
Ve středu 25. 4.
byla slavnostně
zahájena vý-
stavba automo-
bilky Hyundai
v Nošovicích i za
účasti našich za-
stupitelů. • Na
spodním snímku
se vracíme k vy-
stoupení Statise
Prusalise při kul-
turním večeru
bruzovických
ochotníků 10. 3.
2007.
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U S N E S E N Í
z 6. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 26.3.2007 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: Ing. Ludmila Baranová (SNK–Nezávislí)
Ing. Antonín Gryžboň (KDU–ČSL) 
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu ve složení: René Křižák (SNK–Nezávislí)
Michal Novák (KDU–ČSL) 

2. Kontrola úkolů 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. Žádosti o rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Dobrá a Ma-
teřské školy Dobrá

Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Dobrá za rok 2006 ve výši 
145 919,33 Kč do fondů příspěvkové organizace takto:
Rezervní fond: 145 919,33 Kč
Fond odměn: 0,— Kč
3.2. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Dobrá za rok 2006 ve výši 
155 031,35 Kč do fondů příspěvkové organizace takto:
Rezervní fond: 140 000,— Kč
Fond odměn: 15 031,35 Kč

4. Rozpočet obce Dobrá na rok 2007 
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů Rozpočet obce Dobrá s příjmy ve výši 34 982, 40 tisíc a výdaji ve výši 
34 982,40 tisíc Kč

5. Zápisy z jednání kontrolního výboru a plán činnosti na rok 2007 
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání kontrolního výboru č. 1/2007 a 2/2007 
5.2. s ch v a l u j e
programovou náplň kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dobrá

6. Zápisy z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání finančního výboru ze dne 27.12.2006, 24.1.2007 a 14.3.2007
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6.2. p o v ě ř u j e
finanční výbor stanovit podmínky — kritéria výběru výběrových řízení, dle bodu č. 5
zápisu ze dne 14. 3. 2007, s navržením minimálního počtu 3 firem, kterým budou pod-
mínky — kritéria zaslány k provedení nabídky a následně Rada obce Dobrá provede
vyhodnocení těchto nabídek a předloží finančnímu výboru výherce k projednání

7. Darovací smlouva s firmou HYUNDAI MMC
Zastupitelstvo obce Dobrá

7.1. s ch v a l u j e
Darovací smlouvu mezi obcí Dobrá a firmou Hyundai MMC s.r.o., Na Rovince 847, 
Ostrava–Hrabová, IČ: 27773035, na informační skříňku o rozměrech 200 ×125 cm, 
včetně osvětlení a 60 ks magnetů v ceně 23 786,— Kč včetně DPH
7.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této darovací smlouvy

8. Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. FM/3/i/2006/Ch a č. FM/4/h/2006/Kř
Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. s ch v a l u j e
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/4/h/2006/Kř mezi obcí Dobrá a
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692, na stavbu krajské 
silnice č. III/4733 umístěné na pozemcích parc.č. 2239 (ostatní plocha), parc.č. 2240/2 
(ostatní plocha), parc.č. 2240/4 (ostatní plocha) a parc.č. 2240/5 (ostatní plocha) 
všechny v k.ú. Dobrá u Frýdku–Místku
a
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/3/i/2006/Ch mezi obcí Dobrá a
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692, na nemovitosti, po-
zemky parc.č. 2239 o výměře 2270 m2 , parc.č. 2240/2 o výměře 1691 m2, parc.č. 2240/4
o výměře 960 m2 a 2240/5 o výměře 628 m2, všechny v k.ú. Dobrá u Frýdku–Místku
8.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem těchto smluv

9. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti s ČSAD a.s. Frýdek–Místek
Zastupitelstvo obce Dobrá
9.1. n e s ch v a l u j e
předloženou Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi obcí 
Dobrá a ČSAD a.s. Frýdek–Místek, Politických obětí 2238, Frýdek–Místek, IČ: 
45192073 s částkou prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě 214 000,— Kč, 
z důvodu nedoložení všech podkladů vyplývajících z NV č. 493/200 Sb. o způsobu 
doložení ztrátovosti autobusové dopravy
9.2. s ch v a l u j e
zaplacení záloh splatných do 10. 4. 2007 ve výši 107 000 Kč

10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. EK 206/518/2006/Poch
Zastupitelstvo obce Dobrá

10.1. s ch v a l u j e
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni EK 206/518/2007/Poch 
mezi obcí Dobrá a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 
65993390 na úpravu veřejného osvětlení v km 5,522 a přeložku vodovodu DN 150 
km 1,366, dle geometrických plánů č. 1026—249/2004 a 968—098/2004

10.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy
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11. Smlouva o zřízení věcného břemene umístění ocelové lávky č. 514/07
v k.ú. Dobrá u Frýdku–Místku

Zastupitelstvo obce Dobrá
11.1. s ch v a l u j e
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 514/07 mezi obcí Dobrá a Povodí Odry, s.p., 
Varenská 49, Ostrava, IČ: 70890021 na umístění ocelové lávky na části pozemku 
PK č. 1416/1 k.ú. Dobrá u Frýdku–Místku za jednorázovou úhradu ve výši 1190 Kč
včetně DPH
11.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy

12. Záměr prodeje pozemku parc.č. 2375/8 v k.ú. Dobrá u Frýdku–Místku
Zastupitelstvo obce Dobrá
12.1. s ch v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc.č. 2375/8 v k.ú. Dobrá u Frýdku–Místku o výměře 
2543 m2

12.2. p o v ě ř u j e
starostu zveřejnit tento záměr v souladu s platnou legislativou 

13. Žádost o prodej pozemku parc.č. 25/2 v k.ú. Dobrá u Frýdku–Místku
Zastupitelstvo obce Dobrá
13.1. n e s ch v a l u j e
žádost pana ing. Tomáše Varcopa, Riegrova 812, Frýdek–Místek o odprodej 
pozemku parc.č. 25/2 k.ú. Dobrá u Frýdku–Místku z majetku obce Dobrá

14. Nabídka k prodeji pozemku parc. č. 58/20 v k.ú. Dobrá u Frýdku–Místku
obci Dobrá

Zastupitelstvo obce Dobrá
14.1. s ch v a l u j e
nákup pozemku parc.č. 58/20 v k.ú. Dobrá u Frýdku–Místku z majetku pana Jiřího 
Řeháka, Dobrá č. p. 729 do majetku obce Dobrá za cenu 70,— Kč/m2

14.2. p o v ě ř u j e
starostu přípravou kupní smlouvy a jejím podepsáním, po předchozím schválení 
jejího obsahu Radou obce Dobrá

15. Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Zastupitelstvo obce Dobrá
15.1. s ch v a l u j e
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na posílení 
Stavebního úřadu při Obecním úřadě Dobrá s časovou použitelností od 1. 1. 2007 do 
31. 12. 2007 ve výši 500 tisíc Kč, za předpokladu, že nedojde k převedení kompetencí 
stavebního úřadu na jiný obecní úřad

16. Delegování zástupce na řádnou valnou hromadu Frýdecké skládky a.s.
Zastupitelstvo obce Dobrá
16.1. z p l n o m o c ň u j e
pro jednání Řádné valné hromady akcionářů Frýdecké skládky a.s., Frýdecké 
náměstí 26, Frýdek–Místek, konané dne 24. 5. 2007 místostarostu pana Ladislava 
Žurka, jako náhradníka paní Alici Tancerovou, starostu obce Dobrá
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17. Různé
Zastupitelstvo obce Dobrá
17.1. b e r e n a v ě d o m í
Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2007 

Alice Tancerová Ladislav Žurek
starosta obce místostarosta 

PŘEHLED PŘIDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU OBCE
NA PODPORU NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SKUPIN, KLUBŮ
I JEDNOTLIVCŮ pro rok 2007

Zastupitelstvo obce v březnu schválilo přidělení finančních prostředků na podporu
neziskových organizací. Pro informaci uvádíme přehled žadatelů, výši příspěvků jimi
požadovaných, schválených zastupitelstvem a pro porovnání i výši příspěvků poskytnu-
tých v předchozím roce. 

Zpracováno podle podkladů finančního odboru, Ing. Drahomíra Gongolová
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Právní sluÏba pro obãany obce Dobrá
je zajištěna na středu 2. 5. 2007, 16. 5. 2007, 30. 5. 2007 vždy od 16.00 do 18.00 ho-

din v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.

Informace Moravskoslezského kraje
„Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“ 

V letech 2007—2010 bude Moravskoslezský kraj realizovat projekt financovaný
Evropskou unií, jehož cílem je likvidace invazních křídlatek v povodí řeky Morávky.
Partnery projektu jsou Lesy České republiky, s. p., Povodí Odry, státní podnik, Agen-
tura ochrany přírody a krajiny ČR, Plzeňský Prazdroj, a. s. a Český svaz ochránců
přírody Salamandr.

Křídlatky pocházejí z východní Asie, v současnosti se však vyskytují také v Evropě
nebo Severní Americe. V České republice se vyskytují dva druhy — křídlatka japon-
ská a sachalinská a jejich kříženec, křídlatka česká.

Křídlatky rychle obsazují břehy potoků a řek, navážky a skládky, okraje komuni-
kací apod. Z těchto pozemků je velmi těžké křídlatky následně odstranit.

Křídlatky následně způsobují:
1. Ztížené využití zemědělské a lesní půdy.
2. Komplikace při realizaci protipovodňových opatřeních.
3. Zvýšení rizika eroze půdy.
4. Úbytek původních druhů rostlin a živočichů.

Čím můžete pomoci?
• Sledujte úřední desku obce či města, najdete tam informace o průběhu projektu.
• V případě, že se křídlatky vyskytují na vašem pozemku sdělte to obecnímu úřadu 
• V případě že chcete, aby byla křídlatka likvidována na vašich pozemcích, opět kon-

taktujte prosím obecní úřad 
Podrobnější info naleznete v přiloženém letáku a u Ing. Zuzany Bártové, telefon:

595 622 997, email: zuzana.bartova@kr-moravskoslezsky.cz

Katastrální úfiad pro Moravskoslezsk˘ kraj OZNAMUJE
Na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se v katast-

rálním území Dobrá (obec Dobrá) přistoupilo k revizi sítě bodů podrobného polo-
hového bodového pole (PBPP) a jeho případnému doplnění. Tyto práce jsou sou-
částí digitalizace katastrální mapy ve výše uvedeném katastrálním území.

Součástí těchto prací bude umísťování měřičských značek (UH mezníky, trubky)
na pozemky, barevné označování vyhledávacích šipek (žlutou barvou) a malou žlu-
tou tečkou označování rohů objektů, které budou zaměřeny jako body PBPP.O
umístění značky s trvalou stabilizací bude každý vlastník na závěr prací seznámen
písemně s grafickým znázorněním umístěné značky (až na závěr prací po vybudo-
vání a zaměření nového bodu).

Poučení vlastníka nemovitosti dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve
znění zákonů č. 120/2000 Sb., č. 186/2001 Sb., č. 319/2004 Sb., č. 413/2005 Sb. a č.
444/2005 Sb. je zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Dobrá a na interneto-
vých stránkách obce www.dobra.cz 



Základní ‰kola v Dobré informuje o pûkn˘ch a zdafiil˘ch akcích

PŘEDTANEČNÍ KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
pro žáky 5.—9. ročníku ZŠ v Dobré byl zahájen 6. února 2007.

Naše škola se tak stala „první vlaštovkou“ na Moravě i v Čechách, co se týče před-
tanečního kurzu a společenské výchovy. Tento kurz měl velký ohlas nejen u žáků,
byl s nadšením podporován i jejich rodiči.

Také ředitelka školy Mgr. Eva Nováková a její zástupkyně Mgr. Alena Stuchlíková
tento kurz uvítaly a vytvořily podmínky pro to, aby se všech 9 lekcí, celkem 18 ho-
din, uskutečnilo v odpoledních hodinách v tělocvičně školy.

Předtaneční kurz společenské výchovy probíhal pod vedením učitele tance, kva-
lifikovaného trenéra 1. třídy, pana Otona Hily a jeho taneční partnerky Mgr. Hany
Legierské, paní učitelky na naší škole. Žáci se naučili mnoho tanců, např. mazurku,
walz, polku, valčík, tango, foxtrot, chachu, jiwe.

Po celou dobu kurzu se nezapomínalo ani na společenskou výchovu. Probíraly se
zásady chování nejen ve společnosti — podávání ruky, zdravení, vhodné oblékání.

Závěrečná 10. lekce se konala v pátek 23. března 2007 v sále místní restaurace
Obecník.

Sváteční košile s kravatou či motýlkem, polobotky, slavnostní šaty a střevíčky pro-
měnily naše žáky v elegantní taneční páry. Všichni tanečníci si vedli skvěle.

Výborná a příjemná hudba DJ Mgr. Jana Mlýnka z Třince, kulturní vystoupení ta-
nečního páru z TK Elán Třinec, květiny, dárky a dárečky — to vše v sále navodilo ve-
lice příjemnou atmosféru.

Poděkování učitelům tance a tanečním párům od paní starostky Alice Tancerové
a paní ředitelky ZŠ Mgr. Evy Novákové, dlouhý a upřímný potlesk všech přítomných
byl pro asi tou největší odměnou.

Přejme si, aby se předtaneční kurz společenské výchovy stal na naší škole tradicí
nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče, či pro další zájemce z řad dospělých. 

Mgr. Eva Brudíková 

„NAPŘÍČ ŠKOLOU“
byl nazván dopolední projekt pro žáky 1.—9. ročníku.

Je úterý 27. března 2007. 
Pro mnohé všední den. Ovšem pro naše žáky den neobvyklý. Vyučování nebude

probíhat podle rozvrhu a v třídních kolektivech jednotlivých ročníků. Ale přesto bu-
dou trávit čas ve škole — ve třídách i v odborných učebnách.

Cílem tohoto dne je, aby se žáci vzájemně více poznali a naučili se spolupraco-
vat se spolužáky různého věku.

Vyučování začíná klasicky v kmenových třídách. Následuje rozlosování žáků do
24 skupin. Žáci obdrží vizitky = nalepovací štítky, doplní je třídou a číslem skupiny.
Upraví lavice v učebně do tvaru písmene U. Poté se přesouvají do svých skupin.
V každé skupině si hlasováním volí svého šéfa. Ten skupinu zastupuje, čte žákům
zadání jednotlivých úkolů a radí mladším spolužákům.

Celé dopoledne má celkem 4 časové jednotky.
První úkol má název „Seznamujeme se“. Žáci mají během 10 minut zjistit odpo-

vědi na 30 otázek. „Barevné“ otázky si vybírají žáci od nejjednodušších (nejmladší
žáci) po složitější. A tak se všichni vzájemně seznamují.

Druhý úkol se nazývá „Vizitka mého spolužáka“. Žáci pracují ve dvojicích a po
dobu 30 minut vytvářejí vizitku svého partnera.
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Třetím úkolem je „Kooperativní dílna“. Jedná se o skupinovou práci s daným tex-
tem. Žáci pracují ve tříčlenných skupinách.

Posledním, tedy čtvrtým úkolem, je „Hodnotící dílna“. Tento úkol zpracovávají
žáci 6.—9. ročníku. Žáci spontánně hodnotí práci ve skupinách a v jednotlivých díl-
nách.

A jak to dopadlo?
Projektový den „Napříč školou“ — alespoň ve zkratce — očima žáků:
• Naučili jsme se komunikovat se spolužáky a naslouchat jim.
• Naučili jsme se spolupracovat s malými žáky, byli hodní a šikovní.
• Našli jsme si nové kamarády.
• Největší problém byl se žáky, kteří nespolupracovali.

Projektový den „Napříč školou“ — alespoň ve zkratce — očima učitelů:
• Silný prožitek z přátelského kolektivu.
• Pěkná spolupráce velkých s malými.
• Vždy se najde někdo, koho práce nebaví.
• Překonání ostychu, vyjádření vlastního názoru.

Závěrem: Projektový den „Napříč školou“ se zdařil. Vyplývá to i z vyjádření žáků.
Přes 80 % žáků sdělilo, že se jim tento den líbil a nebude jim vadit, když něco po-
dobného opět proběhne.

Jenže aby všechno proběhlo tak, jak má proběhnout, k tomu je nutná dobrá or-
ganizace, přesný časový harmonogram a skvělý tým lidí nadšených pro dobrou věc.

A ten se v Základní škole Dobrá vždycky najde.
Poděkování za perfektní přípravu a realizaci celého projektu si zaslouží přede-

vším paní učitelka Mgr. Radka Otipková, koordinátorka ŠVP.
Poděkování patří také paní učitelce Mgr. Pavle Kupkové a všem učitelům a žákům,

kteří se do zdařilého Projektového dne „Napříč školou" aktivně zapojili.
Mgr. Eva Brudíková

NAŠI „PÁŤÁCI“ PRVNÍ VE VYBÍJENÉ!
Ve čtvrtek 29. března 2007 se vybraní žáci 5. tříd pod vedením paní učitelky Mgr.

Markéty Turoňové zúčastnili obvodního kola ve vybíjené.
V Palkovicích, kde se obvodní kolo uskutečnilo, zápolilo celkem 9 družstev. A naši

žáci vybojovali 1. místo, a tak si zajistili postup do okresního kola.
V úterý 10. dubna 2007 se naši „páťáci“ pokusili toto místo obhájit a vydali se opět

s paní učitelkou Mgr. Markétou Turoňovou, tentokrát do Frýdku–Místku.
Přestože bojovali statečně, do finále se jim probojovat nepodařilo.To však vůbec

nevadí.
Děkujeme našim žákům, žákům 5. tříd, za vzornou reprezentaci školy ve vybíjené. 
Přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů!

Mgr. Eva Brudíková

MALÉ MATURITY 
Maturitu — první zkoušku dospělosti — skládají absolventi středních škol. Matu-

ritu „na nečisto“, tzv. malou maturitu, skládají v naší ZŠ žáci 9. ročníku.
Dne 18. 4. 2007 ráno zahájily p. ředitelka školy Mgr. Eva Nováková a starostka obce

paní Alice Tancerová již 10. ročník Malých maturit.
Pro tento den 42 žáků 9. ročníku zaměnilo sportovní mikiny, rifle, botasky za spo-



lečenský oděv, stře-
víčky i kravaty. Na
některých žácích by-
la znát tréma, jiní se
tvářili sebejistě, ně-
které tváře byly po-
bledlé.

A již jsou připra-
veny 3 zkušební ko-
mise. Během celého
dopoledne pozorně
sledují žáky, jak „zá-
polí“ s jazykovými
záludnostmi, s lite-
rárními osobnostmi,
jak bravurně zvládají
matematické veliči-
ny, geometrické ob-
razce či početní zá-
hady.

Při „obhajobě“ své seminární práce pak žáci zabrousili do historie paní mody,
navštívili vzdálené krajiny, procházeli se Prahou, hovořili anglicky i německy.

Pro ty, kteří se právě „nepotili“ před komisí, byla připravena beseda s primářem
Fakultní nemocnice v Ostravě MUDr. Jahodou a ukázky přípravy různých čajů v ča-
jovně s ochutnávkou. Děvčata 8. A pod vedením vychovatelky paní M. Brysové při-
pravila chutné občerstvení.

Než se kdo nadál, dopoledne rychle uběhlo, z žáků spadlo napětí a tak se zájmem
si mohli vyslechnout závěrečné hodnocení svých výkonů.

Jaké byly bezprostřední pocity žáků, kteří prošli první malou životní zkouškou?
„Byla jsem nervozní, ale tréma poté země spadla a pak to bylo O. K.
Jsem ráda, že to mám za sebou a taky že jsem se zúčastnila.“
„Strach, tréma, nervozita!“ 
„Štěstí bylo na mé straně.“
Věřme, že štěstí a odvaha bude tyto žáky provázet i při opravdových životních

zkouškách.
Zpracovala: A. Bůžková

VÍTÁNÍ JARA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Náš první jarní den byl plný překvapení. Děti diskutovaly o tom, proč je jaro

a venku napadl sníh?A tu pomohla pohádka. Paní „Zima“ vyhrála nad „Vesnou“, ale
ne na dlouho. O týden později už svítí sluníčko a po zimě ani památky. A tak jsme
se rozhodli udělat dětem radost a oprášit starý český zvyk přivítání jara. Naše „Mo-
rana" byla veselá, jako jsou i naše děti, ale to nám nebránilo se zimou pro tento rok
skončit vhozením „Morany“ do řeky Morávky. Děti se vracely do mateřské školky
plné dojmů a zážitků, které jistě vyprávěly svým rodičům. A my učitelky jsme byly
rády, že jeden český zvyk neupadne v zapomnění. p. uč. Tvrdá
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TJ SOKOL DOBRÁ — KLUB STOLNÍHO TENISU
si vás dovoluje pozvat na historicky druhý:

MÁJOVÝ TURNAJ AMATÉRSKÝCH HRÁČŮ VE STOLNÍM TENISU

Turnaj se uskuteční dne 6. 5. 2007 v tělocvičně ZŠ Dobrá od 9:00. Rozlosování od
8:30. Bude probíhat ve dvou kategoriích , a to do 15 let a 16 a více let. Hrát se bude
dle platných pravidel stolního tenisu. Na tři vítězné sety, do jedenácti bodů o dva
body navíc. Čili 11:9, 12:10 apod. Hrací míče 40mm. Přihlášky na tento turnaj , které
budou obsahovat jméno, příjmení a věk hráče, můžete předat prostřednictvím
svého třídního učitele paní učitelce Leonce Bařinové (platí pro žáky ZŠ Dobrá),
ostatní zájemci zašlou na adresu Pavel Bařina, Dobrá č. p. 115, 739 51 nebo na
e–mailovou adresu turnajpingpong@seznam.cz. Pro medailisty budou připraveny
hodnotné ceny. Zároveň zveme i diváky pro akustickou podporu. Pro ně bude při-
praveno občerstvení a vytrvalostní soutěž v pinkání.

TJ SOKOL DOBRÁ — ODDÍL KOPANÉ
www.sokoldobra.wbs.cz
V období od 31.března do 20.dubna sehrála naše družstva tato mistrovská utkání:
MUŽI, 1.A TŘÍDA (SKUPINA B)
So 31. 3. 2007 Mosty—Dobrá 4:1
So 07. 4. 2007 Dobrá—D.Lutyně 0:2
So 14. 4. 2007 Hodslavice—Dobrá 2:0

AKTUÁLNÍ TABULKA MUŽŮ (K 20. 4. 2007) 
01. D. Lutyně 16 10 2 4 39 : 20 32 (8)
02. Lískovec 16 9 5 2 32 : 21 32 (8) 
03. Bystřice 16 9 4 3 31 : 13 31 (7)
04. St. Město (FM) 16 8 4 4 26 : 19 28 (4) 
05. Stonava 16 8 4 4 25 : 21 28 (4)
06. Brušperk 16 7 3 6 29 : 21 24 (0)
07. Hodslavice 16 5 8 3 29 : 20 23 (–1) 
08. Vendryně 16 4 8 4 22 : 20 20 (–4)
09. Libhošť 16 5 5 6 19 : 29 20 (–4)
10. Mosty 16 5 4 7 26 : 19 19 (–5)
11. Raškovice 16 4 7 5 18 : 22 19 (–5) 
12. Příbor 16 4 4 8 17 : 26 16 (–11) 
13. Dobrá 16 3 3 10 12 : 29 12 (–12)
14. Bohumín B 16 0 1 15 8 : 53 1 (–20)

DOROST, KRAJSKÁ SOUTĚŽ (SKUPINA B)
So 31. 3. 2007 Dobrá—Brušperk 0:3
So 07. 4. 2007 Veřovice—Dobrá 0:2
So 14. 4. 2007 Staříč—Dobrá 5:0

ŽÁCI, OKRESNÍ SOUTĚŽ (SKUPINY B, C)
So 31. 3. 2007 Hnojník—Dobrá B 4:0
Ne 01. 4. 2007 Lučina—Dobrá A 0:2
So 07. 4. 2007 Dobrá A—Lískovec 2:2
So 07. 4. 2007 Dobrá B—Raškovice 0:3
So 14. 4. 2007 Václavovice—Dobrá A 3:6
Ne 15. 4. 2007 Smilovice—Dobrá B 16:0 

10
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DALŠÍ INFORMACE
— Ostatní tabulky a výsledky hledejte na našich webových stránkách nebo na fot-
balové vývěsce u nádraží (před prodejnou Jednota)
— Je-li vám 6 let nebo více a máte zájem o fotbal, přijďte se podívat na trénink pří-
pravky a mladších žáků a domluvte se s trenéry (vždy v úterý a čtvrtek od 16.00).
— Máte-li zájem trénovat nebo se jinak zapojit do činnosti klubu, rádi vás mezi se-
bou uvítáme.
Kontaktní údaje pro zájemce: Kamil Klimunda (tel. 739 279 759), Jiří Janda (tel. 732
337 576), e–mail janda.j@centrum.cz

POZVÁNKKA na oslavu SVÁTKU PRÁCE,
kterou pořádá Základní organizace KSČM Dobrá, dne 1. května 2007 ve 14.30 ho-

din v restauraci na SÝPCE. K tanci a poslechu bude hrát Frýdecká dechovka se
svými sólisty. Vstupné dobrovolné. Zvou pořadatelé.

❀

Kulturní komise při Obecní radě Dobrá srdečně zve na
pietní akt k 62. v˘roãí  Osvobození obce Dobrá

v pátek 4. května 2007 v 15 hod. za účasti představitelů
Obce Dobrá u pomníčku padlých rudoarmějců ve Staré Dědině.

Poté se společně projdeme k pomníku T. G. Masaryka a padlých před obecním
úřadem, kde bude pietní akt ukončen.

❀

POZVÁNKA na oslavu DNE MATEK,
která proběhne v sobotu 12. května 2007 v 15 hodin v tělocvičně Základní školy
Dobrá. V bohatém programu vystoupí děti z mateřské školy, žáci základní školy,

Divadelní spolek pana KRULIKOVSKÉHO a další překvapení.
Zve kulturní komise rady Obce Dobrá 

DOB¤ANÉ !!
Srdečně vás zveme

na slavnostní žehnání nové hasičské cisterny.
Na svatého Floriána — patrona hasičů, bude v pátek 4. 5. 2007 v 17.45 v kos-

tele sv. Jiří v Dobré sloužena mše svatá za živé a zemřelé hasiče jako dobro-
volné, tak profesionální.

V sobotu 5. 5. 2007 ve 14 hodin proběhne na parkovišti před obecním úřa-
dem slavnostní žehnání nové cisterny.

K poslechu vám bude hrát dětský orchestr RADOST, který vystřídá cimbá-
lová muzika „KOTCI“.

Přijďte s námi oslavit den, který se zapíše do historie naší obce.
Těší se na vás dobrovolní hasiči z Dobré a vedení obce.



12

V¯ZVA MYSLIVECKÉ STRÁÎE
Vážení občané,
je jarní období, kdy veškerá zvěř přivádí na svět svá mláďata. Všichni máme rádi

své domácí mazlíčky, ale i zvěř v lese. Dopřejme jim klidný příchod na svět a ra-
dostné mládí. Pejsek puštěný volně zvěř nejen stresuje, ale v častých případech do-
chází k úhynu.

Upozorňujeme občany, že v případě kdy pes volně pobíhá v honitbě, dopouští se
majitel psa přestupku, za který obdrží ve správním řízení nemalou peněžitou po-
kutu. Myslivecká stráž se statutem veřejného činitele bude v tomto směru provádět
velmi časté kontroly.

Jaroslav Byrtus, člen myslivecké stráže MS Dobrá–Pazderna

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch, organizace Dobrá, informuje
a děkuje všem, kteří na nás nezapomněli 

Dne 22. března 2007 se konala výroční členská schůze a kde jinde než v léty pro-
věřené hospůdce „Na Špici“, kde jsme za 89% účasti přivítali představitelé naší
obce, starostku paní Alici Tancerovou a místostarostu pana Ladislava Žurka.

Uctili jsme památku 4 členů, kteří již mezi nás nepřijdou. Zhodnotili rok 2006
a seznámili zúčastněné z rozpočtem a plánem akcí pro tento rok, rok 2007. Do dis-
kuse se zapojili naší hosté, kteří nás informovali o dění v obci a dostali jsme odpo-
vědi na všechny obsáhlé dotazy členů.

Následovalo pohoštění, které díky pekárně pana Milana Hlisnikovského a v hojné
míře ovoci paní Slávky Polákové, bylo pestřejší a bohatší. Ze srdce děkujeme.

K všeobecné spokojenosti rovněž přispěla tradičně bohatá tombola. A tím jsme se
dostali k možnosti, abychom všem, kteří již léta přispívají a nebylo tomu jinak ani
v tomto roce moc a moc poděkovali.

Upřímně děkujeme Obecnímu úřadu v Dobré za finanční pomoc na činnost
svazu, panu Floriánu Carbolovi za ochotu s jakou nás již dlouhá léta přijímá, za uza-
vření podniku po dobu našich akcí, výbornou kuchyň, čisto, teplo a vzornou ob-
sluhu.

Do tomboly nám opětovně přispěli: Řeznictví a uzenářství pana Zdeňka Carbola.
Potraviny pana Stanislava Romanidise. Obuv LM paní Evy Mojžíšové a obuvi paní
Jany Šulíkové.

Dále na nás nezapomněli: paní Jana Březinová, pan Florián Carbol, vedoucí Ka-
čabaru pan Petr Blokša, z pivnice „U Pantlíka“ pan ing. Slánský. Autoslužby Jana
Nondka a Libora Mlčáka, paní Marcela Dužíková, RNDr. Věra Růžičková z lékárny
„Zdraví“, vietnamské spoluobčanky Hanky a velkou mírou také ZDV Šošovice a pi-
vovar Radegast.

Nás svaz si moc váží Obecního úřadu Dobrá, všech podnikatelů v naší obci i ZDV
a Pivovaru Radegast Nošovice, kteří dle možností bez váhání a s velkou ochotou na
naše aktivity každoročně přispívají. Dobře víme, že se opakujeme, ale je obdivu-
hodné, jsme v řadě poslední z prosebníků po obdobích plesů a večírků. Všem výše
jmenovaným patří ještě jednou poděkování a velká prosba, aby na nás i přes veš-
keré potíže s podnikáním nezapomněli a zachovali nám dosavadní přízeň i v příš-
tích létech. Děkujeme také vám, milí členové, kteří jste do tomboly přispěli, udělali
si čas a připravili mnoho pěkných cen. Poděkování také zaslouží celý výbor svazu
a všichni členové, kteří ochotně přiloží ruku k dílu. Děkujeme.

Tyto okamžiky v dnešní uspěchané době jsou vzácné.
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Děkujeme pani Aničce Nitrové, bez které by vaječina nebyla tak, jak má být. Dě-
kujeme paní Karle Blahutové za překrásně vyrobené dorty do tomboly.

Děkujeme našim obětavým chlapům, kteří za každého počasí zajišťují uzení
párků, panu Jiřímu Kesovi, panu Vilému Kocourovi, panu J. Majdakovi a oběma
Františkům Sojkovi a Biolkovi s jeho harmonikou, bez kterých by se žádná naše
akce neobešla. Nesmíme zapomenout na stranu Nezávislých, kteří nám poslali moc
pěkné dárečky.

Koloběh života a osudu je neúprosný. Každým rokem se naše řady mění. Jedni od-
chází z důvodu nemohoucnosti, jiní nás opouštějí navždy. A další naší občané při-
cházejí do věku, kdy je jim mezi námi dobře. Sociální komise se bude nadále snažit
nezapomenout na naše nemocné členy, kteří se momentálně našich akcí nemohou
účastnit. Pošleme balíček s pohoštěním, vyřídí se pozdravy s dotazem na zdravíčko.
Také blahopřání ke kulatým narozeninám vždy potěší a udělá radost. Náš svaz ne-
pořádá mnoho akcí, ale snažíme se a doufáme, že se nám to daří, aby byl náš po-
četná kolektiv spokojený.

Na závěr přejeme vám milí členové i vám vážení spoluobčané, aby vyšlo už natr-
valo sluníčko, abychom byli zdraví, komu je smutno, aby mezi nás přišel, aby se vy-
dařila doberská pouť, měli se rádi, abychom měli rádi také naši obec.

Za výbor Tělesně postižených v Dobré, Eliška Biolková 

Plán Klubu SeniorÛ na II. ãtvrtletí 2007
02. 5. Seznámení se zajímavostmi a historií obce Dobrá kronikářem Rostislavem

Vojkovským. Sraz u klubovny v 15.00 hodin.
16. 5. Oslava Dne matek v klubovně v 15.00 hodin. Program dětí z Mateřské školy

Dobrá.
23. 5. Schůze výboru — plán na III. čtvrtletí.
30. 5. Smažení vaječiny v Kačabaru od 15.00 hodin. Vajíčka sebou, ostatní bude za-

jištěno.
13. 6. Prašivá — malá pouť sv. Antonína. Odjezd autobusem Morávka v 7.50 hodin

z Dobré–střed pod Prašivou.
27. 6. Zájezd Jeseníky. Odjezd v 6.00 hodin z parkoviště u kostela.

Prosím sledujte skříňku, kde bude oznámena návštěva divadla v Ostravě a pří-
padné doplnění programu.

Ve středy mimo program bude klubovna přístupná od 15.00 hodin.

Provozní doby spofiitelny, po‰ty a poji‰Èovny v Dobré 
Česká spořitelna, a.s. pobočka Dobrá, telefon: 558 641 281

Pondělí 9.00—12.00 13.00—17.00
Úterý zavřeno
Středa 9.00—12.00 13.00—17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9.00—12.00 13.00—16.00

Česká pošta, s. p., pobočka Dobrá, telefon: 558 641 011, 558 639 760
Pondělí—pátek 8.00—11.00 13.00—18.00 
Sobota 8.00—10.00
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Česká pojišťovna, agentura Frýdek–Místek, jednatelství Dobrá, tel.: 558 641 017 
Pondělí 9.00—12.00 13.00—17.00
Úterý zavřeno
Středa 9.00—12.00 13.00—17.00
Čtvrtek, pátek zavřeno

Zmûna ordinaãních hodin Dûtského stfiediska Dobrá,
MUDr. Iva Kučerová

30. 4. 2007 pondělí 7.30—9.00 hodin
07. 5. 2007 pondělí 7.30—9.00 hodin

1. Co dělat, když ucítím zemní plyn
Zemní plyn je přírodní plyn, lehčí než vzduch, který nezapáchá, není jedovatý

a neškodné jsou i jeho zplodiny — především pára a oxid uhličitý. Kvůli jeho bez-
pečné distribuci a použití se provádí tzv. odorizace, což je umělé obohacení zem-
ního plynu látkou či směsí látek, odorantem, s mimořádně intenzivním a charak-
teristickým zápachem, aby již při jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve
vzduchu byl signalizován jeho únik. 

Jak zjistíme sami, že dochází k unikání zemního plynu?
Při větším úniku poměrně snadno, čichem, případně sluchem. Pokud je únik

menší a nejsme si jisti, zda a kde k němu dochází, potíráme podezřelá místa mýd-
lovou vodou, netěsnost se pak projeví tvorbou bublinek v místě úniku. A teď jedna
zásada — k vyhledávání místa úniku nesmíme nikdy použít otevřený oheň!

Co dělat, když zemní plyn uniká?
V případě zjištění úniku plynu nebo podezření na jeho únik je třeba neprodleně

zavolat na linku 1239 Pohotovostní služby Severomoravské plynárenské, a.s.,
a dále provést tato bezpečnostní opatření:

• Uzavřít hlavní uzávěr plynu, příp. uhasit všechny plameny v objektu!
• Zajistit co nejsilnější odvětrání prostoru!
• Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit!
• Vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu!
• Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nevytahovat je ze zástrček!
• Nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, mobilní telefony)!
• Nepoužívat výtah!
• Varovat ostatní obyvatele a urychleně opustit budovu!
• U nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče!
• Zpřístupnit místo úniku pro pohotovostní a poruchovou službu!

Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a. s.  . 1239
Hasičský záchranný sbor:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Záchranná služba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Policie ČR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
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2. Bezpečnost při distribuci zemního plynu
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor činností, které distributor zemního

plynu provádí v souladu s platnou legislativou pro zajištění bezpečné dodávky zem-
ního plynu konečným zákazníkům. 

V prvé řadě jsou to preventivní činnosti zajišťované ve stanovených lhůtách, je-
jichž rozsah je přesně definován zejména v technických normách a technických
pravidlech. Především se jedná o pravidelné inspekční činnosti, ke kterým patří
kontrola trasy plynovodů a přípojek, kontrola ochranných pásem, kontrola těs-
nosti, kontrola umístění vizuálních značek, orientačních sloupků a identifikačních
tabulek či provozní revize.

Mezi významné preventivní činnosti zajišťované z hlediska bezpečnosti patří také
tzv. odorizace zemního plynu. Odorizací nazýváme přidávání chemické látky (odo-
rantu) do zemního plynu v předepsaném množství a rozsahu. Odorant je nejedo-
vatá organická sloučenina, která již v malém množství dodává zemnímu plynu cha-
rakteristický, nezaměnitelný zápach, a tím ho „odhaluje“ a identifikuje v okolní at-
mosféře (ve vzduchu). Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci a donutit tak
osoby opustit „zamořený“ prostor. 

Drtivá většina úniků, které se v rámci výjezdů pohotovostní a poruchové služby
Severomoravské plynárenské, a.s., (telefonní číslo 1239) řeší, se týkají hlášených
úniků s koncentrací výrazně pod spodní mezí výbušnosti.

Z „plynárenského“ hlediska je ale každý únik považován za potenciální nebez-
pečí, protože v sobě zpravidla skrývá technický problém a tedy odchylku od bez-
pečného provozu zařízení všech plynárenských kategorií. Občané by proto ne-
měli váhat s nahlášením někdy i jen podezření na možný únik zemního plynu na
poruchovou linku Severomoravské plynárenské, a. s., tel. č. 1239 a přene-
chat jeho řešení specialistům z distribuční společnosti.

ZANZIBAR zve všechny k příjemnému posezení,

kde mohou rodiče s dětmi využít dětského hřiště,
dospělí nohejbalového a plážového hřiště, kuželek a venkovního

posezení s novým zděným WC a možnosti využití krytého altánu
s ohništěm.

ZANZIBAR dále nabízí: 4 druhy piva, velký výběr nealko,
čepovanou kofolu, nanuky atd.

— — — — —  P O Z O R ! ! !  — — — — —

Od května NOVÁ PIZZERIE s 18 druhy PIZZ.

Celý květen akce na PIZZU — 10 Kč z ceny.
Objednávky PIZZ na tel.č.: 720 649 136

TĚŠÍME SE NA NÁVŠTĚVU.

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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Sběrna odpadových surovin u nádraží ČD
oznamuje, že od měsíce května 2007 bude provozní doba:

pátek 10.00—16.00 hodin
sobota 9.00—12.00 hodin

Telefon: 606 888 919

Autoškola JISKRA, Jiří Kreuziger
Nabízí možnost získání řidičského průkazu občanům přímo v obci Dobrá,

v učebně autoškoly v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí,
vždy v úterý a čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin

Informace na telefonu: 603 442 920, 608 122 522 nebo 558 627 500.

PROVÁDÍM VÝKOPY PÁSOVÝM MINIRYPADLEM
Minimální rozměry, maximální výkon.

• Šířka stroje 1 m, výška 2,35 m, váha 1,8 t
• Hloubka výkopu 2,18 m
• Mimoosé kopání, paralelní drážky
• Lžíce zubová 30 cm, hladká 50 cm, svahovací náklopná 100 cm
• Výkopy přípojek a vedení vody, elektro, plyn, kanalizace…
• Výkopy pro základové pásy a desky, jímky, trativody, rodinné bazény…
• Terénní úpravy a svahování, odkopy pro chodníky a zpevněné plochy…
• Výkopy pařezů, odkopávání základů domů…
• Minimální nároky na pracovní prostor a průjezd, nízká zátěž pro terén
• Po sundání kabiny je průjezdní výška 1,6 m

Martin Kaňok, Dobrá 398, tel.č. 602 43 55 88

Firma — ZUSIKA, KOŠILE PÁNSKÉ — Nejširší výběr panských košil
♠ košile společenské
♠ sportovní
♠ rukáv dlouhý, krátký
♠ nejrůznější tvary límečků
♠ nejmodernější střihy a dezény
♠ ušití košile na míru dle požadavsků
♠ doplňkové zboží — kravaty, motýlky a fiží

Květoslava Kaličínská, Dobrá 171, tel./fax 558 641 470
mobil 721 382 553, 728 668 939.

V Dobré, naproti restaurace Oráč, otevřeno 15—17 hodin.
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SBĚRNA KOVOVÉHO ODPADU
DOBRÁ 203, 739 51 DOBRÁ

(AREÁL BÝVALÝCH SBĚRNÝCH SUROVIN ZA RESTAURACÍ OBECNÍK)

NOVĚ OTEVŘENÁ SBĚRNA
KOVOVÉHO ODPADU

PROVOZNÍ DOBA: PO—PÁ 07.00—17.00
SO        08.00—12.00

V PŘÍPADĚ NAD 1000 KG ZAJISTÍME ODVOZ!!

INFORMACE NA: 607 703 311, 606 904 189, 558 642 172, 558 641 777 

AUTOVRAKOVIŠTĚ MILATA
DOBRÁ 203, 739 51 DOBRÁ

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

AKCE – LIKVIDACE ZDARMA
(PLATÍ PRO KOMPLETNÍ AUTOVRAKY)

VYDÁVÁME „POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ AUTOVRAKU DO ZAŘÍZENÍ
KE SBĚRU AUTOVRAKŮ" POTŘEBNÉ K VYŘAZENÍ VOZIDLA

Z EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

KONTAKTNÍ OSOBA — JAKUB MILATA
TEL. 607 703 311, 558 642 172, 558 641 777

www. milata. cz 
www. likvidaceautovraku. cz



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 25. května 2007. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.


