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Vážení spoluobčané,
Druhá návštěva slovenské obce Ochodnica se uskutečnila v úterý 29. dubna. Úče-

lem společného setkání představitelů obce Ochodnica a jejích činitelů v oblasti kul-
tury a sportu s námi, byl slavnostní podpis Smlouvy o spolupráci. Obdobně jako
v naší obci i my jsme byli provedeni základní školou, mateřskou školou, obdivovali
jsme krásy ochodnického kostela, navštívili jsme místní knihovnu a byl nejvyšší čas
na slavnostní oběd, který byl připraven na ovčí farmě. Z dálky tento objekt působil
jako klasické budovy JZD, ale při detailním pohledu se před námi vynořily postupně
opravované objekty, ve kterých naleznete velice útulnou restauraci a rovněž luxusní
ubytovací zařízení s cenou 150 slovenských korun za noc. Na této farmě lze zakou-
pit ovčí sýr bílý a uzený, který jsme ochutnali a byli jsme překvapeni nejen chutí, ale
rovněž nízkými cenami. Pro turisty jsou připraveny vyjížďky na koni do „hory“, ale
zejména krásná panenská příroda, ve které znalci ocení to, že nepotkávají na kaž-
dém kroku rádoby turisty. Vyjít si na túru znamená vzít si všechno s sebou, vyrazit
ráno a vrátit se večer, ale obohaceni krásnými rozhledy a zážitky. Pokud cestou na-
razíte na domorodce, jejichž cesta do obce trvá pěšky cca dvě hodiny a v zimě da-
leko déle, setkáte se s usměvavými lidmi, kteří se s vámi okamžitě dají do hovoru
a nabídnou vám, co mají. Návštěvník, který se do „hory“ pustí, se neubrání obdivu,
protože tam, kde dnes uvidíte vzrostlé stromy, byla ještě v nedávné minulosti po-
líčka různých velikostí, na kterých se pěstovala obživa domorodých obyvatel a jejich
přebytky se ocitaly na trzích jak na Slovensku, ale — s ohledem na blízkost hranice
a vyšší tržní ceny — zejména na českých stolech. Výpěstky a výrobky ochodnických
zemědělců byly ceněny pro svou vysokou kvalitu a „čistý“ způsob jejich získávání.
Obdivovat budete rovněž osady v „hoře“, ve kterých dnes již pomaličku klasický ce-
loroční život utichá, ale přesto ožívají zejména v jarních, letních a podzimních mě-
sících, kdy je na tyto překrásné dny obývají bývalí usedlíci, dnes většinou důchodci,
kteří však za prací byli nuceni odejít do našeho moravskoslezského regionu. Během
svých vycházek budete nacházet prameny „vajcovky“, tedy prameny s klasickou
chutí vajec, slabší a na jiném místě probublávající s intenzivní chutí vajec. Doporu-
čujeme se napít, a to zhluboka, ale v bezpečné vzdálenosti sociálního zařízení.
A když nebude? Ona si s tím příroda sama poradí, podle slovenského hesla: „Co
jsme přírodě vzali, je třeba ji též vrátit“. 
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Při příchodu nás svým zpěvem vítala „děvčata“ z folklórního sdružení Kysuca se
svým harmonikářem a ihned jsme domluvili jejich vystoupení na Velké doberské.
Sportovci pomaličku navazují kontakty a my věříme, že se na Velké doberské sehraje
první mezinárodní zápas.

Naši spoluobčané jsou srdečně zváni na folklórní festival, který se v obci Ochod-
nica pravidelně koná, za mezinárodní účasti vstupujících, vždy v červenci. O ter-
mínu budete informováni v dalším zpravodaji.

Bc. Alice Tancerová, starosta 

Co se událo v mezidobí
V minulých zpravodajích jste byli informováni o tom, že obec Dobrá žádala o do-

tace z různých zdrojů. Úspěšně jsme podali v měsíci dubnu žádost o dotaci z ope-
račního programu životní prostředí na akci „Dobrá — rozšíření splaškové kanali-
zace“. Napjatě očekáváme kontrolní a schvalovací „kolečko“ a počátkem září vě-
říme v úspěch. Pokud bychom uspěli, znamenalo by to zpracovat zadávací doku-
mentaci k vypsání veřejné zakázky, schválení Státním fondem životního prostředí
a následné vypsání výběrových řízení na dodavatele stavby, stavební dozor a rovněž
administrátora projektu. V případě úspěchu bychom zahájili stavbu v druhém
čtvrtletí roku 2009. Předpokládaná délka výstavby je do roku 2010. Držte palce, vý-
stavba kanalizace je důležitá a po dokončení by již nic, snad kromě financí, nebrá-
nilo zrekonstruovat centrum obce, vystavět tolik očekávané chodníky a zmoderni-
zovat veřejné osvětlení. 

Dotační titul vypsaný Moravskoslezským krajem na podporu přípravy projektové
dokumentace z následným čerpáním fondů Evropské unie obsahuje rovněž naši
žádost na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a přestavbu obec-
ního úřadu, kdy hlavní myšlenkou je zbudovat bezbariérový přístup pro občany
obce Dobrá a všechny občany okolních obcí, pro které zajišťujeme výkon státní
správy. Pokud budeme úspěšní v již podané žádosti na vestavbu základní školy, ne-
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bude v rámci přestavby obecního úřadu realizována výstavba sálu, ten vznikne nad
jídelnou základní školy, ale budeme hledat vhodné využití volných prostor a je otáz-
kou — co takhle obecní byty? V průběhu měsíce června na chodbě obecního úřadu
v 1. nadzemním podlaží bude vystavena studie rekonstrukce obecního úřadu
a bude zde prostor pro vás, abyste zhlédli a na připravené listy napsali svůj názor,
připomínky či nápady.

V měsíci dubnu jsme rovněž podali žádost o finance na rekonstrukci a přístavbu
hasičské zbrojnice. 

Jak jistě víte, nebyli jsme úspěšní s žádostí Nadace ČEZ při získání financí na rea-
lizaci dětského hřiště v prostorách současného multifunkčního sportovního areálu
při ZŠ. Nehodili jsme flintu do žita a v měsíci květnu jsme podali žádost na Nadaci
OKD. Do 1. grantového kola nadace OKD rovněž byla podána žádost na podporu
projektu „Turistického informačního systému Dobrá“, kdy bychom chtěli za fi-
nanční podpory Nadace OKD realizovat projektovou dokumentaci k následnému
podání žádosti o financování z fondů EU. Smyslem projektu je informovat občany,
ale i příchozí turisty o zajímavých místech, významných událostech v obci, kterých
máme požehnaně, ale, bohužel, o nich téměř nevíte.

Žádost obce Dobrá na financování „Rozšíření místní komunikace u ZŠ“ podaná
Moravskoslezskému kraji nebyla úspěšná, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje
se rozhodlo podpořit důležitější projekty, ale přesto v rozpočtu obce jsou připra-
veny finanční prostředky a realizace nás čeká v průběhu prázdnin tohoto roku.

Velkým úspěchem obce Dobrá je získání dotace ve výši 8 mil. Kč z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje na realizaci vodovodu — Dobrá–Vrchy a též získání 400 tis. Kč
na personální posílení stavebního úřadu v Dobré, který se v důsledku stavebního
„bumu“ ocitl ve svízelné situaci. Moravskoslezský kraj rovněž dodržel své slovo,
a v současné době probíhá rekonstrukce povrchu místní komunikace od hřbitova,
kolem Cyklobaru až k železničnímu přejezdu na Špici.

Na výsledky žádostí, o jejichž podání jsme vás v minulých vydáních informovali,
stále čekáme. Bc. Alice Tancerová, starosta

Doberští volejbalisté
reprezentovali obec

V sobotu 17. května se
v Horní Suché konal Tur-
naj o pohár starosty a též
turnaj O putovní pohár
mikroregionu Těrlicko
a Žermanické přehrady.
Obec Dobrá reprezento-
valo smíšené družstvo ve
složení S. Jerglíková, J.
Zmijová, P. Zmija, J. Bilko,
J. Gryžboň a Z. Řeha. Naši
borci sehráli krásné zá-
pasy, probojovali se do fi-
nále, kde nastupovali
s handicapem jednoho
prohraného zápasu. Při
nádherných výměnách
rozstříleli domácí druž-
stvo a „sebrali“ jim jejich
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téměř jisté vítězství. Nakonec naši borci podlehli družstvu z Albrechtic a skončili na
krásném čtvrtém místě. Vítězné družstvo z Těrlicka si odneslo obě trofeje, Albre-
chtice se umístily na druhém místě a třetí příčka patřila domácím z Horní Suché.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci obce Dobrá a jejího dobrého
jména. Inu, jak jinak! Bc. Alice Tancerová, starosta

Obec Dobrá děkuje
Poděkování patří členkám Klubu seniorů v Dobré za technické zajištění humani-

tární sbírky šatstva a všech potřebných věcí. Rovněž děkujeme všem, kteří reagovali
na výzvu Diakonie Broumov a sbírku svým příspěvkem podpořili. Plná místnost
věcí, které zcela určitě najdou své využití u lidí, kteří se ocitli ve svízelných životních
situacích a jejich radost z obdarování, je nám všem odměnou.

Ještě jednou díky našim „akčním děvčatům“ Klubu seniorů v Dobré.
Bc. Alice Tancerová, starosta

Plán kulturních a sportovních akcí obcí SOPM
(Sdružení obcí povodí Morávky) — červen 2008

Vyšní Lhoty, Pražmo, Krásná Den dětí na Prašivé 21. nebo 28. 6. www.vysnilhoty.cz
Pražmo, obecní živnostníci Turnaj ve fotbale 7. 6. — areál sv. Floriána

o pohár Hrabství (turnaj + zábava)
Pražmo

Pražmo, Vyšní Lhoty Pražmovské veselení 20. 6. — areál sv. Floriána, Pražmo
— folklórní festival

Dobratice — základní škola Radovánky www.dobratice.cz
Dobratice — SO Závody dospělých www.dobratice.cz

v rybolovu
Dobratice — TJ Komfort Turnaj žáků o pohár www.dobratice.cz
Dobratice starosty

Upozornění!
Upozorňujeme všechny občany obce Dobrá a zejména občany, kteří se
účastní pravidelných bohoslužeb v kostele Sv. Jiří v Dobré a každodenních
nákupů, aby neparkovali nebo dočasně neodstavovali svá motorová
vozidla v prostranství před kostelem Sv. Jiří a prodejnou papírnictví
a domácích potřeb, neboť tímto brání výjezdu požárního vozidla CAS 24
Sboru dobrovolných hasičů v Dobré při zásazích této jednotky! Požární vo-
zidlo je dočasně parkováno v prostorách základní školy.

Jménem jednotky SDH Dobrá velitel výjezdové jednotky Jiří Březina

Školní jídelna vaří skvěle
S blížícím se koncem školního roku se patří poděkovat všem, kteří se starají nejen

o naše děti a to i po stránce stravy. Školní jídelna Základní školy v Dobré vaří denně
500 obědů pro žáky a zaměstnance školy. Ale nejen o ně se personál jídelny stará,
zabezpečuje také vaření obědů pro cizí strávníky a důchodce z naší obce. Úroveň
obědů je na vysoké úrovni! Jídlo je pestré, dietní a chutné. A což pak zeleninové sa-
láty! Ty bezesporu také patří do našeho jídelníčku a patří mezi silné stránky školní
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kuchyně. Každou chvíli se na jídelníčku objevují zdravá nová jídla, dodržování
stravy patří k samozřejmostem. Ale nejen racionální stravou je živ člověk, proto ne-
smíme zapomenout také na jídla „nezdravá“, jako jsou plněné knedlíky, bavorské
vdolečky, buchty a koláčky. I na ně se naší strávníci moc těší. Děkujeme vám, paní
kuchařky, za skvělou péči o naše žaludky! Největším oceněním pro vás zcela jistě je,
že se všichni velmi těší, až konečně skončí letní prázdniny a vy převezmete zpět
vládu do svých rukou.

Za všechny spokojené strávníky, Ladislav Žurek, místostarosta 

Díky za krásné odpoledne
Letošní oslava Dne matek, která se uskutečnila v neděli 11. května, proběhla zcela

ve znamení vystoupení dětí, tělocvična základní školy praskala ve švech, vždyť pro
své maminky vystupovalo bezmála 160 dětí! Po úvodním přivítání paní starostky
obce paní A. Tancerové nastoupili na pódium ti nejmenší z mateřské školy, které
pod vedením paní učitelek A. Gogolové a L. Hrstkové, předvedli svým rodičům
pásmo básniček a písniček. Ihned po nich převzali žezlo do svých rukou žáci zá-
kladní školy. V nápaditém a vtipném programu plné scének, písniček a tanečků se
předvedly skoro všechny děti navštěvující první stupeň. Tolik vystupujících ještě tě-
locvična školy neměla. Moc děkujeme jmenovaným učitelkám z mateřské školy,
moc děkujeme všem pracovníkům školy, jmenovitě Mgr. E. Novosadové, Mgr. M.
Turoňové, Mgr. R. Jelínkové, Mgr. H. Legierské, Mgr. Zachníkové, Mgr. K. Káňové,
Mgr. J. Kavkové, Mgr. N. Bartoškové, Mgr. J. Kročkové, Mgr. M. Veselkovi, kteří vy-
mysleli a nacvičili s našimi dětmi tak působivé vystoupení.

Poděkování jistě patří také členům kulturní komise, kteří se postarali o občer-
stvení návštěvníků. Ladislav Žurek, místostarosta obce Dobrá
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Z fotogalerie místostarosty: Ještě tři snímky z představení žáků ke Dni matek a
paní starostka  pokládá květiny k památce obětí ve světových válkách.
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Fr˘decká skládka, a. s. informuje
Připomeňme si do patří a co nepatří do barevných nádob na separovaný sběr vy-

užitelných odpadů:
— do nádob na papír patří: noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové

sáčky, kartóny, kancelářský papír, knihy, sešity, čistý obalový papír a kartón (obaly,
krabice) od nápojů

— do nádob na papír nepatří: uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, papír
znečištěný potravinami, obvazy, vložky, použité plenky, kombinované papírové
obaly s plasty a kovovými fóliemi

— do nádob na sklo patří: skleněné láhve od nápojů, bílé a barevné sklo, velké
skleněné střepy, skleněné nádoby, sklo by mělo být čisté, bez zátek, víček a šroubo-
vacích závěrů

— do nádob na sklo nepatří: keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, zr-
cadla, sklo s drátěným výpletem, automobilová skla, tzv. varné sklo

— do nádob na plasty patří: PET láhve (od nápojů), plastové obaly, sáčky, fólie,
plastové sáčky od mléka, kelímky od jogurtů a dalších mléčných výrobků (bez ko-
vové folie), plastové obaly od spotřebního zboží, polystyrén, výrobky z plastů, obaly
od šamponů, jedlých olejů, aviváží

— do nádoby na plasty nepatří: vícevrstvé obaly kov — plast, plastové obaly zne-
čištěné chemickými látkami, minerálními oleji, zbytky potravin, obaly od automo-
bilových olejů a chemických postřiků, injekční stříkačky, folie znečištěné zeminou,
barvivy apod.

V současné době se připravuje novela zákona o odpadech, která uvažuje o tom,
že se bude třídit veškerý odpad do pěti složek — papír, sklo, plasty, nápojové kar-
tony a bioodpady.

Tato novela chce posílit povinnost třídění pro všechny producenty odpadů
a z toho důvodu bude postupně zvyšován poplatek za ukládání komunálních od-
padů na skládky. Z toho důvodu výrazně poroste celková cena za skládkování od-
padů a samozřejmě i poplatek, který platí občané za odpady.

Pokud chce obec a následně občan za odpady platit co nejméně, musí třídit
více, kvalitně a zodpovědně, aby odpadů které musí být uloženy na skládku bylo
co nej-méně.

Základní ‰kola v Dobré informuje…
Škola očima rodičů

V dubnu rozdali pracovníci školy svým žákům 412 dotazníků zaměřených na
klima a profilaci Základní školy v Dobré. Dotazníky předaly děti rodičům, ti se tak
mohli anonymně vyjádřit k práci školy, k její profilaci, k formování osobnosti svých
dětí, k postavení a jménu školy na veřejnosti. Vrátilo se nám 283 vyplněných dotaz-
níků, což představuje 68,7 % z celkového počtu.

Proč děláme dotazníkové šetření? Naše škola si co dva roky zpracovává vlastní
hodnocení školy. Jednak to po nás požaduje zákon, jednak jsme zvědaví, kam se
škola posunuje, jak svou práci vykonává, co se nám daří, co naopak musíme zlep-
šit. Některá zjištění byla zajímavá, překvapivá, někteří rodiče využili možnost sdělit
nám svůj postřeh, názor, někteří se dokonce — i když nemuseli — podepsali. Všech
názorů si velmi vážíme a ani jeden nezůstane nepovšimnutý. S výsledky dotazníko-
vého šetření se rodiče seznámí na třídních schůzkách. S některými postřehy vás se-
známíme prostřednictvím doberského Zpravodaje a prostřednictvím webových
stránek školy. Posuďte sami:



9

„Škola vůbec nereaguje a nereguluje chování žáků před vyučováním v parku před ško-
lou (kouření, odhazování odpadků, ničení laviček)“ — zákon neumožňuje hodnotit cho-
vání dětí mimo budovu školy, chování dětí můžeme ovlivnit jen při školní výuce nebo při
akcích, které škola pořádá. Věřte, že to vaše děti velmi dobře vědí. Za chování žáků mimo
dobu školní výuky zodpovídají jejich zákonní zástupci, tolik řeč zákona…

„Nelíbí se mi volné hodiny v rozvrhu hodin.“ „Vyučování do 14.30 je pro děti do 14—15
let nevhodné. Svědčí to o nedobrém rozvrhu hodin jak pro žáky, tak pro učitele. Soustře-
děnost je snížena u dospělých, natož u dětí.“ Opět řeč zákona. Děti 1. stupně mohou mít
v jednom sledu 5 vyučovacích hodin, děti 2. stupně pouze 6 vyučovacích hodin. Nutně
v některých ročnících musí dojít k přerušení výuky a mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním musí být 60minutová přestávka. Polední přestávku si někdy vyžádá provoz
školní jídelny, musíme dbát na rozložení výdeje obědů, aby děti nestály dlouhé fronty,
někdy si přestávku vyžádá možnost učitelů odučit svůj úvazek. Jsme si vědomi úskalí,
která přináší odpolední výuka a snažíme se ji omezit na co nejnižší možnou míru. Není
to ale vždy možné. Věřte, že sestavení rozvrhu je velmi komplikovaná záležitost, vždyť
zde musí být dodrženy psychohygienické podmínky jak pro žáky, tak pro učitele. V po-
sledních letech jste jistě zaznamenali růst počtu vyučovacích hodin u svých dětí, minis-
terstvo školství tímto chtělo prodloužit délku pobytu dětí ve vzdělávacích zařízeních.
Počty hodin jsou přísně stanoveny a kontrolovány, zrovna jako rozvrhy hodin ve školách.

„Pokud by měly postižené děti osobního asistenta, mohl by se učitel rovným dílem vě-
novat ostatním dětem.“ Co k tomu dodat? Ve školství chybí finanční prostředky. Mzdu
pro osobního asistenta schvaluje krajský úřad a každá žádost o navýšení mzdových pro-
středků je přísně posuzována. Žádný z našich žáků zatím osobního asistenta nedostal,
jsou poskytováni pouze dětem s vysokou mírou zdravotního postižení. Počet dětí ve tří-
dách 1.stupně je v naší škole natolik příznivý, že se vyučující mohou a věnují se indivi-
duálně každému žákovi. Pokud se vyskytne zdravotně postižený žák na 2.stupni, je vždy
počet žáků ve třídě, kterou navštěvuje, nižší. Vše je ale odvislé od počtu žáků, kteří školu
navštěvují. Za počtem žáků přicházejí peníze, a těch se ve školství nedostává.

„Jednoznačně podporuji fyzicky trestat žáky v případě porušení kázně.“ Pisatel zcela ji-
stě ví, že to ve škole není možné. Fyzický trest by byl profesním selháním učitele. Děti
musíme vychovávat, v rodině i ve škole. Věřte, že dítě, na které působí rodina a škola ve
shodě, nemá problémy. Potíže s chováním mají děti, které citově strádají, u kterých ro-
dina nevypěstovala postoj k autoritě a které ví, že jejich rodiče nehovoří o škole pozi-
tivně. Vzrůstá počet případů, kdy se děti chovají agresivně nejen ke svým vrstevníkům,
ale i k dospělým. Řešíme často projevy vulgárního chování. Snažíme se děti vychovávat
a upozorňovat na jejich chování. Ale nemůžeme zůstat v tomto snažení sami. Hlavní
zodpovědnost ve výchově vždy zůstane na rodičích.

„Ve škole je malý výběr sportu.“ Mohu vám slíbit, že se pokusíme rozšířit počet spor-
tovních kroužků.

„Hovořit více o drogách, kouření, alkoholu.“ Problematika sociálně patologických jevů
je součástí vzdělávacího programu školy. Hovoří se o ní v hodinách občanské a rodinné
výchovy, škola má vypracovaný Minimální preventivní program a Plán výchovy ke zdra-
vému životnímu stylu. Všechny akce těchto programů jsou plněny a vyhodnocovány.

Na závěr aspoň některá sdělení, která nás potěšila: „Vaše škola je krásná. Je vidět i cítit,
že je dělaná s láskou a srdcem… Dávám vám uznání za práci, kterou děláte a dáváte na-
víc našim dětem... Děkuji.“ a ještě jeden názor „Ve škole máme dvě děti, jedno na 1. stupni,
druhé na 2. stupni. Jsme maximálně spokojeni s přístupem vyučujících, žákům se věnují,
když nastane jakýkoli problém, ihned se řeší a to je fajn! Myslíme si, že škola žáky maxi-
málně připravuje pro život. Musíme se snažit všichni, jak rodiče, vždyť v domácím pro-
středí tráví více času než ve škole, tak samozřejmě žáci musí taky chtít být lepší a lepší.“
A o tom to je. Vaše Mgr. Eva Nováková, ředitelka ZŠ Dobrá
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„Den se záchrannými složkami“
V pátek 9. května proběhl na naší škole Den se záchrannými složkami. Žáci měli

možnost shlédnout ukázku zásahu hasičů z Dobré, prohlédli si vozidlo rychlé zá-
chranné služby Frýdek–Místek a před hlavním vchodem do školy prezentovala svou
práci Policie ČR.

Žákům byla předvedena služební vozidla, motocykly a další technika. Oddíl Juda
si pak pro žáky připravil ukázky judistického umění.

Velice zajímavý program si pro své spolužáky připravili kluci z 8. C třídy, kteří bě-
hem čtvrtečního státního svátku postavili v átriu školy vojenský stan, ve kterém pak
velice poutavým výkladem přiblížili práci Armády České republiky a zvláště pak 4.
brigády rychlého nasazení.

Tímto bychom chtěli všem zúčastněným složkám poděkovat, popřát jim mnoho
úspěchů a co nejméně práce. Těšíme se, že podobnou akci v příštím školním roce
opět zopakujeme. Mgr. J. Nohel, Mgr. L. Kubiena

Více informací na www.zsdobra.cz v sekci akce školy.

Poděkování patří Klubu rodičů
Klub rodičů pracuje při Základní škole v Dobré již několik let. Zástupci jednotli-

vých tříd se několikrát během školního roku scházejí, aby naplánovali akce, které
škole mohou finančně pomoci. Dlouhou tradici a vysokou návštěvnost mívají rodi-
čovské večírky, které se mohou chlubit vysokou návštěvností. Výtěžek z večírků tvoří
podstatnou část rozpočtu Klubu rodičů.

Nejvyšší část ale pochopitelně tvoří příspěvky na dítě, které se vybírají vždy po
schválení na společné schůzi rodičů a pracovníků školy na začátku každého škol-
ního roku. Mezi další tradiční akce, které pořádá Klub rodičů je každoroční karne-
val pro žáky 1. stupně a pořádání jarních a podzimních sběrových akcí. Všechny
tyto akce přinášejí na konto Klubu rodičů finanční prostředky. Těmi rodiče podpo-
rují výuku na naší škole. Klub rodičů se také podílel nemalou měrou na vybavení
odborných učeben školy, které mají vysokou úroveň.
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Posledním darem rodičů je zakoupení čtvrté interaktivní tabule, která bude slou-
žit zákům1. stupně. Dětem se tato pomůcka velmi líbí, pracují s ní rádi a získávají
tak nenásilnou formou vztah k výpočetní technice. Do práce s touto pomůckou se
zapojují i děti, které mají v některých předmětech výukové problémy, rádi s ní pra-
cují i integrovaní žáci.

Celkové náklady na pořízení této pomůcky a na vybavení třídy, ve které bude in-
stalována, činí 120 000 Kč. V současné době, kdy státní rozpočet omezil přísun fi-
nančních prostředků určených na pomůcky, učebnice, plavecký výcvik žáků a jiné
aktivity hrazené z tzv. ONIVu o celých 25 %, si velmi ceníme pomoci vás rodičů. Ur-
čitě se rádi přijdete podívat na práci dětí s touto pomůckou a na vybavení naší školy
dalším dnu otevřených dveří, který plánujeme na podzim tohoto roku. Oslavíme
tak společně 30. výročí nové školy a 100. výročí staré školy. Budeme se moci spo-
lečně podělit o radost z moderního vybavení školy, na kterém se vysokou měrou po-
dílíte i Vy, rodiče našich žáků. Děkujeme vám!

Mgr. Eva Nováková, ředitelka Základní školy v Dobré

Verbalista 2008
Ve středu 7. května se v infocentru Základní školy v Dobré uskutečnil další ročník řeč-

nické soutěže pro žáky 8.a 9. ročníků „Verbalista“. Krátce po osmé hodině se v příjem-
ném prostředí školního infocentera sešli všichni soutěžící se svými vyučujícími v roli po-
rotců. Žáky na úvod povzbudil svým krátkým projevem p. uč. Lörinc, který hovořil o pře-
kážkách, jež musel starověký řečník Démosthenes překonávat na své cestě k rétorické
dokonalosti a které jsou dobře známe i žákům z jejich vlastních řečnických pokusů.

V prvním kole se 14 soutěžících z 8. a 9 tříd naší školy předvedlo s předem přeprave-
ným projevem na libovolné téma. Od začátku bylo jasné, že poroto nebude mít lehký
úkol, protože výkony žáků byly více než vyrovnané. Do druhého kola postoupilo 6 sou-
těžících a jejich úkolem bylo si během 20 minut připravit krátký proslov na téma „Hr-
dina“. Žáci zde museli mobilizovat všechny své síly, uplatnit pohotovou reakci a vtip, ne-
podlehnout trémě a věřit ve vlastní schopnosti. Ze všech účastníků soutěže porotu nej-
více zaujal přirozený a vtipný projev Elišky Baranové a Jiřího Vaňka ze třídy 8. B, cenu
si odnesla také Lucie Tesarčíková z 9. C, kterou zdobila sebedůvěra a vnitřní rovnováha.
Cenu diváku získala Klára Skotnicová z 8. C za svůj projev o „Koncentračním táboře
Osvětim“.

Při předávání cen poděkovala jménem poroty paní ředitelka Eva Nováková všem žá-
kům za poctivou přípravu a odvahu, se kterou vstupovali do řečnické arény. Organizá-
torka soutěže p. uč. Dana Kalníková shrnula svůj celkový dojem slovy: „Už se těším na
další ročník. Je to opravdu povedená přehlídka mluveného slova.“ Mgr. J. Lörinc

DEN ZEMĚ napříč školou
Letošní Den Země se v naší základní škole opravdu vydařil.
Žáci 1.—9. ročníku byli náhodně rozděleni do 24 skupin. Hlavním cílem tohoto dne

bylo, aby se žáci více poznali, naučili se spolupracovat s různě starými spolužáky a roz-
víjeli svůj vztah k přírodě.

Starší žáci pomáhali mladším a mladší žáci ke starším obdivně vzhlíželi.
Společně řešili jednotlivé úkoly, domlouvali se na nejneoblíbenějším zvířeti a navrho-

vali a předváděli kostým, který zhotovovali výhradně z odpadového materiálu.
A jaký je žebříček nejneoblíbenějších zvířat?
1. pavouk, 2. had, 3. sršeň, 4. slimák, klíště, moucha, komár…
Na závěr projektového dopoledne žáci hodnotili nejen práci ve skupinách.
49 % žáků, tj. 187 žáků, uvádělo, že se jim tento den líbil moc a budou rádi, když se ta-

kový den bude opakovat.
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30 % žáků, tj. 113 žáků, hodnotilo dopoledne jako docela dobré a nebude jim vadit,
když něco takového opět ve škole proběhne.

1 %, tj. 5 žáků, uvedlo, že se jim to vůbec nelíbilo, raději se normálně učí ve své třídě.
Zbylých 20 %, tj. 77 žáků, napsalo, že je jim jedno, jestli něco takového ve škole bude

či ne.
Poděkování patří všem zúčastněným, ale především paní učitelce Mgr. Radce Otip-

kové a paní učitelce Mgr. Květoslavě Lyskové za skvělou přípravu a organizaci projekto-
vého dne. Mgr. Eva Brudíková 

Den matek 
je svátek, který se slaví druhou neděli v květnu.
Děvčata a chlapci 7. ročníku v komunikační výchově bezprostředně popisovali svůj

vztah k mamince, jak svoji maminku vidí,vnímají a k čemu ji přirovnávají:
„Myslím si a vím, že

MOJE MAMINKA
❤❤ je jako sluníčko zářící na nebi, je jako nejkrásnější kytička na rozkvetlé louce,
❤❤ je to moje pohlazení, moje potěšení,
❤❤ svoji maminku bych nikdy nevyměnila,
❤❤ moje maminka se ke mně chová jako starší sestra,
❤❤ babička v knize Babička říkává: „Máš jenom jednu matku a té si važ!“
❤❤ už odmalička se o mě stará, doprovází mě stezkou života,
❤❤ vím, že se na ni můžu vždycky obrátit,
❤❤ pro mě znamená mnoho a je to to nejlepší, co mě v mém životě dosud mohlo

potkat,
❤❤ je jako zářící hvězda na nebi,
❤❤ jsem ráda, že ji mám, nevím, co bych si bez ní počala,
❤❤ je na mě moc hodná a ke mně laskavá,
❤❤ je přátelská,
❤❤ každý den s ní je pro mě slunečný a prozářený světlem,
❤❤ je mojí velkou oporou, vždy stojí na mé straně a já ji mám moc ráda,
❤❤ maminka je hodná a mám ji moc rád, i když mně hodně věcí zakazuje,
❤❤ je mou jistotou,
❤❤ je pro mě jako voda pro rybu, med pro medvěda a moře pro řeku,
❤❤ zkrátka — její skutky slovy nahradit nelze,
❤❤ prostě — je moc fajn,
❤❤ moje „mamča“ pro mě znamená hodně:

Darovala mně život a naučila mě, co je to láska,
pochopení, radost a štěstí.

❤❤ Moje maminka je
moje slunce,

můj měsíc a
moje hvězda — stále zářící.“ Mgr. Eva Brudíková

Testování SCIO v projektu
POTENCIÁLY

Vyhledávání žáků s předpoklady k vysokoškolskému studiu 2008 
Hlavním cílem projektu je identifikovat žáky, kteří mají dostatečné předpoklady k ús-

pěšnému vysokoškolskému studiu, a to nezávisle na současných studijních výsledcích,
záměrech, sociálním a kulturním postavení rodiny. Dále zhodnotit jejich studijní před-
poklady, pomoci jim s volbou střední školy a sdělit škole komplexní informace o studij-
ních předpokladech žáků.



Testování žáků 7. ročníku proběhlo na jaře 2008 v celé ČR. Naši žáci se účastnili pouze
na základě souhlasu jejich zákonných zástupců a sami si testování finančně hradili.
Každý žák obdržel od společnosti SCIO vlastní list s detailními výsledky svého testu,
s doporučením k další přípravě a se zhodnocením volby plánovaného studia na SŠ. 

Vlastního testování se zúčastnilo celkem 13 799 žáků ze 461 základních škol. Z naší
školy se účastnilo 56 žáků, tj. 70 % z celkového počtu žáků 7. ročníku. 

Žáci v rámci testování vyplnili dotazník zjišťující jejich zájmy, trávení volného času,
volbu další školy, známky z hlavních předmětů a test obecných studijních předpokladů
(OSP).
Výsledky testu OSP

Test OSP obsahoval 60 otázek, je srovnávací, vždy s uzavřenými otázkami a výběrem
jedné správné odpovědi.
Vysvětlivky k užitým pojmům:

Percentil = procento počtu žáků, které účastník předstihl (0 = nejhorší, 50 = přesný
střed, 100 = nejlepší).

Skóre = počet bodů za test (za správnou odpověď 1 bod, za nesprávnou odpověď
odečtení bodu či části bodu, za nevyřešenou odpověď se ani nepřičítá, ani neodčítá
bod).

Čistá úspěšnost = procentuální vyjádření poměru mezi skóre dosaženým v celém
testu a maximálním možným počtem bodů, kterého bylo možné v testu dosáhnout. (Po-
kud měl žák záporné skóre, měl i zápornou úspěšnost.)

Celkový percentil našich žáků je 51,1 % — umístili jsme se uprostřed. Z tabulky lze vy-
číst, že naši žáci dosáhli podobných výsledků jako je průměr za všechny ZŠ v ČR.

Mezi překážky pro dosažení lepších studijních výsledků žáci v dotazníkovém šetření
uváděli nejčastěji: obtížnost učiva — 55 % žáků, vlastní lenost 38 %, málo času na učení
20 %, učitelé 18 %. 

Zájmy, kterým se žáci pravidelně věnují: televize a poslech hudby (95 %), počítač (87
%), jsem s kamarády (80 %), starám se o zvíře (71 %), sport (69 %).

Učení baví asi 63 % dotázaných, 55% žáků má rádo většinu učitelů a myslí si, že je
učení rozvíjí. 53% žáků se na škole líbí a myslí si, že je vzdělání důležité pro život. 

Třídní učitelé předali rodičům žáků na třídních schůzkách zprávy s výsledky testu.
Zprávy jsou přínosné pro žáky i jejich rodiče, neboť obsahují komplexní vyhodnocení
žákova testu a doporučení, na co by se měl v příštím studiu zaměřit (to, co mu nešlo
v testu, jak procvičovat danou oblast) a kde by mohl studovat podle dosažených vý-
sledků (např. gymnázium, střední škola, praktická škola).

Nejlepší výsledky našich žáků:
Třída Percentil Jméno žáka
7. A 99 Jakub Syřínek
7. B 98 Ondřej Sušovský
7. C 98 Linda Wojnarová

Nejlepší žák Jakub Syřínek ze 7. A třídy bude žákem naší školy i v příštím školním
roce. Přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium se nezúčastnil, chce ukončit devítile-
tou školní docházku. A my jsme moc rádi.

Ondřej Sušovský (7. B) a Linda Wojnarová (7. C) byli přijati na víceleté gymnázium.
Oběma přejeme hodně pěkných studijních výsledků.

Mgr. Eva Brudíková, Mgr. Pavla Kupková
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Vyhodnocení testování 9. tříd naší školy v rámci projektu:
„Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků ví-
celetých gymnázií 2008“

Testování 9. tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií proběhlo v celé republice
29. ledna 2008. Žáci řešili v rámci projektu společnosti CERMAT tři testy, a to z matema-
tiky, českého jazyka a test obecných dovedností. Celého testování se zúčastnilo 68 649
žáků z celé ČR, tj. 1 796 škol, z naší školy se zapojilo 75 žáků.

Následující tabulka uvádí bodové skóre a úspěšnost našich jednotlivých tříd, celé
školy i všech zúčastněných základních škol. Bodové skóre je počet bodů získaných v jed-
notlivých testech — u těchto testů se při špatné odpovědi body neodečítají, úspěšnost je
podíl dosažených bodů k maximálnímu možnému počtu bodů v testu v procentech.

Z tabulky jsou patrné slabší výsledky naší školy vzhledem k průměru za všechny zú-
častněné ZŠ. Nejlepších výsledků v matematice dosáhla třída 9. A, v českém jazyce
a obecných dovednostech třída 9. C.

Každý žák obdržel od společnosti svůj vlastní certifikát s vyhodnocením jednotlivých
testů a grafickým znázorněním svého umístění. 

Hodnotící zpráva obsahuje ještě rozbor výsledků testů v závislosti na známce, na vý-
běru střední školy, rozbor jednotlivých testů podle otázek. 

Mgr. Pavla Kupková

Žáci řešili matematické úlohy
I na naší škole jsou žáci, kteří rádi řeší úlohy rozvíjející matematické nadání a logické

myšlení. Abychom tyto žáky našli, účastní se matematických soutěží, ve kterých své na-
dání dovedou uplatnit. Není totiž pravidlem, že žák s výborným prospěchem umí tyto
úlohy řešit. Letos se žáci zapojili do těchto matematických soutěží: Matematická olym-
piáda, Matematický klokan a Pythagoriáda.

A kdo patří mezi úspěšné řešitele?

Matematická olympiáda
Každoročně je organizována v ČR matematická olympiáda pro žáky od 5. do 9. roč-

níku. Tato soutěž má školní, okresní i celostátní kolo. Úlohy bývají dost náročné, proto
je účast v této soutěži značně omezena. V letošním školním roce se úspěšně účastnili
školního kola žáci

5. B třídy: Petr Mališ, Vojtěch Křenek a Marek Pavlásek. Všichni postoupili do okres-
ního kola — zde se však neumístili.

Matematický klokan
Dne 27. března 2008 proběhla na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan.

Tato soutěž má původ v Austrálii a je určena žákům základních a středních škol. Je pouze
jednokolová. V letošním školním roce jsme uspořádali soutěž pro všechny žáky od 2. do
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9. ročníku. Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích: Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5.
ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). 

Umístění žáků na naší škole je následující:
Cvrček 
Žáci mohli získat maximálně 60 bodů.
1. 60 bodů Pindur Daniel (2. A)
2. 55 bodů Kaňoková Johana (2. A), Fojtík Ondřej (3. B)
3. 54 bodů Pavlásková Petra (2. B), Pohludka Jan (2. A), Ress Jiří (2. B)
V dalších kategoriích mohli žáci získat maximálně 120 bodů.
Klokánek
1. 99 bodů Kielarová Silvie (5. A)
2. 96 bodů Pohludková Lenka (5. A)
3. 91 bodů Mališ Petr (5. B), Gregorová Jana (4. A)
Benjamín
1. 101 bodů Sušovský Ondřej (7. B)
2. 85 bodů Krausová Ludmila (7. A)
3. 83 bodů Zmudová Andrea (7. B)
nejlepší žák 6. r.: 60 bodů — Muroň Jan (6. B)
Kadet
1. 57 bodů Vašek Richard (8. C)
2. 56 bodů Jurek Ondřej (8. A)
3. 55 bodů Fasugová Martina (8. D)
V okresním kole se umístil pouze 1 žák, a to v kategorii CVRČEK — Daniel Pindur (2. A).

Pythagoriáda
Pythagoriáda je soutěž určena pro žáky 6. a 7. ročníku, má dvě kola — školní

a okresní. Na rozdíl od Klokana se hodnotí každý ročník samostatně. Ve školním
kole se v letošním školním roce umístili na prvních místech tito žáci a postoupili do
okresního kola:

6. ročník: 1. Bečka Miloslav (6. A) 7. ročník: 1. Sušovský Ondřej (7. B)
2. Březina Lukáš (6. C) 2. Syřínek Jakub (7. A)

3. Nováková Kateřina (7. A)
V okresním kole si nejlépe vedl Ondřej Sušovský ze 7. B třídy.
Všem žákům, kteří se účastnili jakékoliv matematické soutěže, děkujeme  a umís-

těným BLAHOPŘEJEME! Mgr. Pavla Kupková, Mgr. Eva Brudíková

Klub rodičů informuje…
Klub rodičů při Základní škole v Dobré mimo jiné se také finančně podílí na akcích,

které pořádá naše škola pro své žáky. 
A vězte, že těchto akcí není málo. V letošním školním roce dosud proběhlo 36 akcí pro

žáky prvního i druhého stupně.
Nejlepším a nejúspěšnějším žákům jsou předávány odměny, připravuje se pohoštění,

hradí se cestovné a startovné, pokud žáci postoupili do obvodních a okresních kol.
Pro žáky I. stupně jejich učitelé připravili tyto soutěže a akce: „Hry bez hranic“, flor-

bal, olympijské hry, přespolní běh, dopravní soutěž, „Pasování prvňáčků“, Mikuláš,
„Strašidelnou školu“ a recitační přehlídku.

Žáci II. stupně se zúčastnili florbalu, přespolního běhu, atletiky a dopravních zruč-
ností. Zapojili se do soutěží a přehlídek — recitační přehlídka, „Verbalista“, matematika,
anglický jazyk, výtvarné činnosti.

Pro žáky 1.—9. ročníku byly připraveny soutěže s názvem Nejvtipnější snímek, Nejo-
riginálnější účes, Strašidelná třída a Zamilovaná třída.

Na všech výše uvedených akcích, soutěžích a přehlídkách se podílel Klub rodičů část-
kou 13 500 Kč.
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V letošním školním roce byli žáci úspěšní, a tak postoupili ve sportovních činnostech,
v matematické soutěži a v recitační přehlídce i do obvodního a okresního kola. V Olym-
piádě v českém jazyce dokonce do kola krajského. Žáci se také zúčastnili soutěže v zoo
a soutěže s názvem Včela = život.

Celkové náklady na dopravu, startovné a odměny byly 3 250 Kč.
Pro žáky 7. ročníku je každoročně organizován lyžařský výcvik, letos byl poprvé k to-

muto výcviku přiřazen i snowbord, který byl financován na žádost rodičů z prostředků
Klubu rodičů. Celková částka se vyšplhala na 13 800 Kč.

Tradicí jsou Malé maturity pro žáky 9. tříd. Zajištění památečních fotografií, pro-
gramu, přednášek a občerstvení vyšlo letos na 5 100 Kč.

Podrobné vyúčtování nákladů dostává každá rodina vždy na začátku nového školního
roku.

Tak tomu bude i letos.
Klub rodičů se také finančně podílí na „dovybavení“ školy.
Žádné finanční prostředky nejsou vynakládány zbytečně a bez uvážení.

Hana Velčovská za Klub rodičů
Mgr. Eva Brudíková

Matefiské ‰kola v Dobré informuje…
Maminčin svátek v Mateřské škole Dobrá

Tak jako každý rok, tak i letos se naše děti pečlivě připravovaly na svátek té nejmilejší
osoby — maminky. Nacvičovaly písně, básně i tanečky, aby je pak mohly předvést svým
maminkách co nejlépe. Protože pochvala od maminky zahřeje nejvíc.

Tento rok jsme oslavovali v prostorách tříd mateřské školy, v domácím prostředí pro
děti, což se také projevilo na jejich přirozeném výkonu bez trémy. Maminky se mohly
občerstvit domácím pohoštěním a v klidu si tak vychutnat vystoupení svých dětí.

A co by byla gratulace bez dárku? Ani na ten se nezapomnělo. Ozdobený květináč
s krásnou květinou a přáníčkem vyrobily pro své maminky všechny děti mateřské školy.

Doufáme, že se oslava líbila všem maminkám i babičkám a že naše vystoupení při-
spělo k radostné atmosféře svátku Dne matek. P. uč. Lenka Tvrdá

Na‰i borci z fotbalové pfiípravky na BANÍKU Ostrava —
Dobrá Ïije fotbalem na nejvy‰‰í úrovni!!

Jak jsme již informovali, tak se také stalo a ve čtvrtek 15. května 2008 jsme vyrazili od
ZŠ v Dobré autobusem na návštěvu FC Baník Ostrava. Této akce se zúčastnili naši kluci
z přípravky, ale také nově se tvořící dívčí fotbalový oddíl z TJ Sokol Dobrá. Po příjezdu na
fotbalový stadión Bazaly nás velmi mile a s úsměvem přivítal v Mix zóně p.Jánoš, bývalý
brankář FC Baník Ostrava. V Mix zóně, která je určena pro návštěvy, tisk a televizi, nám
přiblížil p.Jánoš minulost, ale také současnost fotbalového klubu FCB. Po tomto vyčer-
pávajícím proslovu jsme se přesunuli jako jediní na uzavřený trénink baníkovských fot-
balistů pod vedením trenéra K. Večeři a měli jsme možnost sledovat jejich trénink před
posledním a důležitým ligovým utkáním, které při výhře Baníku zaručuje 3. příčku
v Gambrinus lize a zároveň možnost bojovat v poháru UEFA. Po 20 minutách jsme se
z hrací plochy přesunuli do útrob stadiónu a postupně jsme procházeli a prohlíželi si zá-
zemí fotbalistů, tělocvičnu, posilovnu, kuchyň, šatny atd., až jsme zavítali do VIP míst-
nosti, kterou zároveň nazývají Síň slávy. V této VIP místnosti mají vystaveny nejcennější
poháry, které FCB vybojoval (celkem ± 77 pohárů). V této místnosti jsme se zdrželi hodně
dlouho, protože po vyčerpávajícím výkladu p. Jánoše o fungování FCB měli kluci mož-
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nost diskuze. A věřte, že padly zajímavé otázky od našich kluků, ale našeho skvělého p.
Jánoše ničím nezaskočili, protože jeho srdce patří Baníku a zná ho jako své děti. Po
těchto vyčerpávajících dotazech jsme se přesunuli zpět do Mix zóny, kde se s náma roz-
loučili, popřáli nám mnoho fotbalových úspěchů a zároveň naše kluky pozvali na exhi-
biční zápas v přestávce ligového utkání mezi Baníkem a jejich soupeřem před fanoušky
Baníků a to stojí za to. Rádi bychom poděkovali vedení FC Baník Ostrava za tento nád-
herný zážitek, který připravili našim chlapcům a děvčatům z TJ Sokol Dobrá. Pevně vě-
říme, že naše spolupráce s přípravkou FC Baníku Ostrava se bude dále rozvíjet v rámci
přestávkových utkání 1.ligy, případně poháru UEFA, kde si BANÍK zajistil postup 3. mís-
tem v Gambrinus lize ČMFS — GRATULUJEME a děkujeme. 

Fotogalerii z této mimořádné akce můžete shlédnout na webových stránkách
www.fotbaldobrauf–m.blog.cz/

JUDO             DOBRÁ NOVINKY tel.: 605 513 429, e–mail: judoskpova@seznam.cz   
www.judoskpfmunas.cz

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

Trénink vždy v úterý a čtvrtek od 15.30 a 16.30hod.

Judo je svou všestranností vhodnou přípravou pro všechny další sporty, zejména pak
sporty kolektivní. (Jigoro Kano 1859—1938)

PŘIJĎ MEZI NÁS
Trénink vždy v úterý a čtvrtek od 15.30 a 16.30 hod.
Mladší žáci z Dobré jsou nejúspěšnějším kolektivem v České republice.
Potvrzení oficiálních výsledků z mistrovství České republiky přineslo oddílu juda

v Dobré první místo v olympijském bodování úspěšnosti klubů. Této vrcholné soutěže se
zúčastnilo devět našich borců. Titul republikového šampióna vybojoval Vít Jerglík.

Významné úspěchy v zahraničí.
Na přelomu měsíce dubna a května se doberští judisté zúčastnili dvou významných

zahraničních soutěží. V první řadě to byl turnaj evropského poháru mládeže ve Vídni,
kde nás reprezentovali mladší a starší žáci a žákyně. Turnaj, kterého se zúčastnili zá-
stupci většiny evropských zemí sdružených v EJF, byl pro naše mladé judisty obrovskou
zkušeností. Byli konfrontováni s odlišným a velmi agresivním a silovým pojetím ruského
nebo bulharského juda ale také s mistrovskou technikou Francouzů, nebo Španělů. Vý-
znamného medailového úspěchu zde dosáhla Marie Dužíková, která vybojovala bronz
ve váhové kategorii nad 50kg. Hodně blízko k medaili měl také Vít Jerglík, když ve vyřa-
zovacích bojích porazil i favorizovaného Rusa. V semifinálovém souboji ho však velmi
poškodili rozhodčí ve prospěch domácího Rakušana. Přesto je jeho sedmé místo výraz-
ným úspěchem. Stejně jako devátá místa Lukáše Janulka a Václava Mališe, kteří se v mi-
mořádně silné konkurenci neztratili a doplatili především na odlišná pravidla českého
žákovského juda. Oba skončili po dvou vítězných utkáních a jedné prohře v opravných
bojích. Na pěkném devátém místě skončili také Vojtěch Bezruč a Adriana Skotalová. Dal-
ším významným zahraničním vystoupením našich judistů bylo otevřené mistrovství
Slezska v polském Jastrzebie kde naše smíšené družstvo (Mach, Michalík, Špok, Janulek,
Mališ, Gomola, Kuča, Bezruč, Jerglík) vybojovalo deset vítězných utkání a obsadilo páté
místo které bylo dotováno překrásným pohárem.



18

Domácí soutěže
Konec dubna a začátek května proběhl také ve znamení významných úspěchů na do-

mácích soutěžích, kde doberští judisté patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější. Zúčastnili
jsme se mezinárodních turnajů v Ostravě, Kroměříži a Českém Těšíně. Naši žáci a ben-
jamínci tady vybojovali celkem 78 vítězných utkání, získali jsme jedenáct zlatých, šest
stříbrných a devět bronzových medailí. V jednotlivých kategoriích patřili k nejúspěšněj-
ším Vít Jerglík, Lukáš Janulek, Marie Dužíková a Sabina Čížková. 

Průběžné výsledky v bodovací soutěži klubu na rok 2008:

Jarní soustředění v Hodoňovicích u Bašky
Proběhlo za účasti sedmdesáti dětí a mládeže včetně krajského výběru zařazeného do

centra talentované mládeže v Ostravě. Na programu bylo kromě juda také mnoho dal-
ších doplňkových aktivit. Zdolávání terénu v pískových dolech, soutěže, hry, trampolína,
jízda na čtyřkolce, závody na kolečkových bruslích, účast na ukázce policejního sportu
v rámci prezentační akce integrovaného záchranného systému v Dobré.

Přihlášky na letní tábor
Letní tábor pro děti a mládež z Dobré a okolí se uskuteční v době od 28. 6. 2008 do 10.

7. 2008 v areálu PZKO Dolní Lomná. Tématické zaměření „Pomáhat a Chránit.“ Přihlášky
si můžete vyzvednout na tréninku juda, připadně dohodnout na tel. č.: 605 513 443. 

Přílohy foto: Pískové lomy v Hodoňovicích byly vhodné pro zvyšování fyzické kondice,
poslední vteřiny zápasu Lukáše Janulka s Rusem Čiuzelnikovem.
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Kulečníkový turnaj
V pátek 9. května 2008 v Hostinci Na špici proběhlo slavnostní ukončení 13. ročníku

kulečníkového turnaje, který byl zahájen počátkem tohoto roku. Putovní pohár pro nej-
lepšího hráče si letos opět převzal Vítězslav Frischtok, který také obdržel pohár za 1.
místo v posledních třech létech. 

O ceny pro hráče se postarali: Generální sponzor Florián Carbol — Hostinec Na špici,
Řeznictví Carbol's corp., Řeznictví p. Matera, Automotoslužby Nondek—Mlčák, Autoo-
pravna Matýsek, Autoservis Janulek, Pekárna Hlisnikovský, Růžička Marek, Hrabec An-
tonín, Žabeňský Luděk, Uhelné sklady TCHAS — TRADE, a.s., Pěstitelská pálenice —
Březina Ladislav, sourozenci Frischtokovi a Judo Dobrá.

Tímto všem sponzorům děkuji a těším se na spolupráci v příštích kulečníkových tur-
najích. Eduard Mališ

Pfies Dobrou jel poprvé vlak pfied 120 lety
Již se dostalo do povědomí obyvatel žijících kolem železniční tratě, že vždy rok končící

osmičkou je výročím naší dráhy. Letos je to 120 let (bylo to v pátek 1. června 1888), kdy
jel skrze Dobrou poprvé vlak. Již jsme si připomněli tuto událost ve Zpravodaji vícekrát.
Tady jsou výpisy z připravované velké Kroniky Dobré:

Když vznikala trať přes Dobrou, jezdily už vlaky mezi Košicemi a Prahou přes Těšín
a Ostravu (tato trať byla zprovozněna v roce 1872, avšak první úsek z Vídně do Bohumína
již v roce 1847) a také z Ostravy přes Frýdek do Frýdlantu (v roce 1871). 

Přes Dobrou budou jezdit vlaky! Koncem roku 1886 vyděsilo mnohé a potěšilo ne-
mnohé obyvatele Dobré a okolí sdělení úřadů, že se ve Vídni rozhodlo o stavbě železnice
z Frýdku do Těšína a že i přes naší Dobrou budou denně projíždět železní supící obři
s nákladem a lidmi. Pokrokoví občané museli čelit zatvrzelosti a nepochopení četných
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usedlíků, jimž museli vysvětlovat, že železnice bude znamenat pro naše podhůří pože-
hnání. Pro většinu obyvatel byla lokomotiva ďábelským strojem přinášejícím oheň na
polích, smrt na přejezdech, zabitý a zmrzačený dobytek a uhranuté duše.

Trasa nové dráhy. Obce okolí místeckého podaly žádost místodržitelství, aby dráha
byla vedena nikoli přes Frýdlant, nýbrž přes Příbor do Místku a pak do Frýdku a Těšína.
To nebylo schváleno a komise se přiklonila k variantě té, která byla nakonec realizována.
Praví se, že dráha tudy povede z důvodů strategických, aby mohli Němci táhnout vá-
lečně na Rusy. Jiní tvrdí, že má dráha rovnoběžně vedená s hlavní dráhou Vídeň—Kra-
kov odlehčit přetížení provozu zejména na Ostravsku. (Pravdu budou mít asi všichni.)

1887. Stavba železnice pokračuje pro nadmíru nepříznivé počasí zvolna. Zvláštní po-
tíže dělá zakládání mostů u továrnické příkopy a pod hlavní silnicí ve Frýdku, v místech
to bažinatých, která hojným dešťům bývají přeplňována. Váhavost a nízká mzda v době
letní opozdila práci. Nyní ovšem dělníci až 3 zlaté denně zarobí, kolik ale při tom zdraví
utratí stojíce po celý den bosí ve vodě, ukáží následky.

1888. První lokomotiva dorazila do Frenštátu! Tzv. „šutrovka“ čili „pec ohnivá“ k vo-
zení štěrku; stalo se tak v sobotu 24. března. Konečně bude Frenštát spojen se světem.
Mnozí ale brblají, že to je pozdě. Pozdě, ale přece!

Stavba železnice přes všechny nepohody rychle pokračuje. Na celé trati je řádné spo-
jení a štěrkové vlaky neustále jezdí ku Frenštátu. Podnikatelé doufají, že v ustanovený 1.
květen bude vše hotovo. V březnu už stály nádražní budovy, také nádraží v Dobré, Hnoj-
níku a Ropici. Současně s nimi budovy pro zaměstnance a budovy skladištní. Ve Frýdku
vyrostla pobočná výtopna. Stavba kolejiště se přiblížila k Dobré. Mostní stavby ve
Frýdku a Vojkovicích vedl Antonín Výletal z Heřmanova Městce. Pracovníky jsou větši-
nou Italové, kteří po dobu stavby skrze Dobrou stravují se v arciknížecím hostinci (nyní
Oráč); byli povahy vznětlivé a často se prali. Nádenickou práci konali místní obyvatelé.

Železnice je již dohotovena. Náspy a kolejnice osiřely. Po měsíce vršily desítky děl-
ných rukou hromady zeminy, každé ruky bylo třeba. Krumpáče, lopaty, stovky rukou,
příkazy dohližitelů na stavbě, to bylo stranou Dobré poslední rok každodenně. Muži, ale
stejně tak i ženy a výrostci si vydělávali na přilepšenou prací dobře placenou krejcárky
i zlatkami. Muži kopali, mládež a ženy vozily na kárách a točkách (kolečkách). O pra-
covníky nebyla nouze. Na stavbu denně chodili z Nošovic, Dobré, Skalice, Vojkovic a až
z pod Prašivé. Úsek k Malým Nošovicím byl zvlášť obtížný. Břeh se musel přerazit a už od
nádraží vršit násep. Jím byla nadobro přerušena prastará cesta do Těšína vedoucí k hra-
nici s Nošovicemi. Ta práce byla nesmírně namáhavá. Podél trati bylo zbudováno 14
strážních domků. V Ropici, Stříteži, Hnojníku, Dobraticích a Dobré byly také hned
v době stavby trati zbudovány bezpečnostní zařízení — zvonkové signální věže, které
oznamovaly odjezdy vlaků ze sousedních stanic. Na celém úseku tratě je 13 železničních
přejezdů, které chrání po obou stranách dřevěné závory, jež obsluhují výhybkáři z blíz-
kých stanic. Prvním přednostou kanceláře pro udržování trati byl František Kubíček a po
něm Karel Prantler.

Do Dobré vjel poprvé vlak. Konečně nastal ten dlouho očekávaný a pro mnohé záro-
veň obávaný den. V pátek 1. června jel přes Dobrou z Těšína do Frýdku p o p r v é  v l a k
a nebylo snad nikoho, kdo o tom věděl, aby se nešel na tuto událost podívat. Dráha v celé
délce byla totiž odevzdána veřejné dopravě „bez hluku a slávy.Všeobecné podivení vzbu-
dilo, že významný ten moment zcela zůstal nepovšimnut. Dráha neučinila ani toho ne-
jmenšího, aby upozornila veřejnost na zahajovací den, a obecenstvo také se chovalo úplně
lhostejně. Žádná slavnostní první jízda, žádné fanfáry.“ Tak tento den navždy zapadl,
poněvadž nikdo z přítomných nezapsal o tom jediný řádek.

Proč byla k železnici lhostejná veřejnost v Dobré? Dráha byla rakouská a veškeré
úřednictvo mluvilo německy; prospěch z ní měl jen žid, fabrikant Lichtenstern; nevyho-
vělo se kvůli němu stavbě budovy blíž k obci, ale na opačné straně; drahou mohli jezdit
jen bohatí; odjinud byly hlášeny smrtelné a zmrzačující úrazy způsobené lokomotivou
a vlekem; také vlak jedoucí zde poprvé nejel zde poprvé, ale předcházely mu jízdy zku-
šební; duch doby a místa byl konzervativní k novotám; železnice brala práci zdejším po-



21

vozníkům a zaměstnávala příchozí Němce. Proto se nejásalo… Přesto však množství
zvědavců — hlavně děcek — přiběhlo nebo alespoň z dálky vidělo kouřící, supící a pís-
kající monstrum. Ten den a pak každý další bylo k vidění hned šestkrát…

Vlaky. Podle jízdního řádu lze odhadnout, že lokomotivy na naší trati jezdily „rychlo-
stí dvojnásobné cválajícího koně“ (tak psaly tehdejší noviny). Cesta do Frýdku trvala 10
minut, do Těšína hodinu. Lokomotivy se jmenovaly Moravia a Herkules. (Byly výhradně
parní, černé, vagóny zelené, dřevěné.)

Malá nádraží v Dobré a Hnojníku (byla postavena již v roce 1887) dostala skvostné
cihlové nádražní domky, píše se v novinách.

Otevření stanice Dobrá. Na trati zřízená stanice Dobrá byla otevřena v neděli 22. čer-
vence 1888. Dosud vlak zastavoval, ale neodbavoval. Nyní již dopravuje z Dobré a do
Dobré osoby, zavazadla, rychlozboží a náklady.

(Pokračování příště.) Rostislav Vojkovský, kronikář

Poutû a m‰e svaté v roce 2008
Filiální kostel sv. Antonína Prašivá: informace: http://www.ado.cz/poutni/
malá pouť — pátek 13. 6. v 10.30 h — P. Jiří Rek a v 17.45 h — P. Bohumil Vícha
velká pouť — neděle 15. 6. v 10.30 h — Mons. František Vrubel
pouť dětí — úterý 1. 7. v 10.30 h Kamenité — otec biskup Frant. Václav Lobkowicz
krmáš — neděle 19. 10. v 10.30 hod.
ostatní mše sv. — neděle 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8. v 10.30 hod.

— červenec a srpen — středa v 17.45 hod.
— středa 31.12. ve 20.00 hod. 

Změna ordinačních hodin obvodního lékaře MUDr. Petra Moravce
16. 6. 2008 — pondělí — jen odpolední ordinace od 12.30 do 16.00  — MUDr. Slívová
17. a 18. 6. 2008 — zástup na Lučině

Informace o možnosti dotací pro mladé lidi z celé ČR —
„MAKE a CONNECTION — Připoj se“

Již sedmý ročník úspěšného programu „MAKE a CONNECTION — Připoj se“ na-
bízí mladým lidem možnost získat finanční podporu na jejich vlastní dobročinné,
komunitní projekty. Program v ČR realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti
(NROS) ve spolupráci a za podpory společností Nokia a nadace International Youth
Foundation (IYF).

Cílem programu je podporovat vlastní projekty mladých lidí a pomoci jim v dal-
ším vzdělávání a získání důležitých životních dovedností a zkušeností.

Do programu se mohou přihlásit mladí lidé ve věku 16—26 let z celé ČR.
Aby dobrovolníci získali na svůj projekt až 50 000 Kč, musí se zaměřit na zlepšení

svého okolí, komunikty, v níž žijí. Je jedno, jestli svou energii věnují do projektů na
ochranu životního prostředí, pomoc handicapovanému spolužákovi nebo třeba
rozvoji kultury.

Kromě finančních prostředků na realizaci projektů absolvují mladí lidé, jejichž
projekty získají finanční podporu, také několikadenní školení, kde se naučí, jak své
projekty řídit, jak komunikovat v rámci projektového týmu a mnoho dalšího.

Příjem žádostí: 24. 4.—30. 6. 2008
Více informací: www.pripojse.cz a
Michaela Neumannová, asistentka programu MAKE a Connection
Jelení 196/15, 118 00 Praha 1
Tel.č.: 227 217 255 e–mail: michaela.neumannova@nros.cz 
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Soukromá hudební výuka Miriam Dýrové dipl. um. zve
Rádi si poslechnete písničky z pohádek, populární nebo vážnou hudbu?
Přijďte na naše flétnové a klavírní předehrávky.
KDY: 4. června 2008
V KOLIK: v 16.30 hodin
KDE: v restauraci „Obecník“ v Dobré

Máte zájem naučit se hrát na zobcovou flétnu nebo klavír?
Soukromá hudební výuka Miriam Dýrové dipl.um. vás všechny zve na
Zápis KDY: 2. září 2008

KDE: do přízemí budovy školní družiny v Dobré
V KOLIK: od 13.00 do 15.00 hodin

Bližší informace můžete obdržet na mobilu č. 604 821 849

Pekařství Hlisnikovský v Dobré u Frýdku–Místku přijme jednu pracovní sílu.
Bližší informace na tel. č. 558 641 037.

AUTOOPRAVNA Kufel mění jméno na
BOSCH CAR SERVIS Kufel značková opravna a nabízí tyto služby:

— opravy osobních a užitkových automobilů všech značek
— měření emisí výfukových plynů — benzin (zelená známka)
— diagnostika BOSCH
— prodej náhradních dílů BOSCH
— příprava na technickou kontrolu a zajištění STK (červená známka)
— NOVĚ měření emisí výfukových plynů (NAFTA)
— NOVĚ plnění auto klimatizace

Informace na tel.: 558 664 247 • Mobil: 604 413 094, 736 614 356
Kufel Bronislav, Horní Domaslavice 28

DLAŽDIČSKÉ PRÁCE — MIROSLAV RICHTER
Nabízíme dlaždičské práce.

Výstavba a rekonstrukce silnic, chodníků a zpevněných ploch.
Tel.č.: 773 990 130, 773 980 130

CHCETE PENÍZE A MÁTE ČAS?
• Spolupracujte s výrobcem •

• Hledám muže i ženy ke stálé spolupráci •
• Světový výrobek za bezkonkurenční ceny •

• Nejde o prodej ani pojištění •
• Možnost přivýdělku, seberealizace, bez živnostenského listu, či vkladu • 

Volejte 608 889 737.

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
Uzávěrka příštího čísla 23. června 2008. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

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


