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Zpravodaj

Naše škola vítala
»prvňáčky«,
o čemž je psáno
podrobněji uvnitř
Zpravodaje. Mís-
tostarostův foto-
aparát nechyběl
ani u jiných akcí,
jako byl náš již
tradiční vánoční
jarmark s hudeb-
ním pásmem
v obřadní síni —
vpravo děti ZŠ
pod vedením
paní učitelky
Brudíkové.
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VáÏení spoluobãané,
čas, ten neúnavný pronásledovatel nás všech, nás přivedl ke konci roku 2008. Každý
z nás má pocit, že teprve před chvílí uslyšel první vteřiny roku 2008 a už je máme
téměř sečteny. Tak neúprosně rychle běží čas!

Je tomu ale skutečně tak? Fyzici, matematici a všichni vědci by se nám vysmáli,
vždyť vteřina je stále stejně dlouhý časový úsek. Její délku neovlivní politická situ-
ace, ekonomická krize ani žáden jiný ukazatel. Tak proč se nám zdá, že čas běží stále
rychleji? 

Je to v nás! Ano, bohužel, je to v nás!
Sama musím přiznat, kolika lidem jsem v roce 2008 musela říci větu: „děkuji, ale

nemám čas“ nebo „nezlobte se, zkuste zavolat později“ a ani netušíte z kolika úst
jsem tyto věty slyšela já! Nejhorší na tom je skutečnost, že ony věty nepoužíváme
jen v práci, ale jsou běžnou součástí našeho soukromého života. Nezdá se vám, že
poslední dobou nemáme čas na přátelé, své známé, členy rodiny a dokonce ani na
své vlastní děti?! Nemáme čas opravit vypínač, odnést věci do čistírny a nebo, pro
změnu, dojít si pro ně. Zkrátka nabýváme dojmu, že nejsme pány svého času. Ale
kdo jim tedy je? 

Opět je chyba v nás!
My sami si musíme čas najít a hlavně, musíme mít dobrou vůli si čas hledat, dob-

rou vůli zpomalit životní tempo, třeba i na chvíli zcela zastavit a to vše proto, aby-
chom zjistili, jak nám utíkají vteřiny našeho života, který skoro nemáme čas žít…

Dovolte mi, abych jménem svým, ale rovněž jménem všech zaměstnanců obec-
ního úřadu, vyjádřila přání,

— abyste dokázali najít vůli hledat si čas pro své nejbližší
— abyste dokázali zastavit a rozhlédnout se kolem, vždyť na světě je tolik krásy
— abyste ve svém rychlém životním tempu nemíjeli ty, kteří vás milují
— aby vaše srdce naplnila láska a to nejen ve dnech vánočních
— aby vás Boží požehnání, zdraví, štěstí a veselá mysl provázela po celý rok 2009.

Bc. Alice Tancerová, starosta, Ladislav Žurek, místostarosta 
a celý kolektiv zaměstnanců obecního úřadu Dobrá

PRODEJ FILMU 
Upozorňujeme že film „U nás v Dobré“ bude v prodeji od 22. 12. 2008 po 14. hod.

na obecním úřadě v kanceláři p. J. Stachové 
Cena za DVD je 100 kč. Po premiéře filmu, která se uskutečnila dne 28. 10. 2008

jsme reagovali na názory vás spoluobčanů a film byl v tomto smyslu upraven. Na
četné dotazy a přání připravujeme po Novém roce promítání konečné verze filmu
v obřadní síni OÚ. Sledujte obecní Zpravodaj v lednu 2009. 

Ladislav Žurek místostarosta obce Dobrá 

Účtárna Obecního úřadu Dobrá oznamuje možnost úhrady poplatků
převodem na účet č. 1681975309/0800, kdy je potřeba uvést pro platbu: 

— za odpad variabilní symbol 1337 + číslo popisné poplatníka 
— za psa variabilní symbol 1341 + číslo popisné poplatníka
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují,
že na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s plat-

nou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna
2008 takto:

Cena v Kč/m3

Voda pitná (vodné) 26,26 Kč/m3 (bez DPH) 28,62 Kč (vč. 9 % DPH)
Voda odvedená (stočné) 23,78 Kč/m3 (bez DPH) 25,92 Kč (vč. 9 % DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2009, popřípadě bude postupováno dle uzavřených
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Z Á K L A D N Í  · K O L A V D O B R É  
Jsme tu pro druhé lidi,
především pro ty,
na jejichž úsměvu a blahu
zcela závisí naše vlastní štěstí.

ALBERT EINSTEIN

… Š T Ě S T Í ,
Z D R A V Í ,

P O K O J  S V A T Ý
V I N Š U J E M E  V Á M …

KRÁSNÉ VÁNOCE vám všem přejí zaměstnanci
a žáci Základní školy v Dobré.

Vánoční prázdniny: 22. 12.—2. 1. 2009. Školní vyučování začíná v pondělí 5. 1.
Třídní schůzky ve čtvrtek 8. 1. 2009 Mgr. Eva Brudíková

Ekologická konference v Praze proběhla dne 5. prosince 2008 v budově Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Naši školu a žáky sedmého ročníku reprezentovaly žákyně 7. C třídy — Andrea
Klimšová a Tereza Nytrová spolu s paní učitelkou Mgr. Květoslavou Lyskovou, koor-
dinátorkou EVVO.

Na této již 3. žákovské konferenci vystoupily s projektem „Les v našem prostředí".
Při závěrečném ceremoniálu všichni zúčastnění obdrželi diplomy.
Jak jsme již uvedli v minulém Zpravodaji, naše škola se stala Ekologickou školou

v Moravskoslezském kraji.
Další podrobnosti a fotografie jsou k dispozici na webových stránkách školy. 

Mgr. Eva Brudíková 
Poznávací zájezd do předvánoční Vídně

Letos již potřetí žáci naší školy dostali možnost navštívit hlavní město našich sou-
sedů — Vídeň. V pátek 5. prosince před pátou hodinou ranní vyjel z Dobré autobus
obsazený do posledního místa žáky, kteří se přihlásili k poznávání života a předvá-
nočních zvyků našich jižních sousedů.
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Cesta ubíhala bez problémů a ani jsme se nenadáli a stáli jsme před zámkem
Schönbrunn, kde jsme si prohlédli muzeum kočárů, obdivovali překrásné róby
kněžny Sissi a rozlehlost sídla Habsburků. Poté poznávání Vídně pokračovalo v his-
torickém centru. Prošli jsme Hofburgem, obdivovali budovu Parlamentu a radnici
a pokračovali pěší zónou směrem ke Stephansdomu.

Také předvánočním nákupům se naši žáci nevyhýbali. Po krátkém rozchodu na
Mariahilferstrasse již někteří drželi v rukou tašky s nakoupenými dárečky.

To hlavní všechny čekalo před vídeňskou radnicí, překrásně vyzdobenou a láka-
jící návštěvníky Vídně k prohlídce předvánočních trhů. Věž nádherně osvětlené rad-
nice oznamovala, že do konce roku zbývá pouze 26 dní. Stánky plné vánočních
ozdob, dobrot, drobných suvenýrů zlákaly nás všechny.

Domů jsme se vraceli unaveni a plni těch nejkrásnějších dojmů.
Za dospělé účastníky zájezdu Mgr. Alena Stuchlíková a Mgr. Eva Nováková 

Týden s volbou povolání pro naše „deváťáky"
Zanedlouho se naši „deváťáci“ rozloučí se základní školou.
Kam však jít po ukončení ZŠ?
Našim žákům jsme chtěli toto rozhodování usnadnit, a tak jsme v měsíci listo-

padu
celý týden věnovali problematice volby povolání.
Žáci absolvovali řadu besed se zástupci některých středních škol, zhlédli prezen-

tace SŠ, chlapci navštívili SŠ zemědělskou a lesnickou ve Frýdku–Místku, děvčata SŠ
oděvní a obchodně podnikatelskou ve Frýdku–Místku. Někteří hoši podnikli ex-
kurzi do stolařství v Raškovicích. Celý týden byl završen burzou středních škol, která
byla organizována na naší škole jak pro žáky tak pro jejich rodiče.

Věříme, že tento týden byl pro naše žáky — „deváťáky“ podnětný a že mnohým
pomůže při výběru střední školy či oboru na učilišti po ukončení základní školy.

Mgr. Eva Brudíková, Mgr. Pavla Kupková

Tradiční „Pasování prvňáčků“
Je čtvrtek 4. prosince 2008 odpoledne a školní jídelna se zaplňuje maminkami

a tatínky, babičkami a dědečky, příbuznými a vzácnými hosty.
Konečně se žáci prvních tříd dočkali — začíná „Pasování prvňáčků!…
…Vypravěč všechny přítomné uvádí do kovářské rodiny, kde v peřinách pospává

jejich syn Honza. Je veliký jedlík, ale pecivál, nedělá vůbec nic. Jeho maminka každý
den pozoruje děti ze vsi, jak jdou do školy, zatímco se její syn válí v posteli. Jednoho
dne se rozzlobila a řekla Honzovi,
ať jde do školy — BEZ PRÁCE NE-
JSOU KOLÁČE!

Chlapci se do školy vůbec ne-
chtělo, chtěl ležet a pojídat kob-
lížky. Maminka mu poradila, aby
dalekohledem pozoroval, co
všechno děti ve škole dělají.

Když uslyšel pásmo básniček
a písniček, nadchl se tak, že se
rychle oblékl a běžel do školy.

Oknem pozoroval tančící děv-
čata ze 4. B třídy. Jeho nadšení se
stupňovalo, když uslyšel všechny



děti přednášet báseň Vánoce mám
nejradši… Zazvonil zvonec… a
pohádky je konec…

A nastává slavnostní chvíle. 
Děti jsou ve vánočně vyzdobené

jídelně pasovány paní ředitelkou
Mgr. Evou Novákovou na „prv-
ňáčky" Základní školy v Dobré. 

Paní zástupkyně Mgr. Alena
Stuchlíková každému z nich pře-
dává přijímací list.

Třídní učitelky Mgr. Jiřina Zach-
níková a Mgr. Kateřina Káňová ob-
darovávají své žáčky krásnými
dárky, které děti vyrobily ve školní
družině.

Za okny se setmělo — vánoční
stromeček,bílé řetězy a zvonečky,
závěrečné verše a vánoční přání
umocňují příjemnou atmo-
sféru…. 

Co dodat?
Ať „prvňáčci“ s nadšením a rádi

navštěvují školu a ať jejich paní
učitelky vytvářejí takovou příjem-
nou a pohodovou atmosféru po
celý školní rok. 

Mgr. Eva Brudíková 

❋❋ Vánoce — ãas rozjímání, zamy‰lení, obdarovávání… ❋❋

Pár ohlédnutí za uplynulými dny…

„Sportem proti drogám"
V pátek 28. listopadu 2008 v rámci protidrogové prevence a prevence sociálně pa-

tologických jevů zorganizovali páni učitelé Mgr. Marek Veselka a Mgr. Jiří Šmahlík
v tělocvičně naší školy již druhý sportovní turnaj s logem „Sportem proti drogám".

Byl to turnaj v přehazované určený děvčatům a chlapcům 5. až 7. ročníku.
V příjemné sportovní atmosféře zde zápolilo 40 žáků. 
Výsledky turnaje a fotografie je možno zhlédnout na webových stránkách školy.

Mgr. Eva Brudíková
8. C „adoptovala“ panenky

Žáci mé třídy přišli v listopadu s nečekaným nápadem na společný vánoční dá-
rek… Rozhodli se, že v letošním roce „poruší" svou tradici vzájemného předávání
dárků a raději pomohou těm, kteří to potřebují. 

Předložili několik návrhů, z nichž vyhrál jediný — adoptovat panenku, a tím za-
chránit díky očkovacím programům UNICEF několik dětí v rozvojových zemích
před smrtelnými nemocemi. Společně se nám podařilo vybrat 1800 Kč a mohli jsme
si adoptovat panenky hned tři. Co k tomu říci? Často slyším nářky nad dnešními
dětmi, ale i ony dokážou myslet na ty druhé a pomoci jim.

Mgr. Radka Otipková
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Naši žáci v „ŽIRAFĚ"
V adventním čase udělaly

naše děti radost také těm,
kteří neměli v životě štěstí,
těm, kteří se nemohou sami
o sebe postarat. S žáky, kteří
vystupovali na školní akade-
mii, jsme navštívili centrum
pro mentálně postiženou
mládež ŽIRAFA (ŽIVOT—RA-
DOST—FANTAZIE). 

Pokusili jsme se pomocí
tanců a písniček sblížit dva
světy — svět zdravých dětí
a svět postižených. S dojetím
jsme sledovali, jak si naše děti
získaly srdce svých nových
kamarádů, jak se o nich sna-
žily něco více dozvědět a jak
se učí toleranci k těmto lidem.
Ti jim na oplátku zazpívali
a zahráli, a dokonce je i nau-
čili westernový taneček a pů-
vabnou hebrejskou píseň. 

Během příjemného dopo-
ledne si děti si uvědomily, že
k životu patří zdraví, ale i ne-
moc. Mnohé z nich se na další
návštěvu u svých kamarádů
už nyní těší.

Mgr. Radka Otipková

Farní úřad Dobrá přeje
radostné a požehnané svátky Kristova narození a Jeho pomoc a ochranu po celý
další rok 2009. Přeje a vyprošuje váš duchovní správce P. Bohumil Vícha, farář

Vánoce 2008 Dobrá 24. 12. 2008 15.00 hod. a 22.00 hod.
25. 12. a 26. 12. 2008 08.00 hod. a 10.30 hod.
31. 12. 2008 15.00 hod.

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

Výsledky 10. ročníku Mikulášského volejbalového turnaje smíšených
amatérských družstev

V sobotu 6. prosince 2008 se konal jubilejní 10. ročník Mikulášského volejbalo-
vého turnaje. Tradičně jsme se sešli v počtu 12 družstev. Letošní jubilejní ročník
také poctili svou návštěvou přátelé z polského Mucharze. Nebudu vás déle napínat
a sdělím vám výsledky.



První místo vybojovalo druž-
stvo s názvem PAMA TEAM z
Hnojníku, druhou příčku získalo
družstvo CELINA z Dobré, bram-
borovou medaili si odneslo druž-
stvo POBŘEŽÍ LIHOVINY z Dobré
a těsně pod „bednou“ skončilo
družstvo TO JE JEDNO z Frýd-
ku–Místku.

Jak bývá v Dobré na tomto tur-
naji „dobrým" zvykem, vyhráli
všichni! Každý byl odměněn
drobným dárkem, krásnými her-
ními zážitky a příjemně stráve-
ným dnem v milé společnosti
sportovních přátel a věřte, že za
těch deset let se spousta přátel-
ství navázala!

Poděkování patří obci Dobrá za
finanční podporu, Základní škole
Dobrá za zapůjčení prostor, ku-
chařkám paní Sklářové a paní
Mužné, které svým kuchařským
uměním naplnily naše žaludky,
pojišťovně Generali za sponzo-
ring akce a velice pěkné a hod-
notné dárky pro všechny, mému
manželi Petrovi a dceři Klárce za
„svatou" trpělivost v přípravném
týdnu a fyzickou pomoc na tur-
naji a zejména manželům Mar-
celovi a Janě Golíkovým za ne-
smírnou obětavost a dlouholetou
pomoc při zajištění turnaje. Dě-
kuji. Bc. Alice Tancerová, starosta

a „ředitelka“ turnaje

Z mikulášského turnaje ve volejbale:
Vítězné družstvo, 2. CELINA z Dobré;
dole nástup účastníků  >>>>>>>>>>

Vážení občané a přátelé sportu,
začal krásný čas vánoční atmosféry a pohody, kdy se většina z nás scházíme a hod-
notíme uplynulý rok. V naší sportovní komisi jsme se snažili vytvářet nové sportovní
aktivity a spolupráci s kluby.

Naše turnaje a akce získávají čím dál větší prestiž a zájem ( i mezinárodní). Za to
děkuji všem členům komise, kteří odvedli vynikající práci a také sponzorům, kteří
vydatně přispívají.

Chtěl bych vám všem popřát hezké prožití svátků vánočních, hlavně hodně zdra-
víčka a mnoho pracovních úspěchů v Novém roce.

Za sportovní komisi: René Křižák
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Jménem všech členů fotbalového oddílu TJ Sokol Dobrá o.s. děkujeme všem
našim příznivcům, kteří přispěli svým hlasem na náš projekt v rámci programu Pra-
zdroj lidem.

Výsledky hlasování budou známy do konce roku, stejně jako způsob rozdělení fi-
nančních prostředků mezi jednotlivé subjekty. 

V únoru příštího roku pak budou dary slavnostně předány zástupcům vítězných
projektů.

Pevně věříme, že i díky vašim hlasům bude náš fotbalový oddíl jednou z nezisko-
vých organizací, která získá významnou část z grantu společnosti Plzeňský Pra-
zdroj, a. s. a následně vybudujeme automatický zavlažovací systém pro naše
hřiště.

V souvislosti s nastávajícími svátečními dny si dovolujeme popřát 
všem lidem Dobré vůle klid, pohodu a radostné prožití vánočních svátků 
ve společnosti svých blízkých.

Na závěr bychom rádi pozvali nejenom příznivce doberské kopané na

1.společenský večer fotbalového oddílu TJ Sokol Dobrá,

který se bude konat v sobotu 31.1.2009 v restauraci Obecník.

Lístky na tuto akci budou v prodeji od počátku ledna a o prodejních místech vás
budeme informovat na našich internetových stránkách.

Zatrhněte si poslední lednovou sobotu v kalendáři a přijďte na první fotbalový
ples v Dobré ! 

Kapacita je omezená místem konání — k dispozici je pouze 100 míst.
Jste srdečně zváni !

Pavel Baran Tomáš Zářický
Předseda TJ Sokol Dobrá o.s. Předseda fotbalového oddílu

TJ Sokol Dobrá — pfiípravka, Ïáci a dívky 
Přípravka z Dobré změřila síly s výběrem Olomouckého kraje!

V sobotu 22. 11. 08 čekal starší přípravku turnaj v Nemilanech u Olomouce. Vyra-
zili jsme již v pátek 21. 11. v 16.30 hod. od ZŠ Dobrá, aby kluci nebyli unaveni z brz-
kého ranního cestování, ale také abychom povzbudili týmového ducha našeho
mančaftu. Na místo jsme dorazili okolo 19 hodiny. Místem ubytování byla krásná
secesní vilka v centru Olomouce. Po vybalení a vydatné večeři (grilované kuře se ze-
leninou) byla na programu koncentrace na turnaj společně s trenérem a výborným
sladkým občerstvením. Ráno po budíčku v 6.30 a snídani jsme se přesunuli do haly
v Kožušanech.

Ve skupině jsme měli zdatné soupeře a prostředí pro nás nezvyklé (hrálo se o zeď)
se také podepsalo na výkonech našich borců zvlášť v úvodních zápasech. O pře-
stávce mezi zápasy se nám podařilo motivovat všechny k výkonu, který mluví sám
za sebe — TJ Sokol Dobrá—Sigma Olomouc 2:0! Tento výsledek nám zaručoval po-
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stup do dalších bojů. V těžkém turnaji
jsme pak zdolali TJ Černovír po penal-
tovém rozstřelu 2:1. Nejprve při umís-
těné střele Jakuba Šaňka měl brankář
obrovské štěstí, že míč vyrazil. Fantas-
tický výkon gólmana — Matěje Han-
keho strhnul i ostatní a v Nemilanech
bylo slyšet Doberskou radost! Penalty
poté proměnili Vojtěch Lepík a Martin
Šimík. 

Děkujeme rodičům Alexovým, Ha-
daščokovým a Hankeovým za pomoc
při dopravě, spartanském ubytování
na karimatkách ve spacáku a stravo-
vání (kuřata, výborné domácí koláče,
guláš) pro celou naši výpravu v Olo-
mouci. Velmi si toho vážíme.

Pokračování fotbalového
víkendu přípravky
ve Smilovicích

V neděli 23. 11. 08 starší přípravka
sehrála Zimní ligu ve Smilovicích, kde
v úvodním zápase i přes velikou chuť
na vítězství jsme podlehli Třinci B 0:1,
což byla hodně studená sprcha. Další
zápas nás čekal soupeř nám známý
a jeden z nejtěžších — FK Válcovny
FM. Zvolili jsme defenzivní taktiku
a vyplatila se. Zápas skončil 0:0! Byl to
náš nejlepší výkon na turnaji. Disci-
plinovaný a takticky dobře zvládnutý.
Kluci do toho zápasu dali opravdu
všechno! V dalším zápase proti Jab-
lunkovu jsme potřebovali vyhrát.
Velká snaha našich borců se promě-
nila v desítku gólových šancí, které
jsme nedokázali proměnit. Smůla
byla podtržena, když z jediné šance
v zápase soupeř skóroval. Zápas skon-
čil 0:1! Neproměňování šancí se nám
podařilo prolomit až v zápase s Raš-
kovicemi, které jsme porazili 5:1!
V posledním zápase naši borci pod-
lehli vítězi základního kola turnaje
Třinci A, čímž jsme byli zařazeni do
baráže, kterou bude pokračovat zimní
liga v lednu 2009.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám
pomohli s dopravou.

Žáci z Dobré při mistrovském zápase na Lučině.

Fotbalistky TJ Sokol Dobrá.

Mladší přípravka v Brušperku.
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Mladší přípravka postupuje do semifinále !
Mladší přípravka TJ Sokol Dobrá vybojovala v neděli 30. 11. 2008 postup do semi-

finále Zimní ligy Frýdecko–Místecka, když z pěti zápasů 4krát bodovala ! 
Hned v prvním utkání narazila na nejsilnějšího soupeře — Třinec A. Přesto, že se

jednalo o zahajovací utkání a všichni se dostávali do tempa nedali jsme soupeři nic
zadarmo. Po bojovném výkonu jsme však prohráli 0:3.

V druhém zápasu se začali potvrzovat kvality celého týmu mladší přípravky, když
jsme ve velmi napínavém utkaní remizovali s domácím SK Brušperk 1:1. Zápas od
zápasu se kluci a jedno děvče z Dobré zlepšovali. V třetím zápase nás však čekal FK
Frýdek–Místek. Naše borce však nemohl zastavit. Vyhráli jsme zaslouženě 2:0
a v duchu pomýšleli na postup do semifinále. V dalším zápase jsme proto udělali
maximum, když jsme zdolali Třinec B 2:1. Třinecká přípravka je na velmi silné
úrovni, proto si tohoto vítězství velmi ceníme. V posledním zápase se Starým Měs-
tem jsme měli trochu smůly, když z 6 tutových šancí jsme nedokázali skórovat
a mnohdy byla obrana i gólman soupeře už překonán.To však už nic nezměnilo na
tom, že společně s SK Brušperk a Třinec A postoupila naše mladší přípravka do se-
mifinále Zimní ligy.

Vše dokresluje i fakt, že naše mladší přípravka je složena ze tří ročníků — dva naši
borci ročníku 2002 a museli svádět boj s o dva roky staršími fotbalisty. Jako jediný
tým jsme měli v sestavě malou slečnu a moc nechybělo a zapsala se do tabulky
střelců !

Sestava TJ Sokol Dobrá: Petr Hadaščok — Daniel Valošek, Jan Hadaščok, Patrik
Juštík, Kryštof Velčovský, Filip Rada, René Foks, Daniel Miarka, Šimon Skuplík, To-
máš Valošek a Margareta Baranová.

Výsledky: TJ Sokol Dobrá—Fotbal Třinec A 0:3 
TJ Sokol Dobrá—SK Brušperk 1:1 (Patrik Juštík — pokutový kop) 
TJ Sokol Dobrá—FK Frýdek–Místek 2:0 (Daniel Valošek, Šimon Skuplík) 
TJ Sokol Dobrá—Fotbal Třinec B 2:1 (Šimon Skuplík, Daniel Valošek)
TJ Sokol Dobrá—Staré Město 0:0 

Nejlepšími hráči Dobré byli oceněni:
Petr Hadaščok, Daniel Valošek, Šimon Skuplík, Patrik Juštík 

G R A T U L U J E M E !

Děkujeme rodičům, že nás přijeli podpořit a pomohli nám s dopravou.
Semifinále turnaje pokračuje 15. 2. 2009 v Brušperku od 8.00 hod. (6 družstev v se-

mifinále z nichž první 4 postupují do finále)

Žáci bojovali ve Smilovicích 
Žáci se snažili vybojovat si postup do semifinále Zimní ligy FM v neděli 23. 11.

2008, avšak soupeři byli velmi dobře připraveni a stejně jako starší přípravka se ut-
kají v baráži o postup do semifinále. Nic však není ztraceno a jejich šance na postup
jsou velké. Současný kádr žáků má perspektivu, což potvrdil na podzim, když ze se-
dmi utkání 5x zvítězil, jednou remizoval a nastřílel soupeřům 48 gólů a zajistil si po-
stup do finále o přeborníka okresu!
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Ukončení sezóny — SPARTA praskala ve švech !
Při zakončení podzimní části sezóny fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá byla res-

taurace na Spartě v areálu fotbalového hřiště v Dobré zcela zaplněna. Všichni pří-
tomní rodiče, prarodiče či příbuzní našich borců slyšeli z úst trenérů zhodnocení
a plány do budoucna. Všechny děti byly pak odměněny řadou maličkostí za které
moc a moc děkujeme našim sponzorům.

Fotbalové GIRLS a ŽÁCI z Dobré rozjeli své webové stránky
Dozvíte se zde termíny tréninků, sestavy mladších i starších holek, sestavu žáků,

nejlepší střelce žáků, výsledkový servis a jiné zajímavosti naší mládeže trénující fot-
bal pod TJ Sokol Dobrá. Připravujeme také jejich fotogalerii. Vše najdete v odkazech
na našich stránkách přípravky: www.fotbaldobrauf–m.blog.cz

Vážení spoluobčané, sponzoři a fanoušci TJ Sokol Dobrá
Blíží se konec roku 2008 a my můžeme s radostí bilancovat, že rok 2008 byl velice

úspěšný jak po stránce sportovních akcí, tak výsledků. Rádi bychom poděkovali ce-
lému realizačnímu týmu fotbalové přípravky, všem trenérům a předsedovi TJ So-
kolu Dobrá, obci Dobrá, ZŠ Dobrá, také všem sponzorům, protože díky nim mají
děti z aktivit, kterou provozují, větší prožitek a radost. Sluší se taky poděkovat ak-
tivním rodičům, kteří se s chutí zapojují do různých aktivit dětí v naší fotbalové pří-
pravce a bez kterých bychom se neobešli. Jsme nesmírně rádi, že můžeme touto
formou poděkovat a popřát všem hezké prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů
v roce 2009.

Místopředseda fotbalového oddílu Tomáš Lepík a Bc. Miroslav Pavlásek 

Přijďte pobýt na vánoční turnaj fotbalové mládeže, který se uskuteční 20. 12.
2008 v tělocvičnách ZŠ Dobrá. Předpokládaná účast žáků, děvčat a celé přípravky
včetně fotbalové školky cca 70 dětí z Dobré.

Hezký den. Mirek Pavlásek. www.fotbaldobrauf–m.blog.cz

Rozcvičení starší přípravky před zápasem v Nemilanech u Olomouce.
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Svaz tûlesnû postiÏen˘ch v Dobré
přeje všem našim členům, sponzorům a spoluobčanům:

Třpytný pozdrav sněžných vloček,
hodně dárků pod stromečkem,
pokoj a klid na Vánoce,
hodně zdraví a štěstí v celém novém roce.

Myslíme si, že přání je hezké, ale přece tomu něco moc důležitého chybí. A to po-
děkování za ochotu a vstřícnost s jakou se setkáváme u dlouhodobých příznivců na-
šeho svazu.

Svaz tělesně postižených v Dobré si dovoluje touto cestou srdečně poděkovat
Obecnímu úřadu v Dobré za finanční příspěvek na zájezdy a činnost svazu. Děku-
jeme Pekařství pana Milana Hlisnikovského, paní Slávce Polákové, panu Floriánu
Carbolovi, Sdružení nezávislých a všem dalším sponzorům, kteří na nás v tomto
roce mysleli, nezapomněli a odvažujeme se poprosit, aby nám zachovali dosavadní
přízeň a jejich štědrá ruka byla i nadále otevřena.

Děkujeme žákům Základní školy Dobrá, kteří pod vedením paní učitelky Ley Ba-
řinové nás přišly potěšit adventním pásmem říkadel, koled a jaké by to bylo před-
vánoční naladění, kdyby chyběl Mikuláš, anděl a rohatí čerti. A největší radost nám
udělaly (v době neosobních esemesek) vlastnoručně vyrobená vánoční přáníčka.
Bylo to pohlazení na duši. Ještě jednou děkujeme.

Děkujeme představitelům
naší krásně nazdobené obce,
že vždy přijali naše pozvání
a udělali si na nás čas a jak
doufáme, strávili mezi námi
příjemné chvilky.

Děkujeme vám, milí čle-
nové, kteří jste donesli
mnoho krásných dárečků
do tomboly na členskou
schůzi, vám kteří ochotně
pomáháte zajišťovat naše
akce, panu Františku Biol-
kovi s harmonikou a všem
členům výboru za obětavou
práci.

Tak hezké vánoce přátelé. Malebné, možná i veselé, jak komu libo.
Za výbor Svazu tělesně postižených v Dobré paní Eliška Biolková

Ohlédnutí za ãinnosti Klubu seniorÛ za rok 2008 
Jak už to bývá, velmi rychle, alespoň nám starším, uběhl rok a máme tady období

adventu. Advent není jen příprava na Vánoce, úklid, pečení cukroví, nakupování
dárků, ale měla by to být doba zklidnění, pohody, lásky a to ve smyslu, že si najdeme
čas jeden pro druhého, budeme ho vnímat, naslouchat a komunikovat. To je ten
velký dar a smysl doby příprav na Vánoce.

Chtěla bych vám připomenout jen něco z naší pestré činnosti za uplynulý
rok.V prvém čtvrtletí jsme měli zdařilou výstavu ručních prací včetně malého ob-
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čerstvení. Byla bohatá účast nejen občanů, členů klubu, ale i základní a mateřské
školy, představitelů obecního úřadu a pana Prusalise, který nafilmoval i pár snímků
pro film o Dobré.

Ve druhém čtvrtletí byly různé přednášky a výlety dle programu, nejvíc se nás se-
šlo u smažení vaječiny v Kačabaru, kde je vždy veselo. Také se uskutečnil zájezd do
Uherského Hradiště, kde jsme navštívili Slovácké muzeum a zakončení zájezdu
bylo ve vinném sklípku v Mistříně.

Ve třetím čtvrtletí jsme měli pár výletů po okolí, navštívili jsme Ostravský hrad,
muzeum Mini uni, archeopark Chotěbuz–Podobora a největším zážitkem byla ná-
vštěva zámku v Porubě. Tam jsme byli mile přivítání a paní Anička Lišková se nám
věnovala po celou dobu prohlídky. Na závěr jsme měli hodinový koncert v podání
pana Prusalise, jeho dcery a paní Aničky. Moc děkujeme, prohlídka i koncert byly
zdarma.

Ve čtvrtém čtvrtletí je už tradiční výroční schůze v Obecníku s pohoštěním. Bylo
přítomno 65 osob včetně zástupců obecního úřadu, paní starostky Alice Tancerové
a pana místostarosty Ladislava Žurka a pana Bohuslava Sikory. Měli jsme bohatou
tombolu, do které nám mimo nás přispěli i paní Poláková, Moskvová, Pernicová,
Mojžíšová, Březinová a pan Hlisnikovský. Všem moc a moc děkujeme. Pro veselou
náladu nám hrála paní Jarmila Ručková, zpívali snad všichni, bylo moc veselo a tak
by to občas mělo být. Na závěr máme Mikulášskou nadílku, kde každý člen dostal
balíček a muži uvařili guláš — výborné pohoštění.

V lednu bude členská schůze (28. 1. 2009), na kterou zveme seniory, kteří mají zá-
jem přijít mezi nás, slibujeme, že mezi námi se nudit nebudou.

Děkuji všem členům, kteří se v letošním roce podíleli na činnosti našeho klubu.

Všem seniorům i občanům a jejich rodinám přejeme spokojené prožití svátků vá-
nočních a do roku 2009 zdraví, štěstí a Boží požehnání.

Za Klub seniorů, paní Marie Čajánková

Plán Klubu seniorÛ na I. ãtvrtletí 2009
14. 1. Promítání kazet v klubovně od 15.00 hodin, dle výběru

28. 1. Členská schůze v klubovně od 15.00 hodin, výběr členských příspěvků 100
Kč/osoba. Zpráva o hospodaření klubu. Volba nového výboru

11. 2. Výlet do Dobratic — posezení u Kohutky. Odjezd autobusem k Harendě, čas
odjezdu bude upřesněn dle nového jízdního řádu

25. 2. Sportovní odpoledne v Komorní Lhotce — čas odjezdu bude upřesněn —
sledujte skříňku

11. a 12. 3  — Výstavka v klubovně na téma: „Jak se žilo v minulosti na vesnici bez
televize, počítačů, internetu a…“
Bude zajištěno malé občerstvení. Zveme k návštěvě všechny občany a žáky
ZŠ a MŠ. Čas 10.00—17.00 hodin

25. 3. Výšlap po naučné stezce v povodí řeky Morávky — sraz u Zanzibaru ve 13.00

Mimo program bude klubovna přístupná každou středu od 15.00 hodin, kde bude
možnost společenského vyžití.

Prosím sledujte vývěsní skříňku, kde bude oznámena návštěva divadla v Ostravě. 
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Vánoční jar-
mark v Dobré
29. listopadu
v obřadní síni
a na parkovišti
před obecním
úřadem.
Nahoře vystou-
pení chrámo-
vého sboru
Dobrá, upro-
střed vedoucí
sboru Zdeněk
Tesarčík. Na-
pravo snímek
z vystoupení
Scholy Dobrá.
Dole stánkový
prodej.

Z  F O T O A L B A  M Í S T O S T A R O S T Y
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Obvodní lékař, MUDr. Petr Moravec oznamuje,
že 15.1.2009 a 16.1.2008 NEORDINUJE
Zastoupí MUDr. Karpeta na středisku Lučina.

Sportovní komise při OÚ Dobrá vyhlašuje

10. ročník COPA DOBRÁ
Tříkrálový turnaj amatérských družstev

v sálové kopané

V sobotu 10. 1. 2009 v tělocvičně ZŠ Dobrá

prezentace: od 8.00 hod začátek turnaje: 8.30 hod
startovné: 100 Kč na osobu (v ceně občerstvení)

Přihlášky s 50% zálohou nejpozději do 5. 1. 2009 na adrese A.Tancerová, Dobrá 556,
info na tel. 736 614 716, starosta@dobra.cz 

Amatérské družstvo tvořeno max. 6 hráči (4 hráči v poli + 2 střídači)
hráči starší 18  let, zápas 2 × 7 min, omezený počet družstev — 10!

Nutná vhodná obuv do tělocvičny!

HLEDÁ SE
Dne 24. 10. 2008 se ztratila fena Border teriéra jménem IRISET, v pravém uchu má

tetovací číslo 2217. Prosím o jakékoliv informace vedoucí k nalezení na telefonním
čísle 603 255 808.

Předem děkuji, odměna.

HLEDÁM
Dlouhodobější pronájem v Dobré a okolí. Jsem pracující, svobodný, nekuřák.
Mohu vypomoct s domácími pracemi. Volejte prosím na tel.č. 732 939 281.

AUTOŠKOLA JISKRA, Jiří Kreuziger nabízí
výuku a výcvik v učebně v Dobré — budova obecního úřadu

Provozní doba ÚTERÝ a ČTVRTEK od 14.45 do 16.15 hodin.
Tel.č. 603 442 920 a 608 122 522

KADEŘNICTVÍ DOBRÁ
24. 12. 2008 a 31. 12. 2008 pracuje pouze na objednávky

od 7 do 12 hodin
Tel. č. 737 449 992

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy



Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.–Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
Uzávěrka příštího čísla 20. ledna 2009. — 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


