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Rekonstrukce no‰ovického kanalizaãního sbûraãe
Vážení spoluobčané,

v minulém zpravodaji jsme vás informovali, že souběžně s naší stavbou kanalizace
bude probíhat rekonstrukce nošovického kanalizačního sběrače, kdy mj. dojde
k novému umístění v některých jeho částech, ale hlavně bude změněna dimenze
z DN 400 na DN 600. Kromě drobné komplikace se závěrečným napojením nemo-
vitostí na splaškovou kanalizaci nově zbudovanou obcí Dobrá však vyvstává další
problém k řešení a to napojení nemovitostí sousedících s trasou nošovického sbě-
rače domovní kanalizační přípojkou přímo na tento nově zbudovaný kanalizační
řád (nošovický sběrač). Zhotovitel stavby po položení hlavního řádu (nošovického
sběrače) má, dle podmínek stanovených obcí, v celém rozsahu opravit povrch do-
tčených komunikací. Z toho vyplývá, že všichni vlastníci sousedících nemovitostí
musí jednat se zhotovitelem a vyvést si svou kanalizační přípojku za těleso ko-
munikace, aby povrch mohl být opraven bez dalších následných zásahů do něj. Je
potřeba zmínit, že některé nemovitosti, které v současné době jsou napojeny na stá-
vající sběrač, nemusí zpracovávat žádnou dokumentaci, tito budou v rámci stavby
přepojeni do nového kanalizačního sběrače zdarma. Ostatním nezbývá, než zahájit
projekční práce své kanalizační přípojky. Dle prvních informací, měli občané obce
čas na zpracování projektových dokumentací svých domovních kanalizačních pří-
pojek až do konce léta letošního roku, jak nemilé bylo zjištění, že práce v lokalitě
Dobrá — Kamenec (u Cykolobaru) budou, dle poslední verze, zahájeny již poslední
týden v dubnu, nejpozději počátkem měsíce května 2010 a budou pokračovat smě-
rem na Nošovice. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí v sousedství trasy nošo-
vického sběrače, kteří nemají v současné době legální kanalizační přípojku na
stávající nošovický sběrač, aby neodkladně zahájili přípravu projektových doku-
mentací své kanalizační přípojky. Dle dohody se zástupcem SmVaK Ostrava,
v rámci urychlení realizace, lze kontaktovat zhotovitele nošovického sběrače, do-
hodnout si schůzku u vaší nemovitostí, kdy vašimi náklady a dle vašich požadavků
zhotovitel vyvede potřebnou část kanalizační přípojky za těleso komunikace a Vy
pak budete mít dost času vše potřebné k legalizaci napojení vyřídit a realizovat.

Kontakty na zhotovitelkou firmu HYDROSPOR s.r.o.:
— Ing. Radek Hrkal, 725 554 774, hrkal@hydrospor.cz
— Bc. Marek Chlum, 603 722 254
Občané se mohou ve věci přípravy projektové dokumentace a následného napo-

jování na kanalizační nošovický sběrač obracet osobně nebo telefonicky na pra-
covníky SmVaK Ostrava a.s. (zejména podklady pro zpracování projektu):

— Martin Sládek, vedoucí střediska kanalizačních sítí F–M — martin.sladek@sm-
vak.cz , tel. 558 639 143, mobil 605 202 403. Osobní návštěvu je nutno dohodnout
předem, aby jste nejezdili zbytečně. Středisko kanalizačních sítí je umístěno v are-
álu čistírny odpadních vod ve Sviadnově (za dolem Staříč).

— Kopecký Pavel, vedoucí provozu kanalizačních sítí oblasti F–M a Karviná, pa-
vel.kopecky@smvak.cz , tel. 558 639 141, mobil 603 489 113, pracoviště Sviadnov, ul.
K čističce 175

Pokud nevíte, zda se vás stavba dotýká a zda se vaše nemovitost bude na sběrač
napojovat, je pro vás na chodbě obecního úřadu v I. NP — chodba, kde je kancelář
starosty a finančního referátu — umístěna mapa se zákresem trasy nošovického
sběrače. Pokusím se trasu popsat dle č.p.:

z hlavní cesty od Nošovic bude sběrač u č.p. 262 umístěn v komunikaci kolem č.p.
261, 679, 656, 774 dále v komunikaci kolem č.p. 257, 115, 865, 881, 861, 688, 815, 749,
762, následně komunikace kolem č.p. 680,598,193, 119, kolem č.p. 660, 286, 453, 671
a 98 je trasa v těsné blízkosti komunikace směrem k řece, u č.p. 825 trasa probíhá do
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areálu Na Spartě, protíná komunikaci v mostu u Zanzibaru a vstupuje do areálu
EKOMATU(bývalý vojenský objekt) a na komunikaci se vrací u č.p. 155, pokračuje
kolem č.p. 763, 612, 559, 869,731 křižovatkou vede rovně k cyklobaru kolem č.p. 419,
844, 722, 331, 918, 930, 927, 919 a u č.p. 925 z komunikace odbočuje do polí a kopí-
ruje původní umístění, vede kolem č.p. 264, 326, 424, dále pak pod vodárnou (loka-
lita VUHŽ), pod č.p. 250 a 454 (vzdálenost dle odhadu v desítkách metrů) a následně
přechází na frýdecko — místecký katastr v lokalitě pod hřbitovem.

Bc. Alice Tancerová, starosta

Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace
Informací k naší stavbě splaškové kanalizace zatím mnoho nepřibylo, snad jen to,

že konečně byla stavba zahájena podle vašich představ, tedy dokončily se vytyčo-
vací práce a začaly výkopy a ukládání řádů. Pro připomenutí zařazujeme článek
z minulého zpravodaje pro ty, kteří jej třeba přehlédli. Nově uvádíme u každé z re-
alizovaných stok časový harmonogram prací poskytnutý zhotovitelem, dle kli-
matických podmínek a případných komplikací na stavbě může dojít v průběhu
ke změnám.

Zhotovitelem stavby je společnost První KEY — STAV, stavbyvedoucí pan Petr Bla-
hut je občanem obce a pro snazší kontakt uvádíme jeho telefonní číslo: 602 543 717. 

Výkres se zakreslením stok a jejich označením najdete na nástěnce umístěné
v chodbě stavebního úřadu obecního úřadu Dobrá a pokud jste zapomněli ozna-
čení stoky, která bude realizována pro vaši nemovitost, naleznete ji ve smlouvě o při-
pojení, kterou máte s obcí Dobrá uzavřenou. 

Drobnou komplikací naší stavby je skutečnost, že dne 15. 3. 2010 byla rovněž za-
hájena stavba — zkapacitnění nošovického kanalizačního sběrače. Pro nás to zna-
mená, že nás Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava napojí až na nově re-
konstruovanou kanalizační stoku nošovického sběrače a do té doby nelze do naší
kanalizace nově zbudované vypouštět splašky. V tomto týdnu proběhnou jednání se
zhotovitelem stavby, kdy se dohodne společný postup ve věci, aby naše stavba ne-
byla časově ohrožena. Pro běžného občana tato skutečnost znamená, že svou ka-
nalizační přípojku budete budovat až po septik či žumpu a po napojení naší
stavby na sběrač pouze spojíte přípojku s nemovitostí. Častým dotazem je, zda
může stávající septik či žumpa zůstat zachována. Ano, nikoliv však pro shromaž-
ďování splašků. Můžete do ní vypouštět dešťové vody, ale kanalizační přípojka po-
vede skrz septik či žumpu a bude přímo napojena na nemovitost.

Musíme souhlasit se zhotovitelem kanalizační přípojky jehož kontakt jste uvedli
ve Zpravodaji? Ne, je to pouze pomocná ruka pro případ, že nevíte na koho se ob-
rátit. Je jen na vaší volbě a výběru, kdo vám přípojku bude realizovat a za kolik.

Totéž platí o výběru projektanta kanalizační přípojky.
Obrátili jsme se na Severomoravské vo-

dovody a kanalizace Ostrava se žádostí
o vyjádření k projektu kanalizační přípojky
a odmítli nám jej vydat, že neexistuje
smluvní vztah mezi SmVaK Ostrava a obcí
Dobrá. Jak dále postupovat?

Obec jednala s představiteli SmVaK Os-
trava o uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o provozování vodního díla a záro-
veň požádala SmVaK Ostrava o shovívavost
a vyřizování vašich podnětů i bez této
smlouvy. Dnes již by jste se s tímto neměli
setkat.
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Stoky, které se budou realizovat včetně předpokládaného termínu:
AB2 — 28. týden (červenec) do 33. týdne (srpen) včetně
AB10 — 15. týden (duben) do 23. týdne (červen) včetně
AB10A — 28. týden (červenec) do 31. týdne (srpen) včetně
AB10B — 17. týden (duben)
AB10C — 17. týden (duben)
AB10D — 18. týden (květen) do 19. týdne (květen) včetně 
AB10E — 20. týden (květen) do 25. týdne (červen) včetně
AB10E1 — 20. týden (květen) včetně
AB10E2 — 23. týden (červen) do 24. týdne (červen) včetně
AB10E3 — 24. týden (červen) do 25. týdne (červen) včetně
AB10F — 19. týden (květen) do 20. týdne (květen) včetně
AB10G — 25. týden (červen) do 26. týdne (červen) včetně
AB10H — 26. týden (červen) do 29. týdne (červenec) včetně
AC22 — 15. týden (duben) do 19. týdne (květen) včetně
AC24 — 15. týden (duben) do 16. týdne (duben) včetně
AC25 — 15. týden (duben) do 16. týdne (duben) včetně
AC28 dvě etapy:

1. etapa od 15. týdne (duben) do 17. týdne (duben),
2. etapa od 20. týdne (květen) do 22. týdne (červen) včetně

AC31 — 19. týden (květen)
AJ — od 17. týdne (duben) do 27. týdne (červenec) včetně
AJ1 — 22. týden (červen)
AJ2 — 23. týden (červen) do 24. týdne (červen) včetně
AJ3 — 24. týden (červen ) do 25. týdne (červen) včetně
AJ3A — 25. týden (červen ) do 27. týdne (červenec) včetně
AJ4 — 27. týden (červenec) do 30. týdne (červenec) včetně
AK — 24. týden (červen) do 26. týdne (červen) včetně
AL — 18. týden (květen) do 21. týdne (květen) včetně
AL1 — 20. týden (květen) do 22. týdne (květen) včetně
AL2 — 21. týden (květen) do 22. týdne (květen) včetně
AL3 — 21. týden (květen) do 22. týdne (květen) včetně

Provádění oprav komunikací je naplánováno na termín: od 32. týdne (srpen) do
36. týdne (září), jedná se o odhad, pokud by došlo ke změně, budete včas informo-
váni buď Zpravodajem nebo přímo stavbyvedoucím. V každém případě nenechá-
vejte realizaci svých kanalizačních přípojek na poslední chvíli!!

Plán organizace výstavby je umístěn na nástěnce v chodbě stavebního úřadu —
II. NP.

Opětovně žádáme všechny vlastníky nemovitostí v sousedství tras, které
jsou vyjmenované k realizaci, aby neodkladně zahájili přípravu projek-
tových dokumentací své kanalizační přípojky. Upozorňujeme všechny
vlastníky nemovitostí, že po realizaci hlavních kanalizačních stok budou
nově položeny živičné povrchy komunikací a po jejich dokončení, za si-
tuace, že si včas nevyvedete kanalizační přípojku za těleso komunikace,
budete realizovat přípojky protlakem, což je velice drahé. Obec však bude
hájit vložené investice do rekonstrukce povrchů komunikací. Věřím, že i za současné
finanční situace uvolníte ze svého rodinného rozpočtu potřebnou finanční částku
na vyvedení kanalizační přípojky za těleso komunikace. Na další etapu — dobudo-
vání přípojky k nemovitostem, máte, dle uzavřených smluv, jeden rok. 

V případě, že již máte přípojku projekčně připravenou a chcete uzavřít smlouvu
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či dohodu o provedení přípojky (celé nebo jen část — vyvedení za těleso komuni-
kace), nebo v případě, že potřebujete pomoci s projektováním přípojek, obracejte
se na zástupce zhotovitele, konkrétně na jednoho ze subdodavatelů zástupce firmy
OK Stavofinal Morava: je to pan Libor Klapeč, tel. č. 603 277 711, e–mail libor-
son@seznam.cz , a dohodněte si termín návštěvy.

Aby jste neměli pochybnosti, zda jednáte se správným člověkem bude pan Klapeč
vybaven pověřením s jeho fotografií a údaji včetně čísla občanského průkazu,
který vám na požádání předloží a toto pověření bude podepsáno starostou obce
v originálu. Kopie pověření může být zfalšována a proto s člověkem, který vám ne-
předloží originál nejednejte a nevpouštějte jej do domu.

Stále jsem vám k dispozici k zodpovězení všech dotazů na obecním úřadě nebo
telefonicky na čísle 736 614 716 (Tancerová Alice, starosta) k řešení všech nastalých
problémů. V případě mé nepřítomnosti mne bude zastupovat pan místostarosta La-
dislav Žurek, kontaktní tel. 736 614 715. Bc. Alice Tancerová, starosta

Důležité upozornění!
V poslední době jsme zaznamenali pohyb podezřelých osob v obci, mj.došlo ke

krádeži, byla vykradena prodejna zdravé výživy a textilu v prostorách obecní budovy
v centru obce. Vyzýváme všechny občany a podnikatelské subjekty v obci ke zvý-
šené opatrnosti, v případě podezření, že se jedná o tzv. tipaře okamžitě si zapište
SPZ vozidla a upozorněte Policii ČR na tel. č. 158.V žádném případě nevpouštějte
do svých nemovitostí cizí osoby bez služebních průkazů! Nejvíce ohroženou sku-
pinou jsou naši senioři, kteří často „otevřou dveře“ v dobré víře a zloději mají snad-
nou cestu, neboť zpravidla senioři již nedisponují fyzickými silami k zastrašení
útočníka. Poučte tedy své babičky a dědečky, aby důvěřivě neotevírali dveře kaž-
dému, kdo zazvoní. Bc. Alice Tancerová

Připravujeme
V sobotu 5. 6. 2010 připravujeme již druhý ročník obecních oslav Dne dětí. Re-

zervujte si tuto sobotu pro své ratolesti a my se postaráme o bohatý sportovní a kul-
turní program, aby vaše děti večer usínaly spokojené, šťastné a příjemně unavené.
Bližší informace budou v dalším — květnovém zpravodaji, akce se bude konat na
zpevněné ploše v areálu multifunkčního sportoviště.

I v letošním roce, po dobrých zkušenostech z loňských prázdnin, připravujeme
letní brigádu pro studenty, kteří dovršili 15. rok věku. Brigáda bude věkově ome-
zena pro mládež od 15 let do 18 let. Důvod věkového omezení je zcela praktický,
mládež po dovršení 18 let má možnost zajistit si brigádu kdekoliv jinde, zatímco
uvedená věková skupina jen s velkými obtížemi. Mládež bude v letošním roce po-
kračovat v údržbě majetku obce — úklid veřejných prostranství, pomoc při kosení
trávy — hrabání a sběr nikoliv samotné kosení, natěračské práce mj. i na multi-
funkčním hřišti, pomoc při rekonstrukci archívu a pomoc při archivářské práci —
práce s PC, kompletace a seřazování dokumentů apod. Pokud budete mít zájem vaši
omladinu zaměstnat, v dalším zpravodaji budou uvedeny podrobnosti včetně ter-
mínu uzávěrky přihlášek.

V měsíci květnu v době od 3. do 7. bude 40 doberských dětí ze základní školy
starších 10 let trávit týden se 40 slovenskými dětmi v Rekreačním areálu Morávka.
Akci organizuje obec Dobrá za finanční podpory dotačního titulu přeshraniční
spolupráce Slovenská republika—Česká republika. Pro děti je připraven bohatý
sportovní a pohybový program, který bude připravovat 10 členný tým jenž bude mít
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za děti odpovědnost. Pevně věříme, že počasí bude naší akci příznivě nakloněno
a vše proběhne podle plánu. Pokud chcete akci finančně či materiálně podpořit, ne-
váhejte a kontaktujte mě na tel. č. 736 614 716. Vítány jsou sladké odměny, kance-
lářské potřeby, lana, švihadla, míče, zkrátka sportovní náčiní, je-li obor vaší činnosti
zajímavý a chtěli by jste jej dětem představit formou praktické ukázky či přednášky,
budete s touto aktivitou vítáni, je nutno se však předem dohodnout.

Tradiční dobérská pouť i v letošním roce proběhne v prostorách dřevoskladu
a to v sobotu 24. dubna a v neděli 25. dubna. Milá mládeži, je nejvyšší čas býti hod-
nými dětmi, vnuky a sousedy, pomoci svým nejbližším při bouřlivé přípravě, ze-
jména úklidu, pečení a vaření, abyste byli odměněni nějakou tou korunkou na ko-
lotoče a další pouťové atrakce! Vážení páni, nezapomeňte ušetřit z kapesného na
srdce z perníku, aby vaše drahé polovičky věděly, že je máte stále rádi a myslíte na
ně. Ony se vám odmění bohatým stolem plným domácích pochutin a krásně ukli-
zenými domovy. Bc. Alice Tancerová, starosta

Termín humanitární sbírky se blíží…
V měsíci květnu proběhne humanitární sbírka a to za vydatné pomoci našich se-

niorů z dobérského klubu. Sbírka se bude konat ve dnech 20.—21. května vždy od
16 do 18 hodin v obřadní síni Obecního úřadu. Můžete přinést čisté letní a zimní
oblečení — dámské, pánské i dětské, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky i zác-
lony; látky větší než 1 m2, ne zbytky a odřezky látek. Přinést můžete rovněž domácí
potřeby — nádobí bílé i černé, skleničky, talíře apod. vše nepoškozené, také při-
krývky péřové či vatované včetně polštářů a též nepoškozenou obuv. Nebudou se
přijímat žádné domácí elektrospotřebiče, matrace, koberce či nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky a rovněž nebude přijat vlhký a znečištěný textil.

Bc. Alice Tancerová, starosta

Kontejnery na separovaný odpad, aneb boj s větrnými mlýny…
Ani nevím, kolikrát jsem psala články s prosbami a upozorněními na čistotu ko-

lem kontejnerů na separovaný odpad. Počasí nám zatím moc nepřeje a přes to sta-
čil jeden prodloužený víkend — víkend velikonoční — a kolem kontejnerů byla
spoušť!! Zejména u nádob na sběr plastů se volně válely plné tašky s PET láhvemi
a bodejť ne, když mnoha z nás je zatěžko láhve sešlápnout a pak uložit do nádoby.
Je pohodlnější „narvat“ nesešlápnuté láhve do nádoby a když už není místo dát je
do igelitky a nechat je u nádob, aby pubertální mládež měla do čeho kopat! A když
do igelitky nějaký ten „dobrák“ vhodí i zbytky jídla, volně pobíhající psy dokončí
mládeži načaté dílo! Počet nádob na plasty se každoročně zvyšuje, pokud však ne-
budete láhve sešlapovat, nebudou nám v letních měsících nádoby stačit. Vím, že
většině je to jedno, ale je nutno brát ohled na občany, kteří mají nádoby u svých
domků. Kdo je povinen dívat se na ten nepořádek, který by jste mít před brankou
určitě nechtěli!? 

Znovu vás všechny vyzývám, abyste PET láhve před vhozením do sběrné nádoby
sešlápli a nenechávali volně položené igelitky s plasty u nádob!

Stále přetrvávající problém je v lokalitě Dobrá — u studny (stará cesta na Paz-
dernou, dnes slepá ulice). Paradoxně se problém netýká plastové nádoby, ale ná-
doby na sběr papíru. I když provádíme dva — tři x týdně kontrolu a úklid tohoto sta-
noviště, stále zde pravidelně nalézáme kartony z elektrospotřebičů a nábytku. Není
možné, že by tento odpad ukládali stále občané dané lokality a důvodně se domní-
váme, že tento „hluchý“ prostor s minimem pohybu zneužívá nějaký podnikatelský
subjekt, který do obce Dobrá ani nepatří. Vyzýváme proto občany této lokality, aby
zvýšeně dohlíželi na sběrné místo a jakmile tam viníka přistihnou, aby toto ne-



prodleně nahlásili starostce na tel. 736 614 716 nebo místostarostovi na tel. 736
614 715, popřípadě si poznačte SPZ vozidla, určitě tam kartony sváží nikoliv při-
náší, abychom mohli učinit další kroky. Bez znalosti pachatele máme možnost jen
„psát články“ a stále uklízet cizí nepořádek a to je nekonečný boj.

Poslední dobou se na obci množí stížnosti na psí výkaly. Každý vlastník pejska
je povinen psí výkal sebrat a vyhodit do popelnice! V opačném případě se dopou-
ští přestupku a po oznámení bude zahájeno přestupkové řízení, nutností je nahlá-
sit dotyčnou osobu na obecní úřad včetně vaší svědecké výpovědi. Majitelé psích
miláčků, nákup sáčků na výkaly není finanční zátěží a malý sáček či dva do kapsy,
když se vypravíte na procházku, vás zcela jistě nezatíží. Berte ohled na své sousedy,
nečiňte jiným, co si nepřejete, aby činili vám. Bc. Alice Tancerová, starosta

Co se u nás událo…
Vydařená oslava mezinárodního svátku žen

V pátek 5. března proběhla v novém společenském sálu naší základní školy oslava
Mezinárodního dne žen.

Přítomné babičky, maminky a ostatní návštěvníky oslovily svým milým vystoupe-
ním děti z mateřské školky, které pod vedením svých paní učitelek zarecitovaly, zaz-
pívaly a dokonce zatančily. Odměnou jim byl obrovský aplaus.

Po vystoupení dětí s mateřské školky patřilo podium žákům základní školy. Pís-
ničky střídala recitace, všechny přítomné potěšilo opakované vystoupení budoucích
houslových virtuózů. Odměnou vystupujícím byl veliký potlesk všech přítomných.

Poděkování za velmi pěkná vystoupení patří všem pedagogům jak z mateřské
školky, tak základní školy, kteří obětovali svůj čas a děti na tento významný den při-
pravili. Závěr pěkného odpoledne patřil vystoupení Statise Prusalise s doprovodem
ke spokojenosti všech přítomných. O vzornou obsluhu se postarali členové kulturní
komise rady obce Dobrá, kteří zorganizovali pro ženy pěknou oslavu jejich svátku.
Poděkování patří sponzorům p. Jaromírovi Carbolovi, Bohumilu Matuškovi a Ladi-
slavu Žurkovi. Těm ženám, které se z různých důvodů nemohly zúčastnit obecních
oslav MDŽ, dodatečně přejeme všechno nejlepší a těšíme se na další setkání u pří-
ležitosti tradičních oslav dne matek v měsíci květnu.

Ladislav Žurek, místostarosta obce Dobrá 
Audit hospodaření obce Dobrá 

V měsíci březnu proběhl na naší obci audit hospodaření za rok 2009. Tento audit
vykonávají pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kdy jsme podro-
beni bedlivému zkoumání, zda se vše, včetně financí, péče o majetek, jednání za-
stupitelstva a rady obce apod., děje v souladu s platnými zákony a též v souladu se
zásadami účelnosti a hospodárnosti. I v letošním roce jsme prošli na jedničku s ně-
kolika hvězdičkami, neboť nebyl shledán žádný, byť jen maličký, nedostatek. Audi-
toři nám neměli co vytknout a ani v čem poradit, takže se s námi rozloučili s přá-
ním, ať nám to vydrží a aby podobný hladký průběh kontrol byl i u jiných obcí.

Zastávky na Špici prošly rekonstrukcí
V loňském roce byla zahájena oprava autobusových zastávek, na kterých se po-

depsala léta neúdržby. Dnes mají zcela nový kabát a při každoročních minimálních
výdajích a za předpokladu, že nebudou cílem útoků vandalů, budou sloužit další
léta. Podařilo se nám v některých kapitolách ušetřit a to díky lepším vysoutěženým
cenám, než byl rozpočtový předpoklad a pokud zastupitelstvo obce svolí k jejich
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převodu, mohli bychom ještě v letošním roce opravit autobusovou zastávku „Dobrá
střed“ ve směru na Frýdek–Místek, odhad nákladů cca 50 tisíc korun. Oprava auto-
busové zastávky v centru obce ve směru na Český Těšín je finančně náročnější v tom,
že se uvažuje rovněž o zbudování veřejných WC, jako součást této zastávky. Pevně
věříme, že i na ni dojde, musí si však počkat, s námi se všemi, na další volební ob-
dobí.

Komenský — učitel národů
V rámci programu přeshraniční spolupráce SR — ČR 2007 — 2013, projektu s ná-

zvem „Obnova tradic v Euroregionu Beskydy“ se dne 26. března 2010 uskutečnila
aktivita č. 2 „Komenský — učitel národů“. Pozvání do základní školy Dobrá přijala
slovenská základní škola v Ochodnici. Setkání se zúčastnilo vedení základní školy
v Ochodnici, pedagogický sbor a nepedagogičtí pracovníci základní školy společně
s paní starostkou Ing. Miroslavou Kekelyovou, dohromady nás bylo 90.

Po společném obědě se uskutečnila prohlídka naší základní školy s výkladem.
Brány otevřely všechny odborné učebny, delegaci však zajímala rovněž vybavenost
klasických tříd a učitelských kabinetů. Prohlédli si školní jídelnu a kuchyň, školní
družinu a také multifunkční sportoviště. Největšímu zájmu se těšila učebna chemie
díky poutavé a pečlivě připravené prezentaci pana učitele Mgr. Jiřího Nohla. Podě-
kování však patří všem, kteří akci připravili, jen neměli možnost v rámci svých pre-
zentací předvést tak zajímavý pokus, jako právě v učebně chemie. 

Chvilka zklidnění a odpočinku pro unavené nohy z prohlídky a ke slovu se dostá-
vají ředitelé obou škol Mgr. Eva Novákova a Mgr. Miloš Sucháň s připravenými před-
náškami na téma „Problematika školství a postavení učitele v českém a slovenském
školství“. Po diskuzi nad rozdílnostmi přístupu legislativy v jednotlivých zemích
shlédli účastníci setkání film o základní škole v Dobré, který byl natočen ke 100. vý-
ročí staré školy. Hladoví, vyčerpaní, ale plni informací a dojmů zasedli účastníci ke
společné večeři, která již neorganizovaně přešla do volné diskuze. Každý pedagog si
našel svůj zahraniční protějšek a již začaly padat dotazy, odpovědi, zkrátka výměna
zkušeností jak má být! 

A jaký byl závěr? Dopátrali jsme se k tomu, zda jsou hodnější děti v Dobré nebo
v Ochodnici? Která mládež více dychtí po vzdělání? Tak, bohužel, v této otázce bude
muset rozhodnout nějaké sportovní klání, protože to byla tzv.. „plichta“.

V nejlepším je nutno přestat, popřáli jsme všem pracovníkům ve školství mnoho
zdaru do další práce a po přání k blížícímu se Dni učitelů se všichni účastníci ode-
brali do svých domovů.

Děkujeme vedení základní školy Dobrá a všem zaměstnancům školy za pečlivou
a vzornou přípravu akce.

Promítání filmu „Vlci v Lužnici“ a přednáška na téma „Medvědi a další
velké šelmy v Beskydech“

Společenský sál přivítal v pátek 9. dubna přednášející a účastníky poutavé besedy
spojené s promítáním filmu. Hnutí Duha zajímavě představilo život a výskyt velkých
šelem v Beskydech. Zhruba dvacítka účastníků se dozvěděla, čím se jednotlivé
šelmy živí, kde se vyskytují a jaký je jejich význam pro ostatní zvěř. Z vyprávění vy-
plynulo, že tou nejnebezpečnější šelmou vyskytující se v našich horách je člověk.
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Snímky z návštěvy slovenských
přátel při příležitosti Dne učitelů.
Pozvání do základní školy Dobrá
přijala slovenská základní škola
v Ochodnici. Setkání se zúčastnilo
vedení základní školy v Ochod-
nici, pedagogický sbor a nepeda-
gogičtí pracovníci základní školy
společně s paní starostkou Ing.
Miroslavou Kekelyovou
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Ani medvěd, rys či vlk nevyhledávají setkání s člověkem, právě naopak, chtějí mít
k životu klid. Lidé, kteří nerespektují turistické trasy a zákazy sběru lesních plodů se
dostávají do jejich teritoria a pak se mohou s našimi „drobečky“ setkat.

Jak se máme chovat? Tak například, potkáte-li se s medvědem, nedívejte se mu
zpříma do očí, bere to jako výzvu soka; neutíkejte a nekřičte, bojí se víc než vy.
Schoulíte se do klubíčka a počkáte, co na to medvěd. Možná ho nebudete již zajímat
a možná si vás trošku „poválí“ a pak vás nechá být. Když se medvěd k vám rozběhne,
neutíkejte, může to být zastrašovací manévr a medvěd k vám nakonec třeba ani ne-
doběhne. Co dělat, když si to nerozmyslí a nezastaví se? Hup na nejbližší strom a věřit!

Na můj vkus je v návodu příliš mnoho proměnných a možná a snad, takže já
osobně nebudu narušovat jejich teritoria (hovořím o medvědech, rysech a vlcích),
budu respektovat turistické trasy a rozhodně jim nebudu ujídat lesní plody, natož
abych se pustila do lovu srnců a laní. Bc. Alice Tancerová, starosta 

Jarní úklid rodinných domků
Vážení spoluobčané, opět přichází čas rozmístit velkoobjemové kontejnery pro

uložení nadrozměrného odpadu z vašich domácnosti. Upozorňujeme že do těchto
kontejneru nepatří mrtvá zvířata, stavební suť, složky které obsahující nebezpečný
odpad (pneumatiky, oleje, zbytky barev, zářivky apod.) a odpad doutnající či do-
konce kapalný! Udržujte v okolí kontejnerů pořádek, dbejte aby nedocházelo k pře-
plňování kontejnerů a mějte na paměti že kontejnery jsou určeny pro všechny ob-
čany nikoliv pro odpad jedné rodiny!

Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá stanoviště vždy kolem 16.00 hod
a odváženy v ranních hodinách následující den.

10.—11. 5. U trati ČD naproti č.p. 281 (žel. přejezd na Špici)
U trati ČD naproti č.p. 463 (za autobus.zast. na Špici)

11.—12. 5. Stará dědina před velkoskladem zeleniny(u pana Urbance)
Za mostem na Hliník naproti č.p. 181

12.—13. 5. U hřiště TJ Sokol
U bytovky č.p. 309 u dřevoskladu

13.—14. 5. U mostu na Skalici
U Kačabaru boční vjezd na hřiště Sparta

17.—18. 5. Stará autobus. zástavka na Skotni, býv. cesta na Pazdernu
Autobusová zástavka U lesa (Křibíka)

18.—19. 5. Na Kamenci naproti č. p. 722
Směr F–M naproti č.p.146 (u hřbitova

19.—20. 5 K Nošovicím naproti č.p. 650
Směr Šošovice u vlečky do pivovaru

20.—21. 5. U hřiště ZŠ parkovací plocha ze strany od restaurace na sýpce
(dva kontejnery)

21.—22.5 Na Vrchy u vodojemu
U studny bývala cesta na Pazdernu naproti č. p. 184

Další rozmístění velkoobjemových kontejnerů připravujeme na začátek října.
Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k životnímu prostředí v naší obci.

Ladislav Žurek místostarosta 



Výzva
Obec Dobrá připravuje v souladu s ust. § 9 odst. 2 Zákona č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, evidenci pozemků vhod-
ných pro náhradní výsadbu dřevin na území obce Dobrá . Z tohoto důvodu vyzý-
váme vlastníky pozemků, kteří mají zájem o zařazení do této evidence, aby se in-
formovali a kontaktovali na Obecním úřadě Dobrá u p. Markéty Řízkové pondělí,
středa 13—17 hod., tel. 558 412 304.

Základní ‰kola v Dobré informuje…
Mezinárodní den Země — 22. duben

Motto: Utrhl jsem květinu, a ona zvadla.
Chytil jsem motýla, a on zemřel.

Pochopil jsem, že krásy se mohu
dotknout pouze srdcem.

John Lennon

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Historie
vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969.

Je to ekologicky zaměřený svátek. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyk-
lovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. 

22. duben je Mezinárodním dnem Země od roku 1990 — slavíme tedy 20. výročí.
Mgr. Eva Brudíková

Projekt V.I.P. a jeho návaznost na Školní vzdělávací program ZV „Dobrá
škola— dobrý start“

Během února a března proběhlo rozsáhlé vzdělávání pedagogů zapojených do
projektu V.I.P. — vytvoření interaktivních příprav — tvorba výukových příprav pro
SMART Board financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost.

V první fázi odstartoval vzdělávání pedagogů seminář zaměřený na speciální
funkce interaktivní tabule. Vyučující se seznámili s různými možnostmi jejího vyu-
žití a s celou řadou námětů, jak výuku obohatit, zaujmout žáky, zapojit je do hodiny
a využívat širokou škálu obrázků, grafů či motivů. Výuka s interaktivní tabulí je pak
mnohem názornější a umožňuje lépe soustředit pozornost žáků.

Další část vzdělávání pedagogů byla zaměřena na zavádění nových aktivizujících
a interaktivních metod do výuky. Během třídenního školení se pedagogové pod ve-
dením zkušených lektorů věnovali metodám a formám práce, které naplňují klíčové
kompetence ve výuce a zároveň činí výuku pestrou a zajímavou. Žádoucí jsou ze-
jména metody, které zajišťují co největší trvalost poznání. Je prokázáno, že člověk si
nejvíce zapamatuje to, co sám vyvodil, prakticky vyzkoušel, o čem diskutoval a co
jiným vysvětloval. Také proto si pedagogové řadu metod sami na sobě vyzkoušeli,
prožili si týmovou práci, aby vše dokázali ve svých předmětech využít a propojit.

Závěrečný seminář vzdělávacího cyklu byl věnován problematice hodnocení, in-
dividuálního přístupu ke každému žákovi s cílem dosáhnout jeho osobního maxima
a dovednosti vlastního sebehodnocení.

Vzdělávání našich pedagogů v této oblasti souvisí nejen s projektem V.I.P., ale také
se změnou, která již třetím rokem probíhá v základním vzdělávání. Vychází z toho,
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že při rozsahu dnešního poznání a rychlém rozvoji výrobních technologií nevíme
přesně, co budou dnešní děti v dospělosti skutečně potřebovat. Proto se staví na ji-
stém množství vhodně propojených poznatků a velký důraz se klade na dovednosti
(umět se učit, řešit problémy, spolupracovat, účinně komunikovat, respektovat svá
práva i práva jiných, být tolerantní k jiným, ad.), které umožní rychle se přizpůsobit
potřebám dalšího vzdělávání i pozdějšího zaměstnání. 

Proto se zařazují takové způsoby výuky, které nejsou pouhým předáváním hoto-
vých poznatků, ale vycházejí z aktivní práce žáků ve skupinách a z propojení po-
znání různých předmětů v rámci nejrůznějších projektů. Žáci získají dovednosti
i způsoby jednání, které budou mít smysl a které bez problémů uplatní v dalším ži-
votě a v zaměstnání doma i kdekoli v zahraničí.

Mgr. Radka Otipková, koordinátor ŠVP a koordinátor projektu

Ohlédnutí za měsícem březnem …
V měsíci březnu se naši žáci měli možnost zúčastnit několika výukových pro-

gramů a projektového vyučování. Pár řádků alespoň o některých…

Bestiář a práva zvířat
Sdružení VITA připravilo pro

žáky 8. ročníku výukový program
s názvem Bestiář a práva zvířat.

Lektorka paní Jana Masníková
zajímavé povídání při svíčkách
podbarvila působivou hudbou.

„Díky programu jsme si uvědo-
mili, že na světě je velká spousta
zvířat, která patří k ohroženým ži-
vočišným druhům“, sdělili žáci 8.
ročníku.

„Můžete se o nich všichni dočíst
v Červené knize ohrožených druhů
rostlin a živočichů, která je uložena
v Ženevě“, doplnila paní učitelka
Mgr. Květoslava Lysková, koordi-
nátorka EVVO.

Mgr. Eva Brudíková

Plazi — výukový program
Pan Richard Valko z Nýdku při-

pravilvelmi zajímavou besedu o
plazech, které se zúčastnili všichni
žáci 1.—5. ročníku, žáci 7. ročníku
a členové přírodovědného kroužku.

Žáci viděli užovku, korálovku,
gekona, krajtu a agamu. Pan Valko
přiblížil dětem život plazů a seznámil je s chovem. Děvčata a chlapci se odvážili sáh-
nout si na hady a přesvědčili se, že hadi nejsou slizcí, jak si to mnozí myslí.

„Myslím si, že je potřebné naučit se hadů nebát se“, domnívá se Mgr. Květoslava
Lysková, koordinátorka EVVO, která tento a výše uvedený program zprostředkovala.

Pokud byste se chtěli o plazech dozvědět víc, prohlédněte si webové stránky:
http://www.reptarium.cz Mgr. Eva Brudíková
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Televize — nepřítel nebo kamarád
V týdnu od 15. 3. do 19. 3. 2010 proběhl

v druhém ročníku projekt s názvem „Te-
levize — nepřítel nebo kamarád“.

V pondělí se žáci dobrovolně rozdělili
do dvou skupin. V první skupině byli žáci,
kteří se rozhodli strávit týden bez televize,
a ve druhé skupině byli ti, kteří se nechtěli
vzdát sledování televize.

Cílem tohoto projektu bylo naučit děti
vnímat fungování a vliv médií ve společ-
nosti, vybírat si vhodné televizní pořady
a účelně využívat svůj volný čas.

Při společné četbě pohádky Bláznivá
televize od G. Orstnera z knihy Pohádky
radí dětem i rodičům se žáci seznámili s pojmem „reklama“. 

Anketou, kterou žáci prováděli mezi žáky i učiteli ZŠ a rodiči, zjistili oblíbené te-
levizní pořady a také průměrnou denní sledovanost. Výsledky se učili zapisovat do
tabulky. V závěru projektu byla žáky vytvořena portfolia, ve kterých jsou všechny zís-
kané informace.

Příjemný pracovní týden přinesl dětem nová poznání, upevnily si mnohé doved-
nosti a duch přátelství se nese i dalšími dny školního roku.

Poděkování patří zejména rodičům, kteří vhodně pomáhali svým dětem využívat
jejich volný čas.  Mgr. Kateřina Káňová, Mgr. Jiřina Zachníková

Evropa — projektové vyučování v 5. ročníku
Ve dnech 25. a 26. března 2010 žili žáci 5. ročníku v duchu cestování po Evropě.

Cílem žáků bylo připravit zájezd pro fiktivního Čechoameričana Johna Czermaka. 
Žáci pracovali ve skupinách. Jejich úkolem bylo vytvořit cestovní kancelář — její

logo a název a připravit katalog s vybranou zemí. Katalog má obsahovat informace
o zadané zemi, o vybraném místě, o jednom středisku, kde bude pan Czermak s ro-
dinou ubytován. Každá cestovní kancelář musí mít osvědčení o ekonomickém
a zdravotním vzdělání. Bonu-
sem cestovní kanceláře je cer-
tifikát o českém jazyce —
Osvědčení.

Žáci se s chutí vrhli do práce
— počítali, opravovali chyby
v dopise, vyhledávali infor-
mace, vyráběli propagační le-
táky, zdobili své cestovní kan-
celáře a nakonec svoji práci ve
skupinách prezentovali. Žáci
5. A třídy navštívili třídu 5.
B a hodnotili výtvory i výkony
svých spolužáků a naopak
žáci třídy 5. B přišli do 5.
A a posuzovali a hodnotili je-
jich práci. 

Obě třídy ve skupinách za-
stupovaly a prezentovaly Ang-
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lii, Francii, Chorvatsko, Ra-
kousko, Řecko a Španělsko. 

V 5. A třídě si nejlépe vedla
cestovní kancelář s názvem
Happy Sunny, která doporu-
čovala Španělsko — ve sku-
pině pracovali Nikola Balo-
gová, František Drobisz, Lucie
Růžičková a Vít Šnajder . 

V 5. B třídě nás všechny
zaujala cestovní kancelář
s názvem Simpsonovi, která
představovala Francii. V této
skupině pracovali Ondřej Foj-
tík, Veronika Chrobáková, Ka-
rin Kročková a Tereza Musiol-
ková.

Prezentace i katalogy obou
vítězných skupin byly na vy-
soké úrovni. Pochvalu si ovšem zaslouží všichni žáci, kteří se do tohoto projektu ak-
tivně zapojili nejen ve škole, ale i ve svém volném čase.

Mgr. Eva Brudíková, Mgr. Marek Veselka

V měsíci březnu žáci naší školy také sportovali a tančili…

Turnaj ve vybíjené — O Velikonočního beránka
V úterý 23. března 2010 se konal v naší škole již tradičně turnaj ve vybíjené. Ten-

tokrát se však netradičně utkali žáci 3., 4. a 5. ročníku mezi sebou a jedinou hostu-
jící školou z Nošovic. I přesto, že věkové složení družstev bylo nevyrovnané — bojo-
vali např. „třeťáci“ proti „páťákům“, byli jsme svědky velmi vyrovnaných sportov-
ních výkonů. Svědčí o tom i konečné pořadí.

První místo obsadilo družstvo 4. ročníku, druhé místo patří „páťákům“, třetí
místo si vybojovali v prodlouženém utkání sportovci z Nošovic. Ale ani „třeťáci“ ne-
odešli bez vítězných bodů. Podařilo se jim zvítězit v jediném zápase a to nad druž-
stvem 5. tříd. Také se žáky z Nošovic vedli velmi vyrovnané utkání a prohráli až v pro-
dlouženém zápase.

Všem sportovcům blahopřejeme a přejeme úspěchy při dalších sportovních ak-
cích.  Mgr. Radmila Jelínková

Let's Dance — taneční soutěž
Ve čtvrtek 8. dubna 2010 v odpoledních hodinách se v novém společenském sále

konal 1. ročník taneční soutěže s názvem Let's Dance. Moderátorem byl Ondřej
Pastrňák, žák 7. A třídy.

Do soutěže se přihlásilo pět tanečních skupin, které si choreografii vystoupení
a výběr skladby připravily zcela samy.

Příjemnou atmosféru v plně obsazeném sále navodila Nikola Balogová, žákyně 5.
A třídy, která svým tanečním vystoupením velmi zaujala nejen diváky, ale také ta-
neční skupiny.

A pak už začala samotná soutěž — moderátor Ondřej představoval jednotlivé sku-
piny. Porota, kterou tvořili čtyři žáci a jedna pedagožka, hodnotila taneční výkon
v souladu s hudbou po každém vystoupení. 
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A jak to dopadlo?
Porota jednohlasně doporučila vítězství taneční skupině CRAZY FIVE, kterou tvo-

řily Magdaléna Budínská, Tereza Mrlinová, Dominika Opělová, Zuzana Skotnicová
a Tereza Syřínková, žákyně 5. A třídy. BLAHOPŘEJEME!

Perfektní DJ byla paní učitelka Mgr. Markéta Turoňová.
Velký dík patří Ondřeji Pastrňákovi, který celou soutěž organizačně připravil a za-

jistil — byly to pozvánky, průvodní slovo, diplomy, hlášení ve školním rozhlase …
Obstál na výbornou a my se všichni těšíme na další ročník taneční soutěže.

Mgr. Eva Brudíková

Divadlo loutek v Ostravě 
V úterý 30. března 2010 žáci 4. a 5. ročníku se svými třídními učiteli navštívili os-

travské Divadlo loutek. Zhlédli jsme pohádku Jak hubatá Bára málem k čertu přišla.
Divadelní představení se všem líbilo. Chválíme žáky za pěkné chování v divadle

a mnohé za vkusné oblečení. Mgr. Eva Brudíková

Malé maturity 2010
Ve středu 14. dubna si žáci

devátého ročníku vyzkoušeli
atmosféru tzv. Malých matu-
rit. Jak vážně berou tento den,
potvrdilo jejich slušivé spole-
čenské oblečení.

Celkem 26 maturantů pre-
zentovalo své znalosti z čes-
kého jazyka a matematiky.
Třetí část maturitní zkoušky
byla volitelná, žáci museli
předem zpracovat seminární
práci, kterou pak obhajovali.
Letos byl největší zájem
hlavně o chemii, ale také o dě-
jepis, zeměpis, informatiku
a fyziku.

Zkoušku dospělosti nane-
čisto pojali letošní maturanti
opravdu zodpovědně. Před-
vedli zkušebním komisím vy-
nikající znalosti, za které skli-
dili uznání a pochvalu od
zkoušejících. Mnozí z nich ji-
stě zúročí své znalosti v přijí-
macích zkouškách na střední
školy.

Závěrem obdrželi od paní
ředitelky maturitní vysvěd-
čení s výsledným hodnocením. A nejčastější hodnocení, jak maturitní zkoušku
zvládli? PERFEKTNĚ!

Velké poděkování patří všem vyučujícím, kteří se na přípravě Malých maturit po-
díleli. Mgr. Radka Otipková
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Noc s Andersenem 2010
Letos jsme nocovali po sedmé. Bylo nás 10 dětí — 3 kluci a 7 děvčat ve věku od 8

do 13 let a 3 knihovnice (věk raději pomineme). Po uvítání a malém seznámení
s Františkem Hrubínem jsme si namalovali windowcolor barvičkami kuřátka. To aby
nám lépe utekl čas, než se nám ozvou místní hasiči. Pak jsme s nimi navštívili ha-
sičskou zbrojnici, kde nám ukázali historickou stříkačku z roku 1903, u které se děti
v přilbách vyfotily. Pak jsme se přestěhovali ke garáži k nové chloubě , dva roky sta-
rému, plně vybavenému hasičskému autu. Hasiči celé vybavení předvedli a ukázali
nám i nehořlavé obleky a helmy.

No a hurá zpět do knihovny. Protože nám vyhládlo, nachystali jsme večeři —
chleby se salámem a chleby s vaječinou s vajíček, ze kterých si děti vyrobily malo-
vaná vajíčka s řeřichovou čupřinou. Dvě knihovnice během večeře vyrazily nachys-
tat Hrubínovu pohádkovou cestu s úkoly. Na první zastávce museli hádat hádanky,
na druhé najít svého Otesánka (tento dřevěný špalíček si pak v knihovně vybarvily),
na třetí „vytáhnout řepu“, na čtvrté, přes bránění baby a dědka, loupali perníček,
sice ne z chaloupky, ale z keře. I tak dětem chutnal. Potom pomohli Popelce najít
v oříškách šaty a na závěr na chodník nakreslili Smolíčka s jelenem a jezinkami. To
už bylo před knihovnou, ve které se posilnili sladkostmi a "slanostmi" od sponzorů.
Noc byla ještě mladá a tak jsme vyráběli ozdoby z CD, ovečky a housenky z papíru,
hráli "hry ve tmě" a psali pohlednice.

Po půlnoci za předčítání Lichožroutů děti pomalu usínaly. Tedy opravdu po-
malu,některé usnuly až kolem půl druhé.

Ráno dostaly tašku plnou drobností a sladkostí od sponzorů, certifikát o účasti +
andersenovské nálepky. K snídani hodná paní knihovnice Maruška, která pekla per-
níčky, upekla ještě bábovku. Nezbývá než zvolat Ať žije Andersen 2011!

Děkujeme sponzorům: paní V. Polákové, paní P. Pernicové, paní S. Jerglíkové
a Klubu a galerii U Černého kocoura.

Fotky jsou na www.knihovnadobra.rejce.idnes.cz.
Dagmar Španihelová, Místní knihovna Dobrá

Zlatí borci z Dobré
„Nádherné jarní počasí doprovodilo třicítku dobře naladěných chlapců a děvčat

z oddílu juda, kteří hýřili optimizmem a vůlí podat maximální výkon pro úspěch Do-
berského juda. Když si promítneme vše, co jsme zažili v sobotu 20. března 2010 na
turnaji v Opavě, můžeme říct, že jsme byli svědky opravdového souznění a prezen-
tace kolektivního ducha mladých judistů, trenérů a také doprovázejících rodičů hr-
dých na své děti, které nastupovaly do boje s odvahou a statečností. Pravda, někteří
po prohraném boji padli na dno a ukápla i nějaká ta slzička. Snažili jsme se jim po-
moci nahoru, protože víme, jak jsou silní a navzájem se podrží, a to je velmi důle-
žité a hlavně krásné, když víte, co jste je naučili. Nedá se to popsat slovy, ale ti, co
byli na turnaji, ví, o čem píšeme, protože jsme patřičně hrdí na své kluky a děvčata.
Turnaj byl prostě paráda. Perfektně zorganizované soutěže se zúčastnilo dalších 28
klubů z Česka, Polska a Slovenska. K slavnostnímu zahájení nastoupilo celkem 320
závodníků. Bylo to nádherně hektické, impulsivní a dojemné.“

A teď fakta: Díky 38. vítězným utkáním vybojovali naši borci 14 medailových
umístění, z toho 5 prvních míst. V konečném hodnocení družstev jsme získali první
místo před Femaxem Hranice a Baníkem Ostrava. 
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Dalším turnajem v řadě byl Český pohár v Litoměřicích. Ve dvou dnech se ho zú-
častnila téměř tisícovka judistů z celé republiky. Svěřenci trenérky Prőllové bojovali
o nominační body ve všech věkových kategoriích. Bez ohledu na další kola kvalifi-
kace již má start na „republice“ jistý Vojtěch Bezruč který vybojoval v kategorii do-
rostu bronzovou medaili. Stejně má zajištěnou nominaci Vít Jerglík ve starších žá-
cích, který nenašel v Litoměřicích rovnocenného soupeře a bez problémů vybojo-
val zlato. Na republiku také postupují stříbrný Lukáš Janulek a 7. Marek Měchura.
Na nominaci musí ještě zabojovat Lukáš Měchura a Václav Mališ. V kategorii dívek
vybojovaly stříbro starší žákyně Adriana Skotalová a Lucie Bilková. Jeziorská a Du-
žíková skončili na bodovaném pátém místě. Trenérka Prőllová řekla: „Zisk 5 meda-
ilí a celkové umístění klubu vyvolává dobrý dojem. Výkony jednotlivců však vůbec
nejsem spokojena. Kromě Jerglíka v žákovské kategorii byla všechna utkání velmi
upracovaná, bez fantazie, s nedostatkem kondice a kvalitní techniky. Do mistrovství
republiky budeme muset v přípravě pořádně zabrat.“ 

V dalších turnajích nabitého soutěžního kalendáře se v březnu a začátkem dubna
předvedli kromě zkušených závodníků také benjamínci a nováčci. Na soutěžích
v Karviné a Bohumíně předvedli dobrou práci a získali cenné medaile a zkušenosti.

Potěšující je vysoká účast a také zájem rodičů a známých, kteří mládež doprová-
zejí a povzbuzují v boji. Nejmladší borci zde vybojovali 16 medailí, z toho 4 zlaté. Po-
chvaly za předvedené výkony se od trenérky dočkali mezi jinými také Nikolas Hrom-
jak, Denisa Štěrbová, Pavel Ivaniuk, David Holeček a sourozenci Eliška, Karolína
a Luděk Kubíčkovi ze základny v Dobré. 

Poděkování patří chlapům ze „Špice“. Začátkem března byla pro technický stav
uzavřena malá tělocvična ZŠ v Dobré, což znamenalo velký problém pro klub. Ze

17

Úspěšní z Litoměřic zleva: Gomola, Mališ, Skotalová, Bilková, Janulek, Žibritová,
Jerglík, Prőllová, Bezruč, Dužíková, Kubíček a Jeziorská.



dne na den přišlo 70 dětí o možnost tréninku.
V době přípravy na vrcholné soutěže to byl závažný
problém především pro závodní tým. Po čtrnácti
dnech improvizace, kdy jsme trénovali na chod-
bách a v okolí školy, nám vyšel vstříc kolektiv no-
hejbalistů vedených panem Jarkem Foldynou, kteří
předčasně ukončili využívání velké tělocvičny. Dě-
kujeme jim za pochopení a vstřícný krok. Na naše
štěstí přesunuli trénink na hřiště také doberští fot-
balisté a velká tělocvična se tak uvolnila. Tréninková
příprava v judu je závislá na vhodných prostorách
a každý výpadek znamená téměř 100% nečinnost
zejména v technické přípravě, která je v judu roz-
hodující. V kategorii starší mládeže se dostáváme
k vrcholovému sportu, což bude do budoucna klást
vyšší nároky na časové rozdělení tréninků a práci
trenérů. Plné využití tělocvičen dalšími sportují-
cími složkami a jejich koncipování pro míčové
sporty nás již dnes v této oblasti omezuje. Naději

a optimismus do budoucna nám dává záměr obce na dobudování dalších prostor
v areálu tělocvičen, které budou využívány především judisty, ale také ostatními, pro
které bude měkký povrch tatami vhodný. Mimořádným přínosem bude především
možnost kvalitní gymnastické přípravy žáků školy, která tvoří podstatnou část škol-
ních osnov tělocviku. 

Mistrovství České republiky juniorek v Jičíně se zúčastnily obě sestry Kesovy. Starší
Nikola vybojovala ve váhové kategorii do 48 kg svůj již pátý titul, což je nesporně mi-
mořádný úspěch zasluhující obdiv a blahopřání všech jejich příznivců. Mladší, Mi-
chaela, skončila na pěkném sedmém místě, když v semifinále nestačila na zkuše-
nější soupeřky. 

Sportovní komise
Dne 10. dubna 2010 proběhl v prostorách „Zanzibaru“ první ročník turnaje ve

šprtci (stolní hokej).
Všichni, kteří se přišli podívat nebo si zasoutěžit, byli mile překvapeni, s jakou ra-

dostí a zaujetím se děti pustily do turnaje. Tuto akci připravila Sportovní komise
Rady obce Dobrá ve spolupráci s místními borci Klubu BHC (šprtec), kteří se všem
soutěžícím věnovali a dohlíželi na pravidla. Atmosféra byla skvělá. Strhla i dospělé
publikum, proto hned po skončení turnaje juniorů následovala soutěž pro seniory,
která byla velmi napjatá a měla velký úspěch.

Žádné dítě neodcházelo s prázdnou. Balíček sladkostí, do kterého nám také při-
spěla paní Romanidisová, udělal radost všem dětem. Nejlepší byli odměněni krás-
nými poháry s diplomy, na kterých se finančně podílel i pan Kubíček. Pan Kamil Kři-
žák věnoval dětem občerstvení.

Musím ještě zmínit tři nejlepší juniory.
Na prvním místě se umístil Petr Hadaščok, na druhém místě skončil Simon Kři-

žák a na třetí Honza Romanidis.
Všem zúčastněným děkuji za spolupráci a příspěvky a těším se na další sportovní

zážitky. Předseda Sportovní komise René Křižák
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Dobersk˘ kulturní spolek informuje…
Na konci března proběhl již třetí Večer deskových her, tentokrát v klubu Krteček,

a o zájemce, kteří si chtěli zahrát nějakou tu deskovou hru, jako například Carcas-
sone, Bang, Poker nebo Pexeso, nebyla nouze. Celkem dorazilo kolem 50 lidí a do-
konce jsme měli i mezinárodní účast — Acitivity II si s námi zahrál i jeden italský
student. 

Proto vás zveme na další Večer deskových her, který se uskuteční ve čtvrtek 29.
dubna opět v klubu Krteček (vedle hospody U Pantlíka). Začátek akce od 18.00.
Tato akce je určena pro všechny lidi, hlavně však pro ty, kteří si rádi hrají. 

Dále bychom vás chtěli informovat o akcích, které se uskuteční v měsíci květnu.
Mezi tyto patří další vlastivědná vycházka do minulosti Dobré s kronikářem
Rostislavem Vojkovským, která proběhne v úterý 4. května. Začátek vycházky
v 16.30 z parkoviště před obecním úřadem. Půjdeme Starou dědinou na okraj No-
vých Dvorů a zpět přes Hliník a Vrchy. Vycházka bude trvat asi 2 hodiny a je vhodná
i pro školáky.

Také vás zveme na představení divadelního souboru z Ostravy

Ostr.Už.I.Ny,
který představí moderní divadelní trend, takzvaný improvizační zápas.

Více na www.ostruziny.eu.
Tento zajímavý divadelní kousek můžete zhlédnout

v pátek 14. května od 19.00 ve společenském sále ZŠ Dobrá.
Těšíme se na vaší účast! Vstupné je dobrovolné.

Společenský oděv není podmínkou. 

Ještě bychom vám chtěli připomenout, že do 31. května probíhá soutěž amatér-
ských fotografů. Fotografie na téma „Krajina a památky v Dobré“ nebo „Život
a lidé v Dobré“ nám můžete zasílat na e–mail fotosoutez@dobrakultura.cz. Proto
neváhejte a posílejte nám své fotografie, protože čas se krátí!

Více informací o plánovaných akcích naleznete na našich webových stránkách
www.dobrakultura.cz. Jakub Gryžboň, místopředseda DKS
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VáÏení spoluobãané,
Svaz tělesně postižených v české republice o.s., Místní organizace Dobrá děkuje

všem, kteří na nás nezapomněli. 
Dne 23. března 2010 se konala členská schůze, kde jsme za 91% účasti přivítali

představitele naší obce, starostku Bc. Alici Tancerovou a místostarostu pana Ladi-
slava Žurka.

Uctili jsme památku pana Jiřího Malého a pana Josefa Vrabla a všech dalších
členů, kteří již mezi nás nikdy nepřijdou.

Zhodnotili jsme uplynulý rok 2009 a seznámili zúčastněné s rozpočtem a plánem
akcí pro tento rok 2010. Do diskuse se zapojili naši hosté, kteří nás informovali
o dění v naší obci a dostali jsme odpovědi na všechny obsáhlé dotazy členů.

Následovalo pohoštění, které díky pekárně pana Milana Hlisnikovského a v hojné
míře ovoci paní Slávky Polákové a straně Nezávislých, bylo bohatší a pestřejší. Ze
srdce děkujeme.

K všeobecné spokojenosti rovněž přispěla tradiční bohatá tombola.
A tím jsme se dostali k možnosti, abychom všem, kteří již léta přispívají a nebylo

tomu jinak ani v tomto roce, moc a moc poděkovali.
Upřímně děkujeme Obecnímu úřadu v Dobré za finanční pomoc na činnost

svazu, panu Floriánu Carbolovi za ochotu s jakou nás dlouhá léta přijímá, za vý-
bornou kuchyň a čistotu se vzornou obsluhou.

Do tomboly nám opětovně přispěli: Řeznictví a uzenářství pana Zdenka Carbola,
potraviny pana Stanislava Romanidise, LM obuv paní Evy Mojžíšové, Obuv paní
Jany Šulíkové. Dále na nás nezapomněli i pan Florián Karbol a z Pivnice „U Pantlíka“
pan Ing. Slánský. Autoslužby pan Mondem a pan Mlčák. Ze Zdravé lékárny paní
RNDr. Věra Růžičková, Zdravá výživa paní Soňa Jerglíková, paní Marcela Dužíková,
Kora produkt s.r.o. paní Marta Korádečná, paní Petra Pernicová a naše spoluob-
čanka vietnamské národnosti Hanka.

Nás svaz si moc váží Obecního úřadu v Dobré, všech podnikatelů v naší obci, kteří
dle možností bez váhání a s velkou ochotou na naše aktivity přispívají. Děkujeme
také vám milí členové, kteří jste do tomboly přispěli, udělali si čas a připravili mnoho
krásných cen. Děkujeme paní Aničce Nitrové, bez které by vaječina nebyla tak jak
má být. Děkujeme paní Karle Blahutové za překrásně vyrobené dorty do tomboly
a nádherné zvonečky na stromeček. Děkujeme našim obětavým chlapům, kteří za
každého počasí zajišťují uzení párků, panu Jiřími Kesovi, Panu Vilému Kocourovi,
panu Juraji Majdákovi a oběma Františkům. Sojkovi za vždy vzorně nachystané
dřevo a také Biolkovi s harmonikou, bez kterých by se žádná naše akce neobešla.

Poděkování patří také celému výboru svazu, který akce zajišťuje, roznáší pozvánky
a obchází naše sponzory.

Na závěr přejeme vám milí členové i vám vážení spoluobčané to co v loňském
roce. Hodně zdravíčka, k tomu moře sluníčka, ať se nám pouť vydaří, sv. Jiří zazáří.
Mějme se rádi, pomáhejme si, buďme hrdí na naši obec Dobrá, na naši školu, na to
co se už udělalo, na větší i menší úspěchy, tak jak už to v životě chodí. Krásných oka-
mžiků a pohody v dnešní uspěchané a chaotické době ubývá a jsou vzácné. Važme
si jich. Za výbor tělesně postižených v Dobré Eliška Biolková

Právě mi vyšla kniha „Když jsme bojovali s banderovci“
Po knize „Vzpomínky Mořských vlků Žermanické přehrady“ je to nyní moje

druhá kniha, ve které popisuji těžkosti po mém nástupu k SNB, dne 1. 7. 1945, když
se začal utvářet Sbor národní Bezpečnosti. Pak nástup v roce 1946 do šestiměsíční
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školy SNB v Olomouci a to, „louskání“ paragrafů z četnické instrukce a učení, mu-
čení, kdy zkoušející, pan bývalý vrchní četnický strážmistr jenom při zkouškách „ne-
padl jste hlasem po čárce za slovem, nemohu vám dát jedničku, ale dvojku“.

Pak v roce 1946 jsem byl přeložen na Pohraniční útvar SNB do Českého Těšína
a zde služba na česko–polské hranici a zde veselé příběhy s chytáním pašeráků, ne-
boli „šmuglerů“, většinou u řeky Olše.

Když z Polska na východní Slovensko začaly pronikat banderovské skupiny, neboli
„Sotně“ a zde vykrádali vesnice a vraždili vesničany, byl do bojů proti nim vyslán
Pluk SNB „Slovensko“, ve kterém jsem odjel bojovat i já. Zde popisuji veselé i smutné
příběhy z bojů. Po rozprášení banderovských skupin u Jánošíkova, asi čtyři kilo-
metry od Vrůtek, jsem byl odvezen na slovensko–polskou hranici, do Oravského Ve-
selého a zde popisuji veselé příběhy s vesničany.

Tato kniha, za pouhých 119 Kč, je k dostání v novinovém stánku Dobrá střed, u au-
tobusové zastávky a nebo na Lučině v cukrárně. Knihu je též možno zaslat poštou
na dobírku, č. telefonu 725 842 639.

Kniha je doplněna historickými fotografiemi z bojů a novinovými články.
Bohuslav Koláček

Nejkrásnější období v roce je jaro
Možná je to tím, jak je naše současné klima vykutálené. Alespoň se nám některým

zdá, že je vykutálené. Myslíme si, že to není nic nového pod sluncem. Kolikrát ne-
víme, kdy jedno z našich čtyř období začíná a kdy končí. Žádné z nich už dávno ne-
chce dodržovat astronomy přesně stanovené data — ona rovnodennostní obě slu-
novratná. A tak občas vykvete i vypráší koncem ledna líska, a po 1. červnu klesne
teplota pod nulu. Existuje mnoho pranostik o počasí ročních dob, které zapsali lidé
pohybující se po celý život uprostřed přírody. Proto pranostiky byly dost spolehlivé,
což v dnešní době už plně neplatí. Březen obyčejně ukáže vlídnější tvář. Slunce zna-
telně přihřívá, a proto by měl duben pokračovat v jeho díle, neboť dny se v něm pro-
dlužují, slunce stoupá výš a přece je tu pojednou zvrat, padá sníh, dostavují se stu-
dené spršky a rozběhnutý pokrok v přírodě je zadržen. V druhé polovině dubna do-
chází k tání a rozpadávání ledovcových ker na severu, které pak plují oceánem a roz-
távají v něm daleko od míst svého vzniku, způsobují prudké ochlazení vzduchu,
které se ještě v polovici května projevuje v našich krajích příchodem „ledových
mužů“.

Nastává jarní návrat ptáků, který je téměř neznatelný na rozdíl od podzimu, kdy
jejich odlétání je mnohem nápadnější.

Letošní zima byla ke zvěři dosti krutá, sněhová pokrývka ztěžovala přístup k po-
travě a docházelo k úhynům slabých jedinců. Na myslivce čeká nyní mnoho práce,
odpadá sice přikrmování zvěře, ale je nutno vyčistit krmelce a dezinfikovat je, aby
se ztlumil rozvoj parazitů. Do slanisek doplnit kusovou sůl, opravit škody, které zima
způsobila na krmných zařízeních, posedech a kazatelnách, což ale není plně vinou
jen zimy, ale i těch, kteří tato zařízení vandalsky ničí (viz snímek). Připravují zvěř tak
o místa, na kterých jsou zvyklá přijímat potravu a nám přidávají zbytečnou práci.

Chtěl bych vám jen přiblížit, jak jsme se v minulém mysliveckém roce starali
o zvěř (myslivecký rok začíná vždy dubnem).

Do krmelců jsme nanosili 32 q ovsa, 4,8 q pšenice, 1,2 q soli, 4,2 q ječmene a 17
q sena. Toto všechno jsme museli zajistit vlastní prací a penězi (obecní úřad nám
přispívá částkou 10 000 Kč). Toto všechno jsme museli nanosit do krmelců v každém
počasí. Přesto nám někteří „ochránci přírody“ lepí pomlouvačné dopisy na dveře
chaty. Těm i ostatním, kteří o nás špatně smýšlejí sdělujeme, že to všechno konáme
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z lásky k přírodě. Ptám se jich,
kolik oni měli v zimě napří-
klad krmítek pro ptáky nebo
jak pomohli přírodě v zimním
období?

A jak to bylo se zvěří této
zimy? Uhynulo 31 kusu srnčí
zvěře, z toho bylo sraženo
auty 18 kusů. Sraženo auty
bylo také 14 zajíců a 7 ba-
žantů, a to je zvěř, kterou se
snažíme i vlastním odchovem
zvýšit. 

Co se týká zvěře škodící
myslivosti? Bylo uloveno nebo
sraženo auty 10 lišek a 17 kun.
Myslím, že jsme pro přírodu
udělali mnoho, přestože náš
věkový průměr je dosti vy-
soký. Také pro naše žáky základní školy pořádáme každý rok poučný a zábavný den
na naší chatě v lese.

Na konec vás chci poprosit, abyste zvláště v těchto jarních měsících nerušili zvěř
a ptáky, neboť je to doba, kdy přicházejí na svět nová mláďata. Nepouštějte volně
psy, ale to ostatně platí po celý rok, a při návštěvě lesa se chovejte klidně a užívejte
si klidu a pohody, kterou vám příroda nabízí.

Bohumír Maráček, starosta Honebního společenstva Dobrá–Pazderna
a člen Mysliveckého sdružení

VELIKONOČNÍ TURNAJ O POHÁR STAROSTKY OBCE DOBRÁ — 3. ročník
I letošní Velikonoční sváteční neděle se nesla již po třetí za sebou v duchu fotbalu

v podání nejmenších fotbalistů a fotbalistek školou povinných. Aby né, vždyť fotba-
lová přípravka se svým realizačním týmem uspořádali velký fotbalový turnaj hned
ve třech kategoriích. Do Dobré zavítalo celkem 10 mužstev z toho 3 dívčí. Na po-
slední chvíli se odhlásily týmy TJ Slovan Horní Žukov (mladší přípravka) a děvčata
Kotouč Štramberk a FK Nové Sady Olomouc, ale i tak vládlo v Dobré krásné slunečné
počasí a skvělé fotbalové momenty v podání všech zúčastněných družstev, protože
se hrálo o celkem 90 medailí a 3 maxi–poháry za první místa, dále pak hodně veli-
konočních sladkostí a taky cenu útěchy za 4. místo. Zajištěna byla pro všechny teplá
a studená strava od našeho nejlepšího řeznictví v Dobré, fy Carbol’s Corps s.r.o., dále
pitný režim pro každého hráče a trenéra turnaje. Děkujeme také paní Alici Tance-
rové za podporu tohoto turnaje.

Naši doberští benjamínci, ať už starší či mladší a potažmo i děvčata, si vedli velmi
dobře a do konce všech zápasů všichni bojovali o zlato. Ani v jednom případě se však
dobýt kov nejcennější našim nepodařilo, když v kategorii starších přípravek nám
chybělo opravdu velmi málo (více skórovat se slabším soupeřem — rozhodovalo až
skóre o dvě vstřelené branky). Víc než samotný výsledek nám udělaly radost stovky
spokojených dětských úsměvů, ale i radost rodičů a všech, kdo přišli povzbudit své
ratolesti. Palkovický „kotel“ nám ještě teď zní v uších… zejména jejich buben. 
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Výsledky dle kategorií:

Mladší přípravka: 
1. místo — TJ Sokol Palkovice
2. místo — TJ Sokol Dobrá
3. místo — FC IRP Český Těšín

Starší přípravka: 
1. místo — TJ Sokol Palkovice
2. místo — TJ Sokol Dobrá
3. místo — FC IRP Český Těšín
4. místo — TJ Slovan Horní Žukov

Děvčata základních škol:
1. místo — SK Brušperk
2. místo — TJ Sokol Dobrá Girls
3. místo — FC IRP Český Těšín

Na závěr nutno poděkovat celému
realizačnímu týmu — jmenovitě ze-
jména manželům Alexovým, Kláře
Pavláskové, MUDr. Jaroslavě Han-
keové (zdravotní dozor), Jaroslavu
Hadaščokovi, správci multifunkč-
ního hřiště pí Prčíkové, ZŠ Dobrá
a všem trenérům fotbalové pří-
pravky, jmenovitě Jitce Drabinové,
Radimu Miarkovi, Jaroslavě Velčov-
ské, Martinu Budínskému.

Za organizaci celého turnaje
Miroslav Pavlásek a Tomáš Lepík

Vítězové Velikonočního fotbalového turnaje 2010 všech kategorií 

Mladší přípravka doberských (Šimon a To-
máš) při akci.

Doberská mladší přípravka v Brušperku.
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Doberští benjamínci ovládli Brušperskou halu
V sobotu 20. března 2010 čekala nás baráž o postup do finále a přeborníka okresu

zimní ligy mladších přípravek. Bohužel pravidla stály proti nám; jelikož jsme se na
začátku roku nezúčastnili turnaje z důvodu chřipkové epidemie, nemohli jsme dle
propozic turnaje v Brušperk slavit postup do finále zimní ligy mladších přípravek, i
když bychom postoupili. Celý sobotní turnaj jsme tedy pojali jako jakýkoli jiný pro
naše nejmenší cenné zkušenosti. Turnaje se nakonec zúčastnili týmy: SK Brušperk,
Stará Bělá, Petřvald n/M a Sokol Dobrá. Vratimov, Nošovice a Pržno nepřijeli.

Naše oslabená výprava na turnaj do Brušperku čítala pouze 7 hráčů, jelikož opět
jsme se potýkali s nemocemi, nachlazením či jinými aktivitami našich hráčů. Jsme
velice pyšní na naše borce, protože v takto náročném turnaji nedocházely našim
chlapcům síly a jejich hra byla perfektní i když hráli 6 zápasů po 18 min. na velkém
hřišti haly prakticky bez vystřídání. Hrálo se dvoukolově každý s každým v počtu
5+1.

Kluci dali do hry své srdce a týmového ducha, a to byl hlavní cíl dnešního úspě-
chu. Byla to radost pohledět na hru našich kluků, protože zatím sbírají své zkuše-
nosti, ale na hřišti to tak nevypadalo. Bránu hájil Petr Hadaščok, který ve spolupráci
s naší soustředěnou obranou Honzou Hadaščokem a Michalem Kročkem vytvořili
pevný pilíř. Tuto dvojici doplňovali ještě naši nejmladší benjamínci z ročníku 2003
Ondřej Zícha a Jakub Hruboš — absolutně jejich první zkušenost na turnaji. Útoč-
nou dvojici tvořili Daniel Miarka a Tomáš Valošek a svou rychlostí a velkou podpo-
rou obrany dělali velké starosti obraně soupeřů. Pokud v tuto chvíli zavzpomínáme,
velice litujeme, že jsme neměli sebou video kameru, protože takovou fotbalovou
krásu, kterou předvedli, zvedlo diváky ze sedadel. Nás trenéry to velice těší, protože
klukům vštěpujeme, že není důležité, aby jednotlivci nastříleli např. 10 gólů, ale
hlavně, aby dokázali přihrát svému kamarádovi z týmu a předložit mu takovou při-
hrávku, která potěší nejen jeho a celý náš tým — a to se nám podařilo. Kluci díky !

Hned v prvním zápase jsem hráli s favoritem turnaje, Brušperkem, 0:0 i přesto, že
naši borci nebyli ani jednou vystřídáni — nebylo prostě kým a Brušperk měl tři vy-
rovnané pětky, vydrželi jsme a v poslední minutě dokonce soupeře zachránila tyč.
V druhém zápase s Brušperkem jsme poprvé za celý turnaj a také naposledy inka-
sovali gól, avšak ani tento okamžik kluky od dalších bojů neodradil, právě naopak.
Na vyrovnání však síly nestačily. V dalších čtyřech zápasech jsme soupeře jasně pře-
hráli a jen kontrolovali hru a předváděli krásnou kombinaci.

Co říci závěrem. Byli bychom vděční, kdybyste si udělali v uspěchané době čas
a občas navštívili naše zápasy našich kluků, protože vaše přítomnost z nich dělá
velké fotbalisty.

Naše výsledky v turnaji:
Dobrá—Brušperk 0:0
Stará Bělá—Dobrá 0:5
Petřvald—Dobrá 0:6
Brušperk—Dobrá 1:0
Dobrá—Stará Bělá 3:0
Dobrá—Petřvald 3:0

Sestava mladší přípravky TJ Sokol Dobrá (ročník 2001 a mladší):
Petr Hadaščok — Jan Hadaščok, Michal Kroček, Ondřej Zícha, Jakub Hruboš,

Daniel Miarka, Tomáš Valošek.
Děkujeme rodičům za skandování a pomoc s dopravou. 

Trenéři — Miroslav Pavlásek, Radim Miarka a Tomáš Lepík



25

Tréninky fotbalové přípravky !
Tréninky fotbalové přípravky se přesunuly z tělocvičen ZŠ na travnaté fotbalové

hřiště Sparty. Každé pondělí a středu od 16.30 do 18.00 hod. Přijďte se nezávazně
podívat a případně — budete-li chtít — i zapojit své děti do tréninku. Nabíráme
všechny děti (kluky i děvčata) od ročníku 2000 a mladší. Naši dva nejmenší borci
jsou z ročníku 2005! 

Všechny aktuální informace o trénincích, turnajích, zápasech se dozvíte na webu
přípravky www.fotbaldobrauf—m.blog.cz

Trenéři fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá

INFORMACE O ORGANIZACI PODANÉ RUCE, O. S.
PROJEKT OSA FM 
Zborovská 465, Frýdek–Místek, www.podaneruce.eu, e–mail: podaneruce@se-
znam.cz • Tel.č. 558 648 134

Podané ruce, o.s.—Projekt OsA FM od roku 2001 poskytuje terénní sociální službu
osobní asistence v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském
kraji.

Posláním organizace je podporovat začleňování handicapovaných lidí do společ-
nosti.

Umožnit jim žít způsobem, který se co nejvíc blíží běžnému životu. Naplňovat po-
třeby v jejich přirozeném prostředí s důrazem na zachování jejich důstojnosti. 

Cílová skupina jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, lidé s těles-
ným, smyslovým postižením i s kombinací těchto zdravotních problémů. Našimi
klienty jsou i lidé seniorského věku, kteří mají zdravotní problémy. 

Osobní asistenci zajišťujeme lidem bez omezení věku (u dětí je to od jednoho
roku), a bez kontraindikace diagnos. 

Nabídka našich služeb se odvíjí od oprávněných požadavků žadatelů o službu
a stávajících klientů.

Nabízíme službu až 24hodin denně po dobu i sedm dnů v týdnu na základě opráv-
něných potřeb uživatel a našich organizačních a personálních možností . 

Cena za poskytnutou sociální službu je stanovena dle zákona o sociálních služ-
bách 108/2006 Sb. a to na 65Kč/hod. při odebrání 2 a více hodin služby
a 85Kč/hod.za méně než 2 hodin realizované služby. 

V obci Dobrá poskytujeme občanům obce osobní asistenci od roku 2002. Naše
pracovnice v přímé obslužné péči, osobní asistentky, navštěvují své klienty v jejich
domácím prostředí, doprovázejí je všude tam, kde potřebují pomoc jiné osoby. Na-
příklad k lékařům, do zaměstnání, do škol,za sportem i kulturou.

Od roku 2007 je v platnosti zákon o sociálních službách a uživatelé služby mají dle
svého aktuálního zdravotního stavu nebo postižení možnost požádat o příspěvek
na péči. Nárok na příspěvek mají osoby, které se o sebe z důvodu dlouhodobě ne-
příznivého zdravotního stavu nedokážou samy postarat, a potřebují proto pomoc
jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. 

O příspěvku rozhoduje sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností na základě posouzení Okresní správy sociálního zabezpečení — OSSZ, pro-
střednictvím posudku Lékařské posudkové služby (LPS).
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Posudek vychází ze sociálního šetření provedeného sociálním pracovníkem v do-
mácím prostředí (návštěva u žadatele) a ze správy o zdravotním stavu (prostřed-
nictvím ošetřujícího praktického lékaře a eventuálně dalších zdravotnických zaří-
zení, která žadatel navštěvuje). 

Na základě těchto šetření a v případě kladného výsledku je stanoven stupeň zá-
vislosti na pomoci jiné osoby nebo poskytující organizace. Stupně závislosti jsou
čtyři a k nim se vážou finanční dotace, které poskytuje obec s rozšířenou působností
uživatelům služby, aby si pomoc mohli zajistit jinou osobou nebo organizací po-
skytující sociální služby.

Stupeň I —  lehká závislost — lehce závislá osoba potřebuje z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu každodenní pomoc nebo dohled při více než 12
úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. U osob do 18 let při více než 5 úko-
nech. 

Finanční dotace je 2000 Kč měsíčně, u dětí 3000 Kč.

Stupeň II — středně těžká závislost— středně těžce závislá osoba potřebuje po-
moc při více než 18 úkonech. U osob mladších 18 let je to při více než 10 úkonech. 

Finanční dotace 4000 Kč měsíčně, 5000 Kč děti. 

Stupeň III — těžká závislost— pomoc při více než 24 úkonech, osoby do 18 let při
více než 15 úkonech. Finanční dotace 8000 Kč měsíčně, děti 9000 Kč.

Stupeň IV — úplná závislost— zcela závislá osoba potřebuje pomoci s více než 30
úkony a dítě do 18 let při více než 20 úkonech. 

Finanční dotace 12 000 Kč měsíčně, děti 13 000 Kč. 

Organizace Podané ruce, o.s. — Projekt OsA FM je organizací poskytující terénní
sociální službu osobní asistence a prostředky na činnost čerpáme z více zdrojů. Jed-
ním ze zdrojů jsou na základě dotací státu MPSV, krajské úřady, obce i města, po-
kud s nimi máme smluvní ujednání.

Uživatel služby je dle zákona o sociálních službách povinován účelně vynaložit
poskytnuté prostředky dle stupně závislosti poskytovateli služby. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností kontroluje využití příspěvku — zda byl použit na zajištění
pomoci a zda osobě, které byl příspěvek přiznán, je poskytována pomoc odpovída-
jící stanovenému stupni závislosti.

Obec, kde má klient trvalé bydliště, se spolupodílí na platbě za službu, která byla
poskytnuta občanovi obce organizaci, která službu poskytla. 

Na základě těchto sdělení bude od uživatele služby v obci Dobrá od měsíce dubna
roku 2010 za službu požadována dle smlouvy o službě plná částka (viz. Ceník ) tj. 65
Kč/hod. při odebrání dvou a více hodin služby a 85 Kč při realizaci časové dotace do
dvou hodin služby. 

Toto sdělení je konzultováno s vedením obce Dobrá a podpořeno Radou obce.

Podané ruce, o.s. — Projekt OsA FM bude nadále nabízet a poskytovat občanům
obce Dobrá spolehlivou, lidskou a vysoce odbornou službu osobní asistence. 

Helena Fejkusová, ředitelka
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Dětský klub Krteček pořádá

„ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER PRO DĚTI“
Dětský klub Krteček si vás dovoluje pozvat na odpoledne deskových her pro děti.
Po domluvě s Doberským kulturním spolkem o. s. jsme se rozhodli zorganizovat

tuto akci také v odpoledních hodinách, aby se jí mohly zúčastnit i děti. 
Vstup je volný pro všechny děti od 2 let, jejich rodiče i prarodiče.

Přijďte si zahrát tradiční i netradiční hry, které rozvíjejí logické myšlení,
ale hlavně děti zabaví. Budeme mít pro děti připravené různé druhy pexesa,

obrázková domina, Člověče, nezlob se! a ostatní zábavné hry.
Co děti ještě neumí, to je naučíme. 

Kdo si hraje, nezlobí!

Kde: Dětský klub Krteček (vedle hospody U Pantlíka)
Kdy: Čtvrtek 29. 4. 2010 od 15 do 18 hodin

Vezměte se sebou dobrou náladu a hlavně chuť si zahrát.  

Mgr. Vítězslav Pantlík, Dobrá 3000 o. s. — Dětský klub Krteček

Sbor dobrovolných hasičů v Dobré vás srdečně zve na 2. ročník

PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
které zahájíme 30. dubna v 17 hodin u hasičské zbrojnice, odkud přeletíme

na hřiště Sparty.
Tam budeme čarovat, kouzlit, rejdit, buřty opékat, čarodějnici upalovat.
Po setmění nás čeká tanec kouzelných světýlek a výbuchů — ohňostroj.

Přijďte všechny čarodějnice, čarodějové, kouzelnice, kouzelníci, ježibaby
a ježidědkové, tato noc bude jen naše. 

Za výbor čarodějnického cechu

ČARODĚJNICE ROPUŠNICE 

POZVÁNKA na oslavu SVÁTKU PRÁCE,
kterou pořádá Základní organizace KSČM Dobrá

dne 1. května 2010 od 13 hodin  
v restauraci na SÝPCE.

Vystoupí Statis Prusalis
a Kandidáti pro volby do poslanecké sněmovny.

100 piv zdarma, občerstvení zajištěno.

V případě nepříznivého počasí se oslava Svátku práce nekoná!
Vstupné dobrovolné.

Zvou pořadatelé
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PIETNÍ AKT K 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
Kulturní komise při Obecní radě Dobrá srdečně zve na pietní akt k 65. výročí

Osvobození obce Dobrá v úterý 4. května 2010 v 15 hod.
za účasti představitelů Obce Dobrá u pomníku T. G. Masaryka a padlých

před obecním úřadem. Poté se  projdeme k pomníčku rudoarmějců
ve Staré Dědině, kde bude pietní akt ukončen.

POZVÁNKA na oslavu DNE MATEK
která se uskuteční v neděli 9. května 2010 ve 14 hodin

v novém sále Základní školy v Dobré.
V bohatém programu vystoupí děti z Mateřské školy a žáci Základní školy.

Pohoštění zajištěno.

Zve kulturní komise rady Obce Dobrá 

Klub stolního tenisu si vás dovoluje pozvat na historicky pátý:

MÁJOVÝ TURNAJ AMATÉRSKÝCH HRÁČŮ
VE STOLNÍM TENISU

Turnaj se uskuteční dne 15. května 2010 v tělocvičně ZŠ Dobrá od 9.00. Rozloso-
vání od 8.45. Bude probíhat v jedné kategorii, a to do 15 let věku. Hrát se bude dle
platných pravidel stolního tenisu, tj. na tři vítězné sety, do jedenácti bodů o dva
body navíc. Čili 11:9 , 12:10 apod. Hrací míče 40 mm. Přihlášky na tento turnaj, které
budou obsahovat jméno, příjmení a věk hráče, můžete předat prostřednictvím
svého třídního učitele pí učitelce Janě Filipové (platí pro žáky ZŠ Dobrá) a ostatní
zájemci zaslat na adresu Pavel Bařina, Dobrá č. p. 115 , 739 51 nebo zaslat na e–ma-
ilovou adresu turnajpinec@seznam.cz. Startovné zdarma + každý hráč dostane ob-
čerstvení. Pro medailisty budou připraveny hodnotné ceny. Pro ostatní ceny útěchy.
Hráči si přinesou s sebou hrací pálku a vhodnou sportovní obuv. Vše ostatní bude
připraveno. Zároveň zveme i diváky pro akustickou podporu. 

Turnaj je součástí kalendáře sportovních událostí podporovaných Obecním úřa-
dem Dobrá.

Flétnisté a klavíristé z Dobré
spolu s velkým flétnovým souborem

vás znou na koncert pod vedením učitelky Miriam Dýrrové dipl.um.
Kdy: 3. června 2010 v 17.00 hodin ve společenském sále Základní školy Dobrá

Jaké skladby uslyšíte: Hvězdné války, Piráti z Karibiku, Saxana…

Změna ordinační doby — DS Dobrá — MUDr. Iva Kučerová
23. 4. 2010 pátek 7.30—9.00 hodin
26. 4. 2010 pondělí 7.30—9.00 hodin
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Právní záležitosti
projedná a vyřídí s občany a podnikateli

každou středu mezi 16.30—18 hodin v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu
v Nošovicích — zelená budova (vedle rest. „Radegastův šenk“,

v přízemí se nachází „Potraviny“)
JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství 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 tel. č. 603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov–Město, Na Fojtství 8

Tel., fax: 596 810 741, mobil: 603 447 219, e–mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat.

Hledám obchodní zástupce,
komunikativnost, pracovitost, kreativita,
se zájmem o uvedený druh činnosti a chuť učit se novým věcem,

10 000 Kč + provize ze smluv.

Kontakt: martin.kokes@axa.cz , tel.č. 774 190 685.
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Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.–Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
Uzávěrka příštího čísla 14. května 2010. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 starosta

558 412 301 místostarosta
558 412 308 Iveta Schejbalová, vedoucí úřadu

Referát vnitřních věcí:
558 412 311 Marcela Krestová, sekretariát, podatelna, občanské

průkazy, ověřování
558 412 307 Lenka Hlistová, matriční úřad, ohlašovna, ověřování,

objednávka služeb, občanské průkazy

Finanční referát:
558 412 305 Marcela Kolková, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, místní poplatky, povolení průjezdu

přes most

Referát stavebního úřadu:
558 412 302 referent stavebního úřadu
558 412 310 Zdeňka Sikorová, samostatný referent referátu

stavebního úřadu, stavby Nošovice, Vojkovice,
Horní Domaslavice, Nižní Lhoty

558 412 304 Markéta Řízková, referent referátu stavebního
úřadu, silniční správní úřad, kácení dřevin 

Referát správy a údržby majetku:
558 412 309 Bohuslav Sikora, vedoucí referátu správy a údržby

majetku
— — —

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


