
Fotografiemi si připomínáme vystoupení hostů z Ochodnice na naší
Velké doberské, přivítání prvňáčků v první školní den a posezení členů
svazu tělesně postižených v Kačabaru.
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6. roãník velké doberské, poprvé s mezinárodní úãastí
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych v krátkosti zavzpomínala na chvíle, které jsme prožili při konání již
6. ročníku velké doberské, v sobotu 30. srpna 2008, za účasti mezinárodních hostů
z polské obce Mucharz a slovenské družební obce Ochodnica.

Díky sponzorům a díky obce Dobrá se nám letošní velká doberská podařila zor-
ganizovat v poněkud „honosnějším“ hábitu. Smyslem letošního ročníku bylo si při-
pomenout významná výročí vzniku budov základní školy a též mateřské školy
v Dobré a hlavně navázat přátelství, kontakty a rozvinout spolupráci s naší družební
obcí — slovenskou Ochodnicí. Jsme rádi, že naše pozvání přijala družební obec
Ochodnice a to polská obec Mucharz, s jejímiž představiteli jsme se seznámili na
folklórním festivalu v Ochodnici.

Od rána byl připravený bohatý sportovní program, který odstartoval 9. hodinou
zahájením mezinárodního volejbalového turnaje smíšených amatérských družstev.
Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, včetně družstev z Polska a Slovenska. Konečným
vítězem bylo doberské družstvo Celina, které všechny zúčastněné převyšovalo her-
ními kvalitami, ale jak již bývá dlouho v tomto družstvu zvykem, rovněž nejvyšším
věkovým průměrem. Při hře to v žádném případě nebyl handicap, neboť právě toto
družstvo nás přesvědčilo o rčení: „Co se v mládí naučíš…“. Slovenské ani polské
družstvo se neprobojovalo do finále, ale máme se od nich co učit. Tak, jak oni po-
vzbuzovali své zástupce, to zkrátka bylo úžasné!! A že se jim zrovna nevedlo? To ne-
byl problém, odměnu si zasloužil každý získaný bod či snaha tento bod získat. Dě-
kujeme Standovi Nytrovi a Luďkovi Kotáskovi za vzornou organizaci turnaje a panu
Nytrovi rovněž za sponzorský příspěvek na ceny.

Od 14. hodiny nastoupili účast-
níci mezinárodního fotbalového
turnaje „staříků“ a na travnatém
hřišti začal bratrovražedný boj.
Opět fandili všichni! Naši doberští
borci podcenili přípravnou fázi
a místo, aby si doplnili pitný režim
kdekoliv ve stánku, tak, jak to činili
Ochodničané a Mucharzané od
svého příjezdu do obce, věnovali
se, zcela nerozumně, strečinku
a jiným způsobům zahřívání
a rozcvičování těla. Pravdou je, že
nevíme, zda Ochodničany při-
vedla k vítězství motivace — slib
jejich paní starostky, že pokud vy-
hrají dostanou od ní „tekutou —
borovičkovou“ odměnu, nebo
skutečnost, že naši pánové přene-
chali vítězství hostům z diploma-
tického hlediska. Důležité je, že se
všichni zúčastnění dobře bavili při
hře a také po jejím skončení.
Družstvo z polského Mucharze se
umístilo na druhém místě. Děku-
jeme doberskému družstvu za or-
ganizaci turnaje „staříků“.



3

Kulturní pro-
gram byl zahájen
šestnáctou hodi-
nou vystoupením
cimbálové muziky
Kotci, kterou té-
měř považujeme
za domácí soubor,
neboť v obci vy-
stupují, při růz-
ných příležitos-
tech, víc než pra-
videlně. Následo-
valo seznámení se
s folklórní tradicí
družební sloven-
ské obce, kdy Ký-
čera, folklórní sou-
bor, nás ve svých
dvou vystoupe-
ních seznámil
s písněmi a zvyky
při senoseči a rov-
něž při sklizni obi-
lí. Netradiční, ale
velice milé před-
stavení nás vrátilo
o řadu desítek let
zpět. Svou zdravici
občanům obce Do-
brá přednesla sta-
rostka slovenské
Ochodnice Bc. Mi-
roslava Kekelyová
a wójt polské gmi-
ny Mucharz pan
Waclaw Wadolny.

Oba ze srdce po-
děkovali za pozvá-
ní a milé přijetí
a vyjádřili svá přá-
ní setkat se znova
ať v Dobré, či
v Ochodnici nebo
v Mucharzi, kde
jsme všichni sr-
dečně zváni.

Starosta polské
obce nám zaslal
tento e–mail:
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Serdeczne pozdrowienia dla Pani Alice, Mistostarosty i całej obec Dobra,

Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie nas i za miło spędzony czas w Dobrej.
Wasza serdeczność i gościnność na długo pozostanie w naszej pamięci.
Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku spotkamy się w Mucharzu, o doładnej dacie

pionformujemy was odpowiednio wcześniej.

Pozdrowienia od Wójta Wacława Wądolnego

Již tradičně naše oslavy oboha-
tilo vystoupení doberských Ju-
distů, bezchybný zásah mladých
hasičů s SDH Dobrá, kteří se letos
museli vypořádat s mimořádnou
situací, požárem odstaveného vo-
zidla Škoda 120 a též spousta
atrakcí, které byly pro děti připra-
veny. Děkujeme za organizaci pa-
intbaalové střelnice, za poskytnutí
trampolíny a věříme, že námi vy-
brané atrakce — moucha, sklu-
zavka a malování na obličej, se
vám líbily. Dětem zcela určitě! Fot-
balová přípravka, která využila
uvolněného hřiště po turnaji „sta-
říků“, předvedla krásné zápasy
a my přejeme dětem i dospělým,
aby jim nadšení a radost ze hry co
nejdéle vydrželo.

S netradičním žánrem vystou-
pilo uskupení Folk XY, nebo-li do-
berská Schola Novus, která způso-
bem sobě vlastním zazpívala
známé písně táborových ohňů. Po
projevu ředitelky základní školy 
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Mgr. Evy Novákové ke
kulatému výročí vzniku
budov školy, nás na nad-
cházející oslavy, které
budou pod taktovkou
školy, pozvalo umělecké
uskupení s názvem
„Velká přestávka“ svým
loutkovým představe-
ním „Masový kašpárek“.
Loutkové představení,
se skutečně „chutnými a
voňavými“ loutkami, o
vítězství dobra nad zlem,
pro účastníky velké do-
berské nastudoval „vý-
květ“ mužské části pedagogického sboru školy. Pánové, vážně se vám to povedlo!

Pomyslnou třešničkou na doberském dortu bylo vystoupení Věrky Špinarové,
která nenechala nikoho na pochybách, že je to profesionál tělem i duší a stále má
krásný hlas! Zazněly hity, které roztančily všechny účastníky a přiměly vás ke zpěvu.
Věrka s kapelou byla dobrá volba a z vašich reakcí to bylo a je víc než patrné! 

A už byl nejvyšší čas rozpohybovat se a pořádně „vyřádit“ a rozloučit se tak
s prázdninami a sobotním večerem a nocí, k čemuž nám tradičně hrála skupina Sa-
gar. Nad nedělním ránem utichla hudba, muzikanti sbalili svá „fidlátka“ a všichni,
ať účastníci či lidé, kteří se o vás starali po stránce organizační či chuťové, velice
unaveně, ale spořádaně zamířili k domovům. 

Někomu bylo dopřáno se „dosyta“ dospat, ale některým záhy začínal další pra-
covně–společenský den, neboť hosté z Ochodnice měli připravený dopolední pro-
cházkový program na seznámení se s obcí Dobrá a jejím okolím, který byl zakončen
návštěvou bohoslužby v kostele sv. Jiří . Následoval slavnostní oběd v jídelně ZŠ
Dobrá a pak loučení před obecním úřadem, které nemělo konce. Několikrát sta-
rostka Ochodnice zavelela: „Odjezd“, a po x–té se opět z autobusu „vyhrnuli“ účast-
níci zájezdu s písní na rtu a nikomu se odjet nechtělo!

Fotografie z akce naleznete na stránkách obce Dobrá www.dobra.cz; zde je jen
minimální výběr.

Poděkování za uspořádání 6. ročníku velké doberské patří:
Pracovníkům obecního úřadu, členům kulturní a sportovní komise při radě obce

Dobrá, Sboru Dobrovolných hasičů Dobrá, Základní škole Dobrá včetně našich
„kuřaninek“, které se, ve svém volném čase, vzorně staraly o plné žaludky našich
polských a slovenských hostů.

Poděkování za finanční a materiální příspěvky, bez kterých bychom akci neuspo-
řádali patří následujícím firmám:

ALPROTEL Dobrá, Autovrakoviště Milata z Dobré, BP projekt Valašské Meziříčí,
Dopravní stavby Ostrava, Ekomat z Dobré, Frýdecká skládka, Hvězda group, Jaro-
mír Carbol – CAJAR, MOTOR Lučina, PEVA–PLAST Vyšní Lhoty, Plzeňský prazdroj
— pivovar Nošovice, Pražské silniční a vodohospodářské stavby — závod Morava,
Sdružení nezávislých kandidátů a pan Stanislav Horák, Sporting Vladimíra Hampla,
Technické služby F–M, Vodotop Kunčičky u Bašky, VUHZ a samozřejmě Obec Dobrá.

Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na další, již 7. ročník velké doberské na
sklonku léta 2009!

Bc. Alice Tancerová, starosta
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Oznamujeme všem občanům,
právní porady se můžete dočkat vždy první středu v měsíci, v době od 16.00 do
18.00 hod. v prostorách obřadní síně obecního úřadu Dobrá, v měsíci říjnu ve
středu 1. 10. 2008.

Podzimní úklid chaloupek, aneb Vánoce se blíÏí…
V průběhu měsíce října budou po obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery pro

uložení nadrozměrného odpadu z vašich domácností.
Upozorňujeme vás, že do těchto kontejnerů n e p a t ř í
— mrtvá zvířata
— stavební suť
— složky obsahující nebezpečný odpad (pneumatiky, oleje, zbytky barev, zá-

řivky apod.)
— odpad doutnající či dokonce kapalný
Udržujte v okolí přistavených kontejnerů čistotu a dbejte, ať nedochází k přepl-

ňování kontejnerů a mějte na paměti, že kontejnery jsou určeny pro všechny
občany, nikoliv pro odpad jedné rodiny!!!

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

6. — 7. 10. 1 ks U trati ČD naproti čp. 281( žel. Přejezd Na Špici)
1 ks U trati ČD naproti čp. 463 (za autobus. Zast. Na Špici doprava)

7. — 8. 10. 1 ks Stará dědina před velkoskladem zeleniny ( U pana Ur-
bance)

1 ks Za mostem na Hliník naproti čp. 181
8. — 9. 10. 1 ks U hřiště TJ Sokol

1 ks U bytovky čp. 309 u dřevoskladu
10. — 11. 10 1 ks U mostu na Skalici

1 ks U Kačabaru boční vjezd na hřiště Sparta
13. — 14. 10. 1 ks Stará autobus. Zast. Na Skotni, býv. Cesta na Pazdernou

1 ks Autobus. Zast. U lesa ( U Křibíků)
14. — 15. 10. 1 ks Na Kamenci naproti čp. 722

1 ks Směr F–M naproti čp. 146 ( u hřbitova)
15. — 16. 10. 1 ks K Nošovicím naproti čp. 650 

1 ks Směr Nošovice u vlečky do pivovaru
16. — 17. 10. 2 ks U hřiště ZŠ nově zbudovaná parkovací plocha ze strany od

restaurace Na Sýpce
17. — 18. 10. 1 ks Na Vrchy u vodojemu

1 ks U studny bývalá cesta na Pazdernou naproti čp. 184

Bc. Alice Tancerová, starosta

Pro pfiipomenutí, aneb — odpadové hospodáfiství
stále Ïhavé téma

01. Důsledně separujte odpad — oddělujte plasty, sklo a papír!

02. Papír rozměrově přizpůsobte a rovnoměrně ukládejte do modrých kontejnerů.
Papírové kontejnery se budou vyvážet častěji, z původního 6týdenního inter-
valu zkracujeme na interval co 3 týdny.



03. Plastové láhve sešlapujte, myslete na své sousedy, aby i oni měli možnost plasty
odkládat do žlutých kontejnerů. Do těchto kontejnerů patří rovněž plastové ke-
límky od jogurtů, rostlinných tuků a také igelitové tašky a sáčky, zkrátka veškeré
plastové výrobky.

04. Nebezpečný odpad se sbírá a následně ukládá prostřednictvím mobilních
sběrů a to 2 × ročně, pro občany obce Dobrá bezplatně. Pokud nestihnete tento
svoz, je vaší povinností ukládat odpad na skládku ve Frýdku–Místku. 

05. Co se týče svozu pneumatik, provádí jej obec v předem stanoveném termínu.
Pneumatiky se sbírají max. týden před svozem, mějte na paměti, že ani vy ne-
chcete mít za domem smetiště!

06. Velkoobjemový odpad se ukládá do připravených kontejnerů v předem ozná-
meném termínu, jarní svoz již proběhl, podzimní bude zveřejněn včas. Do
těchto kontejnerů nepatří tráva a rostlinné zbytky, demoliční a stavební suť, ne-
bezpečný odpad ani mrtvá zvířata!

07. V případě, že máte demoliční odpad jste povinni tento odvézt a uskladnit na
Frýdecké skládce a to svými náklady!

08. Vytváření černých skládek kdekoliv v obci je zakázáno.
09. Každá domácnost vlastní popelnici, do které ukládá odpad, který zůstává po

separaci. Odvoz a uskladnění je zajištěn co 14 dnů prostřednictvím FS.
10. Použité elektropřístroje se sbírají v kontejneru umístěném ve vstupní chodbě

obecního úřadu, zde je rovněž kontejner na použité baterie.
11. Nepoužitá či prošlá léčiva se sbírají v lékárně, kde je rovněž k tomuto účelu při-

staven kontejner.
12. Při výměně oken trvejte na jejich odstranění firmou, která vám výměnu provádí

a zkontrolujte si, zda za vaše peníze firma uložila odpad v souladu s platnou
legislativou.

13. Do odpadkových košů rozmístěných po obci a na autobusových zastávkách
nepatří domovní odpad a zbytky zvířat!

14. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby na území obce Dobrá si likvidaci
svého odpadu musí zajistit prostřednictvím oprávněné osoby nebo mají mož-
nost využít svozu popelnic a to na základě smlouvy uzavřené s obcí Dobrá.
V úhradě za svoz odpadu podobném komunálnímu není svoz a uložení sepa-
rovaného odpadu!! Toto jsou povinni si zajistit sami a ukládá jim to zákon
o odpadech! Nelze plnit kontejnery určené pro občany obce! 

15. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající, kteří mají svou provozovnu na
katastru jiné obce jsou povinni zajistit si svoz odpadu tzv. podobnému komu-
nálnímu odpadu prostřednictvím obce či města, na jejímž území mají svou
provozovnu a to na základě smlouvy s touto obcí či městem nebo samostatně
smlouvou s pověřenou osobou, dle zákona o odpadech! To se týká rovněž sepa-
rovaného odpadu!

16. Obec nemá zákonem danou povinnost zajišťovat sběr a uložení rostlinných
zbytků a zbytků z domácností.

17. Trávu a rostlinné zbytky likvidujte formou kompostu, tak jak jste činili dříve,
stejně jako rozložitelné zbytky z domácností. Vytvořte si doma kompost, popří-
padě využijte následující možnosti, jejíž zprostředkování vám nabízíme
v následujícím článku.

7
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UPOZORNĚNÍ !!!
Upozorňujeme všechny občany obce Dobrá a zejména občany, kteří se účastní

pravidelných bohoslužeb v kostele sv. Jiří v Dobré a každodenních nákupů, aby ne-
parkovali nebo dočasně neodstavovali svá motorová vozidla v prostran-
ství před kostelem Sv. Jiří a prodejnou papírnictví a domácích potřeb, ne-
boť tímto brání výjezdu požárního vozidla CAS 24 Sboru dobrovolných hasičů
v Dobré při zásazích této jednotky! Požární vozidlo je dočasně parkováno v prosto-
rách základní školy.

Jménem jednotky SDH Dobrá velitel výjezdové jednotky Jiří Březina

U S N E S E N Í
z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 15. 8. 2008

v 16.00 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň
1. Zahájení

Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1.  v o l í
návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí)

Ing. Ludmila Baranová (Nezávislí)
1.2.  u r č u j e
ověřovatele zápisu: MVDr. Kamil Zmuda (Nezávislí)

Ing. Jaroslav Kielar (KDU–ČSL)

2. Kontrola usnesení Zastupitelstva
obce Dobrá

Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1.  b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva

obce Dobrá

3. Nabídka prodeje pozemku PK
57/76 a PK 57/79

Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1.   b e r e n a v ě d o m í
nabídku prodeje pozemku PK 57/76

o výměře 103 m2 a PK 57/79 o výměře 109
m2, oba v k.ú. Dobrá u F–M, pana Ing. Jo-
sefa Urbance, bytem Dobrá 773

3.2.   r o z h o d l o
že o nabídce prodeje výše uvedených

pozemků bude jednáno a rozhodnuto až
po zpracování pasportu místních komu-
nikací obce Dobrá a to s ohledem na další
záměry a plány využitelnosti uvedených
pozemků

4. Prodej pozemku parc.č. 2331 v k.ú.
Dobrá u F–M

Zastupitelstvo obce Dobrá

4.1.  s ch v a l u j e
prodej části pozemku parc.č. 2331 v k.ú.

Dobrá u F–M dle zákresu v mapce, která
tvoří přílohu č.1 pracovního materiálu, za
cenu 80 Kč /m2, kupující Božena a Milena
Duží, bytem Dobrá č. 7, které zajistí na své
náklady zaměření pozemku a uhradí po-
platek za vklad do katastru nemovitostí ve
Frýdku–Místku

4.2.  p o v ě ř u j e
starostu přípravou a následným podpi-

sem kupní smlouvy

5. Změna nájemníků v Obecním by-
tovém domě

Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1.  b e r e n a v ě d o m í
následující změny v právních vztazích

v Obecních bytových domech a přísluš-
ných pozemcích:

1) OBD č.p. 931/5 jsou novými nájemci
a novými budoucími kupujícími manželé
Renáta, nar. 18. 8. 1973, a Ing. Tomáš, nar.
10.7.1965, Zářičtí, původně Renáta Lepí-
ková

2) OBD č.p. 937/7 je novou nájemkyní
a novou budoucí kupující paní Ing. Jaro-



slavu Fialová, nar. 25. 11. 1966, původně
Ing. Jaroslava Zářická a Ing. Tomáš Zářický

6. Žádost o odkoupení pozemku
parc.č. 2298/1

Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1.  n e s ch v a l u j e
záměr prodeje části pozemku parc.č.

2298/1 v k.ú. Dobrá u F–M v předpokláda-
ném rozsahu cca 250 m2

7. Odměny neuvolněným členům
Zastupitelstva obce Dobrá

Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1.  s ch v a l u j e
s účinností od 1. 9. 2008 odměny ne-

uvolněným členům Zastupitelstva obce
Dobrá v následující výši:

Ing. Jaroslav Kielar — člen ZO, ve výši
510 Kč/měsíčně

Jan Mališ — člen ZO, vy výši 510 Kč/mě-
síčně

Jiří Tesarčík — člen ZO, člen komise, ve
výši 1520 Kč/měsíčně 

8. Odkup spoluvlastnických podílů
k pozemku PK 73/22 v k.ú. Dobrá
u F–M

Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1.  s ch v a l u j e
nákup spoluvlastnických podílů k po-

zemku PK 73/22 v k.ú. Dobrá u F–M za
cenu 70 Kč/1 spoluvlastnický podíl

8.2.  p o v ě ř u j e
starostu přípravou kupních smluv a je-

jich podpisem

9. Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo obce Dobrá
9.1.  s ch v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace

z rozpočtu Moravskoslezského kraje, se
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, za-
stoupeným Ing. Evženem Tošenovským,
hejtmanem kraje, IČ 70890692 a obcí
Dobrá ve výši 700 000 Kč na spolufinanco-
vání realizace projektové dokumentace
„Rekonstrukce a modernizace centra
obce Dobrá“

9.2.  p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy 
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10. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo obce Dobrá
10.1.  s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 3/2008:
navýšení příjmové i výdajové části roz-

počtu o 888,00 tis. Kč

11. Zápisy z jednání kontrolního vý-
boru a finančního výboru

Zastupitelstvo obce Dobrá
11. 1.  b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání kontrolního výboru č.

4/2008 ze dne 6. 8. 2008 a Zápisy z jednání
finančního výboru ze dne 17. 3. 2008 a 16.
6. 2008

12. Žádost TJ Sokol Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
12.1.  b e r e n a v ě d o m í
postup obce Dobrá ve věci dopisu TJ So-

kol Dobrá o.s., doručený obci Dobrá dne
19. 8. 2008 a evidovaný pod č.j.: 1044/2008

13. Projednání projektu Revitalizace
a výstavba relaxačních zón

Zastupitelstvo obce Dobrá
13.1.  s o u h l a s í a s ch v a l u j e
projekt „Revitalizace a vytvoření rela-

xačních zón v obci Dobrá“, který bude
podán do Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Moravskoslezsko 2007—13

13. 2.  z a v a z u j e s e
k dofinancování projektu ve výši 7,5 %

celkových způsobilých výdajů z částky
maximálně 10 mil. Kč, tj. 750 000 Kč

13. 3.  s ch v a l u j e
zajištění vlastních zdrojů obce pro

předfinancování projektu — cash flow in-
vestiční fáze projektu — a to z prostředků
rozpočtu obce Dobrá pro rok 2009

14. Různé
Zastupitelstvo obce Dobrá
14.1.  s ch v a l u j e
záměr podání žádosti revitalizace

a opravy kostela sv. Jiří v Dobré 

Bc. Alice Tancerová, starosta obce

Ladislav Žurek, místostarosta
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Ve dnech 17.—18.října 2008 se uskuteční volby do krajských zastupi-
telstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

Do v pořadí již třetích krajských voleb od vzniku vyšších územně samosprávních
celků v roce 2000 můžete zasáhnout svým hlasem již za dva měsíce. Krajská zastu-
pitelstva jsou volena jednou za 4 roky a představují volený samosprávný orgán.
Z členů krajských zastupitelstev jsou následně voleni členové krajských rad — vý-
konných orgánů samosprávy — a krajští hejtmani. Volby se konají celkem ve 13 kra-
jích s výjimkou Prahy, kde se volby do zastupitelstva uskuteční společně s komu-
nálními volbami v roce 2010. V minulých krajských volbách byla volební účast ko-
lem 30 % voličů. Senátní volby se konají jednou za dva roky a dochází při nich k ob-
měně třetiny mandátů. Senátoři jsou voleni na 6 let. Ve volbách v roce 2006 byla vo-
lební účast v prvním kole kolem 40 % a v druhém kole průměrně pouze 20 % opráv-
něných voličů.

Jak tedy můžete hlasovat v letošních podzimích volbách?
Kdo?

• volit mohou občané ČR, kteří dosáhli věku alespoň 18 let 

Kam se bude volit?
• do zastupitelstev krajů všech krajů s výjimkou Prahy
Volby se konají v krajích: Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Královéhradec-

kém, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Středo-
českém, Ústeckém, Vysočině a ve Zlínském kraji 

• do třetiny Senátu Parlamentu ČR
Volby se konají v 27 obvodech: Brno–Město, Česká Lípa, Děčín, Frýdek–Místek, Hra-

dec Králové, Cheb, Karviná, Kladno, Kolín, Louny, Pelhřimov, Plzeň–Město, Praha 1,
Praha 5, Praha 9, Přerov, Příbram, Olomouc, Ostrava–Město, Rychnov nad Kněžnou,
Strakonice, Trutnov, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou.

Kdy se konají?
• první kolo senátních voleb a voleb do krajských zastupitelstev: v pátek 17. října

od 14 do 22 hodin a v sobotu 18. října 2008 od 8 do 14 hodin 
• případné druhé kolo senátních voleb: v pátek 24. října od 14 do 22 hodin a v so-

botu 25. října 2008 od 8 do 14 hodin 

Kde?
• ve volebních místnostech v rámci celé ČR 
• hlasování na zastupitelských úřadech ČR není možné 

Jak?
• nejpozději 3 dny před volbami jsou voličům distribuovány hlasovací lístky, v pří-

padě ztráty či poškození obdrží novou sadu lístků a obálku přímo ve volební místnosti
• po prokázání totožnosti a státního občanství ČR občanským průkazem nebo ce-

stovním pasem je voliči umožněno hlasování 
• při společném konání voleb do Senátu a zastupitelstev krajů, je třeba hlasovací

lístek pro volby do Senátu vložit do žluté úřední obálky a hlasovací lístek pro volby
do zastupitelstev krajů do šedé úřední obálky, jinak je neplatný 

• v případě závažných (zdravotních) důvodů lze požádat obecní úřad nebo okr-
skovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni
2 členové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou 



Kdy a jak budou oznámeny výsledky voleb?
• výsledky zveřejňuje Český statistický úřad na svých stránkách volby.cz 
• průběžné výsledky jsou oznamovány po uzavření volebních místností, celkové

výsledky jsou oznámeny o něco později Státní volební komisí 
(Zdroj: internetový portál Ministerstva vnitra ČR, zkráceno) 

Voličské průkazy
O voličské průkazy pro volby do Senátu Parlamentu ČR je možno žádat:
— písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nej-

později 7 dnů přede dnem voleb (do pátku 10. 10. 2008) na adresu obecního úřadu,
— osobně — kancelář č. 16; lhůta pro podání osobní žádosti o vydání voličského

průkazu — do 15. 10. 2008,
Voličské průkazy budou vydávány od 2. 10. 2008.

Volební okrsky v obci
Volební okrsek č. 1 pro čp. 1— 557 — obřadní síň obecního úřadu
Volební okrsek č. 2 pro čp. 558 — 971— hudebna v základní škole (vchod od silnice)

Právní poradna pro občany Obce Dobrá
vždy první středu v měsíci, tedy 1. 10. 2008, 5. 11. 2008, 3. 12. 2008 od 16 do 18. ho-
din, v budově Obecního úřadu Dobrá, obřadní síň (suterén) — bezplatná služba.

Oznámení
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují, že v termínu cca

10. 10. 2008 do 24. 10. 2008 bude v obci Dobrá prováděn pravidelný opis vodoměrů
pracovníky SmVaK Ostrava a.s.

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ OPùT O SOBù DÁVÁ VùDùT …
Prázdniny utekly jako voda…
… a opět je tu nový školní rok — školní rok 2008/2009.

Zahájení nového školního roku 1. září proběhlo v slavnostním duchu.
Letošní „deváťáci“ přivítali naše „prvňáčky“ a všichni žáci vcházeli do prostor naší

školy, která během prázdnin na některých místech změnila svůj vzhled, samo-
zřejmě k lepšímu.

Nové šatní skříňky mají žáci celého 2. stupně — snad se v brzké době nových skří-
něk dočkají také děvčata a chlapci z 1. až 5. ročníku, jedná se o 180 skříněk.

Také u „Bufítku“ mají stěny nové obložení.
Třídy jsou čisté, pěkně vyzdobené a už jen čekaly na své obyvatele, kteří se určitě

budou snažit, aby pěkné prostředí ve třídě vydrželo po celý školní rok.
1. září byla také slavnostně otevřena nová učebna přírodopisu. Paní učitelka Mgr.

Květoslava Lysková poděkovala vedení školy a sponzorům. Vyslovila též poděkování
za konečné úpravy učebny správním zaměstnancům, zejména paní Janě Golíkové.

A co nám všem přát? 
Ať celý školní rok probíhá v příjemné atmosféře, v pohodě,
ať máme radost ze svých žáků a naši žáci ať mají radost z nás — učitelů.
Přejeme si také aktivní a pohodovou spolupráci s vámi, vážení rodiče. 

Mgr. Eva Brudíková
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O ŠKOLE VE ZKRATCE …
V letošním školním roce naši školu navštěvuje 491 žáků, 255 chlapců a 236 dívek.
Věnuje se jim 36 pedagogů, z toho 3 vychovatelky.
Žáci 1., 2., 6. a 7. ročníku  se učí podle vzdělávacího programu ŠVP ZV Dobrá škola

— dobrý start, ostatní ročníky podle programu Základní škola.

POŽÁDALI JSME A USPĚLI JSME …
Bez znalosti cizího jazyka se v dnešní době sotva obejdeme.
Víme to my, učitelé a vědí to už i naši žáci. Jenže kde vzít na to, aby škola měla ty

nejlepší podmínky pro výuku cizího jazyka?
A tak se zrodil geniální nápad — požádat o přidělení dotací v rámci rozvojového

programu Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008.
Díky paní ředitelce Mgr. Evě Novákové a vyučujícím anglického jazyka Mgr. Re-

nátě Tvrdé a Mgr. Janu Löerincovi je naší škole Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy České republiky (MŠMT) přislíbena částka ve výši 27 360 Kč.

Opět jsme se přesvědčili, že některá rčení platí i dnes: Komu se nelení, tomu se ze-
lení. Mgr. Eva Brudíková

OBRACÍME SE NA VÁS S PROSBOU, VÁŽENÍ OBČANÉ !
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do školního recyklačního pro-

gramu Recyklohraní. Tento si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, aku-
mulátorů a elektrozařízení. Je spojený s osvětovou činností v problematice naklá-
dání s odpady ve školských zařízení v České republice. Školy zapojené do tohoto
projektu budou za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob získávat
body, které si budou moci ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé
odměny dle katalogu. Další body budou moci školy získat za zodpovězení otázek,
případně za splnění rozličných úkolů týkajících se odpadové problematiky.

Orgánizátory tohoto projektu jsou firmy Asekol (zpětný odběr elekrozařízení),
Ecobat (zpětný odběr baterií), EKO–KOM (zpětný odběr a využití odpadů z obalů).

Obracíme se na vás, občany, zda byste nám mohli pomoci se sběrem baterií (mo-
nočlánků), případně při sběru opotřebovaného elektrozařízení a součástek.

Sběrné nádoby budou uloženy při vstupu do školy. 
Na spolupráci s vámi se těší 

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO

100. VÝROČÍ ŠKOLY
V rámci oslav 100. výročí školy bychom rádi uspořádali výstavku věnovanou his-

torii naší školy. Byli bychom rádi, kdybyste i vy, občané, přispěli vším, co připomíná
dřívější školní léta (tj. staré učebnice, sešity, penály, psací potřeby, staré fotogra-
fie…), aby expozice výstavy byla co nejbohatší a nejzajímavější.

Poděkování bude patřit všem, kteří opráší staré vzpomínky, navštíví půdní pro-
story a zapůjčí naší škole nalezené poklady.

Materiály pro výstavu budou sbírat v období září — říjen paní učitelky A. Bůžková
a R. Otipková (abuzkova@zsdobra.cz, rotipkova@zsdobra.cz).

Těšíme se na vás
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Matefiská ‰kola v Dobré informuje……
Oslavy 40. výročí Mateřské školy v Dobré

Naše mateřská škola oslaví v letošním roce 40 let od postavení její starší budovy.
V rámci těchto oslav zveme všechny příznivce mateřské školy na den otevřených

dveří, který proběhne v pátek 24. října 2008.
Můžete si projít všechny prostory mateřské školy, pohovořit se zaměstnanci, po-

hrát si s dětmi, zalistovat v kronikách, prohlédnout si výstavu dětských výtvarných
pací.

Pro děti jsme připravili zábavný pořad „Veselé dopoledne s Hospalínem“, při kte-
rém si děti zcela jistě užívají spoustu legrace.

Přijďte zavzpomínat na svá bezstarostná dětská léta, těšíme se na vás!
Mgr. D. Dvořáčková, učitelka MŠ

1. září 2008 otevřena nová třída v Mateřské škole Dobrá
V březnu po zápise do mateřské školy vznikla nečekaná situace.
Bylo zapsáno 45 dětí, což znamenalo otevřít novou třídu, abychom mohli umístit

všechny děti.
Jelikož jsme s danou situací nepočítali v rozpočtu mateřské školy pro rok 2008,

bylo nutné hledat řešení.
O pomoc jsem požádala všechny významné podnikatelé v obci Dobrá i okolní

podniky (VÚHŽ, Pivovar Radegast Nošovice, Hyundai Nošovice). S napětím jsem
čekala. Pomůže někdo těm nejmenším a jejím rodičům? Sponzorská pomoc přišla
a mohla jsem začít vyhlašovat výběrová řízení na nábytek, hračky a vše, co patří
k otevření nové třídy.

Chtěla bych ještě jednou poděkovat za sebe, spokojené děti a jejich rodiče za fi-
nanční sponzorské dary manželům Kwaczkovým, p. Zdeňkovi Carbolovi, p. Ri-
chardu Zachníkovi z Motoru Lučina a Petru Muroňovi.
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K 1. září 2008 jsme zahájili provoz ve 4. třídách mateřské školy:
ve třídě Sluníčko 25 dětí
ve třídě Broučci 25 dětí
ve třídě Delfíni 24 dětí
ve třídě Včelky 23 dětí
Nová třída Včelky, vybavená novým estetickým nábytkem, novými hračkami, če-

kala na své děti (na obrázku). Do této třídy je zapsáno 23 dětí ve věku od 3 do 5 let.
S dětmi pracují p. učitelka Jaroslava Velčovská a p. učitelka Barbora Křístková.

Marie Němcová, ředitelka Mateřské školy Dobrá

FOTBALOVÁ P¤ÍPRAVKA INFORMUJE:
Fotbalový přípravka ve spolupráci se ZŠ Dobrá nabídne všem dětem nový školní

kroužek pod vedením paní učitelky Jitky Drabinové. Tento kroužek, který je určen
nejen pro malé fotbalisty přípravky, se jmenuje „Sportovní příprava“. Jde o dopl-
ňující tréninkovou jednotku malých fotbalistů. Zaměření se bude střídat vzhledem
k ročním obdobím. NáplŃ kroužku: průpravná kondiční cvičení doplněná cviče-
ními z gymnastiky (akrobacie aj.), úpolů (pády — prevence proti zranění), atletikou
(hlavně běhy na kratší vzdálenost, atletická abeceda aj.), základy sport. her (mini-
basketbal apod.). V zimě je možnost vyjíždět i na hory (lyže i snowboard). Ale to
spíše jako možnost, nutná spolupráce s rodiči. 

Kroužek sportovní přípravy bude vždy v úterý: 13.45—14.30  pro ml. přípravku 
14.30—15.15  pro st. přípravku

Při ZŠ Dobrá bude i minikopaná — dívky, čtvrtek 13.45—14.45 také pod vede-
ním paní učitelky Jitky Drabinové. Je určen pro všechny holky (nové i stávající — dle
zájmu). Cílem je získat nové fotbalové talenty.

Soupiska hráčů fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá
Ročník 1998 — Jan Tesarčík, Tomáš Korenny, Vojtěch Lepík, Martin Šimík
Ročník 1999 — Matěj Hanke, Jakub Alexa, Jakub Šaněk, Vojtěch Turoň, Petr Vojto-

vič, Daniel Trčka, Tadeáš Bařina, Filip Rada, Ondřej Moskva
Ročník 2000 — Kryštof Velčovský, Daniel Valošek, Patrik Puštík, René Foks, Lukáš

Sikora, Filip Šebestík
Ročník 2001 — Šimon Skuplík, Petr Hadaščok, Jan Hadaščok, Miloš Míček, Denis

Kovalčík, Michal Frydryszek, Daniel Krhut, Jakub Krhut, Daniel Meca, Petr Gryžboň
Ročník 2002 — Tomáš Valošek, Daniel Miarka, Michal Onderka, Jakub Sklář, Filip

Sikora, Michal Frýdecký
Ročník 2003, 2004 — fotbalová školička — Michal Rašovský, Ondřej Zicha, Daniel

Legut, Marek Matyskiewicz, Michal Provazník, Jiří Míček

Naše fotbalistky:
Ročník 1994—1999: Dominika Lepíková, Nikola Hlawiczková, Michaela Řízková,

Nikola Polochová, Andrea Klimšová, Žaneta Hrabcová, Hana Juštíková, Karolína
Skarková, Margaretka Baranová 

Chceš se stát členem našeho týmu?
Chceš být opravdovým fotbalistou–fotbalistkou Dobré ?

PŘIJĎ MEZI NÁS !
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Fotbalová přípravka zahájila náborovou akci !
Přípravka má již 50 aktivních borců, kteří jednou budou hráči TJ Sokolu Dobrá.

Jedná se ročníky 1998—2004. Ano už i ročník 2004! Založili jsme fotbalovou školičku
pro nejmenší fotbalové talenty.

Dojíždějí k nám děti z okolních vesnic, ale i z FM. V našich řadách jsou žáci ně-
kolika ZŠ, avšak základem je pro nás ZŠ Dobrá se kterou úzce spolupracujeme. 

Kolektiv trenérů se rozrůstá a kvalita tréninků roste. Speciální brankářský trénink
je v plném proudu. Trenéři se připravují nejen na mistrovské zápasy přípravky, ale
i na získání oficiální trenérské licence udělené ČMFS ČR. 

Všechny naše talenty můžete vidět na našich webových stránkách www.fotbal-
dobrauf–m.blog.cz a dovědět se vše o nás. Na aktuální fotodokumentaci našich
borců již pracujeme.

Od září nám začíná kolotoč mistrovských zápasů, kde má doberská přípravka dvě
přihlášená družstva! Což v historii doberského fotbalu ještě nikdy nebylo!

Velice nadějně se rýsuje také dívčí přípravka. 

Motto přípravky pro nábor:
Přijď mezi nás, staň se fotbalistou, poznej atmosféru zápasů a týmového ducha

naší přípravky, poznej radost z pohybu a objev lásku k fotbalu, který je a bude
sportem číslo jedna na celém světě

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

RODIČE, NENECHTE SVÉ DĚTI ZAHÁLET
Cílem vedení oddílu a kroužku juda je především další rozšíření členské zá-

kladny z řad žáků prvního stupně a udržení zájmu žáků stupně druhého. Prostřed-
nictvím kvalitní tréninkové přípravy a pokud možno individuální prací s vybranými
jedinci se snažíme dosáhnout vysoké kvality připravenosti ke vstupu do regionální
a státní reprezentace. Všem žákům pak dáváme možnost získání výborné fyzické
kondice, trvalých pohybových návyků a tvorby kladných morálně volních vlast-
ností, které jsou potřebné nejen k překonání překážek v poměrně náročné tré-
ninkové přípravě, ale také v průběhu celého vzdělávacího procesu.

Současnou základnu školního kroužku tvoří cca 60 žáků školy a přípravka 15
předškoláků, pro příští rok žáků první třídy. Všichni registrovaní členové se aktivně
zúčastňují tréninkové přípravy, která probíhá dle schopností a zájmu jednotlivých
žáků až pět dnů v týdnu. 

tabulka
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Podzimní soustředění „VIŠŇOVKA“ 25.—28. 9. 2008
Bude zaměřeno na individuelní přípravu před mistrovskými soutěžemi, zvýšení

fyzické kondice, technické, taktické a psychické úrovně. Soustředění se zúčastní
také výběr Moravskoslezského kraje. Účastníci budou mít možnost zvýšení tech-
nického stupně vyspělosti(KYU).

Nominace na mistrovství republiky
V měsíci říjnu a listopadu se uskuteční mistrovství republiky. V kategorii žen je

nominovaná Pavla Prőllová, Kateřina Malchárková, Nikola Kesová a Ester Vilčková.
V kategorii starších žáků si vybojoval nominaci druhým místem z krajského pře-
boru Vojtěch Bezruč. V kategorii dorostenek jsou nominovány Ester Vilčková a Mi-
chaela Kesová, v kategorii mladších žákyň Barbora Bacílková, Sabina Braneacová,
Adriana Skotalová, Nikola Vojtovičová, Natálie Jeziorská, Pamela Kendziorová, Ma-
rie Dužíková.

Pohár Primátorky Frýdku–Místku
Judisté z Dobré byli nej-

výraznější oporou spojené-
ho Frýdecko–Místeckého
týmu, který vybojoval nej-
vyšší trofej v mezinárodním
turnaji o pohár primátorky
statutárního města Frýd-
ku–Místku. Zlaté medaile
vybojovali ve svých katego-
riích Vít Jerglík, Petra Pa-
vlásková a Vojtěch Bezruč.
Stříbro Václav Mališ, Nikola
Vojtovičová a Marie Duží-
ková. Bronzové medaile —
Petra Stachová, Sabina Číž-
ková a Marek Špok. Turnaje
se zúčastnilo 180 závodníků
z 22 klubů Česka, Polska
a Slovenska.

Vážení rodiče,
Také letošní začátek školního roku znamená obměnu v členské základně. Nábor

nových členů předčí očekávání. V konkurenci všech sportovních kroužků mě pře-
kvapil zejména zájem žáků prvního stupně. Mrzí mě však odchod některých talen-
tovaných dětí, které již dosáhli velmi solidní technické úrovně. Uplynulé dva roky,
zde byla sportovní třída na jejíž žáky byla kladena zvýšená zátěž se zaměřením
vzorně reprezentovat školu a obec. Většina žáků této třídy měla reálnou šanci na
umístění v krajské a ti nejlepší i ve státní reprezentaci. Třída byla v novén školním
roce rozdělena a deset jejich žáků se od začátku školního roku nezúčastňuje tré-
ninkové přípravy. Velkou roli zde sehrává především dlouhá prázdninová pauza
a nabídka nových „lákadel“.

Vážení rodiče. Uvědomte si prosím svoji nezaměnitelnou roli, kterou sehráváte
v době poklesu zájmu svých dětí o někdy náročnou, ale potřebnou činnost. Dlou-
hodobé zkušenosti nám potvrzují, že kdo zůstává, vítězí. Z dětí vedených k cílevě-
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Zlatá Petra Pavlásková v semifinálovém souboji s
přerovským Konupčíkem.



domosti vyrůstají silné osobnosti ve sportu i v životě. Váš zájem a podpora je stejně
důležitá jako u školního vzdělání. Bylo by velmi lehkomyslné podceňovat význam
důsledného vyžadování cílevědomé práce v zájmové a každé další smysluplné čin-
nosti. Proto se na vás obracím s prosbou. Přemýšlejte nad rozhodnutími svých dětí
a nedovolte jim utíkat od nedokončené práce z důvodů, které nemají patřičné
opodstatnění. Potom je to i vaše slabost. Děti potřebují velkou psychickou podporu
zvlášť z vaší strany. Ne všechny děti jsou ve svém věku natolik odolné, aby je neod-
radil neúspěch na tréninku či na soutěži. Ne každý může být mistrem republiky, ale
každý může překonat sám sebe, když si vybere tu těžší cestu. Mrzí mě liknavost
a možná odchod takových talentů, jako jsou Michal Gomola, David Pavelek, Domi-
nik Kuča, Pamela Kendziorová. Ti všichni již promluvili do bodování v krajském pře-
boru, kde obstáli v tvrdé konkurenci velkých městských klubů. Jejich odchodem
ztratíme posloupnost v obsazení věkové kategorie, což klub do budoucna poškodí
zejména v kategorii chlapecké. Vyniknout v individuálním sportu je vždy náročné
a vyžaduje to pevnou vůli k dlouhodobé přípravě. Ručím vám však za to, že vaše děti
neskončí s cigaretou a pivem v kolektivu, kde by jste je neradi viděli. Věřte, že pra-
videlné a smysluplné využití volného času je jediná účinná prevence proti takovým
koncům. Naše zkušenost v práci s mládeží je toho dokladem.

V případě, že vaše dítě již dál neprojeví zájem o členství v zájmové organizaci, je
na místě ho odhlásit, aby nebyla vedena černá evidence a snad poděkovat trené-
rům. Lidé, kteří se vašim dětem obětavě věnují ve všech oblastech zájmové čin-
nosti, to dělají většinou bez nároku na odměnu, ve svém volném čase na úkor ro-
diny a dalších povinností. Važte si prosím jejich práce. Nenechte své děti zahálet jen
z jejich rozmaru. Jménem oddílu juda si dovoluji vyslovit přesvědčení, že naše
práce nebyla zbytečná a vybraní talentovaní jedinci budou pokračovat dál, aby do-
sáhli svého cíle. Předseda oddílu juda Luděk Kubíček

Pozvánka na setkání s občany a diskusi na téma:
„LIKVIDACE KŘÍDLATKY“
místo konání: 29. říjen 2008 od 17.00 hodin, budova Obecního úřadu Dobrá, ob-
řadní síň.

Projekt na likvidaci křídlatky v povodí Morávky je v současnosti ve druhém roce
své realizace. Cílem setkání je informovat o dosavadním postupu prací, zkušenos-
tech z terénu, prvních zaznamenaných výsledcích likvidace a plánu postupu v dal-
ším období.

Na setkání jsou zváni obyvatelé obcí nacházejících se v povodí Morávky, majitelé
pozemků, podnikatelé i všichni ostatní zájemci, kteří se o průběhu likvidace kříd-
latky a dalších souvislostech chtějí dozvědět více.

Setkání jsou pořádána v rámci projektu „Záchrana lužních stanovišť v povodí Mo-
rávky“.

SRDEČNĚ ZVEME NA KLUBOVÝ VEČER K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR
Který se uskuteční v úterý 28. října 2008, od 17 hod. v obřadní síni Obecního

úřadu Dobrá.
Na tomto večeru se bude poprvé promítat film o naší obci. Kdo bude mít zájem,

může si tento dokument zakoupit. V připraveném programu vystoupí Statis Prusa-
lis. Pro omezený počet míst, lze místenky zakoupit za cenu 35 Kč. U paní Stachové
na obecním úřadě Dobrá. Připravila kulturní komise rady obce Dobrá.
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Pozvánka
Sportovní komise při Radě obce Dobrá zve všechny
občany a děti na 1. ročník Doberské drakiády

Sobota 11. října 2008 se zahájením v 9 hodin u vodárny
(Dobrá, Vrchy).

Sebou vezměte jakéhokoliv létajícího draka a chuť si tak tro-
chu zasoutěžit.

Občerstvení a odměny připraveny.
Za sportovní komisi, organizátorka akce

p. Wojtylová

Pozvánka
Místní knihovna Dobrá pořádá cestovatelskou přednášku Ekvádor a Galapágy

v pondělí 6. října 2008 v 17.30 hodin v knihovně Dobrá.
Jiří a Alena Márovi vypráví o naplnění cestovatelského snu svého syna Jirky upou-

taného na invalidní vozík. Zastavíme se v Karibském moři. Povíme vám o studiu
španělštiny a životě v ekvádorské rodině. Poznáte podivuhodná tajemství rovníku.
Zjistíme jak nebezpečný je život v amazonské džungli. Navštívíme pralesní indiány.
Podíváme se za ojedinělými zvířaty na Galapágy.

Cestopisné knihy a dokumentární filmy si můžete také objednat na www.jirka-
mara.cz 

Pozvánka
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Dobré vás všechny srdečně zve na 
výstavu ovoce, zeleniny a květin,

která se koná ve dnech 27.—28. října 2008
od 8.00 do 17.00 hodin a 29. září 2008 od 8 do 12 hodin
v Obřadní síni Obecního úřadu Dobrá.
Současně proběhne i soutěž „O nejkrásnější jablko Dobré“.
Zvou pořadatelé Za ZO ČZS Dobrá — Čestmír Jež

Pozvánka na otevření naučné stezky „Okolo Morávky ve Skalici“
Statutární město Frýdek–Místek zve na slavnostní otevření naučné stezky pro ve-

řejnost, která se uskuteční dne 30. září 2008 v 9.00 hodin. Zahájení bude u tabule č.1
— v blízkosti rest. Zanzibar ve Skalici na Kamenci u mostu přes řeku Morávku.

Naučná stezka vede územím, které je z mnoha hledisek velmi zajímavé. Jsou zde
lokality zahrnuté do soustavy Natura 2000, národní přírodní památky Skalická Mo-
rávka a přírodní památky Profil Morávky. Je zde možno vidět zajímavé geologické
a geomorfologické jevy. Většina trasy vede zdravými smíšenými lesy s polyfunkční
účinností. Po trase je několik zajímavých vyhlídkových míst i kulturně–historických
objektů. Naučná stezka má 10 zastavení.

Trasa je vhodná pro turistické, výukové potřeby tak i pro krátkodobý odpočinek.
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Plán Klubu seniorů na IV. čtvrtletí 2008
08. 10. Návštěva muzea ve Skalici. Sraz ve 13.00 hodin u nádraží ČD. Zakončení

v Zanzibaru
22.10. Návštěva Mystické mydlárny — ruční výroba mýdla — Vratimov. Odjezd

vlakem z Dobré v 9.15 hodin
05.11. Přednáška paní Sumcové o suché vazbě květin s ukázkou v 15.00 hodin.

Pro ty, kteří nebudou mít zájem budou promítány kazety. Současně se bude 
vybírat 100 Kč na osobu na výroční schůzi v restauraci Obecník

19.11. Výroční schůze v restauraci Obecník s pohoštěním. Zahájení v 15.00 hodin.
Jako obvykle si každý připraví dárek do tomboly — předem děkujeme 

03.12. Mikulášská nadílka v klubovně od 15.00 hodin
30.12. Závěr roku v klubovně od 15.00 hodin — pohoštění vlastní včetně dobré

nálady.
Středy mimo program tj. 1., 15., 29. října, a 12. a 26. listopadu a 10. prosince bude

vždy od 15.00 hodin otevřena klubovna, kde si můžete promítnout kazety apod.
s možností malého občerstvení.

Prosím sledujte skříňku, kde bude oznámena návštěva divadla v Ostravě.

POZOR ZMĚNA!
HYGIE družstvo kadeřníků ve
Frýdku–Místku, pracoviště v budově
Obecního úřadu Dobrá

P R A C O V N Í  D O B A
DÁMSKÉ PÁNSKÉ

PO ————— 8.00—17.00
ÚT 8.00—17.00 8.00—17.00
ST 8.00—17.00 —————
ČT ————— 8.00—17.00
PÁ 8.00—17.00 8.00—13.00
SO 7.00—12.00 —————

Vedoucí: Jarmila Pastorová
tel. č. 739 027 574

K v˘roãím na‰ich ‰kol
Minule jsem četli v našem Zpravodaji, co předcházelo stavbě naší oslavenkyně —

tedy o poměrech ve staré škole stojící naproti vstupu do kostela.
Tvářnost Dobré do značné míry ovlivňovali „mocní“ našeho mikrosvěta. Všim-

něme si, že naproti hasičské zbrojnice, která byla jednou z prvních v řadě skvost-
ných novostaveb (1904), postavil svůj obchodní dům v roce 1905 Jan Krus (pozdější
nákupní středisko). Naproti kostela spojil jiný vlivný a bohatý, lékař Vítězslav Moží-
šek, dva statky a na místě starých dřevěných chalup postavil (1907) vilu — dnešní
zdravotní středisko. On zase trval na tom, aby škola, která nutně musela pro ne-
únosnost počtu žáků vzniknout, stála naproti kostela a jeho vily, resp., aby ji měl na
očích, když už se o její postavení tolik zasadil. Proto byla umístěna právě tam, kde
stojí, ačkoli se již tehdy protestovalo, že místo je to pro školu nevhodné. Je o tom
tento zápis z jara 1908:

Podle dopisovatele z Dobré se věc měla takto: „Již od 80. let minulého století tlačil
nadřízený úřad na rozšíření školy v Dobré, ale tehdejší mocenská klika se tomu vzpí-

Změna ordinačních hodin
Dětského střediska Dobrá,
MUDr. Iva Kučerová

3. 10. 2008     pátek       7.30—9.00 hodin
10. 10. 2008   pátek       7.30—9.00 hodin
27. 10. 2008   pondělí     7.30—9.00 hodin
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rala. Hlavně to byl doktor Možíšek, který stavbu zdržoval, protože obec byla proti
stavbě u cesty a on ji chtěl tam stůj co stůj míti.“ Prosadil svou, neboť na jaře 1908 re-
zignoval na starostenský úřad dosavadní starosta obce Karel Moškoř a v sobotu 28.
března byl zvolen starostou dosavadní první radní, tedy MUDr. Vítězslav Možíšek.
Ještě téhož dne — 28. března — se zastupitelstvo usneslo zadat stavbu nové školy
v Dobré stavitelům Rohsmannovi a Vojtkovi z Polské (Slezské) Ostravy za 59 800 ko-
run (tj. kolem 9 miliónů Kč). Se stavbou bylo započato ve středu 8. dubna 1908.
V úterý 14. dubna byl posvěcen základní kámen k nové škole. Dá se říci, že „tehdejší
výbor nese vinu na tom, že školní budova stojí v těsném místě a nedovoluje pří-
stavby“. To nebyla jediná výtka, jak můžeme číst dále: „Její velkou nevýhodou, pro
školu dosti nešťastnou, je hlavní průčelí a všechna okna tříd odvrácená k hlavní sil-
nici a navíc k severu.“

Stavba nové školy pokračovala velmi rychle. Na místě bývalé stařičké dobrozem-
ské školy, proměněné v chudobinec a toho jara zbourané, vyrůstala krásná nová
dvoupatrová budova z cihel, „která se vedle farního kostela pěkně reprezentuje
a je okrasou obce“, píše se v tehdejším tisku. „Do 15. června byla stavba pod střechou,
načež zůstala měsíc k vyschnutí do 15. července a pak se začalo s omítkami, takže
bylo vše hotovo do 15. října.“

Čteme i další zajímavosti o stavbě v zápisech z usnesení obecního výboru. Třeba
to, že se měla zavézt příkopa mezi školou a silnicí, jež byla páchnoucí stokou nebo
— aby se ušetřilo — že „litinová kamínka do kabinetů se odkoupila od pana sta-
rosty“. Na úhradu tak veliké sumy, kolik stavba vyžadovala, se měl dokonce prodat
obecní hostinec — Obecník. Zamozřejmě, že se našli i obětaví dárci, kteří tento bo-
hulibý podnik podpořili.

Stavba školy zaměstnávala nadmíru obecní výbor. Nadto nadučitel Václav Slíva
„navrhl rozšířit školu na pětitřídní. Žádá toho nejen počet žáků, ale i to, že obec na-
chází se blízko průmyslových měst Frýdku a Místku, takže nachází se ve stálém vzrů-
stu; škola může se také větších výsledků ve vyučování i ve výchově dopracovati.“ Při
rozšíření školy na vícetřídní domáhali se někteří členové obecního výboru, aby
v nejvyšší třídě bylo zavedeno vyučování výhradně německé a argumentovali tím,
že znalost němčiny je nezbytná. Většinou jen jednoho hlasu byl jejich návrh zamít-
nut a usneseno vyučovat němčině jen jako předmětu. „Jeden »vlastenec« chtěl míti
na škole německý nápis a v obecním výboře podal návrh na zutrakvizování školy (čili
chtěl, aby se náboženství vyučovalo v duchu protestantském). Usneseno bylo dále,
„aby škola na památku 60letého panovnického jubilea pojmenována byla »Jubilejní
škola císaře a krále Františka Josefa I.«“ a aby byly slavnostně zasazeny na obecním
pozemku vedle školní zahrady dva duby zvláštního druhu a kol cest obecních, a sice
od školy k nádraží a podél silnice z Dobré na Pazdernu, vysázeno 305 stromů (ty
z velké části již neexistují).

Kolaudace novostavby školy proběhla 10. října a povolení k užívání bylo schvá-
leno výnosem zemské školní rady v Opavě 14. listopadu 1908. „V neděli 4. října ve 3
hodiny odpoledne byla nová škola slavnostně vysvěcena. Bylo to v den jmenin Jeho
Výsosti císařské. Byla postavena slavnostní brána. Večer před svěcením za illuminace
(osvětlení) veškerých domů podél říšské silnice pořádal dobrovolný hasičský sbor
vesnicí průvod s lampiony a hudbou, načež uspořádán vzácný ohňostroj, při kterém
obecenstvo se přes hodinu bavilo. Ráno v den svěcení byli občané vyburcováni ze
spánku hudbou kapely spolků vojenských vysloužilců. Odpoledne zúčastnily se oba
spolky — Spolek vojenských vysloužilců a Sbor dobrovolných hasičů korporativně
s hudbou slavnostního svěcení. Slavnosti té zúčastnilo se kromě zdejšího občanstva
mnoho přespolních hostů, zastupitelstev obcí a školní úřady. Slavnostní řeči pronesli
okresní školní dozorce a správce školy (Václav Slíva). Učitelstvo zazpívalo slavnostní
sbor. Neděle byla krásná a nálada vznešená.“
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V pondělí 5. října (více jak měsíc před povolením) bylo v nové škole zahájeno vy-
učování. Škola byla vybavena nejmodernějším nábytkem, lavicemi systému Fischel
z továrny na nábytek z ohýbaného dřeva v Mimoni v Čechách (byly levnější než od
firmy Rundt z Místku). 

Nastala i úprava staré školní budovy (té s nynějšími obchody), která byla přesta-
věna na učitelské byty. Byly v ní zřízeny 2 byty pro ženaté učitele a 2 pro svobodné
po jedné světničce. Též byly přestavěny chlévy patřící k bytu nadučitele.

Bylo pamatováno i na okolí školy a úpravu školní zahrady — oplocení, úpravu
hřiště a chodníku. Byly objednány stromky ovocné, angrešty, rybízy, maliny, růže
vysokokmenné, jahody, rostliny lékarnické, botanické a okrasné, které měly sloužit
i k výuce. Tyto úpravy ale byly provedeny až následujícho roku a později; jen na zří-
zení včelína se už nedostávalo peněz, ač i to bylo v plánu. Za školnici v nové škole
byla ustanovena vdova Emilie Krasulová. K otevření školy byla objednána u stavitele
mramorová památná deska s nápisem. (Nevíme, kde skončila, byla nepochybně od-
straněna po převratu v roce 1918; je zachycena na fotografii z roku 1916.)

Bylo mnohokrát napsáno, ale pro připomenutí — nejstručněji minulost naší školy.

1571 farář Jan Měkota vzpomíná, že před 3 lety byl v Dobré učitelem. Rok 1568 lze
tedy považovat za první zmínku o doberském školství.

1688 učitel Jakub Folvarečný naříká, že „slouží 30 let, naučil se zpívati z not, umí
psáti a čísti, školu má dobrou, ale nemá mládeže k vyučování“. Škola byla až do roku
1774 nepovinná.

1774—1804 zavedena povinná školní docházka; škola byla vyňata z vlivu církve
asi 1789 postavena zděná škola u hlavní silnice; stála mezi nynější „stoletou“ ško-

lou a silnicí; učilo se v ní do roku 1842 (byla zbořena na jaře 1908).
1805 nařízeno přísně, aby hoši a dívky seděli odděleně, hoši vpředu, dívky vzadu;

učitelské vzdělání trvalo 6 měsíců
1806 nařízeno, aby se děvčata učila ručním pracem a hoši včelařství
1814 zavedeny linkované písanky (sešity), dosud je učitel musel dětem linkovat

tužkou
1830 zavedeny pětitýdenní velké prázdniny od 1. září do 31. října
1840 zavedena Kniha cti farní školy v Dobré, do níž jsou zapisováni pilní a hodní

žáci (zachovala se dodnes)
1842 postavena nejstarší stojící škola (dnes s obchody v přízemí), v níž byly 2

učebny a byt učitelův
1870 školská reforma, školství patří zase státu: povinná docházka do 14 let (nedo-

držuje se dlouhodobě). K náboženství, čtení, psaní a počítání jsou přidány nauka
o tvarech měřičských (geometrie), dále nejsrozumitelnější a nejpotřebnější věci
z přírodopisu, přírodozpytu (fyzika, chemie, neživá příroda), zeměpisu, dějepisu
(„hledíce zvlášť k ústavě a vlasti“), dále kreslení, zpěv, ruční práce ženské a tělocvik
pro chlapce povinný, pro dívky nikoliv. U školy má být založena účelně zahrada
školní a hospodářské pokusné pole. Dále mají být pěstovány horlivě hry pro mládež,
cvičení těla, plování, klouzání a jiné více. Tato reforma byla největším zásahem do
systému školy a platí s nezbytnými změnami dodnes.

1898 psaní stojacím písmem, latinkou (dosud se psalo tzv. kurentem)
1908 nová škola (na místě zbořené staré školy z roku 1789), přistavěná ke škole

z roku 1842
1910 ve škole a okolí je pořádána velkolepá krajinská výstava 
1916 za I. světové války slouží učebny jako ubytovny pro vojáky
1913—1914, 1919—1932 v naší škole je umístěna živnostenská škola pokračovací

(učňovská) pro vzdělávání dorostu (v dílnách, obchodech, továrnách)
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1932 zavedeno psaní písmen jak se píší dodnes
1938 přestěhování měšťanské školy z Hnojníku; děti 7. a 8. tříd (9. třída byla ne-

povinná) z Dobré a okolí už nemusí dojíždět do Hnojníku a do Frýdku; zaveden po-
vinný předmět němčina

1945 na místo němčiny zaveden povinný předmět ruština
1938—1953 jsou ve dvou budovách dvě školy (tudíž i dva ředitelé)
1953 stav žáků (více jak 500) je neudržitelný, postavena nouzová dřevěná škola
1953 školy obecní a měšťanská jsou sloučeny v jednotnou základní osmiletou

školu; zavedeny žákovské knížky (v Dobré zrušeny 1966)
1960 osmiletá škola změněna na devítiletou
1974 zbořena prozatímní dřevěná škola, žactvo 7.—9. tříd dojíždí do Frýdku
1976 devítiletá škola změněna na osmiletou s nepovinným 9. ročníkem
1978 postavena nová škola, ve které se učí dnes
1990 na místo ruštiny se vyučuje angličtině nebo němčině
1995 osmiletá škola změněna na devítiletou

Rostislav Vojkovský, kronikář

40. v˘roãí nové matefiské ‰koly
Před prázdninami jsme vzpomněli 60. výročí mateřské školy v Dobré. Pro oživení

— v článku bylo o počátcích v roce 1948 a o otevření druhého oddělení mateřské
školy v roce 1950. Školky na hřišti a u nádraží byly sloučeny z důvodu hospodárnosti
a vytápění v roce 1956 a vyučovalo se pouze v mateřské škole u nádraží. V tutéž
dobu, 28. září 1956, byl vznesen požadavek na stavbu nové budovy mateřské školy.
Trvalo to deset let, než se podařilo záměr realizovat.

A tak má mateřská škola letos výročí
hned dvě. Dvacet let po uvedení do ži-
vota — a tedy před 40 lety — byla po-
stavena zcela nová budova, tam kde je
dnes, se vším, co má takové zařízení
mít. V kronice mateřské školy se o tom
píše:

„Pro stále větší počet dětí zaměstna-
ných matek nemohly vyhovovat pro-
story ve staré škole a prováděné údržby
zdarma a vesměs rodiči; bylo nutno
provést adaptace, které komise odhadla
na 270 tisíc Kčs. Proto po úvaze Okres-
ního národního výboru a Místního ná-
rodního výboru byl podán návrh na po-
stavení nové školy v akci »Z«. Na připra-
venost této akce bylo uvolněno 80 tisíc
Kčs v roce 1966. Bylo vybráno i místo
a zažádán pozemek. Komise se shodla
na pozemku Nondkově — jedinou vý-
hradu měla ředitelka Barbora Baro-
nová pro hlučnost okolí. Byla ujištěna,
že hlavní cesta nepovede okolo školy
a že se počítá s výstavbou základní deví-
tileté školy v blízkosti, takže klid tam
bude zajištěn. O projekt se postaral 
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Odon Milich, zaměstnanec komise pro výstavbu na okrese. Díky jemu a iniciativě
a aktivitě předsedy národního výboru Rudolfa Janulka bylo započato se stavbou na
podzim 1966.“

Odjinud víme, že se s plány na stavbu a úpravami začalo již v roce 1965, kdy jed-
nak s ohledem na připravovanou stavbu „nebylo povoleno zřídit vyvařování přímo
v mateřské škole“ a také byla již 25. března 1965 zbourána stodola Jana Tvardka, na
jejímž místě škola stojí. Mezi 3. až 25. říjnem 1966 byly vykopány a vybetonovány
základy.

Stavba pokračovala pomalu, neboť školka byla budována pouze vlastním přičině-
ním obyvatel, a trvala bezmála dva roky. Stavební práce vázly pro deštivý rok. Ve
volné dny, po práci, o nedělích (soboty byly ještě pracovní anebo každá druhá),
chodili muži i ženy pomáhat na stavbu. Zdůrazňuje se, že to byli především dů-
chodci. V kronice je o tom zápis: „Celá řada občanů pomáhala při obstarávání ma-
teriálu, funkcionáři Milan Luzar, ing. Oldřich Sojka, zčásti i místní jednotné země-
dělské družstvo. Stavbu prováděl zedník Jan Zmija, náš občan, důchodce. Rodiče dětí
i občané se také zúčastňovali prací na stavbě.“

Po dvou letech byla budova dokončena včetně omítek a jakž takž upraveného
okolí. Přes veškeré úsilí a hlavně pro „neukončené práce instalatérů škola nemohla
být otevřena k 1. září“, jak si všichni přáli. Posmutněle se o tom píše: „1. září 1968
přišly děti po prázdninách do mateřské školy, ale opět do staré (u nádraží), neboť
nová budova nebyla dosud připravena. Bylo nutno dodělávat některé vnitřní úpravy.
Vnitřní vybavení se za nesmírných obtíží podařilo ředitelce Barboře Baronové — až
na šatny — zajistit včas.“

Vhodnou příležitostí k otevření školky bylo 50. výročí vzniku Československé re-
publiky v roce 1968. Bylo to jen dva měsíce po invazi vojsk Varšavské smlouvy, doba
nesmírného zaujetí pro národní myšlenku a vše, co s ní souviselo. Hlavní oslavy v
Dobré byly ve státní svátek v pondělí 28. října. Čteme na pozvánce: „Ve 13.30 hodin
sraz všech občanů u pomníku padlých, kde bude projev a položení věnců; zasazení
lípek svobody; otevření mateřské školy. 16.00 hodin veřejná schůze občanů v míst-
nosti Obecníku, kde bude udělení pamětních medailí k 50. výročí Československé re-
publiky. Po ukončení zábava.“

Ten den se sešlo u nové školy vedení obce a hosté, především předseda okresního
národního výboru Oldřich Pánek, který je zároveň občanem Dobré; ten po prone-
sených a vyslyšených projevech přestřihl stuhu (na obrázku). Funkcionáři a hosté
z „okresu“, „zástupci složek Národní fronty, pionýři a hlavně občané si mohli budovu
prohlédnout. Učitelky již předem upravily místnosti k zahájení provozu. Za zvuků
hudby byly před vchodem do mateřské školy zasazeny dvě lipky svobody. Nejmladší
generaci byl předán krásný dar“ — školka byla otevřena a začalo se učit. Při této pří-
ležitosti obdržel předseda národního výboru Rudolf Janulek diplom a odměnu 5000
Kčs pro národní výbor jako odměnu za vykonané dílo.

Na závěr jen stručně, že úprava terénu kolem mateřské školy trvala déle než její
stavba, například až v roce 1973 byl vydlážděn chodník. Školka zanedlouho nesta-
čila a po devíti letech musela být postavena druhá budova včetně spojovacího
traktu, jímž se do obou budov vstupuje. Byla otevřena 9. září 1977, po dvou letech
prací, a je to budova nalevo, blíže k hlavní silnici. Mateřská škola měla původně
„rovné“, pultové střechy, které se ukázaly nevhodné a musely být nahrazeny sedlo-
vými.

Učitelek se ve školce vystřídaly desítky. Ředitelkami byly: Anna Krupová (1948—
1956), Barbora Baronová (1956—1970), Helena Kampová (1970—1988); od srpna
roku 1988 je ředitelkou naší mateřské školy Marie Němcová.

Rostislav Vojkovský, kronikář
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Člen Okresní agrární komory Frýdek–Místek Střední škola zeměděl-
ská a lesnická Frýdek–Místek, p.o. připravuje kurz pro výkon Obec-
ných zemědělských činností, který bude zahájen koncem října 2008
a ukončen v dubnu 2009. Tento kurz je určen začínajícím nekvalifikova-
ným zemědělcům v rozsahu 300 hodin a je potřebný k čerpání některých
podpor. Cena kurzu je ve výši 10 000 Kč podle počtu přihlášených.

Zájemci se mohou hlásit do pátku 10. října 2008 na SŠZL Frýdek–Místek, Na
Hrázi 1449, Frýdek–Místek, tel. č. 558 432 525, 603 501 119,

e–mail: sekretariát@sszfm.cz 

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 zájemců.
Výstupem při úspěšném ukončení kurzu bude certifikát o absolvování

kurzu.

HLEDÁTE SERIOZNÍ PŘIVÝDELEK?

ZAVOLEJTE 608 889 737, 596 832 475

Máte 2 hodiny denně čas? Práce na PC
www.pracezdomu.com 

Pekařství Kolínek, Lučina 111, tel.č. 558 689 041
Příjme řidiče na 4,5 hodinový úvazek na rozvoz pečiva.

Nutné vlastnit řidičské oprávnění na vozidlo do 3,5 t.

Info na tel. č. 558 689 041 

Jiří Fluksa — Matys Group, Příborská 12/1585, Frýdek–Místek
tel.č. 608 877 165 (vedle železářství Modrá labuť), www.mattysgroup.cz 

Nabízí:
❖ stavby rodinných domů, opravy a jejich rekonstrukce
❖ zateplení fasád minerální vatou, polystyrénem
❖ veškeré zednické práce, sádrokartony
❖ obklady, dlažby, omítky, fasády, ploty
❖ zámkové dlažby

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 22. října 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


