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Zpravodaj

Z vystoupení dětí k Mezinárodnímu dni žen v tělocvičně školy.

Výstava Klubu seniorů přilákala hlavně naši školní mládež.

Březen 2009

Starší přípravka TJ Sokol Dobrá je 3. v okrese Frýdek–Místek. Z celkem 23
přihlášených týmů obsadila 3. místo, když bojovala v závěru o celkové
prvenství s týmem FK Frýdek–Místek. Na snímku poděkování divákům.

USNESENÍ
z 20. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 18. března 2009
v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení:
Radim Bürger (KSČM)
MVDr. Kamil Zmuda (Nezávislí)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu:
Jiří Hofman (ČSSD)
René Křižák (Nezávislí)

2. Schválení „Podmínek Rozhodnutí
o přidělení dotace" (CZECH POINT)
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. r o z h o d l o
o schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Typový projekt —
CZECH POINT — kontaktní místo
(Upgrade)" dle přílohy č. 1 k usnesení

3. Různé — Výstavba fotovoltaické elektrárny
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. v y d á v á
souhlasné stanovisko pro výstavbu fotovoltaické elektrárny o výkonu 100 kWp na
pozemku č. 43/1 v katastru obce Dobrá
Bc. Alice Tancerová, starosta obce
Ladislav Žurek, místostarosta

Oslava svátku Ïen se vydafiila
V pátek 13. března proběhla v tělocvičně naší základní školy dlouho plánovaná
a chystaná oslava Mezinárodního dne žen.
Přítomné maminky, babičky a ostatní návštěvnice oslovily svým milým vystoupením děti z mateřské školky, které pod vedením svých paní učitelek zarecitovaly, zazpívaly a dokonce předvedly, co se za krátkou dobu trvání kroužku břišních tanců
naučily. Ne náhodou malé „břišní tanečnice“ sklidily obrovský aplaus.
Po vystoupení našich předškoláků patřilo pódium žákům školy. Písničky střídala
recitace, všechny přítomné rozehřálo vystoupení s ukázkou moderního tance, po
vystoupení děvčat s deštníčky opět následoval zpěv v doprovodu kytary.
Poděkování za pěkná vystoupení patří všem pedagogům, kteří obětovali svůj čas
a děti na tento významný den připravili. Závěr odpoledne již tradičně patřil umělcům Moravskoslezského divadla z Ostravy. Zpěv střídala vtipná konverzace a taneční vystoupení.
Kulturní komise rady Obce Dobrá zorganizovala pro ženy pěknou oslavu jejich
svátku. Děkuji všem, kteří se podíleli na důstojné oslavě Mezinárodního dne žen.
Ladislav Žurek, místostarosta obce

Jarní úklid rodinn˘ch domkÛ
Vážení spoluobčané,
opět přichází čas rozmístit velkoobjemové kontejnery pro uložení nadrozměrného
odpadu z vašich domácnosti. Upozorňujeme, že do těchto kontejneru mrtvá zvířata, stavební suť, složky které obsahující nebezpečný odpad (pneumatiky, oleje,
zbytky barev, zářivky apod.) a odpad doutnající či dokonce kapalný, nepatří! Udržujte v okolí kontejnerů pořádek, dbejte, aby nedocházelo k přeplňování kontej2

nerů a mějte na paměti, že kontejnery jsou určeny pro všechny občany nikoliv pro
odpad jedné rodiny!
Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá stanoviště vždy kolem 16.00 hod
a odváženy v ranních hodinách následující den.
11.—12. 5. U trati ČD naproti č.p. 281 (železniční přejezd na Špici)
U trati ČD naproti č.p. 463 (za autobusová zastávka na Špici)
12.—13. 5. Stará dědina před velkoskladem zeleniny( u pana Urbance)
Za mostem na Hliník naproti č.p. 181
13.—14. 5. U hřiště TJ Sokol
U bytovky č.p. 309 u dřevoskladu
14.—15. 5. U mostu na Skalici
U Kačabaru boční vjezd na hřiště Sparta
18.—19. 5. Stará autobusová zástavka na Skotni, bývalá cesta na Pazdernu
Autobusová zástavka U lesa (Křibíka)
19.—20. 5. Na Kamenci naproti č.p. 722
Směr F–M naproti č.p.146 ( u hřbitova)
20.—21. 5 K Nošovicím naproti č.p. 650
Směr Nošovice u vlečky do pivovaru
21.—22. 5. U hřiště ZŠ parkovací plocha ze strany od restaurace Na Sýpce
(dva kontejnery)
22.—23. 5. Na Vrchy u vodojemu
U studny — bývala cesta na Pazdernu naproti č.p. 184
Další rozmístění velkoobjemových kontejnerů připravujeme na začátek měsíce
října.
Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k životnímu prostředí v naší obci.
Ladislav Žurek, místostarosta

POPLATKY
Účtárna Obecního úřadu Dobrá oznamuje možnost úhrady poplatků převodem
na účet č. 1681975309/0800, kdy je potřeba uvést pro platbu:
— za odpad variabilní symbol 1337 + číslo popisné poplatníka
— za psa variabilní symbol 1341 + číslo popisné poplatníka
Poplatek za psa je splatný do 31. března 2009.
Poplatek za odpad je splatný do 31. srpna 2009.

UPOZORNĚNÍ — ZMĚNA ODVOZU POPELNIC V DOBĚ VELIKONOČNÍCH
SVÁTKŮ
Frýdecká skládka a.s. F–M oznamuje, že odvoz odpadu ve Velikonoční pondělí
neproběhne, odpad se bude za pondělí svážet výjimečně v sobotu 11. dubna 2009.
Úterní svoz odpadů zůstává nezměněn.

PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY OBCE DOBRÁ
Právní poradna pro občany obce Dobrá proběhne vždy první středu v měsíci, tj.
1. dubna, 6. května, 3. června 2009, od 16 do 18 hodin v budově Obecního úřadu
Dobrá — obřadní síň.
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SmVaK Ostrava a.s., 28.října 169, Ostrava, OZNAMUJE,
že v termínu od 10 do 24. dubna 2009, bude v obci Dobrá prováděn pravidelný opis
vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava, a.s.

Frýdecká skládka, a.s., Zámecké náměstí 26, Frýdek–Místek INFORMUJE
Sběr nebezpečného odpadu v obci Dobrá proběhne 4. dubna 2009 na těchto stanovištích:
Dobrá u lesa (u Křibíka)
8.30—08.45 hodin
Dobrá u nádraží ČD
10.00—10.30 hodin
Dobrá parkoviště u kostela
10.35—10.55 hodin
Dobrá Stará Dědina
11.00—11.20 hodin

Státní veterinární správa České republiky
vydala Nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. 2009/1044/SVS ze
dne 5. březen 2009, o tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí a koz.
Čl. I.
Dnem 13. 3. 2009 se chovatelům skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců, chovaných
jako hospodářská zvířata nařizuje povinné očkování v uzavřeném pásmu pro katarální horečku ovcí, které tvoří celé území ČR s dalšími požadavky, které dále upravuje toto nařízení.
Celé znění je vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Dobrá a je také k nahlédnutí v kanceláři č. 14.

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE …
28. března — Den učitelů
„Jediným učitelem hodným toho jména je ten, který vzbuzuje ducha svobodného
přemýšlení a vyvinuje cit osobní zodpovědnosti."
J. A. Komenský
„Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost."
J. A. Komenský
„Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost.
Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem."

J. A. Komenský

Vážení čtenáři,
připomeňme si alespoň pár zásadních údajů o našem největším pedagogovi.
J A N A M O S KO M E N S K Ý
*28. března 1592 — Nivnice, Uherský Brod
Český teolog, filozof, pedagog a spisovatel.
Vysoce oceňuje význam výchovy. Podle něj by žádné dítě nemělo být vyloučeno
z výchovy, protože i to nejméně nadané dítě lze alespoň poněkud vychovat.
Klade důraz na význam kázně.
Zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu, pochován je v Naardenu.
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Jaké měl výchovné cíle?
— poznat sebe a svět — vzdělávání ve vědách, uměních a řemeslech
— ovládnout sebe — výchova mravní
— povznést se k Bohu — výchova náboženská
Děti dělil podle nadání na:
1. bystré, dělají radost
2. bystré, líné
3. bystré, vzpurné
4. s nedostatkem bystré mysli
5. s nedostatkem bystré mysli, líné
6. s nedostatkem bystré mysli, vzpurné
Rodiče a učitel mají být vhodným příkladem pro dítě a vést jej ke správné životosprávě. Doporučuje vhodnou stravu, střídání práce s odpočinkem, dostatek spánku
( 8 hodin ) a péči o hygienu těla.
Závěrem přání J. A Komenského ke Dni učitelů všem pedagogům, učitelům a vychovatelům…
„Buď příjemný a milý ve tváři,
vlídný a zdvořilý ve způsobech,
přívětivý a pravdomluvný ústy,
vroucí a upřímný srdcem.
Miluj a tak milován budeš."
Mgr. Eva Brudíková

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
Ve čtvrtek 12. března 2009 Základní škola ve Frýdku–Místku přivítala žáky 1.—9.
ročníku z jednotlivých obvodů frýdecko–Místeckého okresu.
Konalo se zde okresní kolo recitační přehlídky.
Naši školu reprezentovali Zuzana Fellerová z 2. A, Renata Karásková ze 3. A, Jana
Peterková ze 7. A, Nikola Hlawiczková ze 7. C, Jakub Syřínek z 8. A a Michaela Danysová z 8. C třídy.
Máme velkou radost z úspěchu našich dvou žákyň — Renata Karásková a Jana Peterková postupují do krajského kola, které se koná 2. dubna 2009 v Ostravě.
BLAHOPŘEJEME!
Mgr. Eva Brudíková, organizátorka recitační přehlídky

MATEMATIKA STRAŠÁK?
Ne pro všechny, stále chodí do naší školy žáci, které matematika tzv. „táhne“.
Ve středu 11. března 2009 se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. a 7. tříd. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří z 15 bodů získali alespoň 9 bodů.
Ze 13 žáků 6. ročníku byla jedinou úspěšnou řešitelkou Lenka Pohludková ze 6.
C třídy, získala 9 bodů.
V 7. ročníku byli ze 17 účastníků 3 úspěšní řešitelé — Jan Muroň ze 7. B třídy se 13
body, Miloslav Bečka ze 7. A a Lukáš Březina ze 7. C třídy s 9 body.
Všem účastníkům soutěže děkujeme za snahu a vynaložené úsilí.
Našim 4 úspěšným řešitelům, kteří postupují do obvodního kola, přejeme,
ať se jim daří stejně tak výborně jako ve školním kole.
Mgr. Alena Stuchlíková, zástupkyně ředitelky
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Velikonoční svátky plné jarního sluníčka,
radosti a pohody vám všem přejí
zaměstnanci a žáci Základní školy v Dobré.
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 9. a 10. dubna 2009. Po Velikonocích jdeme do
školy v úterý 14. dubna 2009.

Mgr. Eva Brudíková

NAŠE ŠKOLA ZÍSKALA TITUL
V tomto školním roce dosáhla naše škola dalšího velkého úspěchu.
U příležitosti dekády OSN „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj" byl nám propůjčen
na léta 2009—2011 titul "Škola udržitelného rozvoje" — 1. stupně, tzn. nejvyššího
ocenění.
Tento titul jsme získali na základě trvalého, odpovědného a soustavného přístupu
ke vzdělávání a výchově pro udržitelný rozvoj.
Výchova a vzdělávání nespočívá pouze v organizování jednotlivých školních akcí,
ale je nedílnou součástí každodenního života školy — všech žáků a pracovníků školy.
Všichni jsme velmi potěšeni, ale zároveň jsme si vědomi, že získání tohoto titulu
nás zavazuje nadále v naší práci pokračovat.
Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO

ŠKOLA UŠETŘÍ KAŽDÝ ROK NĚKOLIK TISÍC
Ptáte se za co? Základní škola v Dobré zaměstnává skoro šedesát zaměstnanců.
Tak jako v každém zaměstnání i u nás platí pravidla zdravotní péče o zaměstnance.
Vedle vstupních lékařských prohlídek u nových pracovníků a brigádníků, jednou za
tři roky každý musí projít preventivní prohlídkou a ti, kteří ze školy odcházejí, se
podrobují výstupní lékařské prohlídce.
Již několik let vykonává funkci závodního lékaře pan MUDr. Petr Moravec. Chci
mu tímto článkem veřejně poděkovat za jeho vstřícné jednání vůči zaměstnancům
školy a vůči škole jako instituci. Pan doktor za celá léta výkonu své činnosti naší organizaci neúčtuje lékařské výkony a všechny prohlídky provádí zdarma. Mezi školou a soukromou praxí pana doktora byla sepsána sponzorská smlouva, na základě
které jsou tyto výkony poskytovány bezplatně.
Jen za loňský rok 2008 tak škola ušetřila více než deset tisíc korun. Velmi si vážíme
postoje pana doktora zvlášť v době, kdy na nás všechny doléhají dopady hospodářské krize.
Ušetřené peníze tak můžeme věnovat naší hlavní činnosti, kterou je výchova
a vzdělávání.
Mgr. Eva Nováková, ředitelka ZŠ

Informace o vzniku kanceláfie Poradny pfii finanãní tísni,
o. p. s. v Ostravě.
Jsme obecně prospěšnou společností poskytující dluhové poradenství. Služby
poskytujeme fyzickým osobám (nepodnikatelům), které se dostaly do finanční
tísně v důsledku neschopnosti splácet své závazky (zejména ze smluv o úvěru,
půjčce, leasingu apod.)
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PORADNA POSKYTUJE BEZPLATNĚ ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:
— rady, jak postupovat v případě hrozící platební neschopnosti
— rady, jak postupovat v situaci, kdy platební neschopnost již nastala
— konzultace k oddlužení podle insolventního zákona
— pomoc při vyplňování a podávání návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot)
— konzultace k průběhu soudního a exekučního řízení
Služby poradny jsou poskytovány bezplatně, diskrétně, nezávisle, nestranně.
KONTAKT: Poradna při finanční tísni, o.p.s., Vítkovická 1 (budova ÚAN), 702 00
Moravská Ostrava, tel.: 595 532 740, fax: 596 656 555
Bezplatná zelená linka: 800 722 722 ( v provozu každé pracovní pondělí od 8.30 do
11.30 h a od 13.30 do 17.30 h).
e–mail: poradna@financnitisen.cz, www.financnitisen.cz

JUDO

DOBRÁ

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

Pohár Euroregionu Beskydy se uskutečnil první březnovou neděli za účasti
necelých tří stovek soutěžících. Při malém zastoupení Poláků kteří měli ve stejném
termínu mistrovskou soutěž zvedla úroveň účast čtyř klubů ze Slovenska a výprava
z Brna. Doberští judisté reprezentující spojené družstvo Frýdecko–Místeckého regionu se významnou měrou podíleli na zisku prvního místa v hodnocení klubů. Další
medailové příčky obsadili tradiční rivalové z Ostravy, Baník a TJ Mittal.
V individuální soutěži vynikli z Doberských především úřadující přeborník republiky Vít Jerglík, Lukáš Janulek a Marie Dužíková kteří v soutěži nenašli přemožitele. Stříbro ve svých kategoriích vybojovali Michal Gomola a Karolína Kubíčková. Medailovou sbírku doplnili bronzoví Petra Stachová, Luděk Kubíček,
Barbora Bacílková, Natálie Jeziorská, Denisa Štěrbová, Filip Mrozek a Lukáš Měchura. Úspěšného setkání nejmladších judistů příhraničního regionu se osobně zúčastnila primátorka Frýdku–Místku Eva Richtrová, která poděkovala Doberským organizátorům za vzornou prezentaci Regionu Beskydy. Hlavním organizátorem celé
akce byli judisté Sportovního klubu policie z Dobré ve spolupráci s Regionem Beskydy, pod patronací výrobce sportovních potřeb BAIL–SPORT, SPORTINGU ing.
Hampla a města Frýdku–Místku.
Přípravné soustředění za účasti
krajského výběru se uskutečnilo v období zimních prázdnin na Hukvaldech,
kde se závodní tým připravoval na letošní
reprezentaci obce v mistrovských soutěžích. Přípravka a mladší dětí složily
zkoušky na vyšší stupeň odbornosti. Potěšitelná byla také účast ostatních neregistrovaných dětí, která potvrzuje vzrůstající zájem o judo v Dobré a okolí. Tyto
děti se seznámili se základy juda a prožily
krásné chvíle plné her v přírodním prostředí.
Denisa Štěrbová a Karolína Kubíčková
při zkouškách na bílo–žlutý pásek
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Poděkování patří nejlepším paním kuchařkám
Vilčkové, Janulkové, Špokové a Matyszkiewiczové,
které připravily stravu doslova gurmánskou.

70 dětí a mládeže se zúčastnilo letošního zimního
soustředění na Hukvaldech.

Mezinárodní velká cena Hranic
proběhla druhý březnový víkend za
účasti judistek osmi evropských zemí. Judistky z dobré vyslaly kolektiv osmi závodnic ve všech věkových kategoriích.
Zatímco benjamínek a nejmladší člen výpravy Petra Stachová sbírala zkušenosti,
ostatní děvčata bojovala v tvrdé konkurenci. Nejlépe se dařilo tradičním oporám. Nikola Kesová vybojovala zlato
v kategorii žen a přidala bronz v juniorkách. Michaela Kesová přidala zlato
v kategorii dorostenek a Marie Dužíková stejně cenný kov v mladších žákyních. Ester Vilčková měla velkou radost
ze stříbra v juniorské kategorii. Všechna Opory týmu, Michaela a Nikola Kesovy, trenér
děvčata tak zúročila tvrdou a kvalitní pří- Kubíček a Ester Vilčková.
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pravu mimo jiné v konkurenci reprezentačních týmů Itálie a České republiky. Ve
stejném termínu se konala Mezinárodní velká cena v Bratislavě, které ze zúčastnili Lukáš Janulek, Michal Gomola a bratři Lukáš a Marek Měchurovi. Zatímco
Janulek a Lukáš Měchurka prohráli boj o třetí místo, Marek Měchurka bronzovou
medaili v kategorii mladších žáků vybojoval. Michal Gomola skončil devátý.

FOTBALOVÁ P¤ÍPRAVKA JE 3. V OKRESE!
V sobotu 14. března 2009 nás všechny ve fotbalové přípravce čekalo finále Zimní
ligy Frýdecko–Místecka v Brušperku o titul přeborníka okresu. Do Brušperku přijeli
kluci ve výborné náladě a velkou podporou rodičů a prarodičů, což zcela jistě mělo
vliv na celý průběh tohoto finále. V kabině to žilo a humor kluky neopustil, což bylo
výborné, protože osmá hodina se blížila a my si uvědomovali, kde jsme došli a co
nás ještě čeká, jelikož všichni naši soupeři byli velmi zdatní.
V prvním utkání finále nastupujeme s hlavou vzhůru proti jednomu z favoritů
turnaje — FK Třinec. Kluci však začínají plnit do puntíku všechny pokyny a rady trenérů a hrají takticky a jejich útoky jsou s přibývajícím časem stále nebezpečnější.
V 11. minutě utkání se Dobrá ujímá vedení a nastává obrovská radost jak na hřišti,
tak na střídačce a slaví se vedení v zápase, ale ještě není konec, a tak zpátky ke hře
a koncentraci. Blíží se konec utkání a střídačka odpočítává poslední sekundy a jen
se čeká na sirénu. A je to tady kluci se radují, objímají se a skanduji vyhráli jsme
a porazili jsme fantasticky FK Třinec 1:0.
V kabině probíhá oslava a skandování, jako bychom vyhráli Ligu mistrů, ale
máme pouze 40 minut do dalšího utkání a tak je třeba se koncentrovat na další utkání. V kabině se rozebírají jednotlivé herní situace s náčrtem řešení, kluci jsou vítězstvím motivováni na dalšího soupeře.
Do druhého utkání nastupujeme proti FK Vratimov a jsme ve velké pohodě takže
to má vše blahodárný vliv na naší hru. Naši borci hrají báječně a jedna šance střídá
druhou, ale gól ne a né přijít. Konečně přichází, další krásný moment v utkání
a nám se daří proměnit, krásnou kombinaci gólem — vedeme 1:0! S přibývajícím

Jakub Šaněk rozehrává domluvený signál při rohu.
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koncem utkání si kluci
dobře kombinují a divákům
se to líbí a potleskem odměňují naše šance. Blíží se konec utkání a střídačka opět
odpočítává poslední sekundy utkání.
Kluci vybíhají na hřiště
a společně s námi se radují
— vyhráváme i druhé finálové utkání a porážíme FK
Vratimov 1:0.
Ve třetím utkání narážíme
na FK Břušperk a kluci opět
Obranná činnost proti FK Frýdek–Místek
plní vše do posledního puntíku. Vytváříme si gólovou šanci, ale tyče má gólman Brušperku postaveny velmi
dobře. V 10 minutě zápasu přichází zlom v tak výborném a vyrovnaném utkání a po
nešťastném odkopu si dáváme vlastní gól. Toto zacloumá i profesionálním fotbalistou, ale co se dá dělat, musíme více otevřít hru a snažit se vyrovnat. To se nám však
nedaří, čas ubíhá rychle a soupeř přidává druhý gól, kluci dál bojují i za tak nepříznivého stavu jako lvi, ale štěstíčko se staví k nám zády a my inkasujeme třetí gól
a tím konec našeho snažení. Toto utkání prohráváme 0:3.
V kabině přichází smutek, vztek, vyčerpání i slzy a tak nastává na chodbě porada
trenéru jak nabudit a vytvořit opět pohodu, abychom klukům pomohli najít úsměv
ve tváři což se nám docela daří. Opravdu těžká situace pro kluky, ale taky trenéry,
kteří prožívají toto finále stejně jako kluci.
Ve čtvrtém utkání nás
čeká TJ Pustkovec a naši
borci prožívají nejhorší
chvíle finálového turnaje.
Táhnou však za jeden provaz a jejich nasazení je náramné a do hry dávají velký
kus svého srdce což je senzační a je vidět, že zcela zapomněli na předešlé utkání.
Daří se jim docela vše a tak
nacházejí zpět svou herní
pohodu a vytvářejí si gólové
příležitosti, které využívají
a dvakrát skórují a ujímají Mezi zápasy trenéři vysvětlovali herní taktiku
se vedení 2:0. Soupeř se nevzdává a 2 minuty před koncem utkání snižuje na 1:2. Uklidňujeme všechny
kluky, ať se koncentrují a hrají to co měli naordinováno. Blíží se konec utkání a nervozita všech stoupá a všichni tlačí časomíru rychle dopředu, ale hra se kouskuje.
Celá střídačka stojí a hlasitě odpočítává poslední sekundy zápasu a je koneeeeeeeeeeec… Porazili jsme FK Pustkovec 2:1. Tak to je super, kdo nebyl v Brušperku nemohl vidět tu radost všech našich kluků „prostě nádhera".
V kabině to opět žije a všichni se připravují na poslední zápas. Čeká nás zápas
s FK FM. Případné vítězství by borce z Dobré vyneslo na přeborníka okresu! Remíza
nic neřeší a třetí příčku již máme jistou. Neřešíme však coby–kdyby, čeká náš tvrdých 18 minut. Po začátku utkání si začínáme dělat mírnou převahu — jsme tak
10

blízko! Celý tým cítí, že na to máme. Nedaří se nám však jako první skórovat, což potřebujeme. V desáté minutě zápasu se dopouštíme malinké chybičky a soupeř to
nekompromisně trestá a ujímá se vedení 1:0. Kluci neskládají zbraně a stále bojují
a věří, že stav utkání otočí ve svůj prospěch. Veškeré naděje vkládáme do útoku
a chceme skórovat, ale to se nedaří a fyzicky vyčerpávající utkání nám přináší další
ránu a my inkasujeme ještě 2x a nakonec prohráváme 0:3.
Finále končí, starší přípravka TJ Sokol Dobrá vzorně reprezentovala svůj klub,
obec a ZŠ Dobrá. Cesta k tomuto finále byla hodně klikatá a náročná, ale jsme nesmírně pyšní, že to kluci zvládli, protože i v těžkých chvílích stáli při sobě a podporovali jeden druhého a to jen díky tomu,že mají chuť vítězit a hlavně mají velké
týmové srdce.
Zimní ligy starších přípravek se zúčastnilo celkem 23 týmů! Být třetí je vynikající!

Výsledky TJ Sokol Dobrá ve finále:
Dobrá—FK Třinec
Dobrá—FK Vratimov
Dobrá—SK Brušperk
Dobrá—TJ Pustkovec
Dobrá—FK F–M

1:0
1:0
0:3
2:1
0:3

Sestava borců z Dobré: Martin Šimík, Matěj Hanke, Tomáš Korenny, Jakub Alexa,
Jakub Šaněk, Jan Tesarčík, Petr Vojtovič, Vojtěch Lepík, Jan Bubík, Martin Kantor,
Daniel Trčka, Vojtěch Turoň.
Za vzorné chování a reprezentaci klubu, obce a ZŠ Dobrá po celou dobu Zimní
ligy děkují trenéři starší přípravky a celý realizační tým přípravky TJ Sokol Dobrá.
Za realizační tým přípravky trenéři SP — Tomáš Lepík a Miroslav Pavlásek

Starší přípravka TJ Sokol Dobrá je 3. v okrese Frýdek–Místek.
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POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ TURNAJ FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY
V sobotu 11. dubna uskuteční fotbalová přípravka a girls TJ Sokol Dobrá Velikonoční turnaj o pohár starostky obce Dobrá. Začátek turnaje bude v 9 hodin. Přijďte
se podívat na naše fotbalové naděje, kteří vám předvedou své nasazení a fotbalové
momenty. Hrajeme na hřišti s umělým povrchem vedle ZŠ Dobrá. Občerstvení zajištěno.
Bližší informace o turnaji najdete na www.fotbaldobrauf–m.blog.cz.

SOUSTŘEDĚNÍ
Ve dnech 30. 4.—3. 5. 2009 proběhne na Lučině fotbalové soustředění pro přípravku, girls a žáky TJ Sokol Dobrá. Pro fotbalisty a fotbalistky je toto soustředění
zahrnuto v povinné přípravě, pro ostatní děti je to možnost zahájit svou fotbalovou
kariéru.
Informace naleznete na našich internetových stránkách, příp. na tréninku přípravky, girls a žáků.
Realizační tým fotbalové mládeže při TJ Sokol Dobrá

Plán Klubu seniorÛ na II. ãtvrtletí 2009
01. 4. Cestoval pan Přidal nám povypráví své zážitky z cest různých kontinentů,
včetně obrazové produkce DVD a videa. Začátek v 15.00 hodin v klubovně.
15. 4. Promítání kazet v klubovně a vyprávění paní Renaty Šimkové o pobytu v Austrálii. Začátek v 15.00 hodin v klubovně.
29. 4. Exkurse v tiskárně Finidr v Českém Těšíně. Odjezd vlakem v 8.40 hodin z nádraží ČD Dobrá.
13. 5. Oslava Dne matek v klubovně do 15.00 hodin. Program dětí z mateřské školy.
20. 5. Přednáška MUDr. Petra Moravce v klubovně od 15.00 hodin.
27. 5. Smažení vaječiny v Kačabaru od 15.00 hodin, vajíčka s sebou, ostatní bude
zajištěno,včetně hudební produkce. Bude se vybírat na zájezd 100 Kč/osoba.
10. 6. Výlet do Sedlišť. Návštěva Selské jizby a dřevěného kostela Všech Svatých.
Odjezd vlakem do Frýdku ve 12.12 hodin a pak autobusem 12.52 hodin ze
stanoviště ČSAD.
17. 6. Zájezd — návštěva zámku Kunín a města Fulnek. Odjezd z parkoviště u kostela v 7.30 hodin.
Mimo program bude klubovna přístupná následující středy: 8. a 22 dubna, 6.
května, 3. a 24. června. Máte možnost společenského vyžití — využívejte prosím
této možnosti.
Návštěvy divadla v Ostravě v tomto čtvrtletí nebudou pro malý zájem.
Klub seniorů děkuje vedení Základní školy Dobrá a Mateřské školy Dobrá za hojnou účast učitelů, žáků a dětí na naší výstavě.
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Hfibitovní zeì jiÏ zcela zmizela
Jistě jsme si všimli, že kamenná zeď odělující kostelní pozemek od fary, již nestojí.
Jistě byla sešlá a neopravitelná, a tak jedni po ní budou truchlit, jiným to bude
jedno. Zeď byla posledním zbytkem tzv. parkánů, které obepínaly kostel a při něm
hřbitov — dnes park. Víme, že kdysi byly parkány dřevěné a až v 19. století je nahradily zděné. Podle desky, která se na zídce nacházela, byla určitá část parkánů stavěna v roce 1822 na náklady obce Nošovice. Parkány byly totiž rozděleny na různě
dlouhé úseky, které stavěly a udržovaly obce. Délka zdi té které obce se odvíjela od
počtu farníků přifařených obcí. Tak největší kus zdi „patřil“ Dobré, kratší pak Nošovicím, Nižním Lhotám a Vojkovicím.
Zeď byla asi metr široká a kryly ji ploché kamenné desky, na které si ještě pamětníci vzpomínají. Také ve vzpomínalo na moruše, které kolem parkánů rostly, a na to,
jak byly slaďounké. Vzpomínali na parkány i starousedlíci, neboť jejich odvrácená
část se zdála být bezpečným místem pro úkryt záškoláků před učitelem přehlížejícím z patra školy okolí. Ovšem stalo se prý, že zahlédl za zídkou nějaké podezřelé
hlavy a vydav se tímto směrem najisto, ulapil nepozornou kořist za pačesy. —

Je to kupodivu přesně sto let, kdy byly kamenné parkány kolem kostela na straně
od hřbitova, silnice a školy zbořeny. A bylo to shodou okolností také na jaře. Zdi nahradil dřevěný plot. Tehdy se to ovšem farníkům velmi nelíbilo: „Zděný plot nechali
zbořit, místo něho postavili dřevěný jak okolo nějaké chajdy. Pěkné košaté lípy vykopali, místo nich nasadili nějaké keře, trávník na starém hřbitově překopávají a odvážejí i s kostmi svých předků kamsi do pole a místo trávníku dovážejí kamení a štěrk
z řečiště a tak plýtvají penězi farníků.“ Tak mnozí spílali děkanu Bártovi a dokonce
vyhrožovali soudem i stížností ke kardinálu. Na vysvětlenou — ony „nějaké keře“
byly ony moruše a akáty; štěrk z řeky byl na dnes vydlážděný chodník kolem kostela.
Zasvěcený nestranný člověk tehdy musel v novinách vysvětlovat veřejnosti, že
zídka byla sešlá a že koruny lip zastiňovaly okna školy a děti měly ve třídách šero
(elektřina byla do školy zavedena až v roce 1931, dosud se svítilo petrolejkami).
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář obce
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Z FOTOALBA MÍSTOSTAROSTY
Na prvních dvou snímcích vítání občánků v
naší obřadní síni, zbylé
tři snímky jsou z výroční
schůze včelařů 14. března 2009
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Několik snímků z oslav
Mezinárodního dne žen
13. března 2009 v tělocvičně školy. Vystoupily
děti mateřské školy, základní školy a sólisté
operety Národního divadla moravskoslezského
z Ostravy s pásmem operetních melodií.
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Velmi zdařilou výstavu „domácích potřeb“, jaké se dnes už
neužívají, uspořádal
Klub seniorů 11.a 12.
března. Bylo se na co
dívat — shromáždily
se stovky exponátů,
jak je vidět i na našich snímcích. Největší zájem a nejvíce
dotazů bylo od dětí
ze školy.
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MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární klinika,
Sadová 1158, 738 01 Frýdek–Místek, tel.: 558 638 260
POZVÁNKA
Dovolujeme si vás pozvat na očkování psů proti vzteklině, které se bude v Dobré
konat v sobotu dne 4. dubna 2009 na těchto místech:
Před obecním úřadem 8.00—09.30 hod
Kamenec u mostu
9.45—10.30 hod
Letošní očkování má platnost dva roky. Cena za vakcinaci činí 150 Kč a je splatná
ihned při očkování. Každý pes obdrží potvrzení do očkovacího průkazu a evidenční
známku. Majitel musí zajistit doprovod, který je schopen udržet psa při zákroku.
Neposílejte, prosím, se psy nezletilé děti a nezapomeňte očkovací průkaz.
Při vakcinaci bude možno zakoupit tablety na odčervení a přípravky proti blechám a klíšťatům. Pokud máte zájem o společnou vakcinaci vztekliny a infekčních
nemocí, je nutno tuto skutečnost nahlásit telefonicky na č. 558 638 260.
Srdečně vás zve tým pracovníků 1. veterinární kliniky ve Frýdku–Místku.

V ÁŽENÍ

SPOLUOBČANÉ A PŘÍZNIVCI UMĚNÍ !

D NE spoluobčané
21. BŘEZNA 2009
V GALERII RESTAURACE C YKLOBAR
Vážení
a příznivci
umění!
V D OBRÉ ZAHAJUJEME VÝSTAVU OBRAZŮ ABSOLVENTEK
Dne 21. března 2009 v galerii restaurace Cyklobar
VÝTVARNÝCH KURZŮ PRO KRESBU A MALBU V O STRAVĚ
v Dobré zahajujeme výstavu obrazů absolventek
M ARCELY B RODOVÉ
výtvarných kurzů pro kresbu a malbu v Ostravě
D AGMAR R AŠÍKOVÉ
Marcely Brodové
M IROSLAVY D LOUHÉ
Dagmar Rašíkové
POD NÁZVEM : „MALUJEME S LÁSKOU"
Miroslavy Dlouhé
pod názvem:
„MALUJEME
S LÁSKOU"
POTRVÁ DO KONCE DUBNA 2009.
V ÝSTAVA
Výstava potrvá do konce
dubna ZVÁNI !
J STE SRDEČNĚ
2009. Jste srdečně zváni!
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PÁLENÍ âARODùJNIC
MILÍ DOBŘANÉ, 30.DUBNA LETOŠNÍHO ROKU BUDEME PÁLIT I U NÁS
V DOBRÉ ČARODEJNICE.
POŘIĎTE SOBĚ I SVÝM DĚTEM KOSTÝMY, LAMPIONY A MY SE NA VÁS BUDEME TĚŠIT.
UPÁLÍME ČARODĚJNICE, OPEČEME BUŘTY, DÁME SI „PO PULCE, PO
PIVĚ", UDĚLÁME OHŇOSTROJ A VŠECHNY ČARODĚJNICE SI ZAREJDÍME!!!
PODROBNOSTI SE VČAS DOZVÍTE Z PLAKÁTKŮ A Z PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE.
TUTO AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍ A SRDEČNĚ VÁS ZVOU HASIČI.
FOTBALISTŮM DĚKUJEME ZA UMOŽNĚNÍ VYUŽITÍ HŘIŠTĚ A JEHO
ZÁZEMÍ K TÉTO AKCI

POZVÁNÍ NA ZÁJEZD âESKÉHO
ZAHRÁDKÁ¤SKÉHO SVAZU — ZO DOBRÁ
Dne 4. července 2009 (sobota) pořádá Základní organizace ČZS Dobrá autobusový zájezd do Polska na výstavu „Otmuchov v květech" a návštěvu soukromé zahrady v Krnově.
Je možno provést výhodný nákup rostlin a sadbového materiálu.
Odjezd z parkoviště u kostela je v 5.30 hodin, předpokládaný návrat je ve večerních hodinách.
Cena zájezdu: členové ZO ČSZ a rodinní příslušníci 100 Kč,
ostatní zájemci 150 Kč.
Zájemci hlaste se u paní Věry Pánkové, tel. č. 605 342 175 nebo 558 641 947, nebo
u pana Čestmíra Ježe na tel. č. 724 292 957.
Srdečně zvou pořadatelé. Za ZO ČSZ Dobrá — předseda Čestmír Jež

Změna ordinační doby Dětského střediska Dobrá, MUDr. Iva Kučerová
Středa 1.dubna 2009 8.00—11.00 hodin ODPOLEDNÍ ORDINACE ODPADÁ
Akutní případy ošetří Dětské středisko Raškovice od 13.00 do 15.30 hodin. Tel.:
558 692 274.

Koupím byt v obci Dobrá. Tel.: 603 744 364

Nabídky
Autoškola JISKRA — Jiří Kreuziger
nabízí výuku a výcvik v učebně Dobrá — budova obecního úřadu,
vždy v pondělí a středu od 14.45 do 16.15 hodin.
Informace na tel.: 603 442 920 nebo 608 122 522.
18

Přijímáme objednávky — Velikonoční krůty chlazené 68 Kč/1kg
Váha krůty 9—15 kg.
Příjem objednávek a informace:
Dobrá p. Hadaščoková, tel. č. 558 641 780 nebo mobil 604 382 505.
Krůty se budou prodávat
v pátek 3. 4. 2009 na parkovišti v Dobré u kostela ve 14.00 hodin.

JOP ELEKTRO vám nabízí tyto služby
— plánujete stavbu rodinného domu nebo rekonstrukci a potřebujete
— elektroinstalační práce a hromosvod?
— chcete nové zvonkové rozvody a domácí telefony?
— plánujete nové jádro, nebo novou kuchyň a nevíte, kdo provede
— novou elektroinstalaci?
— nejdou vám zásuvky? Nesvítí světla i když jste vyměnili všechny
— žárovky a pojistky?
JOP ELEKTRO JE TU PRO VÁS.
Kontaktní čísla 724 008 387, 774 704 329

Nabídka pronájmu bytů
a) V obci Dobrá,
Pronajmu bytové jednotky 3+1 s lodžií 86 m2.
Byt je kompletně vybaven, včetně televize, pračky, ledničky atd.
Možnost internetu.
Parkování u domu na soukromém parkovišti.
b) V obci Dobrá,
Pronajmu bytové jednotky 3+1 cca 70 m2.
Byt je vybaven novou kuchyní, WC, sprchovým boxem, umyvadlem
se skříňkou a zrcadlem s osvětlením.
Pokoje — plovoucí podlahy, nová okna + žaluzie.
c) Ve Frýdku–Místku, část Riviera,
Pronajmu bytovou jednotku 3+1 s krytým balkónem 74 m2.
Byt je kompletně vybaven, včetně televize, pračky, ledničky atd.
Možnost internetu.
Kontakt: p. Sedlařík, Dobrá 581, mobil 603 854 852,
e–mail: alosed@seznam.cz
19
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Technické služby
VE FRÝDKU-MÍSTKU

vám nabízí:
• pronájem montážních plošin MP
• 10, 12, 14, 16, 22
• realizaci zahrad na klíč
• napouštění bazénů (dopravu vody)
• údržbu travnatých ploch, kosení
• péči o okrasné dřeviny a keře
• průklesty, ořezy, kácení
• frézování pařezů, štěpkování větví
• sadové a terénní úpravy
• zakládání nových trávníků
• kultivaci ploch
• pronájem mobilních WC
• opravy ploch asfaltovou směsí
• strojní výkopové práce
• přepravu materiálů
• řezání betonových, asfaltových
• ploch
• výstavbu a rekonstrukci
• dlážděných prostranství
• a chodníků
• výrobu lehkých zámečnických
konstrukcí, sportovních prvků

• tolařské, zámečnické a natěračské
• práce
• stavbu plotů
dopravního značení
Neváhejte a kontaktujte • instalaci
• svislého i vodorovného, popř.
nás!
• zapůjčení mobilních dopravních
• značek
• pohřební službu
TS a.s., 17. listopadu 910,
738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 558 443 211 • Fax: 558 431 195 • E-mail: info@tsfm.cz • www.tsfm.cz

NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU !
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PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ – MONTÁŽE
www.ploty-pletivo.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava–Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po–Pá 8.00—15.00
nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7000 Kč,
jinak 300 Kč.
Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže
PLOTY – PLETIVO — jsme firma, která se zabývá prodejem plotů a kompletního příslušenství pro drátěné ploty, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, lesnická a dekorační pletiva, chovatelské sítě, sloupky, vzpěry,
napínací dráty, vázací dráty, napínáky, ostnatý drát, případně podhrabové
desky. Dále nabízíme branky a vrata ve všech velikostech a jiný sortiment na
stavbu oplocení.
Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA výklopná, rolovací i sekční a to jak ruční,
tak s pohonem na dálkové ovládání.
Více informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 KČ. Kompletní nabídka je na
www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777
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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 Sikorová, stavební úřad, stavby fyzických
osob
558 412 304 Eva Peterková, stavební úřad, silniční správní úřad,
kácení dřevin,
558 412 309 Bohuslav Sikora, správce
———
558 412 313 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 20. dubna 2009. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

