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Žehnání praporu hasičů
a sochy sv. Floriána bylo
spolu s Velkou dober-
skou největší událostí
konce letošního léta.

<<< Zároveň s Velkou
doberskou se konala
výstava o minulosti
Dobré ve víceúčelovém
sále naší školy.

(K článkům na straně
16 a 30; další fotografie
z žehnání na straně 36.)

Stavba Dobrá — roz‰ífiení spla‰kové
kanalizace bude pokraãovat

Vážení spoluobčané,
během prázdnin, které pro mnohé znamenaly čas volna a od-
počinku, proběhlo nové výběrové řízení na zhotovitele stavby —
Dobrá, rozšíření splaškové kanalizace. Jen pro připomenutí,
obec přistoupila na požadavek původního zhotovitele a ukon-
čila s tímto smlouvu o dílo dohodou. Dle dohody odstupující
firma uhradila obci náklady na výběrové řízení částkou 198 000
Kč včetně DPH. A jak to vypadá nyní? Výběrové řízení proběhlo,
byla vyhodnoceny podané nabídky a jako nejvýhodnější byla
vybrána nabídka firmy STRABAG a.s. Uplynula lhůta pro podání
námitek uchazeči a nic nebrání podepsání smlouvy o dílo a po-
kračovaní ve stavbě. Po předložení harmonogramu prací vás bu-
deme informovat o jednotlivých etapách, abyste se i vy mohli
s předstihem na pokračování stavby připravit. A jak vše do-
padlo? Pro přehlednost uvádím základní informace:
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• v prvním výběrovém řízení se soutěžilo 6002 m trasy za cenu včetně DPH
47 936 460 Kč — zhotovitel První KEY–STAV (průměr nákladů na 1 m trasy 7445 Kč
včetně DPH)

• s ohledem na finanční možnosti obce došlo k zmenšení rozsahu prací na 5375
m trasy za cenu včetně DPH 40 018 395 Kč — zhotovitel První KEY–STAV

• ukončení prací na základě požadavku zhotovitele a uhrazení realizovaných stok
v celkové délce 250 m za cenu 930 000 Kč včetně DPH (zhotovitel chtěl dodávat lev-
nější a méně kvalitní trubní materiál, na což obec odmítla přistoupit)

• odstupující zhotovitel uhradil obci náklady na výběrové řízení v částce 198 000
Kč včetně DPH

• v druhém výběrovém řízení se soutěžilo 5125 m trasy (250 m již realizoval pů-
vodní zhotovitel před ukončením smlouvy o dílo dohodou) a STRABAG a.s., výherce
výběrového řízení, nabídl cenu za zhotovení díla v celkové částce 33 937 393 Kč
včetně DPH (průměr nákladů na 1 m trasy 6622 Kč včetně DPH) 

• ukončením původní smlouvy o dílo a výběrem nového zhotovitele obec Dobrá
ušetří více jak 5 000 000 Kč!!

V brzké době se opět zahájí stavební práce a my pevně věříme, že zhotovitel od-
vede kvalitní práci z požadovaného žebrovaného potrubí za cenu, kterou obci ga-
rantoval ve výběrovém řízení a smlouvě o dílo. Přejeme mu mnoho zdaru.

Bc. Alice Tancerová

8. ročník Velké doberské, aneb rozloučili jsme se létem 
V sobotu 28. srpna 2010 se v prostorách multifunkčního sportoviště, za finanční

podpory Evropského programu přeshraniční spolupráce SR — ČR 2007 — 2013,
v rámci projektu „Obnova tradic v Euroregionu Beskydy“ konala aktivita č. 4 — 8.
ročník velké doberské. Jak správně tušíte, akce se konala za hojné účasti přátel dru-
žební slovenské obce Ochodnica. Abychom si přiblížili jejich zvyky, tradice a třeba
i to, jak tráví volný čas, připravili si pro nás Ochodničané bohatý kulturní program.
Během dvouhodinového maratónu se nám představila dechová hudba Ochodni-
čanka, pěkná děvčata s ladnými pohyby, aneb mažoretky ELIIS v akci, dále pak folk-
lórní soubor Kýčera a pěvecký soubor Seniorka. Na vystoupení našich slovenských
přátel byla vidět radost a souznění duší, optimismus a přátelství, kterým „nakazili“
všechny přítomné posluchače. Chvilka oddechu a na podiu zpívá své známé písně
folkový zpěvák Pavel Dobeš s Tomášem Kotrbou. Hlavní tahoun večera ABBA
WORLD REVIVAL nezklamal, roztančil a rozezpíval všechny přítomné. Ve 22.00 hod
nebe nad Dobrou ozářil ohňostroj, nad jehož zážehem bedlivě dohlíželi členové
sboru dobrovolných hasičů v Dobré. Abbasáci museli několikrát přidávat, protože
je rozvášněný dav nechtěl pustit z podia, ale nakonec vše jednou skončí a než jsme
se nadáli stálice našich akcí skupina SAGAR hrála k tanci a poslechu pro všechny,
kteří ještě nechtěli jít spát a měli spoustu energie k tanci.

Pro naše nejmenší účastníky byly zdarma k dispozici atrakce — zastřešený skáka-
cí hrad, nafukovací skákací hrad, dostihy srandovních poníků „Racing show", Cash
box, horolezecká stěna s klouzačkou, nafukovací basketball a komu tento výběr ne-
stačil odběhl na nedaleké dětské hřiště. „Staříci“, tedy fotbalisté s věkem nad 30 let
si zahráli zápas, ve kterém zvítězila, ze všech stran, Dobrá. Travnaté hřiště se uvol-
nilo fotbalové přípravce TJ Sokol Dobrá, kde se pod jejich taktovkou soutěžilo a hrá-
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lo až do setmění. Své
bojové umění nám tra-
dičně přišli předvést
judisté z oddílu JUDO
Dobrá, kdy se nám na
žíněnce ukázali samí
mistři.

V průběhu odpoled-
ne jsme se společně
s přáteli družebních
obcí — slovenské
Ochodnice a také pol-
ských Buczkowic, zú-
častnili slavnostního
otevření výstavy uspo-
řádané ke 100. výročí
konání Krajinské vý-
stavy v obci Dobrá
v roce 1910. Nelze slo-
vy vyjádřit obdiv na-
šich přátel nad vysta-
venými exponáty! Při
prohlídce jsme se nej-
častěji setkávali s otáz-
kou, zda tyto exponáty,
v tak hojném počtu,
pocházejí z nějakých
muzeí či obdobných
sbírek? K překvapení
všech byla odpověď, že
všechny tyto poklady
pocházejí pouze z ob-
ce Dobrá.

Chvilka spánku —
i když jak pro koho,
neboť Ochodničané
zpívali a tančili, a to
nepřeháním, od veče-
ra do nedělního rána!
Po snídani jsme nav-
štívili bohoslužbu
v kostele sv. Jiří a hned
přesun hudebních ná-
strojů a slovenských
přátel zpět na hřiště,
na místo konání netra-
diční olympiády mezi
obcí Dobrá a obcí
Ochodnica. Soutěže
byly velice nestandart-
ní, ale domnívám se,
že mnohé by si zaslou-

Fotografie z letošní Velké doberské 28. srpna 2010.
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žily zařadit do skutečného olympijského
klání. Tak např. hod pneumatikou na tyč,
či svázaný běh přes lavičky a jiné další ve-
selé disciplíny rozhýbaly naše klouby
a nejvíc naše lícní svaly. V klání jsme zví-
tězili všichni — inu jak jinak, mezi přáte-
li to jinak ani nejde. Zvítězili jsme nad nu-
dou a nevšedností!

Poprvé jsme všichni využili zásadního
zvelebení multifunkčního sportovního
areálu v podobě dobudovaného sociál-
ního zázemí. Nové toalety a sprchy, které
ocenili nejvíce fyzickou námahou zkou-
šení fotbalisté, včetně bezbariérového
WC, zbudovala obec za finanční podpory
Evropského fondu přeshraniční spolu-
práce SR — ČR 2007 — 2013, aktivita č. 1
— Dobudování sociálního zázemí nákla-
dem téměř 1 mil Kč. Samotná výstavba
trvala 2 měsíce a byla realizována před le-
tošními prázdninami. Sociální zařízení
slouží veřejnosti a je k dispozici v době
zpřístupnění multifunkčního sportoviště
a dětského hřiště veřejností. Jistě jste nepřehlédli, že v areálu stojí nové podium,
které obec, díky sponzorům, realizovala s minimálními náklady. Zbudováním soci-
álního zázemí a podia byly vytvořeny ideální podmínky k využití multifunkčního
sportovního areálu nejen ke sportovním aktivitám, ale též ke kulturním akcím
všeho druhu. Pevně věříme, že se zde budou odehrávat setkání s občany naší obce
a zejména s přáteli ze Slovenska a též Polska, k rozvíjení přátelství a možná i spolu-
práce na podnikatelské úrovni. V příštím roce by měla obec díky prostředkům po-
skytnutým z Evropského fondu přeshraniční spolupráce SR — ČR 2007 — 2013 za-
koupit zastřešení — stan, pro účastníky setkání všeho druhu. Tímto nákupem ne-
bude obci chybět zhola nic, jen snad aktivní lidé s nápady k jejichž realizaci jsme
vytvořili víc než ideální podmínky.

Poděkování patří všem, kteří pro vás a naše družební obce — slovenskou Ochod-
nici a delegaci z polských Buczkovic, akci připravili. Zaměstnancům obecního
úřadu, základní školy Dobrá, Sboru dobrovolných hasičů Dobrá, přípravky TJ Sokol
Dobrá, Judo Dobrá, seniorům a také sponzorům, bez kterých by se akce nemohla
uskutečnit.

Železnou a dřevěnou konstrukci podia sponzoroval pan Stanislav Horák a pan
František Jelének, zastřešení podia zdarma zrealizovala firma Střechy Velčovský
a firma Nikl — střechy a stavební práce.

Dále se na finančním zajištění akce podílel Evropský fond přeshraniční spolu-
práce SR — ČR 2007 — 2013, TS a.s., Frýdecká skládka a.s., Peva — Plast Vyšní Lhoty,
Cajar — Jaromír Carbol , PSVS, Antonín Liška z Dobré, PNS a zelenina Slávky Polá-
kové, Alprotel a samozřejmě obec Dobrá. Všem sponzorům ještě jednou děkuji.

Na závěr bych chtěla zopakovat výzvu všem účastníkům, pokud někdo nalezl pe-
něženku s osobními doklady pana Mgr. Milana Stypky, aby tyto čestně vrátil maji-
teli, popř. anonymně na Obecní úřad,kdy zajistíme předání. Děkuji.

Bc. Alice Tancerová 
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Fotografie ze soutěží
a vystoupení hostů
při letošní Velké do-
berské 28. srpna
2010.
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Brigáda pro naše mládežníky, aneb jak chutná první, vlastními
silami, vydělaný chléb…

V letošním roce jsme již podruhé zorganizovali brigádu pro mládež z obce Dobrá
ve věku 15—18 let. V průběhu prázdnin se v týdenních intervalech vystřídalo téměř
50 práce chtivých mládežníků, kteří pomáhali v Mateřské škole, Základní škole,
v areálu Na Spartě, na multifunkčním sportovišti a vůbec všude, kde bylo v obci
třeba. Jejich práce byla podrobena detailnímu zkoumání a v případě kvalitně odve-
dené práce jim samozřejmě náležela patřičná odměna. Nebyly to kdovíjaké peníze,
ale každá korunka na úhradu svým mládežnických aktivit se jim hodila a nám všem
pomohli s úklidem, pleváním, natíráním a podobnými činnostmi se zasloužili
o hezčí vzhled obce, budov a okolí. Děkujeme vám za odvedenou práci a těšíme se
z toho, že byl o letní brigádu tak obrovský zájem. Bc. Alice Tancerová

Park v Dobré nabývá zcela nových rysů
Za finanční podpory Regionálního operačního programu Moravskoslezsko —

Rozvoj venkova, se zcela mění tvář parku v centru obce. Chodníky a zpevněné plo-
chy z velkoplošné dlažby mají zcela konkrétní podobu, veřejné osvětlení dostalo
nový kabát, nově byla zabudována zemní svítidla, která parku dala zcela novou
a nádhernou noční tvář. V současnosti probíhají terénní úpravy a sadbové práce,
které nebylo možno v letních měsících realizovat. Nový mobiliář a netradiční čle-
nění parku rozšířeného o farskou zahradu snad přinese radost nám všem. Již brzy
si jej budeme moci z plna užít, potřebujeme k tomu jen zdraví. Bc. Alice Tancerová

Prázdniny ve znamení oprav a pokračující
rekonstrukce Domu pro seniory

Viditelnou změnou je oprava autobusové za-
stávky v centru Dobré–Dobrá střed. Novou tvář au-
tobusové zastávce dali pracovníci Technických slu-
žeb z Frýdku–Místku za celkovou cenu 66 tisíc ko-
run. 

V průběhu prázdnin byly rovněž dokončeny
práce zednické, instalatérské a obkladačské v prv-
ních dvou bytech v Domově pro seniory. Na foto-
grafiích je vidět rozdíl a sami můžete zhodnotit, zda
se jedná o změnu k lepšímu. Stále probíhá následu-
jící etapa, položení podlahové krytiny a výroba a montáž kuchyňských linek. Pevně
věřím, že komfort zrekonstruovaných bytových jednotek bude nájemníkům předán
k užívání v listopadu tohoto roku. A jakmile se na nebi začnou objevovat podzimní
dešťová mračna, budou práce pokračovat v další bytové jednotce, ještě jich zbývá
zrekonstruovat celkem 4. 

V domově pro seniory č.p. 39 se v tomto volebním období podařilo zrealizovat vý-
měnu střešní krytiny, výměnu oken a dveří, při rekonstrukci bytových jednotek jsou
vyměňovány elektro rozvody, vodovodní trubky a odpady, jsou budovány bezbarie-
rové sociální zařízení, výměna podlahové krytiny a zcela nové kuchyňské linky s ve-



stavěnými elektro spotřebiči. Osobně si myslím, že naši senioři si prostory důstojné
pro život zaslouží. Rekonstrukce bytových jednotek je realizována svépomocí pra-
covníky obce (stavební úpravy), ostatní práce však musí provést odborníci (po-
kládku podlahové krytiny a výrobu včetně montáže kuchyňských linek). Již sa-
motný fakt, že si stěžejní část realizujeme vlastními silami znamená obrovskou
úsporu obecních finančních prostředků.

V létě jsme svépomocí realizovali výstavbu plotu mezi základní a mateřskou ško-
lou. Naší pracovníci odvedli kvalitní práci, kterou ocení naši nejmenší, ale hlavně
paní učitelky z mateřské školy.

Za odvedenou práci děkuji zaměstnancům obce Dobrá, panu Bednárkovi — elek-
trikářské práce, panu Prčíkovi — zednické a obkladačské práce, paní Michalíkové —
vymalování a úklid prostor, panu Davidovi a paní Andrlové za úklid společných pro-
stor po celou dobu rekonstrukce a všem veřejně prospěšným pracovníkům, kteří
přiložili ruku k dílu. Bc. Alice Tancerová

Přiláká naše krásná obec turisty propojením turistickou značkou?
Na tuto otázku budeme znát brzy odpověď. V měsíci červnu jsme společně s Ing.

Glaicem, ostříleným značkařem Klubu českých turistů, projížděli terénem na hor-
ských kolech a hledali jsme nejvhodnější propojení obce Dobrá na ostatní turistické
trasy, abychom turistům představili krásnou a zajímavostmi oplývající obec Dob-
rou. Trasu jsme nalezli, přes lokalitu obce Na vrchách do Bruzovic a na Frýdek–Mís-
tek a propojení k doberskému nádraží. Proběhlo zakreslení trasy do turistické
mapy, vyznačení vhodných míst pro umístění či zbudování turistické značky
a v současné době čekáme na verdikt českých turistů, zda i jim tato trasa přijde
stejně krásná a zajímavá jako nám a zahrnou ji do svých tras. Držím nám palce, tu-
risté jsou u nás vítáni, vždyť jim máme co nabídnout! Restaurace, obchody, služby,
kulturu, sportovní areál a dětské hřiště, naučnou stezku informující o kulturních,
stavebních, technických, přírodních a jiných zajímavostech na území obce Dobré
a hlavně dobré lidi. Bc. Alice Tancerová

Vzpomínáme Eliško!
V úterý 7. září jsme navštívili „opékání párků“ v Kačabaru, které organizovala

místní organizace Zdravotně a tělesně postižených. Jedna z prvních otázek byla:
„Jak se daří Elišce?“ Bylo tím myšleno, jak se daří předsedkyni místní organizace
paní Elišce Biolkové. Všichni jsme si přáli její brzké uzdravení a návrat mezi své,
kteří ji poznali za dlouhá léta působení v práci, v obci a ve svazu Tělesně a zdravotně
postižených ČR a měli ji rádi pro její poctivost, lásku k lidem, pracovitost a neú-
navný optimismus. Nikdo z nás netušil, že nás Eliška v tento den opustila navždy.
Zákeřná nemoc ji zbavila posledních sil a svůj boj o život prohrála. 

Jen těžce se mi dnes píše o člověku, který mi byl blízký a kterého jsem měla čest
osobně poznat díky působení na obci. O člověku, kterého si nesmírně vážím za vše,
co pro společnost a naší obec ve svém životě udělala. Slovy nelze vyjádřit vše, co cí-
tím, ale vím, že i vy, kteří jste Elišku znali, cítíte totéž. Plná smuteční síň frýdeckého
hřbitova, která byla svědkem posledního rozloučení s Eliškou Biolkovou, byla výpo-
vědí o jejím životě a jejím vztahu k lidem.

Eliško, děkujeme za dar, kterým si dokázala obdarovat každého, s kým ses kdy set-
kala: za lásku, které jsi měla bezednou studnici, za rady, které jsi dávala všem, kteří
je chtěli slyšet, za ochotu pomoci každému a kdykoliv, za stále dobrou náladu
a optimismus, kterým jsi dokázala „nakazit“ všechny po první minutě rozhovoru!
Vzpomínáme a věř, že zapomenout nedokážeme! Bc. Alice Tancerová

7
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Volební období 2006—2010 je témûfi za námi
Vážení spoluobčané,

volební období zastupitelstva obce Dobrá 2006 — 2010 je téměř za námi. Sluší se,
jménem celého zastupitelstva obce, podat vám zprávu, co vše se v tomto volební
období událo.

V oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí:
— zpracování projektové dokumentace „Změna vytápění objektu MŠ Dobrá“

nákladem 44 tis. Kč z rozpočtu obce Dobrá (2007)
— zajištění nákupu a distribuce domácích kompostérů pro občany za zvýhodně-

nou cenu (2008)
— podání žádosti na zajištění financování stavby Dobrá — rozšíření splaškové ka-

nalizace do operačního programu životní prostředí (2008)
— realizace výměny oken a dveří v Domově pro seniory č.p. 39 — nákladem 128 tis.

Kč z rozpočtu obce
— získání dotace na zpracování projektu „Zlepšení odpadového hospodářství

v obci Dobrá“ ve výši 115 tis. Kč od Moravskoslezského kraje (2009)
— zpracování projektové dokumentace „Zlepšení odpadového hospodářství v obci

Dobrá“ — členěnou na část — sběrný dvůr a komunitní kompostárna za celko-
vou částku 160 tis. Kč, cena zahrnuje rovněž zpracování a podání žádosti do Ope-
račního programu životního prostředí včetně všech povinných příloh; stav — žá-
dost lze podat po schválení změny územního plánu obce Dobrá č. 4 a vydání
územního rozhodnutí na stavbu (2010)

— minimálně 2 × ročně svoz velkoobjemového odpadu z vašich domácností
— sběr pneumatik — 1 × ročně
— zvýšení počtu nádob na separovaný odpad
— pravidelné provádění úklidu hnízd separovaného odpadu; úklid odpadků v obci,

podél obchvatu, podél železniční trati; likvidace černých skládek na území obce
— fyzické provádění likvidace křídlatky (komise životního prostředí rady obce Dobrá)
— realizace změny vytápění Mateřské školy Dobrá nákladem 1,3 mil Kč (2009)
— realizace změny vytápění Obecního úřadu Dobrá nákladem 2 mil Kč (2009) —

zrušení elektrické kotelny, přestavba na plynovou kotelnu — roční úspora ve
spotřebě energií cca 400 tisíc Kč!!, optimalizace tepelného hospodářství v nájem-
ních prostorách budovy České pošty, České spořitelny, lékárny Zdraví, nebyto-
vých prostor zahradnictví a cykloservisu

— zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu Mateřské školy Dobrá
včetně výměny oken“ (2008)

— získání finančních prostředků z dotace na realizaci stavby „Dobrá — rozšíření
splaškové kanalizace“ (koncem roku 2008), kdy po jednáních s poskytovatelem
dotace pro nesplnitelné požadavky ze strany poskytovatele dotace, zastupitel-
stvo obce Dobrá rozhodlo realizovat stavbu z finančních prostředků získaných
prodejem plynárenského zařízení (2009), kdy původní nabídka na nákup plyná-
renského zařízení byla ve výši 6 mil Kč, představitelé obce dohodli nově prodejní
cenu ve výši 34 mil Kč.

— zpracování projektové dokumentace — „Zlepšení tepelně technických vlastností
budov ZŠ Dobrá (2009)

— zpracování průkazu energetické náročnosti budov a energetického auditu budov
Obecního úřadu č.p. 230 — nákladem 65 tis. Kč z rozpočtu obce (2009)

— zahájení stavby Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace za celkové náklady 40
mil. Kč z rozpočtu obce (2010)



— zastavení stavby a ukončení stavebních prací dodavatelem stavby Dobrá — roz-
šíření splaškové kanalizace (červen 2010), proběhlo nové výběrové řízení, kdy byl
vybrán zhotovitel stavby za cenu 34 mil Kč, pokračování stavby se předpokládá
v říjnu 2010

— stále probíhající jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetko-
právního určení vlastníka a správce dešťové kanalizaci podél silnice II/648

V oblasti investiční výstavby a péče o majetek obce:
— získání dotace na zhotovení projektové dokumentace „Dobrá — rozšíření splaš-

kové kanalizace“ (2006) — zahájeny práce nad projektem
— realizace stavby „Prodloužení ulice na parc.č. 222/1“ — stavba vodovodu, plyno-

vodu a komunikace v lokalitě za Kinem, nákladem 820 tis. z rozpočtu obce Dobrá
(2007)

— realizace dalších etap výměny oken a dveří na obecních budovách nákladem cca
560 tis. Kč z rozpočtu obce Dobrá (2007)

— zpracování architektonické studie „Rekonstrukce obecního úřadu v Dobré“ —
nákladem 150 tis. Kč z rozpočtu obce (2007)

— zpracování architektonické studie „Přístavba, vestavba a stavební úpravy Zá-
kladní školy Dobrá“ — nákladem 160 tis. Kč, z rozpočtu obce Dobrá (2007)

— realizace stavby „Dobrá — nad vodojemem, prodloužení vodovodu v lokalitě Na
Vrchy“ — nákladem 6 mil. Kč, nejprve uhrazeno z obecního rozpočtu, následně
získány finance jako kompenzace za „Hyundai“ od Moravskoslezského kraje (2008)

— zahájeny práce na projektové dokumentaci „Revitalizace ZŠ v Dobré“ — zahr-
nuje vestavbu nad pavilonem B a E, přístavbu malé a velké tělocvičny včetně
prostor pro diváky, zateplení budov, výměna výplní včetně optimalizace tepel-
ného hospodářství, rekonstrukce chodníků v areálu ZŠ a rekonstrukce oplocení
ZŠ — (2008—2009)

— získání zbudované „Kanalizace — lokalita Hliník“ do majetku obce Dobrá darem,
dárci Horák Stanislav a Jelének František, hodnota daru 800 tis. Kč (2008)

— zpracování architektonické studie „Revitalizace objektů č.p. 231 a 540 v obci 
obrá“ — nákladem 98 tis. Kč z rozpočtu obce (2008)

— zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce a modernizace centra obce
Dobrá — rekonstrukce obecního úřadu“ — získání dotace na spolufinancování
ve výši 700 tis. Kč od Moravskoslezského kraje, celkové náklady na projektovou
dokumentaci 1,3 mil Kč (2008)

— zpracování projektové dokumentace „Revitalizace veřejného prostranství — park
v Dobré“ — nákladem 60 tis. Kč z rozpočtu obce — uznatelný výdaj při získání
dotace (2008)

— zpracování projektové dokumentace „Odstranění zjištěných vad na obecních
bytových domech 931 a 937 (lentilky)“ — nákladem 320 tis. Kč z rozpočtu obce
(2009)

— získána dotace z Regionálního operačního programu a realizována stavba „Revi-
talizace základní školy Dobrá — vestavba nad pavilonem B (společenský sál) —
celkové náklady 17 mil. Kč z toho 93 % dotace (2009)

— postupná rekonstrukce vnitřní části Obecního úřadu — vymalování prostor,
provedení nezbytných oprav, postupná výměna zastaralého nábytku, dnes zcela
nové interiéry, včetně celkové rekonstrukce obřadní síně a sklepních prostor OÚ
(2007—2010)

— získání dotace z Evropského fondu mikroprojektů ČR–PL 2007—2013 a realizo-
vána naučná stezka obcí pod názvem „Turistický informační systém obce Dobrá“
— zbudovány informační tabule, vyznačena trasa stezky a vydány informační
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brožury v českém, polském a anglickém jazyce, celkové náklady 320 tis. Kč (2009).
— realizována výstavba Dětského hřiště v prostorách multifunkčního sportoviště

při ZŠ Dobrá — nákladem 2 mil. Kč poskytnutými Moravskoslezským krajem
jako kompenzace za Hyundai (2009)

— zahájena stavba — oprava obecních bytových domů tzv. „lentilek“ , dle projektu
„Odstranění zjištěných vad na OBD 931 a 937“ — celkové náklady na provedení
opravy 3 mil. Kč z rozpočtu obce (2009—2010)

— zahájena rekonstrukce bytových jednotek Domova pro seniory č.p. 39 — svépo-
mocí, z rozpočtu obce Dobrá (2009 — a stále trvá)

— zahájena stavba „Revitalizace veřejného prostranství — park v Dobré“ — náklady 
mil. Kč z toho 93 % dotace, předpoklad dokončení říjen 2010 

— získání dotace ve výši 2 mil. Kč od Moravskoslezského kraje na rekonstrukci a
přístavbu hasičské zbrojnice (2010), předpokládané náklady celkem cca 8 mil. Kč

— dobudování sociálního zázemí na sportovním hřišti při ZŠ Dobrá — nákladem
940 tis. Kč z dotace Evropského fondu přeshraniční spolupráce SR — ČR 2007 až 
2013 (2010)

— stále probíhají práce nad změnou územního plánu obce Dobrá č. 4

V oblasti silničního hospodářství:
— uplatnění reklamace na dílo a opětovné provedení opravy mostu u Zanzibaru

(2007)
— zbudování retardérů u mostu u Zanzibaru 
— rekonstrukce chodníků kolem kostela nákladem cca 320 tis. Kč (2007 — spon-

zorsky pan Stanislav Horák)
— umístění dopravní značky zakazující průjezd obcí vozidly nad 12 t (2008)
— zpracován a zastupitelstvem obce Dobrá schválen plán oprav místních a účelo-

vých komunikací a plán oprav chodníků v obci Dobrá (2008)
— zpracování projektové dokumentace (2007) a následná realizace stavby „Rozší-

ření místní komunikace u Základní školy“ — vznik parkovacích míst, nákladem
550 tis. Kč z rozpočtu obce(2008)

— zpracování „Pasportu místních a účelových komunikací a evidence dopravního
značení obce Dobrá“ — nákladem 99 tis. Kč z rozpočtu obce 

— oprava komunikací v úseku od hřbitova, kolem Cyklobaru až k železničnímu pře-
jezdu Na Špici (2008) — položení nového živičného povrchu jako náhrada za uží-
vání místních komunikací v obci při skrývce ornice z Hyundaie

— oprava komunikace Dobrá — Vrchy až k Pazderné — 2,3 km trasy provedeno po
výstavbě vodovodního řádu (2008)

— oprava komunikace v lokalitě Dobrá — Podlesí — úsek I. a II.; oprava komuni-
kace K hájence; celkem opraveno cca 4.000 m2 cesty za cenu 990 972 Kč z rozpo-
čtu obce Dobrá (2008)

— oprava kanalizační vpusti řešící odvodnění parkoviště u PNS a zeleniny v centru
obce, z rozpočtu obce Dobrá nákladem 128 tis. Kč (2008)

— oprava úseku v délce cca 200 m v lokalitě Na Vrchách — nákladem cca 150 tis. Kč
provedla sponzorsky firma PRODECOM (2008) 

— zpracování projektové dokumentace „Modernizace regionální infrastruktury
komunikací v obci Dobrá“ — opravy stávajících chodníků, výstavba nových
chodníků od VUHŽ do centra, v centru po obou stranách silnice, od křižovatky
u Pantlíka po Nošovice, zelené pruhy a prvky zklidňující dopravu, zvýšení počtu 
přechodů pro chodce; dokumentace pro územní rozhodnutí — zahájeno jednání
s vlastníky dotčených pozemků, z důvodu jejich nesouhlasu zatím územní roz-
hodnutí nevydáno (2008), náklady na projektovou dokumentaci cca 416 tis. Kč
z rozpočtu obce
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— uzavřená smlouva o budoucí nájemní smlouvě na podchody v obci Dobrá — pod
nádražím a Na Špici, které budou zbudovány v rámci optimalizace trati na zá-
kladě požadavků občanů formou petice (2008)

— zakoupení 2 ks radarových měřičů rychlosti — prvky zklidňující dopravu nákla-
dem 170 tis. Kč z rozpočtu obce (2009)

— výměna mostovky lávky pro pěší u Kačabaru (2009) — 520 tis. Kč z rozpočtu obce
Dobrá

— zpracování projektové dokumentace „Rozšíření místní komunikace u Mateřské 
školy Dobrá“ zahrnující — projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
a stavební povolení, dostavbu kanalizačního řádu, celková oprava povrchu ko-
munikace, výstavba 2 ks retardérů, odvodnění zpevněných ploch, odstavné plo-
chy — celkové náklady 150 tis. (2009 — 2010)

— oprava autobusových zastávek Dobrá — Na Špici celkovým nákladem 260 tis. Kč
z rozpočtu obce (2009 — 2010)

— oprava chodníku před samoobsluhou pana Matery — realizaci financoval pan
Matera ze svých soukromých zdrojů (2009)

— uzavřena smlouva o zajištění osvětlení a provádění úklidových prací v prostoru
železničních podchodů pod nádražím a Na Špici — optimalizace trati

— oprava autobusové zastávky Dobrá — střed (2010)
— prodloužení veřejného osvětlení — křižovatka na Nošovice — z rozpočtu obce

Dobrá 80 tis. Kč (2010)
— dokončení výměn starých světelných bodů veřejného osvětlení za nové a úspor-

nější, správu veřejného osvětlení zajišťují TS (technické služby) Frýdek–Místek
— provádění každoročních oprav komunikací stříkací metodou
— stále pokračující jednání s Moravskoslezským krajem o řešení dopravní situace

v křižovatce nad bývalým kinem — požadavek obce Dobrá o zbudování kruho-
vého objezdu

V oblasti přeshraniční spolupráce:
— obnovení spolupráce s družební obcí polskými Buczkowicemi, spolupráce při

získávání financí z Evropských fondů — Turistický informační systém obce
Dobrá na naší straně

— návštěva členů zastupitelstva obce Dobrá v Buczkowicích (2009)
— pobyt doberských dětí v polských Buczkowicích (2010)
— podepsána smlouva o spolupráci se slovenskou obcí Ochodnica (2008), společná

příprava projektu z Evropských fondů přeshraniční spolupráce SR — ČR 2007 až
2013, získána dotace na projekt „Obnova tradic v Euroregionu Beskydy“ ve výši
více jak 2 mil. Kč, v rámci tohoto již proběhla výstavba sociálního zařízení na
školním hřišti, týdenní pobyt doberských dětí na Morávce a následně v Ochod-
nici, setkání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol obou obcí, vy-
stoupení a přiblížení tradic na Velké doberské (vše proběhlo v roce 2010)

— v rámci Sdružení obcí povodí Morávky navázána spolupráce s polskou obcí
Pielgrymowicemi, která se rozvíjí zejména se Základní školou Dobrá

— s polskou obcí Mucharz, družební obcí slovenské Ochodnice — návštěvy, spor-
tovní turnaje apod.

V oblasti personalistiky:
— zpracování historicky prvního personálního auditu (2009)
— optimalizace pracovního vytížení zaměstnanců obecního úřadu
— vytvoření pracovních míst v dělnických profesích — úspora obecních financí,

realizace spousta akcí svépomocí s minimálními výdaji (zahradnice, zedník apod.)
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— zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce
— brigády pro studenty od 15 do 18 let, poprvé v roce 2009 — zájem 22 studentů,

v letošním roce téměř 50 studentů

V oblasti získání finančních kompenzací za „průmyslovou zónu Nošovice“
— v průběhu let 2007 — 2008 poskytnutí dotace přesahující 900 tis. Kč na perso-

nální posílení stavebního úřadu
— realizace opravy komunikace od hřbitova, kolem Cyklobaru až po výjezd u želez-

ničního přejezdu Na Špici (kompenzace na používání komunikací při rozvozu 
ornice z průmyslové zóny) bez finanční spoluúčasti obce Dobrá

— 6 mil. Kč na výstavbu vodovodu Dobrá — Nad vodojemem (Vrchy) od Morav-
skoslezského kraje

— 2 mil. Kč na výstavbu dětského hřiště od Moravskoslezského kraje
— 2 mil. Kč na rekonstrukci a přístavbu budovy č.p. 31

V oblasti sportu a kultury:
— zavedení zcela nových kulturních tradic:

Slavnostní žehnání nové CAS pro Sbor dobrovolných hasičů v Dobré — 2007
Předávání ocenění občanům obce za práci ve prospěch naší obce a rozvoj jejího 
dobrého jména — poprvé v roce 2006, každý rok v prosinci; 
Vánoční jarmark — poprvé v roce 2007; 
Klubové večery; 
bez ideologických „nálepek“ organizování oslav MDŽ a Dne matek; 
Obecní ples — poprvé v roce 2005, od roku 2007 vždy v lednu; 
Natočení filmu o současnosti obce s názvem „U nás v Dobré“ — 2008
První obecní oslava Dne dětí v roce 2009 a další ročník v roce 2010;
Zhotovení propagačního materiálu k naučné stezce tis. Dobrá
Vydání knihy o historii Dobré — „U nás v Dobré“ — v říjnu 2010
Organizování Velké doberské — již 8 let
Tříkrálové koncerty
Organizování výstav
Do roku 2009 podpora dětského orchestru Radost

— v oblasti sportu
Doberská drakiáda — na Vrchách, poprvé v roce 2008, od té doby již tradičně
Letní turnaj v nohejbalu
Plážový fotbálek Zanzibar
Představení nového sportu stolního hokeje a uspořádání turnaje pro veřejnost
Turnaj ve stolním tenise
Copa Dobrá
Mikulášský volejbalový turnaj smíšených amatérských družstev
První diskotéka na ledě — v únoru 2010

Finanční podpora TJ Sokol Dobrá, Judo Dobrá a ostatních spolků a organizací pra-
cujících v obci (Svaz tělesně postižených, Senioři, Včelaři, Zahrádkáři, skauti apod.).

V oblasti sponzoringu:
— oprava chodníku u kostela, hodnota daru cca 320 tis. Kč
— kanalizace Dobrá — na Hliník, hodnota daru 800 tis. Kč
— oprava 200 m cesty, hodnota daru cca 150 tis. Kč
— podium ve sportovním areálu při ZŠ Dobrá cca 200—250 tis. Kč
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— úřední deska, hodnota daru 24 tis. Kč
— počítačové vybavení za cca 72 tis. Kč
— sponzorské dary formou přímé finanční pomoci v celkovém objemu cca 500 tis. Kč
— sponzorské dary formou tomboly, materiální pomoci, přímé fyzické pomoci

apod. nelze vyčíslit

Největší ztráty:
— v roce 2009 nás navždy opustili pan Petr Bezděk — filmový dokumentarista a pan

Antonín Hradílek — hudebník a dlouholetý vedoucí dětského orchestru „Radost“
— v roce 2010 nás navždy opustila Eliška Biolková — předsedkyně Svazu tělesně po-

stižených,místní organizace Dobrá

Nejtěžší chvíle:
— když nám Finanční úřad na začátku volebního období v roce 2006 stanovilo po-

vinnost vrátit dotaci včetně penále za I. stavbu kanalizace (realizována ve voleb-
ním období 1998—2002 — Ing. Jiří Carbol — starosta a Mgr. Milan Stypka — mís-
tostarosta) ve výši 24 mil Kč !!! Na základě žádosti obce Dobrá rozhodl ministr
financí ČR v květnu 2007 o prominutí celého dluhu! 

Statistika jednání zastupitelstva obce a rady obce
Zastupitelstvo obce jednalo 31 krát, poslední jednání se uskuteční v pondělí 20. 9.
2010, k tomuto datu hodnotíme účast na 30 zasedání z toho přítomen/ nepřítomen

— Ing. Baranová Ludmila 30 / 0
— Březina Jiří 25 / 5
— Bürger Radim 27 / 3
— MUDr. Jarmila Hankeová 25 / 5
— Hofman Jiří 23 / 7
— Kaňok Jiří 22 / 8
— Ing. Kielar Jaroslav od června 2008 — 15 / 2
— Křižák René 25 / 5
— Kwaczek Milan 18 / 12
— Mališ Jan od června 2008 — 9 / 8
— Mgr. Pantlík Vítězslav 25 / 5
— Bc. Tancerová Alice 29 / 1
— Tesarčík Jiří od června 2008 — 7 / 10
— MVDr. Zmuda Kamil 29 / 1
— Žurek Ladislav 30 / 0 

Rada obce Dobrá jednala celkem 152 x ke dni vydání zpravodaje ve složení:
Ing. Ludmila Baranová, MUDr. Jarmila Hankeová, MVDr. Kamil Zmuda, Bc. Alice

Tancerová a Ladislav Žurek.

Omlouvám se všem, pokud jsem ve výčtu na nějakou aktivitu či akci zapomněla,
s ohledem na množství vykonané práce není v silách jednoho člověka vše si zapa-
matovat. Ráda bych jménem celého zastupitelstva obce Dobrá poděkovala všem
občanům za trpělivost a shovívavost, nelze vyhovět všem. Dále bych ráda, jménem
celého zastupitelstva, poděkovala členům výborů a komisí, členům a představite-
lům spolků sportovních, společenských či zájmových, příspěvkovým organizacím
obce, panu faráři Bohumilu Víchovi, podnikatelským subjektům v obci i mimo ni,
zkrátka vám všem za velice dobrou a plodnou spolupráci. 

Za všechny členy zastupitelstva obce Dobrá Bc. Alice Tancerová
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INFORMACE — VOLBY
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 15. a 16. října

2010 svým rozhodnutí ze dne 18. června 2010, publikovaným ve Sbírce zákonů pod
číslem 207/2010 Sb.

V obci Dobrá jsou zřízeny dva volební okrsky, a to:
Volební okrsek č. 1 pro č.p. 1 — 557
Volební okrsek č. 2 pro č.p. 558 — 981
Sídlem obou volebních okrsků je Základní škola Dobrá, Dobrá č. 234, víceúčelový

sál — vchod z boční strany.

V pátek 15. října 2010 budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin.
V sobotu 16. října 2010 budou volební místnosti otevřeny od 8.00 do 14.00 hodin.

Do Zastupitelstva obce Dobrá se volí 15 členů.

Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této
obci přihlášen k trvalému pobytu.

Voličem je také státní občan jiného státu, který nejpozději druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž
právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době je takovou mezi-
národní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané
členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního
práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů,
hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou to-
tožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným ce-
stovním pasem České republiky. Je potřebné, aby volič měl u sebe potřebné do-
klady; neprokáže–li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku opatřenou příslušným razítkem.

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do pro-
storu určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto
prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek
upravit jedním z uvedených způsobů:

• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v po-
řadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který
má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna vo-
lební strana, byl by takový hlas neplatný.

• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů za-
stupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci
zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. V obci Dobrá se volí 15 členů zastu-
pitelstva.

Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet,
byl by takový hlas neplatný.

14



• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to
tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kan-
didáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloup-
cích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu vole-
ných členů zastupitelstva obce. Pokud by byla tímto způsobem označena více než
jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas
neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného

kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne
nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je
jeho hlas neplatný.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že
úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do
úřední obálky a popřípadě i do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve

dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okr-
sková volební komise zřízena. Tel.č. 558 641 313, 558 641 491 — paní Krestová.

Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupi-
telským nebo konzulárním úřadem České republiky není při volbách do zastupi-
telstev obcí možné.

PRÁVNÍ PORADNA 
Právní konzultace pro občany obce Dobrá proběhne ve středu 6. 10. 2010,

3. 11. 2010, 1. 12. 2010 vždy v době od 16 do 18 hodin v budově Obecního úřadu
Dobrá, 1. poschodí, zasedací místnost č. 18. 

Právní poradna pro občany obce Dobrá je zdarma.

Upozornění pro občany obce Dobrá
V obci Dobrá se stále více vyskytují volně pobíhající psi. Žádáme občany, aby si

své psy opatřili známkou. Vyhneme se tak zbytečným nákladům na jejich odchyt.
Známku je možno zakoupit na Obecním úřadě Dobrá, dveře č. 17.

Oznámení o pravidelném odečtu vodoměrů
SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že v období od 13.10.2010 do 27.10.2010, bude

v obci Dobrá prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava a.s.
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Podzimní úklid rodinných domů
Vážení spoluobčané, 
nadešel čas opětovně rozmístit velkoobjemové kontejnery pro uložení nadroz-

měrného odpadu z vašich domácnosti. Upozorňujeme,že do těchto kontejneru ne-
patří mrtvá zvířata, stavební suť,složky které obsahují nebezpečný odpad (pneu-
matiky, oleje, zbytky barev, zářivky apod.) a odpad doutnající či dokonce kapalný!
Udržujte v okolí kontejnerů pořádek, dbejte aby nedocházelo k přeplňování kontej-
nerů a mějte na paměti,že kontejnery jsou určeny pro všechny občany, nikoliv pro
odpad jedné rodiny.

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

11.—12. 10. U trati ČD naproti č.p. 281 (železniční přejezd na Špici)
U trati ČD naproti č.p. 463 (za autobusovou zástavku na Špici)

12.—13. 10. Stará dědina před velkoskladem zeleniny (u pana Urbance)
Za mostem na Hliník naproti č.p.181

13.—14. 10. U hřiště TJ Sokol
U bytovky č.p. 309 u dřevoskladu

14.—15. 10. U mostu na Skalici
U Kačabaru boční vjezd na hřiště Sparta

18.—19. 10. Stará autobusová zástavka na Skotni, bývala cesta na Pazdernu
Autobusová zástavka U lesa (Křibíka)

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

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

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

25.—26. 10. Na Vrchy u vodojemu
U studny — bývala cesta na Pazdernu naproti č.p. 184

Děkujeme všem občanům za kladný přístup k životnímu prostředí v naší obci.
Ladislav Žurek místostarosta

Sběr objetých pneumatik
Upozorňujeme spoluobčany že v týdnu od 4.10 do15.10 mají možnost se zbavit

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

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

První výstava o naší obci
Na počátku byla myšlenka uspořádat velkou výstavu o Dobré k výročí 700 let

obce, tedy v roce 2005. S odstupem času můžeme být rádi, že se neuskutečnila, ča-
sem se ukázalo, že jsme na ni tenkrát nebyli dostatečně připraveni. Naštěstí se ob-
jevilo jiné výročí — 100 let Krajinské výstavy 1910 — a to už byla výzva skutečně
něco podniknout. Když uvážíme, že před stoletím dokázali naši pradědové zorgani-
zovat něco tak velkolepého, nad čím zůstává »rozum stát«, proč bychom je dnes my
nemohli alespoň napodobit? (Krajinskou výstavu tenkrát navštívilo během dvou
týdnů 30 000 návštěvníků!)
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Doba nám mimo-
řádně přála. Vedení
obce bylo výstavě ví-
ce jak nakloněno, na-
bídlo sál a všestran-
nou podporu. Do-
táhnout myšlenku do
konce si vzali zasvé
mladí lidé a nejenže
pomohli, ale v jistých
chvílích se stali hnací
silou celé akce. Měli
prázdniny, zahořeli
pro dobrou věc a do-
vedli se pro ni oběto-
vat. Jen co jich to stá-
lo času! Kolik se udě-
lalo návštěv pěšky
a na kole, svozů materiálů, kolik se najezdilo kilometrů, kolikrát se každý exponát
vzal do ruky než se položil tam, kde ho návštěvníci viděli. Během instalace se již tisk-
ly popisky, vše se dokumentovalo, fotilo, čistilo, umývalo, třídilo — a pak až do tmy
lepilo, špendlilo a ustavovalo…

Ačkoli jsme měli představu, jak by měla výstava vypadat, když jsme se tři dny před
zahájením sešli nad bednami papírů a »bebechů« (totiž budoucích exponátů), bylo
»výkonné šestce« (abecedně: Vašek Baran, Míša Czyž, Kuba Gryžboň, Alenka Křibí-
ková, Kuba Syřínek, Rostislav Vojkovský) divně. Přicházely však dobré nápady, byly
i nějaké zkušenosti z tematických výstav v minulosti a díky mimořádným vlastnos-
tem, jaké poskytuje nový sál ve škole, jsme večer oné středy mohli vydechnout. Do-
padlo to lépe, než jsme očekávali, a byli-li jsme zpočátku nervozní, že nebude co vy-
stavovat, najednou jsme byli nuceni mnohé exponáty vyřazovat. Ve čtvrtek jsme byli
jakž takž hotovi a v pátek se věci už jen dolaďovaly.

Až zarážející byla ochota obyvatel zapůjčit věci k výstavě nebo i darovat. Jen koli-
krát jsme při provádění výstavou slyšeli — udělejte v Dobré malé muzeum nebo pa-
mětní síň (výzva pro budoucí zastupitelstvo?), rádi tam vystavené věci věnujeme.
Bylo opravdu ohromné, jak se lidé sami hlásili, že nabízejí to či ono, telefonovali,
dokonce přišli i osobně. Někteří nám půjčili i to, co jim viselo na stěně, jiní ochotně
poskytovali, na co jsme jen ukázali… Příkladná byla spolupráce s vedením obce, se
školou, s panem farářem, se všemi, které jsme oslovili a požádali. I soukromé osoby
se zcela nezištně zapojily do organizace. Zvlášť potěšitelné bylo, že návštěvníky vý-
stavy mohli provázet »rytíři«, mladíci a slečna, oblečení do historických kostýmů
(zapůjčili je manželé Martina a Láďa Jurošovi), což bylo přijato zvlášť příznivě.

Jak výstava dopadla, ví samotní návštěvníci. V návštěvní knize (psalo se výhradně
špičkou namáčenou do inkoustu pod dohledem studenta z Filosofské historie) není
jediný kritický ohlas. Také při provázení jsme zaznamenávali jen slova chvály
a uznání a nabízení pomoci, byla-li by někdy v budoucnu opakována. Lidé si odná-
šeli »Výstavní noviny« a věřte, druhý den se někteří přišli podívat znovu, opsat si své
předky z knihy rodokmenů, vyfotografovat si něco, popovídat si. To pro šestici lidí,
která výstavu »udělala«, bylo největší odměnou.

Statisticky vzato, výstavu navštívilo téměř přesně 1000 lidí, z toho asi 400 žáků
školy a stovka hostů z Polska a Slovenska. Je-li to málo, nechť si každý udělá úsudek
sám. Výstava byla otevřená celkem 20 hodin, ve dva víkendové a dva všední dny. Nic
se neztratilo, nezničilo, jen jeden exponát utrpěl újmu již při instalaci.
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Na závěr humorně: Blahosklonně jsme tolerovali, když si lidé brali, co se jim lí-
bilo, do rukou, ačkoli na to, že se to nemá, byli nejméně na třech místech upozor-
ňováni (některé drobnosti byly dosti vzácné a měli jsme o ně strach, aby se nepo-
škodily). Stala se humorná scénka, kdy byl malý nenechavý Štěpánek napomenut
maminkou — „neber to do ruky, víš jak je to špinavé!?“ My jsme zase byli bývalým
učitelem upozorněni na nevhodnost umístění cedule ve školním koutku — „Ne-
berte prosím exponáty do rukou. Průvodci vám je rádi předvedou sami“ — nad
školní rákosku… Rostislav Vojkovský, kronikář

Před mnoha lety měl náš kronikář Rostislav Vojkovský sen o tom, že v roce 100. vý-
ročí konání Krajinské výstavy (konána 1910) by rád také uspořádal výstavu, aby ob-
čanům připomněl slavnou historii naší obce. Nevím, jak dlouho přemýšlel, v duchu
organizoval, zavrhoval varianty a vymýšlel nové, obával se nespolupráce či nezá-
jmu, obával se, že v tom zůstane sám, zkrátka opravdu netuším co všechno před-
cházelo. Co vím ale bezpečně je, že svůj sen dokázal proměnit — svým vášnivým
nadšením, neúnavností, tvrdohlavostí, za cenu obětování svého volného času — ve
skutečnost.

Nezůstal sám, našel v obci lidi stejného nadšení, vášně, obětování se a společ-
nými silami začali snu dávat konkrétní podobu. Výsledek byl velkolepý! Nemohla
jsem se osobně zúčastnit Krajinské výstavy v roce 1910, ale dle mínění lidí, kteří le-
tošní výstavu v sále základní školy navštívili, se domnívám, že obě výstavy byly vel-
kolepé, úžasné a nesmírně zajímavé. 

Smekám klobouk a hluboce se klaním práci všech, kteří výstavu připravovali, in-
stalovali, vymýšleli, doprovázeli, hlídali, sháněli exponáty, zkrátka dělali vše po-
třebné k uskutečnění společného snu! Děkujeme vám.

Bc. Alice Tancerová, Ladislav Žurek

Týden knihoven
Naše knihovna se jako každoročně připojila k celostátní akci nazvané „Týden kni-

hoven“, která probíhá vždy první celý říjnový týden. Letos připadá na 4. až 10.
V rámci této akce vyhlašujeme dny otevřených dveří, amnestii pro dlužníky , prodej
vyřazených knih po 2 Kč a čtyři besedy. V pondělí 4. přednášku manželů Márových
Ekvádor a Galapágy, ve středu dopoledne pobesedujeme s dětmi MŠ — Nakresli
nám pohádku a odpoledne od 14.00 zveme do knihovny maminky s dětmi — Hra-
jeme si s knihou. A konečně v pátek se přijdou s knihovnou seznámit naši čerství
prvňáčci. Na všechny akce pro veřejnost vás srdečně zveme.

Vaše knihovnice

Základní ‰kola v Dobré informuje...
Než jsme 1. září slavnostně zahájili nový školní rok 2010/2011…

...tak jsme díky nové paní zástupkyni ředitele školy Mgr. Radce Otipkové všichni
„kantoři“ i paní vychovatelky ze školní družiny vyjeli na jednodenní poznávací
a vzdělávací exkurzi do Slavkova u Brna.

Slavkov u Brna byl v roce 2008 zařazen mezi národní kulturní památky. 
Obdivovali jsme zámecký park, navštívili jsme zámek. Pozoruhodný je zejména

tzv. Sál předků, vyzdobený monumentální nástropní freskou, která představuje
bohy na Olympu. 
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Od roku 1509 vlast-
nili slavkovské pan-
ství téměř více jak
400 let pánové z Kou-
nic.

Vyslechli jsme si ta-
ké zajímavosti o bo-
jišti slavné Bitvy tří
císařů u Slavkova. Vý-
střel z pušky, který
nám se všemi povely
připravil muž ve stej-
nokroji rakouské ar-
mády, nás mnohé
ohlušil ... Bylo to ne-
čekané, ale úžasné ...

Nahlédli jsme také do Historického vinného sklepa z roku 1785.
V podvečerních hodinách jsme se vraceli domů obohaceni o nové poznatky,

o nové informace..., ale také s přáním, aby nový školní rok byl nejen úspěšný, ale
především pro nás všechny radostný, pohodový a plný tvůrčích nápadů... 

Mgr. Eva Brudíková

Základní škola v Dobré obhájila titul Ekoškola
Dne 21. května 2010 na základě auditu obhájila Základní škola v Dobré meziná-

rodní titul Ekoškola.

Ekoškola (Eco–Schools) je mezi-
národní program určený pro zá-
kladní a střední školy, v rámci kte-
rého se žáci učí o environmentál-
ních tématech a zároveň sami usilují
o minimalizaci a třídění odpadů,
úspory energie či vody a zlepšení ži-
votního prostředí školy a jejího
okolí. Zakládají si celoškolní pra-
covní tým — Ekotým, vytvářejí si
vlastní ekokodex, analyzují součas-
nou situaci ve škole a navrhují zlep-
šení.

Koordinátorem pro Českou republiku je Sdružení TEREZA.
Komise auditu (revize čili kontroly) v naší škole ocenila zejména kvalitní práci

a nadšení Ekotýmu.
„Audit probíhal ve velmi příjemné a přátelské atmosféře... Mezi silné stránky patří

členové Ekotýmu, jejich vedení pedagogem, spolupráce s ředitelkou školy i s ostat-
ními pedagogy a se starostkou obce. Ti všichni dokáží vytvořit takové prostředí, které
umožní vzniku Ekotýmu těchto kvalit", uvádí se ve Zprávě auditu.

V Ekotýmu pod vedením paní učitelky Mgr. Květoslavy Lyskové, koordinátorky
EVVO, pracovali ve školním roce 2009/2010 žáci 6.—9. ročníku: Tereza Otipková, 
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Lenka Turoňová, Ondřej Bojko, Ondřej Pastrňák, Nikola Hlawiczková, Barbora Mi-
kolášová, Pavla Kupková, Patrik Paško, Michaela Řízková, Jakub Syřínek a Martin
Tropek.

Dne 23. června 2010 přijala paní učitelka Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka
EVVO, pozvání na Slavnostní vyhlášení mezinárodních titulů, které se konalo
v Praze v Hlavním sále Valdštejnského paláce. 

Po dobu dvou let může škola užívat vlajku, logo a název Ekoškola.

Mgr. Eva Brudíková,Mgr. Michaela Kuboňová (ICT koordinátor)

Den s myslivci
16. září se v doberském lese uskutečnil již pátý ročník oblíbené akce  „Den

s myslivci“. Tuto akci pořádá pro žáky 1. stupně myslivecký svaz „Vrchy“ Dobrá
– Pazderná a stejně jako v minulých letech i letos slavila u dětí velký úspěch. 

Počasí nám přálo a tak si děti v průběhu slunečného dopoledne zasoutěžily
v množství disciplín, které pro ně byly připraveny. Vyzkoušely si řezání dřeva,
hod šiškami na cíl, shazování špalků, přechod vratkých lávek či střelbu ze vzdu-
chovky. Své znalosti si prověřily u poznávaček stromů, živočichů a psů a během
vycházky v lese se dozvěděly mnoho zajímavostí o přírodě od těch nejpovola-
nějších. Po hrdinských výkonech načerpaly nové síly u připraveného občer-
stvení a na závěr se dočkaly vyhodnocení disciplín a sladkých odměn.  

Všichni účastníci ocenili perfektně připravený program a paní učitelky ze-
jména neuvěřitelnou trpělivost a ochotu pánů myslivců, se kterou se věnovali
všem dětem.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci dětského dne v lese
a již nyní se těšíme na další ročník. Mgr. Lenka Nováková
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Podûkování zastupitelstvu obce
V říjnu se znovu vydáme do volebních místností, abychom mohli vybrat své favo-

rity do zastupitelstev obcí, měst a městských částí ve statutárních městech.
A mně nezbývá, než se zamyslet nad uplynulými lety spolupráce školy a zastupi-

telstva obce.
Všichni víme, že jsme otevřenou školou pro všechny děti zdravé i zdravotně po-

stižené, pro děti všech národnostních skupin, pro občany, pro rodiče, pro každého,
kdo se chce vzdělávat. Jsme centrem obce pro vzdělávání a mimoškolní aktivity jak
žáků, tak dospělých. Spolupráce školy a zastupitelstva OÚ je tedy neodmyslitelná.

Velmi si cením podpory zastupitelstva při získávání financí pro školu z různé pro-
jektové činnosti. Jako příklad uvádím projekt s názvem V.I.P. — vytvoření interaktiv-
ních příprav — tvorba výukových příprav pro SMART Board, projekt, který je reali-
zován od 1. ledna 2010 do 29. června 2012, ROP Moravskoslezského kraje při pod-
poře EVVO, IC technologie...

Jsem ráda za schválení všech sponzorských darů, které naše škola získala.
Velké poděkování mé a mých pedagogických kolegů patří vám, vážení členové za-

stupitelstva, za výstavbu kulturního sálu, který už obec a hlavně škola tolik potře-
bovala. Tento sál slouží nejen potřebám školy, ale i různým aktivitám obce. Stavba
byla sice hrazena z fondů EU, ale já si dovolím poděkovat místostarostovi panu La-
dislavu Žurkovi za studii proveditelnosti.

Již druhým rokem jsme v obci Dobrá slavili Den dětí, ať připadne na kterýkoliv
den v týdnu, v sobotu. Je to velmi dobrá myšlenka, velmi dobrý nápad. Rodiče se
svými dětmi se mohou bavit, aniž by se „stresovali“, co ještě mají splnit do druhého
dne. 

Děkuji za podporu většiny kulturních aktivit školy.
Vážím si každoroční účasti paní starostky Bc. Alice Tancerové a místostarosty

pana Ladislava Žurka při pasování prvňáčků, při vystoupení žáků naší školy ke Dni
matek. Rádi jsme vás ve škole viděli, když byl Den otevřených dveří a akademie
k oslavám 100. a 30. výročí založení staré a nové školy.

Zúčastňovali jste se také všech sportovních aktivit pořádaných naší školou, ze-
jména olympijských her, které se mohou konat na multifunkčním hřišti — hřišti,
které nám závidí mnohé školy i mnohá velká města.

Děkuji paní starostce za každoroční přijímání žáků 9. ročníku na konci školního
roku — velmi se to osvědčilo. Žáci byli spokojeni a nesmírně si toho vážili, jak nám
po každé návštěvě na Obecním úřadě v Dobré sdělovali.

Oceňuji také aktivní přístup zřizovatele při havarijní opravě podlahy v malé tě-
locvičně.

Je toho opravdu dost, za co vám mohu poděkovat… 
Naše škola má dobré materiální vybavení, skvělé, aktivní a iniciativní učitele, bez-

pečné prostředí…, ale… stále nám ještě něco schází…

Co říci závěrem, vážení členové zastupitelstva?
Přeji si nejen já, ale také moji pedagogičtí kolegové, abychom mohli spolupraco-

vat i v příštích letech s novým zastupitelstvem tak úzce jako s vámi. 
Stále musíme zlepšovat naše prostředí. Musíme zateplit budovy školy, vyměnit

okna, opravit sociální zařízení a vytvořit takovou školu pro naše žáky, abychom
předčili mnohé školy městské a abychom mohli naše žáky — vaše děti — připravo-
vat na důstojný život v dnešní společnosti v příjemném školním prostředí.

Mgr. Eva Nováková, ředitelka školy
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Projekt V.I.P. pokračuje — Nákup technického vybavení
Dne 8. března 2010 bylo v rámci projektu „V.I.P. — vytvoření interaktivních příprav

— tvorba výukových příprav pro SMART Board“ vypsáno výběrové řízení na nákup
technického vybavení.

Byla vybrána firma AV MEDIA, která dodala koncem března dvě počítačové se-
stavy, notebook a tiskárnu. Dodané počítačové sestavy a notebook slouží odbor-
ným pedagogům k vlastní tvorbě interaktivních příprav. 

V polovině srpna, v období prázdnin, výše jmenovaná firma instalovala v učebně
fyziky novou interaktivní tabuli na pylonovém pojezdu s dataprojektorem. Interak-
tivní tabule bude sloužit při výuce fyziky a také k ověření nově vytvořených příprav
pro Smart Board. Mgr. Blanka Vroblová, projektový manažer

NEPŘEHLÉDNĚTE … NEPŘEHLÉDNĚTE … NEPŘEHLÉDNĚTE!!!  

KURZ ANGLIČTINY PRO (úplné) ZAČÁTEČNÍKY V ZŠ DOBRÁ
Chcete se naučit anglicky, ale nemáte základy? V naší škole opět proběhne kurz

anglického jazyka pro dospělé. Je určen těm, kteří se chtějí naučit jazyk, ale vyučo-
vání mohou věnovat maximálně 90 minut týdně. Výuka probíhá v pomalejším
tempu, v němž student získá základy daného jazyka potřebné pro základní do-
mluvu a porozumění. 

Kurz se rozběhne v období 5. 10. 2010—31. 5. 2011. Individuální přístup ke kaž-
dému posluchači je samozřejmostí. Maximální počet posluchačů v 1 třídě je 16, mi-
nimální 11. Obsah a tempo výuky lektor vždy aktuálně přizpůsobuje účastníkům.
Cena kurzu je 3170 Kč. Je možno zaplatit ve dvou splátkách. První úvodní hodina
se uskuteční dne 5. 10. 2010, každý nový uchazeč obdrží informační mail o zahájení
kurzu. Pokud budete mít zájem, pošlete prosím své jméno, adresu a kontakt na sebe
na tuto adresu: rtvrda@zsdobra.cz

Parametry kurzu:
Trvání kurzu: 5. 10. 2010—31. 5. 2011 (úplní začátečníci — pouze pro dospělé)
Lektor: Mgr. Renáta Tvrdá
Doba výuky: úplní začátečníci: úterý: 16.15—17.45 hod.
Intenzita: 1 × 90 minut týdně, celkem počet vyučovacích hodin 66
Úroveň: začátečníci — elementary
Místo konání: ZŠ Dobrá, odborná učebna cizích jazyků
Konečná cena kurzu: 3170 Kč (bez učebnic)
Učebnice: Face2Face elementary (učebnice si posluchači sami obstarají po do-

mluvě s lektorem, přibližná cena — učebnice 415 až 500 Kč, pracovní sešit 215 Kč).
Mgr. Renáta Tvrdá, Mgr. Eva Brudíková
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Sportovní komise Rady obce Dobrá informuje
Dne 24. července 2010 proběhl již 8. ročník nohejbalového turnaje pořádaný

sportovní komisí. Letos si s námi počasí pohrálo, ale nic nezměnilo na dobré náladě
a spokojenosti všech zúčastněných.

Hodnotné ceny v tombole potěšily hráče a diváci byli pohoštěni v krásném areálu
tenisových kurtů u VÚHŽ, čímž děkuji majiteli areálu, panu Jelénkovi, za bezplatný
pronájem během turnaje.

Dále děkuji za za poskytnuté ceny do tomboly panu Byrtusovi, panu Horákovi,
panu Janulkovi, panu Kamilu Křižákovi, paní Kwaczkové, paní Mojžíšové, manže-
lům Marii a Robertu Křižákovým, panu Milatovi, panu Matýskovi, panu Mlčákovi,
obci Dobrá, paní Pernicové, panu Garnolovi, paní Růžičkové, paní Romanidisové,
panu Škutovi z TOZOSU, paní Šulíkové.

Těšíme se v příštím roce nashledanou. Za sportovní komisi René Křižák

Dne 7. srpna 2010 proběhl tradiční turnaj ve fotbale »Svobodní proti ženatým«,
na hřišti zvaném „mechula“. Od rána organizátoři přichystali dětský den plný sou-
těží a zábavy, na kterém se i finančně podílela sportovní komise. Odpoledne zaujali
svým výkonem dospělci ve fotbalovém utkání. Občerstvení a veškerá péče o diváky
i soutěžící byla jako vždy zajištěna. Hlavní organizátor a zároveň trenér družstva že-
natých pan Luděk Kotasem, měl vše pod kontrolou. Vítězství jsi zasloužil tým „Svo-
bodných“, ale po těsném výsledku.

Tímto vás všechny zvu na další ročník, který se koná vždy první sobotu v srpnu.
Za všechny příznivce sportu a dobré zábavy

René Křižák — zástupce sportovní komise
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Dne 21. srpna 2010 proběhl již 4. ročník plážového fotbálku „Zanzibar“.
Hráči i diváci vytvořili skvělou atmosféru, počasí nám přálo, krásné ceny a bohatá

tombola potěšily všechny soutěžící.
Děkuji všem sponzorům i obci Dobrá za věcné ceny i tombolu. 
Doufám, že i v příštích letech se budeme scházet při různých sportovních akcích

a tyto tradiční turnaje budou pokračovat.
Děkuji také panu K. Křižákovi za bezplatný pronájem hřiště.

Za sportovní komisi René Křižák

Sportovní komise zve:

3. ročník „Doberské drakiády“, která se uskuteční 16. října 2010 od
10.00 hodin v prostorách kolem vodárny na Vrchách. 

Občerstvení a odměny pro děti zajištěny.
Přijďte s dětmi pouštět draky, my tam budeme taky.

Za sportovní komisi René Křižák 

240 METRŮ POD ZEMÍ
Poslední soutěž jarní části sezóny vybojovali naši judisté o víkendu 19.—20.

června v prostorách solného dolu v Polské Bochni. V hloubce 240 metrů se střetli
s náročnou mezinárodní konkurencí více než pěti stovek závodníků z dvanácti
zemí. Náš klub reprezentovalo 15 chlapců a děvčat v žákovských a dorosteneckých
kategoriích. Všichni účastníci zažili zvláštní atmosféru soutěže. Do dolu jsme se
svezli výtahem a dále jsme putovali dva kilometry podzemní štolou, která měla
stěny a stropy podepřené dřevěnou a ocelovou výztuží. Museli jsme přesně dbát po-
kynů průvodce, abychom nezbloudili v dalším přilehlém bludišti menších štol, do
kterých byl zákaz vstupu. Všude byla zvláštní slaná vůně a vzduch byl vlhký, chladný
a ostřejší než na povrchu. V jeskyních vyhloubených při těžbě soli bylo uloženo ta-
tami na které sem, tam ukápla slaná voda ze stropu. Vše zde bylo slané. Stačilo jen
ochutnat. Solný důl v Bochni patří k nejstarším a největším v Evropě. Dnes je vy-
užívám především jako turistické a rehabilitační centrum. Někteří z nás využili také
možnosti exkurze do rozlehlého podzemí, kde se blíže seznámili s životem a prací
horníků, mohli se svést důlním vláčkem, nebo proplout zatopené štoly na loďkách. 

Pro všechny to byl úžasný zážitek. 
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Porada s trenérkou Prőllovou • Všude samá sůl
>>> Benjamínci Luděk Kubíček a Pavel Ivańiuk 

Soutěž, která byla dotována překrásnými
a hodnotnými medailemi a trofejemi byla
dlouhá a náročná. Jedinou zlatou medaili vybojo-
vala v těžké váze Marie Dužíková, která s přehledem
porazila Polskou reprezentantku se zeleným pásem.
Krásné druhé místo vybojoval Luděk Kubíček, který
až ve finále podlehl zkušenějšímu soupeři. Luďa při
svém výrazném vedení na 7 bodů nedokázal zareago-
vat na strhovou techniku, která je v Českém judu pro
mládež zakázána. S těmito technikami měli problémy
také další naši judisté, kteří na ně neznali kvalitní obranu a tvrdě dopadali na záda.
Bronzovou medaili vybojoval benjamínek Ondřej Chlopčík, starší žákyně Natálie
Jeziorská a mladší žákyně Lucie Bilková. Všechny kategorie chlapců byly velmi po-
četné a proto zaslouží pochvalu také borci, kteří prohráli v soubojích o třetí příčku.
Mimořádně náročnou úlohu měl především Lukáš Janulek, který poznal tvrdost za-
hraničních závodníků. O třetí příčku ho připravil v prodloužení vyrovnaného utkání
právě Ruský závodník, který byl velmi tvrdý. Výbornou práci předvedli Filip Kolou-
šek a Pavel Ivaňiuk. Nečekaně bojovný výkon předvedl Nikolas Hromják a Markéta
Olšáková. Smůlu měli Karolína Kubíčková, která zařazena mezi chlapce, neměla
v tvrdé konkurenci žádnou šanci. Ondra Karas, David Picka a Marek Měchura zavá-
hali v prvním kole a jejich soupeři je do oprav nevytáhli. Celkem jsme získali 5 me-
dailí a vybojovali 26 vítězných utkání. Všem borcům děkujeme za vzornou repre-
zentaci

PRÁZDNINY SE VYDAŘILY
Prvních čtrnáct dní července se za účasti 60 dětí a 11 dospělých uskutečnil již 11.

judistický letní dětský tábor v Dolní Lomné, tentokrát se zaměřením na kouzla
a čáry. Počasí bylo přímo exkluzivní. Děti byly rozděleny do pěti skupin dle věku,
měly své vedoucí, vlajky a hymny. Odvážnější spaly ve stanu, ti méně odvážní byd-
leli v budově. Program byl celodenní, nechyběl kouzelník, hry, soutěže, rukodělné
práce, karneval, koupání, táborák, přežití, stezka odvahy, horolezectví, pochod do
pralesa, diskotéky, trampolína, branný závod, střelba, módní přehlídka, táborová
miss, rukodělné práce a vše co k táboru patří. Co se jídla týče, bylo výtečné, děti
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měly možnost si přidávat do sytosti a někteří se nám i výrazně přejídaly. Tábor pro-
běhl bez zranění. Všichni byli odvážnější než jindy. Na přežití šla všechna družstva,
až na jednotlivce, kteří svůj strach nepřekonali. Stezku odvahy taky většina zvládla.
Někteří účastníci si stihli zvýšit technické kyu. 

Horolezectví, braný závod, koupání, karneval a další akce přinesly dětem na tá-
boře mnoho krásných zážitků.

VÍT JERGLÍK DOSTAL ŠANCI!
Po úspěšném vystoupení na turnaji světového poháru v Maďarsku si reprezen-

tační trenéři pozvali Vítka také na soustředění do Itálie, kde měli čas zkoumat jeho
talent při mimořádně tvrdém tréninku. Vítek přesvědčil trenéry především svým
houževnatým přístupem a zanícením pro judo. Výsledkem byla nabídka na zařazení
do tréninkového střediska v Olomouci, kde bude Vítek navštěvovat sportovní třídu
s perspektivou studia na gymnáziu, nebo střední odborné škole s individuelním
studijním plánem. Vedení našeho klubu odsouhlasilo navrhovaný postup v jeho
další přípravě a doporučilo jeho zařazení do střediska. Vít Jerglík dostává šanci, jaká
je nabídnuta jednomu z tisíce. Především Český svaz juda bude investovat nemalé
prostředky na jeho další přípravu. Je jen a jen na něm, jak se svým nesporným ta-
lentem naloží. Dostává důvěru, která se nesmí zklamat. Druhá šance v podobě fi-
nanční podpory zpravidla nepřichází. Držme Vítkovi palce. Jeho talent, píle a vůle
ho může dovést velmi daleko. Pro ostatní je to příklad a velká výzva k další poctivé
přípravě.

NÁBOR PRO ŠKOLÁKY PROBÍHÁ OD ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK OD 16.30 HOD 
V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Judo má v Dobré již desetiletou tradici a je zajisté nejúspěšnějším sportem.
Vždyť na svém kontě má za toto období tři evropské tituly a 27 titulů mistra re-
publiky. To je bilance, kterou nám může závidět většina sportovních klubů
v kraji. Jsme hrdí na to, že můžeme svou prací proslavit obec Dobrou a její oby-
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vatele. Již dnes je DOBERSKÉ JUDO pojmem a věřte, že tomu tak bude i v bu-
doucnu. Jsme přesvědčeni, že v našem okolí vyrůstá celá řada talentů, kteří bu-
dou v krátké době reprezentovat náš region nejen v rámci republiky, ale i v cizině.

PŘIJĎTE ZKUSIT JUDO.
JUDO JE PRO VŠECHNY • MALÉ, VELKÉ, HUBENÉ I SILNÉ 

• CHCE TO JEN ODVAHU VYZKOUŠET • PROTO PŘIJĎTE I S PŘÁTELI.
www.judo-morava.cz, tel. 605 513 429

Fotbalisté v Dobré mají muÏe B!
S příchodem nadcházející sezóny budeme mít možnost v Dobré chodit na muž-

ské fotbalové zápasy i v neděli. TJ Sokol Dobrá založil rezervní tým mužů, který
bude účinkovat v okresní soutěži. Diváci se tak mohou těšit na utkání například
s Nošovicemi či Vojkovicemi.

Pokud se týče nových tváří či posil, mužský tým Dobré bude složen především
z vlastních odchovanců. Vracejí se hráči z hostování — Kamil Zícha, Adam Javorek,
Jan Pánek, Ivo Papřok, Jiří Rečka a Karel Janíček. Kromě toho se v B–týmu mohou
objevit i starší zkušení hráči, případně někteří z řad dorostenců.

Věříme, že nedělní zápasy s výkopem v 10.45 si najdou své diváky. 
Z níže uvedeného rozpisu je zřejmé, že se v Dobré můžeme každý víkend těšit na

kvalitní fotbal.
Srdečně vás na všechny domácí zápasy zveme. Tomáš Zářický

ROZPIS PODZIMNÍCH ZÁPASŮ MUŽŮ A+B
Datum Den Čas Odjezd autobusu Domácí — Hosté 

14. 8. 2010 sobota 17:00 15:15 Dolní Lutyně — Dobrá A
15. 8. 2010 neděle 10:45 Dobrá B — Nošovice 
21. 8. 2010 sobota 17:00 Dobrá A — Nýdek 
22. 8. 2010 neděle 17:00 16:00 Řepiště B — Dobrá B
28. 8. 2010 sobota 17:00 Sedliště — Dobrá A
29. 8. 2010 neděle 10:45 Dobrá B — Oldřichovice B

4. 9. 2010 sobota 17:00 Dobrá A — Hnojník 
5. 9. 2010 neděle 11:30 10:30 Staříč B — Dobrá B

11. 9. 2010 sobota 16:30 15:15 Těrlicko — Dobrá A
12. 9. 2010 neděle 10:45 Dobrá B — Smilovice B
18. 9. 2010 sobota 16:30 Dobrá A — Jablunkov 
19. 9. 2010 neděle 16:30 14:30 Bukovec — Dobrá B
25. 9. 2010 sobota 16:30 Dobrá A — Vendryně 
26. 9. 2010 neděle 15:00 13:45 Fryčovice B — Dobrá B
2. 10. 2010 sobota 16:00 14:00 Mosty — Dobrá A
3. 10. 2010 neděle 10:45 Dobrá B — Tošanovice B
9. 10. 2010 sobota 15:30 Dobrá A — Oldřichovice 
9. 10. 2010 sobota 15:30 Vojkovice — Dobrá B

16. 10. 2010 sobota 15:30 Dolní Datyně — Dobrá A
17. 10. 2010 neděle 10:45 Dobrá B — Milíkov 
23. 10. 2010 sobota 15:00 Dobrá A — Nebory 
23. 10. 2010 sobota 15:00 13:45 Janovice B — Dobrá B
31. 10. 2010 neděle 10:45 Dobrá B — Pržno 
31. 10. 2010 neděle 14:00 12:15 Hrádek — Dobrá A

6. 11. 2010 sobota 13:30 Paskov — Dobrá B
6. 11. 2010 sobota 13:30 12:30 Dobrá A — Fotbal F–M B
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Fotbalová přípravka TJ Sokol Dobrá 
Novou sezónu 2010/2011 zahájila fotbalová přípravka velkým náborem prv-

ňáčků, kterým realizační tým v čele s trenérem Tomášem Lepíkem připravil drobné
dárky, aby na svůj první den ve školní lavici vzpomínali co nejdéle. Jsme nesmírně
rádi, že řadu talentovaných dětí jsme již přivítali na našem tréninku a začali s námi
pravidelně trénovat s cílem stát se fotbalistou.. V řadách přípravky máme děti už od
ročníku 2006! Tomu jsme museli přizpůsobit celý tréninkový plán a rozdělit trénin-
kové jednotky dle ročníků a výkonností. Věříme, že dětem se jejich fotbalové začátky
líbí a přejeme jim mnoho krásných chvil s fotbalem, který je možná bude provázet
celý život. A pokud ne celý, tak jim alespoň vyplní volný čas a rodiče budou rádi, že
navštěvují fotbalový oddíl, kde jsou vedeni vyškolenými trenéry a neběhají někde
po obci…. Vždy je lepší když víme co naše děti dělají.

Do konce uzávěrky tohoto čísla byla odehrána první dvě utkání Frýdecko–Mís-
tecké ligy přípravek v Lískovci. Soupeři byli velmi zdatní — nesli dres Fotbalového
oddílu Frýdek–Místek, byť hráli pod názvem Lískovec. S týmem B jsme jedno-
značně vyhráli 7:3 , když za nás nastupovaly i ročníky 2003. V druhém zápase s tý-
mem A jsme po celou dobu zápasu vedli avšak na závěr jsme obdrželi nešťastný gól
a remizovali jsme 2:2. Řada gólových příležitostí se nám nepodařila bohužel pro-
měnit. Výkon kluků byl však bojovný a pro začátek sezóny určitě slibný, což se ukáže
v dalších zápasech.

Lískovec A — TJ Sokol Dobrá 2:2 (2:1)
Lískovec B — TJ Sokol Dobrá 3:7 (1:3)

Co nás čeká v letošní sezóně?
Každopádně to budou zápasy FM ligy (podzim a jaro). V zimní přípravě se sou-

středíme na Zimní ligu FM, která se bude hrát většinou v Brušperku. Přihlášené
máme družstvo starší přípravky (ročníky 2000—2001), mladší přípravky (ročníky
2002—2003) a poprvé v historii i v nově otevřené kategorii tzv. předpřípravky pro
ročníky 2004 a mladší — kde se bude hrát přiměřeným způsobem pro tuto věkovou
kategorii. Dále taky přátelské turnaje a zápasy.

Chtěl bych poděkovat všem rodičům, kteří nám pomáhají s dopravou na zápasy
či pomáháním při chystání hrací plochy v domácím prostředí. 

Naše cíle:
výchova k přátelství, vzájemné spolupráci, čestnosti, příslušnost k družstvu, do-

držování osobní hygieny, fair play soutěžení, radost z prožitků fotbalu, kladný vztah
ke hře a tréninku, osvojení základních dovedností a technik fotbalu, podporujeme
samostatnost, aktivnost a všestranný rozvoj pohybových schopností zvláště koordi-
načních. Naše činnost směřuje k vytvoření kvalitní základny fotbalistů všech roč-
níků a tím rozvoji fotbalu v Dobré.

Naši borci od nejmladších: Jan Zícha, Adam Mališ, Daniel Škapa, Lukáš Nepoži-
tek, Damián Kirschner, Jonáš Stryja, Patrik Horák, Zdeněk Sepeši, Petr Sepeši, Ma-
těj Glöck, Jan Blahuta, Jan Slováček, Ondřej Kocián, Tobias Wölf, Jakub Hruboš, Mi-
chael Provazník, Ondřej Zícha, Martin Sekanina, Jakub Sklář, Tomáš Valošek, Daniel
Miarka, Denis Kovalčík, Michal Kroček, Šimon Skuplík, Jan Hadaščok, Petr Hadaš-
čok, Gabriela Stresová, Patrik Juštík, Daniel Valošek, Kryštov Velčovský, Petr Horák,
Jiří Kisza a Petr Vojtovič.

Někteří hráči již bývají vyčleněni, po vzájemné dohodě s trenérem žáků, do zá-
pasů žáků. Právě velmi kvalitní spolupráce mezi přípravkou a žákama je pro postup
dětí v jednotlivých kategorií důležitá. Toto v TJ Sokol Dobrá funguje na jedničku!
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Dále pod vedením trenérky Jaroslavy Velčovské otvíráme fotbalovou přípravu pro
děti z Mateřské školky v Dobré. Informace na trénincích přípravky příp. v MŠ
Dobrá.

Hledáme sponzory, kteří nám pomohou, aby radost dětí z fotbalu a pohybu vů-
bec byla co největší a zážitky z volnočasových aktivit radostnější. Za každou fi-
nanční i materiální pomoc budeme velice rádi. Všem sponzorům nabízíme spolu-
práci v oblasti marketingu (hřiště, web, dresy, prezentace aj.) dle domluvy. Využití
vašich prostředků s vámi rádi budeme konzultovat. 

Děkujeme všem našim sponzorům, kteří nám v minulosti pomohli postavit pří-
pravku TJ Sokol Dobrá na určitou úroveň a budeme rádi pokud nám zachovají pří-
zeň i nadále.

Velmi si toho vážíme!

Naše pravidelné tréninky jsou až do konce října na Spartě, vždy v pondělí a středu
od 16.30 do 18.00 hod. Kontaktovat můžete taky trenéry na emailu: mipa@atlas.cz,
příp. tel.: 602 785 760 — Miroslav Pavlásek. Více se dozvíte o přípravce a žácích
a mnoho fotografií uvidíte na www.fotbaldobrauf–m.blog.cz

Za celý realizační tým trenér přípravky Miroslav Pavlásek

Žáci TJ Sokol Dobrá 
Novou sezónu začali pod vedením trojice nových trenérů — Martin Budínský, To-

máš Helvín a Martin Konvička velmi slibně, zejména v pohárovém utkání v Metylo-
vicích, kde hráli proti silnějšímu soupeři velmi obětavě až na hranici svých sil a do-
kázali v zápase plném emocí nakonec remizovat 1:1 a na pokutové kopy soupeře
přehrát 3:4 a postoupit tak dál do semifinále okresního poháru žáků. 

V mistrovských zápasech jim vyšel hned první zápas kdy porazili na domácím
hřišti Bašku 2:1, avšak další zápas v Raškovicím se jim nepovedl a proháli 3:0.

Přijďte podpořit naše žáky, rozlosování zápasů najdete mimo jiné na stránkách
doberské přípravky.

Kádr žáků: Marek Pavlásek, Dominik Holeksa, Jan Bubík, Vít Knödl, Ondřej Kon-
vička, Daniel Saran, Jan Tesarčík, Tomáš Korenny, Vojtěch Lepík, Martin Šimík, Mar-
tin Kantor, Martin Zrun, Matěj Hanke, Jakub Šaněk, Jakub Alexa, Vojtěch Turoň, Da-
niel Trčka a Tadeáš Bařina.

Kádr je doplňován o některé fotbalisty z přípravky — zejména o Reného Fokse,
Daniela Valoška a Šimona Skuplíka. 

Pravidelné tréninky žáků probíhají vždy v úterý a čtvrtek od 16.30 hod do 18.00
hod. Kontaktovat můžete trenéry žáků také na emailu: martinbudinsky@atlas.cz,
příp. tel: 724 420 203 — Martin Budínský.

Za celý realizační tým trenér žáků Martin Budínský

KDO SI HRAJE, SKAUTUJE!
Baví TĚ hrát hry, poznávat nové kamarády, odhalovat tajemství přírody a zažívat

napínavá dobrodružství? Nebaví TĚ sedět doma u počítače nebo se nudit u televize?
Je TI 6—15 let? Právě pro TEBE máme jedinečnou nabídku! Přijď mezi nás! 

Jsme rozděleni do družinek a scházíme se pravidelně každý týden v klubovně na
faře a v domě nad večerkou paní Romanidisové. O víkendech jezdíme společně na
chaty či jiné zajímavé akce a v létě vyrážíme tábořit do hor. 
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Dne 25. září pořádáme táborák, na němž se budeme mimo jiné domlouvat na
konkrétních termínech schůzek pro nový školní rok, které pak i vyvěsíme na naši
nástěnku u parkoviště u kostela. Rádi mezi sebou přivítáme nové kamarády, proto
všechny srdečně zveme ať již na zmiňovaný táborák nebo můžete přijít přímo na
nějakou schůzku, třeba se jen tak podívat, jak to u nás chodí.

Berušky — holky 1.—4. třída
Ovce — holky 5.—8. třída
Lamy — holky 9. třída + střední škola
Granáti — kluci 1.—5. třída
Mimoni — kluci 6.—9. třída + střední škola
Další informace naleznete na nástěnce a na našich stránkách

www.skautdobra.osoba.cz
Fotky z letošního tábora a ostatních akcí si můžete prohlédnout na www.dober-

cata.rajce.idnes.cz
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete nás kontaktovat na e–mailové adrese

skautdobra@seznam.cz Markéta Kučová, vedoucí skautského oddílu v Dobré

ŽEHNÁNÍ HASIČSKÉHO PRAPORU A SOCHY SV. FLORIÁNA
V neděli 5.9. byl pro náš hasičský sbor velice významný den. Poprvé v historii na-

šeho sboru (rok založení 1892) vlastníme slavnostní hasičský prapor. Pro výrobu
praporu jsme si vybrali firmu Alerion, kterou nám doporučily veškeré oslovené ha-
sičské sbory v okrese a také naše okresní Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Jejich práci jsem viděla a byla jsem okouzlena precizností provedení. 

Vzhledem k finanční náročnosti pořízení praporu jsme požádali vedení obce
Dobrá o pomoc a z rozpočtu nám byl schválen příspěvek ve výši 40 000Kč. Dále
jsme požádali Nadaci pro podporu hasičského hnutí v Přibyslavi a i toto snažení
přineslo ovoce. Získali jsme maximální finanční částku, kterou může nadace po-
skytnout, a to je 8000 Kč. Celková cena pořízení činila více než 85 000Kč. Přes 37 000
Kč jsme zaplatili z naší sborové pokladny. Je to pro nás veliká investice, ovšem pra-
por bude ozdobou sboru ještě mnoho generací.

Firmu Alerion z Brna jsem oslovila začátkem dubna tohoto roku. Jednání nebylo
ani krátké, ani jednoduché. Společně se členy sboru jsme vybrali materiál, barvu
a v neposlední řadě také ústřední motivy praporu. 

Na přední straně je vyšitý znak Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska s názvem
našeho sboru a s uvedením roku založení 1892. V levém horním rohu je vyobrazen
český lev, v protilehlém rohuje vyšitý znak obce Dobrá. Obecní znaky nejsou běžné
na hasičských praporech. Ale vzhledem k tomu, že obec poskytla podstatnou část
financí na pořízení a vzhledem k tomu, že jsme neodmyslitelnou součástí obce
Dobrá, náš názor byl jednoznačný. Obecní znak na náš prapor patří. Zbylé dva rohy
jsou vyzdobeny lipovými ratolestmi.

Zadní stranu praporu vyšila paní Strachotová — umělecká vyšívačka — dle na-
šeho návrhu. Klenotem našeho sboru je koňka — koněspřežná stříkačka z roku
1904. Naším přáním bylo vyobrazit tuto stříkačku spolu se sv. Floriánem. Na pra-
poru je tedy sv.Florián, který svou pravicí koňce žehná a symbolicky ji ochraňuje.
Rohy zadní strany jsou vyzdobeny lipovými ratolestmi. 

Celý prapor je ruční práce, plně vyšitý a vyztužený tak, aby mohl viset na žerdi. Je
to naše pýcha.

K dobrovolnému hasičství patří od nepaměti patron hasičů — sv. Florian. Jeho
jméno pochází z latinského florianus a v překladu znamená kvetoucí, rozkošný.
Patří mezi nejpopulárnější světce. Svatý Florián se narodil někdy v polovině 3. sto-
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letí našeho letopočtu na území dnešního Rakouska. Nejdříve působil jako plukov-
ník římského vojska v Cetii, poté jako správce provincie Noricum se sídlem ve
městě Lauriacum, které stálo poblíž dnešního města Enns. Za vlády císaře Diokle-
ciána a jeho spoluvladaře Maximiána jako horlivý křesťan tajně pomáhal pronásle-
dovaným křesťanům. V roce 304 našeho letopočtu byla odhalena jeho křesťanská
víra a byl sesazen z funkce správce římské provincie. Vyšetřoval ho soudce Aquili-
nus, který ho podle legendy dal třikrát zbít provazy a meči a Florián se přesto odmítl
vzdát křesťanské víry. Sv. Florián byl 4. května roku svržen do řeky Enže s mlýnským
kamenem připevněným kolem krku. Byl pohřben paní Valérií v Linci, avšak později
byly jeho ostatky převezeny na místo, kde nad jeho hrobem byl v 6. století postaven
klášter sv.Floriána. První zmínka o tomto klášteru pochází z roku 819. Jeho ostatky
zde ale nezůstaly na dlouho. Byly převezeny dvěma jáhny do Říma. V roce 1183 po-
žádal polský kníže Kazimír II. spravedlivý spolu s královským biskupem Gedeonem
papeže Lucia III., aby jim vydal ostatky sv.Floriána jako záštitu proti Rusům. Papež
jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném
chrámu v Krakově a sv.Florián byl přijat za patrona Ploska. Jeho památka je oslavo-
vána 4. května a stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem
proti požárům, vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný námět pro vý-
klenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce na
jeho svátek bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo
neštěstí. Floriánovo hasičství je třeba také chápat v původním slova smyslu jako ha-
šení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života,
která má hasit vyprahlost a zlo. 

Nedávno jsem měla možnost poznat sochařskou práci mladého talentovaného
uměleckého řezbáře pana Jiřího Veselého z Frýdku–Místku. Dostala jsem nápad, že
by bylo krásné spolu s praporem požehnat také sochu sv.Floriána. Náš sbor vlastní
sošku světce z roku 1955, která zatím byla umístěna v sále v hasičské zbrojnici.
Ostatní členové můj návrh přijali, schválili, oslovila jsem pana Veselého a ten nám
zhotovení sochy sv. Floriána přislíbil. Chvilku jsme domlouvali jeho podobu, mate-
riál a velikost, když bylo vše ujednáno, pustil se pan řezbář do práce. Téměř 100 ho-
din práce je odpracováno na naší soše. Je z lipového dřeva, 1 metr vysoká, ošetřená
včelím voskem, určena pro umístění v interiéru. Jeho podoba je známá, je vyobra-
zen jako římský voják s přilbou a korouhví, vylévající z vědra vodu na chrám. I tuto
sochu jsme tedy v neděli 5. září nechali naším páterem Víchou požehnat. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli k financování našeho praporu, všem
lidem, kteří svou účastí na mši svaté, kde bylo slavnostní žehnání provedeno, dodali
tomuto aktu svou hojnou účastí noblesu. Nemohu opomenout poděkovat našemu
páteru bratru Víchovi, za jeho vstřícnost a ochotu. Také chci poděkovat hostům,
kteří se zúčastnili naší slavnostní schůze v sále ZŠ v Dobré, za jejich přednesené
zdravice u této příležitosti. V neposlední řadě patří dík zhotovitelům praporu —
firmě Alerion a panu řezbáři za krásnou sochu našeho patrona. 

Náš sbor tady bude nadále pro vás, pro občany obce Dobrá, především pro ty,
kteří budou potřebovat naši pomoc ale také pro ty, kteří se přijdou pobavit, kteří se
rádi zúčastňují akcí, které pro vás připravujeme. V dnešní uspěchané době toho vol-
ného času nezbývá nikomu z nás. Proto si vážíme vás všech, kteří svou účastí vzdá-
váte hold naší práci. My si toho vážíme a vynasnažíme se i nadále přispívat k aktiv-
nímu společenskému a kulturnímu životu naší obce, jak tomu je již u dobrovolných
hasičů v Dobré zvykem od nepaměti.

Vážení a milí členové Sboru dobrovolných hasičů obce Dobrá,
ráda bych vám, jménem obce, ale hlavně jménem svým, vyjádřila upřímné podě-
kování za spolupráci a hlavně za práci, kterou pro občany naší obce vykonáváte
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a ještě dlouho vykonávat budete. Jste voláni k povodním, záchraně lidských životů
či majetku, kdykoliv je vás třeba, jste tady pro nás a celou společnost. Jste parta
úžasných lidiček, která táhne za jeden provaz a společně dokážete neuvěřitelné
věci! Pracovat, ale také se bavit a radovat ze života. Prestiž našeho sboru neustále
roste díky vašim aktivitám a také profesionalitě výjezdové jednotky. 

Děkujeme vám za pomoc při akcích organizovaných naší obcí — dne dětí, velké
doberské, jarmarků, tradiční poutě, obecního plesu; za vaše akce, které obohacují
a rozvíjejí společenský život v obci — pálení čarodějnic, hasičský ples, nově tvarůž-
kové hody, slavnostní vysvěcení nového praporu a sochy sv. Floriána, organizování
a účast v soutěžích v hasičském sportu a víkendových pobytů pro všechny členy; za
práci s mládeží, za štědrost potřebným, zkrátka za to, že jste a jste s námi a pro nás.
Jsme na vás hrdí!

Přejeme vám všem pevné zdraví, osobní i pracovní štěstí, pohodu doma i ve
sboru, hodně nápadů a sil k jejich realizaci.

Bc. Alice Tancerová, Ladislav Žurek

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOBRÉ
zve všechny děti do kroužku mladých hasičů.

Schůzky se konají vždy ve středu v 17 hodin na školním hřišti. V případě ne-
příznivého počasí a v zimním období se děti scházejí ve školní tělocvičně.

Během školního roku se zúčastňují soutěží s požární tématikou, na podzim je
to branný závod, na jaře uzlová štafeta, hadicová štafeta, dále v květnu okresní
soutěž v požárním sportu i v disciplínách CTIF.

Každoročně připravujeme pro děti vánoční besídku, zajímavé výlety, v prosinci
se zúčastňují turnaje ve vybíjené, kterou pořádají hasiči z Nošovic, v době blíží-
cích se prázdnin jezdíme s dětmi již tradičně na víkendový pobyt do Beskyd.

Velice rádi přivítáme do našich řad nové tváře, které rády sportují, soutěží, mají
chuť se něco nového dozvědět, najít si nové kamarády.

Vedoucí mládeže je paní Markéta Řízková, na kterou se můžete obracet se
svými dotazy. • • Tel. č. 724 079 555

DOBERSK¯ KULTURNÍ SPOLEK INFORMUJE
Prázdniny jsou za námi. Pro náš spolek to byl jak čas odpočinku, tak čas pomoc-

ných prací na přípravě výstavy o minulosti Dobré, která proběhla v srpnu. V nastá-
vajících měsících máme v úmyslu opět obnovit naši aktivitu a nabídnout vám zají-
mavé kulturní akce.

První akcí v novém školním roce je již tradiční Večer deskových her spojený s vy-
hlášením vítězů naší fotosoutěže a předáním cen (vyhodnocení je uvedeno níže).
Místo a čas konání: Cyklobar, 24. září 2010 od 18.00.

Další Večer deskových her pak proběhne 22. října 2010 a bude se konat v Klubu
Krteček (nachází se vedle hospody U Pantlíka). Přijďte si s přáteli zahrát vaši oblí-
benou deskovou hru. I pokud byste rádi vyrazili sami, nějaký spoluhráč se jistě na-
jde. ;-)

Ve spolku nám pomalu zrají nápady na další akce, uvidíme, co všechno se podaří.
O všem vás budeme náležitě informovat. S tím tak trochu souvisí i naše následující
výzva: pokud máte nápady na akce, které by se daly v Dobré uskutečnit v rámci kul-
tury, neváhejte nás kontaktovat (jakýmkoliv způsobem, nejlépe však na naší emai-
lové adrese info@dobrakultura.cz). A kdybyste se chtěli stát členy našeho spolku,
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přinést nové nápady, pomoct s organizací akcí, budeme moc rádi… máte dveře
otevřeny. V případě zájmu nás opět neváhejte kontaktovat!

A teď už k vyhlášení vítězů naší fotosoutěže! Zúčastnilo se celkem 23 fotografů
s celkem 67 fotografiemi. Hlasovalo se postupně ve třech vlnách: 

První hlasování probíhalo během Dobrfestu ve stodole Cyklobaru. Kdy se hod-
notily fotky bez ohledu na kategorii, do které byly zařazeny. Lístek do naší schránky
vhodilo 98 příchozích. Na prvním místě se umístila s 27 hlasy fotografie Lukáše
Carbola s názvem Vrchy (na obrázku dole). Na druhém místě se umístila s 22 hlasy
fotografie Anety Křižákové. Na třetím místě skončila s 21 hlasy fotografie s názvem
Odraz v kaluži, kterou poslal Michal Návrat.
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Druhou částí bylo hlasování na našich webových stránkách. Tady se už hlasovalo
v jednotlivých kategoriích. Do konce srpna, kdy bylo hlasování uzavřeno, hlasovalo
celkem 93 návštěvníků.

V kategorii Krajina a památky v Dobré se opět umístila na prvním místě fotogra-
fie Lukáše Carbola Vrchy. Na druhém a třetím místě se umístily fotografie, které po-
slal Michal Návrat. Druhé místo obsadila fotografie s názvem Odraz v kaluži, třetí
pak Řeka Morávka v Dobré.

V kategorii Život a lidé v Dobré obsadila první místo fotografie Doberští v jednom
kole (na snímku), kterou poslal Jiří Král. Druhé a třetí místo obsadily fotografie
Anety Křížákové.

Poslední částí bylo hlasování odborné poroty, která se skládala z Michala Šinde-
láře (fotoeditor Deníku Referendum), Romana Hřebeckého (fotograf a redaktor ča-
sopisu Rock & Pop), Jana Smekala (redaktor a fotograf Frýdecko–Místecké Se-
dmičky), Davida Stypky (grafik, sazeč, editor iHorizont.cz) a Libora Carbola (polo-
profesionální fotograf fotící od roku 1990).

V kategorii Krajina a památky v Dobré zvítězil Lukáš Carbol s fotografií Vrchy.
Druhé místo obsadil David Hernik, třetí místo pak Michal Návrat s fotografií Odraz
v kaluži.

V kategorii Život a lidé v Dobré zvítězila fotografie Doberští v jednom kole poslaná
Jiřím Králem. Na druhém a třetím místě se umístily fotografie Anety Křižákové.

Všem, kteří se zapojili do soutěže svými fotografiemi, tak těm, kteří hlasovali, dě-
kujeme a všem výhercům srdečně blahopřejeme!

Václav Baran, Doberský kulturní spolek o.s. (www.dobrakultura.cz)

Drakiáda 
Dětský klub Krteček si vás a vaše ratolesti dovoluje pozvat na Velkou

Doberskou Drakiádu, která se bude konat v sobotu 16. října 2010 od 16
hodin v prostorách za klubem.

Pro vaše děti je připraven zábavný podzimní program a také soutěže,
zejména soutěž o nejdéle a nejvýše letícího draka, výlov rybníka, sou-

těž o nejbarevnější list z přírody a podzimní tisky listovými razítky. 
Pro všechny je samozřejmě připravena báječná podzimní atmosféra

se vším všudy. Akce se koná za příznivého počasí.

Mgr. Vítězslav Pantlík, Dobrá 3000 o.s., Dětský klub Krteček
http://detskyklubkrtecek.blog.cz

Co se dûje v lese na podzim
Úroda z polí je již sklizena a zvířata se pomalu začínají připravovat na období

nouze. Než přijde první mráz a sníh, musí nabrat dostatečné tukové zásoby na to,
aby přežily zimu bez úhony. Na podzim dozrává mnoho plodů, které jim k tomuto
poslouží. 

Zajíci, bažanti a jiná drobná zvěř již však nemá mnoho potravy, které ji předtím
nabízela úrodná pole. My myslivci jim proto trochu pomáháme se dobře připravit
na zimu. Zásypy jsou již naplněny zejména plevami. V těch se bažanti, ale i drobné
ptactvo hrabou a vybírají semínka plevele a trav, které jim nejvíce chutnají. Do
těchto plev přidáváme pšenici nebo kukuřici, kterou zvěři trošku přilepšíme. 

Pro srnčí zvěř jsme připravili na zimu kvalitní seno plné nejrůznějších bylin a také
letninu — sušený maliník, kopřivy, topinambury, popř. výmladky dubu apod. Seno
se do krmelců zaváží až v době, kdy začnou první mrazy. Vlhké podzimní počasí
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a časté mlhy by jej znehodnotily a mohlo by začít plesnivět. Do koryt sypeme oves,
do slanisek a někdy přímo do koryt krmelců doplňujeme sůl, která by zde neměla
chybět po celý rok. Bohužel se setkáváme s případy, kdy je kamenná sůl kradena —
těžko říct, co s ní lidé dělají, někteří ji možná dají svým vlastním domácím zvířatům
a ušetří tak pro sebe pár korun, zvěři tím však mohou hodně uškodit. V tomto ob-
dobí sbíráme zralé jeřabiny, které sušíme a poté přidáváme do krmení, nejčastěji na
jaře, kdy má zvěř dietetické problémy s přechodem na zelenou stravu. Sbíráme také
jiné plody, jako jsou žaludy a kaštany, kterými v zimě zvěři zpestříme jídelníček. 

Srnčí zvěř počne pomalu „přebarvovat“ — mění letní srst za zimní. Pojem „pře-
barvovat“ má jednoduchý původ — zimní srst je mnohem tmavší než letní. Podle
tohoto se také dá poznat stáří a kondice zvěře. Nejpozději totiž přebarvuje stará
srnčí zvěř, případně nemocná srnčí zvěř. Zimní srst napomáhá zvěři přežít chlad,
který je očekává. Srnci začínají shazovat svou chloubu — paroží a ihned jim začne
růst nové. 

S tím jak se ráno ochlazuje, někdy až
k bodu mrazu, tak přichází čas jelení říje.
Čím je chladněji, tím lépe jeleni říjí (mají to
přesně naopak než srnci). Zejména na ho-
rách se ozývá hluboké a mohutné troubení
jelenů, které se rozléhá údolími. Jeleni tím
dávají najevo, jak jsou silní a atraktivní pro
laně, které si vybírají nejlepšího partnera
pro páření. Zároveň tím upozorňují své
protivníky, aby již z dálky věděli, jaký jelen
je na kterém říjišti. Jeleni se někdy „přetru-
bují“ a můžeme poslouchat doslova kon-
cert jelení říje. Ten kdo slyšel říji na vlastní uši a zblízka, tak se vždy rád vrací v září
do hor a poslouchá majestátné jelení troubení opakovaně. Konec jelení říje se
označuje v myslivecké mluvě „Svatba“ a poté se ozývají jeleni již jen výjimečně. 

V lesích okolo Dobré se jelení zvěř, také zvaná vy-
soká, již pravidelně nevyskytuje. V posledních letech
jen výjimečně zabloudí do našich lesů, ale to zejména
v době nouze — v zimě, kdy v našich lesích není ta-
ková sněhová pokrývka a snáz tedy naleznou po-
travu, která se ukrývá pod sněhem. Civilizační tlak
a moderní stavby přehradily této zvěři jejich tradiční
migrační cesty a proto k nám již nepřijde, tak jako
v dřívějších dobách. Zejména rychlostní silnice a po-
dobné stavby nepřekonatelně zvěři zatarasily jejich
původní cesty. Někdy se zvěř pokouší migrovat i přes
tyto stavby, ale ve většině případů dojde ke zranění či
usmrcení této zvěře a škodě na autě, ale o tomto pro-
blému podrobněji snad někdy příště.

Obdobně je to u srnčí zvěře, kdy jen za poslední dva
měsíce jsme v Dobré zaznamenali nejméně 10 takových případů. Je to škoda jak pro
les, tak i pro člověka. Proto bychom vás opět rádi požádali, abyste při procházkách
přírodou nepouštěli z vodítek své psí miláčky. Váš pejsek zvěři nemusí ublížit, ale
zvěř se jej poleká a pak dochází k takovým smutným střetům, které mohou skončit
tragicky pro pejska, zvěř i řidiče auta. Velice vám děkujeme, že máte ohled ke zvířa-
tům a nepouštíte pejsky na volno. Odměnou vám bude nádherný pohled na pří-
rodu, kde se zvěř paství v klidu a ničím nerušená.

Mgr.Vítezslav Pantlík, Bc. Lukáš Pantlík MS Vrchy Dobrá–Pazderna
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Plán Klubu Seniorů na IV. čtvrtletí 2010

6. 10. Návštěva včelařského muzea v Chlebovicích. Odjezd vlakem ve 13.11 hod.
a pak autobusem do Chlebovic. 

20. 10. Vycházka k restauraci „Mama“, odjezd autobusem cca ve 13.00 hodin
z Dobré–střed ke Gustlíčkovi a pak pěšky.

3. 11. Přednáška o bezpečnosti seniorů s příslušníkem Policie ČR. Začátek
v 15.00 hodin v klubovně. Zároveň se bude vybírat 100 Kč/osoba na po-
hoštění při výroční schůzi.

24. 11. Výroční schůze v Multifunkčním sále ZŠ s pohoštěním, začátek v 15.00 hod. 
Každý účastník si připraví dárek do tradiční tomboly — předem děkujeme.
Hudební program zajištěn.

8. 12. Mikulášská nadílka v klubovně od 15.00 hodin. Malé pohoštění bude při-
praveno.

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

Středy mimo program, tj.: 13. října a 27. října a 17. listopadu, 1. prosince, 15. pro-
since 2010 bude opět otevřena klubovna již od 14.00 hodin — program vlastní
s možností malého občerstvení.

Návštěvu divadla v Ostravě — termín bude oznámen dodatečně — SLEDUJTE
PROSÍM VÝVĚSNÍ SKŘÍŇKU.

Další fotografie z žehnání praporu a sochy a ze slavnostní schůze hasičů 5. září.
Pondělí 27. 9. 2010 7.30 — 9.00 hodin
Úterý 28. 9. 2010 neordinuje se — státní svátek
Středa 29. 9. 2010 14.30 — 16.00 hodin
Čtvrtek 30. 9. 2010 7.30 — 9.00 hodin
Pátek 1. 10. 2010 7.30 — 9.00 hodin
————————————————————————
Pondělí 4.10.2010 7.30 — 9.00 hodin

ZÁJEZD
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobrá pořádá

autobusový zájezd Flora Olomouc — Hortikomplex a Horákovy školky
s možností nákupu sadbového materiálu.

Zájezd se koná dne 8. 10. 2010, odjezd z parkoviště u kostela v 7.00 hodin.

Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

Cena zájezdu činí pro člena ZO ČZS 100,— Kč, ostatní 150,— Kč.

Přihlášky přijímá
paní Věra Pánková, tel.č. 605 342 175 a pan Čestmír Jež tel.č. 724 292 957.

Zve výbor Českého zahrádkářského svazu
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P O Z V Á N K A

na setkání s kandidáty do Zastupitelstva obce Dobrá

ČSSD Dobrá vás zve dne 8. 10. 2010 v 17 hodin do restaurace Na Sýpce
na setkání s kandidáty do zastupitelstva obce Dobrá, kde se jich můžete
dotázat na jejich volební program a sdělit své názory a přání jak byste si

představovali aby obec vypadala. Občerstvení je zajištěno ve formě guláše
ze zvěřiny a výborného čepovaného piva.

Srdečně zvou kandidáti kandidátky č. 1 ČSSD — Dobrá pro občany, občané
pro Dobrou — aby se nám v Dobré dobře žilo.

P O Z V Á N K A
na výstavu fotografií pana místostarosty LADISLAVA ŽURKA 

CO VE ZPRAVODAJI
NEBYLO

spojenou s výstavou
pana JAROMÍRA CARBOLA

MINERÁLY — KRÁSA PŘÍRODY
Výstava se uskuteční v novém kulturním sále ZŠ Dobrá

ve dnech 4.—8. října. 2010.

Výstava bude otevřena pro veřejnost v uvedených dnech
od 15.00 hodin do 18.00 hodin.

Slavnostní vermisáž proběhne 4. října v 15.00 hodin.

Ukončení výstavy doprovodí vystoupení STATISE PRUSALISE
v pátek 8. října v 17.00 hodin.

Během výstavy bude poprvé promítán film ze slavnostního otevření
kulturního sálu z prosince minulého roku. 

Srdečně zvou pořadatelé

Doučím žáka základní školy angličtinu.
Jsem vlastníkem certifikátu FCE.

Kontakt: Karina.Vranayova@seznam.cz
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Nabídka pronájmu bytů V obci Dobrá,
Pronajmu bytové jednotky 2+1 a 3+1

Byty jsou vybaveny kuchyní, WC, koupelnou s masážním sprchovým boxem.
Televizní příjem satelitní a digitální, internet.

Možnost pronájmu i bytu kompletně vybaveného.
Bytové domy jsou po rekonstrukci, v blízkosti středu obce.

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

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.

PRODEJ KRMIV a chovatelských potřeb
ROZVOZ ZDARMA

BEZKONKURENČNÍ CENY
PRO PLAN 14 kg od 1199 Kč • • BRIT 15 kg od 590 Kč

Royal Canin, Eukanuba, K.9, Chicopee aj.

Více na: www.dobra—krmiva.cz • • Kontaktujte nás na tel. 603 836 075

AUTOŠKOLA
JISKRA

Jiří Kreuziger
nabízí výuku

a výcvik v učebně
DOBRÁ — budova
obecního úřadu.

Provozní doba:
pondělí a středa

od 14.45 do 16.15
hodin.

Tel.: 603 442 920
nebo 608 122 522.
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Střední škola zemědělská a lesnická,Frýdek–Místek,

příspěvková organizace

Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek–Místek

Nabídka studijních a učebních oborů:
Studijní obory: čtyřleté s maturitou

➢ Agropodnikání
➢ Mechanizace a služby

Učební obory: tříleté s výučním listem

zemědělské

➢ Zahradník
➢ Zemědělec— farmář

lesnické

➢ Lesní mechanizátor

technické

➢ Podkovář a zemědělský kovář
➢ Opravář zemědělských strojů

Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské průkazy sk.
B,T,C, svářečské kurzy, zbrojní průkaz, motorová pila, hydraulická ruka,
sklízecí mlátička, LKT, UKT a další specializace.

Nástavbové denní studium: dvouleté s maturitou

➢ Podnikání

Dny otevřených dveří: 10. 11. 2010, 8. 12. 2010, 12. 1. 2011 (vždy do 16.30)
Osobní návštěvy po telefonní dohodě.

Od 1. 1. 2011 je změna názvu školy na Střední odborná škola.

Získaná kvalifikace ve škole = jistota uplatnění v životě.

Bližší informace na: tel.: 558 432 525 
e–mail: sekretariat@sszfm.cz 
http: www.sszfm.cz
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PLOTY — PLETIVO — MONTÁŽE
Hrabovská 5/39, Ostrava — Nová Bělá, Mitrovice, 724 00

Otevírací doba: Po—Pá 8.00—16.00
nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000

DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 7000 Kč. (Jinak 300 Kč)

PLOTY — PLETIVO — zabýváme se výstavbou na klíč a prodejem
oplocení, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod. 

Kompletní nabídku zboží a služeb naleznete na
www.ploty—pletivo.cz

GARÁŽOVÁ VRATA OD 9999 Kč.
Výklopná, rolovací i sekční a to jak ruční tak s pohonem na dálkové

ovládání, včetně montáže. Více informací naleznete
na www.vrata-ostrava.cz

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 KČ, SEKÁNÍ TRÁVY

Kompletní nabídka je na www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777
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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 18. října 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 Alena Alexová, samostatný referent referátu staveb-

ního úřadu, stavby Dobrá, Dobratice, Pazderna
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


