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77..  rrooããnnííkk  VVeellkkéé  ddoobbéérrsskkéé  ––
ssrrddeeããnnûû  zzvveemmee  !!

V sobotu 29. srpna 2009 se uskuteční již 7. ročník kulturně společensko–spor-
tovní akce s názvem VELKÁ DOBÉRSKÁ, v areálu multifunkčního sportovního are-
álu v Dobré. A nač se můžete těšit?

Kulturní program:

16.00 hod. ukázka bojového umění doberských judistů
16.30 hod. vystoupení folklórního souboru „Kýčera“ z družební obce

Ochodnica — I. blok
17.00 hod. cimbálová muzika „Kotci"
18.00 hod. zásah Dobrovolných hasičů z Dobré
18.30 hod. „Kýčera“ — II. blok
19.00 hod. Team Revival
20.00 hod. začínáme se vlnit pod taktovkou skupiny „Sagar“
22.00 hod. OHŇOSTROJ u příležitosti otevření Dětského hřiště
22.05 hod. pořádně to rozbalíme s Rock & Roll Marcela Woodmana

23.30—2.00 hod. taneční zábava v plném proudu pod taktovkou skupiny „Sagar“

Sportovní program:

Mezinárodní fotbalový turnaj starších žáků — začátek 10.00 hod areál na Spartě

Mezinárodní volejbalový turnaj smíšených amatérských družstev — začátek 9.00
hod areál multifunkčního sportoviště při ZŠ Dobrá

Mezinárodní fotbalový turnaj „staříků“ — začátek 14.00 hod areál multifunkčního
sportoviště při ZŠ Dobrá.

Doprovodný program pro děti od 0 do 99 let:

Malování na obličej
Skluzavka velká
Sumo ring
Dětské hřiště plné aktivit

Mezinárodních sportovních turnajů se zúčastní zástupci družební slovenské obce
Ochodnica a polského Mucharze. Pro všechny připravena spousta dobrého moku
a též něco k zakousnutí.

Vstupné : 50 Kč (děti do 15 let zdarma),
na atrakce symbolické vstupné 10 Kč (kromě atrakcí na dětském hřišti).

Přijďte se rozloučit s létem a prázdninami.
Podmínka účasti : jen s dobrou náladou! 

Obec Dobrá 
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UPOZORNĚNÍ pro občany obce Dobrá
Poplatek za odpady na rok 2009, ve výši 490 Kč/osoba a rok (děti do 15 let a dů-

chodci od 80 let platí polovinu), je podle Obecně závazné vyhlášky obce Dobrá
č. 2/2008 splatný do 30. 8. 2009.

Popelnice, které nebudou označeny nálepkou rok 2009, nebudou po tomto ter-
mínu vyváženy.

Odpady je možné zaplatit i bezhotovostní na účet č. 1681975309/0800, VS 1337
+ číslo domu.

Případné dotazy na tel.č. 558 412 306 — Jana Stachová

PRÁVNÍ PORADNA pro občany obce Dobrá:
Středa 2. 9. 2009, 7. 10. 2009 (vždy první středa v měsíci) od 16.00 do 18.00 hodin

v budově OÚ Dobrá, zasedací místnosti č. 18, 1. patro.

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu v Dobré
Termín konání sběru — sobota 5. 9. 2009 na těchto stanovištích:

Dobrá — u lesa (u Křibíka) 8.30—8.45 hodin 
— u nádraží ČD 10.00—10.30 hodin 
— parkoviště u kostela 10.35—10.55 hodin 
— Stará Dědina 11.00—11.20 hodin

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

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha, zaslalo ke zveřejnění
stanovisko ke koncepci „Aktualizace Marketingové strategie rozvoje cestovního
ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009—2013, aktualizace s výhledem do
roku 2015“.

Stanovisko je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Dobré, kancelář č. 14 — poda-
telna, vždy v pondělí a středu 8—12 a 12.30—17.00 hodin.

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha, zaslalo ke zveřejnění
oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Krajský program snižování
emisí Moravskoslezského kraje“, kdy tato koncepce je zveřejněna v Informačním
systému SEA na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/pre-
hled.php, kód koncepce MZP095K.
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Zahrádkáfii informují
Ve dnech 5.—6. 9. 2009 se uskuteční v kostele Petra a Pavla v Místku výstava květin.
Ve dnech 12.— 13. 9. 2009 se uskuteční v mariánském kostele ve Frýdku výstava
květin

Okresní výstava ovoce a zeleniny se uskuteční ve dnech 9.—11. 10. 2009 v Lido-
vém domě v Místku. Výstava bude letos zaměřena na staré krajové odrůdy.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Dobré pořádá výstavu
ovoce a zeleniny ve dnech 3.—5. 10. 2009 v Požární zbrojnici v Dobré. Výpěstky od
spoluobčanů jsou vítány. 

Za ZO ČZS předseda, Čestmír Jež

PláÏov˘ fotbálek „Zanzibar“
Dne 8.8.2009 od ranních hodin probíhal již 3. ročník tohoto turnaje, který pořá-

dala sportovní komise při Radě obce Dobrá. Počasí nás opět nezklamalo a účast se
každým ročníkem zvyšuje.

Na 1. místě se umístili pánové Janíček, Pánek, Fojtík, Filipčík a Rečka.
Na 2. místě se umístili pánové Milich, Beneš, Foldyna, Brhel a Zajíc.
Na 3. místě se umístili pánové Jursa, Mičulka, Ševčík a Hlisnikovský.

Podle ohlasu hráčů i diváků byl turnaj úspěšný z čehož mám radost.
Děkuji sponzorům za poskytnuté dary do tomboly, p. Kamilu Křižákovi za bez-

platný pronájem areálu a obsluze za vynikající spolupráci.

Omlouvám se za tiskovou chybu z minulého zpravodaje u uvedení příjmení p.
Mojžíškové (LM obuv).

Těším se na další
setkání při sportov-
ních aktivitách
v naši obci.
Foto Aneta Křižá-
ková. Za sportovní
komisi René Křižák 



TJ Sokol Dobrá — Fotbalové oddíly mládeÏe zahajují novou sezónu
Fotbalové oddíly mládeže při TJ Sokol Dobrá jdou do nové sezóny 2009/2010 —

fotbalová školička, přípravka, dívčí přípravka, mladší i starší žáci. V oddílech je více
než 50 dětí ve věku od 5 let do 15let. V posledních dvou letech je fotbal mládeže
v naší obci na vzestupu. Chtěli bychom, aby tomu bylo tak i nadále. Naše činnost
směřuje k vytvoření kvalitní základny fotbalistů všech ročníků a tím rozvoji fotbalu
v Dobré a poskytnutí kvalitní volnočasové aktivity doberských dětí. Realizační tým
tvoří nejen řada trenérů s platnou licencí ČMFS, ale také lékařka a staniční sestra
zajišťující zdravotní dohled při soustředění či zápasech a doplnění o spolupracov-
níky z řad rodičů tvoříme skvělý tým. 

Hledáme sponzory kteří nám pomohou, aby radost dětí z fotbalu a pohybu vůbec
byla co největší a zážitky z volnočasových aktivit radostnější. Za každou i nefinanční
pomoc budeme velice rádi. Všem sponzorům nabízíme spolupráci v oblasti marke-
tingu (hřiště, web, dresy, prezentace aj.) dle domluvy. Využití vašich prostředků ke
zkvalitnění naší bezplatné a dobrovolné práce s vámi rádi budeme konzultovat.
Uvítáme vaši účast na všech našich akcích…

Naše cíle: výchova k přátelství, vzájemné spolupráci, čestnosti, příslušnost
k družstvu, dodržování osobní hygieny, fair play soutěžení, radost z prožitků fot-
balu, kladný vztah ke hře a tréninku, osvojení základních dovedností a technik fot-
balu, podporujeme samostatnost, aktivnost a všestranný rozvoj pohybových
schopností zvláště koordinačních.
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Pravidelné tréninky na Spartě v Dobré:

• ročníky 1999 — 2005 každé pondělí a středu 16.30—18.00 hod. (od září/2009) 
• více na: www.fotbaldobrauf—m.blog.cz

• ročníky 1995—1999 každé úterý a čtvrtek od 17.00—18.30 hod. (od srpna/2009) 
• více na: www.zacidobra.wbs.cz

Shlédněte na webu přes 4 tisíce fotografií z našich akcí fotbalové přípravky na
www.fotbaldobrauf–m.blog.cz a přijďte se za námi nezávazně podívat a vyzkoušet
si svůj první fotbalový trénink.

Realizační tým fotbalové mládeže TJ Sokol Dobrá

Judo: Úspûch na svûtové olympiádû dobrovoln˘ch
hasiãsk˘ch sborÛ 

Na přelomu července a srpna proběhla v Ostravě světová soutěž dobrovolných
hasičů. Trenérka doberských judistů Vlasta Taušová. Vybojovala v barvách české re-
prezentace zlatou medaili v požárním útoku družstev. Vlasta Tušová patří k oporám
doberského juda a v klubu má na starosti především gymnastickou přípravu. Ve
zbývajícím volném čase se intenzivně věnuje kondiční a technické přípravě v po-
žárním sportu.Také díky její práci patří doberští sportovci k nejlepším v republice.
Děkujeme za vzornou reprezentaci a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

PŘIJĎ MEZI NÁS 
Školní kroužek a oddíl juda slaví v Dobré první desetiletí trvání. Za tuto dobu se

podařilo v naší obci vybudovat silný mládežnický kolektiv sportovců, který patří



k nejlepším v republice. Svěřenci a svěřen-
kyně hlavní trenérky Pavly Prőllové vybojo-
vali velké množství mistrovských titulů, stali
se z nich reprezentanti vlasti, kteří dělají čest
svému rodišti a obci Dobré. Za těch deset let
se v řadách judistů vystřídalo nespočet dětí,
které si vyzkoušely tento krásný olympijský
sport. Někteří v poměrně tvrdé přípravě ob-
stáli a judo se jim stalo sportem číslo jedna,
jiní zkusili a odešli k jiným sportům. I těm
však dalo judo velmi dobrou pohybovou prů-
pravu a kondici, kterou dále uplatňují. Vět-
šina bývalých členů však získala na cestu do
života pár dobrých zkušeností. Zejména víru
ve své vlastní schopnosti a sebevědomí které
jim dala poctivá práce a schopnost postavit
se soupeři a vybojovat si sám svůj boj. Sám za
sebe a bez pomoci druhých.  

Pomalu se stává pravidlem že každé dober-
ské dítě vyzkouší judo. To je pro celý reali-
zační tým trenérů velmi významná skuteč-
nost. Široký nábor a členská základna nám
dává předpoklady k vyhledání těch největších talentů, které jsme schopni dovést
velmi daleko v jejich sportovní kariéře. Věřte že judo je sportem bezpečným a svou
všestranností velmi zajímavým. Světová organizace UNESCO hovoří o judu jako
o mimořádně vhodném sportu pro děti. Jako doplňkový sport je také velmi vhodný
pro sporty kolektivní, kde rozvíjí zejména individuální, pohybové, technické a ori-
entační schopnosti jedince. Z řad našich judistů vyrostli dnes úspěšní muzikanti,
vědečtí pracovníci, lékaři, atomoví fyzici. Jim všem judo přispělo k vytvoření vlastní
životní filozofie směřující k úspěchu a spokojenému životu. Proto přiveďte své děti
k nám. Ať to taky vyzkouší. 

Změna ordinační doby ve dnech  7.—18. 9. 2009 — MUDr. Petr Moravec

Ordinovat se bude: pondělí 7.30 — 12.00 hodin 
úterý 12.15 — 17.00 hodin  
středa 12.15 — 16.00 hodin
Čtvrtek a pátek zastoupí na Lučině MUDr. Kareta.
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Nabízím v řadové zástavbě
k pronájmu 2 pokoje

vč. příslušenství,
možno i jednotlivě.

Telefon: 724 074 004

Koupíme rodinný dům nebo
pozemek k výstavbě rodinného

domu v Dobré a okolí.

Cenu respektujeme, solidní jednání. 

Kontakt 777 822 942
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PÁLENICE FRÝDEK–MÍSTEK
se sídlem v bývalém 

SELIKU (Pionýrů 839) v MÍSTKU

zahájí letošní sezónu 17. srpna 2009 

Ovoce k výrobě destilátu
začneme přijímat a vykupovat od 17. srpna 2009  
vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin 

a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Za dovezených 10 kg jablek, 12kg švestek nebo 14 kg hrušek
si za 30 dnů odvezete 1 litr 50% kalvadosu, slivovice, hruškovice 

a zaplatíte jen 125 Kč.

Samozřejmě také nabízíme vypálení destilátu z vlastního kvasu
(po předchozím objednání).

CENÍK:
Koncentrace ALC/VOL 1 litr/ 50 %
Cena za vypálení z vlastního kvasu 105 Kč
Cena za vypálení z dodaného ovoce 125 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně a DPH.

Upozorňujeme pěstitele na zákon č. 61/1997 Sb. §4,
jímž je výroba destilátu omezena na 

30 litrů 100% ALC/VOL destilátu za 1 rok pro 1 domácnost!
Tento destilát se nesmí prodávat!

Také nabízíme: 
Možnost odběru destilátů stočených v lahvích

Výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) — aktuální cena bude vždy
oznámena.

Zestaření destilátu ultrazvukem 

Uložení destilátů v dubových sudech 

Prodej demižonů a lahví

Prodej destilátů (meruňkovice, slivovice, hruškovice, třešňovice a kalvádos)

Další informace najdete na www.palenicefm.cz
Nebo na telefonech: 602 960 052, 723 312 298
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 starosta
558 412 301 místostarosta

Správní odbor:
558 412 311 Marcela Krestová, sekretariát, podatelna
558 412 307 Lenka Hlistová, matriční úřad, ohlašovna,

objednávky služeb
558 412 308 Ing. Drahomíra Gongolová, vedoucí odboru,

občanské průkazy, přestupky

Finanční odbor:
558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí odboru, účetní
558 412 306 Jana Stachová, místní poplatky, povolení

průjezdu přes most

Stavební úřad:
558 412 302 Ing. Václav Kocich, vedoucí odboru, stavby

právnických osob a fyzických osob podnikajících
558 412 303 Jaroslava Frischtoková, stavební úřad,

stavby fyzických osob
558 412 310 Zdeňka Sikorová, stavební úřad, stavby fyzických

osob
558 412 304 Eva Peterková, stavební úřad, silniční správní úřad,

kácení dřevin, 

558 412 309 Bohuslav Sikora, správce

— — —

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.–Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
Uzávěrka příštího čísla 21. září 2009. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.


