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Zpravodaj

Přijďte do školy na vánoční jarmark a podívat se, jak se dnes ve škole učí! •  „Krá-
lovské učení“ v pátek 13. (k článku na straně 6). Dole: Žáci, girls a přípravka TJ Sokol
Dobrá.
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Slavnostní otevfiení multifunkãního sálu,
aneb Vánoãní jarmark trochu jinak

Vážení spoluobčané,

v sobotu 5. prosince 2009 v 9.00 hod. provedeme slavnostní přestřižení pásky
u vchodu pro veřejnost nově zbudovaného multifunkčního sálu a slavnostně zahá-
jíme užívání sálu všemi, kterým je určen. Ve spolupráci se základní školou Dobrá
jsme pro vás připravili velice zajímavý a bohatý program a to nejen v rámci Vánoč-
ního jarmarku, ale zejména v rámci Dne otevřených dveří Základní školy s násled-
ným kulturním programem, o který se nejprve postarají naše ratolesti a pak též pro-
fesionál.

9.00 hod. slavnostní přestřižení pásky
9.10—9.30 hod. projev starosty, ředitelky základní školy a hostů

9.30—12.00 hod. prohlídka multifunkčního sálu, návštěva Vánočního jarmarku
a Základní školy Dobrá v rámci Dne otevřených dveří

10.00—11.00 hod. Mikulášská nadílka — multifunkční sál
11.00—12.00 hod. „Čertovské“ hudební vystoupení Mikuláše

Všichni jste srdečně zváni a o vaše chuťové buňky se také postaráme! Pivo spon-
zorsky poskytl zhotovitel stavby společnost Beskydská stavební a. s. a guláš za sym-
bolickou cenu spolufinancuje obec Dobrá.

Těšíme se na vás Bc. Alice Tancerová, starosta; Ladislav Žurek, místostarosta

Spla‰ková kanalizace obce Dobrá — II. Stavba
Na konci měsíce listopadu 2009 provede komise pro otevírání a hodnocení nabí-

dek vyhodnocení předložených nabídek na zhotovitele stavby „Dobrá — rozšíření
splaškové kanalizace“. 

Co to však pro nás znamená? Pokud výběr zhotovitele nebudou provázet kompli-
kace (anonymní dopisy a falešná obvinění na všechny strany, jako tomu bylo u ji-
ných — téměř všech — soutěžích) budeme znát zhotovitele do konce roku 2009.
Dle zadávací dokumentace předpokládáme zahájení stavby již 1. 4. 2010. Délka
stavby bude závislá na zhotoviteli, ale maximální délka výstavby, více jak cca 6 km
trasy, jsou 2 roky.

Stavba bude zahájena v centru obce, tedy vlastníci nemovitostí v sousedství ná-
sledujících kanalizačních stok, by měli zintensivnit přípravu projektových doku-
mentací pro své domovní přípojky, neboť obec buduje pouze hlavní kanalizační
řád a přípojky budou realizovány vlastníky dané nemovitosti, tedy vámi, a to v ce-
lém rozsahu — od hlavního kanalizačního řádu až k nemovitosti. Výjimku tvoří pří-
pojky, které vedou přes silnici II. a III. třídy. Dle usnesení zastupitelstva obce Dobrá,
tyto přípojky obec, dle vašeho projektu, zrealizuje a vyvede za těleso silnice, kdy za
předem dohodnutých podmínek bude obec tyto přípojky vlastníkům nemovitostí
odprodávat. 

S největší pravděpodobností bude stavba rozdělena do 3. etap a to dle lokality
stavby.

V rámci předpokládané 1. etapy budou zbudovány následující kanalizační řády:
Větev AB 10; AB 10A; AB 10B, AB 10C, AB 10D, AB 10E, AB 10E1; AB 10E2; AB 10E3,

AB 10F, AB 10H a AC 28. 
V této trase budou zbudovány následující kanalizační přípojky vedoucí přes sil-

nici II. A III. třídy:
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Na stoce AB 10A: • S 188 — č.p.  31, požární zbrojnice
Na stoce AB 10: • S 191 • S 193 • S 194 • S 195 • S 196 • S 198 • S 199 • S 206 • S 208
Na stoce AC 28: • S 302 • S 304 • S 305 • S 307
Na stoce AB 10E: • S 235 • S 237
Na stoce AB 10E1: • S 243 • S 240
V druhé etapě budou budovány následující kanalizační řády:
AJ; AJ 1; AJ 2; AJ 3; AJ 3A; AJ 4; AL; AL 2 a AL 3
V předpokládané třetí etapě to budou následující stoky:
AM; AC 22; AC 24; AC 25; AN; AD; AE 1; AC 30.
Upozorňujeme, že se jedná o předpoklad!! Skutečné rozdělení etap bude

známo po definitivním výběru zhotovitele!
V každém případě je nutno připravovat své projekty kanalizačních přípojek tak,

aby při zahájení každé z větví kanalizačního řádu bylo již známo, ve kterém místě se
bude „vyvádět“ odbočka. V případě, že vlastník nemovitosti nebude mít svůj projekt
připravený, bude se zhotovitel řídit orientačním umístěním přípojek dle projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení a současně k realizaci stavby. Každý vlastník
nemovitosti musí počítat s první investicí — vyvést svou přípojku za těleso komu-
nikace tak, aby mohla být komunikace opravena v celém rozsahu. Ve chvíli, kdy
obci bude vydáno kolaudační rozhodnutí na hlavní kanalizační řády, počíná běžet
pomyslná doba „hájení" v délce 12 měsíců, kdy, dle smlouvy o připojení, mají vlast-
níci nemovitostí čas k připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci. Uplynutím
této doby budou zahájeny kontroly nakládání s odpadními vodami v souladu s plat-
nou legislativou.

Nejčastější otázky.
Kdo vám zpracuje projektovou dokumentaci přípojek? 
Projektanta si volíte sami. Obci nabídli spolupráci s vámi následující :

Ing. Tomáš Chýlek, ARPIA sdružení Marie Wojnarová, projekční kancelář
4. Května 217, 738 02 Frýdek–Místek P. Vintra 1699, 738 02 Frýdek–Místek
Tel. 558 662 656 Tel. 558 636 601

Miloslav Klich, projekční kancelář Petr Gnida
Kunčičky u Bašky 334, 739 01 Baška V. Talicha 2266, 738 01 Frýdek–Místek
Tel. 777 241 242 Tel. 552 302 612

Ing. Jiří Fidler, projekční a inženýrské práce
Hladnovská 11, Slezská Ostrava 710 00
Tel. 604 305 475, fax. 596 248 112

Kde získáte podklady pro zpracování projektu (umístění stoky, podélný profil
stoky)? — Na stavebním úřadě, v II. patře, kancelář č. 22 u paní Zdeňky Sikorové.

Kde se dozvíte, zda jste na svou nemovitost uzavřeli smlouvu o napojení? —
V kanceláři starosty obce. 

Pevně věřím, že jsem vám podala vyčerpávající základní informace, ale pro pří-
pad jejich doplnění neváhejte a kontaktujte přímo mě a to na tel. 736 614 716 nebo
e—mailem starosta@dobra.cz. Na uvedených kontaktech jsem vám k dispozici
v pracovní době obecního úřadu.

Prosíme vás o spolupráci a předání informací osobám, které v obci vlastní nemo-
vitost, ale trvale žijí jinde. Bc. Alice Tancerová, starosta obce Dobrá



4

Slavnostní otevření Turistického informačního systému obce Dobrá
Srdečně vás zveme na slavnostní otevření a následnou prohlídku Turistického in-

formačního systému obce Dobrá.
Kdy? Ve středu 9. 12. 2009 v 10.40 hod. před kostelem Sv. Jiří v Dobré 

Bc. Alice Tancerová, starosta 
Jednání Zastupitelstva obce Dobrá

proběhne ve středu 16. prosince 2009 od 16.00 hodin v budově Obecního úřadu
Dobrá, 1. poschodí — zasedací místnost č. 18.

Program jednání bude zveřejněn na úřední vývěsce obce a vývěsních tabulích
v obci.

Obecní úřad Dobrá a Základní škola v Dobré vás srdečně znovu do nových prostor zá-
kladní školy na

MIKULÁŠSKÝ JARMARK  a  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ
5. prosince 2009 od 9.00 do 12.00 hodin

Program: 9.00 slavnostní otevření nového sálu
Prodej vánočních předmětů
10.00 Mikulášská nabídka pro děti
11.00 vystoupení Mikuláše — Statise Prusalise
12.00 závěr
Celé dopoledne máte možnost: prohlédnout si třídy a program v odborných učeb-

nách, zakoupit si některý z žákovských výrobků
Občerstvení zajištěno nejen v prostorách nového sálu, ale také v žákovské kuchyňce

a ve školním bufetu „U mlsné kočičky".                 Srdečně zveme

Základní ‰kola v Dobré informuje …
17. listopadu byl státní svátek

Co bylo před 20 lety v Praze? V roce 1989 se v Praze konala demonstrace studentů při
příležitosti 50. výročí studentských manifestací v Protektorátu Čechy a Morava na po-
čátku 2. světové války v roce 1939.

Demonstrace začala proslovy na Albertově, pak se kladly věnce a zapalovaly se svíčky
na Vyšehradě a potom se průvod vydal na Václavské náměstí. Na Národní třídě byl prů-
vod zastaven pořádkovou policií a násilně rozehnán.

To vedlo k rozsáhlým protestům studentů a veřejnosti proti československému ko-
munistickému režimu, došlo k tzv. Sametové revoluci, k pádu vlády a k nastolení demo-
kracie. V kalendáři je tento den nazván Den boje za svobodu a demokracii. 

Mgr. Eva Brudíková 
Úspěch naší školy v projektové činnosti

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 14. října 2009 rozhodlo o přerozdělení 513
miliard Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty do
oblasti vzdělávání. 

Naše škola získala z těchto evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu
částku 1 717 052 Kč na projekt s názvem V.I.P. — vytvoření interaktivních příprav —
tvorba výukových příprav pro SMART Board.

Tento projekt bude realizován od 1. ledna 2010 do 29. června 2012. 



Cílem projektu je především zkvalitnění vzdělávání žáků a učitelů, podpora a rozvoj
klíčových kompetencí a dovedností, podpora cílů ŠVP Dobrá škola — dobrý start a také
podpora dvou vzdělávacích priorit: oblast ICT a environmentální výchovy.

Projektovým manažerem je paní učitelka Mgr. Blanka Vroblová, která s týmem peda-
gogů a s ekonomkou školy Bc. Zdeňkou Vaňátkovou tento projekt zaštiťuje.

Naše škola je jednou ze 16 základních škol v Moravskoslezském kraji, které byly fi-
nance přiděleny. Finanční dotaci dostalo celkem 55 škol, z toho 39 škol středních. Pro
Základní školu v Dobré je to nemalý úspěch.

Zásluhu na tom samozřejmě má vedení školy — Mgr. Eva Nováková, ředitelka školy,
a její statutární zástupkyně Mgr. Alena Stuchlíková, které podpořily tento projekt a vy-
tvořily podmínky pro jeho realizaci. Velkou zásluhu má Mgr. Blanka Vroblová, která pro-
jekt se svými kolegy zpracovala a předložila k posouzení. Mgr. Eva Brudíková 
Naše obec — projekt 3. tříd

V první polovině měsíce listopadu probíhal v Základní škole Dobrá ve třídách třetího
ročníku projekt s názvem Naše obec. Žáci formou projektového vyučování získali
mnoho nových poznatků o obci Dobrá. Náplní projektu byly besedy, exkurze a vycházky. 

Ve škole žáci plnili úkoly v pracovních listech, psali dopis paní starostce.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas a předali dětem

cenné vědomosti týkající se místa, kde naši žáci vyrůstají. 
Velké poděkování patří kronikáři obce panu Rostislavu Vojkovskému, paní starostce

Bc. Alici Tancerové, panu místostarostovi Ladislavu Žurkovi, panu faráři Bohumilu Ví-
chovi, paní vedoucí místní knihovny Dagmar Španihelové, paní Pavle Pröllové z policej-
ního oddělení v Nošovicích a dalším policistům, hasičům a záchranářům, kteří děti se-
známili se svým povoláním.

První velké poděkování patří panu kronikáři Rostislavu Vojkovskému, který při zají-
mavé besedě ve škole dětem přiblížil nejen historii obce a školy v Dobré, ale také děti se-
známil s významnými stavbami a nejstarší stojící dřevěnkou pomocí fotografií prezen-
tovaných na interaktivní tabuli. Také velmi děkujeme paní starostce Bc. Alici Tancerové
a panu místostarostovi Ladislavu Žurkovi. Děti navštívily Obecní úřad v Dobré, kde zís-
kaly informace o hlavní instituci v obci a seznámily se s jejími zastupiteli. Další poděko-
vání patří panu faráři P. Bohumilu Víchovi. Děti měly možnost prožít nevšední zážitek
v místním kostele, po kterém je pan farář provázel. V místní knihovně paní Dagmar Špa-
nihelová seznámila děti s pověstmi, které se vztahují k naší obci. Velkým zážitkem pro
mnohé děti byla exkurze do Nošovic, kde jsme navštívili integrované výjezdové centrum.
Vycházkou po obci si žáci udělali přehled o obchodech a službách, které naše obec li-
dem nabízí. Prohlédli si místní významné stavby a památky.

Nakonec byly děti rozděleny do 4 skupin, ve kterých zpracovaly všechny získané po-
znatky a vytvořily plakáty, které budou zdobit naši školu v poschodí u třetích tříd.

Mgr. Alexandra Blažková, Mgr. Lenka Nováková, Hana Velčovská

5
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„Královské učení"
Pátek a ještě k tomu 13.!
Jenže škola v Dobré byla „pohádková“! Vstup do vyučovacích hodin byl moc příjemný,

chodbou se tichounce nesla píseň Rozvíjej se, poupátko. Tuto píseň určitě známe nejen
z pohádky Pyšná princezna. A proč to všechno? Protože… 

…Ve dnech 12. a 13. listopadu 2009 ve třídách 2. ročníku probíhal výukový projekt
Královské učení.

Děti byly rozděleny do pěti království. Každý tým měl svého krále, královnu, prince
nebo princeznu. Veškeré dění bylo tematicky propojeno s pohádkami, a tudíž i s pohád-
kovými bytostmi. Klasické známkování nahradila razítka s kouzelnými jablíčky. I když
šlo o soutěž týmů — tedy o soutěž mezi královstvími — děti byly skvělé. Vzájemně si po-
máhaly a společně řešily zadané úkoly.

„Je moc dobře, že i dnes při reformě a modernizaci výukových metod ve školství můžeme
dětem ponechat ten jejich svět — ten pohádkový…“, pochvalovala si paní učitelka Mgr.
Jiřina Zachníková. Mgr. Eva Brudíková

Florbalový turnaj
V pátek 13. listopadu 2009 se na naší škole uskutečnil sportovní turnaj v rámci protid-

rogové prevence a rizikovému chování s heslem „Sportem proti drogám“.

Turnaj se konal v tělocvičnách ZŠ a zúčastnilo se jej 23 žáků z 5.—9. tříd.
Byla vytvořena 4 družstva. Turnaj se hrál systémem každý s každým.

Po dvou hodinách zápolení a krásných florbalových momentů dopadl turnaj takto:
1. místo: „Tým FBC Pigs“ — Jan Šnajder, Marek Wojnar, Karel Kupka, Jiří Ježek,
1. míst;o: Richard Škandera, Jan Krištof
2. místo: „Ultras chuligans z Chacharova“ – žáci 9. tříd
3. místo: „FBC Kostlivci“ — žáci 5. tříd a jeden žák 9. třídy
4. místo: „Růžový panter“ — žáci 6. tříd

Celý turnaj se hrál v duchu fair-play. Cílem bylo vyplnit žákům volný čas, což se v pá-
tečním sportovním klání zajisté povedlo.

Poděkování patří Klubu rodičů při ZŠ Dobrá za ceny zúčastněným a panu učiteli Mgr.
Jiřímu Šmahlíkovi za pomoc a pedagogický dozor při sportovní akci.

Mgr. Marek Veselka
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MIST¤I âESKÉ REPUBLIKY !!
LUKÁŠ JANULEK, VÍT JERGLÍK A ADRIANA SKOTALOVÁ.

V první polovině listopadu proběhla republiková mistrovství v kategorii mladších
a starších žáků a žákyň v judo. Doberští judisté zde dosáhli mimořádných úspěchů, když
ukázali všem konkurentům, že patří k absolutní republikové špičce. V žákovských kate-
goriích se mistrovství republiky zúčastnilo celkem 8.našich chlapců a děvčat, kteří se
museli nominovat na několika náročných turnajích. Celkový zisk pěti medailových
umístění je neočekávaný a mimořádně hodnotný. V kategorii starších žáků a mladších
žaček pro tento rok se doberští stali nejúspěšnějším týmem České republiky. Titulu
mistrů republiky se překvapivě zmocnili ti, s kterými se na nejvyšší post nepočítalo.
Starší žáci Lukáš Janulek (–42 kg), Vít Jerglík (–66 kg) a mladší žákyně Adriana Skota-
lová (–52 kg), vybojovali tituly v těžké konkurenci nejlepších českých judistů v plně
obsazených váhových kategoriích. Stříbrnou medaili vybojovala původně jedno-
značná favoritka na titul mladší žákyně Marie Dužíková (+57 kg) a bronzovou další
z jedniček na titul starší žák Vojtěch Bezruč (–60 kg). V roce 10. výročí založení juda
v Dobré vybojovali naši sportovci již sedm republikových medailí, což svým počtem vy-
rovnává nejúspěšnější rok 2005. Všem novopečeným mistrům republiky a ostatním me-
dailistům patří obdiv a uznání za vzornou reprezentaci obce a regionu. Do konce roku
čekají svěřence trenérky Prőllové ještě boje na mistrovství České republiky dorostenců,
dorostenek a žen, kde budou patřit k favoritům sestry Michaela a Nikola Kesovy, Ester
Vilčková a Pavla Prőllová. Očekává se start Lucie Blehové, České reprezentantky v „Sambo“.

Vojtěch Bezruč, Pavla Prőllová, Vít Jerglík, Lukáš Janulek, Marie Dužíková a Adri-
ana Skotalová 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV STARŠÍCH ŽÁKŮ. V současné době
máme v kádru 8. velmi dobrých starších žáků, kteří by v nejvyšší republikové soutěži
družstev zajisté patřili k favoritům na medailové umístění. Zdravotní problémy a pláno-
vaná zahraniční rekreace však zmařili naši účast na krajském přeboru, jehož vítěz po-
stupoval na mistrovství republiky. Bez naší konkurence postoupili judisté Baníku Os-
trava. Naši borci Lukáš Janulek a Vít Jerglík se mistrovství republiky zúčastnili jako posily
Baníku a oba výrazně přispěli k zisku titulu pro severní Moravu. Vojtěch Bezruč, který
hostoval v družstvu Femaxu Drahotuše, vybojoval stříbro.
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PODZIMNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ NA HUKVALDECH SE ZÚČASTNILO 70.DĚTÍ
Z DOBRÉ A RAŠKOVIC.

Čtyř denní soustředění se uskutečnilo koncem října a zúčastni chlapci a děvčata ve
věku od 5.let. Celé dny byly naplněny kvalitním tréninkem a dalším zábavným progra-
mem. Kdo nebyl dost unaven, mohl si užívat i diskotéky. 

Trénovalo se na chodbách i v tělocvičně. Zkušení trenéři se věnovali pokročilým ju-
distům, a ti zase svým nejmladším kamarádům. Celý kolektiv si užíval přátelskou atmo-
sféru, ke které výraznou měrou přispěla také kuchyně pod vedením kuchařského mistra,
pana Foltyse. Přítomnost krajského výběru potvrzuje také kvalitu a prestiž kterou po-
dobné akce judistů z Dobré mají. Velkou pomocí nám bylo zapůjčení tatami panem Sta-
nislavem Horákem. Moc děkujeme.

MÁME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY. Pro lepší komunikaci s členy a účinnější prezentaci
klubu na veřejnosti. Klikněte si na: www.judo–morava.cz

POSILOVNA V TĚLOCVIČNĚ ZŠ JE PŘED DOKONČENÍM. Stále však sháníme její
další vybavení. Především činky všech typů. Přijmeme pomoc od každého, kdo má
doma nevyužité zařízení posilovny. Bližší informace na tel.č. 605513429.

NEMÁME NA ČEM CVIČIT A TRÉNOVAT. V současné době se
na tréninku přípravky a náboru zúčastňuje až padesátka dětí z řad předškoláků a dětí
prvního stupně ZŠ. Velký problém nastává po společné rozcvičce, kdy se děti rozdělí do
skupin podle schopností a technické vyspělosti. Tatami naplňuje pouze třetinu těloc-
vičny, takže na jednoho cvičícího připadá necelý metr plochy, což je zcela nedostačující.
Musíme tedy improvizovat a část dětí připravovat na ostatních plochách způsobem,
který má s metodikou juda jen velmi málo společného.V minulosti jsme měli položené
tatami na celé ploše malé tělocvičny, což vytvářelo ty nejlepší podmínky pro kvalitní tré-
nink. Protože šlo z valné většiny o několik desítek let staré díly tatami, došlo jejich po-
stupnému vyřazení z provozu. Další část tatami která byla zapůjčena od Baníku Ostrava
a oddílu Aikida, byla vrácena. 

Musíme tedy řešit problém jak zajistit potřebné množství nových dílů. Špatné pod-
mínky pro trénink by mohly do budoucna zapříčinit pokles výkonnosti klubu, nehledě
k pravděpodobnému zvýšení úrazovosti na nekvalitní ploše. Dotace které nám posky-
tuje obec a vlastní příjmy z členských příspěvků postačují pouze na soutěžní činnost.
Obrátíme se proto na občany obce a podnikatelské subjekty kterým záleží na našich dě-
tech a mládeži s prosbou o pomoc. Přijmeme každou byť minimální částku která bude
určena výhradně na nákup tatami. Jeden díl tatami stojí podle druhu a kvality cca.
2500—2800 Kč. Pro nejnutnější potřebu musíme zakoupit celkem 40 dílů v celkové hod-
notě cca 100 000 Kč. 
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• Pro daňové subjekty a plátce DPH zajistíme faktury s deklarací na podlahové díly,
nebo krytinu s možností odpočtu.

• Vystavíme kompletní seznam přispivatelů, reklamní, nebo darovací smlouvy.
• Přispějte na jeden díl nebo jeho část a podpořte tak naše nejmladší sportovce. In-

vestice do „NAŠICH“ dětí je dobrá investice.
• Číslo účtu k nákupu tatami je 1644315379/0800 Česká spořitelna, var. symbol

1414, do sdělení jméno nebo název dárce.
Předem děkujeme všem dárcům!

Vánoãní turnaj mládeÏe TJ Sokol Dobrá 
Dne 19.12. 2009 proběhne již druhý ročník Vánočního turnaje určený pro fotbalovou

mládež TJ Sokol Dobrá v tělocvičnách ZŠ Dobrá. V loňském prvním ročníku se zůčast-
nilo Vánočního turnaje na 6O aktivních fotbalistů a fotbalistek od těch nejmenších
z mladší přípravky až po starších žáky. Nechyběly ani naše děvčata. Celý turnaj bude
opět v duchu vánoc. Nebudou chybět vánoční koledy, různé hry, ale hlavně kvalitní fot-
bal, když nalosované družstva budou opět napříč všemi kategoriemi. Jistě naše fotba-
lové žactvo potěší také pár slov paní starostky obce Dobrá a také předsedy TJ Sokolu
Dobrá, které na náš turnaj srdečně zveme. Pokud máte chuť podpořit mládežnický fot-
bal v Dobré, budeme velice rádi, když přijdete mezi nás... Výborné občerstvení a moti-
vační dárečky pro naše fotbalové naděje připravujeme.

Přijďte se pobavit a nasát vánoční fotbalovou atmosféru s TJ Sokol Dobrá v sobotu 19.
prosince 2009 od 9 hodin do tělocvičen ZŠ. Jste všichni srdečně vítání. Všichni hráči
a realizační tým turnaje sraz v 08,30 hod. 

Trenéři fotbalové mládeže TJ Sokol Dobrá

Blahopřejeme…
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dobrá převzala od hejtmana Moravskos-

lezského kraje Čestné uznání za profesionální přístup a pomoc při likvidaci povodní
v letošním roce, kdy jednotka zasahovala na Novojičínsku.

Všem členům sboru děkujeme za jejich obětavost a pomoc.

Poděkování
4. listopadu 2009 se uskutečnila přednáška MUDr. Petra Moravce v klubovně seniorů

na téma první pomoc. My starší občané se ocitáme v situacích, ve kterých si nevíme
rady. Pan doktor nám ukázal, jak se máme v takových případech zachovat. Rozdal nám
také karty první pomoci.

Moc děkujeme Klub seniorů v Dobré

Pfied dvaceti lety
Před dvaceti léty byla přestřižena páska nově postaveného IDS v „akci Z“, dnes sídlo

obecního úřadu a služeb. Další stavbou, která měla být postavena touto formou, nava-
zující na Dům služeb, byla pošta a lékárna. Ta se stavěla dodavatelsky. Dnes se touto for-
mou již výstavba neprovádí, myslím si, že by ani nebyla možná.

V tehdejší době, byly prováděny stavby a stavební úpravy tímto způsobem převážně
spadající do občanské vybavenosti. Z rozpočtu státu bylo vyčleněno sedmdesát procent
finančních prostředků a zbývajících třicet bylo pokryto svépomocí obce. V období od se-
dmdesátých až do devadesátých let se takto u nás v Dobré realizovala výstavba školky,
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nákupního stře-
diska, prodejny
Jednoty u nádraží
a ve Staré dědině,
kino a tou poslední
byla právě stavba
IDS. Brigádní čin-
nost tehdy zajišťo-
vali poslanci MNV
a občanské výbory
ve svých volebních
obvodech a záj-
mové společenské
organizace sdru-
žené v NF.

Při vyslovení „akce Z“ ve většině případů dnes toto slovo nikomu nic neříká. Zde se
setkávali občané, nikoliv všichni, ale jenom ti kteří chtěli přijít. Jsou bezejmenní, řada je
jich mezi námi, někteří již ne, snad jsou zachyceni v obecní kronice. 

Doba, v níž žili a vytvářeli hmotné i nehmotné hodnoty, které sloužily mnohdy slouží
občanům do dnes, zaslouží vzpomenutí právě při poslední stavbě v „akci Z“, která byla
dokončena před dvaceti léty, 28. října 1989.

Jiří Kaňok, člen obecního zastupitelstva 

Sportovní komise při OÚ Dobrá vyhlašuje 10. ročník
Mikulášského volejbalového turnaje smíšených amatérských
družstev
V sobotu 12. 12. 2009 v tělocvičnách ZŠ Dobrá
Startovné: 100 Kč na osobu (v ceně občerstvení )
Prezentace: od 7.30 hod Začátek turnaje: 8.30 hod
Přihlášky a info na tel. 775 659 067 nebo 737 238 150. 
Smíšené družstvo musí být tvořeno minimálně 2 ženami a 4 muži, v pětičlenném
družstvu musí být 2 ženy a 3 muži!!! Kapitán družstva starší 18 let! Omezený počet
družstev — 12!
Nutná vhodná obuv do tělocvičen !

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o., Cihelní 410, Frýdek–Místek
www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572, 558 441 380, 558 441 387
e–mail: o.kotaskova@seznam.cz
Charakteristika školy:
Soukromá škola s patnáctiletou tradicí (školné 12 000 Kč ročně)
»čtyřletý cyklus po 9. třídě ZŠ
»osmiletý cyklus po 5. třídě ZŠ
Možnost přijetí i po 7. třídě na základě rozhodnutí ředitelky školy.

Den otevřených dveří:
3. prosince 2009 11.00—16.30 hodin
14. ledna 2009 11.00—16.30 hodin
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Pozvánka
Zveme vás do Zanzibaru k příjemnému posezení u krbu s pochutnáním si na

pravé italské pizze z pravých italských surovin, jakou neochutnáte v blízkém okolí, 
od 1. 12.—31. 12. 2009 v mimořádné akci za 85 Kč!
Provozní doba o vánocích: Provozní doba o vánocích:
ZANZIBAR FLAMINGO
24.12. 20—2 hod. 24.12. 20—2 hod.
25.12. 15—2 hod. 25.12. 19—2 hod.
26.12. 14—2 hod. 26.12. 19—2 hod.
31.12. UZAVŘENÁ SPOLEČNOST 31.12. a 1.1. ZAVŘENO
1.1. 14—2 hod. 2.1. 19—2 hod.
Ostatní dny dle běžné provozní doby.
Děkujeme za celoroční přízeň a přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok 2010. 

HLEDÁM pronájem garáže. Nabídněte na tel. č. 733 761 247.

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

Nabídka pronájmu bytů
Pronajmu bytové jednotky o velikosti 3+1, 2+1, 1+1.

Byty jsou vybaveny kuchyní, WC a koupelnou se sprchovým boxem.
Nová okna + žaluzie. Televizní příjem satelitní + digitální, zajištěno

připojení na internet.
Možnost pronájmu i bytu vybavených.

Kontakt: Sedlařík, Dobrá 581
Mobil: 603 854 852 • e–mail: alosed@seznam.cz 

Vánoční krůty chlazené — fa KYNCL
Přijímáme objednávky na vánoční krůty chlazené.

Váha krůty 9—15 kg, cena 68 Kč/1kg
Informace a příjem objednávek: Dobrá — paní Hadaščoková,

tel. č. 558 641 780, mobil 604 382 505.
Krůty se budou prodávat v pátek 11. 12. 2009 na parkovišti v Dobré

u kostela ve 14.00 hodin



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 15. 12. 2009. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

Mù¤ENÍ
TERMOVIZÍ 

Úniky tepla, tepel. izolace a netěsnosti ve všech typech objektů 
(rod. domy, panelové domy, hotely, průmyslové objekty ap.) 

Měření el. instalace v jednotlivých bytech panelových domů
jako prevence proti případnému zahoření, vzniku požáru

a následnému ohrožení obyvatel v celém panelovém domě 

V elektrotechnice, energetice, strojírenství, topenářství a všude
tam, kde je potřebná a žádoucí tepelná diagnostika součástí

Podrobnosti na: www.mereni-termovizi.cz • mobil 777 229 779    


