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naje v pokru v hostinci Na Špici (28. prosince 2010).
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VáÏení spoluobãané,
rok se s rokem sešel a již držíte v ruce první letošní číslo „vašeho“ Zpravodaje a dou-
fám, že jste tak trochu zvědaví, co že tam bude nového? Připravili jsme pro vás in-
formace z nejrůznějších oblastí a dovolte, abych poděkoval všem, kdo se na tomto
dění podílejí. Věřím, že si také v tomto čísle Zpravodaje každý čtenář najde něco za-
jímavého.

Nejprve se krátce vrátím do právě skončeného roku, protože 9. prosince 2010
proběhlo první jednání zastupitelstva naší obce. Toto zasedání se uskutečnilo
v multifunkčním sále v základní škole a hlavním bodem jednání bylo schválení
Změny č. 4 územního plánu obce Dobré, a dále schválení několika obecně závaz-
ných vyhlášek. Všechny dokumenty najdete na úředních deskách nebo na
www.dobra.cz. Nejdůležitější změna je ve vyhlášce o odpadech, kde jsme snížili
výši poplatku za komunální odpady na částku 440 Kč/poplatníka. Ke snížení po-
platku mohlo dojít hlavně proto, že získáváme peníze za separované odpady. Každá
plastová nebo skleněná láhev, kterou vhodíte do kontejneru na tříděný sběr, tak
zvyšuje finanční částku, kterou obce dostane. Schválili jsme také pravidla pro hos-
podaření s obecními prostředky na začátku roku, která platí do doby schválení roz-
počtu, plánovanému na nejbližší jednání zastupitelstva obce. 

Prosinec byl ve znamení sněhové nadílky, a tak jsme si užili bílé Vánoce i Silvestra.
Odhrnování sněhu nám, jako každoročně a bez větších komplikací, zajišťuje firma
pana Antonína Lišky. Sotva skončily novoroční oslavy, tak už 9. ledna 2011 jste se
mohli účastnit Koncertu vánočních zpěvů, který uspořádal chrámový sbor a Schola
v kostele sv. Jiří. Všichni návštěvníci měli možnost přispět peněžním darem do po-
kladničky, která byla součástí Tříkrálové sbírky, a byli odměněni krásnými sboro-
vými zpěvy a koledami. Naše poděkování patří nejen zpěvákům a hudebníkům, ale
vám všem, kdo jste na Tříkrálovou sbírku přispěli. Jiří Carbol, starosta obce

Rada obce vyhlašuje soutěž: „Nová podoba názvu současného Zpra-
vodaje“

Podmínky soutěže: Vymyslete nový, neotřelý, snad i originální název pro naše mě-
síční periodikum, které ve své aktuální podobě nese název ZPRAVODAJ. Nový název
bude tvořen jedním nebo max.dvěma slovy. Nejvhodnější název bude honorován.

Své návrhy zasílejte — prosím — na email: mistostarosta@dobra.cz nebo doručte
v zalepené obálce s textem „Nový název“ na podatelnu OÚ do 11. února 2011 — ne-
zapomeňte uvést své celé jméno a adresu bydliště. Děkujeme za váš zájem. 

Navýšení počtu projíždějících nákladních automobilů — vysvětlení:
S koncem minulého roku došlo k nebývalému nárůstu počtu projíždějících ná-

kladních automobilů přes naši obec. Společně s tímto velmi nepříjemným jevem
(a s odkazem na nedávný „boj“ o výstavbu obchvatu obce) a v návaznosti na stíž-
nosti ze strany občanů nás pochopitelně zajímala příčina a obrátili jsme se s dota-
zem na Magistrát města Frýdku–Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství.
Ten nám zaslal odpověď, z níž vybírám (cituji) některé pasáže:

„Zakrytí dopravního značení zakazující vjezd vozidel s okamžitou hmotností nad
12t po silnici II/648 v úseku Frýdek–Místek—Dobrá bylo provedeno v souvislosti s po-
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volením částečné uzavírky provozu na krajské silnici III/4773 ve Frýdku–Místku, část
Skalice ve dvou úsecích z důvodu sesuvu svahu a tím poškozením tělesa silnice a na-
řízení objížďky v návaznosti na výše uvedenou uzavírku pro vozidla s okamžitou
hmotností nad 3,5 tuny (mimo bus) a stanovení objízdné trasy: silnice II/477 přes
obec Staré Město, Frýdek–Místek, II/648 přes obec Dobrá, III/4774 Nošovice, Vyšní
Lhoty, Raškovice, zpět na silnici III/4773 směr Skalice. Doba uzavírky byla stanovena
od června 2010 do 31. 7. 2011.

Povolení částečné uzavírky vydal zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství,
jakožto věcně a místně příslušný úřad pod č.j. …… ze dne 9. 10. 2010 a jedním
z účastníků řízení byla i obec Dobrá.“ (konec citace z dopisu).

Všimněte si laskavě vyznačené části textu odpovědi — ano, obec Dobrá byla jed-
ním z účastníků řízení, účastníkem s právem nesouhlasit, odvolat se a navrhnout ji-
nou variantu objízdné trasy. Obec toto — z neznámých důvodů — neučinila, po
dobu třiceti dnů, po kterou se odvolat mohla, mlčela. Proto se v současné době sna-
žíme o změnu rozhodnutí a nabízíme Magistrátu města Frýdek–Místek, odboru do-
pravy a silničního hospodářství jinou objízdnou trasu, mimo naši obec — tedy ob-
chvat obce. Nad rámec této snahy hodláme jednat také s novým vedením automo-
bilky Hyundai, neboť jejich dodavatelé a smluvní dopravci počali využívat objízd-
nou trasu po vzoru všech ostatních řidičů a všichni svorně jezdí přes naši obec. 

O průběhu jednání s odpovědnými pracovníky Magistrátu města F–M vás bu-
deme informovat.

Křest knihy „U nás v Dobré“ u nás v Dobré.
Úvodem mi dovolte zamyšlení…
Každé město či obec tvoří svou historii. Tato je postupně v čase zaznamenávána,

popisována, dokumentována, líčena,…a za touto záslužnou činností vždy stojí lidé.
Kronikáři. 

Není pravidlem, aby ve všech městech a obcích naší vlasti žili lidé, kterým učaro-
vala historie do takové míry, že se jí věnují celým svým srdcem, dokážou se v ní ori-
entovat, umějí rozpoznat, která událost má výrazný historický dopad, která je pou-
hým statistickým údajem — kteří lidé obec pozvedli svým jednáním a chováním,
o jakých stavbách podat svědectví, poukázat na přírodní jevy a krásy samotné obce
i jejího okolí — to vše s citem, s láskou ke slovu, s hrdostí a uměním zaujmout.

Ani si neuvědomujeme (nemáme na to čas…nebo nám to ani nepřijde…nevěnu-
jeme tomu pozornost…) jak důležitou aktivitu tito lidé činí. Nejedná se o pouhé
záznamy „něčeho z historie“, o výčet historických událostí a přiřazení čísel k nim,
o strohá a stručná fakta…tito lidé historií žijí, jsou jí naplněni a chtějí se s námi o ni
a její vliv na současný život podělit. A rozhodnou se kupříkladu napsat knihu…jako
tomu bylo v případě našeho kronikáře, pana Rostislava Vojkovského.

Vzhledem k tomu, že kniha pana Rostislava Vojkovského má všechny výše uve-
dené atributy (a některé další se nedají ani pojmenovat, natož vyjmenovat…), a že
se jedná o vskutku výjimečnou publikaci, jíž se nemohou „pochlubit“ ani některá
velká města, rozhodli jsme se připravit slavnostní Křest této knihy.

Máte-li pocit, že jsme vám promluvili z duše a chcete se podílet na oficiálním po-
děkování autorovi ? Že si nepamatujete, že by se v Dobré někdy něco křtilo ? Děti,
prapor…ale kniha?

Pak si udělejte čas v úterý 15. února 2011 a přijďte do sálu základní školy. Začátek
v 17 hodin. Těšíme se na to, až společně poděkujeme autorovi za knihu s velký K. 
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT… 

…jistě jste si všimli, že spolu se Zpravodajem dostáváte také kalendář z dílny
pana Rostislava Vojkovského. Naleznete v něm téměř veškeré informace potřebné
k pohodovému žití. A pořizovací cena? 9 (slovy: devět) korun českých jeden kus —
včetně DPH.

Cenu uvádíme pouze pro ty z vás, kteří by bez znalosti tohoto faktu nemohli
usnout… a vězte, jsou mezi námi i takoví…

* * *
…v současné době je vše připraveno k zahájení výběrového řízení na zpracovatele

a provozovatele webových stránek obce. Na veškerých podstatných záležitostech
týkajících se vzhledu, funkčnosti a administrace se domluvili na pracovním jednání
lidé (převážně ti mladší…za aktivní účasti těch starších), kterým není jedno, kterak
se obec prezentuje navenek.

Nové www strany obce by měly být přehlednější, především však vždy aktualizo-
vané, zajímavé a čtivé.

* * *
…ve sportu, ale i v životě obce dochází k předávání štafety. Jednu z nich převzal

pan Jiří Pastor, náš nový spolupracující fotograf (jeho snímky doprovázejí Tříkrá-
lový fotbalový turnaj). Bývalý fotograf obce — pan Ladislav Žurek — bude nadále
spolupracovat na slavnostním vítání nových občánků do naší obce. Patří mu dík za
dokumentární práci pro obec v minulých letech.

* * *
…obec (chcete-li obecní úřad) rozšířil svůj vozový park. Bývalý ředitel zdejší au-

tomobilky věnoval obcím Nošovice, Nižní Lhoty a Dobrá po jednom vozidle Hyun-
dai i30 CW. Jedná se o tzv. manažérské vozy, cca jeden rok staré.

Chceme touto cestou ještě jednou poděkovat a popřát panu řediteli úspěšné pů-
sobení v jeho nové funkci v jeho rodné zemi.

OBEC DOBRÁ  VE SPOLUPRÁCI S KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISÍ
pořádá 
v sobotu 26. února 2011 v 19.00 hodin ve společenském
sále základní školy Dobrá

OBECNÍ PLES
K tanci a poslechu Vám bude hrát skupina Krakatit.
Nebude chybět bohatá tombola a kulturní program.

Cena vstupného i s večeří je 250 Kč.

Srdečně vás zveme.

Vstupenky budou v prodeji od 16. února 2011 od 8 hodin
na Obecním úřadě Dobrá (finanční referát)
a u paní Václavky Polákové — ve stánku v Dobré–střed.



Nenechte si  ujít…
Z akcí plánovaných kulturní komisí při radě obce Dobrá vybíráme:

Křest knihy „U nás v Dobré“ 15. 2. 2011 17.00 h, společenský sál ZŠ

Obecní ples 26. 2. 2011 19.00 h, společenský sál ZŠ

MDŽ —11. 3. 2011 • Zdravice dětí MŠ a ZŠ — cimbálová muzika „Kotci“ 

Ani sportovní komise nezahálí… a pořádá:
Kulečníkový turnaj v restauraci Na Špici; začal již v lednu a je dlouhodobý…
…pro milovníky této hry připravuje sportovní komise i turnaj jednodenní.

V měsíci březnu se uskuteční 2. ročník turnaje ve stolním hokeji (šprtec), který
pořádá Klub BHC Dobrá.

O přesných termínech obou výše uvedených sportovních akcí budete s předsti-
hem informováni prostřednictvím Zpravodaje nebo na plakátovacích plochách.

Jménem členů obou komisí zveme k účasti i zábavě !

Výstavba splaškové kanalizace — aktuální informace:
V rámci prvního kontrolního dne výše uvedené stavby ve stávajícím roce (dne 17.

ledna 2011) byla ze strany dodavatele podána informace, kterou si obec vyžádala
pro snazší orientaci vás, občanů — ať už se vás výstavba fyzicky týká, nebo jste jí ně-
jakým způsobem omezováni.

Z informace vyplývá, že v následujícím období — do 15. února 2011 — bude do-
končena stoka AC 25 a započata stoka AC 22 ( tady bych chtěl upozornit na omezení
v dopravě — dodavatel přislíbil, že zajistí průjezd, bude-li to jen trochu technicky
možné — v opačném případě se již nyní omlouvá za problémy způsobené stavbou
— plynulý průjezd, objízdné trasy…).

Druhá pracovní skupina dodavatelské firmy pokračuje v práci na stoce AJ, až po
šachtici č. 485.

Třetí pak dokončí stoku AL — po šachtici č. 543 a přesune se na stoku AL 1.

Poznámka: Pokud se budete chtít orientovat v názvech stok a jejich očíslovaní,
stejně jako v případě šachtic, navštivte obecní úřad a seznamte se s postupem prací
přímo v projektové dokumentaci — je k dispozici na chodbě v 1.patře obecního
úřadu. Mgr. Milan Stypka, místostarosta

Poděkování
Jako každoročně před Vánoci, tak i v loňském roce navštívili pan starosta Ing. Jiří

Carbol a místostarosta Mgr. Milan Stypka naše občany umístěné v domovech dů-
chodců, kterým předali dárkový balíček. Poděkování patří paní Václavce Poláková,
za vytvoření těchto hodnotných balíčků, které poskytla obci jako sponzorský dar.

Radka Mohylová, matrikářka
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Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční ve středu:
2. 2. 2011, 2. 3. 2011 vždy od 16.00 do 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá,
1. poschodí, zasedací místnost č. 18.

Poutě a mše svaté v roce 2011:
Farní kostel sv. Jiří Dobrá: 
malá pouť — neděle 24. 4. v 8.00 a 10.30 hod. (Velikonoce) 
velká pouť — neděle 1. 5. v 8.00 a 10.30 hod. (biskup Mons. F. V. Lobkowicz, Opa-
rem)
krmáš — neděle 18. 9. v 8.00 a 10.30 hod.

Základní ‰kola v Dobré informuje…
Všechno nejlepší v novém roce 2011!

Pro nás všechny začal nový kalendářní rok, pro nás v základní škole je polovina
školního roku 2010/2011 téměř za námi.

Blíží se pololetní vysvědčení — uzavírají se známky, píší se prověrky, různé testy,
mnozí žáci jsou zkoušeni ústně a většina z nich se snaží dosáhnout co nejlepších
výsledků.

I přesto všechno si žáci 6. ročníku v hodinách českého jazyka — v literární vý-
chově našli čas a pokoušeli se vytvořit vlastní báseň.

Přečtěte si ukázky žáků ze 6. B třídy.

Báseň Lesní zvířátka v zimě
Jakub Alexa Matěj Hanke 

Mám vymyslet básničku Za naší zahradou je úzká cestička,
O létě a sluníčku. chodívá po ní srnečka maličká.
Má tam být i zahrada V zimě ve sněhu chodí na zahradu,
To bude fakt paráda. možná si v mrazu chce zlepšit náladu.

To je úkol pro muže? Já jsem kluk hodný z doberské vesnice,
Kdopak mi s tím pomůže? zvířátka lesní mám rád velice. 
Vůbec nic mě nenapadá Do lesa zanesu srnečce jablka, sůl,
Snad že v zimě sníh tu padá. rád bych jí dal i oběda svého půl.

Ještě hory, taky les Okolo krmítka vidím poskakovat hubené zajíčky,
A napsat to mám celé dnes. myslivci jim tady donesli hromadu mrkvičky.
Uříznu si ostudu Zima je období těžké pro ptáky, srny i zajíce,
Básníkem fakt nebudu! pomozme jim přežít ho, zanesme jim zrní, seno

a ovoce!



Jaro, kde jsi?
Markéta Králíková

Přišla zima, venku sněží, Však on ten sníh jednou ztaje,
kočičkám se chloupky ježí. zazelenají se háje. 
Vločky letí po lese, Zimní zvonek dozvoní
kam je vítr odnese? a květy svět provoní.

Ptáčkové se zimou krčí, A znovu se budem(e) dívat,
pejsek na tři krále vrčí. jak motýlci dovádí,
Zima ještě nejde spát, a přitom si vychutnávat,
hodlá dlouho kralovat. jak nás slunce pohladí.

Informace pro všechny
Vydávání vysvědčení v pondělí 31. ledna 2011.
Pololetní prázdniny v pátek 4. února 2011.
Jarní prázdniny od pondělí 7. února do pátku 11. února 2011.

Mgr. Eva Brudíková

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek–Místek
vyhlašuje pro školní rok 2011/2012

Zápis do 1. tříd se uskuteční ve středu 26. ledna 2011 v budově školy od 13.00 do
17.00 hodin.

U zápisu přivítáme děti narozené od 1. září 2004 do 31. prosince 2005.

Vážení rodiče, nezapomeňte k zápisu přinést rodný list vašeho dítěte, váš občan-
ský průkaz a případné rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Náš vzdělávací program Dobrá škola — dobrý start vyjadřuje hlavní myšlenku —
dobře připravit žáky na středoškolské studium, na praktický život a na uplatnění se
ve společnosti.

Desatero pro prvňáčky
• Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče.
• Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na

mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat. 
• Umím uvázat na tkaničce kličku.
• Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
• Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
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• Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
• Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
• Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
• Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
• Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
• Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

Pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční Den otevřených dveří na 1. stupni
dne 21. 1. 2011. Od 7.50—8.35 organizovaná prohlídka školy, od 8.45—9.30 možnost
navštívit výuku na prvním stupni. 

Bližší informace: www.zsdobra.cz, zsdobra@zsdobra.cz, (558 412 461)

MŮŽEME VAŠIM DĚTEM 

• ZŠ Dobrá = získala titul Ekoškola 2010 = Žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci
školy se společně snaží zlepšit životní prostředí školy a jejího okolí,

• příprava pro budoucí prvňáčky — „Metoda k dobrému startu“,
• počítačová gramotnost (výuka informatiky od 4. ročníku),
• kvalitní vybavení školy nejmodernější IC technikou,
• nadstandardní využití IC technologií ve výuce,
• zaměření na environmentální výchovu,
• výuka angličtiny od 3. ročníku a druhý cizí jazyk od 7. ročníku,
• péče o děti se specifickými poruchami učení,
• příjemné prostředí školní budovy,
• projektové vyučování,
• plavecký výcvik,
• individuální přístup vyučujících k vašim dětem,
• široká nabídka zájmových kroužků: florbal, keramika, atletika, košíková,

pěvecký kroužek, hrátky s angličtinou, výtvarný kroužek, sportovní kroužek,
• školní družina od 630 do 730 a od 1130 do 1630 hodin,
• multifunkční sportovní areál k výuce tělesné výchovy a k činnosti sportovních

kroužků,
• řada mimoškolních akcí,
• čtyři interaktivní tabule na 1. stupni,
• výborná školní kuchyně — výběr ze dvou jídel,
• informace pro rodiče — každá třída má své stránky s aktuálními informacemi,
• týdenní plány — rozvržení učiva, úkoly, pomůcky, akce, …
• dostupná doprava do školy i ze školy — autobusová zastávka, vlakové nádraží je

pár metrů od školy,
• návštěva divadelních představení,
• kurzy zdravotní pomoci,
• lyžování a bruslení za školou atd.



ZPRÁVIâKY Z NA·Í ·KOLIâKY
V tomto školním roce nabízí naše MŠ tyto zájmové kroužky:
— Výtvarný kroužek, který vede paní učitelka Lenka Tvrdá
— Kroužek „Angličtina hrou“— ten pro děti připravuje paní učitelka Eva Kavková
— Hudebně dramatický kroužek s výukou hry na flétnu, jež je určen i mladším

dětem, vede p. uč. Mgr. Ludmila Sikorová
— „Pohybovky“ — pro děti, které mají především rády pohyb a sport, připravuje

p.uč. Bc. Eva Březinová
— „Hbitý jazýček“ vede p. uč. Mgr. Drahomíra Dvořáčková
— Především chlapcům je určena „Fotbalová přípravka“ pod vedením bývalé p.uč.

Jaroslavy Velčovské
— Společné akce rodičů a dětí pak během celého školního roku připravuje p. uč.

Miroslava Alferyová

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Začátkem měsíce prosince proběhla v naší MŠ jako každý rok Mikulášská nadílka,

která měla tentokrát trochu jiný scénář než obvykle. Děti nejprve shlédly divadelní
představení „Dvě čertice nezbednice,“ pak se vrátily zpátky do svých tříd, kde s na-
pětím očekávaly příchod Mikuláše, anděla i čerta. Mikuláš v každé třídě děti po-
chválil, když mu hezky zazpívaly či přednesly básničku.

Ale také dětem připomněl některé drobné prohřešky. Děti mu slíbily, že se polepší
při uklízení hraček či dojídání jídla. 

Nakonec každé dítě dostalo od Mikuláše, čerta a anděla adventní kalendář a balí-
ček s ovocem a sladkostmi.

Děkujeme dodatečně každoročním sponzorům naší Mikulášské nadílky.
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VÁNOČNÍ BESÍDKA
Další pravidelnou prosincovou akcí naší MŠ byla Vánoční besídka, která proběhla

za přítomnosti rodičů, babiček, dědečků i sourozenců.
Děti všech čtyř tříd si společně s paní učitelkami připravily pro své blízké vánoční

pásmo plné básniček, dramatizací, vánočních písniček a koled. Děti pak společně
s rodiči vyráběly zvonečky, mobily s vánočním tématem či zdobily vánoční baňky,
které dětem ze třídy Sluníčko zajistil pan Budinský.

Maminky ze třídy Broučci také soutěžily o „Nejoblíbenější rodinný recept na vá-
noční cukroví,“ kdy tři vylosované maminky získaly milý dáreček, který pro ně při-
pravila paní Janetková.

Závěrem všichni společně ve všech třídách ochutnávali vánoční cukroví, jež
upekly jak děti v jednotlivých třídách, tak i šikovné maminky. Proto děkujeme
i všem rodičům, kteří se aktivně podíleli na této zdárné akci.

Mgr. Drahomíra Dvořáčková
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Pohár starosty obce Dobrá zůstal doma
Poslední soutěž roku se pravidelně koná v Dobré. Tak tomu bylo také před loň-

skými Vánocemi. Turnaje o pohár starosty se zúčastnilo 140 závodníků z deseti
klubů Moravskoslezského kraje. Příjemným překvapením byla také účast judistů ze
vzdáleného Znojma a Litoměřic. Slavnostního zahájení se ujal místostarosta obce
pan Milan Stypka, který pozdravil všechny přítomné a popřál jim úspěch v boji. 

Souboje se odehrávaly v obou školních tělocvičnách za velké pozornosti a po-
vzbuzování přihlížejících diváků. Celá šedesátka domácích borců byla zárukou
dobrého umístění v hodnocení oddílů. Jejich početní převaha byla podpořena také
velmi kvalitními výkony, které jednotlivci předváděli. 

Porazit Dobrou na domácí půdě je velmi těžký úkol a ani tentokrát se to žádnému
z hostujících klubů nepodařilo. S velkým bodovým rozdílem vybojovala Dobrá
první místo a největší pohár před druhým Baníkem Ostrava a třetím Mittalem Os-
trava. Ocenění za čtvrtou příčku obdrželi také borci ze Znojma. 

Největšími oporami našeho týmu byli především Doberští vítězové a medailisté
jednotlivých kategorií, Michal Gomola, Marie Dužíková, Petra Stachová, Denisa
Štěrbová, Sabina Čížková, David Holeček, Natálie Filipcová, Matyáš Fusek, Nikolas
Hromják, Luděk, Eliška a Karolína Kubíčkovi, Václav Mališ, Karolína Konečná, Mar-
tin Surma, Pavel Ivaniuk, Karel Paško a Vít Šnajdr. Celkem vítězné družstvo vybojo-
valo 96 vítězných utkání, získalo 39 medailí z toho 13 zlatých. 

V Třinci jsme
excelovali

Také na první soutěži
letošního roku dosáhli
judisté z Dobré výbor-
ného výsledku. Malá
cena Třince byla pro
naše judisty nečekaně
úspěšná. V konkurenci
140 závodníků z 13 od-
dílů dominovalo 23 na-
těšených borců Spor-
tovního klubu policie,
kteří po vánoční pauze
předváděli skvělé vý-
kony. Získali jsme 21
medailí a první místo
v soutěži družstev před
Baníkem Ostrava a Pio-
nýrem Bohumín. Výhra
v této soutěži potvrdila
kvalitu jednotlivců,
vždyť téměř každý člen
závodního týmu si při-
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vezl medaili. Z Doberských vybojovali zlato Luděk a Karolína Kubíčkovi, stříbro Ma-
rek Spilka, Adam Andruško, Eliška Kubíčková, David Holeček a ve vyšší věkové ka-
tegorii Karolína Kubíčková. Bronzovou medaili si dovezli, Nikolas Hromják, Pavel
IvaNiuk a Petra Stachová. 

Zimní soustředění se uskuteční v období prázdnin od 6. 2. do 9. 2. 2011
v prostorách ZŠ na Hukvaldech. Náplní soustředění bude kvalitní trénink a také ly-
žování na sjezdovce místního Sokola. Rádi přivítáme také omezený počet zájemců
z řad dětské veřejnosti, pro které bude program příjemným zpestřením a možností
vyzkoušet si judo zábavnou formou. Bližší informace na www.judo–morava.cz,
nebo na tel. č. 605 513 429.

Divadlo bude opût v Dobré!
Doberský kulturní spolek, který letos slaví první výročí svého vzniku, pro vás ob-

čany Dobré připravil v minulém roce spoustu akcí, soutěží a zábavy. Mezi akce,
které jsme pořádali, patřily například večery deskových her, vlastivědné vycházky
s kronikářem, divadelní představení, fotosoutěž, vánoční pokrový turnaj nebo třeba
Dobrfest. Nebude tomu ani jinak v tomto novém roce, kdy se budeme snažit trochu
obohatit váš kulturní život. 

Během vánočních
svátků proběhl v hos-
podě Na Špici Vánoční
pokrový turnaj, kte-
rého se zúčastnilo 26
hráčů u tří hracích
stolů. Vítězem turnaje
se stal Petr Pavliska,
na druhém místě se
umístil Petr Nohel a na
třetím Břetislav Vláčil.
Výhercům gratulu-
jeme a těšíme se na
další pokrový turnaj,
který pro vás opět  rádi
přichystáme. 

Mezi nejbližší při-
pravované akce patří
již tradiční Večer des-
kových her, který proběhne ve čtvrtek 27. ledna od 18.00 v salónku restaurace Cy-
klobar. 

Na druhý únorový víkend jsme pro vás zajistili divadelní představení, které vás ji-
stě pobaví, neboť se bude hrát známá Cimrmanova hra Hospoda Na mýtince. Tuto
hru, v podání amatérského divadelního seskupení z Bruzovic a okolí, můžete shléd-
nout v neděli 13. února od 17.00 v multifunkčním sále při ZŠ Dobrá.

Vstupné je dobrovolné. Více informací naleznete na našich webových stránkách
www.dobrakultura.cz, a také na plakátech vyvěšených po obci. 

Doberský kulturní spolek, o.s.
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Tříkrálový turnaj  8. ledna 2011
V sobotu  8. ledna 2011 se v tělocvičně základní školy  konal již tradiční Tříkrálový

turnaj v malé kopané. Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev, která se mezi sebou utkala
v  nelítostném boji o nejlepší tým. Naštěstí  se zápasy obešly bez zranění a na dru-
hou stranu přinesly spoustu nezapomenutelných zážitků všem divákům.

Vítězem turnaje se stal tým JELENI, následován RYCHLÝMI  ŠÍPY a třetí pozici ob-
sadil PANČA TEAM. Králem střelců se stal PETR RAJNOCH se 14 přesnými zásahy.

Po skončení turnaje se všichni hráči vrhli na hromadné hodnocení klání, které tr-
valo do pozdních nočních hodin.

Tato akce proběhla pod záštitou TJ Sokol Dobrá a za významné finanční pomoci
sportovní komise obce Dobrá.

Všem hráčům, organizátorům, členům sportovní komise a v neposlední řadě
panu místostarostovi,  který předával vítězům ceny, bych rád poděkoval a těším se
na další ročník. Pavel Baran
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Co dûlají myslivci v zimû
V prosinci nám příroda nadělila velice různorodé počasí. Nejdříve nám nasněžilo

mnoho sněhu a zvěř to neměla lehké. V tomto počasí se soustředila v blízkosti kr-
melců, kde jsme ji přikrmovali. Srnčí zvěři jsme prošlapávali chodníky jak ke kr-
melci, tak například i k vodě. Srnčí zvěř není schopna ukojit žízeň pouze pojídáním
sněhu, musí mít přístup k tekoucí vodě. Proto je důležité, aby jejich napajedla ne-
zůstávala dlouho zamrzlá. 

Na Vánoce většina sněhu roztála a zvěř to měla jednodušší. Velké a dlouhotrvající
mrazy ji však také nejvíce nesvědčí. Zvěř se shlukuje na vyrostlé řepce, ze které když
ji spase ve větším množství, dostane koliku a v nejhorším případě se otráví
a oslepne. Proto je nutné, aby tuto stravu prokládala jadrným krmivem — ovšem,
které je pro ně dietetickou stravou. 

Na Štědrý den všichni myslivci dodržují tradice a připraví zvěři taky nadílku, a to
ve formě pestré stravy. Nachystali jsme zvěři jablka, mrkev, letninu, nějaké to suché
bílé pečivo apod. Bažantům jsme také přidali více kukuřice a ječmene do zásypů
a nezapomněli jsme ani na malé opeřence. Ptáci přijdou přes noc až o třetinu své
hmotnosti a musí ji přes den opět nabrat, jinak zahynou. Nezapomeňte ptáčkům
nasypat nějakou tu slunečnici, zrno či mák, nebo lojovou kouli. Můžete se potom
kochat nádhernými pohledy na krmící se sýkorky či jiné ptáky. 

Srncům začalo opět růst jejich paroží. Při parožení potřebují mnoho minerálů, ze
kterých poté tvoří parůžky. V těchto dnech také zvěři předkládáme jmelí, které je
pro ně zdrojem mnoha živin a léčiv. Je to až kupodivu, ale srnčí zvěř dokáže spořá-
dat jmelí včetně hrubých větviček, protože je pro ně velice chutným zpestřením
stravy v této době. S přelomem roku se změní i metabolismus srnčí zvěře a již ne-
spořádá tolik jadrné stravy a přechází spíše na spásání předloženého jemného sena
a více jí předložené kaštany a žaludy. Musíme všichni doufat, že si udělala zvěř do-
statečné zásoby na zbytek zimy a také musíme doufat, že nebude opět velká a dlou-
hotrvající sněhová nadílka v březnu, tato zvěř nejvíce vysiluje. 

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 rozlouskne a dostane se k jádru plodu. 

Mgr. Vítězslav Pantlík, MS Vrchy Dobrá–Pazderna
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Včelařský kroužek v Dobré
V roce 2009 začal při ZO ČSV v Dobré vyvíjet činnost včelařský kroužek. Hlavním

cílem jeho vzniku bylo seznámit s krásou včelaření naši nejmladší generaci, která je
mnohdy vlivem současné hektické doby pohlcena jinými, „moderními“, zájmy
a k přírodě již nemá příliš dobrý vztah. Dalším důvodem bylo dětem ukázat, že včel
se člověk bát nemusí, že to nejsou žádní naši nepřátelé ale naopak velmi užiteční
a pracovití tvorové. Vždyť kromě toho, že včely opylují stromy a různé zemědělské
plodiny, nám poskytují také „své výrobky“ — med, propolis, který se používá v lé-
kařství nebo vosk, jenž slouží především k výrobě svíček. V současné době je členy
včelařského kroužku celkem 12 dětí. 

Děti se v rámci činnosti kroužku seznamují s teoretickými i praktickými záleži-
tostmi týkajícími se včelaření. V rámci teoretické přípravy mají možnost sledovat na
DVD různé dokumenty týkající se problematiky včelaření u nás i ve světě. V rámci
praxe se pak věnují uplatňování těchto získaných informací, mohou se podívat, jak
to vypadá v úlu, jak se liší královna od trubce a dělnice atd. Děti mají k dispozici dvě
včelstva, která se nacházejí v rámci včelařského areálu v Dobré. Včelařský kroužek
se koná každou středu v chatce Včela v Dobré, dětem se věnuje předseda ZO ČSV
v Dobré Petr Vitula. V roce 2010 byla činnost včelařského kroužku výrazně podpo-
řena dotací, kterou obdržel od ArcelorMittal Frýdek–Místek. Takto získané peníze
byly pak použity na nákup důležitých ochranných pomůcek a zařízení potřebných
ke včelaření jako jsou včelařské klobouky, úly a pomůcek k ošetřování včelstev. 

Za ZO ČSV v Dobré Mgr. Petr Juřák 
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Vánoãní turnaj v Dobré s Miroslavem Matu‰eviãem
Vánoční fotbalový turnaj, který proběhl v sobotu 11. 12. 2010 prostorách tělocvi-

čen ZŠ Dobrá se dle nás vydařil a pevně doufáme, že všichni, kteří se ho zúčastnili
a přišli ať už v pozici diváka, či aktivního hráče odcházeli spokojeni. Vždyť dobrá
nálada byla na všech vidět a určitě k tomu přispěl nádherný fotbal našich dětí, do-
provodné soutěže pro děti i dospělé, spousty dárků a výborné občerstvení, které pro
nás všechny obětavě připravovali manželé Alexovi a realizační tým včele s trenéry
fotbalové mládeže TJ Sokol Dobrá — jmenovitě Jaroslava Velčovská, Martin Budín-
ský, Martin Konvička, Tomáš Helvín, Kamil Zícha, Radim Miarka, Tomáš Lepík a Mi-
roslav Pavlásek. Zdravotní dozor nad turnajem zajistila MUDr. Jarmila Hankeová.

Díky předsedovi TJ Sokol Dobrá Pavlu Baranovi nás návštívila a celý turnaj osvě-
žila svou přítomností fotbalová ligová celebrita — Miroslav Matušovič — v sou-
časné době hráč Kyperského ligového celku Apollonu Limassol, který v minulosti
získal titul Mistr ČR v Gambrinus lize s FC Baníkem Ostrava a poté i s AC Sparta
Praha a byl i v širší nominaci Reprezentace ČR — byl to jistě velký zážitek pro
všechny děti, zejména když pak z jeho rukou dostali vítězové medaile a další oce-
nění. Zahájil také finálový zápas čestným výkopem a zúčastnil se soutěže o krále
střelů mezi dospělýma, kde však jeho „panenkovský dloubák“ náš brankář bez-
pečně pokryl. Jako cenu útěchy jej však realizační tým přivítal mezi sebe a obdaro-
val jej také čestným klubovým trikem.

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhají a dokážou tak v této době na-
jít prostředky, aby fotbal pro děti z Dobré a jejího okolí byl zajímavější a spojen
s radostnými okamžiky, na které budou jistě ještě dlouho vzpomínat.

Jsme rádi za vaši přízeň! Děkujeme: Autodoprava Martin Friedl, Oční optika Pat-
ria — Olga Zagrapanová, Stavby — Stanislav Horák, Řeznictví a uzenářství Carbol
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corps., AMC gastronom Miloš Andrle, C 2 Net ing. Roman Cviček, Alprotel Group s.r.o.
Dalibor Gomola, Alprotel Office s.r.o. Luboš Sváda, Alois Sedlařík, elektro — Jaroslav
Malyšek, elektro — Jaroslav Hadaščok, Alice Tancerová, ZŠ Dobrá, Obec Dobrá, Kokoř
Arnošt, Michal Bernášek, Bistro Klímek.

Děkujeme všem, kteří se společně s námi podílejí na volnočasových aktivitách
našich dětí a mládeže, vždyť letošního turnaje se zúčastnilo na 40 aktivních hráčů
všichni z TJ Sokol Dobrá (předpřípravka+přípravka+žáci). Velmi přivítáme jakou-
koliv pomoc i nefinanční při budování zázemí pro naše nejmenší.

Co nás těší nejvíce je vstoupající návštěvnost a zájem všech, kteří fandí fotbalu
a naší skvělé mládeži. V tomto turnaji nebylo důležité kdo zvítězí, protože zvítězili
všichni, kteří se jej zúčastnili a svým výkonem a chováním přispěli ke krásné fotba-
lové atmosféře.

www.fotbaldobrauf—m.blog.cz
Všem přejeme úspěšný a šťastný Nový rok 2011 !

Za celý realizační tým turnaje — Miroslav Pavlásek

Změna ordinační doby DS Dobrá — MUDr. Iva Kučerová
Pátek 4. 2. 2011 7.30 — 9.00 hodin

Změna ordinace obvodního lékaře MUDr. Petra Moravec
31. 1.—4. 2. 2011 DOVOLENÁ

V úterý a středu 12.00—16.00 hodin zástup v ordinaci v Dobré, jinak ošetří MUDr.
Pitřík v ordinaci na Lučině.

Z loňské návštěvy Klubu seniorů v automobilce Hyundai v Nošovicích.

Nabízím k pronájmu byt 3+1, nebo i jednotlivě,
v řadovém domě ve středu obce Dobrá.

Bližší informace na tel. č. 724 074 004

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.–Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
Uzávěrka příštího čísla 14. února 2011. — 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


