
Těmito snímky si připomínáme 1. doberskou drakiádu na Vrchách 11.
října, výstavu zahrádkářů 28. září a volby do Moravskoslezské kraje a Se-
nátu 17. října. Další snímky uvnitř Zpravodaje.
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Opravy komunikací v roce 2008, aneb co vše se povedlo…

Vážení spoluobčané, 
některé z vás trápí zákonem daná povinnost nakládat s odpadními vodami dle

platné legislativy a společně s námi napjatě očekáváte výsledky rozhodování o při-
dělení dotace na výstavbu rozšíření splaškové kanalizace. Jiné trápí neustálý nepo-
řádek kolem kontejnerů na separovaný odpad či důvod, proč zrovna vám nebyla vy-
vezena popelnice při pravidelném svozu. Většinu obce však spojuje společný pro-
blém — kvalita komunikací v obci. Pravidelně se provádí opravy komunikací tzv.
stříkací metodou, ale je pravda, že ne ve všech případech tuto metodu lze použít,
neboť v případě, kdy podklad netvoří živice, nelze metodu aplikovat. Kvalita vět-
šiny cest v obci dozná zásadních změn — zcela nový povrch — po výstavbě rozší-
ření splaškové kanalizace. Ty z vás, kteří kolem své nemovitosti máte takovou ce-
stu, prosím o shovívavost a trpělivost, nebojte, i vy se dočkáte. Obrovským pro-
blémem byly ještě toto jaro cesty v okrajových částech obce. 

V hrozném stavu byla, cyklisty hojně využívaná, cesta od hřbitova kolem Cyklo-
baru a dále směrem k železničnímu přejezdu na Špici. Cesta byla opravena v první
polovině roku a to zejména diky finančním prostředkům Moravskoslezského kraje
uvolněným na opravu cest používaných při rozvozu ornice při přípravě stavby no-
šovické průmyslové zóny.

Další problémovou cestou, po pravdě poslední léta téměř tankodrom, byla cesta
kolem vodárny směrem na Vrchy až po Pazdernou. Tato cesta byla dotčena výstav-
bou vodovodního řádu, realizovaného na přelomu roku 2007—2008, a, lidově ře-
čeno, tam, kde se kopalo, se udělal zcela nový povrch komunikace a to v živičném
povrchu. Jednalo se o téměř 2,3 km trasy komunikace. Bohužel, finanční prostředky
nestačily na opravu celé cesty a je pravdou, že úsek cca 200 m a to ve směru na Paz-
dernou, zůstal neopraven.

Obec se snaží každý rok inve-
stovat prostředky do oprav ko-
munikací. Abychom předešli
sporům a výtkám ze stran ob-
čanů, požádala rada obce členy
investiční komise, aby si udělali
čas a prošli všechny komuni-
kace v obci a po posouzení dle
jejich stavu a důležitosti navrhli
radě obce plán oprav, neboli
priority oprav komunikací
v obci Dobrá. Členové inves-
tiční komise byli postaveni před
nelehký úkol, neboť museli zo-
hlednit komunikace dotčené
v budoucnu výstavbou rozší-
ření splaškové kanalizace a též
připravovanou rekonstrukcí
nošovického sběrače, komuni-
kace dotčené stavbou obchvatu
města Frýdku–Místku a komu-
nikace dotčené připravovanými
stavbami. Nelehkého úkolu se
zhostili zcela zodpovědně
a radě obce byl předložen plán 
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oprav, se stanovením priorit včetně zdůvodnění, který rada obce schválila a začala,
dle rozpočtových možností obce na tento rok, opravy realizovat.

Prioritu č. 1 a 2 dostaly cesty Na Podlesí úsek I a II a cesta K hájence. V celkovém
součtu se jednalo o cca 4.000 m2 komunikace, které se nám podařilo opravit za cenu
990 972 Kč včetně DPH. Oprava nebyla provedena živičným povrchem, neboť toto
nám neumožnily finanční možnosti, ale způsobem tzv. penetračního povrchu,
který se nám v minulosti na podobných cestách osvědčil. Oprava byla provedena
během 5 dní měsíce října.

Dlouhodobě špatná situace byla rovněž na parkovišti „U Slávky“, kde se hroma-
dila voda neodtékající z uliční vpusti. Ano, i tato oprava byla hrazena ze „škatulky“
opravy komunikací. Během léta se zpracoval projekt opravy a ta se realizovala ná-
kladem cca 128 tis. Kč počátkem měsíce října. A jestli oprava přinesla své ovoce? To
zatím nevíme, protože od doby provedení ještě nesprchlo, ale pevně věříme, že re-
alizační firma odvedla kvalitní práci a první déšť to konec konců ukáže.

Od provedení opravy komunikace na Vrchách, po výstavbě vodovodu, jsme byli
pod neustálou kritickou palbou občanů kvůli cca 200 metrů komunikace, kudy se
vodovod nestavěl a tedy nebyla zahrnuta do plánovaných oprav. S politováním
konstatuji, že nikdo z kritiků neocenil, že došlo k opravě, skutečně „hrůzostrašné“,
komunikace v délce cca 2,3 km, ale každý viděl jen oněch 200 m cesty!! 

Bohužel, rozpočtová kapitola byla v letošním roce vyčerpána ( opravy stříkací me-
todou, komunikace Na Podlesí, K hájence a oprava kanalizačních vpustí — Stará
dědina a U Slávky) a rovněž tento úsek nebyl vytipován jako další nejhorší a neob-
držel pořadí opravy následující, tedy č. 3, nýbrž až 6.

Šťastným řízením osudu se nám podařilo opravu zajistit sponzorsky a po jedná-
ních a vpravení zástupce firmy PRODECOM do problému, došlo k dohodě a rychlé
realizaci , kdy firma PRODECOM zajistila na své náklady, opravu zbylých cca 650
m2 cesty a to penetračním povrchem. Oprava za více jak 150 tis Kč je dnes již ho-
tova a slouží všem nespokojeným. K dnešnímu dni, s velikým překvapením, žáden
z řad nespokojených a kritiků nezvedl telefon a nepoděkoval, i když prokazatelně
telefonní čísla na obec, z dřívější komunikace, mají. Inu, tak to v životě chodí! Obec
vnímá pomoc firmy s vděkem a dovolte mi firmě PRODECOM touto formou za
spolupráci s obcí Dobrá poděkovat.

Jak jste si právě přečetli, kdo chce tvrdit, že se v obci cesty neopravují a že se nic
neděje, tak buď je stále v teple domova, ze kterého nevychází, nebo je skutečně
slepý. Bc. Alice Tancerová, starosta

Optimalizace trati Ostrava–Kunčice—Frýdek–Místek—Český Těšín
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

zaslal obci Dobrá doplnění dokumentace záměru „Optimalizace trati“, která je
zpracována dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 do kategorie II bodu 9.2 Novostavby, rekon-
strukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah, novostavby nebo rekon-
strukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť výše uvedeného zákona
a je posuzován s ohledem na ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.

Dokumentace je připravena k nahlédnutí a prostudování v kanceláři starosty
obce v běžné pracovní době obecního úřadu, mimo pracovní dobu po předchozí
tel. domluvě. 

Termín pro zaslání vyjádření k této dokumentaci ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřej-
nění informace o doplněné dokumentaci záměru na úřední desce krajského úřadu,
bližší informace, ke konkrétnímu termínu podá Ing. Bohumila Šubrtová na tel. č.
595 622 533 nebo emailu bohumila.subrtova@kr—moravskoslezsky.cz .
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Srdečně zveme na 2. ročník Vánočního jarmarku,
který se uskuteční v sobotu dne 29. 11. 2008 v době od 7.00 do 12.00 hod. v pro-

storách obecního úřadu a na parkovišti před obecním úřadem v Dobré. 
Bude pro vás připraven bohatý kulturní program a též prodej výrobků, vše s vá-

noční tématikou, stejně jako tomu bylo v loňském roce.
Chcete-li se aktivně zapojit do přípravy či samotné realizace, vyrábíte vánoční

ozdoby, pečete vánoční pečivo či nabízíte k prodeji tradiční vánoční produkty a vý-
robky? Obraťte se na místostarostu obce pana Ladislava Žurka, č. tel. 736 614 715.

Výzva ke spolupráci
V prosinci budeme již po třetí oceňovat občany, kteří se významným způsobem

zasadili o rozvoj dobrého jména obce Dobrá, rozvoj tradic v obci či svou dlouhole-
tou prací významně ovlivnili práci sdružení a spolků v obci Dobrá. Snažíme se oslo-
vit všechny, sportovce, jednotlivé složky jako jsou hasiči, zahrádkáři, klub důchodců
včetně sdružení invalidních důchodců, muzikanty a podobně. 

Obracíme se na vás s výzvou ke spolupráci. Možná, že ve vašem okolí je člověk,
který není nikde angažován, ale třeba svým lidským přístupem a svou celoživotní
prací, ochotou pomoci či jinak, je hoden tohoto ocenění. Pokud ano, neváhejte
kontaktovat a to nejpozději v termínu do 14. listopadu 2008, pana místostarostu
obce Ladislava Žurka, kontakt emailový mistostarosta@dobra.cz , tel. č. 736 614 715.

Předem děkujeme za spolupráci. Bc. Alice Tancerová, starosta 

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 a navíc se dopouštějí přestupku, neboť ne-
respektují dopravní značení! 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 16. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 10. října 2008 v 16.30 hodin

v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1.  v o l í
návrhovou komise ve složení: Mgr. Vítězslav Pantlík (KSČM)

Radim Bűrger ( KSČM)
1.2.  u r č u j e
ověřovatele zápisu: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí)

Ing. Ludmila Baranová (Nezávislí)

2. Projednání projektu „Obnova tradic v Euroregionu Beskydy“
Zastupitelstvo obce Dobrá
v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Dobrá č. 24. 1. ze dne 31. 3. 2008 ve věci uza-
vření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcí Dobrá a obcí Ochodnica, Ochodnica 21,
PSČ 023 35, Slovenská republika
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2.1.  s o u h l a s í a s ch v a l u j e
podání žádosti–projektu „Obnova tradic v Euroregionu Beskydy“ do Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce Slovenská republika—Česká republika 2007—2013

2.2.  z a v a z u j e s e
k dofinancování projektu ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů z částky max.
2 mil. Kč, tj. 200 000 Kč, a to z rozpočtu obce Dobrá na rok 2009—2010

2.3.  z a v a z u j e s e
zajistit vlastní zdroje obce pro předfinancování projektu — cash flow

3. Různé
A) Revokace usnesení Zastupitelstva obce Dobrá ze dne 31. 3. 2008, bod 19 — „Odměny
neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá“

Zastupitelstvo obce Dobrá
3. A) 1. r e v o k u j e
své usnesení ze dne 31. 3. 2008, bod 19 a 19.1., kdy nově přijaté usnesení zní takto:
s ch v a l u j e
s účinností od 1. 3. 2008 odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá v ná-
sledující výši:
pro člena ZO ve výši 510 Kč měsíčně
pro člena ZO, člena výboru nebo komise 1520 Kč měsíčně 
pro člena ZO, předsedu výboru nebo komise 1750 Kč měsíčně
pro člena ZO, RO, předsedu výboru nebo komise 3170 Kč měsíčně
pro člena ZO, RO, člena výboru nebo komise 2940 Kč měsíčně
pro člena ZO, RO 1930 Kč měsíčně

B) Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá

3. B) 1. b e r e n a v ě d o m í
že dnem 15. 4. 2008 rezignoval na členství v kontrolním výboru pan Mgr. Václav Lehnert
a následně dnem 30. 8. 2008 rezignoval na své členství v kontrolním výboru pan Jiří Hof-
man. V souladu s ust. § 119 zákona o obcích musí mít výbor nejméně 3 členy, kdy tato
zákonná podmínka je v současné době splněna.

Bc. Alice Tancerová Ladislav Žurek
starosta obce místostarosta

Právní poradna pro občany Obce Dobrá
vždy první středu v měsíci, pro tento rok tedy 5. 11. 2008 a 3. 12. 2008 od 16 do 18
hod., v budově Obecního úřadu Dobrá, obřadní síň (suterén) — bezplatná služba.

Informace Základní ‰koly Dobrá……
ADAPTAČNÍ aneb STMELOVACÍ aneb SŽÍVACÍ kurz jednotlivých tříd

6. ročníku je nejen krásnou, ale i velmi prospěšnou realizací dvoudenního pobytu
třídního kolektivu mimo školu.

Nově utvořený třídní kolektiv se lépe poznává, žáci řeší samostatně či ve dvojicích
či ve skupinkách různé situace a případné problémy. Jsou odkázáni pouze na sebe,
na své spolužáky a na své pedagogy. Nejsou ve škole, nejsou doma — jsou bez ro-
dičů, učí se samostatnosti.
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Letos se podařilo , že všechny 6. třídy měly dvoudenní pobyt v horském hotelu
Palkovické Hůrky. Nejprve jela třída 6. A — 16. a 17. září, týden poté 6. C a opět po
týdnu 6. B třída.

I když prvním dvěma třídním kolektivům počasí nepřálo, všichni se vraceli s na-
dšením. Třídě 6. B počasí vyšlo, slunce svítilo — takže doslova barevný podzim na
horách nezklamal. A tak žáci mohli spoustu úkolů řešit venku, v přírodě.

Třídní kolektivy si vyrobily svého třídního „maskota“. Kterou třídu bude doprová-
zet „maskot“ až do 9. ročníku ? To se teprve uvidí — čas ukáže, zda byl zvolen tr-
vanlivý materiál, zda jej žáci budou opatrovat, zda se jim bude stále líbit…

Bylo zajímavé sledovat, jak si děvčata a chlapci vzájemně pomáhali, co považovali
za nejdůležitější, když si sami vytvářeli pravidla slušného chování. 

A teď už bude záležet na žácích, aby dodržovali pravidla, která si sami stanovili,
a samozřejmě na nás všech, abychom byli při jejich dodržování důslední. 

Fotografie z kurzů na webových stránkách školy. Mgr. Eva Brudíková 

HRY BEZ HRANIC — 1. místo ZŠ Dobrá
Konaly se 30. září 2008. Organizátorem je pan učitel Mgr. Marek Veselka.
Hry bez hranic jsou hra, ve které děti nejenže soutěží v netradičních disciplínách

a sportech, ale se také navzájem poznávají, učí se vzájemně spolupracovat a re-
spektovat. Cílem těchto her je i spolupráce s okolními školami. 

Letošních Her bez hranic se zúčastnilo 5 škol — ZŠ Dobrá, ZŠ Lučina, ZŠ Raško-
vice, ZŠ Nošovice, ZŠ Staré Město. Každou školu reprezentovalo 10 žáků od 3. do 5.
třídy. Soutěž probíhala v 10 netradičních disciplínách — jako příklad uvádíme:
Stavba domečku, Běh v bedně, Chytání jablíček, Motokros, Trojnožka … a další.

Naše škola se umístila na 1. místě, hned za námi ZŠ Raškovice, na 3. místě ZŠ
Staré Město.

Každé družstvo si kromě zážitků z nevšedního dopoledne odvezlo ocenění, na
které přispělo Sdružení rodičů při ZŠ Dobrá. Děkujeme.

Závodníci ZŠ Dobrá: Richard Seltenreich, Martin Šimík — 5. B, Lenka Turoňová,
Sabina Čížková, Vojtěch Sekanina — 5. A, Tereza Mrlinová — 4. A, Karin Kročková,
Ondřej Fojtík — 4. B, Jan Pohludka, Kateřina Šigutová — 3. A
Blahopřejeme! Mgr. Eva Brudíková

SBÍRÁM, SBÍRÁŠ, SBÍRÁME… 
Také v letošním školním roce jsme vyhlásili soutěž ve sběru papíru.
14 dní jsme sbírali papír a přinášeli do „zákulisí“ školy.
Děkujeme paní vychovatelce Hance Velčovské, která ráno i odpoledne, za slunce

i v dešti, za tepla i v zimě přijímala balíky papíru od dětí i jejich rodičů a poctivě vá-
žila, po týdnu všechny informovala a po dvou týdnech zhodnotila: „Letos to bylo
SUPER!“ 

A jak to dopadlo v soutěži tříd?
II. stupeň: 1. místo — 5. A, 2. místo — 4. A, 3. místo — 1. A
II. stupeň: 1. místo — 7. A, 2. místo — 9. B, 3. místo — 6. B
Nejlepší „sběrači“: Vojtěch Sekanina a Jakub Chroboczek z 5. A třídy — oba na-

sbírali 353 kg.
Martin Sikora ze 7. A třídy — nasbíral 301 kg.
Děkujeme žákům, mnohým třídním kolektivům a rodičům ! 

Mgr. Eva Brudíková



* SRDEČNĚ ZVEME * SRDEČNĚ ZVEME * 
Oslavy 100. výročí a 30. výročí ZŠ Dobrá a Den otevřených dveří

se konají dne 15. listopadu 2008 od 9.00 hodin.
Akademie žáků v 9.30 hod. v tělocvičně školy.

Těšíme se na vaši návštěvu! 

ZÁJEZD DO ANGLIE
Letošní školní rok začal pro vybrané žáky 7., 8. a 9. ročníku velice zajímavě.
Paní učitelka Leona Bařinová spolu se svými kolegy — vyučujícími anglického ja-

zyka — zorganizovala poznávací zájezd do Anglie.
Viděli hrad Dover — procházka po útesech byla opravdu úžasná a počasí všem

přálo. Navštívili rezervaci v Canterbury, Natural History Musem, Tower of London
a další pozoruhodné zajímavosti.. Projížděli se poschoďovým autobusem,také nad-
zemní drahou Greenwich—City a snad největší ohlas měl trajekt, kterým přes kanál
absolvovali obě cesty.

„Všichni zúčastnění žáci byli po celou dobu výborní“, pochvalovala si paní Baři-
nová i pedagogický doprovod pan učitel Löerinc a paní učitelka Kročková. „Žáci byli
dochvilní a příjemní.“

Zájezd se vydařil — a to je moc dobře. Mgr. Eva Brudíková

„Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“
byl název soutěže ve školním roce 2007/2008. Do této celokrajské soutěže se zapo-
jila i naše škola.

Dne 3. září 2008 rada kraje ocenila mimořádné výsledky nejen naší školy v oblasti
ekologických aktivit.  Vyslovila poděkování vedení školy Mgr. Evě Novákové za pod-
poru a paní učitelce Květoslavě Lyskové, koordinátorce EVVO, za nemalý podíl na
ekologických aktivitách školy.

Nejúspěšnější školy, mezi které patří i Základní škola v Dobré, budou slavnostně
oceněny 3. listopadu 2008 v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Blahopřejeme! Mgr. Eva Brudíková
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Sportovní kroužky při ZŠ Dobrá
Není žádnou novinkou, že pro dnešní děti již pohybové aktivity, zejména sport,

nejsou jedinou nabídkou, jak trávit volný čas. 
Televize, počítače, ICQ, Mp3 a všechny vymoženosti moderní doby lákají mnohdy

více zejména proto, že nestojí žádné úsilí. Vedou však k pasivitě a jednoduchosti. 
My však stále doufáme a věříme v to, že děti nejsou ještě tak pasivní a sport s ob-

libou začleňují do svého každodenního programu. Nabídli jsme proto vašim dětem
pestrou směs sportovních kroužků v odpoledních hodinách.

Volejbal, basketbal, stále oblíbenější florbal, judo, dívčí i chlapeckou kopanou,
sportovní kroužky pro 1. a 2. třídy a také sportovní přípravu, která úzce spolupra-
cuje s fotbalovou přípravkou ( malí fotbalisté se tak aktivně seznamují i s jinými
sporty ). Naším cílem je oslovit sportem co nejvíce žáků a chceme, aby všechny po-
hybové aktivity považovali za součást svého životního stylu.

Přesný rozpis kroužků na www.zsdobra.cz 
Jitka Drabinová, jdrabinova@zsdobra.cz

Zmizelí sousedé v Dobré
Celostátní projekt Zmizelí sousedé, který mapuje život židovských spoluobčanů,

stále obohacuje mysl našich žáků. Ve svém volném čase se věnují „detektivní“ práci
— luští zápisy z doberské kroniky, židovské matriky a také internetové odkazy nejen
v českém jazyce. Jejich zájem se upírá hlavně k rodině továrníka Lichtensterna
a jeho fabrice na bělení látek. Prostřednictvím zpravodaje zároveň prosí všechny
pamětníky o jakoukoliv osobní vzpomínku na dobu předválečnou, spojenou
s továrnou nebo již zmíněným rodem. Pomozte prosím Ondrovi,
Vaškovi, Klárce a Míše k dosažení jejich společného cíle — veřejně
prezentovat svou volnočasovou aktivitu nejen na území obce.

Kontaktovat nás můžete telefonicky (558 412 461), e–mailem:
zmizelisousede@seznam.cz, nebo osobně v učebně „dějepis–ze-
měpis“ u příležitosti dne otevřených dveří 15. 11. 2008. Děkujeme
za spolupráci. Jitka Drabinová, jdrabinova@zsdobra.cz 

Sportovní kroužky se představují
Fotbal — mladší dívky

Školní fotbalový kroužek nav-
štěvuje 12 dívek, převážně z prv-
ního stupně. Každý čtvrtek se na-
dšení mladých fotbalistek pře-
souvá na školní hřiště, případně
do tělocvičny. Každé začátky jsou
těžké, ale jejich kladný přístup ji-
stě brzy přeroste v dokonalé
zvládnutí fotbalových doved-
ností. Fotbal je kreativní hra,
která utužuje nejen fyzickou
kondici, ale především týmového
ducha. Věřím, že jejich nadšení
a odhodlání jednou vyústí v re-
prezentaci naší školy.  

Jitka Drabinová,
jdrabinova@zsdobra.cz



MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY — 1. místo
v terénní lukostřelbě
v kategorii starších žáků obsadil
náš žák Ondřej TOŠENOVSKÝ,
žák 8. B třídy.

V Šenově dne 20. září 2008 se
konal již 9. ročník Mistrovství
České republiky žactva v terénní
lukostřelbě. Český lukostřelecký
svaz udělil Ondřeji Tošenov-
skému diplom za 1. místo v dis-
ciplíně Holý luk.

Blahopřejeme — a hodně dal-
ších sportovních úspěchů.

Mgr. Eva Brudíková

Matefiská ‰kola Dobrá informuje…
Nevšední zážitek dětí z naší mateřské školy

Pátek, 26. září, se našim dětem vydařil hned dvakrát.
Po dlouhé době deště a nepohody nám v tento den opět vysvitlo sluníčko a záro-

veň na děti čekal dosud nevídaný zážitek v podobě prohlídky formule F 3000.
Děti ze všech čtyř tříd se postupně odebraly na parkoviště před restaurací Na

Sýpce, kde se po desáté hodině dopolední objevil obrovský kamion. Z jeho zadní
části se pomalu před zraky zvídavých dětských očiček snášela na zem pomocí vy-
sokozdvižné plošiny nádherná červená formule. Děti si ji mohly prohlédnout
zblízka, také si mohly vyzkoušet, jak se v takové formuli sedí. Dětem bylo rovněž
umožněno nahlédnout do obývací části kamionu, ve které se závodníci chystají
k závodům. I tato prohlídka děti velmi zaujala.

Z á v ě r e m
chceme podě-
kovat panu Du-
šanu Nevěřilo-
vi a jeho kole-
gům za to, že
našim dětem
umožnili tento
pro ně nevšed-
ní zážitek. Také
nesmíme za-
pomenout vy-
slovit svůj dík
paní Kociánové
za zprostřed-
kování a zajiš-
tění celé akce.

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

NEMÁ TALENT? KAM S NÍM
Děti nezdravě jedí a navíc mají MÁLO MOŽNOSTÍ k rekreačnímu sportu. Dob-

rou variantou je společné sportování s rodiči.
Průzkumy zdravotnických organizací na celém světě ukazují, že fyzička dětí a do-

spívajících je většinou na špatné úrovni, což předznamenává nedobrou budouc-
nost, obezitu a zdravotní potíže. Doporučenou hodinu denně se aktivnímu sporto-
vání, tedy nikoliv jen chůzi do školy a zpátky nebo poskakování při vybíjené ve
škole, věnuje jen 40 procent šesti– až dvanáctiletých dětí a čtvrtina školáků mezi tři-
náctým a sedmnáctým rokem. Důvody jsou dva. Stále větší nároky školy na žáky
a také neochota trénovat dítě, které nemá závodní ambice a schopnosti. Rodiče si
stěžují, že když chtějí, aby dítě do oddílu chodilo jen rekreačně a podle svých časo-
vých možností, trenéři jim doporučí, aby s takovým sportem raději skončilo. To
musí být pro dítě vzhledem k dalším sportovním aktivitám demotivující.

Nerezignujte proto hned jak vašeho syna či dceru přestanou chtít ve špičkovém
fotbalovém, basketbalovém nebo hokejovém oddíle a pátrejte po jiných možnos-
tech.

Dětem by měli být vzorem rodiče.
Je daleko pohodlnější a levnější nechat děti doma v klidu u počítače než je posí-

lat do sportovního klubu a podněcovat jejich zájem o „zbytečný“ pohyb. Jejich
zdraví to ale neprospěje. Přemýšlíte o sportu, který není tak „soutěživý“ a jedno-
stranný pro tělo? Ať vaše dítě vyzkouší judo.“ Podle dětského lékaře Ivana Nováka
z pražské Fakultní Thomayerovy nemocnice je pro děti ideální. Trénuje se při něm
všeobecná obratnost, síla a také sebekázeň a ovládání. Jako doplňkový sport je pak
pro judisty vhodné zejména plavání. Také oficiální stanovisko světové organizace
UNESCO hovoří o judu jako mimořádně vhodném sportu pro děti.

Přiveďte své děti na trénink juda „NEDĚLÁME ROZDÍLY“.
Věřte, že zdatnost, kterou získají pod kvalitním a kvalifikovaným vedením, jim vy-

drží po celý život.
Každé úterý a čtvrtek od 16.30 hod. v tělocvičně základní školy v Dobré

Přijďte si zaběhat
Pro podporu zvýšení fyzické kondice a vytrvalosti členů oddílu juda jsme vyzna-

čili a upravili běžeckou trasu v prostoru povodí Morávky mezi restauracemi Zanzi-
bar a Kačaba. Výchozím bodem této trasy která je dlouhá 8 km je hlavní vstup na
školní hřiště. Jednotlivé úseky trasy jsou v terénu vyznačeny dle délky. Je tady
možné běhat přesně měřené úseky zaměřené na vytrvalost či rychlost. Trasa má ně-
kolik variant pro fyzicky náročnou přípravu i rekreační běhání. Zveme všechny
sportovce z Dobré a taká rodiče s dětmi. Přijďte si zaběhat.

Aktuální úspěchy Doberských judistů
Mezinárodní velké ceny Brna 21. 9. 2008 se zúčastnilo 5. reprezentantů juda

z Dobré. Zlatou medaili v náročné konkurenci vybojoval bez jediného zaváhání
letošní mistr republiky Vít Jerglík. Stříbro Vojtěch Bezruč a Nikola Vojtovičová. Páté
a sedmé místo favorizovaných krajských přeborníků Lukáše Janulka a Václava Ma-
liše jen potvrzuje náročnost soutěže. 



Mistrovství ČR v judu bez rozdílu vah
Trenérka Pavla Prőllová vybojovala stříbrnou medaili, když v semifinále

porazila 120.kilovou reprezentantku Marešovou a ve finále podlehla olympi-
oničce Pokorné. Turnaj se konal v Hradci Králové za kvalitní konkurence nej-
lepších českých judistů a judistek.

Mistrovství ČR v judu mladších žákyň
2.místo Marie Dužíková, 3.místo Natálie Jeziorská a Barbora Bacílková, 5.

Sabina Braneacová. 7. Adriana Skotalová. Vojtovičová a Kendziorová bez
umístění. Soutěž měla vysokou úroveň, na které se svým výkonem podíleli také
judistky z Dobré. I v jinak slabě obsazované těžké váze musela Marie Dužíková
zvítězit ve čtyřech náročných utkáních. O titul ji připravil jen nedostatek po-
mocných bodů. K mimořádnému úspěchu lze také počítat zisk dalších bronzo-
vých medailí. Perfektní práci předvedla v plně obsazení váhové kategorii také
Sabina Braneacová, která vybojovala páté místo, když jen jedním pomocným
bodem prohrála s pozdější mistryní. Zklamáním byl výkon Nikoly Vojnovičové
a Pamely Kendziorové, které podcenili tréninkovou přípravu. Na kvalitním vý-
sledku se výrazně podepsalo přípravné soustředění ve Vyšních Lhotách a sa-
mozřejmě přístup jednotlivců k tréninku. 

Judo Dobrá při slavnostním nástupu na mistrovství republiky
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Naši mladí fotbalisté hráli turnaj
v Mucharzi; kapitán dostavá pohár
za 3. místo. — Další snímky z Dra-
kiády a z výstavy zahrádkářů.



ČTYŘDENNÍ TRÉNINKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ KRAJSKÉHO VÝBĚRU
se uskutečnilo v Dobré ve dnech 25.—28.září. Účastníci byli ubytováni na turistické
základně ve Vyšních Lhotách. Ubytování nebylo zdaleka hotelové. Spíše sparťanské,
tak jak jsou judisté zvyklí. Přítomnost celého krajského výběru však potvrzuje kva-
litu a prestiž kterou podobné akce judistů z Dobré mají. Co jiného může být větším
argumentem, než účast 60.dětí. Nebudeme plýtvat penězi sponzorů, obce a členů
samotných pro drahé hotelové pohodlí jak to dělají některé jiné oddíly a kluby. Na-
šim cílem není rozmazlování ale výchova odolných a zdravě sebevědomých dětí,
které si ocenění zaslouží vlastní pílí. 

Každý den proběhly v tělocvičně ZŠ dva dvouhodinové tréninky zaměřené na pří-
pravu před nadcházejícím mistrovstvím republiky. Vedením přípravného kempu
byla pověřena trenérka Pavla Prőllová. Zúčastnil se ho také vedoucí krajského
centra talentované mládeže Jan Štefanik. Ten poděkoval jedné z nejlepších trenérek
za perfektně odvedenou práci a ocenil kvalitní nasazení všech účastníků. Trénink
byl velmi náročný a většina zúčastněných si sáhla na dno svých sil. Poslední den se
našla chvíle na večerní zábavu a diskotéku. Poděkování vedení oddílu patří přede-
vším kuchařkám — paní Špokové, Matyskiewiczové a Janulkové. 

Účastníci přípravného soustředění před mistrovstvím republiky.

Fotbalová přípravka hlásí — „Fotbal v Dobré dělá radost všem“
Vážení rodiče, sponzoři, přátelé,
jsme nesmírně rádi, že váš syn a dcera navštěvuje náš fotbalový oddíl TJ Sokol

Dobrá, a za to bychom vám rádi poděkovali. Pevně doufáme, že vaše děti mají
mnoho fotbalových zážitků a radosti, protože ne vždy tomu tak musí být. Budeme
se i nadále snažit vytvářet takové podmínky a tréninkovou zábavu pro vaše děti, aby
i do budoucna jste odcházeli z našich tréninků a zápasů maximálně spokojeni. Na
naše tréninky přípravky chodí pravidelně na padesát dětí převážně z Dobré.
Chlapci i děvčata se snaží naučit se tomu krásnému sportu a být platným členem
fotbalových oddílů. Přípravka vznikla a působí jako start všech dětí a jejich příprava
na přechod do žáků. Ano nejen chlapci, ale i děvčata se již registrují, aby mohli na-
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stoupit v žákovských oddílech. Velkou zásluhu na tom jistě má i školní kroužek
kopané pro dívky. Díky za něj! Stejně pilně se připravují na fotbalovou kariéru také
naši předškoláci, kteří mimo trénink na Spartě, ještě trénují jednou týdně v těloc-
vičně s paní trenérkou Jarkou Velčovskou. Díky sponzorům jsou vybaveni i novými
míči. Díky za ně! Poděkovat se patří také všem trenérům, dále Sokolu Dobrá za pod-
mínky které pro mládež vytvářejí, Obci Dobrá za spolupráci a pomoc při budování
různých projektů, také ZŠ Dobrá a v neposlední řadě všem našim sponzorům, pro-
tože i oni mají obrovské zásluhy na dění naší přípravky. S blížícím koncem roku
prosím myslete na nás, děkujeme.

Fotbalová přípravka, stejně jako žáci, dorost a muži, jsou jedním z článků fot-
balového oddílu TJ Sokol Dobrá a jistě je snem všech hrát jednou za svou obec,
mít dres se svým jménem na zádech! Také spolupráce trenérů a realizačních
týmů potažmo celého výboru oddílu fotbalu drží za jeden provaz a tím vytvářejí
výborné podmínky pro fotbal v naší obci.

Slavili jsme vítězství jízdou po břiše !
TJ Sokol Dobrá A—FK Frýdek–Místek A ročník 2000 2:1 (1:0)
TJ Sokol Dobrá A—FK Frýdek–Místek B ročník 2000 8:0 (6:0)

V pátek 10. října 2008 pokračovala dalším kolem frýdecko–místecká liga přípra-
vek. Čekalo nás velmi prestižní utkání jelikož nás čekal velmi technicky a kombi-
načně hrající tým z klubu Fotbal Frýdek–Místek, který má velkou mládežnickou zá-
kladnu již řadu let. Jelikož se nám osvědčila hra, kterou jsme herně předčili soupeře
ve středu taktika hry byla jasně daná. Základ hry byl položen na maximálním sou-
středění a hlavně nedržet dlouho míč na kopačkách a co nejlépe kombinovat
a v rámci možnosti směrovat přihrávky do prostoru před bránu soupeře. Dá se říct,
že se nám vše co jsme si dali za cíl podařilo, přesto jsme opět nedávali góly z šancí,
které byly jisté tutovky. Zvlášť v prvním zápase našeho „áčka“. V naší bráně opět na-
stoupil Matěj Hanke a zcela zapomněl na svůj nešťastný gól a potvrdil jistotu a pře-
hled v bráně a taky ke konci začal spolupracovat s obránci při rozehrávkách. Obrana
byla opravdu z betonu a pod taktovkou Martina Šimíka spolupracovali výborně Da-
niel Trčka, Petr Vojtovič a Jakub Alexa, který dobře spolupracoval se záložníky
a svým rychlým přesunem hry po lajně směrem do předu dělal veliké problémy
soupeři. Záložní řada ve složení Jan Bubík, Vojta Lepík a Jakub Šaněk toho naběhali
opravdu hodně a svým důrazem při zakládání útoku dělali veliké vrásky soupeři
a jejich kombinace a přihrávky za obranu soupeře byla místy opravdu nádherná
a tak pak měli možnost vyniknout naši dva rychlí a důrazní útočníci Tadeáš Bařina
a Vojtěch Turoň, který protrhl svou střeleckou smůlu a skóroval. Kluci prožili zatím
nejlepší výkon své dosavadní kariéry a náležitě si to užívali, aby taky ne, vždyť po-
razili těžkého soupeře z FK Frýdek–Místek, před kterým má mnoho mládežnických
klubů respekt. Naši kluci nezapomněli po vyhraném zápase poděkovat za podporu
svým, rodičům, dědečkům, babičkám a taky paní starostce obce Dobrá, která zaví-
tala na tento velmi atraktivní zápas ,,spanilou jízdou po břiše“ společně se svými
spoluhráči z mladší přípravky, kteří bojovali o své první fotbalové zkušenosti na
vedlejším hřišti, za což pak sklidili všichni velký potlesk a tak doufáme, že maminky
ty špinavé dresy vyperou J

Více informací a obsáhlou fotogalerii najdete na www.fotbaldobrauf–m.blog.cz
Brzy se zde dovíte i termíny zimních tréninků v tělocvičně ZŠ v Dobré a termíny

turnajů Zimní ligy Frýdecko–Místecka pro mladší i starší přípravku.
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Žáci TJ Sokol Dobrá postupují!
Žáci TJ Sokol Dobrá postoupili do závěrečného jarního turnaje o přeborníka

okresu Frýdek–Místek, když v sobotu 11. 10. 2008 porazili težkého soupeře z Hnoj-
níku 3:2. Svým soupeřům nastříleli celkem 45 gólů v 6 utkáních, přičemž inkaso-
vali pouze šestkrát. Střeleckých hodů se účastnilo celkem 13 borců: Marek Šebesta
9, Ondřej Gryžboň 8, Jan Kopřiva 6, Vojtěch Vranay 6, Daniel Nohel 4, Tomáš Kli-
munda 2, Jiří Poloch 2, Lukáš Černý 2, Petr Kisza 2 a po jednom gólu přidali Vít
Knödl, Marek Pavlásek, Albert Štěrba, Tomáš Zářický.

Velké poděkování patří našim fanouškům z řad rodičů, jmenovitě pánům Polo-
chovi, Šebestovi, Klimundovi, kteří nevynechali jediné utkání a zvlášť manželům
Kopřivovým. Doufám, že v nastaveném trendu budeme pokračovat a nadále bu-
deme předvádět pohlednou kopanou a že na našich zápasech přibudou fanoušci,
zejména od dětí které trénujeme.

Pokud se jarní turnaj vydaří zajistí si žáci Dobré postup do Krajské soutěže, což
podmiňuje i vznik mladších žáků v Dobré! 

Soupiska žáků
Trenéři: Roman Valný, Roman Papřok a Pavel Zajíc /trenér brankářů/
Brankáři: roč. 95 — Lukáš Vláčil a roč. 94 — Pavel Kisza 
Hráči:
roč. 94 — Daniel Nohel, Petr Kisza, Albert Štěrba,Vojtěch Vranay, Jan Kopřiva, 

Dominika Lepíková
roč. 95 — Tomáš Zářický, Marek Šebesta, Ondřej Gryžboň, Lukáš Černý, 

Jiří Poloch, Tomáš Klimunda
roč. 96 — Marek Pavlásek, Filip Vojkovský
roč. 97 — Ondřej Konvička, Daniel Saran, Vít Knödl, Richard Seltenreich, 

René Sigmund
Web žáků TJ Sokol Dobrá: www.zacidobra.wbs.cz

Podpořte projekt v rámci programu Prazdroj lidem!
Projekt číslo 13. — Automatický zavlažovací systém fotbalového hřiště TJ Sokol

Dobrá. Kvalitní hrací plocha je velmi důležitá, zejména pro naše nejmenší fotba-
listy! Děkujeme.

Realizační tým přípravky a trenéři žáků TJ Sokol Dobrá

Jakub Šaněk
uniká soupeři
z FK F–M
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Jak se slavil vznik âeskoslovenské republiky v r. 1918 v Dobré
Osmadvacátý říjen 1918 se letos hodně připomíná a nám všem — doufám, že včetně

školáků — je tato nanejvýš významná událost naší minulosti víceméně známá. České
země se před 90 lety vymanily z područí Rakousko–Uherska a se souhlasem mocností
vyhlásily svou samostatnost (Slovensko se připojilo později). Cítíme se být dědici česko-
slovenského státu z roku 1918 a právem si ho připomínáme státním svátkem.

U nás ve Slezsku bychom měli slavit obzvlášť radostně. Málo se ví, jak otřesné poměry
tehdy, před stoletím, na Frýdecku panovaly. Zatímco národní obrození v Čechách a ze-
jména v Praze vrcholilo a k češství se hrdě hlásila naprostá většina obyvatel, u nás veš-
kerý život ve městech i na některých vesnicích prakticky ovládala hrstka Němců, staví-
cích se ke slovanskému živlu doslova nenávistně. „Slezsko musí být německé!“ bylo hes-
lem. Ještě horší než Němci samí byli odrodilci, „čeští“ Němci, jimž se u nás říkalo dajčf-
rajndliši čili škobrťáci. Ti zapírali svůj původ a vystupovali jako Němci.

Všechny písemnosti — pozůstalosti, soudní spisy, potvrzení i obsílky byly v němčině,
jen výjimečně ve dvou jazycích. V němčině jsou vedeny i výslechy dětí. Obsílka k soudu
je celá v němčině, jen postih za nedostavení se k soudu je dvojjazyčně. Na drahách je zá-
konem nařízeno používat němčiny i češtiny, Ale na nádražích na Frýdecku není ani je-
diné slovo česky a konduktor jeví velkou nevoli, když má na česky podaný dotaz česky
odpovídat. Staly se i případy, kdy nebyla česky mluvícímu pasažérovi vydána jízdenka.
Nejhorší to bylo na středních školách, která byla ve Frýdku jen jedna česká.  

Spolu s útlakem národnostním se vlekla bída českého lidu. Vedoucí místa byla obsa-
zována Němci, lépe placená místa těmi, kdo uměli ovládat němčinu. Čech z českých škol
se jen ztěží mohl stát úředníkem, státním zaměstnancem, mistrem, učitelem. Rodiče
proto posílali děti raději do německých škol.

Ještě hůře bylo za války, kdy byl český živel vytlačen úplně. Bylo zakázáno učit se a zpí-
vat některé české písně, hlavně Kde domov můj. Vypsal jsem si pár nejotřesnějších pří-
padů té doby: Žák měšťanské školy Adolf Greš ze Zábřehu byl odsouzen na rok polep-
šovny za to, že měl na hlavě ruskou vojenskou čepici, kterou vyměnil za klobouk od rus-
kého zajatce pracujícího na trati v Polance. • Zabavena byla česká učebnice pro obecné
školy Zeměpisné učení o říši rakousko–uherské — poněvadž více míst v ní obsahuje zlo-
čin velezrady. • Společenská hra zvaná „královská česká pošta“ je zakázána, protože jsou
v ní názvy obcí jen v češtině. • Z obchodů jsou staženy násadky na pera, protože mají
červenou, modrou a bílou barvu (barvy českých zemí).

Je samozřejmé, že lidé v takových poměrech Rakousko–Uhersko nenáviděli a prohlá-
šení o samostatnosti přijali s obrovským nadšením.

Tak tomu bylo i u nás na Frýdecku. Kronikář té doby o tom píše takto:

Zpráva o samostatnosti se šířila z Ostravy. Toto památné pondělí 28. října nikdo z nás
netušil, jaké převratné události se dějí v Praze. Teprve po 6. hodině večerní, už za tmy,
přišla do Ostravy nezaručená zpráva z Vídně, že se v Praze něco děje. Po 8. hodině večer
přišel od Národního výboru z Prahy okružní telegram na ostravský poštovní úřad s pa-
mátnými slovy: Samostatný československý stát vstoupil v život! Zpráva se šířila jako
blesk a ještě večer se o tom vědělo ve Frýdku, ale širší veřejnost se ji dozvěděla až v úterý
29. října. Byl krásný slunečný den když zpráva došla i k nám do Dobré a do dalších dě-
din v podhůří Beskyd. V německém Frýdku nastal ustrnulý klid, ale moravský Místek už
toto úterý slavil velikým lampionovým průvodem, který šel Koloredovem do Frýdku,
prošel náměstím a dolů třídou Františka Josefa na nádraží a zpět do Místku. Byl to první
český průvod ve Frýdku, po kterém nebylo házeno kamením…

V naší obci byla přijata zpráva o naší samostatnosti s upřímnou radostí. Ze začátku
nechtěli tomu lidi ani věřit. Z celého okolí sbíhali se do Frýdku, aby se tam něco nového
dověděli. S radostí si vykládali o ukončení války a osnovali plány do budoucnosti. Bude
utvořeno české království a králem bude anglický princ?, mluvilo se mezi lidmi.

U nás v obci oslavila se samostatnost státu v neděli 3. listopadu. Bubnem svoláno bylo
občanstvo i členové obecního zastupitelstva k slavnostní schůzi na 3. hodinu odpolední
do sálu obecního hostince. Již ráno, ačkoli lilo jako z konve, scházel se lid ze všech obcí
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okresu frýdeckého v průvodech, s hudbou a národními prapory s nápisy do Frýdku na
tábor lidu, na oslavu naší svobody, na oslavu zrození našeho československého státu.
Manifestačního průvodu do Frýdku se účastnilo na 40 000 občanů nejen z Frýdecka, ale
i ze sousedních okresů Těšínska a Moravy. Celé náměstí bylo plné venkovského lidu.
Řečníci všech politických stran promlouvali dojemnými slovy o velikých dějinných udá-
lostech. Lidé jásali i slzeli radostí a dojetím. Němci skrývali se za záclonami a na půdě
a očekávali se strachem, co se jen bude dít dále. Z balkonu radnice mluvili řečníci k lidu.
Pak se hrnul tento ohromný dav, jakého Frýdek ještě nikdy před tím neviděl, a nastoupil
průvod městem; trval skoro 2 hodiny. — Odpoledne měly téhož dne obce Dobrá a No-
šovice velkou manifestační schůzi v obecním hostinci v Dobré. Sál byl přeplněn. Slav-
nostní řeč pronesl řídící učitel Václav Slíva. Po řeči té konala se schůze obecního výboru
za předsednictví starosty Josefa Chylka. Výbor se usnesl:

III. My, shromáždění členové obecního výboru, jako legitimní zástupcové obce Dobré,
skládáme dnes v radostném opojení do rukou svého starosty slavnostní slib, že
věrně a oddaně plnit budem zákony i všechna nařízení, jež vydala a vydá naše za-
tímní vláda, tj. Národní výbor v Praze — po případě jemu podřízený slezský výbor
v Polské Ostravě.

III. Obecní výbor se usnáší, aby zdejší škola pojmenována byla školou „Masarykovou“
a aby nad vchodem umístěny byly sochy Masarykova a Wilsonova.

III. Obecní výbor se usnáší zřídit na počest padlých vojínů ze zdejší obce obelisk v za-
hradě před školou; místo to budiž vhodně upraveno a jména padlých vojínů
z Dobré uvedena.

Po přečtení a podepsání protokolu a složení slibu do rukou starosty, skládá veškeré
přítomné občanstvo slib věrnosti a poslušnosti zákonů československého státu a jeho
vládě. Ke konci byly zapěny národní hymny. Po schůzi seřadil se veliký lampionový prů-
vod se školními dítkami v čele a za nadšeného zpěvu národních písní a hudby prošel ce-
lou vesnicí provádět národní očistu, tj. odstranit rakouské orlíky a německé nápisy, ze-
jména na budově nádraží, kde bylo německé hnízdo. Na budově i uvnitř byly jen ně-
mecké nápisy a vzdor usilovným zákrokům obce a úřadů nebylo lze vymoci nápisu též
v jazyce českém. Stanice označeny nyní provizorním nápisem českým a německé nápisy
odstraněny nebo zamazány. Také na poště a obecním úřadě byly německé nápisy
a označení „c. k.“ zamazány. Škola a jiné privátní budovy byly osvětleny a okna národ-
ními barvami byla vyzdobená.

O týden později, pondělí 11. listopadu, skončila válka.
Připravil kronikář Rostislav Vojkovský

Málokterá obec má památku na naši samostatnost. Kronika opatruje fotografii z průvodu vrace-
jícího se z demonstrace ve Frýdku 3. listopadu 1918 dopoledne. Na obecním úřadě se chová bu-
ben, na němž podle tradice vybubnoval obecní posel Antonín Duží našim pradědům zprávu,
které prý sám nemohl uvěřit… Vyprávělo se pak, že starosta Chylek v ten slavnostní den na schůzi
k občanstvu řekl: „Tak už se německy mluvit nebude, jenom volat na psa.“ 
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Právě je v předvánočním prodeji kniha Vzpomínky Mořských vlků Žermanické
přehrady, v níž je 100 veselých příběhů ze služby příslušníků Veřejné bezpečnosti,
sloužících na tehdejším Poříčním oddělení VB na Lučině, doplněných fotografiemi.
Kniha je v prodeji v novinovém stánku Dobrá–střed, u autobusové zastávky. Chcete-
li někomu udělat radost, aby se zasmál a zavzpomínal, jak to tenkrát bylo, kupte mu
tuto knihu jako dáreček pod vánoční stromeček se svým věnováním. 

Bohuslav Koláček, autor knihy, tel. 732 973 175.

Restaurace  C Y K L O B A R, 739 51 Dobrá, č. p. 957, tel. 777 240 639
Po—Pá: 11.00—22.00 hod; So—Ne: 10.00—23 hod. 

Zveme vás při vašich podzimních vycházkách a cestách na frýdecký hřbi-
tov na „Dušičkové menu“
— káva nebo svařené víno nebo grog + teplý domácí jablkový závin za 49 Kč

a kromě toho:
— bohatá nabídka 19 druhů italské pizzy, 21 druhů sladkých a 16 druhů slaných
— palačinek, pro gurmány grilovaná žebra a kolena i další oblíbená jídla
— široký výběr kvalitních káv z celého světa (brazilská, etiopská, keňská, káva
— z Nové Guineje, indická, kolumbijská)
— čepovaný Radegast a Kofola
— od pondělí do pátku MENU za 60 Kč
— příjemné posezení v teple u stylových kamen
— interiéry pro pořádání rodinných i firemních akcí
— parkoviště, bezbariérový přístup a WC, přebalovací pult pro miminka
— navíc provoz masáží, koupelí a solária, tel. 603 539 723 a možnost ubytování
— v podkroví v 1, 2 lůžkových pokojích, tel. 606 234 807
— další informace na www.vijar.cz; www.cyklobar.cz 

Těšíme se na vaši návštěvu!

PRODÁ SE HROBKA na hřbitově v Pazderne.
Informace podá Obecní úřad Pazderná • Tel. č. 558 641 315

AUTOŠKOLA JISKRA JIŘÍ KREUZIGER nabízí
výuku a výcvik v učebně v Dobré — budova obecního úřadu

vždy v úterý a čtvrtek od 14.45 do 16.15 hodin. 
Tel. č.: 603 442 920, 608 122 522

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

Pekárna Kolínek, Lučina 111,
tel. č. 558 689 041

přijme do pracovního poměru ženu nebo muže, i bez praxe, zaučíme.
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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

Veronika Šopíková — realitní makléř
Odborná pomoc

při prodeji či pronájmu
vaší nemovitosti

Doporučte klienta, který chce prodat
nebo pronajmout nemovitost
a při realizaci vám vyplatíme

5—10 % z provize.
veronika.sopikova@remax—czech.cz

tel. 602 444 532
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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 20. 11. 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


