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Obec Dobrá

Červenec 2009

Zpravodaj

Zdálo by se, že o prázdninách se u nás nic neděje. Není to pravda. Zdárně pokračuje nadstavba školní jídelny, „brigádničí“ se na údržbě plotu hřiště a sportuje na
prázdninových turnajích, například nohejbalovém (viz též strana 6, 8 a 9).

USNESENÍ
z 23. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 29. 6. 2009 od 17.30 hodin
v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Ing. Ludmila Baranová (Nezávislí)
Ing. Jaroslav Kielar (KDU–ČSL)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Radim Bűrger (KSČM)
René Křižák (Nezávislí)

2. Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Dobrá

3. Rozpočtové opatření č. 3/2009
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 3/2009 navýšení příjmové části o 543 tisíc Kč a výdajové
části o 543 tisíc Kč

4. SOPM — Závěrečný účet za rok 2008
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. b e r e n a v ě d o m í
Závěrečný účet SOPM za rok 2008

5. Návrh řešení novely zákona č. 250/2000 Sb., mateřská škola a místní
knihovna
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. z p l n o m o c ň u j e
v souvislosti s účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Mateřskou školu Dobrá k disponování
s finančním majetkem, dotacemi, nadačními fondy, projekty, peněžními fondy p.o.,
oběžnými zásobami, zásobami vytvořenými doplňkovou činností, pohledávkami a závazky do doby vydání a schválení nové zřizovací listiny nebo do doby schválení změny
zřizovací listiny, nejdéle však do listopadu 2009
5.2. z p l n o m o c ň u j e
v souvislosti s účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Místní knihovnu Dobrá k disponování
s finančním majetkem, dotacemi, nadačními fondy, projekty, peněžními fondy p.o.,
oběžnými zásobami, zásobami vytvořenými doplňkovou činností, pohledávkami a závazky s účinností od 1.4.2009

6. Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 02/2009 z jednání kontrolního výboru konaného dne 1.4.2009
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6.2. u k l á d á
starostce, aby předložila aktuální zprávu o plnění pohledávek

7. Dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1. n e p ř i j a t o
usnesení k uzavření Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku mezi obcí Dobrá a Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie
SMK, územním odborem vnější služby F–M, obvodním oddělením Nošovice, zastoupenou komisařem npor. Bc. Jiřím Řehou

8. Jednací řád Zastupitelstva obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. n e p ř i j a t o
usnesení o schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Dobrá

9. Různé
9. 1. Směrnice účelového fondu oprav a modernizace obecních bytových domů čp.
931 a 937 v obci Dobrá
1. n e p ř i j a t o
usnesení ke Směrnici účelového fondu oprav a modernizace obecních bytových domů
čp. 931 a 937 v obci Dobrá
9.2. Stanovisko obce Dobrá k záměru výstavby penzionu na pozemcích parc.č. 689
a 690 v Dobré
1. n e s o u h l a s í
jako účastník řízení, Obec Dobrá, prostřednictvím svého samosprávného orgánu Zastupitelstva obce Dobrá, v souladu s § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006Sb., v platném znění, se záměrem s následnou realizací výstavby penzionu na pozemcích parc.č.
689 a 690 v k.ú. Dobrá u F–M, protože tato výstavba není v zájmu obce ani v zájmu občanů obce
9.3. Změna podmínek prodeje pozemku parc.č. 1348/6 v k.ú. Dobrá u F–M
1. s ch v a l u j e
revokaci usnesení č. 6 z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá dne 15.12.2008 a to
v bodě 6.1., kdy původní usnesení znělo:
Zastupitelstvo obce Dobrá schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní se
Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7,
110 00, IČ 70994234 na část pozemku parc.č. 1348/6 v k.ú. Dobrá u F–M o předpokládané výměře 14 m2 za podmínky dodržení kupní ceny ve výši 100 Kč/m2 a revokované
usnesení nově zní:
Zastupitelstvo obce Dobrá schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní se
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové Město,
Dlážděná 1003/7, 110 00, IČ 70994234 na část pozemku parc.č. 1348/6 v k.ú. F–M o předpokládané výměře 14 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem
9.4. Smlouva o úvěru č. 695/09/LCD
1. n e s ch v a l u j e
uzavření Smlouvy o úvěru č. 695/09 LCD s Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova
1929/62, Praha 4, IČ 45244782 na poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši 10 mil. Kč
9.5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK
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1. s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
115 000 Kč na přípravu projektové dokumentace s názvem „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dobrá"
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy
9.6. Zápis z jednání Finančního výboru
1. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 2/2009 z jednání Finančního výboru ze dne 24.6.2009

Bc. Alice Tancerová, starosta obce

Ladislav Žurek, místostarosta

Podûkování jednotce SDH Dobrá
Vážení spoluobčané,
dovolte mi poděkovat našim dobrovolným hasičům za pomoc a práci, kterou odvedli při povodních na Novojičínsku, kde zasahovali.
My všichni jsme sledovali tragické obrázky ničivých povodních v televizi, mnohým z nás opět vnikla voda do obydlí, ale nikoliv v takovém rozsahu jako v roce
1997. I my jsme sledovali hladinu řeky a čekali, zda se začne vylévat mimo koryto.
Naši chlapi však byli konfrontováni s neštěstím obyvatel postižených obcí v plném
rozsahu. Ze svého zásahu pořídili fotodokumentaci, která je k vidění na webových
stránkách SDH Dobrá. Domnívám se, že poděkování, v našem obecním Zpravodaji,
je jen nepatrná forma díků, kterou si však právem zaslouží.
Navštívíte-li webové stránky SDH Dobrá, www.sdhdobra.wz.cz zjistíte, že naši hasiči jsou nejen dobrá parta, ale také že pomáhají různými způsoby. Mnozí z nás si
ani neuvědomují, k jakým nelehkým životním situacím jsou naši chlapi voláni k výjezdům. Jedná se mnohdy o každou minutu a první problém, na který narazí, jsou
neukáznění řidiči zaparkovaných vozidel před prodejnou v budově staré základní
školy, kteří porušují dopravní značení! Domnívám se, že práci a přínos našeho Sboru
dobrovolných hasičů si uvědomují všichni členové obecního zastupitelstva, kdy na
minulém jednání, v červnu, byla projednána urgence zahájení opravy budovy hasičské zbrojnice a to zejména z důvodu výstavby nové garáže pro CAS a kdy se zastupitelstvo obce shodlo na nutnosti zahájení výstavby a nutnosti intenzivnějšího
hledání finančních zdrojů k pokrytí nákladů přestavby a přístavby hasičské zbrojnice.
Ještě jednou vám děkujeme za vše, co pro nás, občany obce Dobrá, ale rovněž pro
všechny, kteří pomoc potřebují, děláte !
Bc. Tancerová Alice, starosta

Humanitární sbírka
V souvislosti s nedávnými povodněmi, které zasáhly oblasti v Čechách i na Moravě, obec Dobrá ve spolupráci s Diakonií Broumov, organizuje humanitární sbírku,
která bude probíhat od pondělí 3. 8. 2009 do čtvrtku 20. 8. 2009, vstup do obřadní
síně obecního úřadu. Níže uvedenou pomoc můžete odevzdávat vždy v pondělí
a středu v době od 16 do 18 hod, mimo tyto dny v dopoledních hodinách, vždy po
dohodě se správcem obecního majetku Bohuslavem Sikorou na tel.č. 736 614 717.
Sbírat budeme Biolity, postřiky proti mravencům, zdravotnický materiál, dezinfekční prostředky proti plísním a roušky proti prachu. Finanční pomoc, prosím,
zasílejte na povodňová konta, která jsou všeobecně známá.
Předem děkujeme za spolupráci
Bc. Tancerová Alice, starosta
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Upozornûní v‰em obãanÛm
V okolních vesnicích se množí případy, kdy se do domu, pod záminkou poskytnutí trochu vody či pod jinou záminkou, dostanou zloději a během doby, kdy
u vstupu s lidmi jedna skupinka hovoří či nabízí cokoliv k prodeji, druhá skupinka
kompletně „probere" všechny skříně a po jejich odchodu se nestačíte divit.
Poučte, prosím, všechny své příbuzné, zejména děti, ale též seniory, aby neznámým osobám vstup neumožnili a do domu je za žádnou cenu nevpouštěli. V případě neodbytnosti takových osob se okamžitě obracejte na Policii ČR — tel.č.
558 641 333 nebo 158.
Bc. Tancerová Alice, starosta

Revitalizace základní školy v Dobré, vestavba nad pavilonem B
V okolí základní školy, nelze přehlédnout, čilý stavební ruch. Od června 2009 probíhá půdní vestavba nad školní jídelnou, ve které vznikne multifunkční sál. Na realizaci projektu obec získala finanční prostředky ve výši cca 18,5 mil. Kč z ROP — regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Původní střecha změnila svůj tvar, ve vikýřích jsou instalována okna a dostavují
se schody s výtahem pro seniory a handicapované občany. I přes nepřízeň počasí,
zhotovitel stavby, Beskydská stavební, plní harmonogram a vše jde jak po másle.
My, kteří trpíme závratěmi, jsme neměli odvahu vyšplhat po lešení a nakouknout
do staveniště. Dnes, kdy schodiště již stojí, jsme se vypravili za dělníky vzhůru do
patra a před námi se otevřel prostor budoucího sálu včetně zázemí. Příčky rozdělující prostor na jednotlivé místnosti jsou již na svých místech a zanedlouho budou
opatřeny omítkou. Provádí se rozvody vody, elektriky a dalších sítí. Než se nadějeme
nastoupí pánové zruční v pokládání dlažeb a obkladů a též parket, které budou
umístěny v sále. Každý kontrolní den, který se koná pravidelně v pondělí ráno, nás
stavbaři překvapí svou zručností a rychlostí. Náš sen dostává svou konkrétní podobu. Drobné problémy řešíme společně se stavebním dozorem, který pro obec vykonává bývalý žák základní školy Dobrá, pan Ing. Foltýn, který, jak sám s úsměvem
říká: „školu zná jak svoje boty" a též s autorským dozorem, zástupcem firmy BP projekt s Valašského Meziříčí.
Naší společnou snahou je, provést stavbu včas a v co nejlepší kvalitě, aby multifunkční sál mohl dobře sloužit všem občanům obce a též žákům a rodičům dětí,
které naší základní školu navštěvují. Nevím jak Vy, ale já se upřímně těším, až se budeme společně scházet v nových prostorách a radovat se z díla a věřte, bude to ještě
letos!
Bc. Tancerová Alice, starosta, Ladislav Žurek, místostarosta

Změna vytápění Mateřské školy Dobrá
S ohledem na stále zdražující energie přistoupila obec v letošním roce k realizaci
projektu Změny vytápění Mateřské školy Dobrá. Mnozí z vás ani neví, že naše školička byla zásobovaná teplem nadzemním teplovodem ze základní školy. Problém
školičky je ten, že teplotní režim malých dětí je odlišný od dětí v základní škole
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a mateřská školka se prakticky musela vytápět celoročně. V základní škole jsou však
instalovány 1000kW kotle, a ve své podstatě, při vytápění školky jsme topili, lidově
řečeno „Pánu Bohu do oken“.
„Odstřižením“ školky od vytápění základní školy a instalací dvou kotlů v mateřské školce, samozřejmě plynových kotlů, si slibujeme zejména úsporu v množství
spotřebovaného plynu a zkvalitnění vytápění pro naše nejmenší. Změnu vytápění
mateřské školy hradí v plném rozsahu obec Dobrá, kdy zastupitelstvo obce Dobrá
uvolnilo ze svého rozpočtu částku přesahující 1 mil Kč. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála firma VODOTOP FM a. s.
Bc. Tancerová Alice, starosta

Letní brigáda pro naše občany, kteří již mají občanku
V letošním roce obec zveřejnila možnost letní brigády pro děti, které již ukončily
povinnou školní docházku, tedy dovršily 15 let a dokončily 9 třídu ZŠ. Brigáda byla
určena dětem do 18 let, neboť právě tato věková kategorie má největší problém si
letní brigádu sehnat. Uspokojili jsme 22 žádostí a naše mládež byla rozdělena do
třech pracovních skupin. Pod dohledem zkušených matadorů mládež provádí nátěr oplocení multifunkčního sportoviště a máme pro ně připraveny další práce tak,
aby mládež poprvé v životě zažila, že musí být v práci včas a také na vlastní kůži
ochutnala, že odměna je za práci nikoliv za účast v práci. Zatím je třeba říci, že se
snaží a musíme je pochválit. Pevně věřím, že další pracovní skupiny nebudou jiné.
Bc. Tancerová Alice, starosta

Naši fotbaloví borci uhráli 2. místo v Ochodnici
V družební obci Ochodnica se již 37 let koná tradiční folklórní festival, na který
jsme přijali pozvání. V sobotu 4. července byl připraven sportovní den, kterého se,
ve fotbale, zúčastnily starší žáci TJ Sokol Dobrá, a starší žáci z obce Ochodnica
a polského Mucharze. Naši borci zahajovali turnaj a v prvním utkání nastoupili
proti domácím. Hned v prvním zápase jsme ukázali herní převahu a slovenské
družstvo okusilo porážku. Našim borcům však v druhém zápase, který následoval
po krátké přestávce, proti polskému družstvu došly síly. A bodejť ne, vždyť sluníčko
hrálo proti nám a běhat více jak dvě hodiny ve žhavém slunci, by nikdo z nás, povzbuzujících, nezvládl. Byť jsme naše borce povzbuzovali ze všech sil, družstvo Mucharze bylo ve svém prvním zápase odpočaté a mělo více štěstí. Nakonec však i Poláci utrpěli porážku ve svém druhém zápase a na počet branek zvítězili domácí —
Ochodničané, druhou příčku obsadilo naše družstvo z TJ Sokol Dobrá a třetí místo
uhrál polský Mucharz.
Děkujeme mladým borcům za nádherný fotbal plný nasazení a přejeme mnoho
vyhraných zápasů!
Po skončení fotbalového turnaje byly zahájeny sportovní hry samospráv, kdy
jsme nejprve předvedli, jak se fotbal hrát nemá a pak jsme soutěžili v dalších disciplínách jako skok v pytli či přetahování lanem. Ve fotbálku turnaj vyhrála obec
Dobrá, měli jsme více štěstí na penalty a v dalších soutěžích jsme také bojovali statečně. Všichni zúčastnění se dobře bavili a pro změnu nám fandili a povzbuzovali
nás naší mladí fotbaloví borci. Z jejich umění jsme si, bohužel, příliš nevzali a kolikrát jsme je pěkně zvedli z laviček naší nešikovností, ale pro všechny to byla hlavně
legrace a příležitost se setkat. V neděli celou Ochodnicí zněly tóny folklóru a my se
kochali krásou předvedených vystoupení a též okolní přírodou.
Děkujeme za pozvání a v příštím roce pevně věřím, že i vy si najdete čas a přijedete se do Ochodnice na sportovní utkání či na folklór podívat.
Bc. Tancerová Alice, starosta
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Připravujeme…
V sobotu 29. srpna 2009 se bude konat další ročník Velké doberské. Kromě sportovních utkání ve fotbale a volejbale, s mezinárodní účastí, se můžete těšit na skupinu Team Revival, osvědčenou kapelu Sagar a hlavní tahák večera Rock _ Roll Marcela Woodmana. Jako vždy nezapomeneme na naše nejmenší a také, aby bylo něco
dobrého do žaludku. Těšíme se na vás.

Volné nebytové prostory
V mateřské školce Dobrá jsou volné nebytové prostory k pronájmu, bližší informace u starosty obce na tel. č. 736 614 716 nebo na úředních deskách obecního
úřadu.

UPOZORNĚNÍ pro občany obce Dobrá
Poplatek za odpady na rok 2009, ve výši 490 Kč/osoba a rok (děti do 15 let a důchodci od 80 let platí polovinu), je podle Obecně závazné vyhlášky obce Dobrá
č. 2/2008 splatný do 30. 8. 2009.
Popelnice, které nebudou označeny nálepkou rok 2009, nebudou po tomto termínu vyváženy.
Odpady je možné zaplatit i bezhotovostní na účet č. 1681975309/0800, VS 1337 +
číslo domu.
Případné dotazy na tel.č. 558 412 306 — Jana Stachová

PRÁVNÍ PORADNA pro občany obce Dobrá:
Středa 5.8.2009, 2.9.2009 7.10.2009 (vždy první středa v měsíci) od 16.00 do 18.00
hodin v budově OÚ Dobrá, zasedací místnosti č. 18, 1. patro.

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu v Dobré
Termín konání sběru — sobota 5. září 2009 na těchto stanovištích:
Dobrá — u lesa (u Křibíka)
8.30—08.45 hodin
— u nádraží ČD
10.00—10.30 hodin
— parkoviště u kostela 10.35—10.55 hodin
— Stará dědina
11.00—11.20 hodin

Nebezpečné odpady:
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky
rozbité či rozebrané televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky

Velkoobjemové odpady:
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace
Zpětný odběr elektrozařízení: pouze kompletní — nerozebrané
lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.
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Matefiská ‰kola v Dobré informuje….
Deštivý červen v naší mateřské škole aneb Tento způsob léta zdál se nám poněkud nešťastným….
…takto jsme si mohli letos postesknout společně s klasikem známého románu.
Ano, letošní červen se nám opravdu co se počasí týče příliš nevyvedl.
Tento měsíc bývá totiž v naší mateřské škole každoročně plný nejrůznějších akcí
a společných setkání, na která se děti velmi těší již celý rok.
Patří mezi ně školní výlet, který i po jeho odložení vzhledem k nepřízni počasí nemohl proběhnout. Ale nejvíce byly děti smutné, když nám počasí nepřálo ani o Dětském dnu. Celý den jsme marně vyhlíželi sluníčko, ale to bylo zcela schováno za
černočernými mraky, ze kterých celý den pršelo a pršelo….
Ale většina dětí nemusí být smutná, neboť si vše vynahradíme hned po prázdninách společným vítáním nového školního roku.
I přesto se nám však některé zajímavé akce podařilo uskutečnit.
Jednou z nich byl již tradiční Den s veterány, na kterém si přišly na své především
chlapci, kteří si veteránská auta důkladně prohlédli, samozřejmě, že došlo i na
spousty zvídavých otázek, jak už to u kluků bývá. No a opravdu vzrušujícím zážitkem pro všechny byla jízda těmito vozidly okolím mateřské školy. Děti byly nadšené, usměvavé, rozevláté a po skončení jízdy nadšeně volaly: „Ještě!" Proto
upřímně děkujeme p. Chrobákové za zprostředkování celé akce.
Další již každoroční akcí naší mateřské školy bylo Rozloučení s předškoláky, kterému předcházelo společné sledování divadelního představení „O veselém království".
Tentokrát nás pasováním našich předškoláků na školáky provázela princezna
Kryšpína a princezna Pepina. Ta volala jednotlivé děti a princezna Kryšpína je pasovala na školáky. Paní učitelky ze tříd Delfínů, Broučků a Sluníček pak dětem předaly medaile, pamětní list a knížku jako vzpomínku na mateřskou školu.
Milí školáci, přejeme vám hodně úspěchů na vaší cestě za vzděláním, ať všechny
vaše kroky vždy doprovází jasné slunce nad hlavou, zkrátka ať máte stále a ve všem
jasno.
Všem pak přejeme pěkné prázdniny plné skvělých zážitků.
Mgr. D. Dvořáčková

Nohejbalový turnaj
Dne 18. července 2009 od
ranních hodin probíhal již 7.
ročník amatérského nohejbalového turnaje pořádaného
Sportovní komisí při Radě
obce Dobrá.
V krásném prostředí tenisových kurtů u VÚHŽ se sešlo 9
mužstev a mnoho příznivců
a fandů, kteří vytvořili skvělou
atmosféru. Počasí vyšlo perfektně, občerstvení klaplo na
jedničku (viz. foto). Důležité
je, že všichni byli spokojeni.
Na prvním místě skončili
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pánové Čagan, Fojtík,
Beier, druzí byli Holeček, Sikora, Carbol a na
třetím místě se umístili
Kaloč, T. Vojkovský, Kožušník.
Moc děkuji našim
sponzorům p. Byrtusovi,
p. Klimkovi, p. Křižákovi
K., p. Kwaczkové, p. Mojžíšové, p. Milatovi, p.
Nondkovi, obci Dobrá,
p. Polákové, p. Romanidisové, firmě Tozos–uzeniny, p. Šulíkové a VÚHŽ
Dobrá za poskytnuté
dary. Díky také p. Jelénkovi za bezplatný pronájem areálu a p. Letkovi
za spolupráci a vstřícný přístup obsluhujícího personálu.
Na závěr vás chci všechny pozvat na 3.ročník plážového fotbálku „Zanzibar“,
který se uskuteční 8. 8. 2009 od 9.00 hodin. Přihlášky na tel. 723 806 364.
Za sportovní komisi René Křižák

14. ročník kulečníkového turnaje
V pátek 1. května
2009 v hostinci Na
Špici proběhlo slavnostní ukončení 14.
ročníku kulečníkového turnaje, kterého
se zúčastnilo 17 hráčů. Putovní pohár za
1. místo letos získal
Zdeněk Frischtok.
Věcné dary věnovali: Florián Carbol
— Hostinec Na špici,
Řeznictví Carbol’s
corp.,
Automotoslužby Nondek–Mlčák, Autoopravna Matýsek, Autoservis Janulek, Pekárna Hlisnikovský, Marek Růžička, Antonín Hrabec, Pěstitelská pálenice — Ladislav Březina, sourozenci Frischtokovi, Potraviny Romanidis, Jiří Slovík a Judo Dobrá. Tímto všem sponzorům děkuji a těším se na spolupráci v příštích kulečníkových turnajích.
Eduard Mališ
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NA MEZINÁRODNÍM JADRAN—CUPU ve Splitu dosáhli naši judisté výrazného
úspěchu. Výprava, kterou tvořila naprostá většina sportovců ze základny v Dobré, se
svým výkonem zařadila mezi nejúspěšnější kolektivy v dvoudenní soutěži. V náročných klimatických podmínkách vybojovali naši judisté nečekaných osm medailí.
V konkurenci soupeřů především ze zemí bývalé Jugoslávie, ale také Švédska, Ruska
nebo Belgie se našim mimořádně dařilo. V první soutěžní den si připsala zlatou medaili ve váhové kategorii do 70kg Pavla Prőllová a stříbro mladší žákyně Adriana
Skotalová(—52 kg) a Marie Dužíková v těžké váze. 7.Místo obsadila Karolína Kubíčková v kategorii nejmladších benjamínků. Vysokou laťku, kterou nasadili závodnice
v prvním dnu soutěže, přijali ostatní jako výzvu do druhého dne a nezklamali.
Stříbro vybojovali Lukáš Janulek (—42 kg) v kategorii starších žáků a Ester Vilčková
(—52 kg) v kategorii juniorek. Bronzové medaile patřili starším žákům Vítu Jerglíkovi a Vojtěchu Bezručovi (oba —60 kg) a Tomáši Kozmovi (—48 kg). Po prohrách
v souboji o třetí příčku skončili na pátém místě Sabina Braneacová a Lukáš Měchura. Sedmé místo v kategorii starších žáků obsadil Michal Gomola. Za vzornou
reprezentaci obce a české republiky je třeba poděkovat všem sportovcům, ale také
členům realizačního týmu. Zejména pánům Vilčkovi a Janulkovi, kteří poskytli významnou a nezištnou pomoc při zajištění dopravy. Odměnou za dobrý výkon bylo
všem zúčastněným koupání v jaderském moři a nádherné zážitky z prohlídky historických památek ve Splitu

Zleva: Prőllová, Skotalová, Vilčková, Dužíková,
Kozma, Bezruč, Jerglík, Braneacová, Janulek,
Kubíčková, Měchura, Kubíček.

Judisté na Jadranu

LETNÍ KEMP MĚL VELKÝ ÚSPĚCH. Letního kempu v Dolní Lomné se v červenci
zúčastnila padesátka dětí z Dobré a okolí. Nezapomenutelné zážitky si přivezli děti
10

Po japonském obědě do skal a k vodě

Arabské dívky, tibetský mnich, křovácká náčelnice a japonská gejša? Jen naši doberští
Ještě
trocha
sportu
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od 5 do 15 let. Každý den jsme byli
v jiné světové zemi, napodobovali
jsme tamní zvyky, jazyk, poznávali
historii a kulturu různých národů.
Den byl naplněn pestrým programem a večer patřil kulturním vystoupením v národním stylu. Bez
konkurence bylo Rusko a „Mrazík“.
Velký úspěch mělo japonské stolování nebo brazilský karneval, také
soutěž o miss USA. Křováci zase
snědli, co si navařili. Zbyl čas na
koupání v akvaparku, návštěvu pralesa, horolezectví, propátrání jeskyní a skalních proláklin. Nejodvážnější si úspěšně prošli stezkou odvahy. Příští rok se sejdeme zase.

Změna ordinační doby — Dětské středisko Dobrá — MUDr. Iva Kučerová
24. 8.—28. 8. 2009 07.30—09.00 hod.
ST
14.30—16.00 hod.

Sbor dobrovolných hasičů
Ve dnech 25.—26. 9. 2009 pořádá SDH Dobrá zájezd do vinného sklípku, obec
Pavlov — vinařská oblast Pálava.
Program:
25. 6. — odjezd 14.30 od Hasičské zbrojnice, 18:00 ubytování, od 19.00 do 1.00 posezení ve sklípku
26. 6. — 9.00 výšlap na zříceninu Dívčí hrad (asi 1 km) — dobrovolníci, 11.30 odjezd na Ranč Bolka Polívky do Olšan (rezervace míst na oběd ve 13.00 — hradí si
každý sám), na ranči probíhá vinobraní a klobáskobraní. Předpokládaný návrat
v 18.00.
Cena 700 Kč. Zahrnuje: dopravu, ubytování + snídani, posezení ve sklípku: teplá
+ studená večeře, nealko + káva, degustace a konzumace vína.
Zájemci volat do konce měsíce srpna: p. Jana Mikolášová, tel. číslo: 731 531 006

Nabídky
Soukromá hudební výuka
Máte zájem se naučit hrát na tyto hudební nástroje?
KLAVÍR, ZOBCOVÉ FLÉTNY (sopraninová, soprámová, altová, tenorová, basová), POZOUN
Přijďte k zápisu: 4. září 2009 od 13.00—15.00 hodin po přízemí školní družiny Základní školy v Dobré.
Bližší informace na tel. č.: 604 821 840
Těší se na vás učitelka Miriam Dýrrová, dipl. um.
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AUTODOPRAVA A STAVBY HROMJÁK
AUTODOPRAVA:
Nabízíme tyto služby: • přepravu sypkých hmot
• dovoz stavebních materiálů
• dovoz betonu, štěrku, písku
• odvoz odpadu a sutí (vč. likvidace na skládce)
• stěhování
K dispozici máme: AVIA kontejner, nosnost 3,5 t možno pronajmout
samostatně kontejner
NISAN skříň z hydraulickým čelem, nosnost 5 t, čelo nosnost 1000 kg
STAVBY A TERÉNNÍ ÚPRAVY:
Nabízíme tyto služby: • stavby domů — rekonstrukce
• pokládání zámkové dlažby
• úpravy terénu
• provádění výkopu
• kanalizace
Více informací o našich službách a cenách námi nabízeného stavebního
materiálu, získáte na tomto telefonním čísle: 774 606 058
Objednávky: tel. 558 641 042, mobil 776 085 480

Nabídka pronájmu bytů
a) v obci Dobrá
pronajmu bytové jednotky 3+1 s lodžií 86 m2
Byt je kompletně vybaven, včetně televize, pračky, ledničky, internetu atd.
Parkování u domu na soukromém parkovišti
b) v obci Dobrá
pronajmu bytové jednotky 3+1, 2+1 cca 70 m2
Byty jsou vybaveny novou kuchyní, WC, koupelnou.
Televizní příjem satelitní + digital. 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.
Kontakt: Sedlařík, Dobrá 581
Mobil: 603 854 852 • • e–mail: alosed@seznam.cz

V atraktivní lokalitě Baška u Frýdku–Místku prodám RD 4+1,
celosklep, 2 technické místnosti, hospodářská budova, velké parkovací
místo přímo před domem s vlastním oplocením a příjezdovou bránou
na zámek, okrasná a ovocná zahrada, pozemek 480 m2 oplocen. El. 220/380V,
obecní vodovod, ÚT plyn, nová střecha, omítky, okna, zateplení.
Veškerá občanská vybavenost. Udržovaný stav.
Cena 1 990 000 Kč. • Tel. č.: 732 801 020. • Pozn.: Ne RK!
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PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ – MONTÁŽE
www.ploty-pletivo.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava–Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Pondělí—pátek 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 17. srpna 2009. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

