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VáÏení spoluobãané,
klepe nám na vrátka nový rok 2008, ale než vrátka otevřeme dokořán, aby k nám
mohl přijít a přinést dny radostí, ale též starostí, čekají nás svátky vánoční.
Svátky zastavení se, ohlédnutí a bilancování, ale hlavně svátky obdarovávání.
Dary, které budeme přijímat a dávat nemusí stát spoustu peněz, je třeba si při-
znat, že tím největším darem je přítomnost a blízkost člověka. Uděláte svým blíz-
kým tu největší radost na světě, když spolu pár dní pobudete, nebudete nikam
spěchat, společně zrealizujete sny, na které v té dnešní uspěchané době, nemáte
téměř čas, obdarujete se společnou procházkou a v klidu vyslechnete příhody,
které se vašim blízkým v průběhu roku staly, podělíte se o zážitky příjemné, ale
i ty, které vás zarmoutily, zkrátka budete přítomni pro své nejbližší!

Přejeme vám, aby jste tento největší dar uměli dát a také přijmout a to nejen
v době vánoční, ale v celém průběhu přicházejícího roku, přejeme vám hodně
lásky, zdraví, štěstí a Božího požehnání. Bc. Alice Tancerová, starosta

Ladislav Žurek, místostarosta
a celý kolektiv zaměstnanců obecního úřadu Dobrá

Dobrá — roz‰ífiení spla‰kové kanalizace 
Na základě již proběhlých veřejných projednávání a na základě vašich častých do-

tazů zařazujeme do tohoto zpravodaje opět stručné informace ohledně připravo-
vané stavby splaškové kanalizace. 

Nejdůležitější informací pro vás — stavebníky kanalizační přípojky — je ta, že dle
současně platné legislativy, obec Dobrá bude budovat pouze hlavní kanalizační řád
a kanalizační přípojka (a to v celé délce — od hlavního kanalizačního řádu po vy-
ústění odpadu z nemovitosti) je v plné režii, ať již projekční, tak stavební a finanční,
každého vlastníka dané nemovitosti. Výjimku tvoří kanalizační přípojky, které ve-
dou přes silnice II. a III. třídy (bývalá I/48, stará cesta na Nošovice a Pazdernou),
kde zastupitelstvo obce Dobrá rozhodlo, že obec, dle projektu vlastníka nemovi-
tosti, zbuduje kanalizační přípojku (od hlavního řádu „vyvede“ kanalizační pří-
pojku bezprostředně za těleso komunikace) z finančních prostředků obce a staveb-
ník kanalizační přípojky se bude na této části přípojky spolupodílet ve výši 5000 Kč. 

Vy, kteří jste se účastnili zcela prvního veřejného projednávání v pondělí dne 29.
10. 2007 a právě vaše přípojka bude vedena přes výše uvedené silnice, obdržíte od
obce nové — opravené — znění Smlouvy o napojení na kanalizační řád, neboť ve
smlouvách byla uvedena špatná formulace ohledně financování těchto kanalizač-
ních přípojek. Nové smlouvy budou zaslány do konce roku 2007 a též v tomto ter-
mínu obdrží majitelé nemovitostí, kteří se nedostavili na veřejná projednávání,
smlouvy o napojení na kanalizační řád. Tyto smlouvy, v případě vašeho zájmu o na-
pojení na plánovaný hlavní kanalizační řád, je nutno vyplnit, podepsat všemi vlast-
níky nemovitosti a obě vyhotovení smlouvy doručit zpět obci Dobrá, a to nejpo-
zději k datu 15. 1. 2008! 

Je důležité, aby všichni, kdo projeví o napojení na hlavní kanalizační řád zájem, si
včas zajistili projektovou dokumentaci své vlastní kanalizační přípojky, aby tato
mohla být zbudována ihned při realizaci hlavního kanalizačního řádu ( v minimál-
ním rozsahu — tedy „vyvedení přípojky za těleso komunikace), neboť po položení
hlavního kanalizačního řádu bude komunikace v celé šíři opravena novým živič-
ným povrchem.

Obec vedla jednání s těmito projektanty, kteří jsou ochotni v dané věci s vámi
spolupracovat:
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Ing. Tomáš Chýlek Miloslav Klich
ARPIA sdružení Projekční kancelář
4. května 217, Frýdek–Místek 738 02 Kunčičky u Bašky 334, Baška 739 01
Tel. 558 662 656, 604 878 370 Tel. 777 241 242

Marie Wojnarová Petr Gnida
Projekční kancelář V. Talicha 2266, Frýdek–Místek 738 01
P. Cingra 1699. Frýdek–Místek 738 02 Tel. 552 302 612.
Tel. 558 636 601

Ing. Jiří Fidler
Projekční a inženýrské práce
Hladnovská 11, Slezská Ostrava 710 00
Tel. 604 305 475, fax. 596248112

Projektanta si můžete zvolit odlišně od nabízených, záleží pouze na vás.
Pro projekční práce je zapotřebí základní technické údaje, které vám byly sdělo-

vány na veřejných projednáváních. Pokud jste si je nezapamatovali, jsou k dispozici
vám nebo vámi zvolenému projektantovi na obecním úřadě v kanceláři starosty
obce nebo u pracovnice Stavebního úřadu obecního úřadu Dobrá paní Zdeňky To-
misové, č. tel. 558 412 310, kancelář číslo 19. 

Bc. Alice Tancerová, starosta

Vodovod na Vrchy — stavba je jiÏ zahájena
V současné době již probíhá výstavba vodovodu v lokalitě Dobrá–Vrchy, ale bo-

hužel, kvůli průtahům, o kterých jsme se již zmiňovali v minulých zpravodajích, ne-
bude celá stavba zrealizována do konce roku 2007, ale oprava povrchu komunikace
proběhne až v jarních měsících roku 2008.

Všechno zlé je však k něčemu dobré a je mou povinností vám připomenout, aby
jste si nechali zpracovat včas projekt vodovodní přípojky pro vaši nemovitost, po-
kud jste tak již neučinili. Po dohodě lze kontaktovat tytéž projektanty jako na kana-
lizační přípojky nebo přímo firmu Peva–Plast s.r.o., tedy firmu, která vyhrála výbě-
rové řízení na zhotovitele stavby. Jsou schopni vám pomoci a projekt zajistit. 

Kontaktními osobami jsou pan Ing. Stibor — tel. 604 244 498 nebo pan Kulhánek
— tel. 604 250 020.

Je nutné, aby část vodovodní přípojky pro vaši nemovitost, která bude umístěna
pod komunikací, byla z této části zrealizovaná před položením nového živičného
povrchu komunikace.

Bc. Alice Tancerová, starosta

VIII. stavba plo‰né plynofikace obce Dobrá — t˘ká se nás
v‰ech!

Apelujeme na všechny vlastníky nemovitostí v trase této stavby, aby přehodnotili
svůj negativní postoj a zrealizovali platnou plynovou přípojku — osazenou plyno-
měrem. Stále trvá nabídka obce Dobrá na finanční pomoc ve výši 5000,— Kč na
jednu plynovou přípojku. V případě vašeho zájmu nebo při potřebě doplnění infor-
mací kontaktujte přímo starostu obce na tel. 736614716 nebo místostarostu obce
na tel. 736614715.

Ve hře jsou miliony, které budeme nuceni vrátit, včetně penále, pokud nezajis-
tíme dostatečný počet platných přípojek a to se bytostně dotýká všech občanů obce
Dobrá! Děkujeme vám za spolupráci.

Bc. Tancerová Alice, starosta
Ladislav Žurek, místostarosta
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9. roãník Mikulá‰ského volejbalového turnaje
smí‰en˘ch amatérsk˘ch druÏstev

Tento turnaj se uskutečnil v sobotu dne 8. 12. 2007 v prostorách tělocvičen ZŠ
Dobrá a zúčastnilo se jej celkem 11 družstev z celého okresu Frýdek–Místek.

Na prvním místě se umístilo družstvo s názvem „TO JE JEDNO“, na druhém místě
se úspěšně umístilo družstvo z obce Dobrá s názvem „CELINA“, třetí příčku obsa-
dilo družstvo s názvem „PAMA TÝM“.

Gratulujeme všech umístěným, poraženým děkujeme za čestnou hru plnou ne-
uvěřitelných sportovních zážitků a akrobatických momentů.

Děkujeme sponzorům: obci Dobrá a panu Jaromíru Carbolovi, majiteli stavebnin
„CAJAR“ v Bašce, který je občanem obce Dobrá a též člen místní organizace KSČM.

Poděkování patří též organizátorům paní Janě Golíkové, panu Marcelu Golíkovi
a paní Aleně Křibíkové.

Věříme, že jubilejní 10. ročník, který se uskuteční v roce 2008, přinese spoustu pří-
jemných sportovních zážitků, navázání nových sportovních přátelství a snad osloví
i větší počet sponzorů, neboť finance jsou a zůstanou problémem všech podob-
ných setkání. Bc. Tancerová Alice, starosta

Vánoãní jarmark, aneb rodí se nová tradice 
V sobotu 1. prosince 2007 se před obecním úřadem uskutečnil první vánoční jar-

mark, který nabízel zboží s vánoční tématikou a též doprovodný kulturní program.
Podle vašich slov, se tato akce velice líbila a zcela jistě v ní budeme pokračovat.

Děkujeme dětskému dechovému orchestru Radost, Schole Novus, žákům ZŠ
Dobrá, Chrámovému sboru, skautům, Statisi Prusalisovi a cimbálové muzice Kotci,
kteří si pro vás připravili velice hezká vystoupení.

Za finanční a věcnou pomoc děkujeme včelařům, pekárně Dobrá, Slávce Polá-
kové, paní Křibíkové, paní Sumcové a paní Blahutové, učitelkám ZŠ Dobrá a všem
dětem, které vyrobily pro tyto účely keramické výrobky. A nám nezbývá, než se těšit
v příštím roce na druhém vánočním jarmarku na shledanou!

Ladislav Žurek, místostarosta
(Fotografie k těmto článkům jsou na 1. a  16.)

Upozorňujeme všechny občany, aby v zimním období neparkovali na míst-
ních komunikacích z důvodu provádění zimní údržby. Na komunikacích,
kde zaparkovaná vozidla budou bránit průjezdu pluhu se nebude zimní
údržba provádět!!!

Svoz odpadu v obci Dobrá v době vánočních svátků proběhne dle
běžného harmonogramu 
v pondělí 24. prosince 2007 a úterý 25. prosince 2007.

Následovat bude svoz 7. a 8. ledna 2008 — dle čtrnáctidenního harmonogramu
v sudé týdny.

Právní služba pro občany obce Dobrá
je zajištěna na středu 9. 1. 2008, 23. 1. 2008, 6. 2. 2008 od 16.00 do 18.00 hodin

v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22. 
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Frýdecká skládka a.s. Frýdek–Místek nás požádala o spolupráci
občanů při vývozu popelnic.

Odvoz popelnic v naší obci je stanovený dle kalendáře na sudé týdny, vždy v pon-
dělí a úterý. V zimním období se může stát, že v tyto dny nebudou všechny cesty
sjízdné, a proto neschovávejte plné popelnice a vyčkejte na vyvezení v náhradním
termínu (např. ve středu nebo pátek).

Tel. č. Frýdecké skládky je na každé nálepce: 558 623 546
Tel. č. Obecní úřad Dobrá, paní Jana Stachová — 558 412 306

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. oznamují,
že na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly schváleny nové
ceny vodného a stočného s účinností od 
1. ledna 2008 takto: cena včetně DPH

Voda pitná (vodné)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,88 Kč
Voda odvedená (stočné)  . . . . . . . . . . . . . . . 23,44 Kč

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.lednu
2008, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odbě-
ratelem a dodavatelem. 

Dále SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že
v termínu od 16.1.2008 do 25.1.2008 bude prováděn v obci Dobrá pravidelný opis
vodoměrů pracovníky SmVaK a.s.

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Ostrava
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů pro majitele a uživatele
pozemků

Z důvodu zabezpečení provozu rozvodného zařízení, kvalitní dodávky elektřiny,
snížení ztrát v sítích a zajištění bezpečnosti osob, na základě energetického zákona
č. 458/2000 Sb., zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vyzýváme ma-
jitele a uživatele pozemků v obci ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
v blízkosti elektrických rozvodných zařízení.

Okleštění (ořez) dřevin musí být dle platných ČSN a EN, zák. 458/2000 Sb. prove-
deno tak, aby:

— nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla alespoň 1 m u holých
vodičů; 0,5 m u izol. vedení od ovocných stromů a 0,3 m u izol. vedení od lesních
a ostatních stromů s uvažováním ročního přírůstku,

— v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7 m (10 m u za-
řízení postaveného do konce roku 1994, mimo lesní průseky) na každou stranu od
krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost
větví od vodičů byla 2 m u holých vodičů a ovocných stromů izol. vedení; 0,5 m
u izol. vedení lesních a ostatních stromů a u závěsných kabelů u ovocných stromů;
0,3 m u závěsných kabelů lesních a ostatních stromů s uvažováním ročního pří-
růstku,

— v ochranném pásmu vedení 110 kV, t.j. pod vedením a 12 m (15 m u zařízení
postaveného do konce roku 1994) na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly
porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 3 m
s uvažováním ročního přírůstku.
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Při práci je nutno dodržet bezpečné vzdálenosti osob od vodičů pod napětím dle
ČSN 34 3108 minimálně 2 m a vn a 3 m u 110 kV. Odstraňování stromoví, při kterém
by mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, musí být provedena jen se
souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Okleštění dřevin proveďte v termínu od 1. prosince 2007 — do 31. prosince
2007.

Uplyne-li tato lhůta marně, bude provedeno okleštění, případně odstranění dře-
vin, společností ČEZ Distribuční služby, s. r. o. (na základě pověření držitele licence
na distribuci) a to na nebezpečí majitele nebo uživatele pozemku.

Touto výzvou nejsou dotčena práva a povinnosti uložená zák.č. 114/1992 Sb.
v platném znění a prov. vyhl. č. 395/1992 Sb.

Základní ‰kola informuje…
Příběhy bezpráví 

Společnost Člověk v tísni ve spolu-
práci s Českou televizí uspořádala le-
tos v pořadí již třetí ročník projektu
„Příběhy bezpráví“. Do projektu se
zapojila také naše škola, spolu s více
než pěti sty školami po celé repub-
lice.

Projekt je zaměřen na období pade-
sátých let minulého století v Česko-
slovensku — období komunistických
zločinů. Zařadili jsme jej do výuky
žáků devátých tříd v rámci předmětů
dějepis a občanská výchova. Deváťáci se tak v tomto školním roce dozvědí něco více
o dvou nejzrůdnějších totalitních režimech — fašistickém (projekt Holocaust) a ko-
munistickém. 

Každá škola, která se do projektu přihlásila, uspořádala v měsících listopadu či
prosinci projekci filmu a následnou debatu s pamětníky. Získala tak zdarma jeden
film dle vlastního výběru pro trvalé užívání. Pro projekci na naší škole jsme vybrali
dokumentární snímek Olgy Sommerové s názvem „Ztracená duše národa — Ztráta
slušnosti“, který na čtyřech osudech přibližuje brutální zacházení komunistického
režimu s ženami označenými za třídní nepřátele. 

Jelikož žáci se tímto smutným obdobím našich nedávných dějin dosud ve výuce
nezabývali, vytvořili jsme k tomuto tématu nástěnku a učitelé v hodinách občanské
výchovy a dějepisu provedli naše žáky krutostmi komunistické totality.

Projekce s besedou se uskutečnila ve středu 5. prosince a pozvání na ni přijali tři
členové Konfederace politických vězňů z Frýdku–Místku — MUDr. Jaromír Míček
(na snímku uprostřed), paní Jaroslava Vavřinová a pan Jan Szlauer. 

Žáci téměř bez dechu zhlédli bolestný dokument Olgy Sommerové, slzy v jejich
očích hovořily o tom, že je vyprávění obětí komunistických zločinů zasáhlo u srdce.
Poté se dostali ke slovu přítomní političtí věznové. Otevřeně žákům vylíčili absurdní
důvody svého zatčení, nezastírali před nimi ani míru utrpení, které každodenně za-
žívali od sadistických dozorců v komunistických lágrech a věznicích. Dotazy žáků se
nesly v údivném a otřeseném duchu, přesto se nebáli zeptat i na ty nejintimnější
detaily muklovského života jako byla vězeňská strava, hygiena či oblékání. Na závěr
promluvil doberský kronikář R. Vojkovský o situaci v Dobré a okolí v 50. letech, pře-
devším o pronásledování nepohodlných sedláků zvůlí komunistického režimu. 
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O přínosu projektu „Příběhy bezpráví" netřeba pochybovat, žáci devátých ročníků
dostali možná poprvé možnost potkat se tváří tvář s hrůznou realitou komunistické
totality, a proto doufáme, že na naší škole tento projekt zdomácní a bude nedílnou
součástí výchovy demokratického občana 3. tisíciletí. Na závěr si neodpustíme vy-
jádřit naději, že žádné z dětí, které se projektu zúčastnily, již nebude muset projít
stejným peklem, jako naši hosté z Konfederace politických vězňů. Neboť ten, kdo
poznal své dějiny, může nalézt způsob, jak zabránit tomu, aby se opakovaly.

Mgr. Jan Lorinc, Mgr. Lukáš Kubiena
Den otevřených dveří

V sobotu 1. prosince byl v obci Dobrá předvánoční jarmark — poprvé ve spolu-
práci obecního úřadu a základní školy.

Prodávalo se a nakupovalo ve velkém. Rodiče a hosté si také mohli prohlédnout
prostory školy, byl Den otevřených dveří. V nově otevřených odborných učebnách
probíhala prezentace za přítomnosti žáků a jejich učitelů, z hudebny se ozývalo Vá-
noční zpívání a celá škola byla provoněna dobrotami, které bylo možno zakoupit ve
školní kuchyňce.

„Akce se zdařila, bylo to pěkné dopoledne“, hodnotili rodiče, žáci a návštěvníci.
Mgr. Eva Brudíková

Opět se sbíralo…
Tentokrát starý papír. Byla vyhlášena soutěž mezi I. stupněm a II. stupněm zá-

kladní školy a mezi jednotlivými třídami. Celkem se nasbíralo 11 285 kilogramů pa-
píru. 

Jaké jsou výsledky? 1. místo třída 3. A — 2047 kg, 2. místo třída 4. B — 1471 kg, 3.
místo třída 4. A — 1348 kg. První stupeň měl jasnou převahu nad stupněm druhým.

A jak dopadly třídy na II. stupni? 1. místo třída 6. C — 581 kg, 2. místo třída 7. B —
397 kg, 3. místo třída 8. B — 266 kg.

Velkou pochvalu si zasloužili tito „sběrači“, kteří přinesli víc než 100 kg papíru:
Lukáš Bürger z 1. A, Michaela Konečná, Sára Chrobočková, Jan a Petr Hadaščok
z 1. B, Johana Kaňoková, Vojtěch Tvrdý, Jan Tesarčík, Kateřina Tesarčíková, Klára
Černá z 2. A, Jan Romanidis, Nela Sedlaříková, Petr Horák, Petr Vojtovič z 2. B, Vít
Svobodník, Lucie Růžičková, Zuzana Skotnicová, Adam Rojíček, Nikola Balogová,
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Tereza Syřínková, Tomáš Piskoř ze 3. A, Tadeáš Bařina a Karin Kročková z 3. B, Ra-
dim Bürger, Barbora Sikorová, Jakub Chroboczek, Gabriela Nogolová, Tomáš Mes-
sing ze 4. A, Martin Šimík, Denisa Kaňoková, Aneta Kwaczková, Dominik Drexler,
Lukáš Polka ze 4. B, Ondřej Konvička, Lenka Pohludková, Terezie Bosáková, Martin
Dias z 5. A, Nikola Vojtovičová z 5. B, Dominik Bařina ze 6. A, Nikola Hlawiczková,
Zuzana Vaňková a Simona Mikolášová ze 6. C, Ondřej Sušovský ze 7. B, Diana Valáš-
ková ze 7. C a Eliška Baranová z 8. B třídy. Chválíme Johanu a Denisu Kaňokovy ze
třídy 2. A a 4. B, každá přinesla 447 kilogramů papíru.

A opět se může nakoupit něco potřebného pro školu a její žáky. Děkujeme.
Mgr. Eva Brudíková, Hana Velčovská

Zájezd do Vídně
Také v letošním školním roce zorganizovala paní učitelka Lea Bařinová zájezd do

Vídně. Tento zájezd byl určen žákům II. stupně naší školy. I když bylo nevlídné po-
časí, zájezd se líbil — píše o tom Jakub Syřínek, žák 7. A třídy:

„Letos jsem jel opět na školní zájezd do Vídně. Odjížděli jsme od školy ve 4.30 hod.
Na cestě do rakouského hlavního města jsme měli dvě zastávky. Hned po příjezdu do
rakouské metropole, okolo desáté hodiny, jsme navštívili městskou radnici. Poté jsme
se vydali ulicemi, lemovanými domy z 16.—19. století, k císařskému paláci. Po cestě
jsme míjeli nádherné kašny, vykopávky římského města a další pozoruhodnosti.
Když nám paní průvodkyně ke všemu pověděla pár slov a prošli jsme obrovským
areálem císařského sídla — Hofburgu, vydali jsme se vstříc známé nákupní tepně
Mariahilferstrasse, kde nás čekal tříhodinový volný rozchod. Až jsme vše nakoupili
a sešli jsme se na předem domluveném místě, vydali jsme se ke kapucínské hrobce,
kde je pochováno více než 150 příslušníků císařského rodu Habsburků. Po prohlídce
nádherně zdobených sarkofágů jsme se šli podívat do gotické katedrály svatého Ště-
pána. Nyní se už ale začalo stmívat a my jsme šli k vídeňské radnici, před kterou se
každoročně konají vyhlášené vánoční trhy. Já jsem si pochutnal i na známém vídeň-
ském punči, samozřejmě dětském. Ale pak už pro nás přijel autobus a jeli jsme ko-
nečně domů. Také jsme už toho měli dost nachozeno, tak málokoho nebolely nohy. Ke
škole jsme dorazili až po 23. hodině. Tento zájezd se mi velmi líbil.“

Mgr. Eva Brudíková

Zápis budoucích prvňáčků v Základní škole Dobrá
Vážení rodiče,
srdečně zveme vás a vaše děti dne 29. ledna 2008 k zápisu do 1. tříd. Zápis bude

probíhat v době od 13.00 do 17.00 hodin.
U zápisu přivítáme děti narozené od 1. září 2001 do 31. prosince 2002.
Nezapomeňte k zápisu přinést rodný list vašeho dítěte, váš občanský průkaz

a případné rozhodnutí o odkladu školní docházky. 
Těšíme se vás! Ředitelství a učitelský sbor ZŠ Dobrá

Světlo z Betléma
Stalo se tradicí, že skauti na celém světě mají snahu přenést zářící světlo rozžaté

v Betlémě před více než dvěma tisíci let i na váš sváteční stůl. Zájemci toužící po vá-
nočních svátcích prozářených světlem zapáleným až v dalekém Betlémě, si pro něj
mohou přijít do skautské klubovny na Štědrý den od 9.00 do 10.00 hod. — vchod
z boku farního úřadu vedle garáže. 
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PŘÁNÍ 
Vánoce jsou svátky radosti a klidu,
Vánoce jsou svátky lásky, ale také odpuštění.
Proto — mějme se rádi!

Krásné vánoční svátky, šťastný a úspěšný rok 2008
vám všem přejí učitelé a žáci Základní školy v Dobré.

Vánoce 2007 — Farnost Dobrá
24. 12. 2007 15.00 a 22.00 hodin
25. 12 a 26. 12. 2007 08.00 a 10.30 hodin
31. 12. 2007 10.30 hodin

Prašivá 24.00 hodin
1. 1. 2008 10.30 a 15.00 hodin
Radostné a požehnané svátky Kristova narození a Jeho pomoc a ochranu po celý

další rok 2008 vám všem přeje a vyprošuje 
Váš duchovní správce P. Bohumil Vícha, farář 

ŽIVÝ BETLÉM 
KDY: 25. prosince 2007 
V KOLIK: 17.00 hodin
KDE: V KOSTELE SV. JIŘÍ V DOBRÉ
Skauti a skautky všechny srdečně zvou na prožití
vánočního příběhu!

Milí obãané a pfiátele sportu,
blíží se čas Vánoc, a tak bych vám všem chtěl tímto popřát zdraví, štěstí, pohodu

a klid o svátcích vánočních, hodně lásky a všechno hezké v novém roce.
V obci bylo letos několik sportovních akcí, které se vydařily a měly velký úspěch.

Za ty akce, které jsem organizoval osobně, chci poděkovat všem sponzorům (pod-
nikatelům a obchodníkům), kteří přispěli věcnými dary a taky členům sportovní
komise, kteří mi byli nápomocni. Mým přáním je, aby lidé hlavně u nás v obci byli
k sobě milí a tolerantní, protože toho není nikdy dost.

Předseda sportovní komise René Křižák 

Sportovní komise při OÚ Dobrá vyhlašuje  9. roãník COPA DOBRÁ
Tříkrálový turnaj amatérských družstev v sálové kopané

V sobotu 5 . ledna 2008 v tělocvičně ZŠ Dobrá
Prezentace: od 8.00 hod • • • Začátek turnaje: 8.30 hod
Startovné: 100 Kč na osobu (v ceně občerstvení)

Přihlášky s 50% zálohou nejpozději do 2. ledna 2008 na adrese A.Tancerová,
Dobrá 556, info na tel. 736 614 716, starosta@dobra.cz 

Amatérské družstvo tvořeno max.6 hráči ( 4 hráči v poli + 2 střídači)
hráči starší 18—cti let, zápas 2 ×7 min. Omezený počet družstev — 10!
Nutná vhodná obuv do tělocvičny!
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Z FOTOALBA
MÍSTOSTAROSTY
Především první vánoční
jarmark byl přes nepřízeň
počasí úspěšný — hosté
se mohli podívat do školy,
nakoupit vánoční vý-
robky našich žáků nebo
zboží ve stáncích na par-
kovišti. Zvlášť zdařilé bylo
vystoupení dětského de-
chového orchestru Ra-
dost, Scholy Novus, žáků
naší školy, Chrámového
sboru, skautů, Statise
Prusalise a cimbálové
muziky Kotci.
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Svaz tûlesnû postiÏen˘ch v Dobré dûkuje
Rok uplynul jako voda, ani jsme se nenadáli. Sníh předběhl sv.Martina na bílém

koni, Kateřina byla na vodě a máme tady advent a naději, že letošní vánoce budou
bílé.

Vánoce, těšíme se na
ně všichni. Jak děti, do-
spělí, tak i postižení i se-
nioři. Vánoce, svátky
klidu, porozumění, po-
hody a také celoročního
bilancování.

Svaz tělesně postiže-
ných v Dobré si dovo-
luje touto cestou sr-
dečně poděkovat Obec-
nímu úřadu v Dobré za
finanční příspěvek na
zájezd a činnost svazu.

Děkujeme pekařství
pana Milana Hlisnikov-
ského, paní Slávce Polá-
kové, panu Floriánu
Carbolovi a všem dal-
ším sponzorům, kteří
na nás v tomto roce
mysleli, nezapomněli a odvažuji se vyslovit, jak prosím každým rokem, aby nám za-
chovali dosavadní přízeň i v příštích letech.

Děkujeme žákům Základní školy Dobrá, kteří nás potěšili Mikolášem, andělem
a čtyřmi čerty a vlastnoručně vyrobenými přáníčky.

Děkuji vám, milí členové, kteří jste donesli mnoho krásných dárečků do tomboly,
vám, kteří ochotně pomáháte zajišťovat naše akce, panu Františkovi Biolkovi
a všem členům výboru za obětavou práci.

Děkuji představitelům naší obce, že vždy přijali naše pozvání a udělali si na nás
čas a jak doufáme, strávili mezi námi příjemné chvilky.

Vážení členové, vážení spoluobčané, přejeme vám i vašim rodinám a blízkým, aby
to byly krásné, klidné vánoční svátky, ať jsme zdraví, ať nás přibývá, ať celá obec
táhne za jeden provaz.

S hlasem vánočních zvonů ať zavítá do našich domů radost a spokojenost a ať
s námi zůstanou po celý příští rok

Za výbor Svazu tělesně postižených v Dobré, Eliška Biolková

Ohlédnutí za ãinnosti Klubu seniorÛ v roce 2007
V roce 2007 měl klub 80 členů. Ve výboru pracuje 9 členů a dva členové revizní ko-

mise. O plánu činnosti jsou všichni čtvrtletně informováni prostřednictvím obec-
ního zpravodaje. Opět chci touto formou požádat ty seniory, kteří doposud váhají,
ať se překonají a přijdou mezi nás. Máme myslím pestrý program, např. letos byly
dva zájezdy — Jeseníky a Hrčava. Výlety do okolí např. Kozlovice mlýn a obecní
škola, Chlebovce včelařské muzeum s výkladem a možností zakoupení produktů
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a tak dále dle plánu. Mimo plánovaný program je klubovna přístupná každou
středu od 15 do 17 hodin, mimo červenec a srpen — letní prázdniny.

Tak bohatá činnost klubu by nebyla možná bez finanční podpory Obecního
úřadu Dobrá, za což moc děkujeme. Dále také bez velkých obětavců, jako například
paní Karbolové, která zajišťuje návštěvu divadla v Ostravě, manželů Sendlerových,
kteří obětavě vypomáhají u všech akcí a ostatních členů výboru.

Letošní rok jsme slavnostně uzavřeli 21. listopadu v restauraci Obecník. Na této
výroční schůzi byli přítomni i zástupci Obecního úřadu Dobrá, starostka paní Bc.
Alice Tancerová, místostarosta pan Ladislav Žurek a správce pan Bohuslav Sikora.
Jako obvykle se sešlo 60 členů. K dobré náladě nám hrála kapela „Radost“ pod ve-
dením pana Antonína Hradílka. Dále byla zajištěna bohatá tombola, do které mimo
nás přispěli paní Slávka Poláková, Iva Moskvová, Petra Pernicová, Eva Mojžíšová,
Jana Březinová, pan Carbol, Jan Matera, firma Romanidis a Milan Hlisnikovský.
Všem moc a moc děkujeme. Musím rovněž poděkovat za nás panu Stanislavu Ho-
rákovi a Františku Jelénkovi, kteří nám přispěli studenou večeří a několika láhvemi
vína. Ještě jednou moc děkujeme.

Závěrem děkuji všem, kteří se letos podíleli na činnosti našeho klubu. Všem seni-
orům, spoluobčanům i jejich rodinám přejeme radostné prožití svátků vánočních. 

Boží pokoj, láska a požehnání, ať vás všechny provází v novém roce 2008.
Za Klub seniorů — Marie Čajánková

Plán Klubu seniorÛ na I.ãtvrtletí 2008
09. 1. Vycházka k hotelu v Nošovicích. Sraz ve 13 hodin u klubovny. Za nepříz-

nivého počasí promítání v klubovně.
23. 1. Členská schůze — výběr členských příspěvků po 100 Kč/os.

Pokladní zpráva a podrobná zpráva o činnosti za rok 2007
06. 2. Sportovní odpoledne v Komorní Lhotce — čas odjezdu bude upřesněn

— sledujte skříňky
20. 2. Promítání kazet v klubovně
5. a 6. 3. Výstavka ručních prací v klubovně od 10.00 — 17.00 hodin. Bude zajiš-

těno malé občerstvení. Zveme k návštěvě všechny občany
19. 3. Výšlap do Skalice s prohlídkou muzea — zakončení v Zanzibaru.

Středy mimo program, tj. 16. a 30. ledna, 13. a 27. února a 12. března bude vždy
přístupná klubovna od 15 hodin.

Prosím, SLEDUJTE SKŘÍŇKU, kde bude oznámena návštěva divadla v Ostravě.

Z ãinnosti ZahrádkáfiÛ, základní organizace Dobrá
Český zahrádkářský svaz letos oslavil 50. let od svého založení. Všechny akce se

konaly k tomuto výročí.
Výroční členská schůze se uskutečnila koncem února u přítele Carbola v restau-

raci na Špici a byla zakončená odbornou přednáškou.
Uspořádali jsme také odborný zájezd na jarní Floru Olomouc s návštěvou sou-

kromé zahrady odborného instruktora Územního Sdružení Olomouc.
Ve dnech 4.—7. srpna 2007 jsme se zúčastnili příprav květinové výzdoby v Bazi-

lice Panny Marie ve Frýdku. Tuto ojedinělou výstavu umístěnou do krásných pro-
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stor frýdecké baziliky navštívilo 3 000 lidí. Kompozici suchých vazeb provedla naše
členka paní Anna Sumcová. Její aranžmá se setkalo s velkým ohlasem a kladným
hodnocením návštěvníků.

Základní organizace pořádala také již tradiční výstavu ovoce a zeleniny. Novinkou
této výstavy, mimo jiné letos umístěné v krásných prostorách obřadní síně Obec-
ního úřadu Dobrá, byla soutěž o nejkrásnější jablko, které jsme vybrali z 13 donese-
ných vzorků. Hodnotili návštěvníci výstavy a s velkou převahou bylo jako nejhezčí
vybráno jablko přítele Daniela Lacha, odrůda Šampion. Zpestřením letošní výstavy
byla expozice aranžována skautským oddílem Dobrá. Mrzí nás však malá účast ob-
čanů naší obce. Dobrá je již tradičně spolupráce se základní organizací včelařů
v čele s předsedou panem Situlou, který vždy představí celý úl a různé včelí pro-
dukty.

Na krajské výstavě v Ostravě, která se konala pod patronací hejtmana kraje pana
Evžena Tošenovského, byly taktéž vystavovány naše nejlepší vzorky ovoce a zele-
niny. Ústřední motiv celé výstavy za Územní Sdružení Frýdek — Místek zhotovila
naše základní organizace v zastoupení paní Sumcové a pana Ježe. Za jejich aranžmá
získalo Územní Sdružení F—M od odborné poroty druhé místo a návštěvníci vý-
stavy ji hodnotili jako nejlepší. V expozici byly mimo jiné představeny výrobky ze
dřeva pana Jaroslava Carbola a medové perníčky paní Ing. Alenky Křibikové.

4.—7. října 2007 byla výstava Hortikomplex Olomouc. Územní Sdružení Frý-
dek–Místek požádalo naši organizaci o výběr vzorků ovoce a zeleniny na tuto akci
a také o provedení aranžmá na výstavišti Olomouc. Kromě již zmiňovaného ovoce
a zeleniny byly v celkovém aranžmá použity i medové perníčky a výrobky ze dřeva,
které byly s velkým úspěchem vystavovány již na krajské výstavě. Tato expozice opět
v provedení paní Sumcové a pana Ježe získala 3. místo Republikové rady Českého
zahrádkářského svazu ze 14 Územních Sdružení.

Fotodokumentaci z činnosti naší základní organizace je možno zhlédnout na in-
ternetové adrese www.obec Dobrá.

Předseda ZO ČZS Dobrá Čestmír Jež

Změna ordinační doby — Dětské středisko — MUDr. Iva Kučerová 
PONDĚLÍ 31. 12. 2007 NEORDINUJE SE — nutné případy ošetří
MUDr. Mácová — DS Raškovice 7.30—9.30 hodin.

Změna ordinační doby — MUDr. Petr Moravec
PONDĚLÍ 31. 12. 2007 NEORDINUJE SE
17. 1. a 18. 1. 2008 SE NEORDINUJE, zástup MUDr. Bošková, Lučina

Roz‰ífiení integrovaného dopravního systému ODIS
Přestože integrovaný dopravní systém ODIS byl do Dobré zaveden už v r. 2001,

širší povědomí o jeho fungování a úloze ve veřejné dopravě mezi občany Dobré
schází. 

ODIS začal fungovat v listopadu 1997, tzn. před deseti lety. Zprvu pouze v Ostravě
a jejím nejbližším okolí, od 9. prosince 2007 v něm bude zapojeno 175 měst a obcí
Moravskoslezského kraje. Mezi cestující veřejností s získal oblibu zejména díky vý-
hodným cenám jízdného pro všechny kategorie cestujících, kvalitě přepravy a mož-
ností cestovat na jeden jízdní doklad více dopravci. Možnost přestupu na jednu jíz-
denku mezi dopravními prostředky různých dopravců je veřejností oceňována,
protože umožňuje cestujícím snížit jejich výdaje na dopravu. 
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Od 9. prosince 2007 dochází k výraznému rozšíření linek ODIS, a to zejména díky
zapojení nových tratí a úseků tratí Českých drah do ODIS. Jaký význam to má pro
občany Dobré? Doposud byla Dobrá napojena na ODIS železnicí ve směru na
Frýdek–Místek, možností přestupu na Ostravu a na Frýdlant nad Ostravicí. Od 9.
prosince se zapojuje do ODIS celá trať z Frýdku–Místku do Českého Těšína, ale
i další tratě, např. z Ostravy–Svinova do Českého Těšína a z Bohumína do Českého
Těšína. Podrobné informace o rozsahu integrace je možné získat z letáčků, jež jsou
jednak na železniční stanici v Dobré, jednak na vývěsce obecního úřadu v Dobré. 

Výhody ODIS mohou zatím využívat pouze ti cestující, kteří pravidelně vyjíždějí
za prací nebo do škol. Pro ně jsou v Tarifu ODIS připraveny nabídky časových jízdenek
s výraznými slevami. Tito cestující si mohou zakoupit u pokladny Českých drah
na železniční stanici v Dobré dlouhodobé časové jízdenky ODIS s časovou plat-
ností od 30 dnů až po 365 dnů (podle platného ceníku ODIS), a to na jakoukoli
kombinaci tarifních zón. Tyto jízdenky jim umožňují nejen pravidelně cestovat
vlakem mezi Dobrou a Frýdkem–Místkem, Dobrou a Ostravou, Dobrou a Českým
Těšínem, ale v rámci Ostravy a jejího okolí přestupovat na dopravní prostředky
městské dopravy v Ostravě i na dopravní prostředky jiných dopravců. Rozsah
možností využití jízdenky je dán volbou tarifních zón, pro které jízdenka platí. 

Cestující, který se rozhodne cestovat v ODIS, si musí nechat vystavit prů-
kazku ODIS, na kterou si bude kupovat dlouhodobé časové jízdenky ODIS. K vy-
stavení průkazky potřebuje fotografii formátu 3,5 ×4,5 cm odpovídající sou-
časné podobě žadatele. Důchodci se musí navíc prokázat platným osobním do-
kladem vydaným příslušným správním orgánem a potvrzením o pobírání dů-
chodu (z ČSSZ, příslušné pošty, peněžního ústavu apod.). Žáci ve věku od 6 do 15
let a žáci, učni a studenti ve věku od 15 do 26 let nepotřebují novou průkazku na
jízdenky ODIS — stačí jim současný celostátně uznávaný žákovský průkaz, který
již povětšině používají.

Vystavit průkazku ODIS nebo nový žákovský průkaz si mohou cestující v po-
kladně Českých drah na železniční stanici v Dobré nebo v železniční stanici, kam
cestující dojíždí nebo také v předprodejích Dopravního podniku Ostrava v Ostravě.
Tam si také budou kupovat jízdenky. Při prvním nákupu jízdenky nahlásí čísla tarif-
ních zón, přes které bude cestovat, začátek doby platnosti jízdenky a délku platnosti
jízdenky — 30denní, 90denní…

Studenty upozorňujeme na možnost nákupu 5měsíční (semestrální) dlouho-
dobé časové zlevněné jízdenky s platností od září do ledna a od února do června.

Ceny dlouhodobých časových jízdenek ODIS na vybraných přepravních trasách:

O b č a n s k é

Cílové místo Tarifní zóny Cena 30denní jízdenky Kč Cena 90denní jízdenky Kč
Frýdek–Místek 55 195 527
Český Těšín 55, 43, 44, 45 780 2108
Ostrava centrum 55, 50, 18, 2, (1) 803 (901) 2171 (2436)
Ostrava–Poruba 55, 50, 18, 2, 3, (4) 901 (990) 2436 (2677)
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Z l e v n ě n é  ž á k o v s k é  (15—26 let)

Cílové místo Tarifní zóny Cena 30denní Cena 90denní Cena 5měsíční
jizdenky Kč jizdenky Kč jizdenky Kč

Frýdek–Místek 55 97 263 401
Český Těšín 55, 43, 44, 45 388 1052 1604
Ostrava centrum 55, 50, 18, 2, (1) 400 (449) 1083 (1216) 2 232
Ostrava–Poruba 55, 50, 18, 2, 3, (4) 449 (493) 1216 (1335) 1856 (2037)

Z l e v n ě n é  ž á k o v s k é  (6—15 let)

Cílové místo Tarifní zóny Cena 30denní jízdenky Kč Cena 90denní jízdenky Kč
Frýdek–Místek 55 73 197

Z l e v n ě n é  —  d ů c h o d c i  d o  7 0  l e t

Cílové místo Tarifní zóny Cena 30denní jízdenkyy Kč Cena 90denní jízdenkyy Kč
Frýdek–Místek 55 126 342

Doporučujeme, aby si cestující před prvním nákupem jízdenky podrobně pro-
studovali Tarif ODIS, strukturu tarifních zón a funkci hraničních zastávek (ty umož-
ňují dojezd na zastávku na jízdenku platnou pro dvě nebo více sousedních zón),
aby mohli využít v plné míře výhody, které jim ODIS přináší.

Budoucnost ODIS
Rozšířením ODIS na tratě Českých drah je prvním krokem k dalšímu rozvoji

ODIS. Cestující občan nemůže plně využívat výhod integrované dopravy, pokud
v ní nejsou zapojeni všichni dopravci ve veřejné dopravě, tzn. i autobusoví (vč.
městských doprav). Intenzívně se pracuje na tom, aby buď koncem roku 2008 nebo
začátkem r. 2009 bylo dosaženo plné integrace všech linek veřejné dopravy do ODIS
a bylo tak umožněno občanům cestovat na jeden jízdní doklad různými dopravci
s možností vzájemných přestupů.

v. Moravskoslezské karty), která bude platit u všech dopravců v ODIS a umožní
zjednodušení nákupu jízdenek i zrychlení odbavování cestujících ve vozidle. Přesná
statistika z údajů, získaných z těchto čipových karet umožní optimalizaci provoz-
ních nákladů dopravců a bude mít příznivé dopady na ceny jízdného (z pohledu ce-
stujícího). S etapovitým zaváděním této čipové karty, založené na vyšším standardu
užití, se předběžně počítá koncem r. 2008.

O správu celého integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje
ODIS se stará obchodní společnost Koordinátor ODIS s. r. o., jejímiž společníky jsou
Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava a další města jako Opava, Hučín
atd. Připravuje se vstup dalších velkých partnerů do společnosti jakými budou
města Havířov, Karviná, Frýdek–Místek a další. Tím bude umožněno celé oblasti sa-
mosprávy v Moravskoslezském kraji, aby se podílela na rozhodování o rozsahu
a kvalitě veřejné dopravy v rámci celého kraje k prospěchu jeho občanů. 

Pro občany Dobré zatím platí možnost cestovat v ODIS z Dobré pouze vlakem
s vyhlídkou na využívání autobusové dopravy v ODIS nejdříve na konci r. 2008. Vě-
říme, že stejně jako občané dalších měst a obcí, se stanete pravidelnými cestujícími
ve veřejné dopravě v ODIS a že rovněž svými připomínkami a náměty pomůžete
zlepšovat úroveň jeho služeb. Čeněk Rojíček, koordinátor ODIS s.r.o.

HLEDÁM ke koupi pozemek nebo rodinný dům v Dobré nebo okolí. 
Kontakt: 605 106 929
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Veselé proÏití svátkÛ vánoãních,
mnoho zdraví a pohody do nového
roku 2008 pfiejí 
Milan Îilinsk˘ a Ing. Robert Kolek,
v˘hradní zástupci âeské poji‰Èovny a.s.
v kanceláfii v Dobré
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 starosta
558 412 301 místostarosta

Správní odbor:
558 412 311 Marcela Krestová, sekretariát, podatelna
558 412 307 Lenka Hlistová, matriční úřad, ohlašovna,

objednávky služeb
558 412 308 Ing. Drahomíra Gongolová, vedoucí odboru,

občanské průkazy, přestupky

Finanční odbor:
558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí odboru, účetní
558 412 306 Jana Stachová, místní poplatky, povolení

průjezdu přes most

Stavební úřad:
558 412 302 Ing. Václav Kocich, vedoucí odboru, stavby

právnických osob a fyzických osob podnikajících
558 412 303 Jaroslava Frischtoková, stavební úřad,

stavby fyzických osob
558 412 310 Zdeňka Tomisová, stavební úřad, stavby fyzických

osob
558 412 304 Eva Peterková, stavební úřad, silniční správní úřad,

kácení dřevin, 

558 412 309 Bohuslav Sikora, správce

— — —

558 412 312 FOTO DAMA, Danuše Cveková 
558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


