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Podûkování voliãÛm
Vážení spoluobčané,
dovolte nám abychom poděkovali všem občanům jménem
sdružení nezávislých kandidátů „Občané pro občany“ a „Aby
Dobrá byla dobrá — sdružení KDU–ČSL a nezávislých kandi-
dátů“. Jen díky vašim hlasům v nedávných komunálních vol-
bách jsme mohli jako vítězná seskupení jednak utvořit koa-
lici s některými sdruženími a stranami, jednak se domluvit
na personálním obsazení vedení obce, rady i výborů. 

Děkujeme vám za projevenou podporu a náklonnost a vě-
říme, že všechny úkoly — sami nebo v úzké spolupráci s vámi
— zvládneme k plné spokojenosti všech občanů naší obce.

Ing. Jiří Carbol — starosta 
Mgr. Milan Stypka — místostarosta 

Poděkování voličům
Nově zvolení členové Zastupitelstva obce Dobrá JUDr.

Oldřich Carbol a Jiří Kaňok a náhradníci na kandidátní lis-
tině KSČM, děkují všem spoluobčanům za důvěru a volební
hlasy.

Do voleb jsme šli s heslem „S lidmi pro lidi“ a mottem:
„Občan si zaslouží pozornost obce“ a s kandidátkou, na
které byli jak členové strany, tak i kandidáti bez politické pří-
slušnosti.

Programové prohlášení rady usilující o rozvoj obce a po-
stavení občana a spolupráci s volebními stranami, ale i se
společenskými organizacemi a občanskými sdruženími, bu-
deme podporovat.
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Vážení spoluobčané,
dne 16. listopadu 2010 v 17 hodin proběhlo ustavující zasedání nového zastupitel-
stva pro volební období roku 2010—2014. Na tomto zastupitelstvu proběhla veřejná
volba starosty a místostarosty, členů rady obce, předsedy kontrolního výboru
a předsedy finančního výboru, ale také členů těchto výborů. Finanční a kontrolní
výbor jsou poradními orgány zastupitelstva a plní zákonem stanovené úkoly. Sta-
rostou byl zvolen Ing. Jiří Carbol, místostarostou Mgr. Milan Stypka. V radě obce
zasednout paní ing. Drahomíra Gongolová, Tomáš Vojtovič a Libor Mlčák, který na-
stoupil jako náhradník, protože paní Bc. Lea Bařinová rezignovala na funkci zastu-
pitele obce. Předsedou Finančního výboru byl zvolen Ing. Michal Kantor a předse-
dou Kontrolního výboru byl zvolen Jiří Kaňok, který tuto funkci zastával i v před-
chozím volebním období. Nezbývá než nově zvolenému vedení obce popřát, aby se
jim podařilo naplnit vše, co si sdružení Aby Dobrá byla Dobrá, sdružení Občané pro
občany, ČSSD a sdružení Dobrá volba 2010 v Koaliční smlouvě ujednali. Text Koa-
liční smlouvy dále zveřejňujeme spolu s přílohou číslo 1, která zachycuje základní
programové body, kterých bychom chtěli v průběhu následujících čtyř let dosáh-
nout. Mgr. Vítězslav Pantlík

Koaliãní smlouva o spolupráci zastupitelÛ
Sdružení Občané pro občany (dále SOO), Sdružení KDU–ČSL a nezávislých kan-

didátů — Aby Dobrá byla dobrá (ADBD), České strany sociálně demokratické
(ČSSD) a Sdružení Dobrá volba 2010 (DV) pro období 2010—2014 uzavřená v Dobré
dne 30. října 2010. čl. I.

Předmět smlouvy

1. SOO a ADBD a ČSSD a DV (dále jen smluvní strany) mezi sebou tímto uzavírají
tuto Koaliční smlouvu o spolupráci těchto volebních stran ve všech orgánech obce
Dobré ve volebním období 2010 až 2014 (dále jen Koaliční smlouva). Cílem této Ko-
aliční smlouvy je vyjádřit jasně a bezvýhradně zájem smluvních stran a všech jejich
zvolených členů v Zastupitelstvu obce Dobré na společném úsilí o prosazení všech
programových bodů, které vyvěrají z jednotlivých volebních programů těchto stran
a jsou v rovině základních pilířů upraveny v příloze č. 1 této smlouvy. 

čl. II.
Programové prohlášení

1. Smluvní strany se zavazují, že teze uvedené v příloze č. 1 této smlouvy se sta-
nou základem Programového prohlášení Rady obce Dobré, které po projednání
v jednotlivých klubech smluvních stran bude projednáno a schváleno Radou obce
Dobré do31.3.2011.

2. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě všech orgánů obce Dobré pod-
porovat naplnění takto schváleného Programového prohlášení. 

čl. III.
Spolupráce

1. Smluvní strany se dohodly, že v Radě obce Dobré (dále jen RO), která bude mít
5 členů, bude uplatněno zastoupení jednotlivých smluvních stran vyplývající z vý-
sledku voleb do Zastupitelstva obce Dobré (dále jen ZO), a to v poměru 2 : 2 : 1 ve
složení starosta ing. Jiří Carbol, místostarosta Mgr. Milan Stypka a tři neuvolnění
radní Libor Mlčák, ing. Drahomíra Gongolová a Tomáš Vojtovič. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že předsedu Finančního výboru navrhne SOO
a předsedu Kontrolního výboru navrhnou SOO a ADBD společně. Smluvní strany se
dále dohodly, že 3 předsedy Komisí navrhne SOO a 2 předsedy Komisí navrhne
ADBD.

3. Smluvní strany se zavazují při ustavujícím zasedání ZO podpořit návrh na slo-
žení RO uvedený v předchozím bodě této smlouvy. Smluvní strany se zároveň zava-
zují nepodpořit jakýkoli jiný pozměňovací návrh či protinávrh, který by byl ve věci
složení RO a výborů na zasedání ZO vznesen. 

4. Smluvní strany se zavazují, že podpoří na půdě ZO přijetí návrhů předložených
RO, které budou některou ze smluvních stran označeny jako důležité. Pozměňovací
či doplňovací návrhy či protinávrhy podpoří smluvní strany jen po vzájemné do-
hodě. 

5. Smluvní strany se zavazují na úrovni projednávání návrhů v RO respektovat
právo zástupce každé ze smluvních stran uplatnit výhradu v případě, že se jedná
o záležitost, která podle názoru dané smluvní strany odporuje principům a cílům
uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a na ní navazujícího Programového prohlá-
šení. V případě takto vznesené výhrady představitelem jednotlivé smluvní strany
bude další projednávání tohoto návrhu přerušeno a neprodleně bude svoláno do-
hodovací jednání Zastupitelských klubů smluvních stran.

6. Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohodova-
cím nebo smírčím jednáním smluvních stran. Projednávání sporné věci bude pře-
rušeno do doby ukončení dohodovacího, nebo smírčího jednání, nejdéle však na
dobu 14 dní. 

čl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Porušení závazků uvedených v této smlouvě bude považováno za důvod k jed-
nostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím
jednání smluvních stran. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních včetně přílohy č. 1, která je ne-
dílnou součástí této smlouvy. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení
s podpisy. 

Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy a jako projev svobodné vůle být touto
smlouvou vázán připojují svůj podpis členové smluvních stran v Zastupitelstvu
obce Dobré.

za Sdružení Občané pro občany: za Volební stranu ČSSD:

Mgr. Milan Stypka Mgr. Vítězslav Pantlík
Ing. Michal Kantor Tomáš Vojtovič
Zdeněk Kafka
Libor Mlčák za Sdružení Dobrá volba 2010:

Jaroslava Velčovská
za Sdružení KDU–ČSL a NK —
Aby Dobrá byla dobrá:

Ing. Jiří Carbol
Ing. Drahomíra Gongolová
Ing. Antonín Gryžboň
Ondřej Novák
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Koaliční smlouva o spolupráci zastupitelů obce Dobrá 2010—2014

Příloha č. 1

Tato příloha obsahuje základní body, ve kterých jsou si volební programy koa-
ličních stran zásadně blízké, tyto body jsou uvedeny bez pořadí, a koaliční strany
se dále ve smlouvě dohodly, že obsah této přílohy bude základem pro vypracování
programového prohlášení Rady obce Dobrá pro volební období let 2010—2014.

• přebudování nebezpečné křižovatky nad kinem na kruhový objezd, 
• výměna oken a zateplení budov Základní a Mateřské školy,
• dokončení splaškové kanalizace,
• podpora oprav střechy a fasády kostela, jde o kulturní památku, 
• zveřejňování všech výběrových řízení na internetu, 
• obnova stabilizovaného obecního úřadu,
• transparentní a úsporné nakládání s obecními prostředky,
• záznam a zveřejnění průběhu jednání obecního zastupitelstva na internetu, 
• zvýšení finanční podpory místní kultury a sportu,
• zajištění prostor pro mimoškolní aktivity mládeže,
• protihlukové stěny na obchvatu obce v zastavěné části,
• protihlukové stěny kolem tratě ČD,
• multifunkční areál na Spartě,
• obnova historických křížů Na Vrchách a před přejezdem na Nošovice,
• opravy obecních komunikací,
• obnova chodníků a celkové dořešení centra obce,
• vybudování chodníku směr Pazderna po zastávku U lesa, chodníku na Nošovice, 
• snížení poplatků za odvoz komunálních odpadů na nezbytnou výši,
• zřízení sběrného dvora, likvidace černých skládek,
• navýšení počtu míst pro kontejnery na separovaný odpad, včetně úpravy okolí,
• rekonstrukce nevyhovujících webových stránek obce,
• zřízení veřejného diskusního fóra na webových stránkách obce,
• postupná revitalizace obecního majetku,
• realizace pojmenování ulic,
• rekonstrukce Hasičské zbrojnice,
• zapojení obce do procesu komunitního plánování,
• zlepšení informovanosti občanů při pomoci v případech domácího násilí a týrání

dětí,
• zajištění nové infrastruktury za pomoci dotací, k dalšímu rozvoji obce,
• zřízení Domu s peč. službou nebo Domova pro seniory, společně s okolními

obcemi,
• zahájení jednání s vlastníky dřevoskladu za účelem zlepšení nevyhovující situace

a nalezení odpovídajícího řešení,
• rekonstrukce budovy obecního úřadu.

PRÁVNÍ PORADNA 
O konání právní poradny v roce 2011 budete informováni v prosincovém čísle

Zpravodaje.
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Základní ‰kola v Dobré informuje …
Pohádky různých národů

Ve všech třídách 6. ročníku v hodinách českého jazyka v týdnu od 11. října do 15.
října 2010 probíhalo projektové vyučování pod názvem Pohádky různých národů.

Žáci se seznamovali s pohádkou O Palečkovi v literatuře české, etiopské, fran-
couzské a německé. Pracovali ve skupinách, reprodukovali text pohádky a snažili se
dodržovat pravidla daná pro různé aktivity. S životem lidí jednotlivých národů se
seznamovali také v hodinách zeměpisu.

Vyvrcholením pro žáky 6. A a 6. C třídy byla Noc s pohádkou ve škole a pro žáky
6. B třídy Odpoledne s pohádkou, kdy navštívili zámek a Základní uměleckou školu
ve Frýdku. Jen škoda, že jsme kvůli onemocnění herců nemohli v tomto týdnu
zhlédnout divadelní představení v Ostravě, které mělo být nedílnou součástí tohoto
projektového vyučování. Mgr. Eva Brudíková

Projekt Odpady a hospodaření s nimi
byl realizován ve dnech 13.—15. října 2010 pro žáky 8. ročníku. Součástí projektu

byla exkurze na Frýdeckou skládku, která byla založena v roce 1992.
Ve škole žáci pracovali ve skupinách, plnili různé úkoly a sami si vytvořili vlastní

Ekologický audit domácnosti a Ekologické desatero.
Prezentace žáků na téma Plasty, Sklo, Papír a Nebezpečný odpad se žákům moc

povedly. Někteří své prezentace zpestřili i krátkými scénkami. „Smyslem projekto-
vého vyučování bylo, aby si žáci uvědomili, proč je důležité odpad třídit“, hodnotila
projekt Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO, „a také je důležité, aby žáci
přenášeli získané informace dál — v rodině, ve škole i ve svém okolí.“

Mgr. Eva Brudíková
Více informací s fotografiemi naleznete na webových stránkách naší školy (www.zsdobra.cz).

Sběr starého papíru se v měsíci říjnu opět vydařil.
A to díky vám, milí žáci, díky vám, vážení rodiče a prarodiče a všichni, kteří jste

nelenili, našli si čas a do školy papír přivezli. Největší poděkování si ovšem zaslouží
paní vychovatelka Hanka Velčovská, která po dva týdny v odpoledních hodinách
přivezený papír shromažďovala, vážila a vše pečlivě zapisovala. Zorganizovala a za-
jistila odměny pro jednotlivé žáky, kteří nasbírali a přivezli papír nad 100 kilogramů. 

Pořadí jednotlivých tříd a množství nasbíraného papíru:
1I. stupeň II. stupeň 
11. místo: 3. B 1532 kg 7. A 1603 kg
12. místo: 1. B 1251 kg 7. B 1001 kg
13. místo: 5. B 1046 kg 6. A 731 kg
14. místo: 5. A 954 kg 8. A 439 kg
15. místo: 3. A 917 kg 9. C 331 kg
16. místo: 2. B 912 kg 6. B 313 kg
17. místo: 4. B 904 kg 6. C 260 kg
18. místo: 4. A 738 kg 8. B 189 kg
19. místo: 1. A 550 kg 9. A 174 kg
10. místo: 2. A 544 kg 
Třídy 7. C, 8. C, 9. B se do sběrové akce nezapojily.
Nejlepším sběračem se stal Maxmilián DELMAR, žák 3. B třídy.
Naše poděkování patří také třídním učitelům, bez jejichž motivace bychom ta-

kový výsledek určitě neměli. DĚKUJEME! Mgr. Eva Brudíková
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Pasování prvňáčků aneb Školička báječných dětiček
Na čtvrtek 21. října se naši „prvňáčci“ moc těšili. Čeká je tradiční „pasování“, aby

se stali právoplatnými žáky 1. třídy ZŠ Dobrá.
Kulturní sál se naplnil rodiči, prarodiči, příbuznými a hosty, všichni chtěli být

u toho… Zazněla hymna Gaudeamus igitur — Radujme se, přátelé a uvítání všech
přítomných. 

Zvoní!… Následuje program — střídají se písničky s mluveným slovem, rytmická
cvičení s tancem. Děti předvádějí, čemu se naučily v českém jazyce a v matematice.
A není toho málo. Paní učitelky to s dětmi zvládly na výbornou.

Mnoho přítomných posluchačů se vrací vzpomínkami do svých školních let, když
z dětských úst slyší:

Alenko, stůj! Auto houká. Na něm v pytli bílá mouka.
Auto mouku odváží z velikého nádraží.
Závěr působivého kulturního vystoupení patří samozřejmě dětem: „Nashledanou

školičko naše, zítra se tady sejdeme zase.“
Následuje pasování, focení … a přichází žák „druhák“, aby předal žákům 1. třídy

klíč od BRÁNY VĚDĚNÍ.
Skončilo pěkné pozdní odpoledne…
Děti jsou odměněny sladkým kornoutem a podzimním větrníkem a rodiče od-

cházejí domů s pěkným kulturním zážitkem.
Přejeme našim „prvňáčkům“ radostný a úspěšný školní rok.
A jejich třídním učitelkám paní Mgr. Kateřině Káňové a paní Mgr. Markétě Turo-

ňové přejeme hodné a snaživé žáčky, hodně pohody a úspěchů v nelehké pedago-
gické práci. 

Fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy (www.zs-
dobra.cz) Mgr. Eva Brudíková

Strašidelná škola 
Ve středu 3. listopadu 2010 v době od 17.15 do 19.00 hodin proudily do Základní

školy v Dobré zástupy dětí se svými rodiči. Škola má nový oděv — je strašidelná.
Všichni se v tuto dobu do školy těšili, i když mnozí do školy vstupovali
s napětím, někteří se strachem…
Strašidelná škola přivítala návštěvníky pouze světlem ze svíček a svítících tyčinek.

Tuto temnou školní atmosféru umocňovala krásná ponurá hudba, která se ozývala
z reproduktorů ve všech poschodích. Úkolem žáků bylo projít po vyznačené trase
celou školu. Cestou se setkávali s různými „strašidly“, žáky 8. a 9. ročníku. 

Čekala je různá strašidelná překvapení a různé hrůzostrašné nástrahy.
Cílem bylo přízemí staré budovy školy, kde žáci měli tuto cestu strašidelnou ško-

lou stvrdit svým podpisem. Žáci z 1.—5. ročníku přišli v hojném počtu. 
Pro mnohé to byl a bude nezapomenutelný zážitek.
Poděkování za realizaci tohoto večera patří především paní učitelce 
Jitce Drabinové a zástupcům žákovského parlamentu Ondřeji Bojkovi a Ondřeji

Pastrňákovi, žákům 8. A třídy.
Na tento večer se mnohé třídy také strašidelně vystrojily. Porota zhodnotila snahu

třídních kolektivů a dospěla k tomuto závěru:
1. místo obsadila 6. A třída, 2. místo 6. B třída a na 3. místě byla třída 5. A. 
Fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách školy (www.zsdobra.cz)

Mgr. Eva Brudíková



Naše obec — projektové vyučování ve 3. ročníku
Ve dnech 1.—12. listopadu žáci třetích tříd realizovali projekt s názvem Naše obec.
Od prvního dne se děti zamýšlely nad vším, co se v Dobré děje. Pan Vojkovský,

kronikář obce, seznámil žáky s historií obce, ukázal jim kroniku a na interaktivní ta-
buli všichni zhlédli dobové fotografie.

Přínosem byla návštěva Obecního úřadu v Dobré. Paní starostka Bc. Alice Tance-
rová informovala o životě obce a provedla žáky budovou obecního úřadu.

V závěru návštěvy předali žáci paní starostce dopisy, ve kterých ji informovali
o tom, co se jim v obci líbí či nelíbí.

Poznávání obce Dobrá pokračovalo v místní knihovně, kde si děti vyslechly něko-
lik pověstí. Na vycházce si prohlédly významné stavby a památky, obchůdky, multi-
funkční hřiště a nový park.

I exkurze do Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích se vydařila díky pěk-
nému prosluněnému podzimnímu dni. Žáci měli možnost zhlédnout technickou
vybavenost celého areálu.

Po celou dobu projektového vyučování byli žáci rozděleni do šesti týmů. Všechny
získané informace žáci zpracovali, vyplnili pracovní listy a nakreslili plakáty.

Projektové vyučování splnilo svůj účel. 
Všem, kteří se nám po dobu našeho projektu věnovali, děkujeme za ochotu, las-

kavost a vstřícnost. Mgr. Romana Kubicová, Mgr. Jiřina Zachníková

Projekt Cesta ke kvalitě
Naše škola se zapojila do projektu Cesta ke kvalitě, který je zaměřený na vše-

strannou podporu škol v oblasti vlastního hodnocení. Jde o národní projekt Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který realizují Národní ústav odborného
vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání. Základní školy mají zákonnou
povinnost v tříletých intervalech provádět zhodnocení vlastní práce, které ukáže,
v čem je škola úspěšná a co se jí dosud nedaří…

Ve dnech 15.—16. listopadu proběhlo na naší škole úvodní setkání se zástupci
partnerské Základní školy T. G. Masaryka z Opavy. Během prvního dne návštěvy
jsme se seznámili, poznali jednotlivé členy týmu, kteří se zabývají vlastním hodno-
cením, a představili naši školu. Druhý den se odehrával za účasti experta projektu
a došlo ke sdílení našich zkušeností s vlastním hodnocením školy.

K dalšímu setkání obou škol dojde v prosinci, a to v ZŠ T. G. Masaryka v Opavě.
Mgr. Radka Otipková, zástupkyně ŘŠ

VÍT JERGLÍK POTŘETÍ MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY.
Lukáš Janulek vybojoval bronz.

Na mistrovství republiky starších žáků vybojovali naši judisté dvě medailová
umístění a dvakrát prohráli v boji o třetí místo. Největšího úspěchu dosáhl Vít Jerg-
lík, který svoje konkurenty doslova smetl z tatami a získal již třetí mistrovský titul,
tentokrát ve váhové kategorii do 78 kg. Nezklamal ani loňský mistr republiky, Lukáš
Janulek. Ve váhové kategorii do 50 kg. se setkal s náročnou konkurencí a bronzová
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medaile odpovídá jeho momentální formě a schopnostem. Favorizovaní Marie Du-
žíková se v těžké váze zranila hned v úvodním zápase. Její další zápasy byly samo-
zřejmě zraněním výrazně ovlivněny. Přesto dokázala, že je bojovnice a ze závodů
neodstoupila. Nakonec vybojovala páté místo a pomohla tak klubu k dobrému
umístění. Smůlu měla také Adriana Skotalová, která si zranila zápěstí v souboji
o bronzovou medaili a také skončila pátá. Od obou děvčat se čekaly medaile. Přesto
je celkové 7 místo v pořadí klubů velkým úspěchem. Baník Ostarava skončil až šest-
náctý a Frýdecko–Místecký staříč vůbec nebodoval. Václav Mališ obsadil s dvěma
vítěznými zápasy 9 příčku. Trenérka Prőllová řekla: „S výsledkem jsem spokojena
jen částečně. Mé očekávání splnil Jerglík. Škoda zranění Dužíkové, která měla na-
trénováno. Ostatní mají velké rezervy v tréninkové přípravě a jejich výsledky a pře-
devším předvedený boj by mohly být mnohem lepší.“ 

Bodovali jsme na krajském přeboru benjamínků.
Zatímco v Liberci se udělovaly České tituly, v Karviné se předvedli benjamínci na

mistrovství Moravskoslezského kraje. V konkurenci 120 závodníků z 23 oddílů se
naši nejmladší neztratili. Sourozenci Karolína a Luděk Kubíčkovi vybojovali ve
svých kategoriích stříbrné medaile. Bronz si dovezli Nikolas Hromják a Marek
Spilka. Čtrnácti členná výprava klubu si přivezla celkem devět cenných medailí.
Mistrem kraje se stal Šimon Filipec z Raškovic, který v Dobré nevynechá jediný tré-
nink. Stejně tak by měli judisté z Dobré dojíždět na trénink do Raškovic, nebo
Frýdku–Místku. Zatím tuto možnost využívají především Dužíková, Mališ, Kisza
a sourozenci Kubíčkovi. V současné době jsou benjamínci (děti od 6 do 10 let) nej-
početnější skupinou členské základny. Téměř stovka nejmladších dětí organizova-
ných v SKP je zárukou kvalitního výběru. V takovém množství se najdou i výrazné
talenty. Hlavním cílem vedení a trenérů je však přiblížení juda co největšímu počtu
dětí bez ohledu na jejich talent nebo fyzické schopnosti. 

Mistrovství republiky mladších žáků.
Nad očekávání dobře dopadli také naši mladší žáci, kteří na mistrovství republiky

v Mohelnici vybojovali pěkné umístění. Očekávání splnila Lucie Bílková, když vy-
bojovala stříbro v těžké váze, kde od začátku patřila k favoritkám. Lucka, která dělá
judo teprve druhým rokem, je ke svému talentu přidává také poctivou práci. Pří-
jemným překvapením bylo umístěný zbylých dvou čelenů výpravy, Petry Stachové
a Marka Měchury. Oba bojovali o bronz, a i když svým soupeřům podlehli, před-
vedli nečekaně dobrý výkon. Jedno stříbro a dvě pátá bodovaná místa řadí náš klub
do desáté příčky v konečném hodnocení této kategorie. 

Naši borci Janulek, Jerglík a Bezruč podpořili Baník Ostrava a získali stříbrnou
medaili v dorostenecké lize 2010. Blahopřejeme.

Přípravného soustředění na Morávce se zúčastnilo rekordních 120
judistů.

Možnosti kvalitního tréninku pod taktovkou Pavly Prőllové a dalších vynikajících
trenérů využili také krajské výběry žáků a dorostenců Olomouckého a Moravskos-
lezského kraje. Dvoufázové tréninky daly všem důkladně zabrat. Celá akce pořá-
daná především Doberskými judisty byla velmi dobře hodnocena přítomnými ve-
doucími středisek sportu. Poděkování patří nejen vedení kubu za kvalitní organi-
zaci, ale také všem judistům, kteří zde úspěšně reprezentovali Dobrou. Mimořádné
poděkování patří také paní Chromjákové, Janulkové a Matyskiewiczové, které se po-
staraly o výbornou kuchyni. Celá akce by se nemohla uskutečnit bez vstřícnosti Ře-
ditelky ZŠ na Morávce, kde jsme byli ubytováni a mohli využít moderní tělocvičnu.
Děkujeme.
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Na fotce úspěšní judisté zprava Marie Dužíková, Trojnásobný mistr republiky
Pavla Prőllová, Vít Jerglík a Lukáš Janulek Vít Jerglík.

Stodvacet chlapců a děvčat se připravovalo na mistrov- Luděk Kubíček vybojo-
ské soutěže ve sportovní hale ZŠ na Morávce. val na mistrovství

Moravskoslezského
kraje stříbrnou medaili.

Doberský kulturní spolek informuje…
V prosinci bohužel večer deskových her neproběhne, ale můžete se těšit na vá-

noční pokerový turnaj, který připravujeme nejen pro milovníky této karetní hry, ale
také pro všechny TY, kteří rádi soutěží. A také na Předvánoční filmový večer, ve kte-
rém budete moci shlédnout film z pestré nabídky všech žánrů a vybrat si ten, na
který máte právě náladu. Více informací naleznete na našich webových stránkách
www.dobrakultura.cz, ale také v příštím Zpravodaji a na plakátech vyvěšených
v obci. Doberský kulturní spolek, o.s.
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Zvěř v zimě
V prosinci se louky, les a pole ponoří pod bílý sněhový příkrov a zvěř i ptactvo se

musí velice uskrovnit. Pokud je sněhu málo, tak to pro zvěř není až takový problém.
Sněhem se prokope na zelené listí ostružiníku, snadno najde kaštany a žaludy pod
sněhem. Pokud ale napadne mnoho sněhu najednou, zvěř se nedostane k potravě
a je odkázána pouze na to co najde nad sněhem nebo v krmelcích. Krmelce zasy-
páváme nejméně jednou týdně, pokud však je v úseku některého krmelce více
zvěře, tak se zasypává zpravidla dvakrát týdně. Zvěř pouze přikrmujeme, nekrmíme
ji pouze my a nemůže být odkázána pouze na krmení předkládané v krmelcích,
protože tím by ztratila svou divokost. V dlouhotrvajících zimách mnohdy nepřeži-
jou slabší srny a srnčata. Toto je však daň přírodě, která je nemilosrdná a nevybírá
si, komu pomůže a komu ne. Zvěř, která se na zimu nepřipraví, nepřežije ani díky
přikrmování v krmelcích. 

Jeleni například v říji, která probíhá koncem září, ztratí velkou část svých energe-
tických zásob, během říje zhubnou třeba i o třicet kilo. A tuto ztrátu musí během
krátké doby opět nabrat, aby je zima nevyčerpala a oni ji přežili bez úhony. Nynější
období je pro zvěř celkem nepříjemné. Díky počasí které bylo na jaře se neurodilo
mnoho plodů, které by mohla zvěř jíst. Nyní je pro ně velice lákavá řepka, která již
na polích vzešla. Toto je ale zejména pro srnčí zvěř doslova jedem, protože při trá-
vení řepky v jejich metabolismu se mohou tímto přiotrávit a zahynout. Častým ná-
sledkem spásaní řepky je také slepota a silné. Zvěř je také méně plachá a stává se, že
se k ní můžete přiblížit mnohem blíž, než v průběhu roku. 

Zaječí zvěři vadí také vysoká sněhová pokrývka, pokud se totiž nedokopou na
hlínu pod sněhem, tak mohou prochladnout a dostat zápal plic. Stejné je to i u srnčí
zvěře. Nejhorší je pokud zvěř v mrazivém vzduchu musí nečekaně vydat mnoho
energie — například když je vyrušena při odpočinku a musí najednou běžet a dý-
chat mrazivý vzduch. Poté se jde napít vody a dostane zápal plic, který je pro ně
smrtící. 

Srncům začíná opět růst paroží, které shodili v průběhu října a listopadu. Nej-
dříve shazují paroží starší a poté mladí srnci. Můžeme také narazit na tzv. druhou
srnčí říji, kdy srny, které nebyly v létě oplodněny opět přicházejí do říje a mohou se
nyní opět pokusit zabřeznout.

Pokud byste chtěli v zimě zvěři přilepšit, tak bych vás požádal, abyste nedávali do
korýtek v krmelcích mnoho pečiva, které když navlhne, začne plesnivět. Je lepší při-
dávat po troškách, to co zvěř stihne sníst a pouze chléb a rohlíky. Pokud byste sypali
do krmelců žaludy nebo kaštany, sypejte prosím tyto přímo do sněhu, zvěř má cit-
livý čich a tyto plody ve sněhu snadno najde. Plody ve sněhu navlhnou a zvěř je
snadněji zkonzumuje a dostane se k jádru plodu. 

Rád bych vás opět požádal, abyste své psí miláčky nepouštěli na procházkách na
volno váš pejsek aniž by zvěř proháněl, tak
jí může poplašit svou přítomností a jak je
výše uvedeno, každý výdej energie je
v zimě pro zvěř velice nepříjemný. Děkuji
vám, že pejsky nebudete pouštět na volno,
odměnou vám bude pohled na zvěř, která
v klidu odpočívá a vyhřívá se na slunci,
kterého je v zimě málo. Na sněhu můžete
také pozorovat stopy zvěře, podle kterých
se pozná chování zvěře i její počty v naší
přírodě.

Mgr. Vítězslav Pantlík,
MS Vrchy Dobrá–Pazderna
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Poděkování
Dne 3. listopadu 2010 proběhla v klubovně seniorů beseda s prap. Janem Fasugou

o bezpečnosti seniorů jak doma, tak v dopravním ruchu. Upozornil nás na různé
podomníky obchodníky a lidi, kteří se snaží podvést hlavně starší občany. Na cestě
zase dávat pozor, mít osvětlená kola a.j.. Byla to milá beseda, protože všichni pana
prap. Fasugu známe a bylo to, jako by nám radil někdo z našich dětí.

Za seniory děkuje paní Božena Sendlerová
Poděkování

Sportovní komise, kterou jsem doposud vedl, fungovala velice dobře a všichni její
členové (pí Golíková, Bc. Tancerová, pí Wojtylová, p. Bařina a p. Kubíček) se nad-
standardně a velmi aktivně podíleli na celoročním programu všech akcí, za což jim
všem velmi děkuji; bylo mi ctí s těmito lidmi spolupracovat. Pevně doufám a přeji
novému vedení obce, aby tuto vysoce nastavenou laťku sportovních aktivit udrželo.

René Křižák
Informace Střediska rané péče Tamtam Olomouc —
www.tamtam–olomouc.cz

Službu rané péče poskytuje toto středisko, které je dle zákona č. 108/2006 regist-
rovaným poskytovatelem sociální služby rané péče. Zřizovatelem je občanské sdru-
žení Federace rodičů a přátel sluchově postižených (www.frpsp.cz).

Služby rané péče poskytuje středisko terénní formou na území celé Moravy. Tuto
aktivitu podporuje i Krajský úřad MSK, který se snaží o zajištění dostupnosti služby
na celém území.

Klientem střediska se může stát rodina, ve které vyrůstá dítě se sluchovým nebo
kombinovaným postižením od narození či vyslovení podezření až do sedmi let.
Služba je poskytována bezplatně terénní formou konzultací v rodinách. Obsahem
konzultací je informování o problematice sluchového postižení, poradenství při vý-
běru kompenzačních pomůcek, podpora psychomotorického vývoje dítěte s důra-
zem na podporu rozvoje komunikace, stimulace a přímá práce s dítětem, sociální
poradenství a další.

Více informací: Lada Langová, koordinátora, Středisko rané péče TamTam,
Jungmannova 25, Olomouc 779 00. • tel.č. 739642677, 723862419
e–mail: ranapece@tamtam–olomouc.cz

Vážení starostové, starostky, vážení zastupitelé!
Na začátek příštího roku bude vypsáno další kolo příjmu žádostí o dotace EU

z programu Rozvoj venkova. Malé firmy do 10 zaměstnanců mají jedinečnou mož-
nost sáhnout si, pravděpodobně naposledy, v programovacím období 2007—2013
na dotaci. Předem děkuji za případné zveřejnění „Dopisu podnikatelům“ na obecní
vývěsce, případně za upozornění podnikatelů ve vaší obci na tuto možnost. Z dosa-
vadních zkušeností mohu říci, že pro obec pomůže případná dotace k vyšší za-
městnanosti, službám, výběru daní, ale např. i vzhledu dnes mnohdy nevzhledných
podnikatelských budov či chátrajících staveb (nefunkční objekty ZD, opuštěné to-
várny, atd.). 

Věřím, že tato informace může posloužit i zastupitelům, kteří mnohdy vykonávají
nejen práci pro obec, ale zároveň podnikají.

František Winter
dotace@lit.cz • 608/885145 • www.wintereuropeconsulting.cz 
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Právní záležitosti
Projedná a vyřídí s občany a podnikateli každou středu mezi

16.30—18 hod. 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 břemena apod.
Kdykoliv můžete telefonovat na 603 447 219.

Advokátní kancelář Havířov–Město, Na Fojtství 8, 736 01
Tel., fax: 596 810 741, mobil 603 447 219, e–mail: zoric@atlas.cz

Je vhodné předem zatelefonovat!

AUTOŠKOLA JISKRA, Jiří Kreuziger
Nabízí výuku a výcvik (i v autě s automatickou převodovkou)

v učebně Dobrá — budova obecního úřadu.
Provozní doba: pondělí a středa od 14.45 do 16.15 hodin

Informace: tel.č. 603 442 920 nebo 608 122 522.

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

Čtyřleté a osmileté gymnázium,
s.r.o., Cihelní 410, Frýdek-Místek

www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572, 558441 387, 558 441 380
kontaktní e–mail: o.kotaskova@seznam.cz

Soukromá škola s šestnáctiletou tradicí  (školné 12 000 Kč ročně)
nabízí možnost studia ve 

čtyřletém  cyklu po 9. třídě ZŠ
osmiletém cyklu po 5. třídě ZŠ
na základě rozhodnutí ředitelky školy je možný přestup po 7. třídě ZŠ.

Dny otevřených dveří

9. prosince 2010 11.00—17.00  hod.
20. ledna 2011 11.00—17.00  hod.
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MÍSTO, KDE NAJDETE RELAXACI A PŘÍJEMNOU

ATMOSFÉRU

Wellness Evita
Nižní Lhoty 26

(vedle hasičské zbrojnice, naproti kostelu).

Objevíte zde hezké prostředí nově otevřeného relaxačního salónu.
Odpočinete si a načerpáte novou energii u kvalitní masáže,

která Vás navíc zbaví bolestí.

Můžete zde zakoupit dárkové poukazy, permanentky
a věnovat tak KRÁSNÝ DÁREK.

RELAXAČNÍ BALÍČKY např. Relaxační koupel s růžemi
a šampaňským, Čokoládový sen, Relaxační  balíček pro dva

s infasaunou a aroma lázeň aj.
MASÁŽE – havajské, klasické, thajské, lávové kameny,

čokoládové…
HYDROMASÁŽNÍ VANA se světelnou terapií

INFRASAUNA se solnou terapií
PERMANENTKY v libovolné hodnotě

Otevírací doba pondělí – sobota od 9.00 do 21.00 hod. 
na objednávku

Kontakt: Eva Golatová  606 930 822 www.masazeevita.cz
Platit můžete šeky UNIŠEK, UNIŠEK+, CADHOC

nebo využívat formu FKSP 



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 17. XII. 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 úředník

558 412 311 Marcela Krestová, referent vnitřních věcí, sekretariát,

podatelna, občanské průkazy, ověřování

558 412 307 Radka Mohylová, referent vnitřních věcí — matrika,

ohlašovna, ověřování, občanské průkazy,

objednávky služeb

558 412 305 Marcela Kolková, finanční referent, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, finanční referent, místní poplatky,

povolení průjezdu přes most

558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu, stavby

Dobrá, Dobratice, Pazderna

558 412 310 Zdeňka Sikorová, referent stavebního úřadu, stavby

Nošovice, Vojkovice, Horní Domaslavice, Nižní Lhoty

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí,

silniční správní úřad, kácení dřevin, investiční

referent 

558 412 309 Bohuslav Sikora, referent pro správu a údržbu

majetku obce, BOZP a PO

— — —

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


