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Pracovní setkání s družební obcí Buczkowice při přípravě dotačních titulů.
Schůzka v parku, diskuse s autorem studie nad rekonstrukcí parku.

Dopravní situace na kfiiÏovatce „za kinem“
Vážení spoluobčané,
Obec Dobrá vede již od uvedení obchvatu obce Dobrá do provozu čilou
korespondenci s kompetentními orgány ohledně řešení nepřehledné křižovatky silnic II/648, III/4774 a III/4733 ( křižovatka „za kinem“) v obci Dobrá.
V rámci příprav průmyslové zóny Nošovice jsme rovněž upozorňovali na skutečnost, že současný stav křižovatky, s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu, je nevyhovující a v případě výstavby a následném uvedení do
provozu automobilky Hyundai bude katastrofální. Naše slova a varování nebyla
brána v úvahu a současný nevyhovující stav to jen potvrzuje. Realizace protihlukových opatření v této křižovatce byla asi tou poslední pomyslnou „kapkou“.
S potěšením Vám oznamujeme, že dne 14. 7. 2008 obec Dobrá obdržela dopis
pana náměstka Moravskoslezského kraje pana Pavola Lukši s následujícím
obsahem:
„Vážená paní starostko,
obdržel jsem Vaše podání, jehož obsahem je opakované upozornění na neúnosnou dopravní situaci na křižovatce silnic č. II/648, III/4774 a III/4733 v obci
Dobrá. Jak uvádíte, intenzita dopravy v tomto místě stále vzrůstá a společně
s vybudováním protihlukových stěn tak vzniklo velice nebezpečné místo ohrožující všechny účastníky silničního provozu. V návaznosti pak žádáte o přebudování současné křižovatky na křižovatku okružní, což by přispělo k zpřehlednění
dopravní situace, celkovému zklidnění dopravy snížením rychlosti vozidel pohybujících se v křižovatce a zejména k eliminaci nejnebezpečnějšího manévru
vozidel — levého odbočení, čímž by se bezpečnostní situace silničního provozu
celkově výrazně zvýšila.
Vážená paní starostko, jak jistě víte, dopravní situací na předmětné křižovatce
jsme se zabývali již v loňském roce, kdy jste na tuto situaci upozornila — výsledkem jednání zainteresovaných subjektů pak byla úprava vodorovného dopravního značení na paprscích křižovatky, kterou následně zajistila Správa silnic
Moravskoslezského kraje, p.o.
Protože jsem si však vědom vážných dopravních problémů v obci Dobrá, které
i po provedených opatřeních přetrvávají a jsou způsobeny právě nevyhovujícím
stavebně — technickým stavem zmíněné křižovatky, opětovně jsem tuto problematiku projednal s příslušnými orgány, kde jsme po důkladném zhodnocení
všech aspektů společně dospěli k závěru, že rekonstrukci křižovatky silnic II/648,
III/4774 a III/4733 ( pravděpodobně přebudováním na okružní křižovatku) podpoříme. V součinnosti se Správou silnic Moravskoslezského kraje, v jejíž gesci je
příprava staveb na silnicích II. a III. tříd, připravíme dokumentaci potřebnou
pro stavební rekonstrukci křižovatky; o dalším postupu Vás budeme následně
informovat.
S pozdravem
Pavol Lukša.“
Tolik z citace dopisu a nám nezbývá něž poděkovat za vyslyšení našich proseb
a pohlídat si plnění slibů.
Bc. Tancerová Alice, starosta
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Dobré léto:
Naproti hlavního
vstupu do školy vznikl
nový chodník pro pěší
a několik parkovacích
míst. O prázdninách
byla přestavěna
učebna přírodopisu a
před prázdninami byl
zrušen starý plechový
plot u sokolského
hřiště. — Čápy jsme
pozorovali nejen na
komíně hasičárny, ale
i Oráče.
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Nepofiádek na „dfievoskladu“ aneb co bude dál
Pozemky na dřevoskladu jsou v majetku firmy CE WOOD a.s. ze Zlína a poslední
měsíce je to velice žhavé a diskutované téma.
Obec Dobrá zahájila jednání s touto firmou o možném prodeji pozemků či případném nájmu ve chvíli, kdy bylo zcela jasné, že původní umístění tradiční doberské pouti na pozemcích školního hřiště, z důvodu jeho rekonstrukce a výstavby
multifunkčního sportoviště, nebude možné a bude potřeba zajistit náhradní umístění poutě. Bohužel, s ohledem na přehnaně vysokou prodejní cenu, která nebyla
adekvátní skutečné ani tržní hodnotě, kterou majitel pozemků požadoval, obec
Dobrá se svou nabídkou neuspěla.
K dnešnímu dni je vlastník pozemků stále stejný, tedy firma CE WOOD, ale pozemek parc.č. 676/1 byl pronajat, což jsme zjistili ve chvíli, kdy se začaly na tento
pozemek navážet palety a různý jiný materiál, který z důvodu řádného nezajištění,
při silnějším větru, se volně pohyboval po tomto pozemku a rovněž mimo něj. V té
chvíli obec zakročila a nejenže upozornila majitele pozemku na tento stav s požadavkem okamžitého odstranění nevyhovujícího stavu, ale rovněž jsme se dožadovali informace, komu je tento pozemek pronajat a kdo je za tento stav zodpovědný.
Tuto informaci jsme však od majitele neobdrželi, ale dva zástupci nájemce, a to pan
Filipi a pan Gelnar, se dostavili na obec a slíbili, že veškerý navozený materiál bude
do pouti, tedy do konce dubna 2008, zpracován a odvezen. Občané okolních nemovitostí si při likvidaci palet užili prachu a hluku, ale byli velice tolerantní a shovívaví
neboť vize vyklizeného prostoru a nastolení předchozího pokojného stavu byla
velice lákavá. Nebudeme popírat, že i my jsme věřili slibům zástupců nájemce.
Realita byla však úplně jiná než sliby, jinými slovy, to co se zpracovalo a odvezlo
do poutě, bylo vše co se událo. Nájemce zpracoval pouze navezený materiál z kraje
pozemku, což z místní komunikace budilo dojem, že se na pozemku stále něco
děje. Na základě upozornění majitele nemovitosti v těsném sousedství s pozemkem
parc.č. 676/1, který však vyjádřil obavu rovněž za všechny majitelé nemovitostí,
které se v této bezprostřední blízkosti nacházejí, a to obavu z toho, že již delší dobu
na pozemku není vidět žádný pohyb pracovníků či jakékoliv jiné známky činnosti
a s největší pravděpodobností byl nájem ukončen, kdy dřevěné zbytky palet jsou
v důsledku velice teplého a suchého počasí vysušené a navíc si toto velice nehostinné zákoutí oblíbila mládež, která se zde schází nejen na kuřácké dýchánky.
Pokud by kdokoliv odhodil doutnající nedopalek, byla zde reálná hrozba požáru
s nedozírnými následky škody na zdraví a majetku.
Obec neprodleně požádala o pomoc při hledání řešení orgány státní správy. Dne
15. 8. 2008 bylo svoláno na místě samém jednání, kterého se zúčastnil zástupce
obce Dobrá, vedoucí Stavebního úřadu Dobrá, zástupce Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje, zástupce majitele — firmy CE WOOD, za nájemce
pan Gelnar a rovněž majitel nemovitosti pan Sedlařík.
Závěr z celého místního šetření a svolaného jednání byl stvrzen podpisy všech
dotčených stran, kdy se zástupce nájemce a zástupce majitele pozemku zavázali
odstranit všechen materiál v termínu do konce měsíce září 2008. Rovněž bylo
dohodnuto, že v případě nedodržení dohodnutého neprodleně přikročí Stavební
úřad Dobrá k finančním a jiným sankcím.
Buďme tedy trpěliví, ale již jen chvíli a nekompromisní pokud dohody dodrženy
nebudou.
Bc. Tancerová Alice, starosta
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Oprava silnice II/648
Jistě jste, vážení spoluobčané, zaznamenali čilý ruch na silnici II/648, na které se
provádí frézování starého živičného povrchu a v blízké době bude položen nový
koberec. Na základě četných dotazů vás, občanů, je potřeba objasnit tuto skutečnost a zamezit fámám, které se kolem opravy obcí „nesou“.
Obec Dobrá byla v rámci přípravy průmyslové zóny Nošovice vyzvána k předložení připomínek k plánované opravě povrchu této komunikace, která je dnes
v majetku Moravskoslezského kraje a ve správě SSMSK, Frýdek–Místek. Obci bylo
sděleno, že pokud se přikročí k opravě povrchu, lze učinit pouze takový rozsah
oprav, který bude nutný a oprávněný s ohledem na faktické poškození v důsledku
používání silnice při realizaci průmyslové zóny, zejména při rozvozu ornice. S ohledem na tuto skutečnost obec požadovala, aby nedošlo k navýšení nivelety vozovky,
která je dnes již cca 60—70 cm nad původní niveletou, kdy tento stav způsobuje
problémy majitelům nemovitostí sousedících se silnicí a rovněž, aby oprava byla
provedena komplexně, tedy včetně opravy povrchu krajnic, které léta opravu nezaznamenaly.
Na jednáních, které probíhaly koncem roku 2007 nám bylo sděleno, že s největší
pravděpodobností z nedostatku financí, k zásadní opravě povrchu nedojde, budou
opraveny pouze praskliny v silnici, což učiněno bylo. Jaké bylo naše překvapení,
když jsme se, a to zcela náhodou, dozvěděli, že do týdne bude zahájena oprava
celého povrchu silnice vedoucí centrem obce Dobrá! Okamžitě jsme si domluvili
schůzku na Správě silnic Moravskoslezského kraje, pracoviště Frýdek–Místek,
neboť obec nebyla na opravu předem nijak upozorněna. Součástí jednání byla rovněž snaha obce oddálit opravu povrchu a to z důvodu připravované stavby Dobrá
— rozšíření splaškové kanalizace, kdy tato silnice bude, v případě úspěšnosti obce
v žádosti o finance, opět „rozkopána“ a dojde k narušení celistvého povrchu. Bohužel, nám bylo sděleno, že se jedná o účelově a časově vázané finanční prostředky,
které je nutno vyčerpat nejpozději do října 2008 a není tedy možné jejich převedení
na opravy pro rok 2009. Rovněž jsme se dozvěděli, že s ohledem na skutečnost, že
silnice není v majetku obce, nemá vlastník v zastoupení SSMSK oznamovací povinnost vůči obci, tedy nikdo nebyl povinen nás upozornit, že tato oprava bude probíhat.
Obec Dobrá alespoň důrazně upozornila zástupce SSMSK, správa Frýdek–Místek,
že trvá na dodržení podmínek stanovených ve vyjádření ohledně opravy krajnic
a nenavyšování nivelety vozovky, tedy lidově řečeno, bude položen nový koberec
pouze v mocnosti, která bude odfrézovaná. Vyžádali jsme si kontakt na zhotovitele
opravy, firmu ODS — dopravní stavby Ostrava, kterou jsme o této skutečnosti informovali a dohodli jsme se na rozsahu a způsobu oprav krajnic, protože tento požadavek obce nebyl, bohužel, zapracován a zohledněn ve výběrovém řízení na zhotovitele opravy (co se týká požadavků na rozsah prací včetně jejich nacenění). Zhotovitel vyhověl požadavkům obce Dobrá a dle mého názoru, se skutečně snaží odvést
svou práci k maximální spokojenosti občanů obce.
Budeme mít krásnou novou silnici, otázka zní — jak dlouho? Já pevně věřím, že
letošní zimu se vám bude krásně a bezpečně přecházet po rovných krajnicích, ale
nebudeme váhat a pokud obec získá finanční prostředky na stavbu Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace, klidně celistvý povrch narušíme, protože pak…. pak se
konečně dočkáme tolik očekávaných chodníků a, jak se tak dívám na studii, která je
ve fázi připomínkovacího řízení, bude mít centrum obce Dobrá zcela novou, krásnou, ale zejména bezpečnou image nejen s novými chodníky!
Bc. Tancerová Alice, starosta
5

Vefiejné projednání studie „Modernizace regionální
infrastruktury komunikací v obci Dobrá“
Srdečně zveme všechny občany
k seznámení se a zároveň k připomínkování studie
„Modernizace regionální infrastruktury komunikací v obci Dobrá“,
které se bude konat v pondělí dne 29. září 2008 od 16 do 18 hodin v obřadní
síni Obecního úřadu Dobrá, za přítomnosti zpracovatele studie, který vám zodpoví vaše dotazy.
Pod tímto názvem se skrývá studie — návrh umístění chodníků v obci Dobrá
a to od VUHŽ, přes centrum obce ke křižovatce „za kinem“ a též návrh umístění
chodníku od křižovatky „U Pantlíka“ po křížení staré cesty na Nošovice s přivaděčem.
Bc. Alice Tancerová, starosta

Nadace OKD sdûlila v˘sledky prvního grantového kola
Do prvního grantového kola nadace OKD obec Dobrá přihlásila dva projekty.
První projekt v rozsahu do 100 tis Kč s názvem Turistický informační systém Dobrá
a druhý v rozsahu 1 mil. Kč na realizaci Dětského hřiště v areálu Multifunkčního
sportoviště Dobrá.
Bohužel, z důvodu velkého převisu žádostí, nebyl žáden z našich projektů podpořen.
Nu co, život jde dál a my, jako obvykle, hledáme jinou cestu jak zrealizovat připravené projekty. V měsíci září budou podávány projekty do oblasti podpory Rozvoj venkova ROP NUTS2 Moravskoslezsko a též projekty do Operačního programu
přeshraniční spolupráce — Česká a Slovenská republika. V měsíci říjnu bude ukončen sběr projektů v rámci Operačního programu životního prostředí — výzva zaměřená na sběrná místa a dvory.
Zkrátka nás čeká ještě spousta práce, hledání a shromažďování informací, stresů
a slz téměř na krajíčku než vám třemi slovy sdělíme: „Žádost byla podána!“, a věřte
mi, nebude to jen jedna žádost!
Bc. Tancerová Alice

Právní poradenství pro obãany
Oznamujeme všem občanům,
že počínaje dnem 3. září 2008 se obnovuje bezplatná služba — právní poradenství pro občany.
Právní porady se můžete dočkat vždy první středu v měsíci, v době od 16.00 do
18.00 hod v prostorách obřadní síně obecního úřadu Dobrá.
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Pro pfiipomenutí, aneb — odpadové hospodáfiství
stále Ïhavé téma
01. Důsledně separujte odpad — oddělujte plasty, sklo a papír!
02. Papír rozměrově přizpůsobte a rovnoměrně ukládejte do modrých kontejnerů.
Papírové kontejnery se budou vyvážet častěji, z původního 6týdenního intervalu zkracujeme na interval co 3 týdny.
03. Plastové láhve sešlapujte, myslete na své sousedy, aby i oni měli možnost plasty
odkládat do žlutých kontejnerů. Do těchto kontejnerů patří rovněž plastové kelímky od jogurtů, rostlinných tuků a také igelitové tašky a sáčky, zkrátka veškeré
plastové výrobky.
04. Nebezpečný odpad se sbírá a následně ukládá prostřednictvím mobilních
sběrů a to 2 × ročně, pro občany obce Dobrá bezplatně. Pokud nestihnete tento
svoz, je vaší povinností ukládat odpad na skládku ve Frýdku–Místku.
05. Co se týče svozu pneumatik, provádí jej obec v předem stanoveném termínu.
Pneumatiky se sbírají max. týden před svozem, mějte na paměti, že ani vy nechcete mít za domem smetiště!
06. Velkoobjemový odpad se ukládá do připravených kontejnerů v předem oznámeném termínu, jarní svoz již proběhl, podzimní bude zveřejněn včas. Do
těchto kontejnerů nepatří tráva a rostlinné zbytky, demoliční a stavební suť, nebezpečný odpad ani mrtvá zvířata!
07. V případě, že máte demoliční odpad jste povinni tento odvézt a uskladnit na
Frýdecké skládce a to svými náklady!
08. Vytváření černých skládek kdekoliv v obci je zakázáno.
09. Každá domácnost vlastní popelnici, do které ukládá odpad, který zůstává po
separaci. Odvoz a uskladnění je zajištěn co 14 dnů prostřednictvím FS.
10. Použité elektropřístroje se sbírají v kontejneru umístěném ve vstupní chodbě
obecního úřadu, zde je rovněž kontejner na použité baterie.
11. Nepoužitá či prošlá léčiva se sbírají v lékárně, kde je rovněž k tomuto účelu přistaven kontejner.
12. Při výměně oken trvejte na jejich odstranění firmou, která vám výměnu provádí
a zkontrolujte si, zda za vaše peníze firma uložila odpad v souladu s platnou
legislativou.
13. Do odpadkových košů rozmístěných po obci a na autobusových zastávkách
nepatří domovní odpad a zbytky zvířat!
14. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby na území obce Dobrá si likvidaci
svého odpadu musí zajistit prostřednictvím oprávněné osoby nebo mají možnost využít svozu popelnic a to na základě smlouvy uzavřené s obcí Dobrá.
V úhradě za svoz odpadu podobném komunálnímu není svoz a uložení separovaného odpadu!! Toto jsou povinni si zajistit sami a ukládá jim to zákon
o odpadech! Nelze plnit kontejnery určené pro občany obce!
15. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající, kteří mají svou provozovnu na
katastru jiné obce jsou povinni zajistit si svoz odpadu tzv. podobnému komu7

nálnímu odpadu prostřednictvím obce či města, na jejímž území mají svou
provozovnu a to na základě smlouvy s touto obcí či městem nebo samostatně
smlouvou s pověřenou osobou, dle zákona o odpadech! To se týká rovněž separovaného odpadu!
16. Obec nemá zákonem danou povinnost zajišťovat sběr a uložení rostlinných
zbytků a zbytků z domácností.
17. Trávu a rostlinné zbytky likvidujte formou kompostu, tak jak jste činili dříve,
stejně jako rozložitelné zbytky z domácností. Vytvořte si doma kompost, popřípadě využijte následující možnosti, jejíž zprostředkování vám nabízíme
v následujícím článku.

UPOZORNĚNÍ !!!
Upozorňujeme všechny občany obce Dobrá a zejména občany, kteří se účastní
pravidelných bohoslužeb v kostele Sv. Jiří v Dobré a každodenních nákupů, aby
neparkovali nebo dočasně neodstavovali svá motorová vozidla v prostranství před kostelem Sv. Jiří a prodejnou papírnictví a domácích
potřeb, neboť tímto brání výjezdu požárního vozidla CAS 24 Sboru dobrovolných
hasičů v Dobré při zásazích této jednotky! Požární vozidlo je dočasně parkováno v
prostorách základní školy.
Jménem jednotky SDH Dobrá velitel výjezdové jednotky Jiří Březina

Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne v pondělí 15. září 2008 se
zahájením v 16.00 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň.
Program jednání bude vyvěšen na úřední desce a také zveřejněn v elektronické
podobě na stránkách www.dobra.cz

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu v obci Dobrá
Sběr nebezpečného odpadu proběhne 6.9.2008 na těchto stanovištích:
U lesa (u Křibíka)
U nádraží ČD
Parkoviště u kostela
Stará Dědina

13.10—13.25 hodin
13.35—14.05 hodin
14.15—14.45 hodin
14.55—15.25 hodin

Nebezpečné odpady
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, monitory, rádia,
počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie, monočlánky, zářivky, výbojky, prošlé a nepotřebné léky.

Upozornění občanům
Připomínáme občanům, že do 31. srpna 2008 byl splatný poplatek za odpady ve
výši 420 Kč, děti do 15 let a důchodci od 80 let 210 Kč. Po tomto termínu nebude
Frýdecká skládka a.s. Frýdek–Místek odvážet popelnice neoznačené nálepkou.
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Obvodní lékař MUDr. Petr Moravec informuje o změně ordinace
Pondělí 22. září 2008 N E O R D I N U J E
Zástup zajištěn na středisku Lučina, MUDr. Karpeta.

Občanské sdružení sociálních a finančních poraden spolu s Krajskou
radou svazu důchodců informuje o FINANČNÍ PORADNĚ,
kterou mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší rodiny
a rodiny s dětmi.
Pro držitele ZTP a ZTP/P nabízíme sjednání slev:
• na pojištění domácnosti, nemovitosti
• na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
• na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pro ostatní klienty nabízíme pomoc při sjednání slev:
• na elektrickou energii nebo plyn u vybraného dodavatele
• na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
• na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky
• na pojištění domácnosti a nemovitosti
• na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů
Rovněž zprostředkováváme kontakty na:
• prevenci předlužení a prevenci exekucí a také prevencí před nebankovními úvěry
Bližší informace:
Kontaktní místo: Frýdek–Místek, 17. listopadu 147
Úřední den: čtvrtek vždy od 14 do 16 hodin
Tel.č. 724 094 175, e–mail financniporadna.MorSL@seznam.cz

6. roãník nohejbalového turnaje
Dne 19. července 2008 se odehrál již 6. ročník nohejbalového turnaje pořádaného Sportovní komisí Rady obce Dobrá.
První tři místa obsadila přespolní družstva, ale jen o kousek utekla medaile místním borcům ze Zanzibaru. Účast byla hojná a atmosféra jako vždy vynikající.
Všichni přítomní byli spokojeni, jak s úrovní turnaje, tak s občerstvením a bohatou
tombolou.
Tímto chci poděkovat všem sponzorům — firmě Carbol — uzenářství, p.
Klimek, p. Katz, p. Kwaczková, p. Matýsek, p. Mojžíšová, p. Milata, p. Mlčák, p.
Poláková, p. Šulíková, obec Dobrá, Zanzibar p. Křižák — za dárky do tomboly
a za spolupráci s p. Romanidisovou
a Sborem dobrovolných hasičů v Dobré.
Velký dík patří také p. Wojtylové s rodinou a správci hřiště p. Prčíkovi.
Fotografie z plážového nohejbalu >>
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Další akcí sportovní komise byl

2. roãník pláÏového fotbálku
„Zanzibar“,
který se konal
z důvodu nepříznivého počasí netradičně v neděli
10. srpna 2008.
Zájem o tuto akci
rok od roku stoupá a atmosféra
byla opět skvělá.
První dvě místa
obsadili místní
mladící — většinou fotbalisté —,
ale třetí místo se
podařilo z loňska
obhájit družstvu
ze Zanzibaru.
Další sportovní
akce budou včas
prezentovány.
Za sportovní
komisi
René Křižák
Nahoře snímek
z nohejbalového
utkání

JUDO

DOBRÁ

NOVINKY tel.: 605 513 429, e–mail: judoskpova@seznam.cz
www.judo–morava.cz

âÁST PRÁZDNIN PROÎILY DùTI Z ODDÍLU JUDA A JEJICH
KAMARÁDI NA LETNÍM KEMPU V DOLNÍ LOMNÉ.
Ve stylu „POMÁHAT A CHRÁNIT“
V nádherném přírodním prostředí strávili děti dvanáct prázdninových dnů. Formou her se zde seznámily s celým rozsahem činnosti policie. Přivezli si domů
mnoho krásných zážitků, navázali nová přátelství, získali nové znalosti a zkušenosti. Na programu byla exkurze policejního útvaru kriminalistické techniky,
návštěva výcvikového prostoru speciální protiteroristické jednotky spojená s ukázkou její činnosti. Každý si mohl vyzkoušet střelbu na leiserové střelnici v policejní
školícím středisku Severomoravské policejní správy. Obrovský úspěch sklidila také
ukázka práce psovodů cizinecké policie, zaměřená na vyhledávání drog a zadržení
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nebezpečných pachatelů. Pro všechny děti to byl nezapomenutelný zážitek, který
se hned tak každému nenaskytne. Táborový program byl doslova nabitý dalšími
zajímavými aktivitami. Mezi nejúspěšnější patřily např. Branný závod, výlet do pralesa, horolezecká průprava, nácvik divadelního představení, country festival, hasičské závody, pěvecká soutěž X faktor, noční přežití mimo tábor, stezka odvahy, táborák, maškarní karneval a mnoho dalšího. Za obětavou práci je potřeba poděkovat
především realizačnímu týmu pod vedením hlavní trenérky klubu Pavly Prőllové,
zejména kuchařkám Ivě Špokové a Jarce Matyskiewiczové a všem vedoucím oddílů
Robinu Felbabovi, Marcele Žibritové, Petře Žibritové, Václavu Kaděrovi, Michaele
Kesové.

Snímky z maškarního reje a návštěvy zásahové jednotky.

ZAâÍNÁME. JUBILEJNÍ ·KOLNÍ ROK VE ZNAMENÍ JUDA
Škola v Dobré slaví své 100. výročí, což je pro naše sportovce výzvou k dosažení
těch nejlepších výsledků, podložených poctivou tréninkovou přípravou. I v letošním školním roce očekáváme významný nárůst zájmu o náš sport, který je poslední
léta podněcován především významnými úspěchy v domácím i mezinárodním
měřítku.
Judo má v Dobré již desetiletou tradici a v celé historii obce je zajisté nejúspěšnějším sportem. Vždyť na svém kontě má za toto období tři evropské tituly a sedmnáct titulů mistra republiky. 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 obyvatele. Již dnes je DOBERSKÉ JUDO pojmem a věřte, že tomu tak bude
i v budoucnosti. Toto tvrzení má své opodstatnění zejména v obrovské talentové
základně, která je významně podporována především zastupitelstvem obce, které si
uvědomuje důležitost kvalitní výchovné práce s dětmi a mládeží, přispívající
k budování dětské osobnosti v době, která je doslova přeplněná a různými negativnímu lákadly počínajícími přehnanou konzumací akčních filmů a počítačových her
a končící v extrému až konzumací drog a pácháním trestné činnosti. Za pomoc
v našem snažení musíme také poděkovat vedení školy a sponzorům z řad podnikatelů a patriotů, které propagujeme při svých sportovních vystoupeních. Velmi si
vážíme také pomoci pí. Pavláskové a Vojtovičové, které s námi významně spolupra11

cují na úseku propagace a zdravotnictví. Je ještě nespočet občanů Dobré, kteří nám
fandí a pomáhají. Všem jim patří veliký dík.
„PŘIVEĎTE SVÉ DĚTI NA PRVNÍ TRÉNINK“ Vždy každé úterý a čtvrtek od 16,30
v tělocvičně základní školy. Postarají se o ně trenéři s nejvyšší kvalifikací. Nováčky
čeká především zvyšování fyzické kondice, základy gymnastiky, nácvik pádů a jednoduchých technik.
Pavla Prőllová se intenzivně připravuje na mistrovství Evropy v kategorii MASTERS a na policejní mistrovství světa v Libii, které proběhnou v posledních měsících roku. Společně se svou svěřenkyní českou reprezentantkou Nikolou Kesovou se
v Praze zúčastní tréninkového kempu vedeného světovou judistickou legendou
Japoncem Okavadou.
Nikola Kesová se v srpnu zúčastnila turnaje Světového poháru a zůstává členkou
českého reprezentačního výběru. Smlouva s CISO (centrum individuálních sportů)
jí byla prodloužena na další rok.

Úspěšný nástup a výrazné vedení nedokázala Kesová proměnit ve vítězství v boji
na zemi. S Portugalskou reprezentantkou tak prohrála hned v úvodním zápase
světového poháru.
Nejbližším vystoupením našich judistů bude účast na silně obsazeném mezinárodním turnaji „Pohár primátorky statutárního města Frýdku–Místku“, který se
uskuteční v sobotu 13. září ve sportovní hale střední školy na Lískovecké ulici.
Přijďte se podívat a povzbudit.

V Dobré Zemici byla ‰kola jiÏ pfied 440 lety
O minulosti naší školy bylo už podrobně psáno v publikaci „Naše škola“ vydané
před 10 lety. Tam případný zájemce najde spoustu zajímavých zpráv.
Sto let staré a 30 let nové školy jsou jistě skvělá výročí, ale měli bychom pamatovat na výročí nejdůležitější — 440 let školství v Dobré. Žádná vesnice v široširém
okolí se nemůže pochlubit školou starší. V Dobré byla vesnická škola nejdříve a pro12

kazatelně se v ní učilo již před rokem 1568. Tehdy byly školy jen ve městech a víme
i ve kterých — v Těšíně, Slezské Ostravě, Frýdku, Bohumíně a Jablunkově. Byla
samozřejmě školou protestantskou, poněvadž vrchnost ve Frýdku i Těšíně byla
téhož vyznání. Více o ní nevíme nic, neboť bylo prvořadou povinností nastupující
rekatolizace všechna svědectví o minulé době a tím spíše o školách zničit. Neznáme
tedy návaznost na pozdější dobrozemskou školu farní.
Mnoho bychom se mohli dohadovat, kdy a proč byla dobrozemská škola založena
tak blízko od školy frýdecké (jen 6 km vzdálené), což kdysi nebylo běžné, či spíše
bylo výjimečné; kdo na ní učil a s jakým úspěchem. Nevíme ani, kde stála budova
školy, či u fary nebo v místech dnešní staré školy naproti vstupu do kostela. Nepochybně to byla budova dřevěná a zároveň byt učitele. Ten jediný známý z prastaré
školy, o níž je řeč, byl Jan Měkota z Pardubic, jenž byl ordinován v roce 1571 „na českého pastora do Dobré“. Ve svém životopise se zmiňuje, že byl zde již předtím učitelem. Poněvadž víme, že teologická studia trvala nejméně 3 roky a že Jan Měkota je
nazván jako bývalý učitel v Dobré, máme tu důkaz o existenci školy v roce 1568.
Co se se školou stalo po nástupu katolické vrchnosti a po celkovém pokatoličtění
Těšínska (zejména po roce 1610), nevíme. Další zpráva o dobrozemské škole je až z
roku 1630. Zajímavé je, že jen u nás a nikde jinde se učitel nazýval též „školník“.
O neskutečném barbarství panujícím ve školách svědčí starý zvyk, jenž zaznamenal učitel na konci 18. století, který se ještě tehdy užíval a jež souvisí s chováním
žáků a jejich trestáním: Doslovně se píše: „Ba zemřel-li žák, přišel rektor (učitel) a
zmrskal jej jestě po smrti metlou za všechna provinění vědomá i nevědomá, aby za
ně nemusel žák pykati po smrti.“

K leto‰ním v˘roãím doberské ‰koly
Výročí 100 let školy bude až začátkem října, ale to už před stoletím začalo vyučování. Z různých pramenů se podařilo zjistit pár drobností z počátků naší oslavenkyně, které dosud ještě nikdy nebyly zveřejněny. Poměry ve staré škole (stojí dosud
a jsou v ní domácí potřeby nalevo a papírnictví napravo, to vše naproti vstupu do
kostela) byly dlouhodobě neudržitelné. Tato škola byla postavena v roce 1842 jako
dvoutřídka. O ní víme hodně podrobností a některé si zde připomeneme, už jen
proto, že dosud vesměs nebyly zveřejněny.
O nějakém vybavení nemohla být ani řeč — staré spravované lavice, kalamáře,
inkoust ve flašce na učitelském stole, tabule, křída, umývadlo, rákoska, obraz
císaře–pána, nástěnné obrazy, mapa rakouské říše, snad vycpaná zvířata. Víme ze
vzpomínek pamětníků, že ve třídách (ty byly ve dvou místnostech nad zmíněnými
obchody) bylo nedýchatelno — když se větralo, byla zima, když pršelo a děti přišly
v mokrém oděvu, byl ve třídě takový puch, že učitel musel ven, aby se nepozvracel.
V zimě se kabáty a šály, čepice a klobouky dokonce rozvěšely kolem kamen…
„Ke škole budiž na tomto místě poznamenáno, že docházení dětí na 8 hodin ráno
se neosvědčuje. Naše děti mají do školy daleko a je nutno je již o 6. hodině ráno burcovati, a po páté hodině, za úplné tmy navrací se domů. My dospělí chodíme do
práce s lucernami, ale děti musí potmě. —“ (1897.)
„Školním dětem není dovoleno navštěvovati hostince a taneční zábavy ani v průvodu rodičů. Pelechům neřestí, kořalnám nelze zabránit, a tak alespoň dětí
chraňme. Byly zde dětské hudební kapely, které hrály na plesích celé noci. To byl
zvláštní dojem viděti děti opilé — hudebníčky 10—13leté uprostřed rozjařené společnosti. — Dětské hospody však neustávají. Před rozjařenou společností jako o
masopustě hrají dva hoši 12 a 16 let staří, žáci střední školy, 2 děvčátka 11 a 13 let na
housle a tatík na basu. Jen když je zisk.“ (1898.)
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„Mnohým dobrozemským pánům přišla myšlenka nynější českou školu, jež má
být přestavována, přeměnit na obojjazyčnou. Příti se o to, že se potom dítě žádnému jazyku pořádně nenaučí, nemá smysl. Někteří páni radní jsou tajnými odrodilci. V tělocviku se v Dobré velí německy. Co z takové školy může vyjít — ani ryba,
ani rak, jenom pulci.“ (1903.)
„Jak jdu tak obchodem obcí, vidím známou osobu. Vede novožáka ke škole a nese
sebou také láhev lihoviny. To se tady patří, počastovat pana učitele. Pod horami je
všechno možné…“ (1904.)
„Nemůže nám býti lhostejno, že v Rakousku připadá jedna škola na 1350 obyvatel, v Americe však již na 210, nebo že stát rakouský dává na chudé školy 5 700 036
korun, zatímco na vydržování kriminálů 6 198 400 kroun. Nesmí nám býti lhostejno, jestli ve Slezsku mezi 663 000 obyvateli 153 000 neumí číst ani psát, anebo
má 296 000 Němců 5 gymnázií, 4 reálky, 5 učitelských ústavů a 27 měšťanských škol,
ale 146 000 čechů jen jedno gymnázium, žádnou reálku, jeden učitelský ústav a dvě
měšťanské školy. Nešetrnost, utrácení, alkoholismus, lutria (sázky), kouření,
muziky, přepych v oděvu — největší naše daně!“ (Z projevu poslance Hrubého,
1905.)
„Prázdniny byly od letošního roku rozšířeny na dva měsíce. Počátek prázdnin
budiž ustaven na 16. července každého roku, vyučování v každém novém roce
budiž začato na den sv. Ludmily 16. září. Co se týče prázdného dne, budiž zachován
výhradně čtvrtek a nebudiž připuštěno změny na jiný den.“ (1906.)
Zpracoval kronikář Rostislav Vojkovský

Trabantklub Fr˘dek–Místek
pořádá ve dnech 12.—14. září 2008 v kempu Lučina.

již 6. setkání příznivců a majitelů legendární značky Trabant
Program: pátek 12. září 2008
společný výlet do Frýdku–Místku, příjezd ostatních, posezení v kempu u muziky
sobota 13. září 2008
08.45 h seřazení
09.00 h odjezd na Spanilou jízdu
09.05 h Pazderna
09.10 h Dobrá
09.15 h Interspar F–M
09.20 h příjezd na místecké náměstí a přehlídka vozů do 9.50 h
10.00 h parkoviště u Tesca — jízdy zručnosti, házení pneumatikou, tažení Trabanta
10.00 h na čas, jízda poslepu, jízda s opačným řízením atd.
13.00 h odjezd do kempu Lučina
15.00—18.00 h orientační jízda s vyhodnocením a oceněním soutěžících,
10.00 h trabidiskotéka a večerní soutěže pro pobavení
neděle 14. září 2008
10.00 h ukončení akce
Více na trabant.ek@seznam.cz
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Nabídky
Zanzibar příjme PIZZAŘE — PIZZAŘKU
na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr nebo na brigádu.
Praxe není nutná — zaučíme. Nástup ihned!
Info na tel. č.: 603 500 124

Náborové centrum Hyundai,
budova ČSAD, Frýdlantské mosty Ostrava
Kontakt: tel.č. 844 111 157, www.hyundai–motor.cz
Zahajuje nábor zaměstnanců na druhou směnu!
Náborové centrum v Ostravě je stále otevřeno po—pá 8.00—17.00 hod.
i v průběhu léta.

Pekařství Kolínek, Lučina 111, tel.č. 558 689 041
Příjme dvě ženy do pekárny na Lučině, na noční směny. Zaučíme.
Info na tel. č. 558 689 041

Prodej stavebních pozemků v Horních Tošanovicích,
krásné místo u lesa, dojezd po zpevněné komunikaci, všechny sítě,
rozparcelováno — možnost výběru.
Strategická lokalita mezi Havířovem, Těšínem a Frýdkem–Místkem.
Určeno pro menší rodinné domky.
Info na tel. č. 602 507 349, 602 202 807

Nabízím pronájem bytových jednotek
v obytném domě v Dobré u Frýdku–Místku.
Jedná se o byty 2+1, 3+1+lodžie.
K bytu je také možnost si pronajmout garáž.
Info na tel. č.: 603 854 852 nebo mailto: alosed@sseznam.cz

AUTOŠKOLA JISKRA, Jiří Kreuziger
Nabízí výuku a výcvik v učebně v Dobré — budova obecního úřadu,
2. poschodí,
vždy v úterý a čtvrtek od 14.45 do 16.15 hodin.
Informace na tel. č.: 603 442 920 a 608 122 522
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Firma KERAK–KOMPT s.r.o.,
prodejna obkladů a dlažeb ve Vyšních Lhotách
Vás zve na prohlídku vzorkové prodejny RAKO,
ve které jsou představeny novinky roku 2008.
Zároveň vás informujeme o tom, že jsme zahájili výprodej obkladů a dlažeb produkce RAKO, které byly staženy z výroby — doprodej
za výprodejové ceny do vyprodání zásob.
U nás zakoupené zboží vám ochotně zavezeme k vám domů zdarma.
Také informujeme, že od 1.10.2008 přijmeme do pracovního poměru
skladníka, řidiče a prodavače v jedné osobě. Na plný úvazek.
Těšíme se na vaši návštěvu prodejny RAKO.
Kolektiv prodejny KERAK–KOMPT

Máte zájem naučit se hrát na zobcovou flétnu nebo klavír?
Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové, dipl. um.
Vás všechny zve na ZÁPIS
KDY: 2. září 2008
KDE: přízemí Školní družiny v budově ZŠ Dobrá
V KOLIK: od 13.00 do 15.00 hodin
Bližší informace na tel. č.: 604 821 849

MASÁŽE jsou vhodné zejména pro
✿ celkové zlepšení zdravotního stavu ✿ pro uvolnění těla i duše ✿
✿ pro dobrý pocit ✿
Provádíme masáže sportovní i klasické s použitím čistě přírodních esencí,
olejů a emulzí!
Ceník: záda — 100 Kč • šíje — 90 Kč • bedra — 90 Kč
záda + bedra + šíje — 180 Kč
celková masáž — 400 Kč • dolní končetiny — 130 Kč
horní končetiny — 100 Kč • hrudník ze předu — 50 Kč
Provozovna: hotel Centrum Frýdek–Místek, 3. patro.
Objednávky na tel.č. 603 741 031 — Martin Moháč

Jiří Fluksa — Matys Group,
Příborská 12/1585, Frýdek–Místek tel.č. 608 877 165
(vedle železářství Modrá labuť), www.mattysgroup.cz
Nabízí:
— stavby rodinných domů, opravy a jejich rekonstrukce
— zateplení fasád minerální vatou, polystyrénem
— veškeré zednické práce, sádrokartony
— obklady, dlažby, omítky, fasády, ploty
— zámkové dlažby
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 starosta
558 412 301 místostarosta
Správní odbor:
558 412 311 Marcela Krestová, sekretariát, podatelna
558 412 307 Lenka Hlistová, matriční úřad, ohlašovna,
objednávky služeb
558 412 308 Ing. Drahomíra Gongolová, vedoucí odboru,
občanské průkazy, přestupky
Finanční odbor:
558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí odboru, účetní
558 412 306 Jana Stachová, místní poplatky, povolení
průjezdu přes most
Stavební úřad:
558 412 302 Ing. Václav Kocich, vedoucí odboru, stavby
právnických osob a fyzických osob podnikajících
558 412 303 Jaroslava Frischtoková, stavební úřad,
stavby fyzických osob
558 412 310 Zdeňka Tomisová, stavební úřad, stavby fyzických
osob
558 412 304 Eva Peterková, stavební úřad, silniční správní úřad,
kácení dřevin,
558 412 309 Bohuslav Sikora, správce
———
558 412 312 FOTO DAMA, Danuše Cveková
558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

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 22. září 2008. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

