole díky mnoha sponzorům. Informace, fotografie a reportáž, kterou
ze soutěže vysílal Český rozhlas Ostrava, jsou k dispozici na internetových stránkách
školy www.zsdobra.cz.
Pořadí soutěžících na prvních třech místech:

1. místo — Kateřina Dobešová, 9. C
2. místo — Soňa Michaláková, 6. C
3. místo — Vítězslav Kolář, 8. C

Upozorňujeme na pozvání na kytarový podvečer vítězsky soutěže na straně 10.



U S N E S E N Í
z 22. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného 29. 5. 2006

v obřadní síni budovy obecního úřadu Dobrá.

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá

1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Ladislav Žurek (KSČM)

Ing. Taťána Kociánová
(SNK – Občané pro občany) 

u r č u j e
ověřovatele zápisu: Jiří Štec (SNK – Občané pro občany)
Ing. Richard Pastor (KDU–ČSL)

2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá č. 20 a 21
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulých jednání Zastupitelstva obce Dobrá

3. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Dobrá pro volební období let
2006 až 2010
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s t a n o v í
na základě zákona č. 128/2002 Sb., § 68, počet členů Zastupitelstva obce Dobrá ve  vo-
lebním období roku 2006—2010 na 15

4. Odprodej obecních pozemků
Zastupitelstvo obce Dobrá 

4. a) 1. s ch v a l u j e
prodej pozemků Moravskoslezskému kraji, zastoupenému ing. Evženem Tošenov-

ským, parc.č. PK 10/2 o výměře 1316 m2, parc.č. PK 1402/2 o výměře 207 m2

4.a) 2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí, kterou připraví Moravskoslezský kraj,

Krajský úřad Ostrava
4.b) 1. s ch v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 2245 o výměře 2214 m2 panu Stanislavu Horákovi, Dobrá č.

540, za celkovou částku 400 000 Kč, se závazkem bezplatného zřízení věcného břemene
přístupu a příjezdu ve prospěch pana Vrobla bytem Dobrá č.p. 305 a pana Míča, č.p. 62

4.b) 2. p o v ě ř u j e
starostu přípravou a podpisem kupní smlouvy

5. Záměr prodeje plynárenského zařízení ve vlastnictví obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. n e s ch v a l u j e

záměr prodeje plynárenských zařízení v majetku obce Dobrá

6. a) Prodej pozemku parc. č. 17/3 k.ú. Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá

2



6.a) 1. s ch v a l u j e
prodej pozemku parc.č. 17/3 k. ú. Dobrá, ostatní plocha — komunikace, o výměře 35

m2, za cenu 120 Kč/1 m2, panu Jakubu Milatovi, bytem Dobrá 203 
6.a) 2. p o v ě ř u j e
místostarostu přípravou kupní smlouvy a starostu podpisem této smlouvy 

6.b) Smlouva o poskytnutí investiční dotace
Zastupitelstvo obce Dobrá
6.b) 1. s t a h u j e
smlouvu o poskytnutí investiční dotace Moravskoslezského kraje obci Dobrá na pro-

jekt „Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace“, z programu jednání

Vladimír Bonk, starosta obce

DAL·Í 23. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOBRÁ
proběhne ve středu 28. června 2006 v 17.00 hodin v obřadní síni budovy
obecního úřadu.

Program jednání bude zveřejněn na vývěsní desce obecního úřadu a interneto-
vých stránkách obce.

Vážení spoluobčané,
dne 1. června 2006 bylo předáno staveniště a byla započata stavba, na kterou jsme

čekali léta a na jejíž dokončení všichni netrpělivě a zvědavě čekáme. Ano, píšu zde
o stavbě s dlouhým a zajímavým názvem: „Výstavba multifunkčního sportovního
hřiště obec Dobrá — rekonstrukce školního sportovního areálu", o stavbě, která
nám na konci prázdnin představí novou a moderní tvář s hřišti na házenou, malou
kopanou, volejbal, košíkovou, tenis, florbal, v zimě na florbalovém hřišti vznikne le-
dová plocha, aby si na své přišli nejen děti, ale i dospělí. Učitelé tělocviku, s láskou
k atletice, jistě potěší nový povrch na běžeckém ovále a sprinterská rovinka, po které
bude radost se rozeběhnout a poběží to téměř samo, zásadní změny dozná již zcela
nevyhovující pískové doskočiště a prostor pro vrh koulí. Být učitelem, ale i žákem
v hodinách tělesné výchovy bude zkrátka radost.

Výběrové řízení vyhrálo sdružení s názvem „Multifunkční sportovní areál Dobrá“
sdružující následující firmy: Ing.Vladimír Hampl — SPORTING; ZUPO SPORTBAU
CS. spol. s r. o.; JM DEMICARR s. r. o., cena díla včetně DPH 15 195 908 Kč, termín
dokončení stavby 25. 8.2006.

Každý týden pro vás monitorujeme staveniště a pořizujeme fotodokumentaci,
kterou společně s hlavním výkresem máte k dispozici k nahlédnutí u autobusové
zastávky v Dobrá na středu. Po celou dobu výstavby je současný prostor hřiště sta-
veništěm a je na něj vstup zakázán. Mějte toto na paměti, vážení rodičové, opatrujte
své ratolesti, abychom předešli škodám na zdraví a majetku. Rovněž bychom chtěli
požádat všechny občany, aby si ze zázemí staveniště neudělali soukromé zásobiště
stavebním materiálem a v průběhu večerních a nočních hodin tento stavební ma-
teriál záměrně nepřemísťovali za ploty svých nemovitostí. V konečném důsledku na
to doplatí všichni občané naší obce, neboť se stavba prodraží. Zemina, která po
skrývce zůstala v prostorách staveniště bude po dokončení stavby sloužit k závě-
rečným terénním úpravám. Buďte, prosím, ohleduplní, abychom měli z čeho ony
závěrečné terénní úpravy provést.
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Přeji vám, příjemné prožití vytoužených prázdninových dní, dětem sluníčko pro
radost, rodičům přeji, aby je brzy přešly splíny a zlost z nepodařeného vysvědčení,
příští rok to bude určitě lepší. Příjemné letní dny a počátkem školního roku se budu
těšit na slavnostní otevření multifunkčního sportovního areálu, který bude sloužit
nám všem. Alice Tancerová — místostarosta

VIII. stavba plošné plynofikace — termín ZVA se blíží
Vážení spoluobčané, 

v listopadu roku 2005 jsme dokončili VIII. stavbu plošné plynofikace obce Dobrá,
stavbu, která přivedla plyn do lokalit „Na Kamenci“, „Na podlesí“ a do lokality
„u VÚHŽ“ a „ke hřbitovu“. Jak jistě víte, tato stavba byla podporována 50% dotací
Státního fondu životního prostředí a tímto máme vůči fondu určité povinnosti a zá-
vazky. Stavbou bylo zbudováno 78 ks veřejných částí přípojek a pro to, abychom ne-
přišli o finanční částku ve výši 2 354 400 Kč (50 % z celkových nákladů na výstavbu),
musíme zajistit napojení min. 50 % z celkového počtu, tj. 39 nemovitostí na
plyn.Samozřejmě, že čím více přípojek, tím budeme klidnější a tím víc přispějeme
k ochraně ovzduší a životního prostředí vůbec.

Termín, kdybychom měli podat ZVA se kvapem blíží a nastane koncem měsíce
února roku 2007. Budeme žádat SFŽP o prodloužení termínu předložení ZVA, po-
kud nám fond vyhoví, posune se termín, s největší pravděpodobností, na únor roku
2008. Využijte blížícího se léta k zajištění si projektové dokumentace, stavebního
povolení a rovněž samotné realizace plynofikace vaší nemovitosti, abyste příští
zimu již vychutnali klid, pohodu a výhody plynového topení. Budete-li potřebovat
dobrou radu, zajistit projektanta či pomoci s formalitami ohledně vyřízení staveb-
ního povolení a následné kolaudace, všichni zaměstnanci obecního úřadu vám
ochotně budou k dispozici a budou se vám věnovat. Buďte, prosím, odpovědni k ži-
votnímu prostředí a rovněž ke všem občanům, neboť pokud se nám nepodaří zaji-
stit potřebný počet připojených nemovitostí, pocítí to hlavně obecní kapsa a v tom
případě my všichni. Alice Tancerová — místostarosta 

Obec Dobrá středem zájmu médií aneb čím jsme si to zasloužili
Poslední dobou se jméno naší obce skloňuje snad ve všech pádech, plníme

přední stránky novin, televizní štáby si podávají dveře u našeho pana starosty a lidé
jsou často zmateni z rozporuplných a protichůdných informací.

Dovolte, abychom vám nastínili ono pověstné jádro pudla.
Celý kolotoč se rozjel ve středu 7. 6. 2006, kdy pan náměstek hejtmana Morav-

skoslezského kraje pan Drobil, pronesl na setkáni s občany a představiteli Hyun-
daye a Moravskoslezského kraje ve věci přípravy a postupu realizace průmyslové
zóny Nošovice, v Radegastově šenku v Nošovicích, velice neuváženou řeč, ve které
zcela záměrně podával mylné informace přítomným občanům a zástupcům tisku,
jejímž účelem mělo být svalení viny za neúspěšné jednání krajských úředníků se
soukromými subjekty ve věci zajištění pozemků potřebných pro příjezd k průmy-
slové zóně na obec Dobrou. Obec Dobrá zcela zodpovědně přistupuje k problému
průmyslové zóny. Náš stavební úřad, ikdyž nebyl posílen o jednu pracovní sílu, jak
bylo MS krajem slíbeno, přes běžnou a každodenní agendu, hbitě vyhovuje všem
požadavkům, které jsou na něj, s přípravou a stavebními povoleními týkajících se
budoucí průmyslové zóny, kladeny. Starosta obce pan Bonk se pravidelně účastní
jednání přípravného výboru na MS kraji, společně se starostkami obce Nošovice
a Nižní Lhoty. 
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Obec Dobrá vlastnila 3 pozemky, o které projevil MS kraj zájem a přes které má
být zbudována část přístupové komunikace k zóně. Obec Dobrá na jednání Zastu-
pitelstva schválila záměr prodeje, zveřejnila tuto skutečnost v souladu se zákonem
o obcích a každý měl možnost podat svou nabídku. V tomto případě tak bylo uči-
něno občanem, který po obou stranách nabízeného pozemku, má pozemky a ne-
movitosti ve svém vlastnictví a prodejem tohoto pozemku — komunikace parc.č.
2245, by mu bylo zabráněno v přístupu k nemovitostem a pozemkům. Navíc do-
tyčný občan dne 28. 4. 06 osobně doručil panu náměstkovi Drobilovi dopis, ve kte-
rém jej na tuto skutečnost upozorňuje, sděluje mu cenu, kterou za předmětný po-
zemek obci Dobrá nabízí a rovněž se mu písemně zavázal, že onu potřebnou vý-
měru pro zbudování příjezdové komunikace MS kraji za cenu 150 Kč/m2 odprodá.
Pan starosta na jednání přípravného výboru dne 3. 5. 06 na MS kraji sdělil zástupci
pověřenému vedení jednání pracovní skupiny panu Kramáři, že obec Dobrá po zve-
řejnění záměru prodeje obdržela lukrativnější nabídku, než byla nabídka MS kraje
a jaký máme tedy zvolit postup. Zástupce kraje se vyjádřil, že v tom, za daných
okolností, nevidí žádný problém a ponechal rozhodnutí na zvážení členům obec-
ního zastupitelstva. Zastupitelstvo po předložení písemného závazku soukromého
subjektu, že nebude činit problémy a potřebnou výměru MS kraji odprodá, vyho-
vělo výhodnější nabídce. A najednou se začaly dít věci nevídané a neslýchané! Obec
Dobrá údajně relevantně neinformovala MS kraj o připravovaném kroku! Zástupce,
který vedl jednání přípravné skupiny nebyl kompetentní činit takové vyjádření, že
je to jen pěšák!! Tak proč se onoho jednání neúčastnila žádná kompetentní a zod-
povědná osoba, proč tam nebyl sám náměstek pan Drobil? Že by si zápis z jednání,
který parafuje a podepisuje na důkaz, že je z jeho obsahem seznámen, nakonec ani
nečetl?! Že by opravdu obec Dobrá měla tu pověstnou brzdu v rozletu přípravy prů-
myslové zóny tím, že prodala pár metrů čtverečních potřebných k výstavbě příjez-
dové komunikace soukromému subjektu? Zdaleka nemáme takovou moc, a ani by-
chom jí nechtěli být obdaření. Celý problém, dle mého názoru, spočívá v šibenič-
ních termínech. MS kraj se zavázal, že příjezdová komunikace bude zbudována do
konce října letošního roku, vypsala na dodavatele stavby výběrové řízení, které bylo
již ukončeno a to vše přes skutečnost, že k dnešnímu dni nevlastní všechny po-
třebné pozemky, tudíž nemůže mít platné stavební povolení a pokud dobře počí-
tám všechny zákonem stanovené lhůty, i MS kraj je povinen respektovat platné zá-
kony, jít nám všem příkladem a dodržovat je, a tudíž je zcela jasné, že termíny, které
si stanovili jsou nereálné a náš krok jim situaci zkomplikovat nemohl. Ať se na věc
díváte z různých stran, více či méně zaujatých, každému, kdo má všech 5 pohro-
madě, musí být nad slunce jasnější, že nepatrný kousíček nenaruší celou mozaiku,
ostatní doposud majetkově nevypořádané pozemky v soukromých rukách jsou da-
leko tvrdším oříškem, ale obec Dobrá je dobrým obětním beránkem, maskovacím
a úhybným manévrem před zveřejněním a přiznáním pochybení nejmenovaného
voleného zástupce MS kraje. Věříme, že všechna další jednání budou vedena
s ohledem a taktem, aby kvůli neuváženě vyřčeným slovům jsme po sobě, a nejen
se zástupci obce Dobrá, ale všichni, kterých se průmyslová zóna více či méně bude
dotýkat, nemuseli pálit a přestřelovat se v denním tisku a chytat se za slovíčka a pře-
krucovat bezradně fakta. Máme se snažit táhnout za jeden provaz a ne poštvávat
občany sousedících obcí proti sobě. Ať se nám to líbí nebo ne, někudy auta k prů-
myslové zóně jezdit musejí a bude to zase obec Dobrá, která si teprve nedávno od-
dychla od nadměrného zatížení dopravou, která bude vstupní branou pro příjezd.
Chovejme se k sobě slušně, buďme si korektními partnery a já věřím tomu, že již
žádné další problémy nevzniknou. 
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O kom se mluví, ten žije.A naše obec žije v očích široké veřejnosti velice bujarým
a nepředvídatelným životem. Přeji nám všem slunečné, ale stále pěkně živé dny ve
světle daleko příjemnějších starostí nevšedně všedního života naší obce.

Alice Tancerová — místostarosta 

PET láhve jen do obecních sběrných nádob
Asi každý z nás, dostal do poštovní schránky letáček firmy Vacek Corporation,

s.r.o. — sběr PET lahví, který nabízí servis vyzvedávání PET lahví u domu, tedy zba-
vuje vás povinné procházky jednou za čas ke sběrným nádobám na separovaný od-
pad v majetku obce Dobrá. Upozorňujeme všechny občany, že pokud naší občané
začnou využívat služby firmy Vacek Corporation, s.r.o., přijde obec o značnou fi-
nanční částku, získanou za množství vyseparovaného plastu a skla od firmy
EKO–KOM, a. s. Rovněž může dojít ke zdražení sběru a svozu plastových odpadů,
protože dosavadní náklady na sběr, svoz a třídění plastů jsou částečně kompenzo-
vány tržbami z prodeje vytříděných PET lahví, které jsou nejcennější složkou pla-
stových odpadů. Zpracování ostatních druhů plastových odpadů je finančně velmi
náročné.

V zájmu naší obce, nás všech, v zájmu co nejnižší výše „poplatku“ za odpad, v zá-
jmu co nejefektivnějšího odpadového hospodářství, naše plastové láhve pouze do
našich sběrných nádob a nikdy jinak.

Alice Tancerová — místostarostka

Velkoobjemov˘ kontejner — harmonogram rozmístûní
Vážení spoluobčané, 
i v letošním roce vám umožňujeme provést „velký domácí úklid" a to rozmístě-

ním velkoobjemových kontejnerů po obci Dobrá, které vám umožní odložit na-
drozměrný odpad vyprodukovaný vašimi domácnostmi.

Žádáme vás, již tradičně, aby jste do kontejnerů neodkládali mrtvá zvířata, sta-
vební suť či složky obsahující nebezpečný odpad (pneumatiky, oleje, zbytky barev,
zářivky apod.) a odpad doutnající či dokonce kapalný!!! Udržujte v okolí přistave-
ných kontejnerů čistotu, dbejte ať nedochází k přeplňování kontejnerů. Kontejnery
jsou určeny pro všechny občany, nikoliv pro odpad jedné rodiny!!

Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá stanoviště vždy kolem 16.00 hod
a odváženy v ranních hodinách následující den.

Datum Počet Umístění

19. 6.—20. 6. 1 Na Kamenci, naproti č.p. 722
1 Směr F—M, naproti č.p. 146 (u hřbitova)

20. 6.—21. 6. 1 K Nošovicím, naproti č.p. 650
1 Směr Nošovice, u vlečky k pivovaru

21. 6.—22. 6. 2 U hřiště ZŠ (asfaltová plocha před č.p. 622)
22. 6.—23. 6. 1 Na Vrchy — u vodojemu

1 U studny — bývalá cesta na Pazdernou, naproti č. p. 184

Předem děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k otázce životního pro-
středí v naší obci. Alice Tancerová — místostarosta



Na základě návrhu našich občanů, prosím, aby o nedělích nedocházelo
k obtěžování sousedů nadměrným hlukem např. kosení, řezání apod.

Děkuji za pochopení. Vladimír Bonk, starosta obce

UPOZORNùNÍ PEJSKA¤UM
Na základě četných stížností občanů, žádáme majitele psů v naší obci, aby si při

venčení a procházkách se svými psími miláčky, po nich uklízeli jejich exkrementy,
aby neznečišťovali udržované travnaté plochy před rodinnými domy svých spolu-
občanů a ostatní veřejné plochy.

Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 2/2006 v článku 4, odst. 3 přesně speci-
fikuje povinnosti chovatele psa (omezení pohybu zvířat minimálně vodítkem,
odstranění tuhých exkrementů psů, zamezení vstupu zvířat na dětská hřiště
a pískoviště). Tato vyhláška také stanoví sankci za nedodržení ustanovení této vy-
hlášky.

Celé znění vyhlášky je zveřejněno na internetových stránkách obce www.dobra.cz
nebo se s ní můžete seznámit v úředních hodinách na obecním úřadě.

PRÁVNÍ SLUÎBA PRO OBâANY OBCE DOBRÁ
je zajištěna na středu 28. 6. 2006, 12. 7. 2006, 26. 7. 2006 od 16.00 do 18.00 hodin
v budově Obecního úřadu v Dobré, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY a KANALIZACE OSTRAVA a. s.
oznamují, že v termínu cca od 14. 7. 2006 do 27. 7. 2006 bude v obci Dobrá prová-
děn pravidelný odpis vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava a.s.

PODùKOVÁNÍ VOLIâÒM
Vážení spoluobčané, dámy a pánové, Místní organizace KDU–ČSL vám tímto

chce vyjádřit upřímné poděkování za vaši podporu, které si velmi vážíme. Vaše vy-
soká účast při těchto volbách je výrazem vašeho zájmu o společnost a my vám za to
děkujeme. Výsledky voleb nejsou jednoduchým podkladem pro jednání o vládní
odpovědnosti, ale je úkolem politiků, aby našli společné řešení. Věřme, že se to těm,
kteří jsou dnes odpovědni za tato jednání, brzy podaří. Osobně chci také poděkovat
všem, kteří mně podpořili při zisku mandátu poslance.

Jiří Carbol, předseda MO KDU–ČSL v Dobré 

ST¤ÍPKY Z V¯ROâNÍ ZPRÁVY O âINNOSTI Z· DOBRÁ
Škola zřizovaná Obecním úřadem v Dobré vzdělává 547 žáků a je školou spádo-

vou. Více než polovina žáků dojíždí z okolních obcí. Ve školním roce 2005 až 2006
nastoupilo do 1. až 5. ročníku 200 žáků. Výuka zde probíhala ve dvou paralelních tří-
dách každého ročníku kromě 3. třídy s 31 žáky. Tato třída byla v pololetí školního
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roku rozdělena do dvou paralelních tříd. Důvodem byl větší počet žáků s výukovými
a výchovnými problémy. Vedení školy po konzultaci s vyučujícími a rodiči žáků ře-
šilo tuto situaci vytvořením dvou menších kolektivů. Toto řešení přineslo výrazné
zlepšení v prospěchu i chování žáků a ze strany rodičů bylo přijato kladně kladným
ohlasem.

Do 6. až 9. ročníku nastoupilo 347 žáků, kteří se vyučovali ve třech paralelních tří-
dách v každém ročníku kromě 6. ročníku, kde se žáci vyučovali ve čtyřech třídách.

• V budově školy se nachází 23 tříd a 10 odborných pracoven. Součástí školy jsou
2 tělocvičny a školní hřiště, jehož parametry jsou pro výuku Tv v současné době ne-
vyhovující. Byla zpracována studie a na jejím základě projektová dokumentace na
nové víceúčelové školní hřiště.

• Škola využívá čisté, světlé a esteticky upravené prostory. Na celkovém vzhledu
školy se velkou měrou podílí vyučující Vv, která společně s žáky výtvarně dotváří
celkový vzhled školy. Na 1. stupni v tomto školním roce sídlí 10 kmenových učeben
a odborná učebna — infocentrum vybavená knihovnou, dataprojektorem, učitel-
skou počítačovou stanicí a 3 počítači pro žáky. Tato učebna plně kryje nejen výuku
předmětů, kde žáci pracují s různými zdroji informací, ale i výuku hudební výchovy.
Kromě této učebny využívají žáci také učebnu k výuce angličtiny a to od 4. ročníku.
Kmenové třídy 1. stupně jsou až do 3. ročníku vybaveny novým nastavitelným ná-
bytkem.

• Na 2. stupni se žáci vyučují ve 13 kmenových třídách a využívají odborné pra-
covny F, PŘ, CH učebny PC, Z—D, Vv, Hv, učebny Aj a Nj, učebny dílen a Rv. Hodiny
češtiny probíhají v infocentru vybaveném knihovnou a 5 počítači. V letošním škol-
ním roce poprvé fungovala zrekonstruovaná učebna CH s laboratorní částí. Sou-
částí učebny Vv je také keramický koutek vybavený kruhem a pecí. Nedostatkem ve
vybavení školy odbornými učebnami je druhá počítačová učebna, která by měla
sloužit také k výuce dalších předmětů tak, aby žáci využívali výpočetní techniky
jako zdroj informací i v ostatních předmětech. Ve školním roce 2005/2006 jsme za-
čali s budováním této učebny.

• Odborné učebny D—Z, PC, Př, CH, infocentrum pro žáky 1. i 2. stupně a učebna
pro výuku Aj jsou vybaveny dataprojektory s učitelským počítačovým pracovištěm
připojeným na Internet. Škola potřebuje postupně rekonstruovat hygienické zá-
zemí v souladu s hygienickými normami a vyřešit prostory pro trávení volných ho-
din žáků mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. V budoucnosti je také třeba
zahájit postupně výměnu oken, topných radiátorů a v souladu se zpracovaným
energetickým auditem školy postupně jednotlivé budovy zateplovat.

• K výuce Tv a k pohybovým aktivitám žáci využívají 2 tělocvičny, menší a větší,
které jsou určeny především k míčovým hrám, a školní hřiště, které je v současné
době před rekonstrukcí. Tělocvičny mají hygienické zázemí se šatnami. Ty se letos
podařilo dovybavit šatnovými skříňkami. 

• V době přestávek žáci využívají prostorné chodby, žáci 1. stupně pohybové
koutky a v případě pěkného počasí je žákům umožněn vstup do venkovního atria.
Možnosti občerstvení jim nabízí školní „Bufítek“. Po vyučování jsou žákům v rámci
volnočasových aktivit zpřístupněny obě tělocvičny a pro získávání informací něko-
lik dní v týdnu obě infocentra. Další odborné učebny jsou využívány v rámci zá-
jmových kroužků. Jedná se především o učebnu PC, učebnu Vv, Hv a infocentra při-
pojená k Internetu. 

Pro veřejná vystoupení využívají žáci především malou tělocvičnu vybavenou
skládacím podiem a při vánočním jarmarku také prostory chodeb kolem šaten.



• Vyučující mají své kabinety, pouze malá část je ale vybavena počítačem. 4 uči-
telské kabinety, 

ředitelna, pracovna ZŘ, sekretariát školy a sborovna jsou vybaveny počítači zapo-
jenými do sítě na Internet. Ve sborovně školy je umístěna učitelská knihovna. Spor-
tovní areál využívají ve volném čase nejen žáci, ale i učitelé a občané obce Dobrá. 

• Materiální vybavení školy se za poslední 3 roky značně zlepšilo, škola spolupra-
cuje i se sponzory, 

především VÚHŽ a pivovarem Radegast v Nošovicích. Přesto ale nemůžeme být
s některými odbornými pracovnami spokojeni. Rekonstrukci bude do budoucna
potřebovat především odborná učebna fyziky. Technické vybavení je dostatečné, na
tvorbě výukových materiálů se podílejí i sami žáci.

• Velká pozornost je věnována integraci žáků se specifickými poruchami učení
a chování (SPUCH). 

Celkem pro 17 těchto žáků je zpracován individuální plán a 15 žáků se učí ve spe-
ciálních hodinách náprav. Škola má zkušenosti s integrací sluchově postižených
žáků.

• Součástí školy je školní družina, kam do 3 oddělení dochází denně 75 zapsaných
žáků. Každé oddělení je vybaveno vlastní místností — hernou. Kromě toho žáci vy-
užívají sportovního zázemí školy, infocenter školy a jezdí plavat do bazénu 11. zá-
kladní školy. Výchovně vzdělávací činnost dětí docházejících do školní družiny pro-
bíhala v rámci tří celoročních projektů. 

1. oddělení — projekt „Dneska vařím já“, ve kterém si děti vyzkoušely roli malých
kuchařů při jednoduchém vaření a výrobě pomazánek, povídaly si o správné výživě,
naučily se používat bezpečně kuchyňské spotřebiče a udržovat pořádek.

2. oddělení — projekt „Co umí lidský mozek“ — tento projekt byl zaměřen na pro-
cvičování smyslů a postřehů pomocí psaní, kreslení, povídání a porovnáváním vý-
sledků mezi jednotlivci.

3. oddělení — projekt „Putujeme po České republice“ — v předchozích letech
jsme putovali po světě, proto letošní cesta vedla naší vlastí. Po celý rok jsme pro-
cházeli jednotlivé kraje naší republiky, seznamovali se s tradicemi a památkami.
Každý měsíc jsme si také povídali o tradicích a zvycích, které se k němu váží, nebo
pekli tradiční krajové pečivo.

Materiální vybavení školní druženy je velmi dobré. V letošním roce byla šatna
družiny vybavena novými šatnovými skříňkami a lavičkami, v každém školním roce
jsou dětem zakoupeny hry, sportovní vybavení a další pomůcky pro trávení volného
času. Mgr. Eva Nováková, ředitelka školy 

DRUHÝ ROČNÍK „ZPĚVÁKA ZOBÁKA DOBERÁKA“
Je to sotva půl roku, co naše škola uspořádala veřejnou školní akademii k výročí

obce, a tu, na pátek 26. května, jsem obdržel další pozvánku — zveme vás na pě-
veckou soutěž Zpěvák Zobák Doberák, stálo v ní. To jsem si nemohl nechat ujít.

Víte, mám ohromně rád činorodost, tvorbu, „udělání něčeho“, třeba i na první
pohled něčeho neúčelného. Je to základní člověčí rys projevovat se navenek. Pokud
to je dobrovolné, konané s nadšením a zaujetím a ne na úkor druhého, pak tomu
nelze nic vytknout. A právě tak jsem to ten den dopoledne v tělocvičně naší školy cítil.

Byla to výborná týmová práce. Už při vstupu do školy a pak u každých dveří mně
z dálky zdravili deváťáci–pořadatelé v tmavých oblecích a celá škola byla od kukaně
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školnice po ředitelnu vzhůru nohama. Aktéři poletovali, domlouvali poslední de-
taily, technici kolem přístrojů odpovídali na pozdravy jen letmo, šum a napětí — na
jeviště vcházejí konferenciéři…

Soutěž měla spád až do posledního okamžiku. Osm finalistek a finalistů, vždy po
dvojicích, mezi nimi oddechové přestávky s odlehčeným programem. Děvčata
a kluci předváděli, co umí. Všichni jsme věděli, že chyba či nedostatek tu a tam pro-
skočily neznámo odkud a někdy zmařily tolik úsilí. To je tak vždycky. Můžete stokrát
něco předvést na jedničku a když o něco jde, hned je zádrhel. Zvládali to ale mi-
strně, nikoho nic nevyvedlo z míry, ani včerejší nachlazení.

Člověk s klasickým hudebním vzděláním těžko bude moci objektivně zhodnotit
tuto soutěž nebo se pouštět do diskuse s porotou. Vystoupení několika  soutěžících
bylo vskutku mimořádné, jakož i nesoutěžního kytarového doprovodu nebo hu-
dební skupiny z učitelů či konečné šou při vyhlašování výsledků. Ačkoli podobný
žánr zábavy kupříkladu v televizi nesleduji, troufám, že se ještě nestalo, aby přišli na
jeviště pobavit a zahrát hlavní organizátoři — v Dobré ovšem „učitelskoorganizá-
torská“ skupina zahrála a zazpívala a s úspěchem mimořádným. Nikdo nic neod-
flákl, každý, malý i dospělý, vystupující, organizující nebo i dívající se dal do toho ze
sebe moc, a to se cení. A když je konečný efekt navíc příjemný a líbivý, pak můžeme
být spokojeni nadmíru. Nakonec to tak ohodnotili sami žáci a učitelé. Byla to jejich
soutěž, podle jejich gusta. A že se v tom navzájem shodli, je jen ku prospěchu.

Jistěže byli někteří zklamáni, třeba sami sebou, neposlušnou technikou, někomu
vadila příliš hlasitá hudba, jinému oficiality na úvod, dalšímu výběr soutěžních
skladeb (zaslechl jsem, proč tolik cizích písní v zemi s tak bohatou hudební tradicí),
někomu to, co druhý pokládal za plus. Jedno bylo ale řeknu vám na jedničku s hvěz-
dičkou (pokud dnes ještě ve škole taková klasifikace existuje): obecenstvo. Tvořili
ho spolužáci, ty třídy, z nichž byli soutěžící. To jste měli vidět, jak se fandí v Dobré!
Plakáty nad hlavami, bouřlivé ovace, hvízdání, výkřiky (některé velmi vtipné), hr-
dost, že si něco takového jejich škola–třída může dovolit. Jen aby jim to vydrželo do
dospělosti.

Hudebně a výkonnostně už soutěž zhodnotila porota. Výsledky jsou ve škole
dobře známé a pod obrázkem na titulní straně Zpravodaje si můžeme přečíst pře-
hled umístění. Návštěva soutěže Zpěvák Zobák Doberák nutí mně ale k zamyšlení
nad školou zvenčí. Slyším ty, kteří mimovyučovací činorodost vidí kriticky, ať jde
o cokoli, třeba už jen proto, že kdysi podobné aktivity nebyly nebo že škola je
k učení a ne zábavě. Škola nesmí být jen prospěch a kázeň za každou cenu, má vést
mládež do života — nejen do středních škol, učilišť, k promocím a mistrovským
zkouškám. Škola musí přece připravovat na život, naučit nás — jako třeba právě na
této soutěži — také mluvit a chovat se ve společnosti, vybrat vhodné oblečení, umět
vystupovat na veřejnosti, nestydět se projevovat svůj talent nebo svou přirozenost.

Nakonec — prosím za prominutí všechny, kdo soutěžili i soutěž připravovali —
ono je to tak trochu jedno, kdo vyhraje, kdo je „poslední“; a je tak trochu i jedno, ko-
lik je v tom vystoupení excelentnosti i „kiksů“ nebo té nezbavitelné a věčné trémy.
Vím, jsou to neomalená slova, ale věřte — a to myslím upřímně — nejdůležitější na
tom všem je, že se to udělalo, zorganizovalo, předvedlo, že někteří s nadšením, jiní
vyhecováni předvedli, ukázali, co v sobě mají. Anebo přispěli aspoň něčím malým.
A již na první pohled bylo poznat, kolik je v tom práce, kolik úsilí, nápadů a hledání,
snahy uplatnit co se dá, touhy udělat to posvém.

Tak tedy Zobák Doberák zapustil u nás kořeny a budeme se těšit na další ročník.
Rostislav Vojkovský
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POZVÁNKA
Ve čtvrtek 29. června 2006 se v tělocvičně ZŠ Dobrá bude

konat kytarový podvečer s vítězkou „Zpěváka Zobáka Do-
beráka“ Kateřinou Dobešovou a jejími přáteli nazvaný
„VZPOMÍNKY ZŮSTANOU“.

Pokud budete mít čas a chuť si naše talenty poslechnout,
přijďte v 17 hodin mezi nás.

JAK BYL NÁKUP NOVÉ CISTERNY P¤IJAT NA·IMI
ZASTUPITELI?

Bodu jednání obecního zastupitelstva (dále jen OZ), který se týkal přijetí dotace
na nákup nového požárního vozidla — cisternové automobilové stříkačky, se čle-
nové zastupitelstva věnovali více než hodinu. Jednání se rozvinulo ve velice živou
diskusi. 

Paní Alice Tancerová měla připraveny argumenty pro přijetí dotace a zakoupení
nového vozidla, které byly velice přesvědčivé a důkladně propracované. Její vystou-
pení utvrdilo mnohé zastupitele v tom, že nákup nové cisterny je nejpříznivější ře-
šení.

Na druhé straně měl Ing.Ladislav Březina s Ing.Tomášem Chylkem připraveny
protiargumenty, které zúčastněné přesvědčovaly o tom, že vhodnější je repase staré
cisterny. Bylo zřejmé, že této přípravě věnovali spoustu úsilí a zpracovali množství
dostupných informací.

Přece není tak těžké se rozhodnout — ano — obec by měla dotaci k zakoupení
nové automobilové cisterny přijmout, nebo — ne — obec by měla přistoupit k re-
pasi starého vozidla a dotaci odmítnout.

Zastupitelé, kteří šli na zasedání s nejasným názorem na řešení tohoto problému,
měli možnost vyslechnout obě strany mince. Snad všechna pro a proti byla vyřčena.
Někteří zastupitelé se do diskuse zapojili, chtěli získat co nejvíce informací, aby se
mohli rozhodnout a svými připomínkami a postřehy podpořili jeden nebo druhý
návrh. Jiní neměli sebemenší poznámku ani dotaz a budili dojem, že mají ve věci
jasno. Když došlo k hlasování, bylo zarážející, že právě tito mlčenliví členové se zdr-
želi hlasování. Otázka byla položena zcela jasně a byla očekávána jasná odpověď. 

Je pro mě nepochopitelné, že po tak dlouhé diskusi a vyslechnutí tolika argu-
mentů, se mnozí zastupitelé zdrželi hlasování. Hlasováním byla dotace odmítnuta.
Někteří zastupitelé chtěli tento bod znovu řešit na příštím zasedání OZ. 

Ing. Jan Krupa však připomenul zastupitelům, že tímto je dotace nepřijata, pro-
tože termín pro rozhodnutí o dotaci je právě toto jednání OZ. Členové se tedy roz-
hodli, že po krátké přestávce nechají o tomto znovu hlasovat.

Přestávku všichni beze zbytku využili k diskusím o dotaci a ta vedla k tomu, že
někteří zastupitelé, kteří se hlasování zdrželi, se přiklonili k přijetí dotace. Ta tedy
byla novým hlasováním přijata. Projednání tohoto bodu bylo vskutku podrobné
a důsledné.

Věřím, že mohou být záležitosti jednání OZ, které nechávají člověka na pochy-
bách, zda zvednout ruku pro ano či ne. Ale takto diskutovaná otázka měla vést
všechny zastupitele k jasnému vyjádření. ANO nebo NE.

Za SDH Dobrá a výjezdovou jednotku mohu říci, že jsme konečné rozhodnutí OZ
přijali velice vstřícně. Nikdo si totiž nedovede představit, kolik hodin práce stojí
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ročně údržba zastaralého vozidla, která je navíc realizována tzv. „na koleně". Je čím
dál náročnější udržovat naši cisternu v provozuschopném stavu a jízda přestává být
zcela bezpečná. Uvědomme si, prosím, že schválení přijetí dotace se týká našeho
bezpečí a ochrany našeho majetku. Kdyby tento krok vedl k tomu, že použitím nové
cisterny bude zachráněn třeba jen jeden jediný hořící dům, nebo by přispěla svým
zásahem k záchraně lidského života, je to velice podstatné. Až budeme bilancovat
provoz nové cisterny, troufám si tvrdit, že budeme překvapeni, kolika zásahů se vo-
zidlo zúčastnilo a jak mnoho přispělo ke snížení škod při požárech.

K prvnímu březnu 2006 byl navíc schválen nový krajský poplachový plán, v něm
došlo pro nás k jedné podstatné změně. 

V prvním poplachovém stupni pro město Frýdek–Místek se objevuje jednotka
SDH Dobrá, která na tomto místě nahrazuje HZSP Válcovny plechu. Pro naši výjez-
dovou jednotku to znamená, že bude volána ke každému většímu požáru ve městě.
K tomu je zapotřebí mít spolehlivou techniku.

Děkuji vám tímto za zájem, který jste projevili přečtením tohoto článku.
Ing. Ludmila Baranová, starostka sboru dobrovolných hasičů v Dobré

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY GYNEKOLOGIE v Dobré od 1.6.2006
Pondělí MUDr. Lorencová 13.00—17.00 hodin
Úterý MUDr. Mičaník 7.30—12.00
Středa MUDr. Maráčková 7.30—12.00 13.00—15.00 hodin
Čtvrtek MUDr. Elzeinová 13.00—16.00 hodin
Pátek MUDr. Maráčková 7.30—12.00

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY — DĚTSKÉ STŘEDISKO DOBRÁ,
MUDr. IVA KUČEROVÁ

o letních prázdninách od 3. 7.—1. 9. 2006

Pondělí 07.30—09.00 hodin (9—11 hodin — sestra v ordinaci)
Úterý 07.30—09.00 hodin (9—11 hodin — sestra v ordinaci)
Středa 14.30—16.00 hodin (12.30—14.30 hodin — sestra v ordinaci)
Čtvrtek 07.30—09.00 hodin (9—11 hodin — sestra v ordinaci)
Pátek 07.30—09.00 hodin (9—11 hodin — sestra v ordinaci)

Poradna pro kojence bude ve dnech:
11. 7., 18. 7., 1. 8., 8. 8.  12.30—14.00 hodin 

MÍSTNÍ KNIHOVNA DOBRÁ UPOZORŇUJE 
čtenáře, že od 24. do 28. července 2006 bude knihovna zavřena.
Půjčovní doba o prázdninách:
Pondělí zavřeno
Úterý 9 — 11 12 — 1730
Středa zavřeno
Čtvrtek 9 — 11 12 — 1730
Pátek zavřeno
POZOR!  Od 26. června si můžete půjčovat knihy na celé prázdniny. Vypůjčené

knihy vraťte nejpozději do 7. září 2006. 
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V sobotu 6. května 2006 proběhlo v Hostinci Na Špici slavnostní ukončení 7. roč-
níku kulečníkového turnaje, který byl zahájen počátkem tohoto roku. Putovní po-
hár pro nejlepší hráče si letos převzal Vítězslav Frischtok.

Hlavní sponzoři turnaje: Hostinec Na Špici — Florián Carbol a firma NOEMI —
Marek Růžička.

O další ceny pro hráče se postarali: fa Matýsek Roman, fa Matera řeznictví, fa Po-
láková Slávka, Žabeňský Luděk, Janulek Ivo, fa Baroch Rudolf a Pekárna Hlisnikov-
ský. — Sponzorům děkujeme a těšíme se na příští rok

Eduard Mališ

HALÓ, HALÓ — LÉTO ZAâÍNÁ!
Pfiijìte se pobavit a odreagovat do baru „ZANZIBAR“,

kter˘ vám nabízí:
— BEACH VOLEJBAL — 1 hodina/60 Kč
— BEACH FOTBAL — 1 hodina/60 Kč
— PETANGUE — zdarma
— KULEČNÍK
— ŠIPKY
— DĚTSKÝ AREÁL — houpačky, skluzavky, kryté pískoviště, domeček, kde si
— děti mohou vyzkoušet své výtvarné nadání
— KRYTÉ OHNIŠTĚ — lze objednat „ZDARMA“, dřevo je k dispozici „ZDARMA“
— PÁTEK + SOBOTA = DISCO — JUKEBOX
Otevírací doba 1. 7.—31. 8. 2006: PO—ČT a NE 10.00—23.00 

PÁ + SO 10.00—02.00
Na čepu: • 10°, 12° — RADEGAST

• 10° — ČERNÝ KOZEL
• čepovaný BIREL 
• čepovaná KOFOLA

K jídlu — hranolky, bramborové placky, korbačíky.
Veškeré objednávky na tel. č. 603 500 124
Na vaši návštěvu se těší personál „ZANZIBARU“

Wincanton Trans European CZ, s.r.o., 
Logistická společnost se sídlem v Kralupech nad Vltavou

příjme pro svůj terminál v Jirnech (Praha — východ)
SKLADNÍKA / ŘIDIČE VZV

Požadujeme: flexibilitu, spolehlivost ochotu pracovat ve 2směnném
provozu, trestní bezúhonnost

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti
zajímavé finanční ohodnocení

Ubytování zajistíme v blízkosti našich terminálů.
Kontakt: Andrea Polcarová, tel. +420 315 744 411,

e–mail: andrea.polcarova@wincanton.cz

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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Kdo má zájem naučit se hrát na zobcovou flétnu nebo klavír,
ať přijde k zápisu 4.září 2006 do přízemí školní družiny v Dobré

od 11.00 do 13.30 hodin
Bližší informace na mobilním čísle 604 821 849
Těší se na vás učitelka Miriam Dýrová, dipl. um.

STAVEBNINY 
PRODEJNA STARÉ MĚSTO

Lepidlo na obklady a dlažbu MULČOVACÍ KŮRA 70  
BAUMIT Baumacol 25 kg kvalita AGRO

159,— Kč      92,— Kč 72,— Kč      64,90 Kč

Zámková dlažba Široký sortiment nářadí
PRESBETON za opravdu

od 199,— Kč/m2 bezkonkurenční ceny!!!

Nyní také akční ceny:
• zdících materiálů • zateplovacích systémů • tepelných izolací,

polystyrenu, sádrokartonu •

A zdarma:
• poradenství, kalkulace • kalkulace, příjemná obsluha •

Už je to tady!!! V prodeji keramické obklady a dlažby
Rako, Bohemia Gres, Keramika HOB 

a to za zaváděcí ceny. 

U NÁS NAKOUPÍTE ZA NEJLEPŠÍ CENY!

LEKOS, spol. s r.o., Staré Město u F–M, ul. Na Zbytkách 158
tel.: 558 881 004, mobil: 777 026 238, 

e–mail: frydekmistek@lekos.cz, www.lekos.cz
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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


