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Zpravodaj

V novém víceúčelovém sále — letos přistavěném k pavilónu B naší školy — se již
pořádají různé, zatím jen školní akce. • Renovace se po deseti letech dočkala
autobusová zastávka Na Špici.
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Jednání Zastupitelstva obce Dobrá
se uskuteční v pondělí 23. 11. 2009 v 16.00 hodin, v zasedací místnosti Obecního
úřadu Dobrá, dv. č. 18, 1. poschodí.

Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a vývěskách v obci.

Právní poradna pro občany obce Dobrá
probíhá vždy první středu v měsíci, tj. 4. 11. 2009 a 2. 12. 2009 od 16.00 do 18.00 ho-
din v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí, zasedací místnost č. 18. 

Výzva ČEZ Distribuce, a.s., ke kácení a okleštění stromoví a jiných po-
rostů pro majitele a uživatele pozemků

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
Dovolujeme si vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů

v blízkosti elektrických rozvodných zařízení.

Okleštění dřevin proveďte prosím v termínu od 1. října do 15. listopadu.
Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti

osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č.
458/2000 Sb., energetický zákon a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, v platném znění.

Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby:
• nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí u ovocných stromů byla

alespoň 1 m u holých vodičů_ 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení_ u lesních
a ostatních stromů 0,5 m u holého, izolovaného i kabelového vedení s uvažováním
ročního přírůstku;

• v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7 m na každou
stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální
vzdálenost větví od vodičů u ovocných stromů by la 2,1 m u holých vodičů,
1,5 m u izolovaného vedení a 0,5 m u kabelového vedení_ u lesních a ostatních
stromů 0,6 m u holého vedení a 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení s uvažo-
váním ročního přírůstku;

• v ochranném pásmu vedení 110 kV, tj. pod vedením a 12 m na každou stranu od
krajních vodičů dosahovaly porosty maximální výšky 3 m.

Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím dle ČSN
EN 501 10–1 ed. 2. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bez-
pečnost a funkčnost vedení, provádějte pouze se souhlasem společnosti ČEZ Di-
stribuční služby, s.r.o. 

Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dře-
vin společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Linka pro hlášení poruch 840 850 860. • Zákaznická linka 840 840 840.

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE…
28. října je státní svátek

Co se dělo v roce 1918?
Po vyhlášení samostatnosti Československa v roce 1918 se konaly ve městech

i obcích oslavy, slavnostní průvody a bohoslužby. 
Lid jásal nad nabytou samostatností i nad koncem 1. světové války.
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Československý stát byl prohlášen republikou a Tomáš Garique Masaryk byl zvo-
len prezidentem.

Byl vydán zákon o zrušení šlechtických titulů a řádů a zákon o osmihodinové pra-
covní době.

V kalendáři je tento den nazván Den vzniku samostatného československého
státu. Mgr. Eva Brudíková

Olympijské hry
Je pátek 18. září 2009. Krásný

a slunný den… Žáci I. stupně
ZŠ Dobrá se konečně dočkali
tolik očekávané sportovní
olympiády.

Přesně v 8:00 hodin byly za-
hájeny letošní školní olympij-
ské hry. Vlajkonoši přinesli
olympijskou vlajku, Jakub
Alexa, žák 5. A třídy, nás sezná-
mil s historií OH a všichni
sportovci složili olympijský
slib — přečetli jej Karin Kroč-
ková z 5. B třídy a Vojtěch Tu-
roň z 5. A třídy. Nechyběl ani olympijský oheň, který střežily "řecké bohyně“.

Jednotlivé třídy se představily svým originálním olympijským pokřikem — a pak
už se všichni pustili do plnění soutěžních disciplín… Skok do dálky s rozběhem,
hod kriketovým míčkem, běh na 60 a 750 metrů… Žáci soutěžili ve 3 kategoriích,
zvlášť se hodnotily výkony dívek a zvlášť výkony chlapců.

A jak to dopadlo? Kdo stál na stupních vítězů?

I. kategorie — žáci 1. tříd:
1. místo: Karolína Niklová 1. B Filip Tomančák 1. A
2. místo: Denisa Tomančáková 1. A Daniel Klika 1. B
3. místo: Šarlota Rajnochová 1. A Luděk Kubíček 1. B

II. kategorie — žáci 2. a 3. tříd:
1. místo: Jana Swierkošová 2. A Simon Křižák 3. B
2. místo: Lucie Pohludková 3. B Martin Piskoř 2. A
3. místo: Karolína Kubíčková 3.B Petr Gryžboň 3. A a Šimon Skuplík 3. B

III. kategorie — žáci 4. a 5. tříd:
1. místo: Karin Kročková 5. B Vojtěch Turoň 5. A
2. místo: Aneta Cicoňová, Kamila Žvaková 5. B Jan Tesarčík 5. A
3. místo: Dominika Opělová, Zuzana Skotnicová 5. A Jakub Alexa 5. A
3. místo: Denisa Ščerbová 4. A

Nejlepší sportovci byli odměněni diplomy a všichni ostatní sladkostmi.
Atmosféra během celého dopoledne byla úžasná. Žáci a žákyně předvedli své

sportovní dovednosti, vzájemně se povzbuzovali a nepodváděli. Všem se tato akce
velmi líbila, z hřiště jsme odcházeli s dobrou náladou a úsměvem na tváři. 

Mgr. Eva Brudíková, Mgr. Irena Formánková
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TALENT 2009
Kino Petra Bezruče ve Frýdku–Místku se opět 24. září v dopoledních i večerních

hodinách zaplnilo. Probíhalo zde semifinále pěvecké soutěže Talent 2009.
Moderátoři Tobi a Vladimír, známí z televizního pořadu Sabotáž, zpříjemňovali

svým slovem dopolední i večerní představení a pomáhali nadějným pěveckým
hvězdám zbavit se trémy…

V semifinále se představilo kolem třiceti interpretů z frýdecko–místeckých a okol-
ních škol. Naši školu reprezentovala stejně jako vloni jediná žákyně.

Silvie Kielarová, žákyně 7. B třídy, se představila písní Hrál na trubku.
I když do finále nepostoupila, její výkon byl na vysoké úrovni jak po stránce hu-

dební — intonační, rytmické i artikulační, tak po stránce pohybové.
Děkujeme Silvii za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jí v její další pěvecké

kariéře hodně úspěchů a pohody. Mgr. Eva Brudíková

SBĚR PAPÍRU
ve dnech 29. září až 9. října byl úspěšný. V ran-

ních i odpoledních hodinách přicházeli žáci
s balíčky papíru, přijížděli rodiče s dětmi a ze
svých aut vykládali množství úhledně sbalených
novin, časopisů a letáků.

Celkem se nasbíralo 15 228 kg papíru.
Nejlepšími „sběrači“ jsou žáci z 2. A třídy Fran-

tišek Krpec, který nasbíral 1 341 kg, a Kamil Kisza
s 1000 kg papíru.

A které třídy jsou na prvních třech místech?
1. místo: 2. A 3624 kg 6. B 1412 kg
2. místo: 5. A 1564 kg 6. A 1373 kg
3. místo: 2. B 1545 kg 6. C 426 kg
Děkujeme všem žákům, jejich rodičům a pra-

rodičům, kteří se do této sběrové akce zapojili. 
Děkujeme paní vychovatelce Hance Velčovské za vzornou organizaci této akce.

Mgr. Eva Brudíková

PŘESPOLNÍ BĚH
Dne 2. října 2009 byla naše škola pořadatelem okrskového kola přespolního běhu.
Zúčastnili se žáci z 8 škol: ZŠ Baška, ZŠ Dobrá, ZŠ Dobratice, ZŠ Lučina, ZŠ Palko-

vice, ZŠ Raškovice, ZŠ Sedliště, ZŠ Staré Město… Závodilo se v běhu terénem kolem
řeky v Dobré.

Naši školu reprezentovalo 10 žáků a žákyň od 1. do 5. ročníku. Opět obstáli na vý-
bornou a „vyběhali“ si medailová umístění.

Výsledky okrskového kola:
1. místo — zlatá medaile: Karolína Niklová, Filip Tomančák — „prvňáci“
1. místo — zlatá medaile: Jana Swierkošová, Martin Piskoř — „druháci“
1. místo — zlatá medaile: Petra Pavlásková, 4. B, Karin Kročková, 5. B
2. místo — stříbrná medaile: Šimon Skuplík, 3. B
3. místo — bronzová medaile: Lucie Pohludková, 3. B
Jan Pohludka, 4. A
Vojtěch Turoň, 5. A
Sportovci, kteří získali 1. a 2. místo, postoupili do okresního kola, které se konalo

7. října v Jablunkově.



Výsledky okresního kola:
2. místo: Petra Pavlásková, 4. B třída
3. místo: Jana Swierkošová, 2. A třída
5. místo: Filip Tomančák, 1. A třída
Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy

v okresním kole, kde silnými soupeři byli žáci škol se sportovním zaměřením.
Mgr. Eva Brudíková, Mgr. Radmila Jelínková

VZDĚLÁVACÍ EXKURZE 
Dne 6. října se žáci 9. tříd neučili

v klasických třídách své školy. Se
svými třídními učiteli navštívili
Hornické muzeum OKD a Plane-
tárium Johanna Palisy v Ostravě.

V muzeu se seznámili s důlní zá-
chranářskou základnou, dýcha-
cími přístroji, záchranářskou
a potápěčskou technikou. Měli
možnost sfárat do dolu a poznat,
jak se dobývalo uhlí kdysi a dnes. 

V planetáriu zhlédli pořad
Skrytá krása vesmíru.

A jak hodnotí tuto exkurzi „deváťáci"?
… Celá exkurze — až na počasí — byla zdařilá. Měla by se zopakovat…
… Výlet se nám líbil, domů jsme s vraceli se spoustou zážitků. Věříme, že brzy

podnikneme podobnou exkurzi…
… Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací…
… Já bych jela radši někam jinam, moc se mně tam nelíbilo…
… Myslím si, že to byl dost dobrý nápad jet s námi na exkurzi a ještě lepší nápad

by byl, kdybychom jezdili na exkurze častěji…
…Bylo to fajne!! Rád bych se tam podíval ještě jednou…

Závěrem za všechny Lukáš Vláčil z 9. B třídy:
… Tu exkurzi bych ohodnotil známkou „jedna“.
Sice nám počasí nevyšlo, ale když je dobrá nálada, tak to nevadí. Tímto bych chtěl

poděkovat „autorům“ exkurze. DĚKUJEME!! Budeme se těšit na další…
Mgr. Eva Brudíková a žáci 9. B třídy

OBECNÍ KNIHOVNA PŘIVÍTALA ŽÁKY 2. TŘÍD
Děvčátka a chlapci 2. tříd navštívili se svými třídními učitelkami dne 9. října

Obecní knihovnu v Dobré. Pracovnice knihovny pasovaly naše „druháky" mezi ná-
vštěvníky knihovny a mezi čtenáře.

Žáci slíbili, že se budou ke knihám chovat hezky a že získané informace sdělí
ostatním dětem.

Na závěr návštěvy dostali malé dárečky a odcházeli s vědomím, že chodit do kni-
hovny a číst nádherné knihy určitě stojí za to.

A já chci věřit, že stoupne čtenářská gramotnost naší malé populace.
Mgr. Jiřina Zachníková
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POZVÁNÍ DO STRAŠIDELNÉ ŠKOLY
Na školním hradě hraběte Doberkuly v úterý 3. listopadu 2009 se bude v době od

16.45 do 19.30 hodin strašit.
Časový harmonogram jednotlivých ročníků a tříd — viz pozvánka.
Vstup pouze s rodiči či dospělými osobami.

Srdečně zve 
pan hrabě Doberkula

alias 
Mgr. Marek Veselka

se svými kolegy a kolegyněmi

DRAVÍ PTÁCI
Dne 22. září se za sluneč-

ného počasí uskutečnil na
hřišti Sparta zajímavý výu-
kový program Draví ptáci.
Přehlídku dravců všem na-
šim žákům předvedla spo-
lečnost Zayferus, která
vznikla již v roce 1992. Tato
společnost ukazuje nejen
své sokolnické umění, ale
zabývá se také aktivní
ochranou dravých ptáků,
tzn. pečuje o zraněné
dravce s cílem je navrátit
zpět k plnohodnotnému ži-
votu ve volné přírodě. 

Žáci strávili více než hodinu v zajetí dravců a sov, zhlédli a pokusili se určit celkem
30 exemplářů. Každý si mohl pohladit po bříšku naši největší sovu — výra velkého.
Výherci soutěží si mohli dravce přivolat na ruku. Někteří byli odměněni pexesem,
kalendářem nebo plakátem dravce.

Při letech ptáků žáci viděli útoky některých dravců na atrapy zvířat tažené navijá-
kem, např. výr velký chytal veverku, raroh zase zajíce, sokol padal střemhlav na ba-
žanta a orel skalní napadl kličkující kunu. Zajímavý byl karančo jižní, který běhá
pěšky a obratně vyhledává ukryté maso. 

Myslíme si, že program se vydařil a všem zúčastněným se líbil. Mnohé zajímavé
informace žáci zúročí v hodinách přírodovědy či přírodopisu. 

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO

VELKÉ ŠELMY
Dne 2. října proběhl v rámci výuky přírodopisu v 8. ročníku výukový projekt Velké

šelmy: máme se jich bát, nebo je chránit?
Žáci se dověděli informace o našich největších šelmách — vlkovi, rysovi a med-

vědovi. Lektor poutavě vyprávěl o jejich životě a významu v našich i evropských le-
sích; o problémech, které mohou způsobit; jak se chovat při setkání s medvědem;
co přináší výskyt šelem krajině. Kromě výkladu si žáci prohlédli fotografie šelem
a poslechli si zvukové nahrávky jejich hlasů. Na závěr si prohlédli odlitky stop a zís-
kali informační materiály a samolepky šelem, které mohou zakrátko použít při vý-
uce přímo v hodinách. Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO



NEPŘEHLÉDNĚTE… NEPŘEHLÉDNĚTE… NEPŘEHLÉDNĚTE… 

KURZ ANGLIČTINY PRO (úplné) ZAČÁTEČNÍKY (dospělí)
Chcete se naučit anglicky, ale nemáte základy? 
Na naší škole opět proběhne kurz anglického jazyka pro dospělé. Je určen těm,

kteří se chtějí naučit jazyk, ale vyučování mohou věnovat maximálně 90 minut
týdně. Výuka probíhá v pomalejším tempu, v němž student získá základy daného
jazyka potřebné pro základní domluvu a porozumění. 

Kurz se rozběhne v období listopad—červen. Individuální přístup ke každému
posluchači je samozřejmostí. Maximální počet posluchačů v 1. třídě je 16, mini-
mální 11. Obsah a tempo výuky lektor vždy aktuálně přizpůsobuje účastníkům. 

Cena kurzu je 2880 Kč. Je možno zaplatit ve dvou splátkách, první splátka v první
úvodní hodině ve výši 960 Kč, druhá splátka v lednu ve výši 1920 Kč. První úvodní
hodina proběhne dne 10. listopadu 2009, každý nový uchazeč obdrží informační
e–mail o zahájení kurzu.

Pokud budete mít zájem, vyplňte prosím přihlášku a odešlete na mail: rtvrda@zs-
dobra.cz

Parametry kurzu:
Trvání kurzu: 10. 11. 2009—29. 6. 2010 (úplní začátečníci)
Lektor: Mgr. Renáta Tvrdá
Doba výuky: úplní začátečníci: úterý 17.30—19. 00
Intenzita: 1 × 90 minut týdně, celkem počet vyučovacích hodin 60
Úroveň: začátečníci — elementary
Místo konání: ZŠ Dobrá, odborná učebna cizích jazyků
Konečná cena kurzu: 2880,— Kč (bez učebnic)
Učebnice: Face2Face elementary (učebnice si posluchači sami obstarají po do-

mluvě s lektorem, přibližná cena — učebnice 415—500 Kč, pracovní sešit 215 Kč.

Projekt Světová náboženství
8.—9. října proběhl v 8. ročníku projekt Světová náboženství. 
Jaké cíle měli žáci tímto projektem splnit?
• Představit poutavou formou jedno z témat světového náboženství
• Ověřit si své komunikační dovednosti
• Posílit dovednosti týmové spolupráce
V úvodu projektu žáci společně s učiteli vypracovali myšlenkovou mapu na téma,

kterému se měli po oba dny věnovat — náboženství. Poté následovala prezentace
v PowerPointu, jež žáky obeznámila se základními údaji o křesťanství, islámu, juda-
ismu, buddhismu, hinduismu, taoismu a konfucianismu. 

Po této evokační části žáci vytvořili dvojice pro práci v počítačových učebnách.
Tady vyhledávali pomocí náhodných otázek co nejvíce informací k vylosovanému
tématu. V následující hodině se už setkaly 4—5 členné týmy podle témat z oblasti
křesťanství, islámu a judaismu. Úkolem bylo zpracovat informace získané z inter-
netu, nakopírovaných materiálů, encyklopedií a knih zabývajících se danou pro-
blematikou. Podle zadaných kritérií museli žáci připravit plakát a mluvenou pre-
zentaci. Pro větší názornost a zaujetí publika mohli využít prezentačních pro-
středků (například dramatizaci, názorné pomůcky…). Řada skupin se svého úkolu
zhostila opravdu s nadšením, nápaditost a originalita mnohým nechyběla.

Druhý den ráno žáci dokončili svou přípravu a „pilovali“ svá vystoupení. Samotné
prezentace proběhly v novém sále školy za účasti vyučujících a poroty složené
z žáků 9. tříd. Výkony většiny prezentujících byly zdařilé a působivé, ikdyž tréma
mnohé výkony ovlivnila. Někteří své posluchače zaujali hned v úvodu svými
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kostýmy, jiní vtipnými scénkami či názorným předvedením zvyků daného nábo-
ženství.

Porota v závěru vybrala tři nejlepší týmy, u nichž hodnotila estetickou úroveň pla-
kátu, mluvenou prezentaci a nápaditost. Konečným vítězem se stala skupina, která
nás seznámila se základními pojmy islámu, ve složení Karel Kupka, Karolína Skar-
ková, Zuzana Böhmová a Nikola Hlawiczková. 

Ve zpětných vazbách samotní žáci ocenili týmovou spolupráci, skupiny vytvořené
ze všech 3 tříd a porotu žáků 9. ročníku. Mgr. Radka Otipková

Pasování prvňáčků
opět nádherné

Jako každým rokem i le-
tos proběhla slavnost ur-
čená našim nejmenším žá-
kům.

Děti všem přítomným
předvedly, co se stačily za
několik týdnů školní do-
cházky naučit.
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Kromě vědomostí prokázaly schopnost být spolu, vzájemně si pomáhat, učit se
pracovat v týmu. Velké poděkování za krásně strávené odpoledne patří třídním uči-
telkám prvního ročníku — paní magistře Novosadové a paní magistře Jelínkové —
ale také všem učitelům Základní školy v Dobré, kteří nacvičili program se staršími
žáky a těm, kteří připravili technické zázemí akce.

Letošní Pasování prvňáčků proběhlo v novém prostředí víceúčelového sálu, který
tak byl poprvé otevřen širší veřejnosti.

ZPRÁVIâKY Z NA·Í ·KOLIâKY

PÁTEČNÍ DOPOLEDNE S NĚHOU

Jedno páteční dopoledne, kdy sluníčko krásně svítilo, čekalo na děti za naší MŠ
„velké“ překvapení.

To překvapení se jmenovalo NĚHA a byl to nádherný kůň. Přesněji řečeno šlo
o klisnu českého teplokrevníka, je jí 16 let a narodila se v Dobré. Její majitelkou je
paní Alena Legutová, která ji přivezla dětem ukázat, ale nejen to. 

Odvážné děti se mohly na Něze povozit a z výrazu některých dětí bylo patrné, že
si tuto jízdu náležitě užívaly, cítily se doslova jako princezny či princové. Nutno říci,
že Něha byla opravdu něžná, milá, klidná a trpělivá. Tato klisna má za sebou také
řadu úspěchů v podobě skoků parkuru, je rovněž maminkou 5. měsíčního hříbátka
jménem Jeremmy, jak nám prozradila její majitelka.

Děti byly opravdu nadšené a spokojené, za což patří velký dík p. Aleně Legutové,
která obětovala svůj volný čas a dětem takto zpříjemnila jedno páteční dopoledne.



10

VYCHÁZKA ZA DRAVÝMI PTÁKY

V úterý 22. září se děti celé naší MŠ vydaly společně na hřiště Sparta, kde na ně če-
kali draví ptáci, které zde předváděla společnost Zayferus.

Děti se nejprve seznámily s malými dravci, pak i s dravci velkými, pozorovali jsme
např. výra, sokola, orla či raroha.

Pro děti byly připraveny soutěže, ve kterých pozorní jednotlivci mohli vyhrát
třeba pexeso, plakát dravce či kalendář.

Odvážní si mohli některé dravce pohladit po bříšku, ti nejodvážnější si je mohli
při odletu i přivolat na ruku.

I počasí nám přálo a tak se celá akce velmi vydařila. Mgr. D.Dvořáčková

Fotbalová pfiípravka TJ Sokol Dobrá zahájila zimní tréninky
v tûlocviãnû

Deštivé až mrazivé počasí si vynutilo zahájit zimní tréninkovou přípravu nejmen-
ších fotbalistů TJ Sokol Dobrá již od 23.10.2009. 

Nově tedy fotbalová přípravka trénuje každý pátek od 16.00 hod. do 18.00 hod.
v tělocvičně ZŠ Dobrá.

Děti ročníků 1999 až 2005 docházejí pravidelně na naše tréninky již od začátku
sezóny 2009/2010 a u některých nováčků je již vidět patrné zlepšení v koordinaci
jak s míčem nebo bez něj. Z důvodu založení mladších žáků, když starší žáci v mi-
nulé sezóně zajistili postup do krajských soutěží, jsme byli nuceni nepřihlásit se do
ligy přípravek. Jednoduše jsme nevěděli kolik dětí bude do fotbalové přípravky
v nové sezóně chodit. Jsme rádi, že se přípravka již pomalu opět stabilizuje a sou-
časné době ji navštěvuje pravidelně 21 borců, což nám umožňuje zúčastnit se
Zimní ligy Frýdecko–Místecka v kategoriích starší /roč. 1999,2000/ a mladší /roč.
2001 a ml./ přípravka. Protože je před námi, ale strašně hodně práce, snažte se ne-
vynechat jediný trénink, protože kdo se chce zlepšovat musí trénovat, bez toho to
prostě nejde. Věříme, že vám všem nový tréninkový čas bude vyhovovat a své děti na
trénink pošlete či přivedete…..

Termíny turnajů Zimní ligy FM zveřejníme po rozlosování na našich webových
stránkách. 

Současný kádr fotbalové přípravky:

Ročník 1999 — Petr Vojtovič, Petr Horák, Jiří Ress, Ondřej Moskva /pomalu budou
zapracování do mladších žáků/

Ročník 2000 — Daniel Valošek, Kryštof Velčovský, René Foks, Patrik Puštík

Ročník 2001 — Petr Haščok, Jan Hadaščok, Denis Kovalčík, Šimon Skuplík, Mi-
chal Kroček

Ročník 2002 — Daniel Miarka, Tomáš Valošek, Jakub Sklář, Filip Tomančák

Ročník 2003 — Ondřej Zícha, Daniel Legut, Michal Provazník

Náš benjamínek — ročník 2005 — Damián Kirschner 
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Pokud jste se ještě nerozhodli, zda fotbal bude pro vaše děti to pravé ořechové,
nevadí. Přijďte nezávazně na náš trénink. Nabízíme nezávazné vyzkoušení tré-
ninku pro všechny děti uvedených ročníků.

Všem rodičům nabízíme možnost pohybových aktivit při volejbale — každý pá-
tek po tréninku přípravky od 18,00 do 20,00hod v tělocvičně ZŠ Dobrá. Určeno všem
dospělým amatérům, kteří si rádi s námi zahrají.

Dívčí kopaná — GIRLS — školní fotbalový kroužek při TJ Sokol Dobrá
Vysoká výhra nad SK Brušperk!
V pondělí 21.9.09 sehrála naše děvčata přátelské utkání na Spartě v Dobré, kdy je-

jich soupeřem byl tým z Brušperku. Oba týmy se utkaly také na Velké Doberské. Na
větším hřišti však děvčata jasně soupeře přehrála jak kombinační hrou, tak i bojov-
ností a vysoko zvítězila. Pro zranění brankářky Michaely Řízkové se mezi tyče po-
stavil brankář mladší přípravky Petr Hadaščok, který tým děvčat několikrát podržel.
Děkujeme všem příznivcům fotbalové přípravky, kteří přišli děvčata v nelehkém zá-
pase povzbudit. 

TJ Sokol Dobrá — Girls — SK Brušperk —dívky 8:1 !
Sestava: Petr Hadaščok — Žaneta Hrabcová, Denisa Čepčorová, Bára Šimán-

ková, Barča Mikolášová — Pavla Kupková, Nikola Hlawiczková, Andrea Klimšová,
Nikola Polochová — Nikol Borová, Dominika Lepíková 

Branky: Nikol Borová — 3, Dominika Lepíková — 2, Nikola Hlawiczková — 2,
Andrea Klimšová — 1 

Sledujte naše internetové stránky, kde se dozvíte o naší činnosti mnohem více
www.fotbaldobrauf—m.blog.cz

Za celý realizační tým trenéři: Miroslav Pavlásek, Tomáš Lepík,
Jaroslava Velčovská a Jitka Drabinová

NOVÁ KABINA NA SPARTĚ JE PŘIPRAVENA!

Obrovské poděkování patří všem, kteří
se podíleli na opravě kabiny a jejího
okolí !

— zednické práce p. Martin Konvička
— elektro práce p. Jaroslav Hadaščok 
— stolařské práce p. Valošek 
— terenní úpravy p. Radomír Čížek 
— bezplatné zapůjčení el. proudu
— p. Jiří Macháček 
— ZŠ Dobrá — vybavení ze školních

šaten 
a dále všem rodičům a hráčům žáků

(Kantor, Kopřiva, Knödl, Vranay), kteří
se podíleli společně s trenéry a realizačním týmem přípravky na zlepšení podmínek
pro děti z TJ Sokol Dobrá

Děkují trenéři fotbalové mládeže TJ Sokol Dobrá
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Rozloučení s muzikantem nejen dechové hudby
V lednu 2010 by se pan Antonín Hradílek dožil 85 let a současně by vzpomínal na

25 let svého muzicírování s dětmi. Celý svůj život prožil s hudbou a v Dobré. Jeho
muzikantská duše byla vnímavá, citlivá, uměl předávat svoje znalosti a zkušenosti,
uměl být ale také náročný a v hudbě někdy i nekompromisní. To všechno se proje-
vovalo při úsilí s jakým se hudbě věnoval.

On sám hrál na housle od svých šesti let u pana učitele Horyla. Později založil
první hudební skupinu, kde s ním hráli z Dobré pp. Klaner, Menšík, Otčenášek, Po-
michálek, Grézl, Motyčka. Spolu hráli na plesech, různých setkáních a oslavách, na
dožínkách, nebo svatbách. S p. Klanerem chodili troubit na věž kostela v Dobré Ma-
riánské písničky. S bratry Šimíkovými hráli na kytary a mandolíny až na Pustevnách
a Ondřejníku. Po válce jako voják v Olomouci zakládal posádkovou hudbu a pě-
vecký soubor. S hudbou a souborem vystupoval hlavně v Olomouci, ale zajížděli
také do obcí Frýdecko–Místecka. V té době složil v Praze kapelnické zkoušky a po
návratu do Dobré založil skupinu „Elan klub“, která hrála po širokém okolí až do za-
čátku 60. let. Ve všech svých orchestrech hrál Antonín Hradílek na housle, saxofon,
trubku, klarinet, uměl hrát i na kytaru, mandolinu, bubny.

Velmi známý byl v šedesátých letech orchestr Akuma, ve kterém byl Antonín Hra-
dílek kapelníkem. Orchestr hrál na čajích v sokolovně ve Frýdku, na kulturních ak-
cích n.p. Akuma a Slezan, pro obce, na plesech. Hrál na zájezdech v Polsku, SSSR,
Maďarsku. Koncem šedesátých let se soubor omladil, dostal název "Mona", s Anto-
nínem Hradílkem začal hrát syn Antonín a jeho vrstevníci. Moderní repertoár, tech-
nika i nasazení všech mladých muzikantů mělo velký ohlas a orchestr byl znám od
Ostravy po Morávku. Kulturní pořady, oslavy, plesy, rekreace ROH na Bílém Kříži
i jinde v Beskydách, svatby — tam všude orchestr vystupoval. 

Během svého života vychoval pan A. Hradílek celou řadu špičkových muzikantů,
řada z nich se uplatnila v předních orchestrech, např. Gustava Broma, Karla Vlacha,
skupině Marie Rotrové a Věry Špinarové.

Po odchodu do důchodu se Antonín Hradílek začal více věnovat malým muzi-
kantům, nejprve v rodině, potom dětem svých známých a nakonec založil v roce
1989 Občanské sdružení a orchestr RADOST pod patronací a s finanční podporou
obce Dobrá. V začátcích orchestru velmi pomohl Mgr. Milan Stypka, ing. Jiří Carbol,
Bohumír Podola, Karel Valíček a další. Obec orchestru umožnila zkoušet ve staré
budově školy a brzy orchestr hrál na 30—40 vystoupeních ročně. Jak si sám A. Hra-
dílek spočítal, hrálo s ním za celou jeho muzikantskou éru asi 140 dospělých muzi-
kantů a přípravkou a orchestrem Radost prošlo na 700 dětí z Dobré, Nošovic,
Frýdku, Morávky, Horních a Dolních Domaslavic, Pražma, Krásné, Raškovic, Vyš-
ních a Nižních Lhot. Od roku 1988 až do posledního vystoupení letos v červnu pro
hornické důchodce v Havířově muzikanti hráli pro školy, obce, rodiče, důchodce,
uprchlický tábor ve Lhotách, 8x v polské Ustroni, 2x ve Vodicích v Chorvatsku, v Ho-
landsku, Itálii, Německu, 2x v Dunajské Stredě a pan Hradílek se díky muzice a přá-
telům podíval i do Mexika. Na delší zájezdy soubor zajížděl do Kamenického Še-
nova a jeho okolí. Tam všude orchestr prezentoval nás, Čechy, naši hudební tradici. 

Kde orchestr hrál, tam se setkával s velkým ohlasem. Lidé obdivovali samostat-
nost, vystupování a souhru všech malých muzikantů. Toto vše připravit a zajistit,
rozepsat noty, nacvičit, opravovat a ladit nástroje, zajišťovat techniku, dopravu na
vystoupení, ubytování na zájezdech, jednat s organizátory akcí — to byla každo-
denní práce dirigenta, velmi často dobrovolná a bez finanční odměny. Tou pravou
odměnou byl pocit — potěšit druhé. Poděkování za pomoc a finanční podporu or-
chestru Radost v posledních letech jeho činnosti patří pí starostce a všem pracov-
níkům obce Dobrá, starostovi Raškovic, Nošovic, Pražma, Horních Domaslavic,
Morávky, ředitelství ZŠ Dobrá a dalším. Orchestr podporovali v průběhu let i spon-
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zoři z Dobré p. Carbol, pí Materová, p. Byrtus, p. Kwaczek, p. Hlisnikovský, pí Růžič-
ková, pí Poláková, p.Klimek a další.

Orchestr Radost má mnoho příznivců a pomoc mu poskytovali vždy i rodiče
a prarodiče dětí. Z dětí, které v orchestru hrály dlouho a úspěšně, jsou to z Dobré
Gabriela Kociánová, Ludmila Pohludková, Kateřina Rajčanová, Jana Cakirpaloglu,
Nikola Šigutová, Lucie a Sabina Čížkovi, Andrea Zmudová, Kristýna Zemanová
a další. Škoda, že v současné době po úmrtí p. Antonína Hradílka nemá orchestr
dalšího dirigenta, který by se této činnosti věnoval. Občanské sdružení mladých hu-
debníků RADOST proto dočasně pozastavuje činnost orchestru. Víte-li o někom,
kdo by mohl v této práci pokračovat, ozvěte se. 

Panu Antonínu Hradílkovi bylo dopřáno se hudbě věnovat, těšit se z ní a učit jí
další muzikanty. Co zbývá — vzpomínat. Díky za krásné zážitky s hudbou a přejme
všem, kteří se hudbě věnují, aby jim přinášela radost a hlavně možnost potěšit
druhé. Eva Hradílková

Obecní razítko má 160 let
Před 160 lety, na podzim 1849, se konaly první volby do obecního zastupitelstva;

byla zrušena panství (i to „naše“, frýdecké), zároveň s nimi i úřad fojta a obce zís-
kaly samosprávu. Na obrázcích jsou otisky razítek, které nahradily pečeti a které
představení obce užívali k výkonu své funkce:

Zleva: Původní  razítko (1850—1895) s podpisem starosty Jana Škarabely (z roku
1871); razítko z roku 1904 s podpisem starosty Karla Moškoře; razítko představen-
stva z roku 1908 s podpisem dr.Vítězslava Možíška; razítko z roku 1933 s podpisem
starosty Františka Zachníka; razítko z roku 1942 s podpisem komisaře Waltra Ma-
jera; razítko z roku 1948 s podpisem předsedy národního výboru Josefa Barona.

Rostislav Vojkovský, kronikář
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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

MODRÁ PYRAMIDA, STAVEBNÍ SPOŘITELNA
Bojíte se krize, nevíte si rady?

Stavební spoření tady bylo, je a bude.
Nabízím v oblasti spoření a financování bydlení — máte nemovitost, chcete

provést její rekonstrukci a nevíte kde na to vzít?
V případě zájmu kontaktujte: Bc. Dana Hárendarčíková, tel.č. 724 070 197,

Dana.Harendarcikova@mpss.cz 

NEBANKOVNÍ PŮJČKA bez poplatků pro důchodce, zaměstnance,
OSVČ.

Dále půjčka na zástavu bytů, domů, pozemků, chat, družstevních bytů.
Exekuce nevadí.

Kontakt: tel.č. 774 828 496

KOUPÍME
rodinný dům nebo pozemek k výstavbě RD v Dobré a okolí.

Cenu respektujeme, solidní jednání.
Kontakt: tel.č. 777 822 942

Srdečně vás zveme na

DUŠIČKOVÉ MENU v CYKLOBARU
30. 10.—1. 11. 2009

Pečená kachnička, zelí, bramborový knedlík
Smažený řízek, bramborový salát

Svařené víno
Grog

Domácí štrúdl se šlehačkou
Kolektiv Cyklobaru

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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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. 11. 2009. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.


