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Zpravodaj

Pár snímků z dění v naší
obci o pozdním létě 2009:

Začal školní rok a prvňáčky
přivítalo vedení školy
i obce.
Náš Svaz zdravotně postiže-
ných pořádá každoročně
posezení u řeky a hraje mu
při tom harmonika…
Tak vypadá nový sál ve
střešní přístavbě naší školy.
Bylo otevřeno dětské hřiště.

(Snímky z Velké doberské
jsou na stranách 6 a 8.)
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U S N E S E N Í
z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 19. srpna 2009 od 16.00 hodin

v budově Obecního úřadu Dobrá — zasedací místnost č. 18, 1. poschodí

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Kielar (KDU–ŠCL)

Milan Kwaczek (ČSSD)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Jiří Březina (Nezávislí)

Mgr. Vítězslav Pantlík (KSČM)

2. Zpracování žádosti o dotaci na akci „Revitalizace Základní školy v Dobré, zlep-
šení tepelně technických vlastností budov a zateplení budovy Mateřské školy Dobrá“

Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. s ch v a l u j e
podání žádosti na projekt „Revitalizace Základní školy, zlepšení tepelně technických

vlastností budov“, v rámci XI. výzvy Operačního programu životního prostředí, přičemž je:
1. dotace ve výši 36 292 441,5 Kč včetně DPH
2. finanční spoluúčast obce Dobrá ve výši 3 629 244,1 Kč včetně DPH
3. úhrada neuznatelných výdajů z rozpočtu obce Dobrá ve výši 4 330 410 Kč včetně DPH

2.2. s ch v a l u j e
podání žádosti na projekt „Zateplení budovy Mateřské školy v Dobré“ v rámci XI. vý-

zvy Operačního programu životního prostředí, přičemž je:
1. dotace ve výši 7 893 968 Kč včetně DPH
2. finanční spoluúčast obce Dobrá ve výši 789 397 Kč včetně DPH
3. úhrada neuznatelných nákladů z rozpočtu obce Dobrá ve výši 1 867 201 Kč včetně DPH

3. Rozpočtové opatření č. 4/2009
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 4/2009 — navýšení příjmové části o 58,3 tisíc Kč, výdajové 
části ve výši 4 090,30 tisíc Kč a snížení rezervy o 4 032,00 tisíc Kč 

4. Různé — Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/20/i/2008/Ch
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/20/i/2008/Ch 
s Moravskoslezským krajem, 28.října 117, Ostrava, IČ 70890692

4.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy

Bc. Alice Tancerová Ladislav Žurek
starosta obce místostarosta
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Revitalizace základní ‰koly v Dobré,
vestavba nad pavilonem B

Vážení spoluobčané,
na sklonku školního roku 2008/2009 byla zahájena stavební akce „Revitalizace/ re-

generace základní školy Dobrá, vestavba nad pavilonem B“, kdy na realizaci pro-
jektu obec získala finanční prostředky ve výši cca 18,5 mil. Kč z ROP — regionálního
operačního programu Moravskoslezsko. 

Děti a studenti školou povinni nám byli vděční, neboť s ohledem na jejich bezpečí
bylo uděleno ředitelské volno a tudíž měli delší prázdniny a firma Beskydská sta-
vební a.s. z Třince mohla naplno rozjet stavební práce. 

Nevyužité půdní prostory se v průběhu prázdnin změnily na reprezentativní sál
se zázemím, který bude využíván širokou veřejností. Nejvíce radosti by však půdní
vestavba měla přinést dětem základní školy, které zde budou trávit svůj volný čas
a jimž jsme vytvořili důstojné podmínky pro všechny akce pořádané školou. Poprvé
se na novém jevišti představí naši nejmenší — prvňáčci, kteří budou při slavnost-
ním „pasování prvňáčků" předvádět, co se již ve škole naučili a budou žádat paní
ředitelky, aby je přijali za právoplatné žáky doberské základní školy. Babičky, dě-
dečkové a všichni handicapovaní spoluobčané ocení bezbariérový přístup do sálu
výtahem. Další zatěžkávací zkoušky proběhnou v plesové sezóně. Předpokládáme
slavnostní otevření sálu pro veřejnost v polovině měsíce listopadu tohoto roku a sa-
mozřejmě, jste všichni srdečně zváni.

První etapa — stavební část projektu, byla pořízena za celkové náklady ve výši
15 288 312 Kč, přičemž díky zodpovědnému přístupu a důsledné kontrole „staveb-
ního dozora“ pod taktovkou ing. Foltýna, který hlídal méně práce a kontroloval
uznatelnost, oprávněnost a celkovou výši víceprací, se stavba prodražila, oproti
smlouvě o dílo, pouze o částku 469 919 Kč bez DPH. Každý stavař mi dá zapravdu,
že v rámci rekonstrukcí, a zvláště staveb, od nichž neexistuje dokumentace skuteč-
ného provedení, a u nichž nikdy nevíte, co se vám po odkrytí pevných částí objeví
a co se ještě nově vyskytne, mimo plánovaný rozpočet, se nám podařilo něco neví-
daného! Více práce, která byla v uvedeném rozsahu uznána, byla z největší části
způsobená jinou skladnou původního stropu nad školní jídelnou, kdy se předpo-
kládala mocnost struskového materiálu max. 5 cm a skutečnost byla v mnohých
místech až 30 cm.

Společným úsilím všech zúčastněných se však dílo včas dokončilo a v neděli
30. 8. 2009 byla stavba zhotovitelem obci Dobrá předána.

Poděkování patří firmě Beskydské stavební a. s. z Třince za dobrou a kvalitní
práci, stavebnímu dozoru Ing. Foltýnovi, který vše dozoroval a hlídal a, i když má
doma své malé štěstí v podobě dítěte, trávil převážnou část prázdnin na naší stavbě.
Dobrou práci rovněž odvedla firma BP projekt z Valašského Meziříčí, která nejenže
připravila kvalitní projekt, ale v průběhu stavby konzultovala všechny vzniklé pro-
blémy a hledala jejich nejvhodnější řešení, co by autorský dozor. Poděkování si za-
slouží pracovníci Regionální operační rady, kteří s námi konzultovali všechny
změny a jejich přípustnost a též administrátor projektu firma HB Real ze Vsetína. 

To, že základní škola byla pro děti a učitelé připravena k zahájení školního roku
2009/2010 je zásluhou všech zaměstnanců školy, neboť stavební práce probíhaly do
posledních prázdninových dnů a dát vše do pořádku nebylo vůbec lehké! 

Všem je nám jasné, že bez významné finanční podpory Regionálního operačního
programu ve výši 92,5% uznatelných výdajů, by obec nebyla schopna akci realizo-
vat. Je to krásný příklad, jak evropské peníze pomáhají.

Ještě jednou všem děkujeme a těšit se z dobrého díla budeme my všichni.
Bc. Alice Tancerová, starosta; Ladislav Žurek, místostarosta
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Turistick˘ informaãní systém obce Dobrá
„Navštívili jste pozoruhodnou obec v podhůří Beskyd. Nemá pamětihodnosti ce-

lostátního významu, ale to nikdo nečeká. Památkami na regionální úrovni jsou
kostel a areál bývalého dvora, ostatní pamětihodnosti jsou sice charakteru jen
místního, avšak zajímavé a navštívení hodné.

Dobrá se rozkládá na čtvrtohorních naplaveninách v podhůří Beskyd, v údolí
řeky Morávky, mezi Vrchy (nejvyšší bod Dobrá 385 m n. m.) a Skalickou strážnicí
(438 m n. m.).

Střed obce — práh kostela — leží v nadmořské výšce 332 metry. Katastr Dobré
sousedí s obcemi Bruzovice, Pazderna, Nošovice, Staré Město a Frýdek–Místek.

Před osídlováním kraje až sem zasahoval beskydský prales. V nížinách rostly bu-
kojedlové lesy, místy promísené dubem a olší.

Na prastarý původ obce upomíná již jen její půdorys s dodnes patrnou lánovou
výměrou typickou pro kolonizační vsi 13. století a tvrziště — místo středověké tvrzi
u řeky Morávky.“

(Část textu z připravovaného Turistického průvodce v rámci TIS Dobrá)

V předchozím odstavci jsem vám nabídla ochutnávku z připravovaného Turistic-
kého průvodce, který, společně se stezkou plnou zajímavých informací, pro vás
a také pro příchozí turisty připravujeme v rámci projektu „Turistický informační
systém obce Dobrá". Ten byl ve výši 22 663 EU podpořen z operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika — Polská republika, kdy administrátorem
programu je Euroregion Beskydy.

V současné době finišujeme na závěrečných textech a jejich cizojazyčných pře-
kladech, které, dle výběrového řízení připravuje firma Radima Mohyly — Beatris,
a to jak na informační tabule tak i na další propagační materiály. Druhou etapu pro-
jektu, která by měla být dokončena, dle klimatických podmínek, do konce října
2009, zajišťuje firma URBANIA s. r. o. z Moravan. Tato společnost zajistí dodání
a montáž prvků informačního systému a informačních panelů, tisk průvodců turis-
tickým systémem a dodávku map.

Protože mám před vámi mírný předstih, neboť konzultuji a připomínkuji texto-
vou část turistického systému, mohu vám pošeptat, že stezka bude zajímavá a pře-
kvapí vás zajímavými informacemi, které vám jen tak někdo neřekne. Ale, protože
texty průvodce a informačních tabulí vzal pod svá křídla ten nejpovolanější, dlou-
holetý kronikář obce Dobrá Rostislav Vojkovský, vím, že budou lákavým čtením
a zpestřením pro všechny návštěvníky naší turisticko–naučné stezky.

Koordinátorem projektu, ze strany obce, je pan ing. Mirek Lysek, který je v našem
regionu znám jako milovník přírody a nadšený fotograf.

Bc. Alice Tancerová, starosta 



7. roãník Velké dobérské
V sobotu 29. srpna, toho nevlídného a deštivého dne, se konal již 7. ročník akce

s názvem Velká dobérská. I v letošním roce nás navštívili naši přátelé z družební slo-
venské obce Ochodnica a polského Mucharze. Nejen, že nám nepřálo počasí, ale
Ochodničanům se pokazil autobus a skoro to vypadalo, že se akce nezúčastní. Je-
jich odhodlání a těšení se na vás však bylo silnější než všechny živly světa a šťastně,
i když se zpožděním, dorazili.

Letošní ročník se navíc může pochlubit tím, že se na jeho uspořádání podílela
skutečně celá obec — složky a sdružení v ní fungující. V areálu Na Spartě připravo-
vali zástupci TJ Sokol Dobrá první ročník mezinárodního turnaje starších žáků v ko-
pané. Po odehrání prvního poločasu mezi družstvem obce Dobrá a Mucharze, mu-
sel být zápas pro déšť a nezpůsobilost hrací plochy přerušen. V tomto okamžiku se
rovněž hrací plocha multifunkčního areálu změnila v bazén a volejbalový turnaj
smíšených amatérských družstev, organizovaný členy dobérského družstva Celina,
se musel přemístit a odehrát v tělocvičnách základní školy. Turnaj v dívčí kopané,
hraný úplně poprvé a organizovaný fotbalovou přípravkou, děvčata odehrála v tom
nejhorším dešti. První místo obsadily děvčata z SKG Český Těšín, druhou příčku
děvčata z Dobré a třetí místo děvčata z SK Brušperku.

Než jsme se nadáli, byl čas oběda a nutnost posilnit své svaly a dopřát tělu po-
třebnou energii. S ohledem na trvající stavbu sálu v letošním roce obci Dobrá vytrhl
pomyslný trn z paty, co se stravování týče, pan František Gottwald, nájemce restau-
race Oráč. Nejen všechny účastníky nasytil, ale také napojil a uschoval po dobu nej-
větších dešťů. 

Temperamentní mládež — účastníci turnaje starších žáků ve fotbale, se však ne-
chtěla připravit o napínavé boje, a proto jsme operativně přeorganizovali běh věcí
a tento turnaj se nakonec odehrál ve velké tělocvičně základní školy. Vítězství si od-
neslo družstvo z Mucharze, druhou příčku obsadilo družstvo TJ Sokol Dobrá a třetí
místo vybojovalo družstvo Ochodnice.

Napínavý boj se rovněž odehrál v malé tělocvičně, kde vrcholil volejbalový turnaj.
Nakonec to byl „bratrovražedný boj", družstvo Celina z Dobré vrátilo polskému Mu-
charzi porážku, kterou utrpěli na turnaji v Polsku. Takže první místo Celina —
Dobrá, druhé místo Mucharz a třetí místo družstvo STOH . 

Po zaplnění bříšek dobrým jídlem a mokem se i počasí umoudřilo, přestalo „lít
jako z konve“ a jen občas mírně sprchlo. Tato nastalá změna počasí probudila bo-
jové vášně u účastníků fotbalového turnaje „staříků" ( hráčů nad 30 let), kteří si po-
mocí košťat připravili umělý travnatý povrch multifunkčního hřiště a turnaj byl za-
hájen. Na rozdíl od loňského roku družstvo obce Dobrá utrpělo výhru, s druhým
místem se museli spokojit loňští vítězové z Ochodnice a třetí místo vybojovalo
družstvo z Mucharze. Pánové všech družstev obdrželi zaslouženou výhru, kterou,
jak jsem se dozvěděla ze zákulisních zdrojů, všichni společně zkonzumovali a tím
utužovali přátelství a odbourávali jazykové bariéry.

A na odpoledne si členové fotbalové přípravky připravili pro všechny zajímavé ak-
tivity a soutěže, takže nikdo si nemohl ztěžovat, že není co dělat.

A než jsme se nadáli vběhli na taneční parket bojově naladění Judisté z Dobré, aby
návštěvníkům akce předvedli, že pustit se s nimi do křížku není radno! Smířlivěji
a hřejivěji pak vystoupil slovenský folklórní soubor Kýčera v prvním bloku písní
a zvyků z rodného kraje. Následovaly písně našeho regionu v podání cimbálové mu-
ziky Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí. Mezi tím již dorazily atrakce, které jsme pro
děti objednali — skluzavka velká, sumo ring a z minulého roku tolik oblíbené ma-
lování na obličej, které změnilo naše ratolesti na různá zvířátka a kytičky a kdo ví,
v co všechno… A kdybys musel dlouho čekat na atrakce — není co řešit — šup
a hned se vyřádíš na dětském hřišti!
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Netradiční zásah předvedli naší Hasiči ve spolupráci s Červeným křížem a zása-
hovou jednotkou profesionálních hasičů z průmyslové zóny Nošovice. Autovrako-
viště Milata z Dobré naaranžovalo dopravní nehodu více vozidel, členové SDH
Dobrá zapůjčili své ratolesti, co by zraněné účastníky dopravní nehody a pak vše
mělo rychlý spád. Kéž by všichni zranění účastníci dopravních nehod měli tak bla-
žený a šťastný výraz v obličeji jako naši figuranti!

Rychle se otočit — čelem vzad! A Kýčera nastupuje a zpívá krásné halekačky a pís-
ničky ze svého kraje. Slovenské interprety neopouštíme a již se ladí nástroje a sku-
pina TEAM revival hraje k tanci a poslechu známé hity. Smráká se, občas se z nebe
snese pár kapek, ale těm, kteří přišli to vůbec nevadí! Skupina Sagar nastupuje do
již rozjetého vlaku zábavy a jeho rychlost se zvyšuje. Ale než se rozezní první tóny
přichází slosování vstupenek o ceny, které poskytla společnost TS a.s.. Světe div se,
přes šero jsou šťastní majitelé vstupenek záhy nalezeni a radostně si odnášejí auto-
atlasy a sadu nástrojů na „takovéto domácí grilování". Hudba rozproudila krev
účastníků a taneční parket se zaplňuje. Než vystoupí zlatý hřeb večera v podání
Rock and Roll Bandu Marcela Woodmana oči dětí a všech účastníků sledují bare-
vnou hru rachejtlí a světelných udělátek slavnostního ohňostroje, který pro děti
sponzoroval zhotovitel dětského hřiště — fa SPORTING — Ing. Vladimíra Hampla.
Poslední barevný záblesk a již to blýská a hřímá z pódia, kde pánové v károvaných
sakách a černých brýlích nenechají nikoho v klidu a chrlí na nás jeden hit za dru-
hým. Lidé tleskají a zpívají a tančí, zkrátka nikomu se nechce domů, ale vše jednou
skončí a ták pánové v netradičně barevných sakách zpívají poslední song a opou-
štějí jeviště. Než však stačí vlak zábavy zpomalit opět nastupují SAGAŘI a plnou pa-
rou vpřed! 

Poděkování za finanční či materiální pomoc patří všem našim štědrým sponzo-
rům, bez kterých bychom akci, v tomto rozsahu, nemohli zorganizovat a to fa Vo-
dotop FM, stavebniny CAJAR, Frýdecká skládka, autovrakoviště Milata, Sporting —
Ing. Vladimíra Hampla, BP projekt Valašské Meziříčí, VUHŽ, Peva — plast Vyšní
Lhoty, automotoslužby Jan Nondek a Libor Mlčák, TS a.s. , Plzeňský Prazdroj — pi-
vovar Radegast Nošovice, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, Sdružení ne-
závislých a obec Dobrá. Poděkování rovněž patří sponzorům, kteří ve spolupráci
s TJ Sokol Dobrá připravili v hospůdce Na Spartě vstupní občerstvení pro slovenské
a polské účastníky akce, kteří do obce dorazili v tom největším lijáku. Děkujeme na-
šim dobrovolným hasičům za pružné a bohaté občerstvení a také děvčatům — na-
šim hasičkám a všem ostatním ženám a dívkám, které ve svých kuchyních upekly
tak dobré koláče a zákusky a všelijaké dobroty pro naše slovenské a polské přátelé. 

Děkujeme za spolupráci manželům Romanidisovým, členům sportovní komise,
zaměstnancům obce Dobrá, TJ SOKOL Dobrá včetně fotbalové přípravky, základní
škole Dobrá a zejména paním uklízečkám, že nás „nepřetáhly mokrým hadrem",
když jsme se před deštěm uchýlili do tělocvičen školy, které již byly vzorně připra-
veny na začátek školního roku. Poděkování patří Standovi Nytrovi a Luďkovi Kotás-
kovi a vůbec celému družstvu Celina, našim „staříkům" pod vedením Petra Tancera,
zástupcům JUDO Dobrá, občanům obce, kteří se bez nároku na odměnu a ochotně
zapojili do příprav a organizace celé akce, zkrátka všem, byť zde nejmenovaným,
neboť mám pocit, že všechny vyjmenovat ani nelze.

Poděkování patří také těm, kteří se akce zúčastnili a svým úsměvem dokázali, že
k tomu, aby se lidé dobře bavili, není potřeba jen sluníčko a nebe bez mráčku, ale
stačí k tomu dobré srdce.

Přejeme všem úspěšné vykročení do školního roku 2009/2010 a již nyní se těšíme
na setkání v příštím roce. Bc. Alice Tancerová, starosta
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Děkujeme Vám, pane Bezděku, děkujeme pane Hradílku
Prázdninovou pohodu hned dvakrát zastínila nečekaná zpráva — ta, kterou

musíme přijímat s nejvyšší pokorou. Zemřeli pánové Petr Bezděk a Antonín
Hradílek… 

Oba udělali pro Dobrou, co bylo v jejich silách. Oba nezištně a celým svým
umem a zaníceností pracovali na poli kulturním, pan Bezděk jako filmový do-
kumentarista, pan Hradílek jako hudebník.

Kdyby mohli toto číst, asi by se — jak jsem je znal — usmívali; měli o věci
jiné mínění. Vzpomenu na slova Petra Bezděka, když jsme se jednou, téměř
v noci, potkali a povídali si o smyslu toho našeho nekonečného snažení. Mys-
lím, že tenkrát to vystihl přesně. Řekl — „já filmuju a je to můj koníček, a to je
všechna moje zásluha. Když to přeroste ve veřejný zájem, rád své výsledky
předložím a těší mně to — i ty ostatní“.

Snad to tak mělo být, ale totéž jsem — vyjádřeno jinými slovy — slyšel od
Toníka Hradílka, když jsem mu připomenul, jakou slávu sklízel se „svým“
orchestrem v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, Holandsku a až kdesi
v Mexiku: „Sláva, to nic není,“ mávl rukou, „já mám hudbu ohromně rád a že
se lidem líbí, jak ji s děckama dáláme, to už něco je, na ty já hrdý jsem!“

Vzpomínejme na oba v tom nejlepším. —
Rostislav Vojkovský

Změna vytápění Mateřské školy Dobrá a Obecního úřadu Dobrá, aneb
snažíme se o energetické úspory

V průběhu prázdnin se realizovala změna vytápění Mateřské školy Dobrá. Pů-
vodně byla školka zásobovaná teplem nadzemním teplovodem, kdy zdroj tepla byl
společný pro základní a mateřskou školu v kotelně základní školy. Tímto vytápě-
ním, protože školka má odlišný teplotní režim, obec vydávala ze svého rozpočtu víc,
než by bylo potřeba. Zajištěním samostatného vytápění obou škol dojde k výraz-
ným úsporám ve spotřebě plynu a tím k finančním úsporám.

Obdobný problém neekonomického vytápění byl rovněž v budovách obecního
úřadu. Dvě samostatně stojící budovy (úřadu a pošty se spořitelnou) byly vytápěny
společnou elektrickou kotelnou s pěti obrovskými kotly, které se nahřívaly na noční
proud. I zde jsme se potýkali s problémem odlišných teplotních režimů, zejména
u nebytových pronajatých prostor. V současnosti probíhá rekonstrukce a tuto top-
nou sezónu již budeme vytápět budovu obecního úřadu plynovou kotelnou a sa-
mostatná budova služeb bude rozdělena na čtyři samostatné topné soustavy tak,
aby si každý nájemce mohl zvolit nejekonomičtější způsob vytápění a to s ohledem
na svůj specifický provoz. Jedinou motivací byla opět výrazná finanční úspora, kdy
předpokládáme návratnost vložené investice v průběhu pár let.

Těmito aktivitami snahy obce o energetickou úsporu nekončí. V měsíci srpnu byly
podány dvě žádosti do operačního programu životního prostředí. Obě podané žá-
dosti byly zaměřené na úsporu energie výměnou oken a dveří a zároveň zateplením
budovy. S napětím budeme očekávat výsledky kontrolního a následně hodnotícího
„kolečka“, neboť se jedná o budovy základní a mateřské školy. Dáte mi jistě za-
pravdu, že provedením těchto opatření dojde k úspoře obecních financí, které lze
využít na jiné potřebné aktivity a stavby. Bc. Alice Tancerová, starosta
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Letní brigáda pro naše občany, kteří již mají občanku, aneb jak to do-
padlo?

V letošním roce obec zveřejnila možnost letní brigády pro děti, které již ukončily
povinnou školní docházku, tedy dovršily 15 let a dokončily 9 třídu ZŠ. Brigáda byla
určena dětem do 18 let, neboť právě tato věková kategorie má největší problém si
letní brigádu sehnat. Uspokojili jsme 22 žádostí a naše mládež byla rozdělena do
třech pracovních skupin. Nakonec na brigádu nastoupilo pouze 18 mládežníků
z nichž odpracovalo všech 10 dnů pouze 16. Ono vstávat každý den do práce, být
tam včas a pracovat tak, aby práce byla na konci dne za vámi vidět, není přeci jen
tak snadné, jak si to naše mládež představovala. 

Mládež byla rozdělena do třech pracovních skupin, které během prázdnin kom-
pletně a moc hezky natřely oplocení multifunkčního sportovního areálu včetně
všech potřebných konstrukcí, dle pokynu správce, dále pak provedli nátěr oplocení
domu pro seniory v centru obce a též jedno zábradlí u chodníku v lokalitě u kina.
Brigádníci rovněž vykonávali jiné pomocné práce přiměřené jejich věku a pomáhali
např. při čištění po zázemí staveniště na asfaltové ploše školního hřiště, s terénními
úpravami dětského hřiště, obnovili terénní úpravy u pomníčku na Sokolském hřišti,
pomáhali s přípravami na Velkou dobérskou. Naše budoucnost, mnohdy úplně po-
prvé, zažila pocit — přijít si pro výplatu a já si myslím, že si ji skutečně zasloužila
a práce je za nimi vidět. Pevně věřím, že se nám podobnou brigádu podaří zorgani-
zovat také v příštím roce. 

Poděkování patří nejen brigádníkům, ale též panu Sikorovi a panu Prčíkovi
s manželkou, kteří vykonávali nad mládeží dohled, radili jim, ale též kontrolovali
kvalitu odvedené práce. Bc. Alice Tancerová, starosta

Petice proti průjezdu kamionů Starou Dědinou
Počátkem letošního roku byla obci doručena petice občanů lokality Stará Dědina

proti průjezdu kamionů firmy ELKA trans místní komunikací ve Staré Dědině. Ar-
gumentací bylo nadměrné poškozování okolních nemovitostí vibracemi a též stav
komunikace v používaném úseku vykazoval značná poškození. 

Obec požádala o umístění dopravního značení omezující průjezd vozidel nad 12
t, s výjimkou vozidel Frýdecké skládky, ale, bohužel, úředníci Magistrátu města
Frýdku–Místku tuto zamítli. Nic nelze namítat proti jejich argumentům, ale obec
společně s občany dané lokality se nechtěla jen tak vzdát, a proto si nechala zpra-
covat znalecký posudek na únosnost a stavebně technický stav této komunikace,
pro podpoření svých argumentů. Společným úsilím se nám podařilo po týdnech
hledání nalézt firmu, která byla ochotna nezávislý posudek vypracovat, v dohledné
době a za rozumnou cenu. V průběhu měsíce srpna speciální vůz provedl měření
únosnosti podloží, byly navrtány sondy kvůli celkové skladbě vozovky a posudek
byl obci předán počátkem září. S napětím jsme čekali na jeho závěry. Výsledky jed-
noznačně říkají, že s ohledem na celkovou skladbu vozovky, za současného provozu
vozidel nad 12 tun, bude komunikace do tří let v dezolátním — havarijním stavu. Je
potřeba říci, že se předpokládá průměrná životnost komunikace 20 let a nový po-
vrch místní komunikace ve Staré Dědině byl položen po I. stavbě splaškové kanali-
zace v průběhu roku 2002!

Znalecký posudek vypracovala firma INSET s.r.o., pobočka Ostrava.
Okamžitě jsme závěry posudku zaslali s novou žádostí na Policii ČR a následně

bude zaslána na Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města
Frýdku–Místku a budeme věřit, že tyto argumenty jsou natolik věcné a nikoliv emo-
tivní, že naší žádosti bude v dohledné době vyhověno. Bc. Alice Tancerová, starosta
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Dočkáme se radarového měřiče rychlosti, aneb nevěřte letákům 
Obracejí se na nás občané s otázkou, která pálí nás všechny a to, kdy se konečně

dočkáme opravených stávajících chodníků v centru obce? Odpověď je stále táž,
s opravou se počítá po II. stavbě splaškové kanalizace a výstavba nových chodníků
se připravuje a v současné době probíhá majetkoprávní příprava pro podání územ-
ního rozhodnutí (dohody s vlastníky dotčených pozemků).

Reakce dotazujících je stále stejná: „Když chodníky jen tak nebudou, ať alespoň
auta jezdí dle pravidel, umístěte měřič rychlosti, vždyť už jej mají skoro v každé obci!“

Na obec přišel zástupce nejmenované firmy s letáčkem na dodávku radarových
měřičů rychlosti, kdy letáček sliboval tento měřič již od 40 tisíc korun. Letáček dále
vychvaloval technické vlastnosti a světelné parametry přístroje do nebe!

Rada obce rozhodla, že tuto cenu lze akceptovat a bylo vypsáno výběrové řízení
na dodávku a montáž 2 radarových měřičů rychlosti. Jaké bylo naše zděšení, když
při otevírání obálek s nabídkami se cena za jeden radar pohybovala kolem 85 tisíc
korun! Cena radu obce zaskočila a všichni jsme nevěřícně koukali na nejlevnější na-
bídku a onen zmiňovaný leták. Nedalo nám to a samozřejmě jsme se dotázali, jak je
možný takový rozdíl v ceně a bylo nám řečeno, že leták hovořil o základním měřiči,
jenže pak jsme se dověděli, že ten by nám byl k ničemu. No řekněte, k čemu měřič,
který neměří?!!

Také nám zástupce společnosti sdělil, že technická specifikace se vůbec nevzta-
hovala k nabízenému a na fotografii zobrazenému typu v letáčku, a pak věřte letáč-
kům !

Nakonec rada obce vybrala nejvýhodnější nabídku 1 ks radarového měřiče za
cenu s DPH 85 tisíc korun. Společnost, která vyhrála výběrové řízení byla sezná-
mena se skutečností, že obec má finance na zakoupení pouze na jednoho měřiče
a nabídla obci roční pronájem druhého přístroje s tím, že pokud obec do 12 měsíců
měřič odkoupí zaplacené nájemné bude odečteno od kupní ceny. Na nejbližší
schůzi rady obce budeme jednat o uzavření nájemní smlouvy a pevně věříme, že
zastupitelstvo obce na dofinancování kupní ceny druhého radarového měřiče rych-
losti uvolní finance z rozpočtu na rok 2010.

Bc. Alice Tancerová, starosta

Co se u nás děje ?
Rozšíření a oprava místní komunikace u MŠ Dobrá

Rada obce vypsala výběrové řízení na zhotovitele projektu s názvem „Rozšíření
a oprava místní komunikace u Mateřské školy Dobrá“. Zhotovitel, který byl po ter-
mínu zveřejnění vybrán, již pracuje na projektu, který bude řešit opravu celkového
povrchu této komunikace v úseku od křižovatky u č. p. 22 po železniční přejezd
u Ekomatu, možnost prodloužení splaškové gravitační kanalizace k napojení okol-
ních nemovitostí, zřízení odstavného parkovacího pruhu v okolí MŠ, realizace od-
vodnění plochy kolem plotu MSA (multifunkčního sportovního areálu), za dodr-
žení technických parametrů, což musí projektanti prověřit, obec požaduje umístění
dvou pevných retardérů k zajištění bezpečného průchodu dětí z MŠ a o několik de-
sítek metrů dál žáků ZŠ na MSA. Požádali jsme o zapracování připomínek občanů
dané lokality o výšce nivelety vozovky — požadujeme snížení v nejhorším případě
zachování současné výše, zajištění rovnoměrného vsakování dešťové vody do při-
lehlých zelených pásů apod. Po dokončení projektu, cca na konci prosince letoš-
ního roku, bude projekt vystaven na chodbě obecního úřadu k nahlédnutí a připo-
mínkování.
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Oprava autobusových zastávek Na Špici
V měsíci září byla zahájena oprava autobusové zastávky U Kříže, v lokalitě Dobrá

Na Špici, ve směru na Frýdek–Místek. Výherce TS a. s. v průběhu několika týdnů
provede demontáž stávajících polí, demontáž původní výplně, kompletní nátěr celé
konstrukce oplocení včetně příslušenství a zpětná montáž nových polykarbonáto-
vých výplní. Zastávka ve směru na Český Těšín se této opravy dočká v roce 2010, po-
kud to finanční možnosti obce na tento rok umožní.

Odstranění zjištěných vad na OBD 931 a 937
Dne 1. září 2009 bylo předáno staveniště firmě INTEX rodinné domy, která reali-

zuje „Odstranění zjištěných vad na ODB čp. 937 a 931“. Jedná se opravu obecních
bytových domů tzv. „lentilek“. Výběrové řízení na zhotovitele oprav probíhalo dva-
krát, poněvadž v prvním kole bylo osloveno 8 firem k podání nabídky. Nakonec, ze-
jména z důvodu celokrajské „proslulosti" kvality odvedené práce firmy, která tyto
domy stavěla, nebyla obci doručena jediná nabídka! 

Do druhého výběrového řízení se přihlásila jediná firma, která byla ochotna
opravy realizovat. Pokud se podzim vydaří, bude oprava provedena v letošním roce
(dle sdělení zhotovitele — je toto závislé na klimatických podmínkách a také na
tom, zda firmu nepřekvapí na lentilkách něco v projektu nečekaného), dle smlouvy
o dílo je dokončení nejpozději v červnu 2010. Celková cena s DPH na provedení
opravy je vyčíslena, dle nabídky, částkou 2 790 418 Kč. 

Celou částku uvolnilo zastupitelstvo obce ze svého rozpočtu, nikoliv z fondu
oprav OBD, jak se spekulovalo. Na opravu „pozáručních vad a nedodělků“ uvolnila
obec Dobrá k dnešnímu dni a ze svého rozpočtu částku cca 1 700 000 Kč. Všichni si
vzpomeneme, že záhy po kolaudaci, a to v letech 2004—2005, proběhla kompletní
výměna střešní krytiny včetně podbití střech u obou bytových domů (částkou cca
1 400 000 Kč). O kvalitní práci zhotovitele při výstavbě „lentilek“ tedy v žádném pří-
padě hovořit nemůžeme! Věříme však, že firma INTEX rodinné domy, která realizuje
opravy pod dohledem stavebního dozoru, znalce v oboru a zároveň i zpracovatelem
projektové doku-
mentace oprav,
a to Ing. Lampou,
odvede kvalitní
a poctivou práci
ke spokojenosti
obce a hlavně ná-
jemníků před-
mětných byto-
vých domů.
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Obecní úřad má nové interiéry, probíhá personální audit zaměst-
nanců

Občané obce Dobrá, ale též občané okolních obcí, zaznamenali zásadní změny
v prostorách obecního úřadu. Nejen že jsou všechny veřejnosti přístupné místnosti
nově vymalovány, ale rovněž zastaralý a nefunkční nábytek byl nahrazen novým,
který plně vyhovuje všem administrativním potřebám. Snažili jsme se pořizovat ná-
bytek v duchu obecních barev. Ne vždy to však bylo možné, neboť výrobce modrého
lamina nás zaskočil zastavením výroby. První kancelář sekretářky byla rekonstruo-
vána v roce 2005 na výročí založení obce a to z důvodu toho, že největší počet kli-
entů vstupuje pro informace právě do této kanceláře. Postupem let probíhaly re-
konstrukce všech místností, kdy stavební a elektrikářské práce si zajišťovala obec
svépomocí, abychom ušetřili finanční prostředky. Dodavatelé nábytku byli vybíráni
na základě veřejných výběrových řízení a lety se měnili. Příchodem krize šly ceny
tak dolů, že jsme si mohli z ušetřených peněz dovolit zahájit rekonstrukci obřadní
síně. Došlo k výměně světelných zdrojů, opravě stropu, výměně koberce, který pa-
matoval otevření budov OÚ, a také jsme obnovili malbu a pořídili nový nábytek.
V současné době občanka obce, paní Sumcová, intenzivně pracuje na zkrášlení ob-
řadní síně květinovými vazbami, aby všichni — snoubenci, maminky s dětmi, seni-
oři a další uživatelé — rádi přicházeli na občanské obřady do naší obce. Nezapo-
mněli jsme ani na půdní a sklepní prostory, které doznaly též zásadních změn a po-
dotýkám, že vše, co se událo, se dělo za minimální náklady.

Budovy a jejich okolí si rovněž zaslouží zásadní opravu. Projektanti připravují
projekt rekonstrukce a přístavby obecního úřadu a z tohoto důvodu se na budovách
a jejich okolí provádí jen nezbytně nutné práce, abychom nemrhali obecnímu
zdroji, když se možná v dohledné době dočkáme kompletní rekonstrukce.

Snahou obce a obecního zastupitelstva je — v souvislosti s krizí — šetřit náklady
na chod obce, jak jste si mohli přečíst v předchozích článcích. Další etapou, která
v letošním roce probíhá je zpracování personálního auditu zaměstnanců obecního
úřadu a obce vůbec. Smyslem auditu je přerozdělení a stanovení nových pracov-
ních náplní zaměstnanců, neboť tak, jak byly nastaveny v roce 1991—1995, jsou
v dnešních podmínkách nepoužitelné (změna legislativy, přesun kompetencí na
Magistrát města F–M a naopak nárust administrativy na obec). Personální audit,
o jehož konání rozhodlo zastupitelstvo obce a též na jeho zpracování uvolnilo po-
třebné finance, hodnotí rovněž pracovní vytíženost každého zaměstnance a po-
třebnost pracovního místa. Výsledky auditu a jejich uvedení v praxi by mělo zajistit
pro všechny klienty zlepšení fungování chodu obecního úřadu, zlepšení přístupu
jednotlivých úředníků ke klientům a v neposlední řadě též účelné vynakládání fi-
nancí obecního rozpočtu na jejich mzdy. 

Sběrný dvůr a komunitní kompostárna
Od loňského roku jsme vás informovali o tom, že v letošním roce plánujeme po-

dání žádosti do operačního programu kvótní prostředí s projektem „Zlepšení odpa-
dového hospodářství obce Dobrá“ v rámci kterého měl být zbudován sběrný dvůr
a komunitní kompostárna na zpracování veřejné a soukromé zeleně.

Vyhlédli jsme si obecní pozemky a rozjelo se jednání se zástupci stavebního
úřadu Dobrá a projektantů a rozjela se intenzivní příprava projektu. Vše vypadalo
velice nadějně, neboť, dle sdělení vedoucího stavebního úřadu, nic nebránilo zpra-
covat projekt a požádat o příslušná povolení. Jaké bylo naše překvapení, když ve-
doucí stavebního úřadu rozvázal s obcí pracovní poměr a pracovnice, která za něj
převzala agendu, nám sdělila, že se pan vedoucí spletl a námi zamýšlené využití po-
zemku není v souladu s územním plánem (respektive část těchto pozemků)! 

13



Nejen, že nám pan vedoucí „zavařil“ na všech frontách, neboť na zpracování pro-
jektu obec dostala dotaci z Moravskoslezského kraje časově vázanou, ale je nutno
pozemky změnou územního plánu vyjmout k příslušnému využití. Rovněž šance
obce k získání finančních prostředků se pozdějším podáním žádosti zmenšuje, ne-
boť dle informací pracovníků Státního fondu životního prostředí bude v podzimní
výzvě zajímavé množství financí a nepředpokládá se velký počet žadatelů. Vznikne-
-li obci škoda, bude vymáhána po způsobiteli, protože tady končí legrace a ve hře je
cca 200 tisíc korun!

Dětské hřiště v provozu 
Rada obce Dobrá schválila návštěvní řád dětského hřiště, které se oficiálně dnem

14. 9. 2009 zpřístupnilo veřejnosti. Je nutno říci, že obecní rada mezi sebou vedla
dlouhou polemiku o provozní době. Nakonec jsme, po dohodě se základní školou,
ustoupili požadavkům maminek a rozhodli jsme o zpřístupnění dětského hřiště již
od 8.00 hod. Podmínkou pro zachování této provozní doby je dodržování návštěv-
ního řádu a zodpovědnost dospělých osob za to, že děti nebudou narušovat
a ohrožovat bezpečnost výuky základní školy. V případě problémů a neukázně-
nosti návštěvníků dětského hřiště dojde ke změně provozní doby a to od 15.00 hod,
neboť multifunkční sportoviště v době od 8.00 do 15.00 hod musí sloužit pro po-
třeby základní školy a naší prioritou je bezpečnost žáků. Pevně věříme, že tento ka-
tastrofický scénář nenastane a celý areál bude sloužit všem, vždyť na naše dětské
hřiště přijíždějí maminky se svými dětmi z okolních obcí, ale též z Frýdku–Místku,
a to je co říct. 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Provozovatel: Obec Dobrá, Dobrá 230, 739 51 Dobrá, IČ 296589

1. Otevírací doba pro veřejnost
Od 1. května do 31. října od 8.00 do 20.00 hod.
Od 1. listopadu do 30. dubna od 8.00 do 16.00 hod. 

2. Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti 
ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. 

3. Děti do 12 let — vstup povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

4. U dětí do 6 let je povoleno používat zařízení pouze pokud je zabezpečený
trvalý dozor dospělé odpovědné osoby.

5. Uživatelé dětského hřiště a pískoviště jsou povinni řídit se ustanoveními
návštěvního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek,
čistotu a bezpečnost.

6. Návštěvník je povinen 
— respektovat návštěvní řád dětského hřiště a zároveň provozní řád multi-

funkčního sportovního areálu a pokyny správce
— při nerespektování návštěvního řádu dětského hřiště nebo provozního řádu

multifunkčního sportovního areálu je správce oprávněn uživatele z hřiště
vykázat a tento je povinen uposlechnout

— chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval a neomezoval ostatní ani
sám sebe
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— dodržovat čistotu
— zdržet se činností, které jsou v návštěvním řádu zakázány
— dodržovat věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky

a) herní sestava „Čížov“ (skluzavka), typ 31–2010–0276, věková skupina od 3 let
b)šplhací zahrada s lezeckými stěnami, typ 26–2100–0012, věková skupina

od 4 let
c) šplhaví souprava „lezecká“ ( se šplhací tyčí), typ 26–4000–0002, věková

skupina od 5 let
d)řetízková houpačka dvoumístná „Steel“, typ 22–1000–0002, věková

skupina od 4 let
e) pérovací pes, typ 2A, věková skupina od 3 let
f) kládová houpačka čtyřmístná, typ 22–3900–0000, věková skupina od 3 let
g) pískoviště, typ 10—1150—8001, bez věkového omezení pod dohledem

dospělé osoby
h)pružinová lavice, typ 24–1101–0000, věková skupina od 3 let
i) domeček s verandou, typ 14–1750–0000, bez věkového omezení pod

dohledem dospělé osoby
j) lanová dráha, typ 206360—0000, věková skupina od 4 let

— dbát zvýšené opatrnosti při souběhu užívání dětského hřiště a zbývajících
sportovišť v rámci multifunkčního sportovního areálu při výuce tělesné vý-
chovy žáků Základní školy Dobrá. V případě rizika úrazů uživatelů dětského
hřiště způsobeného činnostmi žáků Základní školy Dobrá při výuce tělesné
výchovy jsou uživatelé povinni, na pokyn vyučujícího, dočasně prostory
dětského hřiště opustit na dobu nezbytně nutnou. Neuposlechnutím 
tohoto pokynu se provozovatel zbavuje odpovědnosti za vzniklé škody na
zdraví či majetku uživatelů dětského hřiště.

7. Za nedodržení řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba
popřípadě rodiče či jiní zákonní zástupci uživatele.

8. Na dětském hřišti je povoleno vstupovat na trávníky.

9. Na dětském hřišti je zakázáno
— v době školního vyučování od 8.00 do 15.00 hod vstupovat či vjíždět mimo

prostory dětského hřiště, s ohledem na zajištění bezpečnosti dětí při výuce
tělesné výchovy je výslovně zakázáno vstupovat a vjíždět na jiné sportoviště
v rámci multifunkčního sportovního areálu v době školního vyučování

— klouzání na skluzavce ve stoje
— houpání se na řetízkových houpačkách bez přidržování se oběma rukama

popř. vyskakování ze sedátka za pohybu
— vylézání na střechy věží
— přelézání zábran a zábradlí
— zatěžovat lanovou dráhu více jak jednou osobou, maximální hmotnost

osoby do 120 kg
— poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení, vybavení a veřejnou zeleň
— vstupovat se zvířaty
— kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
— manipulace s otevřeným ohněm

15



— užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při
zjištění závady na zařízení

— v horkém počasí může být povrch herních prvků a zařízení rozpálen na
teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející osoba, a též
každý uživatel, je povinen teplotu zařízení předem překontrolovat a pří-
padně vstup dítěti zakázat. 

— Pokud jsou dětské hřiště, pískoviště, herní prvky a vybavení poškozeny či
ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí
uživatele.

10. Za nedodržení řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

11. Provozovatel neručí na dětském hřišti a pískovišti za případnou ztrátu před-
mětů ve vlastnictví uživatele.

12. Porušování tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů,
pro podnikající fyzickou osobu při výkonu své podnikatelské činnosti nebo
pro právnickou osobu do výše 200 000 Kč a u fyzických osob do výše 30 000 Kč.

13. Při vzniku nebo zjištění škody či závady a rovněž v případě znečištění zařízení
dětského hřiště je nutno okamžitě informovat správce areálu.

14. V případě úmyslného poškození či poškozování zařízení dětského hřiště
neprodleně informujte Policii ČR popř. správce areálu, kdy způsobitel je povi-
nen vzniklou škodu uhradit.

Děkujeme vám, že dodržujete návštěvní řád.

Důležitá telefonní čísla:
Správce areálu: 739 630 870 
Provozovatel Obec Dobrá: 558 412 311
Rychlá záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Policie ČR: 158
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Návštěvní řád veřejného dět-
ského hřiště schválila Rada obce
Dobrá na svém jednání konaném
dne 7. září 2009 usnesením čís.
105.11 s účinností od 14.září
2009.



Volné nebytové prostory
V mateřské školce Dobrá a v budově Obecního úřadu Dobrá ( místnost po fotoa-

teliéru DAMA) jsou volné nebytové prostory k pronájmu, bližší informace u starosty
obce na tel.č. 736 614 716, místostarosty obce na tel.č. 736 614 715 nebo na úřed-
ních deskách obecního úřadu. 

Upozornění pro občany
Obec přijala obecně závaznou vyhlášku, která je účinná řadu let, kterou mj. ome-

zujeme dobu a dny pro pálení suchých rostlinných zbytků. Tato OZV byla přijata na
základě žádostí vás, občanů. Žádáme všechny spoluobčany, aby se s vyhláškou
č. 2/2006 seznámili na www.dobra.cz, sekce obec, obecní vyhlášky, a prosíme
všechny o její dodržování a ohleduplnost vůči svým sousedům.

Suché rostlinné zbytky lze pálit od pondělka do soboty v době od 6.00 do 15.00
hod. Ve dny státního svátku a ve dnech pracovního volna je pálení suchých rost-
linných zbytků zakázáno! OZV platí na celém území obce Dobrá.

Podzimní úklid rodinných domů
Vážení spoluobčané, nadešel čas opětovně rozmístit velkoobjemové kontejnery

pro uložení nadrozměrného odpadu z vašich domácností. Upozorňujeme, že do
těchto kontejnerů nepatří mrtvá zvířata, stavební suť, složky které obsahují nebez-
pečný odpad (pneumatiky, oleje, zbytky barev, zářivky apod.) a odpad doutnající či
dokonce kapalný! Udržujte v okolí kontejnerů pořádek, dbejte aby nedocházelo
k přeplňování 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, takto:

12.—13. 10. U trati ČD naproti č. p. 281 (železniční přejezd na Špici)
U trati ČD naproti č.p. 463 ( za autobusovou zástavku na Špici)

13.—14. 10. Stará dědina před velkoskladem zeleniny (u pana Urbance)
Za mostem na Hliník naproti č. p.181

14.—15. 10. U hřiště TJ Sokol
U bytovky č.p. 309 u dřevoskladu

15.—16. 10. U mostu na Skalici
U Kačabaru — boční vjezd na hřiště Sparta

16.—17. 10. Stará autobusová zástavka na Skotni, bývala cesta na Pazdernu
Autobusová zástavka U lesa (Křibíka)

19.—20. 10. Na Kamenci naproti č. p. 722
Směr F–M naproti č. p.146 (u hřbitova)

20.—21. 10. K Nošovicím naproti č. p. 650
Směr Nošovice u vlečky do pivovaru

21.—22. 10. U hřiště ZŠ parkovací plocha ze strany od restaurace Na Sýpce (dva
kontejnery)

22.—23. 10. Na Vrchy u vodojemu
U studny — bývala cesta na Pazdernu naproti č. p. 184

Děkujeme všem občanům za kladný přístup k životnímu prostředí v naší obci.
Ladislav Žurek místostarosta
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Sběr ojetých pneumatik
Upozorňujeme spoluobčany, že v týdnu od 5. do 10. 10 mají možnost se zbavit

ojetých pneumatik. Tyto je možné uložit do prostoru plechového skladu za obec-
ním úřadem.

Děkujeme za spolupráci, za šetrný přístup k životnímu prostředí.
Ladislav Žurek místostarosta 

Sportovní komise při Radě obce Dobrá vás zve 
Dne 24. října 2009 od 10 hodin se uskuteční 2. ročník „Doberské drakiády“.
Sraz účastníků a příznivců dobré zábavy bude u vodárny na Vrchách. S sebou po-

kud možno létajícího draka jakýchkoliv rozměrů.
Odměny zajištěny pro všechny děti. Dospělí nepřijdou zkrátka, horký čaj + …

bude k dispozici.
Přijďte se všichni dobře pobavit, jako v minulém roce.

Za sportovní komisi René Křižák

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
oznamují, že v termínu cca od 9. do 27. 10. 2009 bude v obci Dobrá prováděn pra-
videlný opis vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava a.s.

Beseda v knihovně
V rámci Týdne knihoven dne 7. října v 17.00 ve v Místní knihovně Dobrá uskuteční

beseda s manželi Špilarovými. Téma besedy je Oceánie — Perly Havajských ostrovů:
Šest havajských ostrovů, šest perel v Tichomoří. Každá jiná, všechny ale ráj na zemi.
Divoká krajina, výstup na sopku Mauna Loa, přechod napříč ostrovem Molokai…

Od této autorské dvojice vlastníme v knihovně osm cestopisných knih ze tří kon-
tinentů, které spolu navštívili. Pan Václav Špilar měl výstavu svých fotografií v Praze.

Těší se na vás vaše knihovnice

Základní ‰kola v Dobré se opût hlásí….
Prázdniny utekly jako voda….

Ano, opravdu utekly jako voda. Bylo pěkné počasí, všichni mohli relaxovat u vody,
na horách, v příjemném prostředí doma, s rodinou, s kamarády… prostě a jasně pro
všechny RELAXACE, POHODA…

Jenže čas je neúprosný, je 1. září — a začíná opět nový školní rok.
Přicházejí noví „prvňáčci“, bývalí „osmáci" jsou „deváťáci“… A opět ten shon, po-

vinnosti, starosti, ale snad i radosti…

Zeptali jsme se našich „páťáků", jaké byly prázdniny a jak se těšili do školy?
…Prázdniny byly super, nemusel jsem brzy vstávat… Netěšil jsem se, musím brzy

vstávat…
…SUPER… Těšila jsem se na domácí slohové práce (ty miluju).
…Prázdniny byly velmi krátké, ale byly bezva. Byla jsem u babi a dostala jsem krá-

líka… Nebaví mě učit se…
…Prázdniny byly super… Těšila jsem se, protože uvidím své kamarády a chci se

naučit něco nového…
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…Prázdniny byly dobré, ale moc krátké… Netěšil jsem se do školy, protože do ní
nerad chodím…

…Byly fantastické, protože jsme byli v Chorvatsku a na vodě… Netěšila jsem se do
školy, protože se ve škole učí a sedí…

…Prázdniny byly moc fajn… Těším se, že budu mít nové učitelky…
…Super… Ne, netěším se, škola je nudná…
…Bezva, naučila jsem se trochu plavat… Trochu jsem se těšila, protože máme mít

novou paní učitelku…
…Spokojené, „furt" jsem něco dělal… Já jsem se těšil do školy, protože doma je

nuda…
…Prázdniny se mi líbily, byla jsem v Řecku… Těšila jsem se na spolužáky, netěšila

jsem se na matematiku…
…Docela dobré… Těšila jsem se, škola se moc změnila, máme nové šatní skříňky

a novu paní učitelku…

Vážení rodiče a vážení učitelé,

bereme tyto bezprostřední výroky v úvahu. Také si klaďme otázky:
Proč jsou prázdniny „SUPER“ a proč jsou prázdniny „NUDNÉ“?
Proč se děti, naši žáci, do školy těší a proč je pro některé školy postrachem a zá-

těží?
Nevymlouvejme se na současnou ekonomickou krizi, nevymlouvejme se na ne-

dostatek času — vždyť přece v našich dětech je budoucnost nás všech!

Mgr. Eva Brudíková  •  Žáci a žákyně 5.A a 5.B třídy
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Den otevfien˘ch dvefií aneb Vítáme vás v na‰í ‰kolce
Prázdniny nám opět utekly jako voda a naše nejmenší děti se 1. září vydaly i se

svými blízkými do naší mateřské školy. V tento den bývá již od brzkých ranních ho-
din mateřská školky otevřená všem dětem, jejich rodičům, prarodičům, sourozen-
cům, prostě všem, kteří je přišli doprovodit a zároveň s nimi pobýt, pohrát si,
zkrátka zpříjemnit dětem první chvíle ve školce.

Většina dětí přicházela s úsměvem na rtech do pro ně již známého prostředí, kde
na ně v jednotlivých třídách čekaly jejich paní učitelky. U nově příchozích dětí se
občas objevily slzičky, ale všichni společně jsme nakonec první den ve školce v po-
hodě zvládli také díky drobným roztomilým dárečkům v podobě míčků, zvířátek
i veselých samolepek, které děti dostaly. Za ně patří velký dík paní Polákové jako
hlavnímu sponzorovi.

V letošním školním roce navštěvuje naši mateřskou školu ve 4 třídách celkově 104
dětí.

Ve třídě SLUNÍČEK, kde je zapsáno 26 dětí, se dětem věnují paní učitelka Alena
Gorgolová a Eva Kavková.

Třída BROUČKŮ má rovněž 26 dětí a zde učí paní učitelka Drahomíra Dvořáčková
a Lenka Tvrdá.

Třídu DELFÍNKŮ navštěvuje 25 dětí a pracuje zde s dětmi paní ředitelka Marie
Němcová a paní učitelka Marcela Latochová.

Třída VČELIČEK má zapsáno 27 dětí a věnuje se jim zde paní učitelka Mirka Alfe-
ryová a Ludmila Hrstková.

Také letos máme pro děti připraveno mnoho kroužků, jako např. výtvarný krou-
žek, angličtinu, hbitý jazýček, fotbalovou přípravku pro chlapce, či děvčaty oblí-
bené břišní tance.

Snaha o zlepšení vybavenosti školní zahrady mateřské školy
Aby se našim dětem líbilo nejen v mateřské škole, ale aby měly také dostatečné

využití na naší školní zahradě, přihlásila se naše mateřská škola do programu PRA-
ZDROJ LIDEM.

Pokud bude náš projekt úspěšný a bude zařazen do hlasování, naleznete bližší in-
formace na vstupních dveřích mateřské školy i v jednotlivých šatnách tříd.

Držte nám proto pěsti a v případě postoupení projektu prosíme všechny o pod-
poru při hlasování.

Děkujeme Mgr. Drahomíra Dvořáčková

Pfiípravka TJ Sokol Dobrá — fotbalová sezóna zaãala!
Fotbalová sezóna je již v plném proudu. Tréninky na Spartě každé pondělí

a středu od 16,30 do 18,00 pro přípravku a děvčata. Také každé úterý a čtvrtek tré-
nují mladší a starší žáci, účastníci krajského přeboru.

Velice rádi přivítáme nové hráče — zejména ročníky 1999, 2000, 2001, 2002
a mladší. Máte dítě ve věku 5—8 let? Ideální doba začít s fotbalem.

Přikládáme foto ze soutěží, které jsme uspořádali na Velké Doberské, nejen pro
naše děti, ale pro všechny, kteří měli chuť se zapojit do soutěží „sestřel si svou od-
měnu“ a „král střelců“ o ceny časopisu ABC. Velká účast na všech soutěžích potvr-
dila, že fotbal všechny baví, což potvrdili také slovenští přátelé, včetně jejich tre-
néra.
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Přípravka Doberským
prvňáčkům 

Fotbalová přípravka TJ Sokol
Dobrá a Ringier ČR vydavatel ča-
sopisu ABC připravili společně
na úterý 1. září. 2009 milé uvítání
pro 34 prvňáčků ZŠ Dobrá. Vě-
říme, že jsme našim nejmenším
žáčkům ZŠ Dobrá udělali radost.

První den ve školní lavici s dárky >>

1. dívčí turnaj v Dobré — u příležitosti Velké doberské 2009 
První dívčí turnaj v Dobré při slavnostech Velké doberské byl poznamenán ex-

trémním deštěm, který také ukončil celý turnaj předčasně. Důvodem byla nezpů-
sobilá hrací plocha multifunkčního hřiště po vydatném dopoledním lijáku.

Výsledky zápasů:
SKG Český Těšín—FK Brušperk 3:0
TJ Sokol Dobrá—SKG Český Těšín 1:3
TJ Sokol Dobrá—FK Brušperk 1:1

Umístění dle výsledků:
1. místo: SKG Český Těšín
2. místo: TJ Sokol Dobrá
3. místo: FK Brušperk

S výkonem našich děvčat jsme velmi
spokojeni, protože v prvním zápase
jim nerozhodný výsledek utekl až v zá-
věru a naopak v druhém zápase jim ví-
tězství nepřála poslední minuta tur-
naje. V takto deštivém počasí, však po-
dali moc bojovný výkon, když náš tým
byl složen z hráček ročníku 1994 až
1999 ! 

Všem hráčkám děkujeme za vzornou
reprezentaci oddílu. Věříme, že budete
i nadále poctivě trénovat a příště to
bude zlatá medaile.

Děkujeme paní starostce Alici Tance-
rové nejen za zahajovací výkop, ale
také za občerstvení pro všechny hráčky
a krásné ceny.

Další informace o fotbalové pří-
pravce najdete na www.fotbaldob-
rauf–m.blog.cz
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Zahajovací výkop paní starostky odstartoval
turnaj



Nová posila TJ Comfortu
Dobratice v 2. lize žen!

V minulém týdnu došlo k do-
hodě mezi kluby a již nic ne-
bránilo k tomu, aby na roční
hostování do TJ Comfortu
Dobratice žen odešla hráčka TJ
SOKOL Dobrá Viros Dominika
Lepíková a mohla již tuto ne-
děli nastoupit do svého 1. ligo-
vého utkání za TJ Comfort
Dobratice proti Holešovským
Holkám.

Přejeme Dominice Lepíkové
hodně fotbalových úspěchů
a věříme, že bude přínosem to-
muto skvělému týmu v Dobraticích pod vedením trenérky Lucie Uhrové.

Přeje celý Realizační tým TJ Sokol Dobrá.

Výborné výsledky z přeboru Moravskoslezského kraje v žákovských a doro-
steneckých kategoriích.

Druhý zářijový víkend proběhl v ostravské hale „Sareza“ krajský přebor všech žá-
kovských a dorosteneckých kategorií v judu. Dobrá nominovala 11 závodníků.

Ze současného závodního týmu chyběl pouze Václav Mališ, který je na rekreaci
v Itálii. Od všech našich závodníků jsme očekávali dobrý výsledek, podpořený inten-
zivní přípravou v průběhu měsíce srpna. Pět titulů přeborníka kraje a dalších pět me-
dailových umístění potvrdilo naše očekávání. Titul přeborníka kraje vybojovali v žá-
kovských kategoriích Marie Dužíková, Adriana Skotalová a Lukáš Janulek. V kategorii
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Zahájení tréninků přípravky na Velké dober-
ské.

Mnoha fotbalových soutěží se zúčastnili i žáci ze
Slovenska.



dorostenců vybojovali titul Michaela Kesová a Vojtěch Bezruč. Do finále se probojo-
vali a stříbrné medaile získali Vít Jerglík, Michal Gomola a Marek Měchura. Třetí skon-
čila Sabina Braneacová. Všichni přeborníci mají zajištěn přímý postup na mistrovství
české republiky. Ostatní budou ještě bojovat ve dvou nominačních závodech v Brně
a Ostravě, kde budou muset nasbírat dostatek postupových bodů. Velmi dobrý výkon
předvedl na soutěži Lukáš Janulek, který se ve finále střetnul s favorizovaným Konop-
kou z Karviné. Svým mimořádně bojovným výkonem a agresivním přístupem nedal
překvapenému soupeři vůbec žádnou šanci. Stejnou pochvalu zaslouží také Michal
Gomola, který v průběhu soutěže uplatňoval velmi dobrou techniku a ve finále pod-
lehl po vyrovnaném boji soupeři s vyšším technickým stupněm odbornosti. Nezkla-
mala ani děvčata v čele s Michaelou Kesovou, která předvedla v souladu s očekává-
ním bezchybný výkon. Velkým zklamáním bylo pro trenérku Prőllovou vystoupení
Jerglíka a Bezruče v žákovských kategoriích, kde byli oba favorité na vítězství. Jejich
nesoustředěnost a podcenění soupeřů jim však přineslo pouze druhá místa a oba bu-
dou muset tvrdě bojovat na dalších postupových soutěžích, aby si zajistili účast na
mistrovství republiky. Zklamání z jejich výkonu nezlepšil ani titul přeborníka kraje
pro Bezruče v dorostenecké kategorii, kde se tento závodník po důkladném „vyčištění
žaludku“ vyhecoval a nepříjemně překvapil své starší a technicky vyspělejší soupeře. 

Mimořádně vydařený nábor nových členů.
Poslední úspěchy doberských judistů na mezinárodním a domácím sportovním

poli vyvolaly vzrůstající zájem o členství v klubu juda, což potvrdil v desetileté histo-
rii nejúspěšnější nábor nových členů školního kroužku z řad žáků prvního stupně ZŠ
a předškoláků.Velký počet cvičících nastoluje problém s velikostí tatami, které je
v současnosti položeno na jedné třetině malé tělocvičny. Investice v hodnotě cca.
90.tis.Kč k položení tatami na celou plochu tělocvičny však není v možnostech klubu.
Děláme taková opatření, abychom nápor nových zájemců zvládli a dopřáli jim kva-
litní tréninkovou přípravu. Dá se předpokládat, že v průběhu měsíce září a října bude
přírůstek členů dále pokračovat.

Přijď mezi nás do školního kroužku.
Každé úterý a čtvrtek od 16 hod.
Budujeme posilovnu

Po dohodě s paní ředitelkou školy Mgr.Evou No-
vákovou, jsme se rozhodli vybudovat posilovnu
v prostorách nářaďovny malé tělocvičny. Toto opat-
ření si vyžádala potřeba další kondiční přípravy
starších žáků a dorostenců. Posilovna bude ve vol-
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ných termínech k dispozici také ostatním cvičícím složkám a zaměstnancům školy.
Zatím velmi skromné vybavení bychom chtěli doplnit za pomoci darů věnovaných
občany obce. „Žádáme občany, kteří mají doma nevyužité činky, lavice nebo posi-
lovací stroje, aby je darovali ve prospěch naší mládeže.“ Poděkováním jim budou
sportovní úspěchy doberských judistů a malý upomínkový předmět. Na přání uve-
deme jméno sponzora v prostorách posilovny. Bližší informace na tel.č. 605513429.

Velká cena Brna
hostila 18.—20. září tisícovku judistů všech kategorií z celé Evropy. Raritou byla vý-

prava z Islandu. Doberští judisté zde byli v zastoupeni 10 borci, pro které byla soutěž
dalším nominačním turnajem na mistrovství ČR. Povinost vybojovat bodovaná umís-
tění zde měli především starší žáci Jerglík a Bezruč, kteří se nenominovali přímo
z krajského přeboru. I pro ostatní členy výpravy však případné bodované umístění
vytváří lepší možnosti pro nasazení do tabulky nejvyšší republikové soutěže. Všichni
naši judisté a judistky měli velmi náročnou konkurenci, která je motivovala k zodpo-
vědnému a bojovnému výkonu, což také dokládá celkový mimořádný úspěch. V první
den soutěže jsme měli zastoupení v Michaele Kesové která vybojovala stříbro v kate-
gorii dorostenek, když ve finále podlehla rakouské reprezentantce, držitelce černého
pásu. Nejlepší výkon z českých judistek jí dává solidní šance pro další cestu ke státní
reprezentaci. V neděli se prali mladší a starší žáci a žákyně. Reputaci z krajských pře-
borů si napravil Vojtěch Bezruč, když vybojoval zlato v kategorii starších žáků do 60
kg. Vít Jerglík skončil v —66 třetí a připsal si tak další důležité nominační body. Mi-
mořádně bojovný výkon předvedl ve váze do 42kg bronzový Lukáš Janulek. Zlato v ka-
tegorii mladších žákyň doslova vyválčila Adriana Skotalová když její technické do-
vednosti byli trenérkou hodnoceny velmi kriticky. Stříbrná Marie Dužíková měla
v soutěži těžkých vah šest zahraničních soupeřek a na jejím výkonu bylo znát tech-
nické zlepšení podpořené chutí a bojovností. Sabina Braneacová se probojovala až do
finále váhy do —48kg. kde podlehla výrazně lepší Rusce a získala stříbro. Bratři Mě-
churové, Václav Mališ a Michal Gomola předvedli výkon který na medailové umístění
nestačil. Všichni však zabojovali a rozhodně získali další důležité zkušenosti. Sedm
medailí na tak významné a silně obsazené soutěži je určitě velký úspěch doberského
juda, který vidí také trenéři státní reprezentace a ostatní silná, především pražská
konkurence. 

Vãelafiení je staré jako lidstvo samo
K prvnímu setkání člověka se včelami a jejich produkty došlo už v pravěku. Zpo-

čátku šlo zřejmě o kontakt náhodný a jednorázový, kdy kvůli získání medu do-
cházelo k ničení lesních včelstev. Postupně však převládla snaha využít blízkost
včel ve svůj prospěch, a tak vzniklo lesní včelařství, tzv. brtnictví, kdy včely měly
svůj útulek v lese ve ztrouchnivělých kmenech stromů, a domácí včelařství, kdy
byly včely umístěny v úlech nedaleko lidských obydlí. Z medu se vyráběly různé
medovníky, sladily se jím koláče, mazal se na chleba, byl používán k přípravě ma-
sitých jídel, přislazovalo se jím víno a pivo, velmi populární byla medovina. Vy-
užití našel také včelí vosk, používal se k výrobě svíček, známé bylo modelování
z vosku, své uplatnění našel i v lékařství při léčení starých ran, otoků atd. 

Ve středověku se včelaři mohli sdružovat do cechovních organizací. Jejich samo-
správa byla tvořena starším včelařem, zvaným landfojt nebo lamfojd, purkmistrem,
čtyřmi přísedícími a šesti konšely. Jednání na zasedáních se řídilo včelařskými
právy nazývanými také medařské artikule. Každý, kdo chtěl včelařit, se musel při-
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hlásit k právu medařskému a zaplatit poplatek zvaný přípovědné. Lesní včelaři na-
víc museli odvádět určitý poplatek majitelům lesa, protože těm patřilo vše v lese,
včetně včel. Za to ovšem měli svobodný vstup do lesa a mohli k činnosti spojené se
včelařením použít i vhodné lesní dřevo. Pokud se včely začaly rojit a uletěly, měl je-
jich majitel právo jít za nimi na určitou vzdálenost (jedny hony od svého gruntu)
a vzít si je zpět. Pokud ovšem uletěly dál, byly pokládány za věc bez pána a připadly
podle staré zvyklosti vrchnosti. Pokud se včelstva nakazila, musel být každý takový
případ nahlášen landfojtovi, který rozhodl o dalším postupu. Pokud zjistil, že včel-
stva jsou nemocná a slabá, rozhodl o jejich likvidaci. Naopak ten, kdo onemocnění
včelstva nenahlásil a způsobil tím ostatním včelařům škodu, musel zaplatit pokutu. 

Frýdecké medařské artikule neboli medařské právo byly vydány v roce 1641 hra-
bětem Jiřím z Oppersdorfu. Je však velmi pravděpodobné, že na Frýdecku existo-
vala nějaká organizace včelařů již dávno předtím. V dokumentu z roku 1641 je totiž
informace o tom, že poddaní z frýdeckého panství přišli za Jiřím z Oppersdorfu, aby
jim medařské právo obnovil a doplnil ho o některé další nařízení. Není to ale první
zmínka o včelaření na Frýdecku, už v urbáři z roku 1580 je údaj o tom, že jistý Vítek
Karas z Lískovce platil 4 groše za včely v sedlišťském lese a u vesnice Lískovec jsou
pak informace o tom, že Jiřík Litva z Žabně dával plat 10 grošů od včel v lese a Jan
Vodotěk pak 4 groše a 6 denárů za totéž. 

Podle zmiňované listiny Jiřího z Oppersdorfu z roku 1641 k frýdeckému medař-
skému právu náleželi občané města Frýdku a obyvatelé všech vesnic na frýdeckém
panství, kteří chovali včely. Jsou tam také uvedeny konkrétní osoby, které byly po-
vinny platit poplatky, poskytovat med a včelí vosk. Jednalo se např. Jakuba Šidla
z Bruzovic, Jana Milotu a Pavla Chmelaře z Dobré, Gdula z Raškovic či Charváta
z Lubna. Za ZO včelařů v Dobré Mgr. Petr Juřák

Plán Klubu seniorÛ na IV. ãtvrtletí 2009
7. 10. Zájezd — návštěva Zoo na Sv. Kopečku u Olomouce. Dále návštěva města

Olomouc, kde bude prohlídka zajímavostí a památek s průvodcem. Odjezd
v 7.00 hodin z parkoviště u kostela.

21. 10. Výšlap ke Koníčkovi — odjezd vlakem ve 12,40 hodin do Dobratic.

4. 11. Přednáška MUDr. Moravce v klubovně od 15.00 hodin.
Bude se vybírat na večírek při výroční schůzi 100 Kč.

18. 11. Promítání kazet v klubovně od 15.00 hodin.

25. 11. Výroční schůze v Obecníku s pohoštěním, začátek v 15.00 hodin. Jako
obvykle  každý účastník si připraví dárek do tomboly — předem děkujeme.

9. 12. Mikulášská nadílka v klubovně od 15.00 hodin. Bude připraveno malé po-
hoštění.

30. 12. Závěr roku v klubovně od 15.00 hodin — pohoštění vlastní včetně dobré
nálady.

Středy mimo program, tj. 14. a 28. října, 11. listopadu a 2. a 16. prosince, bude
opět od 15.00 hodin otevřena klubovna — program vlastní s možností malého ob-
čerstvení.

Návštěva divadla v Ostravě se odkládá na I. čtvrtletí příštího roku z důvodu ma-
lého zájmu v minulosti. 
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Zahrádkáfii informují
Okresní výstava ovoce a zeleniny se uskuteční ve dnech 9.—11. 10. 2009 v Lido-

vém domě v Místku. Výstava bude letos zaměřena na staré krajové odrůdy.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Dobré pořádá výstavu
ovoce a zeleniny ve dnech 3. 10.—5. 10. 2009 v Požární zbrojnici v Dobré.Výpěstky
od spoluobčanů jsou vítány.

Za ZO ČZS předseda, Čestmír Jež

Změna ordinační doby — MUDr. Iva Kučerová — Dětské středisko
v době od 29.9.2009 do 7.10.2009

29.9. úterý 7.30 — 9.00 hodin
30.9. středa 14.30 — 16.00 hodin
1.10. čtvrtek 7.30 — 9.00 hodin
2.10. pátek 7.30 — 9.00 hodin
5.10. pondělí 7.30 — 9.00 hodin
6.10 úterý 7.30 — 9.00 hodin
7.10. středa 14.30 — 16.00 hodin 

Změna ordinační doby — MUDr. Petr Moravec, obvodní lékař
ve dnech 23. 10., 26. 10. a 27.10.2009 NEORDINUJE.
Zastoupí MUDr. Kareta na středisku Lučina.

AUTOŠKOLA JISKRA, Jiří Kreuziger
nabízí 

výuku a výcvik v učebně Dobrá — budova obecního úřadu.
Provozní doba:

pondělí a středa od 14.45 do 16.15 hodin
Kontakt: 603 442 920, 608 122 522
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KOSENÍ TRÁVY
— přerostlé

— neudržované
— včetně svahu!

Kácení stromů, řezání dřeva.
Kontakt: 608 728 530



Nově otevřená 

NEHTOVÁ MODELÁŽ,
MANIKÚRA

Kdy? Od 1. října
Kde? V prostorách „Cyklobaru“
Co vás čeká? — NEHTOVÁ MODELÁŽ 

— MANIKÚRA — mokrá, suchá
— Lakování, zdobení, francouzské lakování

A navíc od 1.10. do 1.12. gelové nehty pouze za 350 Kč
včetně lakování nebo zdobení.

Tel.č.: 777 967 560

Zveme vás do naší nově otevřené

vinotéky
U LEXY

Nabízíme vám velký výběr:
• jakostních vín • • • V.I.P. vín •

• sektů • • • sudových vín • • • dárkového zboží •

Najdete nás v Dobré, směr Stará dědina,
v prostorách prodejny obuvi pí Šulíkové.

Otevírací doba:
Pondělí— pátek 8.00 — 18.00
Sobota 8.00 — 12.00 
Každá lichá sobota 8.00 — 18.00
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Taneční kurz pro přátelské
a manželské dvojice

27. 9. 2009 — 7. 11. 2009
Místo: sál restaurace „U Hučky“ ve Frýdku–Místku (vedle lesostaveb FM)

Čas: 15.30 — neděle • 18.30 — úterý
Počet lekcí: 11 + slavnostní závěrečný večer — prodloužená s hudbou

a programem, s večeří
Kurzovné na pár: 2000 Kč včetně večeře na závěrečné

Co potřebujete na lekce: pohodlné společenské taneční boty (nikoliv botasky,
sportovní obuv), košile, kravata, kalhoty (ne rifle), halenka, sukně — kalhoty.

Srdečně zveme všechny, jež se chtějí naučit tančit na blížící se plesovou sezonu
(např. waltz, tango, valčík, foxtrot, cha–cha, jive, rumba, samba, salza, tance

country a zapomenuté…) a ty co se rádi baví a přijdou za námi rádi!

Vyučují učitelé tance: Hila Oton a Mgr.Hana Legierská

Těší se na vás vedení restaurace a učitelé tance!

Kontakt: (telefonicky jen: v 18—21hodin na tel. č.: +420 606 52 00 45) anebo
meilem H.Legierska@seznam.cz
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 starosta
558 412 301 místostarosta

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

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

občanské průkazy, přestupky

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

průjezdu přes most

Stavební úřad:
558 412 303 Jaroslava Frischtoková, stavební úřad,

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

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

kácení dřevin, 

558 412 309 Bohuslav Sikora, správce

— — —

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

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. října 2009. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.


