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Jubilejní a úspěšné judo v Dobré: Slavnostního nástupu se zúčastnilo 220
chlapců a děvčat z Moravskoslezského a Olomouckého kraje (viz str. 16)

Ostatní snímky z jarmarku ve škole a návštěvy Mikuláše v mateřské škole
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U S N E S E N Í
z 26. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 23. listopadu 2009

v 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: Mgr. Vítězslav Pantlík (KSČM)

Jiří Březina (Nezávislí) 
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: René Křižák (Nezávislí)

Jan Mališ (KDU–ČSL)

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

3. Zápis z provedené kontroly hospodaření SOPM k 31.8.2009
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1.  b e r e n a v ě d o m í
Zápis z provedené kontroly hospodaření Sdružení obcí povodí Morávky k 31.8.2009 na

Obecním úřadě v Dobré dne 16.9.2009

4.Volby přísedících u Okresního soudu ve Frýdku–Místku pro volební období 2010—2014
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. v o l í
do funkce přísedícího u Okresního soudu ve Frýdku–Místku pro volební období

2010—2014:
paní Drahomíru Gryžboňovou, bytem Dobrá 853, rok nar. 1948
paní Vlastu Moskvovou, bytem Dobrá 775, rok nar. 1940
paní Libuši Muroňovou, bytem Dobrá 759, rok nar. 1947
paní Bc. Alici Tancerovou, bytem Dobrá 556, rok nar. 1973

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě s ČSAD Frýdek–Místek a.s.
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. n e s ch v a l u j e
Dodatek č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění

ostatní dopravní obslužnosti na území obce Dobrá s ČSAD Frýdek–Místek a.s., Politic-
kých obětí 2238, Frýdek–Místek, IČ 45192073

6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 
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7. Rozpočtové opatření č. 6/2009
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1. s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 6/2009 navýšení příjmové části o 32,5 tisíc Kč, výdajové části

o 570 tisíc Kč. Rezerva se ponižuje o 537,5 tisíc Kč.
8. Směrnice účelového fondu oprav a modernizace OBD čp. 931 a 937 v obci Dobrá

Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. s ch v a l u j e
předloženou Směrnici účelového fondu oprav a modernizace obecních bytových

domů čp. 931 a 937 v obci Dobrá

9. Pohledávky obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
9.1.  b e r e n a v ě d o m í
zprávu o pohledávkách obce 

10. Zřizovací listiny příspěvkových organizací
Zastupitelstvo obce Dobrá
10.1. s ch v a l u j e
nové znění Zřizovací listiny Základní školy Dobrá

10.2. s ch v a l u j e
nové znění Zřizovací listiny Mateřské školy Dobrá

10.3. s ch v a l u j e
Dodatek č.3 zřizovací listiny Místní knihovny Dobrá

11. Různé –
1. Kupní smlouva — prodej plynárenského zařízení
Zastupitelstvo obce Dobrá
11.1.1. r o z h o d l o
o stažení tohoto bodu z jednání

2. Zápis č. 3/2009 z jednání kontrolního výboru 
Zastupitelstvo obce Dobrá
11.2.1.  b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 3/2009 z jednání kontrolního výboru konaného dne 26.10.2009

3. Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo obce Dobrá
11.3.1.  b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání finančního výboru č. 3/09 konaného dne 9. 11. 2009 

11.3.2. s ch v a l u j e
doplnění žádosti o přidělení finančních prostředků z rozpočtu obce Dobrá o jmenný

seznam členů s uvedením adresy trvalého pobytu a o uvedení příjmů z vlastní činnosti

Bc. Alice Tancerová, starosta obce Ladislav Žurek, místostarosta
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O B E C D O B R Á
Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2009

Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání konaném dne 23.11.2009 usne-
sením č. 26.6 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z ne-
movitosti, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně

z nemovitostí se zrušuje.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Bc. Alice Tancerová, starosta Ladislav Žurek, místostarosta

VáÏení spoluobãané,
blíží se konec roku 2009 a nastává čas bilancování a hodnocení. Mezi největší úspě-
chy letošního roku patří realizace akcí a staveb významných pro naše občany a to
zejména půdní vestavba základní školy Dobrá, ve které vznikl multifunkční spole-
čenský sál včetně vybavení za téměř 17 mil Kč, dále výstavba dětského hřiště v pro-
storách multifunkčního sportovního areálu za 2 mil Kč, realizace opravy lávky pro
pěší a výměna mostovky u Kačabaru za 520 tis Kč, zatraktivnění obce pro naše
občany a příchozí turisty zbudováním stezky s názvem Turistický informační
systém obce Dobrá včetně vydání trojjazyčných průvodců (čeština, polština a ang-
ličtina) za rekordně nízkou částku 320 tis Kč (předpoklad za 900 tis Kč), opravu auto-
busové zastávky Dobrá Na Špici, změnu vytápění — přechod na plynové vytápění
včetně rekonstrukcí kotelen u objektů Obecního úřadu Dobrá a Mateřské školy
Dobrá za téměř 3 mil Kč. Obci se podařilo zakoupit radarové měřiče rychlosti, které
by měly významným způsobem pomoci ke zklidnění dopravy a zajištění bezpeč-
nosti v centru obce. Podařilo se nám dokončit modernizaci prostor Obecního úřadu,
kdy svým dílem přispěli rovněž nájemníci nebytových prostor, včetně provedení per-
sonálního auditu chodu obecního úřadu, jehož výsledky aplikujeme v praxi a výsle-
dek by měl být příjemný pro vás, pro občany a klienty, aby návštěva úřadu nebyla
stresující z neochoty úředníků, ale příjemnou a konstruktivní záležitostí. 

Byly dokončeny projektové dokumentace, které čekají na vhodný okamžik
a zejména na finance a to Regenerace/revitalizace základní školy Dobrá — projekt
výměny výplní a zateplení, nadstavba pavilonu E pro vznik učeben, přístavba malé
a velké tělocvičny a též oplocení školního areálu. Projekt zateplení a výměny stáva-
jících výplní je zpracován rovněž pro Mateřskou školu Dobrá, která mj. připravila
projekt na revitalizaci zahrady mateřské školy, jenž v sobě skrývá výměnu herních
prvků, ale též zahradnické úpravy. K územnímu rozhodnutí je podán projekt Rozší-
ření místní komunikace u Mateřské školy v rámci kterého by měly být zbudovány
mj. dva pevné retardéry — před budovou mateřské školy a při přechodu dětí ze
základní školy na multifunkční sportoviště. Zdržení kvůli úřednické chybě má pro-
jekt sběrného dvora a komunitní kompostárny. Práce na něm, v rámci možností,
však stále probíhají. Hotov je také projekt rekonstrukce obecního úřadu včetně jeho
okolí.
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Celým rokem se nesla mj. příprava výstavby rozšíření splaškové kanalizace, pro-
dej plynárenského zařízení k zajištění financování stavby splaškové kanalizace,
majetkoprávní příprava výstavby chodníků v centru obce Dobrá, změny územního
plánu obce č. 4 a samozřejmě práce pro získávání dotací.

Podařilo se nám získat dotaci na vznik multifunkčního společenského sálu — Regi-
onální operační program Moravskoslezsko, na výstavbu dětského hřiště — Morav-
skoslezský kraj, na realizaci turistického informačního systému — program pře-
shraniční spolupráce Česká republika — Polská republika, na zpracování projektu
Zlepšení nakládání s odpady v obci a projekt rekonstrukce obecního úřadu —
Moravskoslezský kraj, na rozvoj spolupráce — Obnova tradic v Euroregionu Beskydy
— program přeshraniční spolupráce česká republika — Slovenská republika (bude
realizován v létech 2010 — 2011). Na své vyhodnocení stále čekají podané žádosti
o dotaci na revitalizaci parku, opravu sociálních zařízení základní školy a zlepšení
tepelně izolačních vlastností budov základní školy, vše za téměř 60 mil Kč.

O akcích, které obec pořádala sama nebo ve spolupráci se svými komisemi,
zejména sportovní, kulturní a životního prostředí nebo ve spolupráci s TJ SOKOL
Dobrá či JUDO Dobrá a jinými, je zbytečné se zmiňovat, neboť články ve zpravoda-
jích, v průběhu celého roku, nenechají nikoho na pochybách a kdo tvrdí, že se u nás
v obci nic neděje, ten prokazatelně lže.

Vážení občané, dovolte mi všem aktivním lidem z celého srdce poděkovat a to
nejen za odvedenou práci, ale též za poskytování sponzorských darů v různých for-
mách a vám za návštěvu akcí, neboť jsou a budou organizovány pro vás pro všechny.

Na závěr mi dovolte, jménem zastupitelstva obce a zaměstnanců obecního
úřadu, popřát vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků a úspěšné vykro-
čení do roku 2010. Bc. Alice Tancerová

Slavnostní otevfiení multifunkãního sálu,
aneb Vánoãní jarmark trochu jinak

V sobotu 5. prosince 2009 v 9.00 jsme slavnostním přestřižením pásky, za přítom-
nosti milých hostí včetně náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pana Ing.
Svatomíra Recmana, zahájili provoz multifunkčního společenského sálu. Ve spolu-
práci se základní školou Dobrá byl připraven velice zajímavý a bohatý program a to
nejen v rámci Vánočního jarmarku, ale zejména v rámci Dne otevřených dveří
Základní školy. Slavnostního otevření sálu se jako host účastnil milý host, človíček
jehož „konexe" jsou mimo pozemské vnímání světa, náš pan farář Bohumil Vícha,
členové obecního zastupitelstva a příspěvkových organizací obce Dobrá a kolegové
ze sousedních obcí. Dobrý mok pro vás čepovali dobrovolní hasiči z obce Dobrá.

Tento významný den vykouzlil úsměv na tváři našim nejmenším návštěvou Miku-
láše s andělem a pořádným čertiskem, ale též, jak jsem tak pozorovala, všem pří-
tomným, protože jsme byli obdarováni všichni a to darem, který svým rozměrem
nešel úhledně zabalit, neboť se jednalo o nový multifunkční společenský sál. Tento
sál, jehož realizace nesla oficiální název „Revitalizace/regenerace základní školy
Dobrá — vestavba nad pavilonem B", byl zbudován za finanční podpory Regionál-
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ního operačního programu Moravskoslezsko nákladem téměř 17 mil. Kč včetně
vnitřního vybavení. 

Sluší se poděkovat za práci, která zde byla, je a bude odváděna.
Děkujeme zhotoviteli Beskydské stavební společnosti za kvalitně odvedenou prá-

ci v rekordním čase. Jen necelé tři měsíce trvaly stavební práce. Děkujeme za trpě-
livost a operativní řešení nastalých problémů neboť nic, ani náš projekt, není doko-
nalé. Nesrovnalosti byly operativně odstraňovány v rámci kontrolních dnů stavby

a děkujeme zpracovateli projektové
dokumentace fa BP projekt Vlašské
Meziříčí za výkon autorského dozo-
ru. Poděkování patří stavebnímu
dozoru (technický dozor investora),
který pro obec vykonával Ing. Lukáš
Foltýn a to s pečlivostí a občas též za
jeho nekompromisní přístup vůči
zhotoviteli. Pevně věříme, že mu je-
ho malá dcerka a manželka odpus-
tily, že svůj čas a myšlenky, více něž
jim, dočasně věnoval naší stavbě.
Velký dík patří vedení základní ško-
ly Mgr. Evě Novákové a Mgr. Aleně
Stuchlíkové za spolupráci a výkon
ochranné linie, když nás chtěl peda-
gogický a zejména nepedagogický
personál školy tzv. „vynést v zu-
bech". Nikdo z nás si nedovede
představit, co to znamená, tak ob-



rovskou školu připravit na školní rok prakticky přes noc, neboť stavební práce byly
ukončeny k 30. 8. 2009. Ovšemže i po tomto datu zde ruch úplně neutichl, poněva-
dž tam bylo třeba opravit nátěr či malbu, tam si orgány státní správy při kolaudaci
vymyslely neočekávaný požadavek a vše se muselo dát do pořádku a zrealizovat.
Speciální dík patří „vrchní dohlížitelce“ nad všemi na stavbě zúčastněnými, paní
školnici Janě Golíkové, která ve škole strávila mnoho hodin při čekaných i nečeka-
ných událostech a bylo-li třeba, nikdo a nic se před ní neschoval. Při vybavování sá-
lu se sluší poděkovat paní Radce Weissmannové, Davidu Smyčkovi, Lukáši Kuběno-
vi a Jirkovi Nohlovi, kteří ve svém volném čase byli a jsou obci nápomocni. Děkuji
panu místostarostovi Ladislavovi Žurkovi, který si vzal tuto akci pod svá „drobná
křídla“. Děkujeme všem bezejmenných, kteří při realizaci celé akce pomáhali. Nyní
již nezbývá než popřát nám všem, abychom sál ve zdraví a pohodě hodně dlouho
užívali. Bc. Alice Tancerová

Slavnostní otevfiení Turistického informaãního systému
obce Dobrá

Nevlídné středeční
ráno 9. prosince 2009
se neslo ve znamení
příprav na slavnostní
otevření Turistického
informačního systé-
mu obce Dobrá. Devět
informačních tabulí je
rozmístěno na trase
dlouhé cca 4,5 km.
Chcete-li si ji v klidu
projít a přečíst pouta-
vé a zajímavé texty, za-
bere vám to zhruba
1,5 hod času. Stezka
byla zbudována nákla-
dem cca 320 tis Kč za
finanční podpory O-
peračního programu
přeshraniční spolu-
práce Česká republika — Polská republika, kdy administrátorem projektu byl Regi-
on Beskydy. V rámci projektu byly vytvořeny trojjazyčné verze průvodců a to v češ-
tině, polštině a angličtině, které budou v nejbližší době, zdarma, k dispozici v mís-
tech, které po projednání s vlastníky zařízení, následně zveřejníme. V každém pří-
padě již dnes si můžete průvodce vyzvednout na obecním úřadě Dobrá.

7
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Celou administraci projektu
a komunikaci s poskytovatelem
dotace zajišťoval Ing. Miroslav
Lysek, poutavé texty, fotografie
a malované obrázky, jakož i gra-
fickou stránku map, průvodců
a tabulí dal dohromady náš
kronikář Rostislav Vojkovský a
firma BEATRIS z Dobré. Výrobu
a instalaci informačních tabulí
a směrovek zajišťovala firma
URBANIA, vyznačení stezky v
terénu provedli manželé Glai-
covi.

Obřadní síň je vyzdobena,
slavnostní tabule nachystána,
na čelo tabule se umístilo nád-
herné květinové aranžmá v o-

becních barvách od paní Sumcové, každého hosta čekalo milé uvítání v podobě
perníkové zvonečku s překrásnými krajkovými vzory přející šťastný nový rok vytvo-
řené zručnýma rukama Alenky Křibíkové a vše začalo nabírat rychlý spád. Účastní-
kům slavnostního otevření stezky a závěrečného semináře akce byl promítnut film
U nás v Dobré, o který byl veliký zájem a mnoho účastníků si jej odneslo do svých
obcí jako vzor pro jejich další činnost. Slavnostního zahájení a přestřižení pásky se
zúčastnili mj. zástupci Euroregionu Beskydy, konkrétně paní Dagmar Valášková, zá-
stupci zhotovitelských firem, ředitelky všech příspěvkových organizací, členové za-
stupitelstva obce a starostové okolních obcí — Dobratice, Krásná, Raškovice, Vyšní
Lhoty, Řepiště a Frýdku–Místku. Pozvání přijali přátelé ze zahraničí a to družební o-
bec Buczkowice, která byla v projektu naším zahraničním partnerem na polské
straně, delegace ze slovenské družební obce Ochodnica a spřátelené polské obce
Mucharz. Byli rovněž přítomni zástupci médií — Frýdeckomístecký deník a televi-
ze Polar. Záznam ze slavnostního přestřižení pásky lze shlédnout na www.polar.cz
v sekci region Beskydy.

Hosté v nevlídném počasí, avšak v dobré a přátelské náladě, prošli 7 z 9 zastavení
stezky a po chutném obědě věnovali pozornost závěrečnému semináři o budování
stezky v Dobré a srovnání s jinými obdobnými projekty. Zástupce Regionu Beskydy
paní Dagmar Valášková ve své závěrečné řeči uvedla mj. následující: „Je vidět, že
turistický informační systém obce Dobrá je pro realizátory srdeční záležitostí. Dýchá
to na návštěvníka z každé tabule a z každého textu."

Pevně věřím, že stezka bude srdeční záležitostí pro všechny občany obce Dobrá
a ještě dlouhá léta bude informovat občany a její návštěvníky o bohaté společenské,
kulturní, technické, historické a přírodní kráse obce Dobrá.

Z původně naplánovaných zastavení bylo realizováno 9 — Centrum obce, Kostel
sv. Jiří, Naše školy, Ondráková krčma, Nádraží Českých drah, Památná lípa a místo
bývalých mlýnů, Panská sýpka, Památníku osvoboditelům ve Staré dědině a Arci-
knížecí hostinec. Pevně věříme, že bude vůle nalézt finance na zastavení u bývalé
tvrze Vlčků z Dobré Zemice, uVÚHŽ — kde kromě významné společnosti jsou poblíž
přírodní rezervace Kamenec a přírodní památka profil Morávky — „kaňon“. Krásné
rozhledy jsou nad vodárnou, kde se v místech nejvyššího bodu, jehož dřevěná kon-
strukce je velice zchátralá, plánovala menší rozhlednička s panoramatickými
pohledy do všech stran, a pod vodárnou mělo vzniknout posezení ke zklidnění
a pokochání pohledem na krásnou obec Dobrou a její okolí. Naše stezka zaujala
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i české turisty; v příštím roce se budeme snažit dojednat rozšíření turisticky znače-
ných tras přes obec.

Děkujeme všem realizátorům akce a zejména panu Rosťovi Vojkovskému za dárek,
který opět, z důvodu svého rozměru, nejde úhledně zabalit, ale obdarovává nás
všechny. Přejeme vám příjemné zastavení se u turistického informačního systému
obce Dobrá. Bc. Alice Tancerová, starosta 

11. roãník Mikulá‰ského volejbalového turnaje amatérsk˘ch
smí‰en˘ch druÏstev

Stalo se milou tradi-
cí, že obec Dobrá je
hostitelem volejbalo-
vého turnaje amatér-
ských smíšených druž-
stev. Na tradici starou
téměř 30 let navázala
v novodobé historii
sportovní komise obce
Dobrá před 11 lety. A-
no, již 11. ročník pro-
běhl v sobotu 12. pro-
since 2009 v tělocvič-
nách základní školy, po
deseti letech došlo ke
změně v organizátoro-
vi a organizaci zaštítili „mladíci“ z doberského družstva CELINA pod záštitou obce
Dobrá.

Turnaje se zúčastnilo, z důvodu chřipky, jedenáct družstev a i letošní ročník byl
s mezinárodní účastí družstev z Polska a Slovenska.

Určitě vás zajímá, jak vše dopadlo. První místo vyhrálo a to s přehledem doberské
družstvo CELINA, druhou příčku obsadilo družstvo RAŠKOVIC, třetí místo uhrálo
družstvo s názvem PAMA TEAM, dále pak v pořadí od čtvrtého do jedenáctého místa
obsadila družstva Domaslavic, Mucharz, Dobrá 1, Droteva, GPBAVERČA, Párečky–
–Carbolky, Dobrá 2 a Ochodnica.

Děkujeme „mladíkům“ za vzornou organizaci a pokračování v tradici a též spon-
zorům turnaje, kterými, kromě obce Dobrá, byly společnosti UPC Direkt, SOUDAL,
TOROLA, Ing. Ladislav Březina, pekárna Hlisnikovský, Kačabar — pan Blokša, uze-
nářství CARBOL, ALPROTEL, Novák–Taxus Baška a Slávka Poláková. 

Bc. Alice Tancerová, starosta, Luděk Kotasem, ředitel turnaje

Turnaj star‰ích ÏákÛ v sálové kopané v Mucharzi
Obec Dobrá v zastoupení nadějných fotbalistů TJ SOKOL Dobrá, přijala pozvání

na Mezinárodní turnaj v sálové kopané, který se uskutečnil v sobotu 28. listopadu
2009 v polské obci Swinna Poreba, Mucharz. Turnaje se zúčastnilo osm družstev,
čtyři z Polska, tři z České republiky a jedno družstvo ze Slovenska. Naši borci hráli
sedm zápasů a celodenní fyzické vypětí bylo v závěru patrné na každém zúčastně-
ném družstvu. I když se nám nepodařilo turnaj vyhrát (vítězné družstvo bylo z pol-
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ských Wadowic) bojovali jsme v každém zápase jako lvi, ne nadarmo jej má repub-
lika ve znaku. 

Nejdůležitější je, že naše chřipkou oslabena družina, odvedla kvalitní výkon
a krásný fotbal, navázala kontakty s chlapci, ale i děvčetem, jejichž společným jme-
novatelem je láska k fotbalu. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci obce Dobrá a přejeme vám do následujících
utkání hodně zdraví a fotbalového štěstíčka, které každé družstvo potřebuje.

Bc. Alice Tancerová, starosta
Frýdecká skládka, a.s.

Informuje o skutečnosti, že přelomem roku 2009/2010 dojde ke změně v počítání
týdnů. Jelikož poslední týden r. 2009 i první týden r. 2010 je lichý, bude od 1. ledna
2010 vývoz směšného komunálního odpadu v obci Dobrá prováděn vždy každý
lichý týden v pondělí a úterý.

Poslední vývoz v roce 2009 bude proveden v sudém týdnu, ve dnech 21.—22. pro-
since 2009 a první svoz v roce 2010 v lichém týdnu, ve dnech 4.—5. ledna 2010.
14denní interval svozu bude zachován.

Svoz odpadu v části obce Dobrá–Kamenec bude od 1. ledna 2010 prováděn každý
lichý pátek. První svoz v roce 2010 v části Dobrá Kamenec bude 8. ledna 2010.

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2010
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK, a.s. Ostrava byly

v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účin-
ností od 1. ledna 2010 takto:

Voda pitná (vodné) 27,91 Kč/1 m3 (bez DPH) 30,70 Kč/1 m3 (vč. 10 % DPH)
Voda odvedená (stočné) 24,71 Kč/1 m3 (bez DPH) 27,18 Kč/1 m3 (vč. 10 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel

následujícím po 1. lednu 2010, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluv-
ních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

KRÁTKÉ ZPRÁVIâKY Z NA·Í ·KOLIâKY
Během uplynulých měsíců proběhla v naší MŠ řada akcí, ze kterých vybíráme ty

nejzajímavější:

Začátkem listopadu měli rodiče našich dětí možnost poslechnout si přednášku pí
Mgr. Bartošíkové, psycholožky SPC (Speciálně pedagogického centra) v Ostravě,
která rodičům přiblížila problémy dětí s opožděným vývojem řeči. Rodiče se dozvě-
děli bližší informace o vadě řeči zvané dysfázie, jejich projevech u dětí předškolního
věku. Paní psycholožka poskytla rodičům velmi přijatelnou a srozumitelnou formou
návod, jak s těmito dětmi mluvit a pracovat.

V listopadu navštívila naši MŠ městská policie, která besedovala s předškoláky ze
všech čtyř tříd. Tentokrát se děti dozvěděly, čím se zabývá a jaká je náplň práce
městské policie ve srovnání s policií státní.

Začátkem prosince někteří rodiče využili příležitosti společně s dětmi navštívit
představení „Víla Amálka“, které uvádělo Divadlo loutek v Ostravě.

Vstupenky na toto představení rodičům zajistila p.uč. Mirka Alferyová.
Mgr. D. Dvořáčková
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Dne 8. prosince nás opět po
roce poctil svou návštěvou
Mikuláš společně se svými
nepostradatelnými společníky
andělem a čertem.

Nejprve se však děti podívaly
na divadelní představení „Zim-
ní skřítkové“.

Představení nám všem navo-
dilo příjemnou a laskavou
vánoční atmosféru.

Děti si zazpívaly koledy i s
vlastním doprovodem rolniček,
děvčata a chlapci zdobili každý
svůj vánoční stromeček, děv-
čata v barvě červené, chlapci
v modré barvě.

Po skončení divadelního představení děti již netrpělivě vyhlížely, zda mezi ně při-
jde Mikuláš i s andělem a čertem. Po chvilce čekání se Mikuláš i se svými společníky
opravdu objevil. Povídal si s dětmi, hledal ve své veliké knize, zda v ní nemá napsána
nějaká ta „zlobidla," ale vše nakonec dobře dopadlo a děti si mohly postupně po tří-
dách přijít každý pro svou nadílku.

Děkujeme tímto jedinému sponzorovi nadílky, kterým nebyl opět nikdo jiný než
paní Slávka Poláková.

V měsíci prosinci ještě chystáme společné „Vánoční posezení s rodiči," které si
každá třída připravuje sama. O něm však více až příště….

Základní ‰kola Dobrá informuje…
Vánoce, Vánoce přicházejí…
Bohatý stůl, výtečnou rybu,
sváteční večeři, co nemá chybu.
Aspoň pár dárků, co srdce pohladí,
rodinu, přátele, jež nikdy nezradí… 

Krásné Vánoce a úspěšný rok 2010 vám všem přejí zaměstnanci a žáci Základní
školy v Dobré. 

Vánoční prázdniny jsou od 23. prosince 2009 do 1. ledna 2010. Do školy jdeme
v pondělí 4. ledna 2010. Mgr. Eva Brudíková

Projektové vyučování v 8. ročníku Odpady a hospodaření s nimi
Ve dnech 5.—9. listopadu 2009 probíhalo v 8. ročníku projektové vyučování. 
„Náš projekt začal exkurzí do Školy obnovy v Třanovicích, kde nás provázeli Ing.

Jana Liberdová a Ing. Petr Krzywáň. O fungování sběrných dvorů nám povyprávěl
pan Škuta.

Dozvěděli jsme se, co jsou obnovitelné zdroje a jaké je jejich využití. Zaujalo nás,
jak se dá vytápět z biomasy, jak zpracovávat energii a teplo z kejdy a kukuřičné silá-
že a jak využívat sluneční energii pomocí fotovoltaických kolektorů. Během 14 dní
jsme si shromažďovali a třídili informace o odpadech na zadaná témata.
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V pondělí 9. 11. 2009 pro-
bíhaly v novém multi-
funkčním sále ZŠ Dobrá
prezentace např. na téma
Žijeme v době plastové,
Exkurze do Školy obnovy
venkova a Historický vývoj
obalových materiálů. 

Tyto prezentace byly zají-
mavé, nápadité a poučné." 

Mgr. Květoslava Lysková
a žáci 8. ročníku

Týden s volbou
povolání

Od 26. 11. do 1. 12. 2009
probíhal v naší škole Týden
s volbou povolání.

Během těchto čtyř dnů
naši školu navštívili zá-
stupci středních škol, kteří
naše „deváťáky“ seznámili
se svými školami, s jednot-
livými obory i s přijímacím
řízením. Dokonce si žáci
na vlastní kůži mohli vy-
zkoušet hodinu angličtiny
s rodilým mluvčím v rámci
besedy se zástupci jazyko-
vého gymnázia.

Jeden den byl věnován
exkurzi na SŠ elektrosta-
vební a dřevozpracující
a chlapci se podívali do
stolařství v Raškovicích. 

Poněvadž byl tento týden
narušen volnými dny z dů-
vodu šířící se chřipkové e-
pidemie, některé besedy
a exkurze neproběhly. 

I přesto byl tento týden
žáky hodnocen kladně.

Mgr. Pavla Kupková,
výchovná poradkyně 

Projektové vyučování
v 5. ročníku

Od začátku listopadu
téměř až do Vánoc praco-
vali žáci 5. ročníku na pro-

Na následujících stranách pár snímků ze Dne otevřených dveří
v naší škole a z návštěvy Mikuláše, čerta a anděla.
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jektu VESMÍR, jehož iniciá-
torem byl pan učitel Mgr.
Marek Veselka.

Žáci pracovali ve skupi-
nách, sbírali a třídili infor-
mace a zpracovávali témata
Lidé ve vesmíru, Černé díry
ve vesmíru, UFO, Bílý trpas-
lík. 

Toto projektové vyučo-
vání se prolínalo téměř
všemi vyučovacími před-
měty. V přírodovědě žáci zís-
kali základní informace
o vesmíru, v matematice
počítali vesmírné příklady,
v pracovních činnostech
modelovali planety, v lite-
rární výchově se seznámili
s básněmi a články o ves-
míru. Vyvrcholením byla
dramatizace úryvku
s názvem Tajný příběh
Slunce, kdy scénku před-
vedli žáci 5. A svým spolužá-
kům z 5. B a opačně. Roli
Slunce velice hezky ztvár-
nila Dominika Opělová (5.
A) a Radana Otipková (5. B).

Součástí projektu byla ná-
vštěva Planetária v Ostra-
vě—Porubě. Žáci celý tento
projekt hodnotili velmi
kladně — dozvěděli se
spoustu informací, učili se
pracovat ve skupinách, spo-
lupracovali, doplňovali se
a úspěšně zvládli i prezen-
taci své skupinové práce.

Mgr. Eva Brudíková

Mikulášský jarmark
a Den otevřených dveří
se v sobotu dne 5. prosince
2009 vydařil. Návštěvníci
školy byli spokojeni s celko-
vou příjemnou atmosférou,
s pohoštěním, se zbožím,
které bylo k prodeji, i s pro-
gramem v jednotlivých
odborných učebnách. 
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DĚKUJEME VÁM, vážení rodiče a prarodiče, za pomoc a spolupráci.

Podrobnější informace a fotografie naleznete na webových stránkách naší školy. 
Mgr. Eva Brudíková, Mgr. Michaela Kuboňová

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch v Dobré
Přeje všem našim členům, sponzorům a spoluobčanům:
V tiché hodině půlnoční
zaznít dej náladě vánoční,
ať vzácný ten sváteční čas
rozzáří v srdcích všech jas.
Pokoj a klid na Vánoce,
hodně zdraví a štěstí v celém novém roce.

Rok uplynul jako voda, ani jsme se nenadáli. Sníh předběhl sv. Martina na bílém
koni, Kateřinka byla na vodě a máme tady advent a podle pranostiky naději, že
letošní Vánoce budou na ledě a snad i trošičku bílé. Advent — čas rozjímání, čas
těšení se na Vánoce a také čas celoročního rozjímání.

Svaz tělesně postižených v Dobré si dovoluje touto cestou srdečně poděkovat
Obecnímu úřadu v Dobré za finanční příspěvek na zájezdy a činnost svazu. Děku-
jeme Pekařství pana Milana Hlisnikovského, paní Slávce Polákové, panu Floriánu
Carbolovi, Sdružení Nezávislých a všem dalším sponzorům, kteří na nás v tomto
roce nezapomněli a odvažujeme se poprosit, aby nám zachovali dosavadní přízeň
a jejich štědrá ruka byla i nadále otevřena.

Děkujeme žákům Základní školy Dobrá, kteří nás přišli potěšit adventním pás-
mem říkadel, koled a jaké by to bylo předvánoční naladění, kdyby chyběl Mikuláš,
anděl a rohatí čerti. A největší radost nám udělaly (v době neosobních sms
zpráv)vlastnoručně vyrobená vánoční přáníčka. Upřímně děkujeme paní Lee Baři-
nové, která celá ta léta, co pořádáme Mikulášské posezení, nacvičovala a připravo-
vala žáky, aby nám udělali radost a na chvíli nás přenesli do dětských let. Bylo to
vždy pohlazení na duši. Ještě jednou děkujeme.

Děkujeme představitelům naší nazdobené obce, že vždy přijali naše pozvání
a udělali si na nás čas.

Děkujeme vám, milí členové, kteří jste donesli mnoho krásných dárečků do tom-
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boly na členskou schůzi, vám, kteří ochotně pomáháte zajišťovat naše akce, panu
Františkovi Biolkovi s harmonikou a všem členům výboru za obětavou práci.

Tak se radujme, vnímejme a pořádně se dívejme. Protože zázraku čas se nevrátí.
Za výbor Svazu tělesně postižených v Dobré, Eliška Biolková

Ohlédnutí za ãinností Klubu seniorÛ za rok 2009
Čas neúprosně letí, blíží se opět konec roku, období krásných vánočních svátků

a také hodnocení uplynulého roku.
V letošním roce měl klub 83 přihlášených členů, Není to málo, ale přesto si mys-

lím, že v naši obci je seniorů mnohem více. Proto se obracím na vás, kteří stále
váháte, přijďte mezi nás kdykoli, budete vítání. Máme docela pestrý program, se kte-
rým se můžete seznámit každé čtvrtletí ve Zpravodaji.

Bohatá činnost klubu by nebyla možná bez finanční podpory Obecního úřadu
Dobrá, za což moc děkujeme. Díky tomu jsme měli letos krásné dva jednodenní
zájezdy. Počasí nám vždy přálo a účastníci byli velmi spokojení.

Všechny větší akce jako smažení vaječiny, opékání klobásek, kdy se účastní vždy
50—60 osob, jsou dobrým zážitkem pro všechny. Taktéž výšlapy do přírody, spor-
tovní odpoledne apod.

Závěrem, jak už se stalo tradicí, jsme měli slavnostní výroční schůzi 25. listopadu
v restauraci Obecník. Přítomní byli i zástupci obecního úřadu, paní starostka Alice
Tancerová, pan místostarosta Ladislav Žurek a správce pan Bohuslav Sikora. Pro
zpestření jsme měli vlastní tombolu, do které přispěl každý účastník. K veselé náladě
nám opět hrála paní Jarmila Ručková, snad všichni si zazpívali a bylo moc veselo.
V každém případě jsou tato setkání obohacující a zároveň příjemná a jsou zpestře-
ním mnohdy jednotvárného denního kolotoče všedních dnů.

Zároveň děkuji jménem celého výboru všem, kteří se jakkoli letos podíleli na čin-
nosti klubu.

Všem seniorům, spoluobčanům a jejich rodinám přejeme příjemné prožití svátků
vánočních. 

Boží pokoj, láska a požehnání, ať vás všechny provází v novém roce 2010.
Za Klub seniorů paní Marie Čajánková

Plán Klubu seniorů na I. čtvrtletí 2010
13. 1. Členská schůze v klubovně od 15.00 hodin. Výběr členských příspěvků,

100 Kč/1 osoba. Zpráva o hospodaření, volba nového výboru.
27. 1.Promítání DVD pana Přidala z cest po různých kontinentech. Začátek

v 15.00 hodin v klubovně.
10. 2.Sportovní odpoledne v Komorní Lhotce — čas odjezdu bude upřesněn

podle nového jízdního řádu — sledujte, prosím, vývěsní skříňku!
24. 2.Schůzka výboru — plán na II. čtvrtletí. Dále organizace kolem výstavy.
10. a 11. 3.  Výstava v klubovně na téma: „Hračky staré i novější, dobové fotografie

a staré pohádkové knihy“. Opět bude zajištěno malé občerstvení. K návštěvě
zveme všechny občany, vždyť zavzpomínat si na dobu dětství není až tak
marné. Zveme k návštěvě žáky základní a mateřské školy. Čas: 10.00—17.00.

24. 3.Výšlap lesem k hotelu v Nošovicích. Sraz u klubovny ve 13.00 hodin.
Středy mimo program, tj. 20.1., 3. a 17.2., 3.3., 17.3. a 31.3.2010 bude klubovna
otevřena, program vlastní s možností malého občerstvení.
Návštěva divadla v Ostravě — sledujte, prosím, ve skříňce informace.
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Konec roku je obyčejně spojen s bilancováním,
začátek roku s vytýčením úkolů. Když se ohlédneme za již končícím období, tak
poslanci za KSČM v parlamentu ČR byli spoluautory nebo předkládali pozmě-
ňovací návrhy k vládním zákonům ve prospěch značné části občanů
země, těch potřebných a nejpotřebnějších. Krajští zastupitelé se
podílejí na vedení krajského zastupitelstva a hlasovali pro platbu
hrazenou krajem za poplatky občanů, krajem spravovaných
zdravotních zařízení a zastupitelé v obci podpořili určité projekty
pro rozvoj obce. A co do nového roku? 

Přemýšleli jsme, jestli přát štěstí, ale to je pomíjivé, zdraví je skutečně nej-
důležitější, a to si dovolujeme přát všem naším spoluobčanům a jejich rodi-
nám a nejbližším, zároveň prožití hezkých vánočních svátků, pohody a spoko-
jenosti v novém roce. Členové zastupitelstva za KSČM

Ladislav Žurek, Vítězslav Pantlík, Radim Bürger a Jiří Kaňok

JUBILEJNÍ ROK 2009 MIMOŘÁDNĚ ÚSPĚŠNÝ
Rok 2009 byl rokem desátého výročí založení oddílu juda v Dobré. Za toto krátké

období se nám podařilo probojovat do absolutní české špičky v práci s mládeží. Naši
chlapci, ale především děvčata získala tolik mistrovských titulů, kolik jich většina
českých klubů nezískala za celá desetiletí. 

Výsledky roku 2009 potvrdily vzrůstající kvalitu juda v Dobré. Závodní tým absol-
voval 32. turnajů, vybojoval 178. medailí a 532. vítězných utkání. Získal 8. medailí
na mistrovství republiky a tři tituly mistra ČR.V roce 2009 se doberští judisté stali
nejúspěšnějším klubem české republiky v kategorii starších žáků a mladších
žaček. Nejlepší starší žáci startovali v družstvu Baníku Ostrava a vybojovali další
mistrovský titul.

Další úspěšná propagace Dobré přímo sou-
visela s širokým záběrem ostatních aktivit
judistů. Oddíl uspořádal 4. přípravná soustře-
dění s celkovým počtem 280. účastníků,
včetně krajského výběru talentované mládeže.
Uspořádal tři významné regionální a mezi-
národní turnaje „Pohár Euroregionu Bes-
kydy", „Poháry primátorky Frýdku–Místku"
a „Pohár starostky Dobré", kterých se zúčast-
nilo celkem 950 soutěžících. Oddíl uspořádal
také letní dětskou rekreaci pro své členy
a také další zájemce z řad široké veřejnosti.
V průběhu roku se uskutečnilo 12. presentač-
ních vystoupeních na společenských událos-
tech a ve školách regionu. Úspěch měl také
1.disco ples pro rodiče a přátele juda. 
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Děkujeme všem obětavým trenérům a spolupracovníkům, zástupcům obce, ředi-
telce základní školy mgr.Novákové, Panu Horákovi a Materovi za významnou
pomoc při materiálovém vybavení a zajištění soustředění. Jsme vděčni všem ostat-
ním sponzorům za drobné dary, které ve svém souhrnu významně podpořily naši
činnost a dopomohly k vynikajícím výsledkům.

Všem občanům Dobré přejeme krásné vánoce a šťastný rok 2010.

POHÁR STAROSTKY DOBRÉ V JUDO
Druhý prosincový ví-

kend přivítala paní sta-
rostka Bc. Alice Tance-
rová na 10. ročníku tur-
naje neuvěřitelných
220. závodníků, což by-
lo nejvíce za celou his-
torii této prestižní ak-
ce. Oddíl Dobré repre-
zentovalo 57. chlapců
a děvčat od nejmlad-
ších benjamínků po
starší žáky a žákyně. Ti
co si ještě netroufli,
přišli povzbudit své ka-
marády. Další početný
doprovod a diváci zce-
la zaplnili obě tělocvič-
ny základní školy a v
centru obce se dalo jen stěží najít volné parkovací místo.Paní starostka vřele přiví-
tala všechny soutěžící a popřála jim hodně úspěchů ve sportovním klání. Poté pře-
dala putovní pohár nejúspěšnějšímu judistovi Dobré za uplynulý rok, kterým se stal
Lukáš Janulek, novopečený mistr republiky. Jako první se předvedli nejmladší na-
děje, děti ve věku od pěti let. Nejmladší benjamínci předváděli statečné výkony, kte-
ré byly často odměněny potleskem. Vítězové se radovali a poraženým ukápla něja-
ká ta slzička. Jejich starší kamarádi z řad mladších a starších žáků předváděli pěkné
technické výkony. K nejsledovanějším patřil finálový souboj mistra a vícemistra re-
publiky Vítka Jerglíka a Vojtěcha Bezruče. Štěstí se v tomto utkání přiklonilo k Bez-
ručovi, který tak vybojoval zlato ve váhové kategorii do 66.kg. Marie Dužíková pod-
lehla mistru republiky v absolutní váhové kategorii Královi z Baníku Ostrava. V ko-
nečném účtování zvítězilo JUDO–DOBRÁ před druhým Baníkem Ostrava velkým
rozdílem 39 bodů. 

Další výsledky judistů z Dobré: 1.místo — Bezruč, Štěrbová, Ivaňuk. 2.místo — Jerg-
lík, Dužíková, Janulek, Mach, Mališ, E.Kubíčková, K.Kubíčková, Mrlinová. 3. místo —
Karásek, L.Měchura, N.Vilčková, L.Kubíček, Babica, Šanderová, Zeman, Paško.

5. 12. 1209 — Vánoční turnaj v Mohelnici patří k tradičním dobře obsazeným sou-
těžím žákovských kategoriích. V letošním ročníku se družstvo Dobré ve složení Jerg-
lík, Bezruč, L. Měchura, M. Měchura, Mališ, Janulek, Skotalová a Dužíková umístilo
na výborném druhém místě za silnou výpravou z Berlína, v jejíchž řadách byl také
člen německého státního výběru. 

Soutěž zahájila starostka Alice Tancerová
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„POMOC BLIÎNÍMU“ 
— to je motto, které se váže ke vzniku dobrovolného hasičství v Čechách a je beze-
zbytku platné i dnes a náš sbor toto heslo stále ctí. 

Členky našeho Dobrovolného sboru hasičů v Dobré (v naší partě jsou zastoupeny
tři generace) rozhodly podpořit projekt „TRIČKO NADĚJE", který uveřejnil časopis
VLASTA na svých stránkách. Zakoupením trička, který navrhla módní návrhářka
Tatiana Kovaříková pro tento účel, jsme podpořily nadaci KAPKA NADĚJE Venduly
Auš Svobodové. Výtěžek z této akce bude poukázán na konto nadačního fondu
KAPKA NADĚJE, který je věnuje na projekt kruh naděje, zaměřený na podpůrnou,
psychologickou pomoc pacientům na klinice dětské hematologie a onkologie ve
Fakultní nemocnici v Motole.

Všechny hasičky jsme si tričko koupily a svůj počin jsme zdokumentovaly. Na foto-
grafii můžete také obdivovat naši historickou „koňku“ z roku 1904, která je kleno-
tem našeho sboru a je dodnes plně funkční. I koně jsme zajistili, ale do postrojů se
jim moc nechtělo. Tak je na fotografii alespoň jeden symbolicky.

Ing.Ludmila Baranová
Starostka Sboru dobrovolných hasičů v Dobré

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOBRÉ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

HASIČSKÝ PLES
KTERÝ SE BUDE KONAT 30. LEDNA 2010 V NOVÉM SÁLE VE ŠKOLE .

Bude pro vás připravena večeře, zajištěno občerstvení, míchané nápoje, skvělá
hudba k tanci a pro zpestření večera kulturní vystoupení.

Nebo snad sportovní???
Nechejte se překvapit.

Vstupenky budou v předprodeji ve stánku u paní Polákové od 11. ledna 2010
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Doberská drakiáda
Dne 31.10. 2009 proběhl 2. ročník Doberské drakiády. Letos jsme museli odložit

akci o týden kvůli nepřízní počasí. Sluníčko nám sice hezky svítilo, ale chyběl nám
ten hlavní pohon — vítr.

Sešlo se celkem dost dětí s rodiči, užili jsme si legrace a nikdo nepřišel zkrátka.
Každý dostal bohatý balíček a úsměv dětí vypovídal za vše.

Dále bych chtěl poděkovat všem členům sportovní komise za spoluúčast na letoš-
ních akcích a sponzorům, kteří mi každým rokem darují hodnotné ceny na spor-
tovní akce.

Všem občanům přeji klidné a pohodové svátky, vždy pozitivní myšlení a v novém
roce vše nejlepší a hlavně pevné zdraví. Za sportovní komisi: René Křižák

Co dělají včelky v zimě
Jedno hodně staré přísloví říká: V listopadu, prosinci a lednu včelám pokoj dej, ony

spí a tak málo medu sní. Toto přísloví nám trochu naznačuje, jak na tom včely v zim-
ním období jsou. Ale jen trochu. Není to totiž úplná pravda o včelách, ty nespí jako
např. medvědi, mají jen utlumenou aktivitu. Jejich chování v zimním období je dáno
charakterem počasí. Pokud teplota klesne pod 10°C, včely se stáhnout do zimního
chomáče, ve kterém lépe udržují teplotu, potřebnou k životu. Včely na povrchu cho-
máče sedí vedle sebe a jen občas si vymění místo se včelami uvnitř. Potřebné teplo
„vyrábějí" slabým pohybem křídel, noh a vzájemným přemisťováním. Na povrchu
chomáče dosahuje teplota okolo 11°C, uvnitř je samozřejmě vyšší a pohybuje se
okolo 20—25 °C. Uprostřed tohoto chomáče bývá královna a nejmladší včely. 

Na sebemenší vyrušení včely reagují hukotem. To samozřejmě znamená větší spo-
třebu zimních zásob a tím případné vyhladovění a úhyn včelstva ke konci zimy. Větší
spotřeba zásob také nastává při poklesu venkovní teploty, kdy včely musí vynaložit
více energie na udržení teploty v chomáči. 

Během zimního období včely postupně spotřebují většinu zásob. Nestrávené
zbytky potravy se hromadí ve výkalovém vaku, který může dosáhnout až 1/3 velikosti
včely. Tak jako lidé, i včely se potřebují těchto „odpadů" z těla zbavit. Protože jsou
včely tvory čistotnými, snaží se výkalů zbavit venku. To se děje při prvním vhodném
počasí, kdy se teplota vzduchu vyšplhá několik stupňů nad nulu, svítí sluníčko, pro-
stě je krásný den. Nevadí, že je ještě sníh, včely jen vyletí, „vykonají potřebu“ a vrátí
se zpět do úlu. Problém ovšem nastane, kdy zimní počasí přetrvává, teplota vzdu-
chu je stále pod nulou a včely mají výkalové váčky „beznadějně“ plné. Pak jsou včely
nuceny kálet v úlu, protože nemůžou jinak — když totiž vyletí ven, zmrznou. Tím se
ale uvnitř úlu vytvoří nezdravé prostředí, a včelám pak hrozí, že onemocní a zesláb-
nou.

A jak to je se včelami, když se celý úl octne pod sněhem? Nic se neděje, pokud se
na povrchu sněhové pokrývky neutvoří ledová vrstva. Pak hrozí, že se včely udusí,
protože se do úlu nedostane tolik potřebný vzduch. 

V zimním období jsou včely téměř v nečinnosti. Téměř. Včelí královna totiž může
i během zimy klást vajíčka, ze kterých se pak líhnou nové včely. To ale záleží na tom,
jaká je zima a v jaké „kondici" včelstvo je. Toto plodování začíná většinou v únoru
a postupně se jeho intenzita zvětšuje. Tehdy stoupne teplota uvnitř chomáče na
34,5°C, na teplotu nutnou k tomu, aby se včelí plod vyvíjel správně. Když se pak
venku oteplí na více než 10°C a začnou kvést vrby, javory a další stromy, je tady jaro
a včely se již začínají připravovat na první snůšku. Matka klade více a více vajíček,
z nich se líhnou larvičky a pak mladé včelky. Ale o tom zase někdy jindy.

Za ZO včelařů v Dobré Mgr. Petr Juřák 
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Vánoce 2009 — Dobrá 24. 12. 15.00 hod. a 22.00 hod.
25. 12. 8.00 hod. a 10.30 hod.
26. 12. 8.00 hod. a 10.30 hod.
31. 12. 10.30 hod. a Prašivá 15.00 hod.

1. 1. 2010 10.30 hod. a 15.00 hod.

Radostné a požehnané svátky Kristova narození a Jeho pomoc
a ochranu po celý další rok 2010 vám všem přeje a vyprošuje 

P. Bohumil Vícha, farář v Dobré

CHARITA FRÝDEK–MístEK
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Od 1. 1. 2010 do 14.1.2010 se uskuteční na Frýdecko–Místecku již tradiční Tříkrá-
lová sbírka pořádaná Charitou Frýdek–Místek. Stovky malých koledníků v bílých
hábitech s korunkami na hlavě a posvěcenou křídou budou obcházet od dveří ke
dveřím a roznášet poselství lásky a radosti. Jak rozeznat koledníka, který ve svém
volném čase obchází v mraze i plískanici lidi dobré vůle a přispívá tím všem potřeb-
ným v naší oblasti: 

1. Vedoucí skupinky má viditelně vystavenou průkazku se jménem a číslem poklad-
ničky, do které vybírají.

2. Jméno na průkazce odpovídá jménu na občanském průkazu, který je vedoucí
povinen na požádání předložit.

3. Pokladnička, do které koledníci vybírají, je zapečetěná a s razítkem městského
nebo obecního úřadu podle oblasti, kterou koledníci obcházejí. 

Charita Frýdek–Místek velice děkuje všem dárcům, koledníkům, vedoucím koled-
nických skupinek, zaměstnancům obecních úřadů a kněžím, díky nimž se v loňském
roce podařilo vybrat v Tříkrálové sbírce na Frýdecko–Místecku rekordních 1 254 645 Kč.
Tyto prostředky byly využity na péči o seniory a potřebné dle záměrů prezentova-
ných v loňském roce. 
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Doufáme, že společným úsilím se nám podaří navázat na loňský rekord a díky
vašim darům i osobnímu přispění zajistit fungování středisek, které přinášejí úlevu
a pocit jistoty tolika potřebným lidem v našem regionu. 

Více informaci o našich projektech naleznete na webových stránkách Charity Frý-
dek–Místek.

Pomozte nám pomáhat!
Charita Frýdek–Místek, F. Čejky 450, Frýdek–Místek
tel: 558 435 449, fax: 558 644 720 • email: f–m@caritas.cz • web: www.fm.charita.cz

Záměry Charity Frýdek–Místek pro TS 2010 – na co bude výtěžek sbírky použit:
• na zajištění provozu Denního centra Maják pro psychicky nemocné
• na podporu Terénní služby ZOOM — nové služby pro osoby s psychickým one-

mocněním
• na zřízení odlehčovacích lůžek v Domě pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké
• na dofinancování provozních nákladů Oázy pokoje pro psychicky nemocné
• na zabezpečení provozu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
• na částečné pokrytí provozních nákladů nízkoprahového zařízení pro děti a mlá-

dež — Klubu Nezbeda

Jak byly využity výnosy z loňské Tříkrálové sbírky:
Půdní vestavba — vybudování prostor pro DC
Maják pro psychicky nemocné - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 629 992 Kč
Dofinancování provozu Charitní ošetřovatelské 
a pečovatelské služby v domácnostech  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 000 Kč
Zajištění činnosti Poradenského centra ve Frýdlantu n. O.  - - - - - - - - - 50 000 Kč
Zajištění provozu Klubu Nezbeda pro děti a mládež  - - - - - - - - - - - - - - 50 000 Kč
Podpora provozu Mateřského centra Kolečko ve 
Frýdlantu nad Ostravicí  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 000 Kč

DOBERSK¯ FOTBALOV¯ PLES 
Stejně jako v předchozí plesové sezóně se bude i v té nadcházející, již tradičně

poslední lednovou sobotu, konat doberský fotbalový ples.
Kdo má zájem, nechť si poznamená do kalendáře datum 30. ledna 2010, kdy v res-

tauraci U Hučky, přesně v 19.00 hodin, ples oficiálně začne.

K tanci bude hrát známá kapela RUMROCK a chybět nebudou doprovodné video-
projekce.

Součástí programu bude též promítnutí krátkého filmu „ONCE UPON TIME IN
DOBRÁ“.

Vrcholem večera PŘEDPŮLNOČNÍ EXHIBICE, kde vystoupí absolutní světová
špička ve svém oboru! Nyní poprvé naživo v Dobré!!! Dosud jsme měli možnost
obdobná vystoupení sledovat pouze na televizních obrazovkách či prostřednictvím
internetu. Nenechte si toto překvapení ujít!

Cena jedné vstupenky je 250 Kč včetně večeře.
Vstupenky jsou slosovatelné a ve hře je hodnotná cena. • Počet míst je omezen.
Bohatá tombola samozřejmostí.

Srdečně zve výbor fotbalového oddílu TJ Sokol Dobrá.

Vstupenky budou distribuovány prostřednictvím trenérů jednotlivých družstev.
Případně je můžete objednat přímo u organizátora plesu Tomáše Zářického na tel. čísle

736 750 104.
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Koupíme rodinný dům nebo pozemek
k výstavbě RD v Dobré a okolí. Cenu respektujeme, solidní jednání.

Kontakt: 777 822 942

1. roãník fotbalového turnaje ãtvefiic — DOBERSK¯ 4CUP
V sobotu 16. ledna 2010 se v tělocvičně Základní školy Dobrá uskuteční 1. ročník

fotbalového turnaje DOBERSKÝ 4CUP
Hra na malé branky bez brankáře. • V jednom mužstvu 4 hráči v poli + 2 střídači.
Počet účastníků — 8 mužstev. • Účastnický poplatek 600 Kč.
Zájemci se mohou závazně přihlásit u Lubomíra Leguta na tel. č. 724 036 491.
Srdečně zve pořádající výbor fotbalového oddílu TJ SOKOL Dobrá

Změna ordinační doby — Dětské středisko Dobrá, MUDr. Iva Kučerová
v době od 28.12. do 31.12.2009
pondělí 28. 12. 2009 7.30 — 11.00 hodin
úterý 29. 12. 2009 7.30 — 09.30 hodin
středa 30. 12. 2009 12.30 — 16.00 hodin
čtvrtek 31. 12. 2009 7.30 — 10.30 hodin

Pozvánka 
Flétnisté a klavíristé z Dobré, Nošovic a Soběšovic vás zvou na své

pfiedehrávky,
pod vedením učitelky Miriam Dýrrové dipl. um.

Kdy: 4. února 2009 • V kolik: v 17.00 hodin • Kde: Společenská sál Základní školy v Dobré

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
projedná a vyřídí s občany a podnikateli každou středu mezi 16.30—18 hod. v kance-
láři v 1. patře Obecního úřadu v Nošovicích — zelená budova (vedle rest. „Radegas-
tův šenk", v přízemí se nachází „Potraviny“) JUDR. Marcela Žoričová, formou pora-
denství z oblasti občanského, obchodního a rodinného práva a sepisování listin, žalob,
smluv vč. kupních, darovacích, také převody nemovitostí, věcná břemene apod.

Kdykoliv můžete telefonovat na 604 447 219.
Advokátní kancelář Havířov–Město, Na Fojtství 8
Tel., fax: 596 810 741, mobil: 603 447 219, e–mail: zoric@atlas.cz

Nebankovní půjčka bez poplatků pro důchodce, zaměstnance, OSVČ.
Dále půjčka na zástavu bytů, domů, pozemků, chat, družstevních bytů.
Exekuce nevadí.
Kontaktujte: tel.č. 774 828 496
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DOVOLENÁ z DOBRÉ = dobrá dovolená
www.dobra.foltour.cz

cestovní kancelář FOLTOUR v DOBRÉ
kontakt DOBRÁ 931/1 —  lentilky

Možná osobní návštěva po telefonické dohodě
na mobil 732 960 278

CK FOLTOUR – FR¯DEK, Radniãní 10
(naproti Městského úřadu a Komerční banky)

foltour@seznam.cz, tel./fax 558 633 867, 558 438 294

KATALOGY DOVEZEME A VŠE VYŘÍDÍME
PŘÍMO V DOBRÉ!



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 18. ledna 2010. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 starosta
558 412 301 místostarosta

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

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

občanské průkazy, přestupky

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

průjezdu přes most

Stavební úřad:
558 412 302 Ing. Valenta, 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


