
Uplynulý měsíc byl na události bohatý: Poděkování starosty obce ředitelce
základní školy u příležitosti oslav 100 let ZŠ. • ZŠ vyhlášena „ekologickou ško-
lou“. • Položení květin u pomníčku T.G.M. dne 28. října 2008. • Naše fotbalová
přípravka hrála na Bazalech v Ostravě.
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U S N E S E N Í
ze 17. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 19. listopadu 2008

v 16.30 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí)

MVDr. Kamil Zmuda (Nezávislí)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Radim Bürger (KSČM)

Jiří Hofman (ČSSD)

2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1.  s ch v a l u j e
přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady
a
textaci Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, kdy maximální

výše poskytnuté dotace činí 17 360 391,84 Kč na akci  „Regenerace/revitalizace ZŠ
v Dobré — vestavba nad pavilonem B“

2.2.  p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy

3. Rozpočtové opatření č. 4/2008
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1.  s ch v a l u j e
Rozpočtová opatření č. 4/2008:
navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 60 tisíc Kč

Bc. Alice Tancerová, starosta obce Ladislav Žurek, místostarosta

Vážení spoluobčané,
nastává zimní čas se vším všudy. Blíží se vánoční svátky, čas shánění dárků, uklízení
a pečení. Nezapomínejme, že nejkrásnější chvíle jsou chvíle pohody, proto se
nežeňte do zimní nepohody, ale naplánujte si procházky, rozhovory u čajíčku,
možná i s rumem, vyslechnutí zážitků z minulých dnů, které vám vypráví vaše děti.
A v předvánočním shonu nezapomeňte na úsměv a pohlazení, neboť s úsměvem
jde všechno líp. Bc. Alice Tancerová 

Upozorňujeme všechny občany, aby v zimním období neparkovali na míst-
ních komunikacích z důvodu provádění zimní údržby. Na komunikacích, kde
zaparkovaná vozidla budou bránit průjezdu pluhu se nebude zimní údržba
provádět!!
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Základní ‰kola Dobrá informuje…
Poděkování sponzorům

Jak proběhly oslavy význam-
ných výročí Základní školy
v Dobré, jistě víte. Mnozí z vás
čtenářů jste se sobotního Dne
otevřených dveří zúčastnili.

To, jak škola v současnosti
vypadá, je také zásluhou spon-
zorů, kteří škole věnují svoji pří-
zeň. Chtěla bych jim prostřednic-
tvím Zpravodaje poděkovat.
Pozvání na oslavy školy přijal
bývalý poslanec Ing. J. Gongol,
jehož přispěním získala obec
Dobrá patnácti milionovou
dotaci ze státního rozpočtu, díky
níž byl vybudován multifunkční
sportovní areál, který není široko
daleko. VÚHŽ reprezentoval pan
Ing. J. Roháč. Zásluhou této spo-
lečnosti pracují naši žáci
s moderními informačními tech-
nologiemi. Poděkování patří
firmě Motor Lučina panu R.
Zachníkovi, který významnou
měrou přispěl k opravě stávající
počítačové učebny a k jejímu
vybavení novým nábytkem. Díky
firmě Sporting a panu Ing. V.
Hamplovi škola zahájila postup-
nou výměnu žákovských šaten.
Moc si vážíme spolupráce s Klu-
bem rodičů, který z příspěvků
a financí z pořádaných akcí
rodičů pomohl školu vybavit
interaktivními tabulemi. Podě-
kování patří všem, kteří kdy při-
spěli nebo pravidelně přispívají
škole buď finančními dary nebo
materiální pomocí, především
paní Slávce Polákové, uzenářství
Carbol, firmě Cajar, pekařství
pana Hlisnikovského, lékárně
Zdraví, firmě Dalport, Vodotop,
mcnet Link, paní Bordovské,
panu Milatovi, panu Jelénkovi
a panu Horákovi, firmě Beskyd-
ské uzeniny, pivovaru Radegast
a jiným.

Všichni jmenovaní se podíleli

Po uvítání hostů následovala volná prohlídka uče-
ben, kuchyňky „paní řídící“, výstavek fotografií a
expozice k dějinám školy.
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na současném vybavení školy
a od roku 2005 přispěli škole na
vybavení pro žáky částkou vyšší
než 900 000 Kč.

Mgr. Eva Nováková

Škola vstoupila do druhého
století

Sobota 15. listopadu 2008 pro-
běhla v obci Dobrá ve znamení
stoletého výročí staré školy a tři-
cetiletého výročí otevření nové
pavilonové školní budovy.

Oslav se zúčastnily stovky
rodičů současných žáků, bývalí
žáci, bývalí i současní zaměst-
nanci školy. A že se bylo na co
podívat! Návštěvníci shlédli
vybavení odborných učeben
a v nich připravené programy,
které společně s vyučujícími pre-
zentovali žáci školy. Občerstvení
bylo podáváno ve školní kavár-
ničce a v kuchyňce paní řídící. Na
chodbách byly instalovány
výstavy z minulosti i současného
života školy. Třídy byly vyzdo-
bené, hostům se věnovaly hos-
tesky z řad dívek školy. V prosto-
rách školy proběhlo promítání
filmu věnovaného škole Dobrá
škola — dobrý start. Zájemci si
mohli film zakoupit.

Hosté, rodiče i bývalí zaměst-
nanci školy poté pobesedovali se
zaměstnanci školy v prostorách
školní jídelny. 

Návštěvníci školy nešetřili
slovy chvály. Mnozí si posteskli,
proč jim jejich věk nedovoluje
usednout do školních lavic. Prá-
vem hodnotili školu jako školu
„svých snů“.

Byla to krásná sobota, kdy
zaměstnanci školy i její žáci
mohli představit výsledky svého
dlouholetého úsilí. Všem, kteří se
na organizaci tak úspěšného dne
podíleli, patří zasloužený dík. 

Mgr. Alena Stuchlíková

Malá ukázka toho, co bylo k vidění na Dni otevře-
ných dveří při 100. výročí naší školy.

Foto ze školních akcí: Marek Veselka.
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100. výročí školy
Vážená paní ředitelko, vážený

pedagogický sbore a v neposlední
řadě i všichni správní zaměst-
nanci školy v Dobré.

Upřímně Vám všem blahopře-
jeme k perfektně připravené
oslavě stého a třicátého výročí
vaší školy.

Když jsme se asi před měsícem
z Ostravských listů dověděli, co se
ve Vaší škole chystá, byli jsme
hned rozhodnuti oslavu tohoto
krásného výročí navštívit. Já i má
sestra jsme byly žákyněmi vaší
školy v letech 1941 až 1949. od té
doby jsme neměly příležitost si
školu prohlédnout a novou
budovu jsme znaly jen zvenčí.

Výzdoba školy, vybavení tříd
a odborných učeben by vám
mnohý učitel záviděl. Jednám slo-
vem — nádhera. Já sama jsem
učila 39 let a vím, o čem mluvím.
Přípravy oslavy byly pro Vás
obrovská práce a zátěž navíc.
Podivovali jsme se, kolik historic-
kého materiálu o škole jste nashromáždili. Překvapila nás i veliká ochota pracovníků
školy, milé a vzorné chování žáků. Stejně tak i připravené občerstvení. Zvláštní
uznání patří všem, kteří připravili tak vtipnou, nápaditou a neobyčejnou akademii.

Ještě jednou blahopřejeme a děkujeme Miroslava Kludková–Skřínková
Marie Zatloukalová–Skřínková
Ing. Zdeněk Kludka — Ostrava
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Škola hrou
Dne 24. října 2008 se setkaly děti prvních tříd se skřítkem Podzimníčkem. V hodi-

nách se seznamovaly s barvami podzimu, s lesními plody, výpěstky zahrad a sadů,
se změnami, jimiž se příroda připravuje na zimu. Dětem byla ponechána i vlastní
aktivita, přinášely do třídy knížky, obrázky, časopisy, lesní plody i zeleninu. 

Jednoho dne byl veverkou Rezkou doručen dopis. Skřítek Podzimníček zval prv-
ňáčky k návštěvě lesa. Šípek, kaštanů, žaludů i různě zbarvených podzimních listů
přibývalo, každé dítě se chtělo předvést. Skřítek vyznačil trasu krepovými fáborky
a veverka Rezka předala vstupenky do kouzelného lesa. Cestou děti potkaly čertíka,
čarodějnice, víly, kteří je dovedli k pařezu, kde spal skřítek Podzimníček. Děti jej
probudily básničkami a zpěvem. Skřítek se s dětmi přivítal, dával jim otázky z „Lexi-
konu lesa“ a pak je obdaroval jablíčky, oříšky a chutnými perníčky, což si děti
nesmírně považovaly a hlasitě dávaly najevo své spontánní nadšení. 

Skřítek Podzimníček s širokým plstěným kloboukem vyprávěl dětem o přírodě
a každému předal pamětní list. Každý i nevšední zážitek však musí někdy skončit,
ale dětí se těší na další poutavé akce. 

Poděkování si zaslouží žáci ze 7. B třídy za nápaditou pomoc při realizaci
tohoto projektu. Mgr. Jiřina Zachníková, Mgr. Kateřina Káňová 

Strašidelná škola
Říká se: „Kdo se bojí, nesmí do lesa“. Ale v Dobré je známo, že „Kdo se bojí, může

do školy“. Už třetí rok ve škole strašilo.
Projekt Strašidelná škola se uskutečnil 30. října 2008 v ZŠ Dobrá od 17.45 do 19.30

hodin. Cesta vedla přes všechna patra novější budovy a přes třídy 5. A, 5. B, 6. A, 6.
B, 6. C, 7. A, 7. C, 9. C. Tyto třídy byly strašidelně vyzdobeny. Po celou dobu rodiče
s dětmi doprovázely kvílivé zvuky ze školního rozhlasu. Po trase postávali žáci 8. a 9.
ročníku v maskách a strašili. V půdních prostorách staré školy pak rodiče a žáci stvr-
dili svoji účast podpisem na ohořelý papír. Celé akce se zúčastnilo 355 návštěvníků.

Mgr. Eva Brudíková, Mgr. Marek Veselka, organizátor akce

Školní projekt Holocaust v Izraeli
Dnešní doba přináší nové problémy, ale zároveň oživuje staré, které se nás

bolestně dotýkají. Jedním z nich je bezesporu i oživování myšlenek neonacismu,
rasismu, xenofobie či popírání holocaustu v myšlení mladých lidí. Proto se i naše
děti seznamují s hlubší problematikou holocaustu. 

Já osobně jsem se před třemi lety zapojila do projektu Památníku Terezín „Jak
vyučovat o holocaustu“ s přesvědčením blíže seznámit naše žáky s problematikou
holocaustu. Cílem každoročního projektu Holocaust pro žáky 9. ročníku je hlavně
pochopit, k jak tragickým událostem může vést nenávist vůči jiné rase. 

Během těch tří let se projekt nejen každoročně realizoval, ale i já jsem se postupně
aktivně účastnila několikadenních seminářů v Terezíně a Osvětimi. Letos jsem měla
to štěstí, že jsem náš školní projekt mohla prezentovat v největším muzeu holocau-
stu — muzeu Yad Vashem v Jeruzalémě. Kromě samotné prezentace jsem absolvo-
vala desítky přednášek a workshopů v rámci 4. stupně vzdělávacího semináře
v Izraeli. Ale nejenom přednášky vyplnily deset krásných izraelských dnů. Nezapo-
menutelným zážitkem se pro mě stala prohlídka Starého města. Jeruzalém je
duchovním domovem křesťanů, židů i muslimů. Atmosféra těchto kultur je cítit
doslova na každém kroku. 

Navštívila jsem také pevnost Massad, Kumrán a Betlém. Město Betlém je součástí
tzv. okupovaného západního břehu Jordánu. Dostat se do něj je trochu kompliko-
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vanější. Museli jsme opustit náš izraelský autobus, izraelského řidiče a po pěším
přechodu hranic (osmimetrové zdi) jsme se odevzdali do rukou řidiče palestin-
ského. Po zhruba dvouhodinové prohlídce a opětovném překonání ve zbrani stře-
žené hranice se všem malinko ulevilo. Hurá zpátky, do Jeruzaléma… 

Také říjnové koupání v Mrtvém moři bylo opravdu povznášející, jeho slanost zne-
možňuje plavci jakýkoli pohyb a ponor. Silným dojmem na mě zapůsobila
i návštěva modliteb v synagoze. Většinu času jsem však strávila v památníku obětem
holocaustu — památníku Yad Vashem. Zajímavé přednášky střídaly prohlídky muzea
či působivé rozhovory s pamětníky, převážně z předválečného Československa. 

Silné zážitky z „netradičního“ muzea a celého pobytu doplnily i zážitky úsměvné.
Třeba když jsem sledovala s hebrejsky mluvícími fanoušky v místním bistru fotba-
lový zápas mezi Haifou a Tel Avivem, nebo jízda autobusem s afektovaným pales-
tinským řidičem, či lekce izraelských tanců. Pobavilo mě, když mi mladé židovské
dívky v synagoze při zpěvné modlitbě přátelsky podstrčily text písně, samozřejmě
v hebrejštině. Zajímavý byl i pohled na ultraortodoxní židy v kaftanu, jenž byl
módní ve východní Evropě před 300 lety. Úsměvné bylo i zkomolení mého příjmení
na Rabínová při odbavení na letišti v Tel Avivu, osobní prohlídka na letišti, kdy zdě-
šení a údiv vyvolala plastová láhev v kufru s vodou z Mrtvého moře, či otázka na
mou osobu, zda nejsem terorista a nevezu bombu (no nevím, zda se někdo dobro-
volně přizná, že?). 

To vše a více si budu pamatovat dlouho. Cesta do Izraele byla pracovní, ale pokud
skloubíte práci se svým koníčkem, je to cesta k nezaplacení. Jsem zpátky doma, ale
vzpomínky na naplněné dny zůstávají. Splnila jsem si jeden ze svých snů. Za to
děkuji především našim absolventům, kteří projekt Holocaust nepodcenili a umož-
nili mi prezentovat jejich postoje v Izraeli. Dále děkuji Ministerstvu školství ČR,
Památníku Terezín, muzeu Yad Vashem a také vedení ZŠ Dobrá. 

jdrabinova@zsdobra.cz

Jeruzalém — Olivová hora Jeruzalém — Zeď nářků

Aktuality z Matefiské ‰koly Dobrá
Průběh oslav 40. výročí Mateřské školy

Jak jsme informovali v zářijovém Zpravodaji, 24. října proběhl na naší mateřské
škole Den otevřených dveří u příležitosti oslav 40. výročí Mateřské školy Dobrá.

Již od dopoledních hodin přicházeli první hosté z řad bývalých zaměstnanců, za-
stupitelů obce, základní školy i z řad sponzorů. Všichni hosté společně procházeli
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třídy Delfínů, Včeliček,
Broučků i Sluníček, kde si
pro ně děti připravily dá-
rečky a také jim předvedly
své umění v podobě vese-
lých písniček, básniček či
tanečků.

V prostoru spojovací
chodby si všichni hosté
mohli prohlédnout výsta-
vu fotografií, která doku-
mentovala minulost i sou-
časnou podobu mateřské
školy, mohli si také zalisto-
vat kronikami MŠ.

V malé třídě byla insta-
lována výstava dětských 

výtvarných prací, také zde pro přítomné hosty
čekalo malé pohoštění.
Vyvrcholením oslav pro děti naší mateřské ško-
ly bylo vystoupení šaška Hopsalína, se kterým si
děti s radostí sobě vlastní zatančily. Hopsalín si
pro děti připravil také nejrozmanitější sportovní
hry a soutěže, za něž byla děti odměněny různý-
mi sladkými dobrotami.

Zkrátka děti se bavily tak, že se jim ani ne-
chtělo přestat.

Děti z mateřské školy děkují svým starším ka-
marádům ze základní školy za hračky, které jim
osobně předala jejich paní ředitelka. Tyto hrač-
ky udělaly našim dětem opravdu velkou radost.

Milí školáci, děkujeme.
Mgr. D.Dvořáčková, učitelka MŠ

Příjemně strávené víkendové dopoledne
Krásné podzimní ráno, do kterého jsme se osmého listopadu probudili, nás táhlo

z domů ven a přímo si říkalo o procházku. Naštěstí se jednalo o sobotu, na kterou
byl výlet opravdu naplánován. Jednalo se o procházku připravenou pro děti
z Mateřské školy v Dobré a také pro jejich rodičovský doprovod.

Nápad a celý scénář výletu pocházel z péra učitelky Velčovské. Paní učitelka nám
připravila trasu podél řeky Morávky a to po nově otevřené naučné stezce. V ránu
zalitém podzimními barvami jsme se tedy i s našimi ratolestmi setkali u restaurace
Kačabar. Sešlo se nás tady přibližně 25 a všichni jsme byli příjemně naladěni. Jak-
mile odbila devátá hodina, vydali jsme se do lůna přírody. Na jednotlivých zastave-
ních nás čekaly informační tabule se zajímavostmi o řece Morávce a o přírodě, která
ji obklopuje. Starší děti, v převlečení za lesní zvířátka, sehrály krásné „představení“,
a tak jsme mohli vidět třeba veverku, která nebyla lakomá a rozdělila se s dětmi
o oříšky, nebo lišku, jak se dělí o slaďoučký perník. Naše děti se nenechaly zahanbit
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a s radostí daly milým zví-
řátkům něco do krmelce na
přilepšenou.

Po takto příjemně stráve-
ném dopoledni jsme se vrá-
tili zpět ke Kačabaru, kde
jsme se rozloučili a spěchali
domů na sobotní oběd. 

Co říci na závěr? Snad jen
to, že se těšíme na další
podobnou akci.

Za rodiče paní Školová

Srdeãnû zveme na vánoãní jarmark
který se koná v sobotu 29. listopadu od 7.00 do 12.00 hod. Obecní úřad pro vás při-
pravil několik kulturních vystoupení v obřadní síni OÚ a na parkovišti před OÚ
bude stánkový prodej. 

Časový harmonogram vystoupení: 08.00 hod. vystoupení dětí z MŠ. 
09.00 hod. vystoupení Shola Dobrá 
10.00 hod. vystoupení chrámového sboru Dobrá 

Stánkový prodej: • perníčky • medovina • keramika • vánoční ozdoby • vánoční
svícny a jiné zboží. 

Těšíme se na setkání s vámi, představitelé OÚ Dobrá.

Vánoãní fotbalov˘ turnaj TJ Sokol Dobrá
Fotbalová přípravka a žáci TJ Sokol Dobrá, zve všechny naše maminky, tatínky,

babičky, dědečky a všechny milovníky tohoto kolektivního sportu na vánoční
fotbalový turnaj, který se uskuteční v sobotu 20. prosince 2008 v prostorách
tělocvičny ZŠ Dobrá od 8.00 hod.

Přijďe zažít vánoční atmosféru trochu jinak a příjemně si třeba zazpívat vánoční
koledy spolu s dětma z fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá.

Veškeré informace o tomto turnaji a novinky ve fotbalové přípravce TJ Sokol
Dobrá získáte na webových stránkách

www.fotbaldobrauf–m.blog.cz(http://www.fotbaldobrauf–m.blog.cz/)
Všichni jste srdečně zváni.

Hezký den všem přeje fotbalová přípravka TJ Sokol Dobrá

Dětské středisko Dobrá — MUDr. Iva Kučerová
oznamuje, že 31. prosince 2008 — neordinuje 

Nutné případy ošetří v dopoledních hodinách DS Raškovice
Tel. č.: 558 692 274



Od 1. 1. 2009 zavádíme objednávání pacientů
Orinační hodiny — MUDr. Petr Moravec

Po 07—09 hod. objednání 09—12 hod.
Út 13—16 hod. 16—18 hod. objednání
St 07—11 hod. 11—13 hod. objednání 
Čt 07—12 hod.
Pá 07—12 hod.
Odběry krve od 6.30 hodin.

Farní úřad Dobrá informuje…
Vánoce 2008 — Dobrá

24. prosince 2008 15.00 hod. a 22.00 hod.
25. a 26. prosince 2008 08.00 hod. a 10.30 hod.
31. prosince 2008 15.00 hod.

Prašivá 24.00 hod.
1. ledna 2009 10.30 hod. a 15.00 hod.

Radostné a požehnané svátky Kristova narození a Jeho pomoc a ochranu po celý
další rok 2009 vám všem přeje a vyprošuje

Váš duchovní správce P. Bohumil Vícha, farář

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

RODIČE! DEJTE SVÝM DĚTEM PROGRAM, DEJTE JIM ŠANCI CÍLEVĚDOMĚ PRA-
COVAT NA ROZVOJI SVÉ FYZICKÉ VŠESTRANOSTI A OSOBNOSTI. TRÉNINK JUDO
JE JEDNOU Z MOŽNOSTÍ. Každé úterý a čtvrtek od 16 hod. v tělocvičně ZŠ.

08. listopadu 2008 — 20. titul Mistryně republiky.
14. listopadu 2008 — stříbro z Mistrovství Evropy masters.

Hlavní trenérka oddílu juda v Dobré Pavla Pröllová může být spokojena nejen
s výsledky svých svěřenců, ale také s výsledky ze své vlastní závodní činnosti.
V letošním roce obhájila mistrovský titul v těžké váze a na Mistrovství Evropy kate-
gorie masters vybojovala stříbrnou medaili, když v boji o zlato byla rovnocennou
soupeřkou dvojnásobné mistryni světa a bronzové olympijské medailistce Husey-
nové z Ázerbájdžánu. 

Před poslední mistrovskou soutěží — Mistrovstvím republiky dorostenců a doro-
stenek vybojovali Doberští judisté již tři tituly mistra České republiky, tři stříbrné
a čtyři bronzové medaile z nevyšší republikové soutěže. Nikola Kesová vybojovala
na listopadovém mistrovství republiky žen bronzovou medaili a zůstává členkou
výběru státní reprezentace a střediska vrcholového sportu Moravskoslezského
kraje. Přebor Moravskoslezského kraje v kategorii benjamínků proběhl 15.listo-
padu v Opavě. Náš oddíl zde reprezentovali tři zástupci, kteří nezklamali a v konku-
renci nejlepších judistů kraje vybojovali medailová umístění. Stříbro vybojoval
Ondra Chlopčík, bronz Marek Měchurka a Dominik Polášek. Mezinárodní turnaj
v Martině přinesl výrazný úspěch chlapcům v žákovských kategoriích. Zlato vybo-
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joval Mistr republiky Vít Jerglík, stříbro Voj-
těch Bezruč a Lukáš Měchurka, bronz Lukáš
Janulek. Poslední z doberských reprezentantů
Václav Mališ odstoupil z boje o třetí příčku pro
zranění a skončil tak na pátém bodovaném
místě. Turnaj v Martině patří k soutěžím
s významnou mezinárodní účastí. Vyhodno-
cení nejúspěšnějších sportovců oddílu pro-
běhne 18.12.200 v jídelně ZŠ.

Letošní ročník turnaje o pohár starostky
Dobré se uskuteční jako otevřená soutěž,
které se mohou zúčastnit i bývalí judisté
a judistky, splňující věkové požadavky jednot-
livých kategorií. Kimona jim budou zapůj-
čena. Cílem tohoto postupu je snaha vedení
klubu o širší zapojení mládeže, která tak
dostane možnost rekreačního provozování
juda s další možností tréninku dle individu-
ální dohody. 

<< Pavla Pröllová druhá na ME masters.

Náš fotbalový svátek na Bazalech: přípravka FCB—TJ Sokol Dobrá !
Exhibiční zápas přípravek: FC Baník Ostrava—TJ Sokol Dobrá 2 : 0

V sobotu 18. října 2008 jsme měli možnost ve spolupráci s vedením FC  Baník Ostrava
shlédnout zajímavé utkání na které jsme dostali  vstupenky na VIP tribunu s rodiči
a sehrát o poločase Gambrinus Ligy přátelské utkání s přípravkou FCB. V novodobé his-
torii fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá to byl opravdu nádherný zážitek pro naše borce,
vždyť hrát na tak slavném stadiónu před tolika fanoušky je fantastické a dojemné. Do
exhibičního utkání jsme nastoupili natěšeni, protože atmosféra na Bazalech byla
výborná a také fanoušci Baníku ocenili naše fotbalové momenty skandováním s potles-
kem a prožívali naše nadějné akce. Prohráli jsme sice 0 : 2, ale dokázali jsme kombino-
vat a nezalekli jsme se zdatného soupeře a veškeré nasazení  jsme dali do hry. Za stavu
0 : 1 jsme mohli srovnat skóre. Po krásné kombinační akci Martina Šimíka a Vojty Lepíka
se krásně vyšvihl Jakub Šaněk, avšak i když si poradil s obránci Baníku, na gólmana už
nestačil. Nervozita před tolika diváky dělá své. Věřte, že nejen z pohledu trenéra, vidět
jak ukazuje náš borec záda všem Baníkovským hráčům je opravdu krása, i když se nepo-
dařilo rozvlnit soupeřovu síť. Všichni hráči podali perfektní výkon a DOBRÁ byla vidět !
Všichni naši borci předvedli maximum co mohli a věříme, že jsme zanechali na Bazalech
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dobré jméno našemu klubu, vždyť týmové bundy z nápisy TJ Sokol Dobrá, které
fanoušci a přihlížející diváci doposavad neznali, byly vidět, stejně jako naše krásné oran-
žové dresy. Po zhruba 10 minutách jsme ukončili exhibiční utkání a naši borci společně
s přípravkou Baníku předvedli děkovačku a rybičky po břiše divákům na obou stranách
stadiónu, za což sklidili potlesk asi 7000 tisíců fanoušků a taky fan klubu FCB. Doufáme,
že tento nádherný zážitek si uchovají na dlouho v paměti nejen naši borci, ale taky
rodiče, kteří měli možnost být u toho, kdy jejich ratolesti hráli na Bazalech a věřte, že
i my jsme měli z toho výborný pocit, protože to, jak se zachovali fanoušci a obecenstvo,
bylo nádherné. Opravdu to bylo fantastické a jsme rádi, že jsme společně zažili nád-
herný podvečer, kdy i nám trenérům naskakovala husí kůže při potlesku a skandování
celého stadiónu na Bazalech. Opět máme velkou motivaci do budoucna připravit něco
výjimečného  pro naše chlapce a děvčata z fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá.

Gambrinus liga: FC Baník Ostrava—Bohemians Praha 5 : 4 (3 : 2)
VIDEO — Doberská přípravka na Bazalech! www.fotbaldobrauf-m.blog.cz

(http://www.fotbaldobrauf–m.blog.cz)
Snažíme se co nejvíce přiblížit atmosféru z exhibičního duelu přípravek FC Baník

Ostrava vers. TJ Sokol Dobrá. Proto jsme umístili videa i na webu zkoukniTo.cz. Největší
zážitek byl však přímo na místě… Příště proto neváhejte

http://www.zkouknito.cz/video–doberska–fotbalova–pripravka–na–bazalech?m=6f12b98313
http://www.zkouknito.cz/video–fcb–vers–pripravka–tj–sokol–dobra?m=4 fba9bfbf4
http://www.zkouknito.cz/video–pripravky–fc–banik–ostrava–tj–sokol– dobra?m=540fb9343e

REALIZAČNÍ TÝM FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY TJ SOKOL DOBRÁ
www.fotbaldobrauf–m.blog.cz(http://www.fotbaldobrauf–m.blog.cz)

Martin Budinský Hlavní trenér a vedoucí mužstva
Jaroslava Velčovská Trenérka — trenérská fotbalová licence třídy „C“
Tomáš Lepík Trenér — Team manager — Marketing
Bc. Miroslav Pavlásek Trenér — Admin. webu — Média
Radim Miarka Trenér brankářů
Petr Klimunda Trenér /spec. — fotbalová školička/
Jitka Drabinová Trenérka — dívčí fotbalová přípravky
Stanislav Drexler Propagace — tis
ing. Pavel Hanke Ekonom — Marketing — Poradenství
David Alexa Team fotograf
Klára Pavlásková Propagace, tisk
Petra Vojtovičová Team zdravotník
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Občanské sdružení sociálních a finančních poraden spolu a Krajskou radou
Svazu důchodců ČR informuje

NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, soci-
álně slabší rodiny a rodiny s dětmi

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných
pojišťoven:

• na pojištění domácnosti a nemovitostí
• na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
• na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a infor-

mace o slevách:
• na elektrickou energii u vybraného dodavatele
• na dodávku plynu u vybraného dodavatele
• na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
• na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky
• na pojištění domácnosti a nemovitostí
• na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů

Informace na tel. č. 518 321 861 pondělí, středa 9.00—12.00
mobil 724 094 175, 605 464 400, e–mail financniporadna.MorSL@seznam.cz
Informace: Rada Seniorů Č, Českobratrská 18, Ostrava, úřední den každý čtvrtek

od 9.00 do 12.00 hodin,
— Svaz důchodců F–M, úřední den každý čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod. 
— Svaz důchodců Poruba, úřední den čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin

Vánoční krůty chlazené — 68 Kč za 1kg , váha 9—15 kg
Příjem objednávek a informace — Dobrá paní Hadaščoková

tel. 558 641 780 nebo mobil 604 382 505
Prodej: Dobrá parkoviště u kostela pátek 12.12.2008 14.00 hodin

AUTOŠKOLA JISKRA JIŘÍ KREUZIGER
nabízí

výuku a výcvik v učebně v Dobré — budova obecního úřadu
vždy v úterý a čtvrtek od 14.45 do 16.15 hodin. 

Tel. č.: 603 442 920, 608 122 522

Máte 2 hodiny denně čas? Práce na PC — www.pracezdomu.com

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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Anténní a satelitní technika
LACH
Montáže, rekonstrukce, opravy,
poradenství severní Morava

• Montáže do 48 hodin po objednávce
• Vysoká kvalita práce, materiálu za české
• ceny
• Pracuje s kvalitní měřící technikou a levně
• Možnost příjmu českých a slovenských
• programů ze satelitu bez  poplatků
• Měření a instalace  pozemního digitálního
• příjmu
• Ceny digitálních satelitních kompletů
• od 1699 Kč
• Ceny digitálních satelitních kompletů
• Skylink od 3299,-Kč

Pozor!!!  NOVINKA – satelitní přijímače s možností nahrávání
ve vysokém rozlišení HD

Tel.: 775 354 422 www.satelitylach.webnode.cz
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Dobré služby v Dobré

Máte vyřešený vánoční dárek?
Máme pro vás nabídku — poukázky od 400 Kč…

Dobrá 230, (budova OÚ):

Mgr.Pavla Konůpková, Soňa Lišková,
tel. 606 223 062 tel. 728 455 046

Kosmetické služby: Manikúra, Pedikúra:
Líčení Peeling

Depilace Depilace
Barvení řas Pedikúra

Poradenství Lakování
Čištění pleti Manikúra

Úprava obočí Masáž nohou
Barvení obočí Gelové nehty

Lifting obličeje Parafínové zábaly
Malování Hennou Malování na nehty

Masáž obličeje a dekoltu Japonská manikúra
Produkty pro zdraví a krásu — Francouzská manikúra

Artistry, Nutrilite

Dobrá 231, (naproti rest. U Oráče):

Marie Mohylová, Zdeněk Vědomý,
tel. 737 601 252 tel. 739 414 933                                 

Masáže:
Poradenství
Baby masáž

Aromamasáž
Masáž zad a šíje
Dornova metoda
Lymfatická masáž

Harmonizační masáž
Kraniosakrální terapie

Masáž lávovými kameny
Medová detoxikační masáž

Reflexní terapie plosky nohy
Produkty pro zdraví a krásu - ALOE VERA, ENERGY

Otestování celkového zdravotního stavu EAV diagnostikou
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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 12. XII. 2008. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

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

— — —

558 412 312 FOTO DAMA, Danuše Cveková 
558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


