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Nahoře: Turnaje
JUDO v Dobré se
zúčastnilo 240 závodníků. Společně
s doprovodem
a diváky to byl
obrovský nával.
Uprostřed snímek
z Drakiády
a dole z Olympijských her naší školy
24. září.

V˘sledky voleb do Zastupitelstva obce Dobrá
Ve dnech 15. a 16. 10. 2010 proběhly volby do Zastupitelstva obce Dobrá.
Volilo se dvou volebních okrscích, kdy z celkového počtu voličů zapsaného ve výpisu ze stálého seznamu, tj. 2503 občanů se k volebním urnám dostavilo celkem
1548 voličů.
V okrsku č. 1 752 voličů
V okrsku č. 2 796 voličů.

Do Zastupitelstva obce Dobrá byli zvoleni:
Poř. zvolení

Jméno a příjmení

Věk

Poř. na hlas. lístku Počet hlasů

Volební strana č. 1 – Česká strana sociálně demokratická
1.
2.

Vítězslav Pantlík
Tomáš Vojtovič

32
37

3.
1.

309
245

Volební strana č. 2 – Komunistická strana Čech a Moravy
1.
2.

Jiří Kaňok
Oldřich Carbol

61
70

2.
6.

348
251

59

4.

152

37

1.

280

Volební strana č. 3 – Dobrá volba 2010
1.

Jaroslava Velčovská

Volební strana č. 4 – TOP 09
1.

Alice Tancerová

Volební strana č. 5 – Aby Dobrá byla dobrá – Sdružení KDU–ČSL
a nezávislých kandidátů
1.
2.
3.
4.

Jiří Carbol
Drahomíra Gongolová
Antonín Gryžboň
Ondřej Novák

51
51
49
22

1.
3.
5.
2.

648
550
421
332

44

2.

310

1.
13.
15.
5.

531
445
426
423

Volební strana č. 6 – NEZÁVISLÍ
1.

Jarmila Hankeová

Volební strana č. 7 – Občané pro občany
1.
2.
3.
4.

Milan Stypka
Leona Bařinová
Michal Kantor
Zdeněk Kafka

53
59
44
64
2

Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
Poř. č. Jméno a příjmení Počet hlasů

Volební strana č. 1 – Česká strana sociálně demokratická
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tomáš Vojtovič
Milan Kwaczek
Vítězslav Pantlík
Bronislava Rafajová
Václav Moskva
Michaela Musiolková
Lukáš Pantlík
Jakub Musiolek

245
215
309
171
218
178
212
143

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jiří Hofman
Františka Gomolová
Libor Kašperlík
Petr Čermák
Radka Zitová
Dalibor Gomola
Dominika Gomolová

208
133
195
129
166
133
109

Volební strana č. 2 – Komunistická strana Čech a Moravy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ladislav Žurek
Jiří Kaňok
Martin Tvrdek
Radim Bürger
Jana Chroboková
Oldřich Carbol
Milada Vojkovská
Jaromír Carbol

242
348
185
197
222
251
181
159

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Drahomíra Gryžboňová
Libuše Capuličová
Jarmila Pastorová
Dagmar Čermáková
František Hamada
Leopold Carbol
Bohumil Matušek

166
185
122
131
120
134
115

129
121
101
152
131
75
86
83

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kamil Zícha
Robert Foldyna
Lucie Tesarčíková
David Hernik
Filip Tyleček
Martin Imričko
Tomáš Zářický

75
83
51
70
39
56
106

280
137
136
184
90
100
146
121

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jarmila Dordová
Václav Tesarčík
Dana Skokanová
Jakub Milata
Walter Sendler
Vladimír Hampl
Vladimír Pastor

101
114
82
105
79
103
96

Volební strana č. 3 – Dobrá volba 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vítězslav Frischtok
Pavel Baran
Magda Otčenášková
Jaroslava Velčovská
Jaroslava Frischtoková
Eduard Mališ
Kristýna Březinová
Alena Legutová

Volební strana č. 4 – TOP 09
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alice Tancerová
Jaroslav Kielar
Pavel Bařina
Tomáš Lepík
Ivana Bürgerová
Monika Legerská
Miroslav Pavlásek
Ivo Janulek

Volební strana č. 5 – Aby Dobrá byla dobrá – Sdružení KDU–ČSL a nezávislých
kandidátu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jiří Carbol
Ondřej Novák
Drahomíra Gongolová
Jakub Gryžboň
Antonín Gryžboň
Vojtěch Mališ
Václav Lehnert
Pavel Peterek

648
332
550
361
421
309
334
288

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
3

Marie Žižková
Miroslav Návrat
Jan Mališ
Anna Muroňová
Tomáš Berka
Kamil Pohludka
Michal Novák

343
275
279
286
274
280
307

Volební strana č. 6 – NEZÁVISLÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ludmila Baranová
Jarmila Hankeová
Kamil Zmuda
Petr Tancer
Zbyněk Vašinka
René Křižák
Jiří Březina
Květoslava Řízková

289
310
250
156
145
177
225
194

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alena Dohnalová
Rostislav Juřica
Karel Klimek
Evžen Kurka
Petr Prčík
František Jelének
Stanislav Horák

125
87
96
130
108
118
124

Břetislav Vláčil
Jana Golíková
Petr Dyba
Kamil Klimunda
Leona Bařinová
Ladislav Kocián
Michal Kantor

332
308
307
384
445
256
426

Volební strana č. 7 – Občané pro občany
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Milan Stypka
Libor Mlčák
Drahomíra Cinařová
Lukáš Krupa
Zdeněk Kafka
Jarmila Blahutová
Zdeněk Brunclík
Ladislav Hájek

531
351
347
316
423
314
351
255

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PRÁVNÍ PORADNA
Právní konzultace pro občany obce Dobrá proběhne ve středu 3. 11. 2010, 1. 12.
2010 v době od 16 do 18 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí, zasedací místnost č. 18.
Právní poradna pro občany obce Dobrá je zdarma.
O konání právní poradny v roce 2011 budete informováni v lednovém čísle Zpravodaje.

Poděkování voličům
Milí spoluobčané, děkuji vám, že jste šli k volbám. Volební účast ve výši 61,85 %
ukazuje, že většině z nás není lhostejné, jak bude naše obec vypadat či jak bude
hospodařit.
Volbami to ovšem nekončí. Před volbami nám všechny strany a uskupení něco
slibovaly. Někdy i to, co díky zastupitelům z těchto stran a uskupení v minulém období nebylo uskutečněno. Některé strany a uskupení se „chlubily" úspěchy, které
však byly uskutečněny přesto, že jejich členové s tím nesouhlasili. Chci vás proto vyzvat, abyste i nadále sledovali vývoj v naší obci. Přijďte na všechny veřejné zasedání
zastupitelstva a dohlédněte sami na to, jak kdo prosazuje vaše zájmy. Přijďte diskutovat o problémech se svými zastupiteli. Většina minulých zasedání se konala bez
větší přítomnosti veřejnosti. Budete srdečně vítání.
Ještě jednou chci poděkovat především těm, kteří mně a kandidátce č. 1 – ČSSD –
Dobrá pro občany, Občané pro Dobrou dali hlas, ale také ostatním, za to, že se voleb účastnili a uplatnili své základní ústavní právo volit.
Děkuji. Mgr. Vítězslav Pantlík

Omluva
Omlouvám se za tiskovou chybu v příjmení sponzorů mých akcí konaných sportovní komisí v minulém zpravodaji, nikoli mou chybou p. Mojžíškové, p. Gomolovi
a p. Kotáskovi. Děkuji za pochopení.
Předseda sportovní komise: Křižák René
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DOBERŠTÍ HASIČI OPĚT POMÁHALI
V srpnu letošního léta zasáhly přívalové deště Liberecko. Ještě jsme měli v živé paměti hrůzy a problémy letošních květnových povodní na Moravě a tak se v našem
středu zrodil nápad, pomoci postiženým povodní v Čechách. Vždyť ústředním motem hasičů je POMOC BLIŽNÍMU SVÉMU.
Na výborové schůzi, kterou jsem operativně( mimo plán ) svolala na pondělí
16.srpna, jsme se jednohlasně shodli na pomoci ve výši 7000 Kč, které jsme uvolnili
z naší pokladny Sboru dobrovolných hasičů. Částkou 2000 Kč se k naší iniciativě
přidali také judisté a taktéž částkou 2000 Kč fotbalisté. Pan Ladislav Krištof, náš
člen, který z Liberecka pochází, oslovil starostu obce Heřmanice u Frýdlantu v Čechách s tím, že přivezeme pomoc jejich vesnici a domluvil se s ním, co potřebují
nejvíce, co jim pomůže v tuto chvíli zvládat stres a likvidovat povodňové škody. Pan
starosta byl velice překvapen, mile překvapen, že hasiči z Moravy chtějí pomoci.
Nakoupily se minerálky, v lékárně u paní Růžičkové jsme objednali vitamínové preparáty vhodné k užívání při extrémní psychické, ale i fyzické námaze, dále jsme nakoupili krompáče, lopaty, smetáky, košťata a stavební kolečka.
Firma KasCar M+P s.r.o se nabídla, že materiál spolu s panem Krištofem odveze
sponzorsky, bez nároku na úhradu nákladů spojených s cestou. Naložili jsme auto
materiálem a ve čtvrtek 19. srpna bylo vše potřebné odvezeno do zmiňované obce
Heřmanice u Frýdlantu v Čechách. Pan starosta u předávání materiálu nebyl, byl
právě na krizovém štábu v Liberci řešit stávající situaci. Vše, co jsme nakoupili,
včetně finanční hotovosti, bylo předáno pracovnici obecního úřadu, která byla našim činem dojata. Nemáme pořízenou žádnou fotografickou dokumentaci z tohoto
místa, protože charakter našich vyslanců jim nedovolil pořizovat snímky cizího neštěstí. Skutečností, kterou viděli na vlastní oči, byli hluboce otřeseni. V prvopočátku
měli dojem, že rodinné domky stojí nezvykle daleko od sebe. To byl ovšem klam. Ta
prázdná místa vznikla demolicemi obydlí, které zničila voda. Všude kolem byli lidé
s vyhaslým pohledem, unavení, zasaženi osobní tragédií. Přišli o majetek, o střechu
nad hlavou.
Díky Bohu se taková ničivá událost naší obci s úspěchem vyhýbá. I naši obec letos zasáhly povodně, ale ve srovnání s Heřmanicemi a jinými postiženými oblastmi
jsme vyvázli s minimálními škodami. Nikdo z nás nepřišel o dům, o všechno, co za
svůj život nabyl, co si poctivou prací vydělal.
Jsem hrdá na naše členy, jejichž přičiněním jsme mohli pomoci potřebným. Děkuji jim všem za vstřícnost a ochotu pomoci.
Ing. Ludmila Baranová
Starostka Sboru dobrovolných hasičů v Dobré

Základní ‰kola v Dobré informuje…
ADAPTAČNÍ KURZ V 6. ROČNÍKU ZŠ
v Palkovických Hůrkách ve dnech 16. a 17. září (6. B třída), 21. a 22. září (6. C třída)
a 23. a 24. září (6. A třída) splnil svůj účel téměř stoprocentně (obrázky na str. 6).
Počasí všem přálo, sluníčko svítilo, a tak jsme mohli plnit různé aktivity — nejen
sportovní — také venku. Práce žáků ve dvojicích, ve skupinách i večerní sezení
v kruhu stmelovalo třídu čím dál víc.
S potěšením jsme sledovali, jak mezi sebou komunikují, jak si pomáhají a radí.
Díky tajnému hlasování se podařilo zvolit předsedu a místopředsedu třídy a zástupce do žákovského parlamentu. Navazovala se nová přátelství…
Závěrečné hodnocení pobytu ze strany žáků bylo kladné. Často jsme zaslechli:
„Rychle to uteklo, škoda, že tu nemůžeme být déle…“
Mgr. Eva Brudíková, Mgr. Michaela Kuboňová
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OLYMPIJSKÉ HRY 2010
V pátek dne 24. září se uskutečnily Olympijské hry pro 1.—5. ročník ZŠ Dobrá. Začaly slavnostním vztyčením olympijské vlajky a nástupem všech soutěžících tříd na
multifunkčním hřišti. Po úvodních slovech složili všichni sportovci olympijský slib
a pozdravili se sportovním pokřikem, který vymysleli pro tento slavnostní den žáci
3. ročníku.
Vyvrcholením zahajovacího ceremoniálu byla olympijská štafeta nejlepších sportovců 1.—5. ročníku a zapálení olympijského ohně, který byl střežen řeckými bohyněmi z 5. tříd. Pak se „sportovci“ odebrali na jednotlivá sportoviště.
Bojovalo se ve čtyřech disciplínách: běh na 60 metrů, skok do dálky, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh.
Krásné sportovní dopoledne bylo ukončeno vyhodnocením nejlepších sportovců
ve 4 věkových kategoriích, kde se hodnotili zvlášť chlapci a zvlášť děvčata.

Umístění v jednotlivých kategoriích:
Kategorie 1. tříd:
1. místo: Jakub Hruboš z 1. A a Simona Budínská z 1. A
1. místo: Leo Sedlařík z 1. B a Eliška Straková z 1. B
2. místo: David Stříž z 1. B a Anna Růžičková z 1. B
Kategorie 2. a 3. tříd:
1. místo: Filip Tomančák z 2. A a Denisa Tomančáková z 2. A
2. místo: Kamil Kisza z 3. A a Karolína Niklová z 2. B
3. místo: Luděk Kubíček z 2. B a Patricie Švecová z 3. B
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Kategorie 4. tříd:
1. místo: Simon Křižák z 4. B a Karolína Kubíčková z 4. B
2. místo: Petr Gryžboň z 4. A a Zuzana Fellerová z 4. A
3. místo: Šimon Skuplík z 4. B a Lucie Pohludková z 4. A
Kategorie 5. tříd:
1. místo: Jakub Šaněk z 5. B a Denisa Štěrbová z 5. B
2. místo: Jan Pohludka z 5. A a Kateřina Tesarčíková z 5. A
3. místo: Patrik Juštík z 5. B a Klára Černá z 5. A

Úspěšní sportovci získali diplom a všichni žáci
sladkou odměnu. Díky krásnému počasí a sportovnímu nadšení všech zúčastněných se letošní
olympijské hry opravdu vydařily.
V pondělí si pak žáci ve svých třídách vyslechli informaci o vzniku a historii olympijských her a také zajímavosti o současných olympijských hrách v podání žáků 4.
B třídy.
Mgr. Eva Brudíková, Radmila Jelínková (organizátorka OH)

PŘESPOLNÍ BĚH — OKRSKOVÉ KOLO
Dne 4. října 2010 pořádala naše škola okrskové kolo v přespolním běhu. Závodilo
se v běhu terénem kolem řeky, poblíž Kačabaru v Dobré. Zúčastnili se ho závodníci
z 10 škol z okolí F-M: ZŠ Baška, ZŠ Chlebovice, ZŠ Palkovice, ZŠ Sedliště, ZŠ Lučina,
ZŠ Staré Město, ZŠ Dolní Domaslavice, ZŠ Nošovice, ZŠ Raškovice a ZŠ Dobrá.
Ve velké konkurenci naši sportovci opět obstáli na výbornou. 8 běžců, od 1. do 5.
třídy, vybojovalo medailová umístění.
Dvě závodnice se umístily na 3. místě. Jsou to: Eliška Kubíčková z 1. ročníku a Karolína Kubíčková ze 3. ročníku. Karolína Niklová z 2. ročníku obsadila stříbrnou pozici a zlato získali: „prvňák" Jakub Hruboš, Filip Tomančák z 2. A třídy, Patricie Švecová z 3. B, Simon Křižák ze 4. B a Jakub Šaněk z 5. B třídy.
Šest závodníků a závodnic, kteří obsadili 1. a 2. místa, postoupilo do okresního
kola, které se konalo 6. 10. 2010 v Jablunkově.
Radmila Jelínková

PŘESPOLNÍ BĚH – OKRESNÍ KOLO
Ve středu 6. 10. 2010 se uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu v Jablunkově.
I zde mezi nejlepšími běžci okresu naši sportovci obstáli na výbornou. Nejúspěšnější běžec naší výpravy byl její nejmladší účastník „prvňák“ Jakub Hruboš, který
vybojoval skutečnou stříbrnou medaili a diplom za 2. místo.
Velice dobře si vedli také Filip Tomančák z 2. A třídy, který svou medaili za 3. místo
prohrál jen o délku lokte a umístil se tak na 4. místě, stejně jako Simon Křižák ze 4.
třídy. BLAHOPŘEJEME!
Radmila Jelínková
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KINDERIÁDA 2010
Ve středu 13. 10. 2010 naši nejmenší sportovci opět zazářili. Tentokrát šířili dobré
jméno naší školy v lehkoatletické soutěži s názvem KINDERIÁDA, která se konala za
účasti 31 škol Moravskoslezského kraje na stadionu TJ Slezan ve Frýdku-Místku.
V lehkoatletických disciplínách jako je hod, skok do dálky, běh a štafetový běh se
probojovali naši borci velikou konkurencí na úžasné 3. místo. Kromě drobných dárečků si malí sportovci odnesli i krásný pocit z předního umístění a mohou se těšit
na postup do celostátního finále v PRAZE.
A kdo se o tento vynikající úspěch zasloužil? Denisa Tomančáková a Filip Tomančák z 2. A třídy, Jana Swierkošová a Daniel Meca z 3. A třídy, „čtvrťáci“ Lucie Pohludková a Simon Křižák a „naši zasloužilí sportovci“ z 5. B třídy Petra Pavlásková
a Jakub Šaněk.
Nejlepší výkony z této skupinky podali Filip Tomančák a Simon Křižák, kteří si
odnesli medaili za 1. místo v běhu a pomohli tím získat spoustu cenných bodů pro
družstvo. Ale i ostatní svými vynikajícími výkony a dobrým umístěním v první desítce přispěli k tak báječnému úspěchu a vzorné reprezentaci naší školy. Sportovcům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích. Radmila Jelínková

JUDO

DOBRÁ — NOVINKY

www.judo/morava.cz

tel.: 605 513 429, E–mail: judoskpova@seznam.cz

Jerglík se připravoval na Ukrajině, čeká ho světový pohár v Itálii
Vít Jerglík je od začátku září členem střediska sportu v Olomouci. Za necelé dva
měsíce se stihl zúčastnit třech významných soutěží a kempů v zahraničí. V Olomouci Vítek navštěvuje sportovní třídu a kromě každodenního poctivého tréninku
má individuální studijní přípravu. Vítkovi se kompletně změnil živou. Rozhodl se
pro dráhu vrcholového sportovce.
V nejbližších dnech ho čeká turnaj světového poháru a tréninkový kemp v Itálii.
Budeme dál sledovat jeho sportovní růst.
Trenérka Prőllová řekla: „Vítek je teprve starší žák a reprezentace ho pravidelně
nasazuje v kategorii dorostenců v silné mezinárodní konkurenci. Trochu se obávám, aby se nestrhl. Můžou ho demotivovat také dílčí neúspěchy.“

Zářiová statistika:
Mezinárodní velká cena Brna (Český pohár). V konkurenci 820 závodníků z 12
zemí exceloval skvělým výkonem Jerglík. Vybojoval zlato v žákovské kategorii. Bronz
získal Janulek. Na pátém místě skončili Dužíková s Měchurou a Bezručem.
Český pohár Jihlava. Poslední nominační soutěže pro mistrovství republiky se
zúčastnila tisícovka závodníků z více než stovky oddílů a klubů. Jerglík pro nemoc
nestartoval. Bezruč potvrdil roli favorita a v dorostenecké kategorii obsadil třetí
příčku. Lukáš Janulek vybojoval 3 místo po rutinním výkonu, bez fantazie a techniky. Velká bojovnice Marie Dužíková šla své soupeřky roztrhat. Předvedla pěkné
nasazení, techniky i kombinace. Vybojovala stříbrnou medaili. Václav Mališ využil
ziskem 5. místa svou poslední šanci pro postup na mistrovství republiky. Předvedl
pěkné boje, jen v semifinále nestačil na pozdějšího vítěze. V boji o třetí místo podlehl svému oddílovému kolegovi Janulkovi.
Mezinárodní turnaj Sosnowec (Polsko). V dorostenecké kategorii obsadil první
místo Vojtěch Bezruč.
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Mezinárodní turnaj o pohár Primátorky Frýdku–Místku. Soutěž se konala
v Dobré za účasti 240 chlapců a děvčat z 25 klubů Moravy, Polska, Slovenska a Ukrajiny. SK Frýdek-Místek, posílený o judisty z Dobré a Raškovic, vybojoval prvenství.
K oporám patřili především členové závodního týmu z Dobré, Vít Jerglík, Marie Dužíková, Vojtěch Hronek a Karolína Kubíčková, kteří vybojovali ve svých kategoriích
zlato a předvedli bezkonkurenční výkon. Medaile sbírali také další doberští: Ivaniuk,
Karasová, Kubíček, Mališ, Měchura, Čížková, Daňová, Heczková, Holeček a Karas.
Velká cena Ostravy. Za účasti 200 závodníků z 3 států bojovalo našich 13 borců,
získali 9 medailových umístění z toho 4 první místa, vybojovali 24 vítězných utkání.
Zlato dovezla Karolína Kubíčková, Lucie Bílková, Marek Měchura a Marie Dužíková.
Turnaj Benjamínků ve Štramberku. Celkem jsme získali 11 krásných medailí a 29
vítězných utkání. Nasazení, snaha, odvahu a bojovnost našich nejmladších je příkladná. Jen tak dál borci. Benjamínky čeká v listopadu krajský přebor a mistrovství
Moravy.
< Vítězné
Jerglíkovo
o-goši
v utkání
s Ukrajincem.
Eliška
Kubíčková
vybojovala
ve Štramberku
zlato.

Letošní zářijový nábor je mimořádně úspěšný. Dvouměsíčního přípravného
kurzu se zúčastňuje 25 dětí. Školní kroužek a oddíl judo v Dobré má dnes 86 aktivních členů. Další zájemci z řad dětí a mládeže se mohou přihlásit v průběhu celého
roku. Vždy jim bude věnována individuální péče. Úspěšně pokračuje kurz jógy,
který je početně omezen především pro nedostatek prostoru.
Judo Dobrá pořádá koncem října podzimní tréninkové soustředění v prostorách
ZŠ na Morávce. Zúčastní se ho mimořádně vysoký počet judistů, včetně krajských
výběrů Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Stovka těch nejlepších se zde
bude připravovat na nadcházející mistrovství republiky. Pro judisty z Dobré je to
uznání kvality a výzva k další poctivé práci.
Vzhledem k tomu, že je stále zájem čtenářů o knihu „Vzpomínky mořských
vlků Žermanické přehrady“ byl znovu proveden dotisk této knihy, která je opět
v prodeji v novinovém stánku Dobrá – střed, v Místní knihovně Dobrá a na Lučině v cukrárně. Společně s touto knihou je k prodeji i kniha „Když jsme bojovali
s banderovci".
Bohuslav Koláček
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Dobersk˘ kulturní spolek informuje
Koncem září proběhl již pátý Večer deskových her, tentokrát spojený i s vyhlášením výsledků fotosoutěže. Konal se výjimečně v Cyklobaru, kde se i přes účast vítězů a hostů, vešla spousta hráčů. Hry si přišli zahrát hráči od těch nejmenších až
po ty starší. Vítězové fotosoutěže byli na místě odměněni cenami, se kterými byli,
doufáme spokojeni. O výsledcích jste byli informování v minulém zpravodaji, jinak
jsou na internetových stránkách Doberského kulturního spolku, o. s. – HYPERLINK
„http://www.dobrakultura.cz“ www.dobrakultura.cz , kde se mimo jiné také dovíte
o dalších nastávajících akcích, jako například to, že další Večer deskových her se
koná 25. listopadu 2010 v klubu Krteček (vedle hospody U Pantlíka) od 18.00.
A mnoho dalšího…
Za Doberský kulturní spolek, o.s. Veronika Vroblová

DRAKIÁDA
I přes počasí nepříznivé pro pouštění draků se konala v Klubu Krteček
Drakiáda. Vítr nám moc nefoukal, ale
to nám nezabránilo, abychom své
draky nepouštěli. Sice nám nevydrželi
ve vzduchu dlouhou dobu, ale to radost dětí z letících draků nepokazilo.
Když už se děti vyřádily v pouštění draků, tak se pustili do vytváření barevných
obrázků z víček z pet lahví. Vznikly nádherné obrazce, které jsme zachytili fotoaparátem, protože takové obrázky nebyly moc trvalé. Z víček se daly postavit jednoduché, ale i složité obrázky od sluníčka přes traktor a domeček až po nádherného barevného draka.
Děti si pěkně užily odpoledne a ani se jim nechtělo domů. Snad nám příští rok
bude líp foukat vítr.
Mgr. Vítězslav Pantlík, Dobrá 3000 o.s.

Podzim v lese a Den dûtí s myslivci
V posledních pěti letech pořádalo Myslivecké sdružení Vrchy Dobrá–Pazderna
u příležitosti dne dětí Den dětí s myslivci. Letos nám počasí v létě nevyšlo. Jelikož
v červnu pršelo, zorganizovali myslivci pro děti z prvního stupně ZŠ Dobrá příjemný začátek nového školního roku a děti se opět sešly s místními myslivci.
Počasí se nám nakonec vydařilo a tak děti vyrazily k Vojenskému lesu, aby tam zažily mnohá dobrodružství. Od prvňáků až po páťáky, pro každého tam byla připravená nějaká úloha, tak aby získali co nejvíce bodů pro svou třídu a ta potom zvítězila v závěrečném hodnocení.
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Děti přecházely vratkou kládu, řezaly dřevo, trefovaly se šiškami na cíl či shazovaly špalky nebo střílely ze vzduchovky. Každou třídu doprovázel průvodce, ten jim
také kladl po cestě lesem otázky zaměřené na přírodu a zvířata. Na každém stanovišti je čekal vedoucí soutěže, který dětem poradil co mají udělat, aby získaly co
možná nejvíce bodů. Všechny výsledky se nakonec sečetly a byly vyhlášené vítězné
třídy. Děti se potom se svými učiteli vrátily do školy na oběd. Doufáme, že zažily veselé a zajímavé dopoledne a budeme se na ně těšit zase za rok. Dovolil bych si zde
vyslovit dík všem myslivcům, kteří se této akce účastnili a přiblížili dětem přírodu
populární formou.
Myslivcům však tímto jejich podzimní starosti neskončily. Hned další týden jsme
si přivezli oves a pšenici na zimní přikrmování. Zvěř totiž nekrmíme, ale pouze ji
přikrmujeme – pomáháme jí přežít období nouze – kdy na polích a loukách není již
pastva ani další jiná potrava. Napytlovali jsme a dovezli do svého skladu 3 tuny ovsa
a 200 kg pšenice, která je především pro bažanty. Oves již zaplnil korýtka u krmelců,
zásypy jsme naplnili plevami a doplnili tam pšenici. Srnčí zvěř se má přikrmovat od
konce září. V době od září do ledna má totiž uzpůsobený metabolismus tak, aby získala dostatek energie z tohoto krmiva, od ledna již se její metabolismus změní a nedokážou tak dobře zužitkovat tuto potravu.
Sklidili jsme také zelené části topinambur a tyto sušíme jako letninu, abychom mohli zvěři zpestřit v zimě
jídelníček. Zvěři letnina velice chutná a bere ji jako
změnu k senu.
S podzimem přichází čas lovu kachen a honů na zajíce a bažanty. Kachny se loví na tazích dvakrát týdně, ve
středu a v sobotu. V naší honitbě však je kachen velice
malé množství, což odpovídá charakteru naší honitby.
Ta je především polní honitbou. V našem mysliveckém
sdružení již druhým rokem neděláme hony na zajíce,
abychom tímto zvýšili stavy této zvěře. Hony na divoké
bažanty se v Dobré nepořádají již delší dobu. Zajíci i bažanti jsou v posledních létech pod velkým civilizačním tlakem a je jich na polích
a v lese čím dál tím méně. Dalším z opatření pro zvednutí stavů této zvěře je vysazování remízků, stavba zásypů pro bažanty a jiné ptactvo, výstavba zaječích krmelců a odlov či odchyt lišek. Věříme však, že tím co v honitbě děláme a tím, že zajíce a bažanty nestřílíme, se brzy počty této zvěře ve volné přírodě zvednou.
Hlavním nepřítelem pro zvednutí stavů této zvěře je ale samotná civilizace, a to
ať už ve formě chemických postřiků v zemědělství, přes kočky, které volně v přírodě
loví malé zajíčky a bažanty, nebo toulaví či zaběhnutí psi a jiní dravci – například
přemnožení krkavci, kteří přes naši honitbu často táhnou na Frýdeckou skládku.
Tito jsou však zákonem chráněni, takže nemůžeme ovlivnit jejich počet.
Zvěř samozřejmě putuje přírodou nehledě na lidské cesty, často proto dojde ke
střetu zvěří s automobily, což se také často stává v naší honitbě. Dovolili bychom si
vás upozornit na místa, kde nejčastěji k těmto případům dochází – je to nejčastěji
v blízkosti lesa – v našem případě Vojenský a Vojkovický les. Nejčastěji k těmto střetům dochází v noci a za mlhy, kdy zvěř migruje na svá stávaniště, kde se přes noc
pase, či přes den zase přebývá v klidu v houštinách. Dávejte si proto prosím pozor
v noci, nebo když bude mlha v blízkosti lesů či vzrostlé kukuřice. Ušetříte si škodu
na svém automobilu a přírodě ušetříte živou zvěř. Odměnou vám bude nádherný
pohled na přírodu plnou zvěře. Mgr.Vítezslav Pantlík, MS Vrchy Dobrá—Pazderna

Doučím žáka základní školy angličtinu. Jsem vlastníkem certifikátu FCE.
Kontakt: Karina.Vranayova@seznam.cz
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Nabídky

AUTOŠKOLA JISKRA
Jiří Kreuziger nabízí výuku a výcvik
v učebně Dobrá — budova obecního úřadu.
Provozní doba: pondělí a středa od 14.45 do 16.15 hodin.
Informace na tel. č.: 603 442 920 nebo 608 122 522

POZOR!!
Změna provozní doby v restauraci CYKLOBAR:
Pondělí–čtvrtek od 10 do 23 hodin
Pátek–sobota od 10 do 24 hodin
Neděle od 10 do 22 hodin
K návštěvě zve nový provozovatel restaurace

Tomá‰ Golich
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

JABLOTRON
Ing. Tomáš Pindur
Dobratice 325, 739 51,
okr. Frýdek–Místek
IČ: 76443868 • DIČ CZ7111254931
604 409 272
tomas.pindur@seznam.cz

☎

✉

— ochrana a zabezpečení domů, bytů a komerčních prostor pomocí čidel nebo
kamerovým systémem firmy JABLOTRON
— předávání informace o poplachu pomocí alarmu, zasíláním SMS, fotek nebo
voláním na předvolená telefonní čísla
— komunikace s pultem centrální ochrany a 1/2 roční střežení objektů zdarma
— detekce požáru a úniku plynu
— dálkové ovládání ústředny pomocí GSM nebo ADSL modulu pro zajištění
a odjištění objektů, ovládání garážových vrat, vytápění objektů, ovládání
elektrických spotřebičů, osvětlení a rolet, bezdrátový zvonek, ovládání dveřních
zámků a spousta dalších možných aplikací

VODA TOPENÍ PLYN
JOSEF HLISNÍK
(v Raškovicích)
Nabízí tyto služby:
VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:
výměna rozvodů pitné a užitkové vody, rekonstrukce koupelen, výměna
vodovodních baterií, montáž ohřívačů vody elektrických, kombinovaných.
TOPENÁŘSKÉ PRÁCE:
výměna otopných těles, včetně rozvodů v mědi železe nebo vícevrstvých trubkách.
Montáž podlahového topení včetně pokládky polystyrénu.
Montáž kotlů na tuhá paliva.
P LY N O I N S TA L ATÉRSKÉ PRÁCE:
montáž plynových kotlů, plynových spotřebičů, provádění plynových přípojek od HUP.
Kontakt: 607 956 196
email: hlisnik.vodotopo@email.cz
http://votopl-hlisnik.kvalitne.cz/
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 starosta
558 412 301 místostarosta
558 412 308 Iveta Schejbalová, vedoucí úřadu
Referát vnitřních věcí:
558 412 311 Marcela Krestová, sekretariát, podatelna, občanské
průkazy, ověřování
558 412 307 Lenka Hlistová, matriční úřad, ohlašovna, ověřování,
objednávka služeb, občanské průkazy
Finanční referát:
558 412 305 Marcela Kolková, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, místní poplatky, povolení průjezdu
přes most
Referát stavebního úřadu:
558 412 302 Alena Alexová, samostatný referent referátu stavebního úřadu, stavby Dobrá, Dobratice, Pazderna
558 412 310 Zdeňka Sikorová, samostatný referent referátu
stavebního úřadu, stavby Nošovice, Vojkovice,
Horní Domaslavice, Nižní Lhoty
558 412 304 Markéta Řízková, referent referátu stavebního
úřadu, silniční správní úřad, kácení dřevin
Referát správy a údržby majetku:
558 412 309 Bohuslav Sikora, vedoucí referátu správy a údržby
majetku
———
558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

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 15. 11. 2010. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

