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U S N E S E N Í
z 19. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 28.1.2009

v 16.00 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň
1. Zahájení

Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav Kielar (KDU–ČSL)

René Křižák (Nezávislí)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Jan Mališ (KDU–ČSL)

Milan Kwaczek (ČSSD)

2. Podchody pod železniční tratí v obci Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. o d r o č u j e
tento bod jednání do doby předložení smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí do

správy a údržby podchodů pro pěší pod železniční tratí v km 116,037 a v km 116,818,
včetně specifikace rozsahu povinností obou stran

3. Rozpočet obce Dobrá pro rok 2009
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. 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 a výdaji ve výši 53.347,6 tisíc Kč, z toho rezerva činí
16 048,9 tisíc Kč

4. Rozpočtové opatření č. 6/2008
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 6/2008:
navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 1,8 tisíc Kč

5. Různé
5.1. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

— změna
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1.1. s ch v a l u j e
výši měsíční odměny neuvolněných členů Zastupitelstva obce Dobrá 
dle Nařízení vlády č. 20/2009 Sb., ode dne 1. 1. 2009 takto: 
1. člen zastupitelstva celkem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 Kč
2. člen zastupitelstva, člen výboru nebo komise celkem . . . . . . . . . . . . . . . . 2040 Kč
3. člen zastupitelstva, předseda výboru nebo komise celkem  . . . . . . . . . . . 2200 Kč
4. člen zastupitelstva, člen rady celkem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2570 Kč
5. člen zastupitelstva, člen rady, člen výboru, komise celkem  . . . . . . . . . . . 3950 Kč
6. člen zastupitelstva, člen rady, předseda výboru, komise celkem . . . . . . . 4130 Kč 

5.2. Zápis z provedené kontroly hospodaření Sdružení obcí Povodí Morávky k 31. 10.
2008

Zastupitelstvo obce Dobrá
5.2.1. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z provedené kontroly hospodaření Sdružení obcí Povodí Morávky k 31. 10. 2008

Bc. Alice Tancerová, starosta obce Ladislav Žurek, místostarosta
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Poplatky 
Účtárna Obecního úřadu Dobrá oznamuje možnost úhrady poplatků převodem

na účet č. 1681975309/0800, kdy je potřeba uvést pro platku:
— za odpad variabilní symbol 1337 + číslo popisné poplatníka
— za psa variabilní symbol 1341 + číslo popisné poplatníka
Poplatek za psa je splatný do 31. 3. 2009.
Poplatek za odpad je splatný do 31. 8. 2009

Právní poradna pro občany obce Dobrá
Právní poradna pro občany obce Dobrá proběhne vždy první středu v měsíci, tj.

4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června 2009, od 16 do 18 hodin v budově Obec-
ního úřadu Dobrá — obřadní síň.

Nové služby Czech POINT
Od ledna 2009 byly rozšířeny služby výdejového místa Czech POINT na Obecním

úřadě v Dobré.
Na tomto pracovišti je již od ledna loňského roku možné získat ověřené výstupy

z veřejných informačních systémů veřejné správy. Občané zde mohou požádat
o vydání výpisu z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejs-
tříku, rejstříku trestů a od ledna nově také o výpis bodového hodnocení řidiče
z centrálního registru řidičů, výpis z informačního systému o veřejných zakázkách
— seznam kvalifikovaných dodavatelů a informačního systému odpadového hos-
podaření — registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH.

Ohlédnutí za rokem 2008 z pohledu údajů evidence obyvatel a matriky
Připravili jsme si pro vás několik údajů týkajících se obyvatel v obci Dobrá. 
K 31.12.2008 jsme měli 3039 obyvatel, z toho 20 cizinců s trvalým pobytem.
Narodilo se 22 dětí, z toho 12 děvčat a 10 chlapců. Rodiče jim dali tato jména:
Blanka, Ella, Lucie, Marie, Michaela, Natálie, Nina, Pavlína, Stela, Sofie, Tereza,

Vendula, Daniel 2x, Jakub, Lukáš, Matouš, Matyáš, Patrik, Peter, Tadeáš a Tomáš.
Doma zemřelo 8 našich občanů. 
Přihlásilo se k trvalému pobytu v naší obci 60 osob a odhlásilo se 58 občanů.
V matričním obvodu bylo uzavřeno 20 sňatků, z toho 12 občanských sňatků v ob-

řadní síni v Dobré a 8 sňatků církevních — 2 v katolickém kostele Dobrá, 3 v kato-
lickém kostele Dobratice, 2 v evangelickém kostele Třanovice, 1 v katolickém kos-
tele Třanovice. Matrika a evidence obyvatel

Vážené spoluobčanky,
sociální komise nesouhlasila s placením poplatku za pobyt novorozence a podala

návrh, aby ho za matky, s trvalým pobytem na území obce Dobrá, zaplatila obec ze
svého rozpočtu.

Tento návrh projednali členové Zastupitelstva obce Dobrá a odsouhlasili.
Žádáme matky, které uhradily poplatek za novorozence a chtějí ho proplatit, aby

se dostavily na OÚ Dobrá, s dokladem o zaplacení a ten jim bude následně propla-
cen, 

Tímto chtěly všechny členky sociální komise vyjádřit nesouhlas s poplatkem za
novorozence. Jsme rády, že poslanci a senátoři souhlasili a poplatek za novorozence
od 1. 8. 2008 zrušili. 

Za sociální komisi Květoslava Řízková
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POZVÁNÍ NA OBECNÍ OSLAVY
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN, jež se uskuteční v pátek dne 13. března v 16.30 hod.
v tělocvičně základní školy Dobrá, pod záštitou kulturní komise rady obce Dobrá.

Program: 1. Vystoupení dětí z mateřské 
2. Vystoupení žáků základní školy — pásmo básní a písní
3. Vystoupení sólistů operety Národního divadla moravskoslezského
3. v Ostravě v hudebně–zábavném programu „NESTÁRNOUCÍ
3. OPERETNÍ MELODIE“.

Pohoštění zajištěno. Zve kulturní komise rady obce Dobrá 

Přehled Kulturních akcí v tomto roce
Březen — Mezinárodní den žen
Květen — Osvobození obce, Den matek.
Červen — Oslava Mezinárodního dne dětí
Srpen — Velká Doberská 
Září — Výstava fotografií
Říjen — Večer k založení Československé republiky se skupinou Kotci.
Listopad — Klubový večer se Statisem Prusalisem
Prosinec — Mikulášský jarmark, mikulášská nadílka
16. 1. 2010 — Obecní ples

Všechny kulturní a společenské akce budou měsíčně upřesněny o přesné termíny
a místo konání.

V˘sledky Tfiíkrálové sbírky 2009
Záměry Charity Frýdek–Místek pro TS 2009 — aneb — na co bude výtěžek
sbírky použit:

— na vybudování prostor pro Denní centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné
— na opravu fasády Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké
— na částečné pokrytí provozních nákladů Charitní ošetřovatelské a pečovatelské

služby
— na dofinancování činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež — Klubu

Nezbeda
— na částečné pokrytí provozních nákladů Poradenského centra ve Frýdlantu

n. O.
— na částečné pokrytí provozních nákladů Mateřského centra Kolečko ve Frýd-

lantu n. O.
Charita Frýdek–Místek velice děkuje všem dárcům, koledníkům, vedoucím ko-

lednických skupinek, zaměstnancům obecních úřadů a kněžím, díky nimž se v le-
tošním roce podařila vybrat v Tříkrálové sbírce na Frýdecko–Místecku rekordní
částka 1 254 645 Kč, což je o celých 46 079 Kč více jak v loňském roce. Tyto pro-
středky budou využity na péči o seniory a potřebné dle výše uvedených záměrů.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v obci Dobrá 70 906,50 Kč o 2 267,50 Kč více jak v roce 2008
Pomozte nám pomáhat!
Charita Frýdek–Místek, F.Čejky 450, Frýdek–Místek, tel.č.: 558 435 449, fax: 558

644 720
Email: f–m@caritas.cz • web: www.fm.charita.cz 



Policie ČR, Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, obvodní od-
dělení Nošovice
Sdělení o přemístění obvodního oddělení Policie ČR

Vážení spoluobčané, dnem 1. ledna 2009 bylo stávající obvodní oddělení Policie
České republiky Dobrá přejmenováno na obvodní oddělení Policie České republiky
Nošovice, které počínaje dnem 2. února 2009 sídlí v novém objektu integrovaného
záchranného systému v obci Nošovice, jehož součástí je rovněž stanice hasičského
záchranného sboru a zdravotní záchranná služba. Příjezdová trasa k objektu inte-
grovaného systému v obci Nošovice je vyznačena na přiložené mapce ( první kru-
hový objezd ve směru na Nošovice odbočka k Hyundai vpravo, pokračovat na další
kruhový objezd, kde odbočit na druhém výjezdu, pak rozcestí na kterém se odbočí
doleva. Policie po pravé straně cesty).

Ministerstvo životního prostředí ČR 
Posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění po-

zdějších předpisů — předání stanoviska.
Jako příslušný úřad vám sdělujeme, že záměr „R–48 — MÚK Nošovice“ byl pod-

roben posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Na základě
oznámení, doplněného oznámení, dokumentace a doplnění dokumentace, po-
sudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných vydal příslušný úřad
dle § 10 cit. zákona stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí (dále jen „stanovisko“), které vám zasíláme.

Do stanoviska lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stárnkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.ce-
nia.cz/eia), také na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://.mzp.cz/eia),
kód záměru MZP 170 a na Obecním úřadě v Dobré, kancelář č. 14, v úředních hodi-
nách, tj. pondělí a středa 8—12 a 12.30—17 hodin.
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Mateřská škola Dobrá zve na zápis dětí do Mateřské školy Dobrá pro školní rok
2009—2010. — Zápis proběhne 17. března 2009 od 10.00 hodin do 15.30 hodin
v budově Mateřské školy Dobrá.

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE …
Zápis dětí do prvních tříd 

Dne 20. ledna 2009 se konal v Základní škole Dobrá zápis dětí do 1.tříd. Budoucí
prvňáčky přivítali učitelé a žáci z 5. A a 5. B třídy v kostýmech postav z pohádky
Princezna ze mlejna. Děti se setkaly s ELIŠKOU, VODNÍKEM i ČERTEM. 

Všichni společně procházeli pohádkovou chodbou, kde plnili zábavné úkoly. 
Pak si s dětmi a jejich rodiči povídali učitelé ve třídách.
Budoucí prvňáčci byli odměněni drobnými dárky,které pro ně připravili starší

žáci. Poté si mohli prohlédnout další třídy, ve kterých se seznámili s interaktivní ta-
bulí a vyzkoušeli si jednoduché pokusy z fyziky.

Čekání na své děti si mohli rodiče zpříjemnit zhlédnutím DVD o naší škole.
Celkem bylo zapsáno 43 dětí. Rodiče 8 z těchto dětí požádali o odklad školní do-

cházky. Mgr. Ludmila Stuchlíková

Opět v Divadle loutek v Ostravě
Letos si naši “osmáci“ opravdu užili. Ve středu 28. ledna 2009 jsme navštívili v do-

poledních hodinách Divadlo loutek v Ostravě. Polský muzikál Malované na skle pře-
ložil do češtiny Jaromír Nohavica. Muzikál je múzickou baladou i zbojnickou ko-
medií o lásce, o svobodě i přátelství, o zbojnících, o Jánošíkovi.

Postavu Jánošíka proměnil Nohavica ve fiktivního valašského zbojníka Janíka, je-
hož krátká cesta životem — od narození až ke smrti — vede zemí moravskou, slez-
skou i slovenskou. Nohavicův básnický překlad je velmi svérázný, je stvořený ze
slov, která zpívají drsně i vábivě, vtipně i s nostalgií ...

Téměř dvouhodinové představení uběhlo jako voda. 
A co na to naši „osmáci“?
*Líbilo se mi to. Bylo to takové veselé… *Bylo to dobré, herci byli úžasní…
*Představení se mi moc líbilo, byla jsem spokojena. Bylo to vtipné, svižné, barevné

a moc hezké… *Konečně to nebyla nuda. Bylo to SUPER… *Bylo to nejlepší předsta-
vení, na kterém jsme byli … *Hudba byla výborná, taková svižná, rytmická…

Pochvalu si zaslouží všechny tři osmé třídy — žáci byli vzorní a mnozí svátečně
oblečení.

Poděkování patří paní učitelce Mgr. Anně Bůžkové za šťastnou ruku při výběru
představení. Mgr. Eva Brudíková

O poezii mají naši žáci zájem
Často slýcháváme: „Naše děti, dnešní mládež nezajímá nic jiného než počítačové

hry, DVD nebo MP4….“ Opak je pravdou.
Ve středu 11. února 2009 se naše hudebna a videomístnost proměnily v kulturní

centra.
Konalo se školní kolo přehlídky dětských recitátorů. 



Recitační přehlídka byla určena žákům 1. — 9. ročníku. Představilo se téměř 70
žáků. Mnozí velice působivě přednášeli básně Jiřího Žáčka, Jana Skácela, Jaroslavy
Pechové a dalších. Zaznívaly zde básně našich i zahraničních autorů.

Porota to vůbec neměla jednoduché a nakonec rozhodla takto: 
Diplom obdrželi a do obvodního kola, které se koná v naší škole 26. února 2009, 
postupují tito žáci:
0. kategorie: Lenka Žurková, 1. A, David Jančík, 1. A, Martin Sekanina, 1. A
1. kategorie: Renata Karásková, 3. A,Johana Kaňoková,3. A,Zuzana Fellerová, 2.A
2. kategorie: Veronika Zářická, 5. A, Johana Vávrová, 5. B, Lenka Turoňová, 5. A
3. kategorie: Jana Peterková, 7. A, Vojtěch Dias, 7. B, Nikola Hlawiczková, 7. C
4. kategorie: Jakub Syřínek, 8. A, Michaela Danysová, 8. C, Patrik Paško, 8. C
Ostatní žáci byli oceněni pochvalným listem. 
Radě rodičů při ZŠ Dobrá děkujeme za finanční částku — úspěšným recitátorům

byly zakoupeny věcné ceny a všem ostatním sladké odměny.
Mgr. Eva Brudíková, organizátorka recitační přehlídky

Máme rádi sýr
V pátek 13. 2. 2009 se všechny děti ze 3. B snažily připravit si malou svačinku. Její

chuť byla předem daná. V hodinách českého jazyka jsme zrovna procvičovali vy-
jmenovaná slova po „s“, kde se skrývá i slovíčko „sýr“. 

Děti se rozdělily do tří skupin. Každá skupinka již měla nachystané suroviny pro
přípravu sýrových pomazánek, jejichž recepty si přinesly od svých rodičů. 

Cílem tohoto dopoledne bylo uvědomit si, jaké jsou hygienické návyky při pří-
pravě pokrmů, základy stolování a v neposlední řadě také, jak je důležité spolupra-
covat a vzájemně se doplňovat. Mgr. Ludmila Stuchlíková 

„Stepující stonožka“ aneb Revue V+W+J
(Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka) — divadelní hra, která oslovila

naše žáky 9. ročníku v úterý 17. února 2009 v Divadle loutek v Ostravě.
Vtipné, stále aktuální a výstižné texty z divadelních her Těžká Barbora, Balada

z hadrů, Golem a z filmů Svět patří nám, Pudr a benzín podbarvené rytmickou me-
lodií, občas velmi známou, způsobily, že šedesátiminutová revue uběhla velmi rychle.

V knize Jiřího Janouška „Rozhovory s Janem Werichem“, které vydala Mladá fronta
v roce 1982, jsou slova Jana Wericha: „Heleďte, mě nikdy nenapadlo, že dělám něco
pro věčnost. Dělá mi radost, když si mladí zpívají naše písničky…“ 

7
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Zaujal nás úryvek z písně Stonožka z filmu Svět patří nám:
„Já vám nemám tyhle lidi rád,
co nechtěj a neuměj se smát.
Řekněte mi, má to smysl,
pořád si kabonit mysl,
vždyť si člověk může brát
příklad ze zvířat: Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, . . . . . . . . “
Navzdory nepřívětivému počasí, zpoždění autobusu, několikaminutovému úniku

začátku představení jsme nepodlehli chmurám a špatné náladě a do školy jsme se
vraceli příjemně naladěni, obohaceni optimismem a dobrou náladou.

Pochvalu si zaslouží naši „deváťáci“ — decentní společenské oblečení děvčat
a chlapců jen podtrhlo svátečně strávené dopoledne.

Mgr. Eva Brudíková

Floorballový turnaj 2009
V pátek 6. února 2009 se v rámci protidrogové prevence a prevence sociálně pa-

tologických jevů uskutečnil třetí sportovní turnaj s heslem: „Sportem proti dro-
gám.“ Turnaj byl určen pro žáky 4. až 9. ročníku. Žáci vytvořili libovolná družstva
z různých tříd. Celkem se turnaje zúčastnila tři družstva z prvního stupně + 6 tříd
a tři družstva z druhého stupně, kde se zapojily sedmé a osmé ročníky. Hrálo se v ro-
zestavení 3 + 1 + náhradníci. 

Veškeré sportovní zápolení proběhlo v tělocvičně ZŠ Dobrá v pátek 6. 2. od 13.30
do 16:00 hodin. Systém turnaje byl postaven tak, aby si každý zahrál s každým.
Hrálo se 2 × 7 minut hrubého času. Mužstvo, které vyhrálo, získalo 3 body. 

Celkové výsledky:
V kategorii mladších žáků a 6. tříd se umístili na třetím místě žáci 4. a 5. tříd s ná-

zvem Sharks. Na druhém místě skončili žáci 5. a 6. tříd , jejich tým se jmenoval
Knězi, a první místo vybojovali žáci 4. tříd s názvem Kostlivci ve složení Marek Hra-
bec, Ondřej Fojtík, Matěj Vláčil, Tomáš Piskoř a Jakub Štarchoň.

Kategorie starších žáků skončila po vyrovnaném boji takto:
Na třetím místě skončili žáci 7. A a 7. C třídy s názvem Dračí jezdci, druhou příčku

vybojovali žáci 7. B a 7. C třídy, jejichž tým nesl název Pixbo Wallenstam, a první
místo svou bojovností získali žáci 8. A a 8. B třídy ve složení Daniel Nohel, Lukáš
Černý, Tomáš Zářický, Lukáš Vláčil a Lukáš Veverka s neskutečně dlouhým názvem
Chun chank chink šmunk bunk ove queng šunký šunký ding dang kwonng.

Všem žákům děkujeme za účast a gratulujeme. Ocenění bylo zakoupeno a pře-
dáno díky Klubu rodičů při ZŠ Dobrá, který přispěl finanční částkou.

Výsledky a fotografie je možno zhlédnout na webových stránkách naší školy. 
Za organizátory Mgr. Jiří Šmahlík a Mgr. Marek Veselka



„Pepíkova“ fotografie aneb Práce s digitálním fotoaparátem
Vážení rodiče, vážené dámy a pánové!
Chcete být „in“?
Chcete se dozvědět něco víc?
Chcete udělat radost svým nejbližším?
Chcete je potěšit pěknou fotografií?
Pak neváhejte a přijďte mezi nás. Naše Základní škola v Dobré nemyslí pouze na

naše žáky — vaše děti, ale také na vás — rodiče, prarodiče…
Proto ve čtvrtek 19. března 2009 (svátek má Josef) v době od 15.30 do 17.30 hod.

se uskuteční seminář s názvem „Pepíková“ fotografie, kde se můžete naučit efek-
tivně pracovat s digitálním fotoaparátem. Seminář je určen maximálně pro 15 osob.

Přihlásit se můžete na tel. čísle: 558 412 461
nebo na e–mail: mkubonova@zsdobra.cz, nejpozději do 12. 3. 2009.
Těšíme se na vás! Mgr. Eva Nováková, ředitelka školy

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

Mimořádný úspěch Pavly Prőllové byl oceněn policejním Prezidentem.

Praha 6. února 2009 — Policistku z Dobré Pavlu Prőllovou přijal osobně Policejní
prezident brigádní generál Oldřich Martinů, aby ji poděkoval za vzornou reprezen-
taci české republiky na mistrovství světa policejních sborů v Libyi.

Starší žáci Lukáš Janulek a Vít Jerglík byli oporami Baníku Ostrava v prvním kole
Moravské ligy družstev, která se uskutečnila 7. února v Uherském Brodě. Baník Os-
trava vybojoval s jejich pomocí 1. místo.

Víkendové soustředění judistů a dalších zájemců z řad mládeže obce Dobré se
uskuteční na Hukvaldech v období jarních prázdnin od 4. do 7.března 2009. Infor-
mace k táto akci získáte na tel. č. 605 513 443 u paní Prőllové.

9
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Pohár Euroregionu Beskydy uspořádáme 1. března v hale Integrované střední
školy na Lískovecké ul. ve Frýdku–Místku. Očekáváme účast cca 400 závodníků
z Polska, Slovenska a Moravy. Soutěže se zúčastní většina členů našeho oddílu, kteří
budou patřit k favoritům.

Nový nábor talentované mládeže 
je jedním z prvních kroků do jubilejního roku 2009.

Hledáme další talenty, kteří si chtějí kvalitně zasportovat a pod nejlepším vede-
ním se připravovat na mistrovskou sportovní kariéru. Jen ti nejpracovitější se sta-
nou mistry, ale každý, kdo judo vyzkouší, bude mít nezapomenutelné zážitky na
celý život. Chlapci i děvčata ve věku od 5 do 15 let se mohou přijít podívat na tré-
nink do tělocvičny ZŠ každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hod. Přijďte všichni, kteří se
domníváte, že jste „těžké váhy“ i vy, kteří se cítíte slabí. Každý z vás může ve své vá-
hové kategorii dosáhnout těch nejlepších výsledků, když bude poctivě trénovat.
Nejdůležitější však je, že všichni získáte výbornou fyzickou kondici. Která vás bude
provázet další léta. Přijďte — čekáme na vás.

Trénink
je pro
děti
tvrdou
prací,
zábavou
i pouče-
ním.

PŘÍPRAVKA TJ SOKOL DOBRÁ HLÁSÍ:
DĚTI MUSÍ CHODIT BEZPEČNĚ!

Protože nám není lhostejné, jak děti v Dobré přecházejí přes silnici, umístili jsme
novou nástěnku přímo u přechodu pro chodce.

Snažíme se tak, aby děti využili tento přechod a mohli se dozvědět o dění v pří-
pravce, girls a žácích TJ Sokol Dobrá!

Choďte Vy i vaše děti bezpečně a shlédněte naši nástěnku!
Děkujeme sponzoru Bistro – Klímek za podporu naší přípravce, formou poskyt-

nuté plochy a panu Jaroslavu Hadaščokovi za pomoc při montáži. Všichni chceme
větší bezpečnost při přecházení vozovky zejména, když se provoz v naší obci opět
zvýšil po zavedení dálničních poplatků na rychlostní komunikaci z FM.

Shlédněte naši fotogalerii na nástěnce ve středu obce.

ZA NÁMI — PO ZELENÉ !
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Mladší přípravka bojovala o finále v Brušperku!
V neděli 15. února 2009 v semifinále Zimní ligy FM bojovali naši benjamínci s nej-

lepšími v okrese a nevedli si vůbec špatně. Sice se nám nepodařilo postoupit do fi-
nále, avšak výsledky zápasů ukazují, že jsme byli vždy vyrovnaným soupeřem. Bylo
znát, že někteří naši borci jsou až o dva roky mladší. Velké kluby mohou nasadit
z jednoho ročníku i více družstev. Naši borci z Dobré byli složeni ze tří ročníků.
Ukázali však, jak dovedou bojovat a hrát srdcem, dát do týmového výsledku
všechno, a za to jim patří dík.

Výsledky zápasů semifinále:
Dobrá—FK F–M 0:3
Dobrá—FK Fotbal Třinec 1:2
Dobrá—Kozlovice 1:2
Dobrá—SK Brušperk „A“ 1:2
Dobrá—SK Brušperk „B“ 0:0

Sestava MP v semifinále:
Petr Hadaščok — Daniel Va-

lošek, Kryštof Velčovský, Jan
Hadaščok, Patrik Juštík, Lukáš
Sikora — Tomáš Valošek, Petra
Pavlásková, Šimon Skuplík,
Daniel Miarka.

Nejlepší hráči — ocenění trenéry: Daniel Valošek, Šimon Skuplík, Jan Hadaščok
a benjamínci Daniel Miarka a Tomáš Valošek

Bojovný výkon však podali
všichni! 

Pokud máte rádi fotbal, přijďte mezi nás. Zimní tréninky probíhají každé úterý od
17 do 18 hodin v tělocvičně ZŠ Dobrá. Přijďte nezávazně a vyzkoušejte si fotbalový
trénink! Zejména potřebujeme doplnit ročníky: 2000, 2001 a 2002.

Více informací o nás najdete na www.fotbaldobrauf—m.blog.cz
Realizační tým přípravky TJ Sokol Dobrá



12

TJ SOKOL DOBRÁ, fotbalový oddíl přípravky a girls

INFORMACE ROK 2009

TERMÍNOVKA PŔÍPRAVKY TJ SOKOL DOBRÁ

ČÁST I — ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Výše členských příspěvků pro rok 2009 je stanovena takto:
• fotbalová školka (možno hradit zvlášť po 2 měs. 5 × 200) 1000 Kč
• přípravka a girls (možno hradit po pololetí 2 × 500) 1000 Kč

Měsíčním vybíráním se okrádáme o čas, který můžeme věnovat vašim dětem !

ČÁST II — CO NABÍZÍME ČLENŮM 
Jaké výhody poskytujeme členům oddílu:
• tréninky pod vedením vyškolených fotbalových trenérů ČMFS–OFS FM
• pravidelné tréninky dle rozpisu + spec. tréninky (předzápasové, prázdninové
• apod.)
• možnost trénovat na travnatém hřišti na Spartě
• možnost trénovat na umělém hřišti v Dobré
• účastnit se všech akcí pořádané oddílem přípravky TJ Sokol Dobrá
• v zimě tréninky v tělocvičnách (4 skupiny tréninků dle rozdělení)
• využívání veškerého sportovního nářadí a náčiní (míče, branky, sítě, překážky,
• kužely, švihadla, tyče, rozlišovací tréninkové nátělníky aj.)
• využívání oddílových dresů v zápasech
• poskytování oddílového trička a čepice
• bezplatná účast na turnajích, mistrovských i přátelských zápasech (v někte-
rých • případech pouze potřebujeme pomoct s dopravou na místo a zpět) 
• pro všechny možnost účasti na fotbalovém soustředění 
• pro všechny možnost účasti na fotbalovém kempu — NOVINKA !
• možnost zvýhodněného nákupu oddílového sportovního vybavení (bunda,
• v přípravě další vybavení)
• účastnit se exhibičních zápasů (Baník Ostrava, Sigma Olomouc apod.)
• setkání s ligovými hráči Gambrinus ligy (Sparta Praha, Baník Ostrava, Sigma
• Olomouc aj.)
• být součástí úspěšného týmového oddílu obce Dobrá 
• možnost uzavření velmi výhodné úrazové pojistky naším spec. na pojištění
• pro rodiče chystáme pravidelnou možnost zahrát si fotbal společně s trenéry
• (přivítáme každého kdo si chce zahrát pro radost, nebo zlepšit si svou fyzickou
• kondici)

ČÁST III — AKCE, KTERÉ POŘÁDÁME V ROCE 2009
V letošním roce pořádáme velké množství akcí a přivítáme každou ruku ochotnou

pomoci. Obracíme se touto cestou na všechny rodiče se žádostí o pomoc při organi-
zování těchto akcí. Vždy je lepší se předem domluvit s trenéry, kdo co může apod. Dě-
kujeme.
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datum název sraz místo

11. dubna Velikonoční turnaj — II. ročník 8.30 umělka v Dobré
30. 4.— 3. 5. Fotbalové soustředění na Lučině 8.00 ZŠ Dobrá 
8. května Zanzibar Cup — II. ročník 8.30 hřiště Sparta
6. června Den fotbal. soutěží a her pro děti — I. roč. 13.00 umělka v Dobré

(společná akce s OÚ Dobrá příp. změna
termínu bude včas upřesněna)

26. června Ukončení sezóny 17.00 hřiště Sparta
srpen 2009 Fotbalový kemp I. ročník (zatím v přípravě,

hledáme vhodný objekt, 17. 8.—22. 8. 2009)
29. srpna Večerní tréninkový zápas (umělé osvětlení) 20.00 umělka v Dobré
6. listopadu Ukončení podzimní části sezony 17.00 hřiště Sparta
19. prosince Vánoční turnaj — II. ročník 8.30 tělocvičny ZŠ 

Všechny akce jsou povinné pro členy přípravky a girls TJ Sokol Dobrá!

ČÁST IV. — V ROCE 2009 SE ÚČASTNÍME:

Leden: Zimní liga — st. přípravka baráž Brušperk — 11. 1. od 13.00 o postup do finále
Únor: Zimní liga — ml. přípravka semifinále Brušperk — 14. 2. sraz — 7.00 ZŠ Dobrá

Školení trenérů — OFS FM (licence „C“) 
Březen: Zimní liga — st. přípravka finále v Brušperku — 15. 3. sraz v 7.00 ZŠ Dobrá
Duben: Frýdecko–místecká liga přípravek dle rozpisu OFS FM
Květen: Frýdecko–místecká liga přípravek dle rozpisu OFS FM
Červen: Frýdecko–místecká liga přípravek dle rozpisu OFS FM
Září: Frýdecko–místecká liga přípravek dle rozpisu OFS FM
Říjen: Frýdecko–místecká liga přípravek dle rozpisu OFS FM
Listopad: Zimní liga FM dle rozpisu OFS FM
Prosinec: Zimní liga FM dle rozpisu OFS FM

Účast na dalších turnajích a přátelských zápasech — upřesněno dodatečně.
Změny vyhrazeny.

Další informace a fotografie z našich akcí máte možnost sledovat na nástěnkách
v tělocvičně ZŠ Dobrá a na středu obce Dobrá — Bistro Klimek (přímo u přechodu
pro chodce — choďte Vy i vaše děti bezpečně a prohlédněte si naši nástěnku).

O všech našich akcích informujeme rovněž na webových stránkách
www.fotbaldobrauf—m.blog.cz 
kde najdete rozsáhlé fotogalerie z našich akcí, turnajů, zápasů, tréninků apod.

Realizační tým fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá

Poutû a m‰e svaté v roce 2009:
Farní kostel sv. Jiří Dobrá:

malá pouť pátek 24. 4. v 17.45 hodin 
velká pouť neděle 26. 4. v 8.00, 9.15, 10.30 hodin
krmáš neděle 20. 9. v 8.00 a 10.30 hodin
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Filiální kostel sv. Antonína Prašivá: Informace: http://www.ado.cz/poutni/
malá pouť sobota 13. 6. v 10.30 a v 17.45 hodin
velká pouť neděle 14. 6. v 10.30 hodin
pouť dětí středa 1. 7. v 10.30 hodin Kamenité a Prašivá
krmáš neděle 18. 10. v 10.30 hodin
ostatní mše sv. neděle 28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8. v 10.30 hodin

červenec a srpen — středa v 17.45 hodin
čtvrtek 31. 12. ve 24.00 hodin

Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty:
velká pouť neděle 31. 5. v 10.30 hodin
krmáš neděle 25. 10. v 10.30 hodin
soboty s nedělní platností — ZČ v 15.45 hodin, LČ v 17.45 hodin

P. Bohumil Vícha, farář

Letecko modeláfisk˘ klub Dobrá
Zve všechny zájemce o plastikové modely a vystřihovánky z papíru na čtvrtý roč-

ník výstavy. Dobrodinský slepenec.
Na výstavě uvidíte plastikové modely letadel, bojové techniky,

vesmírných objektů a podobně, plastické vystřihovánky z pa-
píru — hrady, kolonii z filmu Vetřelci, vesmírné koráby, tech-
niku a mnoho dalších modelů. Na této výstavě přislíbil účast
zástupce ostravské firmy Pavlamodels, která se zabývá výrobou
plastikových modelů a seznámí zájemce s jejich výrobním pro-
gramem.

Výstava bude probíhat ve dnech 28. 3. 2009 od 9 do 18 hodin
a 29. 3. 2009 od 9 do 13 hodin v prostorách školní družiny ZŠ Dobrá.

Všechny zájemce zve za LMK Dobrá, Vladislav Blahota
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MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární klinika, Sadová 1158, 738 01 Frýdek–Místek
tel.: 558 638 260 

Dovolujeme si vás pozvat na očkování psů proti vzteklině, které se bude v Dobré
konat v sobotu dne 4. 4. 2009 na těchto místech: 

Před Obecním úřadem 8.00—09.30 hod.
Kamenec u mostu 9.45—10.30 hod.
Letošní očkování má platnost dva roky. Cena za vakcinaci činí 150 Kč a je splatná

ihned při očkování. Každý pes obdrží potvrzení do očkovacího průkazu a evidenční
známku. Majitel musí zajistit doprovod, který je schopen udržet psa při zákroku. 

Neposílejte, prosím, se psy nezletilé děti a nezapomeňte očkovací průkaz.
Při vakcinaci bude možno zakoupit tablety na odčervení a přípravky proti blechám

a klíšťatům. Pokud máte zájem o společnou vakcinaci vztekliny a infekčních nemocí,
je nutno tuto skutečnost nahlásit telefonicky na č. 558 638 260.

Srdečně vás zve tým pracovníků 1. veterinární kliniky ve Frýdku–Místku

INFORMACE PRO OBâANY
Aktivity organizace Vacek Corporation, s. r. o. — SBĚR PET LÁHVÍ

Chceme vás touto formou upozornit na nekalé aktivity organizace Vacek Corpora-
tion, s.r.o., která rozeslala občanům obce písemnou nabídku na sběr PET láhví. Tyto
PET láhve mají občané odděleně sbírat do igelitových pytlů a následně předávat firmě
Vacek Corporation, s.r.o.

Mezi plastové odpady však nepatří pouze PET láhve, ale společně sbíráme všechny
plastové odpady, jako jsou kelímky od jogurtů, igelitové fólie, použité plastové před-
měty a hračky apod.

Naše obec stanovila v souladu se zákonem o odpadech systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, který řeší zá-
roveň separovaný sběr to znamená i sběr plastů.

Obec se rozhodla provádět sběr do barevně odlišených nádob, které jsou v pravidel-
ných intervalech sváženy a dopravovány na dotřiďovaní linku do Lískovce. Tam jsou
plasty vytříděny na jednotlivé druhy, následně slisovány a předány zpracovatelům pro
výrobu nových výrobků.

Zároveň naše obec vybrala pro spolupráci při sběru a využívání odpadů firmu Frý-
decká skládka, a.s., která byla schopna službu poskytovat i v době, kdy byl problém ja-
kékoliv vytříděné plasty dále zpracovávat.

Firma Vacek Corporation, s.r.o., nám chce vybíráním PET láhví z odpadů nabourat
zavedený systém, protože PET láhve jsou tou nejcennější složkou plastových odpadů
a zpracování ostatních druhů odpadů je finančně velmi náročné.

Přestože se firma Vacek Corporation, s.r.o., skrývá za zdravotně postižené občany,
jedná se čistě o podnikatelskou aktivitu určité skupiny vychytralých lidí.

Firma Vacek Corporation, s.r.o., chce tedy okrádat občany naší obce, protože sběr
a zpracování ostatních druhů plastů budeme nuceni prostřednictvím poplatků za od-
pady více zaplatit.

Zároveň nás firma Vacek Corporation, s.r.o., připraví o finanční prostředky poskyto-
vané společností EKO–KOM za to, že máme zaveden systém sběru všech plastů a prů-
běžně je sbíráme a třídíme.

Vyzýváme vás tímto, aby jste firmě Vacek Corporation, s.r.o., žádné plasty nesbírali,
ale v zájmu naší obce a nás všech, aby jste je nadále odkládali do žlutých nádob, ze kte-
rých budou všechny plasty z obce společně prostřednictvím Frýdecké skládky, a.s. sve-
zeny, dotřídění a zaslány do zpracovatelských závodů.

Děkujeme vám za spolupráci a vaši pomoc, abychom podobným aktivitám i do bu-
doucna společně čelili. Frýdecká skládka a.s.
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Vítání jara v restauraci Obecník
Při příležitosti prvního jarního dne vás srdečně zveme k poslechu a tanci, za do-

provodu hudební skupiny White, která se bude konat 21. března 2009 v restauraci
Obecník od 19.00 do 2.00 hodin.

Cena vstupného je 250 Kč a zahrnuje večeři, přípitek a šatnu.
Během večera vyhlásíme tanečního krále a královnu jara 2009.
Vstupenky v předprodeji v restauraci Obecník u obsluhy od 20. února 2009.

TJ Sokol v Dobré si pfiipomíná 90. v˘roãí vzniku
Málokterá organizace přežila všechny politické převraty a státoprávní změny —

Sokol je výjimkou. Vznikl za Rakousko–Uherska, dařilo se mu za první republiky, jakž
takž ještě za druhé republiky, v počátcích okupace, i po válce. Dokonce se stal jed-
notící tělovýchovnou organizací v období budování socialismu a jak je vidět ze strá-
nek třeba právě tohoto Zpravodaje, žije činorodě i dnes. 

Sokol byl založen v Praze v roce 1862, ale to se u nás v Dobré a vůbec v Pobeskydí
ještě o jeho ideálech nedalo ani nahlas mluvit. Podhůří bylo nesmírně zaostalé a co
se netýkalo živobytí, bylo považováno za zbytečné nebo dokonce škodlivé.

Přece jen časem nastala změna v myšlení obyvatel Dobré a postupně vznikly dob-
rovolné organizace se snahou šířit především českou myšlenku, český živel. U nás
toho bylo obzvlášť třeba, poněvadž se Frýdecko nebezpečně germanizovalo. Nej-
dříve byl v Dobré (a tím v celém kraji) založen Sbor dobrovolných hasičů (1892), pak
Místní odbor Matice osvěty lidové (1899) a nakonec Sokol. Ten byl založen hned dva-
krát. Poprvé v roce 1901 a podruhé v roce 1919. Druhé datum pokládáme za právo-
platné, poněvadž původní organizace se záhy rozpadla. „Pak si již netroufal nikdo
zaniklou sokolskou myšlenku oživit“, píše se v kronice a myslí tím v období války.

„Nadešel ale čas vzkřísit ducha Sokolstva“ v době národního nadšení po vyhlášení
československé samostatnosti. Hlavně zásluhou bratrů Jana Krupy, Karla Špoka,
Jana Nondka, ke kterým se přidal Vítězslav Gongol, se stalo dosud nemožné skuteč-
ností. Stalo se tak na ustavující valné hromadě v úterý 25. března 1919 o 4. hodině
odpoledne v obecním hostinci za účasti 158 občanů a občanek a zástupců 1. pra-
poru II. sokolského pluku Stráže svobody z Českých Budějovic. (Sokolský pluk zde
hájil celistvost Těšínska před uzurpací Poláky.) Po zahájení valné hromady bratrem
Daňkem, starostou frýdecké jednoty, byl přečten jednací řád a stanovy. Po schválení
stanov byl proveden zápis, který vykazuje 102 členy. Náčelník frýdecké jednoty Vác-
lav Scheich, jako host, „objasnil přítomným význam a úkol jednotlivých činovníků
a při té příležitosti varoval přítomné před touhou po slávě a předáctví, připomíná,
aby rozvážně volili toho, kdo snahou ku obětavé práci a životem svým dává záruku,
že povede odbor ku zdárnému rozvoji. Sokol nezná rozdílu stavovského, neptá se ni-
koho, kdo jsi — naopak ale, jak jsi žil a jak jsi pracoval. Ve zvoleném předsednictvu
musí každý člen viděti cíl, to jest blahodárný rozvoj nově ustavujícího se odboru.“

Prvním starostou Sokola se stal učitel Alois Pastor, místostarostou gymnazijní pro-
fesor Jan Nondek, vzdělavatelem řídící učitel Václav Slíva, cvičitelem Alfréd Mucha,
cvičitelkou Anna Slívová, jednatelem četnický závodčí Jóža Závojský. „Po provede-
ných volbách je navázán rozhovor o místních poměrech, a tu bylo většinou hlasů
rozhodnuto, by cvičilo se v obecním hostinci. — Ježto tím program byl vyčerpán,
uzavřena valná hromada výzvou k nováčkům bratrům a sestrám, aby v jich nadšení
pro českou myšlénku sokolskou neochabovala, vždy a všude byli si navzájem slovem
i skutkem nápomocní a tím uplatnili vzájemné bratrství. K přítomným bratrům skol-
ského pluku obrací se řečník Daněk s prosbou, aby nezapomněli na prožitý dnešní
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den ve vísce kraje Bezručova. Zapěním české a slovenské národní hymny valná hro-
mada ukončena.“ Tak stojí v knize zápisů ze schůzí Sokola.

Sokol měl období vzletů a také úpadků, poněvadž mu konkurovaly jiné tělocvičné
spolky jako Orel (lidovců), Dělnická tělovýchovná jednota (sociálních demokratů),
Jednota proletářské tělovýchovy (komunistů). On sám se choval nepoliticky, prosa-
zoval jednotu založenou „pouze“ na poctivosti a čestnosti. Navíc byl nositelem po-
krokových a do jisté míry riskantních podniků. Zakoupil pozemek na zřízení hřiště
(dnešní sokolské hřiště), hodlal postavit v Dobré u silnice sokolovnu (nedošlo
k tomu jen proto, že získal výhodný pronájem sálu u Oráče), málo se ví, že založil
a uvedl do provozu naše kino (nejdříve se hrálo v sále u Oráče, od roku 1938 v hos-
tinci na Hůrkách), zřídil si jeviště pro provozování divadelních her, zakoupil klavír
(všechna hudba byla kdysi při všech produkcích živá), především ale pořádal každý
den cvičení — od žáků po dospělé, pro děti ženy i muže. Ze zápisů víme, že ostatní
spolky — ač konkurenční — byly svou činností na Sokolu závislé — půjčovaly si od
něj kulisy, jeviště, hřiště, klavír. Sokoli nedostávali od obce nebo státu ani haléře
podpory. Všechny peníze získávali hraním divadel, pořádáním zábav, z příspěvků
členů. Všechnu činnost dělali zdarma nebo jen za nepatrnou odměnu.

Sokoli se povinně účastnili sokolských akcí ve městě i v okolních obcích. Po vzniku
Sokola v Nošovicích metodicky pomáhali půjčováním nářadí, organizací akcí apod.
Platilo nepsané pravidlo navštěvovat konkurenční podniky a zábavy — nikoli ze zvě-
davosti, ale pro podporu dobré věci… Je až dojemné, jak se zachovali naši Sokoli při
stavbě turistické útulny na Prašivé. Na schůzi 23. dubna 1920 byl o tom učiněn tento
zápis: „Navrhují ohledně stavění útulny na Prašivé kvůli různých obtíží spojených se
stavbou, že bysme se jednou až budou prkna dovezeny pod horou, vypravili hro-
madně s bratry mateřské jednoty frýdecké na noční práci. Vyjdeme si jednou v so-
botu z večera a tam každý dvakrát po jednom prknu vynese na horu, čímž hodně
práce stavební usnadníme.“ Návrh byl přijat. — Vzpomeňme na to, až zase jednou
na Prašivou půjdeme a v útulně se třeba zastavíme…

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Obec Raškovice vyhlásila výběrové řízení na místo
„účetní obce“.

Bližší informace na www.raskovice.cz.
Nabídky zasílejte na adresu: Obecní úřad Raškovice, Raškovice 207,

739 04 Pražmo, k rukám starosty obce, do 3. března 2009.
Zalepenou obálku označte textem: KONKURZ — NEOTVÍRAT.

Nabízím pronájem bytových jednotek v obytném domě v Dobré
u Frýdku–Místku.

Jedná se o byty 2+1, 3+1+lodžie.
K bytu je také možnost si pronajmout garáž.

Kontakt: 603854852, mailto: alosed@seznam.cz 

Autoškola JISKRA, Jiří Kreuziger
nabízí výuku a výcvik v učebně
Dobrá — budova obecního úřadu

vždy v pondělí a středu od 14.45 do 16.15 hodin.
Tel.: 603 442 920, 608 122 522

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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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 19. března 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

— — —

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


