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Fotografie z oslav Mezinárodního dne žen v novém víceúčelovém sále v pá-
tek 5. března a z výstavy hraček, knih a fotografií pořádané našimi seniory
v klubovně ve dnech 10.—11. a 15. března 2010. Výstava měla mimořádný
úspěch a byla prezentována v denním tisku na 1. straně. (Více fotografií na
stranách 16—18.)
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Dobrá — roz‰ífiení spla‰kové kanalizace
Vážení spoluobčané,
poslední dobou se nemluví o ničem jiném, než o stavbě splaškové kanalizace, kte-

rou obec bude v letošním roce realizovat. V této souvislosti se vyskytuje množství
dotazů, které se vám snažíme zodpovědět. 

Zhotovitelem stavby je společnost První KEY–STAV, stavbyvedoucí pan Petr Bla-
hut je občanem obce a pro snazší kontakt uvádíme jeho telefonní číslo: 602 543 717.
Znovu zveřejňujeme stoky, které budou realizovány, i ty, které realizovány zatím
nebudou.

Výkres se zakreslením stok a jejich označením najdete na nástěnce umístěné
v chodbě stavebního úřadu obecního úřadu Dobrá a pokud jste zapomněli ozna-
čení stoky, která bude realizována pro vaši nemovitost, naleznete ji ve smlouvě o při-
pojení, kterou máte s obcí Dobrá uzavřenou. 

Drobnou komplikací naší stavby je skutečnost, že dne 15. 3. 2010 byla rovněž za-
hájena stavba — zkapacitnění nošovického kanalizačního sběrače. Pro nás to zna-
mená, že nás Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava napojí až na nově re-
konstruovanou kanalizační stoku nošovického sběrače a do té doby nelze do naší
kanalizace nově zbudované vypouštět splašky. V tomto týdnu proběhnou jednání se
zhotovitelem stavby, kdy se dohodne společný postup ve věci, aby naše stavba ne-
byla časově ohrožena. Rovněž nám zhotovitel předloží plán organizace výstavby no-
šovického sběrače včetně výčtu komunikací, které bude stavba používat k zásobo-
vání staveniště. Pro běžného občana tato skutečnost znamená, že svou kanali-
zační přípojku budete budovat až po septik či žumpu a po napojení naší stavby
na sběrač pouze spojíte přípojku s nemovitostí. Častým dotazem je, zda může stá-
vající septik či žumpa zůstat zachována. Ano, nikoliv však pro shromažďování
splašků. Můžete do ní vypouštět dešťové vody, ale kanalizační přípojka povede skrz
septik či žumpu a bude přímo napojena na nemovitost.

Musíme souhlasit se zhotovitelem kanalizační přípojky, jehož kontakt jste uvedli
ve Zpravodaji? Ne, je to pouze pomocná ruka pro případ, že nevíte, na koho se ob-
rátit. Je jen na vaší volbě a výběru, kdo vám přípojku bude realizovat a za kolik.

Totéž platí o výběru projektanta kanalizační přípojky.
Obrátili jsme se na Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava se žádostí

o vyjádření k projektu kanalizační přípojky a odmítli nám jej vydat, že neexistuje
smluvní vztah mezi SmVaK Ostrava a obcí Dobrá. Jak dále postupovat?

Obec jednala s představiteli SmVaK Ostrava o uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o provozování vodního díla a zároveň požádala SmVaK Ostrava o shovívavost
a vyřizování vašich podnětů i bez této smlouvy. Dnes již byste se s tímto neměli set-
kat.

Stoky, které se budou realizovat:
AB2 AB10E1 AC24 AJ3
AB10 AB10E2 AC25 AJ3A
AB10A AB10E3 AC28 AJ4
AB10B AB10F AC31 AK
AB10C AB10G AJ AL
AB10D AB10H AJ1 AL1
AB10E AC22 AJ2 AL2

AL3
Stoky, které prozatím nebudou realizovány:
AD AN AC30 BC2 AE1 AM
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Žádáme všechny vlastníky nemovitostí v sousedství tras, které jsou
vyjmenované k realizaci, aby neodkladně zahájili přípravu projektových
dokumentací své kanalizační přípojky. Upozorňujeme všechny vlastníky
nemovitostí, že po realizaci hlavních kanalizačních stok budou nově položeny
živičné povrchy komunikací a po jejich dokončení, za situace, že si včas nevyve-
dete kanalizační přípojku za těleso komunikace, budete realizovat přípojky pro-
tlakem, což je velice drahé. Obec však bude hájit vložené investice do rekonstrukce
povrchů komunikací. Věřím, že i za současné finanční situace uvolníte ze svého
rodinného rozpočtu potřebnou finanční částku na vyvedení kanalizační přípojky za
těleso komunikace. Na další etapu — dobudování přípojky k nemovitostem — máte,
dle uzavřených smluv, jeden rok. 

V současné době stavbyvedoucí firmy První KEY–STAV obchází nemovitosti
v trase realizovaných stok a prověřuje umístění žump a septiků a koordinuje s vlast-
níky jednání s projektanty přípojek. 

V případě, že již máte přípojku projekčně připravenou a chcete uzavřít smlouvu
či dohodu o provedení přípojky (celé nebo jen část — vyvedení za těleso komuni-
kace), nebo v případě, že potřebujete pomoci s projektováním přípojek, obracejte
se na zástupce zhotovitele, konkrétně na jednoho ze subdodavatelů zástupce firmy
OK Stavofinal Morava: je to pan Libor Klapeč, telefonní číslo 603 277 711, e–mail
liborson@seznam.cz , a dohodněte si termín návštěvy.

Aby jste neměli pochybnosti, zda jednáte se správným člověkem bude pan Klapeč
vybaven pověřením s jeho fotografií a údaji včetně čísla občanského průkazu,
který vám na požádání předloží a toto pověření bude podepsáno starostou obce
v originálu. Kopie pověření může být zfalšována a proto s člověkem, který vám ne-
předloží originál, nejednejte a nevpouštějte jej do domu.

Stále jsem vám k dispozici k zodpovězení všech dotazů na obecním úřadě nebo
telefonicky na čísle 736 614 716 (Tancerová Alice, starosta) k řešení všech nastalých
problémů. V případě mé nepřítomnosti mne bude zastupovat pan místostarosta La-
dislav Žurek, kontaktní tel. 736 614 715. Bc. Alice Tancerová, starosta

Co nás ještě čeká
V letošním roce máme skutečně se co ohánět, abychom vše zvládli. Pokračuje

oprava bytových domů tzv. „lentilek", v měsíci dubnu bychom měli zahájit stavbu
sociálního zázemí na multifunkčním sportovišti při základní škole, finanční pro-
středky na stavbu byly poskytnuty z dotačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika—Slovenská republika. V rámci tohoto titulu se také 26. března
uskuteční první setkání a to na naší straně, kdy do Základní školy přijedou učitelé
ze slovenské Ochodnice. První týden v květnu naše a slovenské děti stráví týden
v Beskydech při různých hrách a soutěžích. V květnu rovněž pojedou naše děti do
polských Buczkowic na dva dny a o týden dřív nás na dva dny navštíví polské děti.
V červnu pak pojede naše mládež na týdenní pobyt do slovenské Ochodnice.

Pokračuje rekonstrukce domu pro seniory, kterou provádíme svépomocí s mini-
málními náklady. Finišujeme s projektem sběrného dvora a komunitní kompo-
stárny, který chceme v červenci podat do vyhlášené výzvy k získání dotace na reali-
zaci. 

V pátek 12. března jsme podali žádost o krajskou dotaci na rekonstrukci chodníků
v centru obce, které po stavbě kanalizace nepochybně vezmou za své. V měsíci
dubnu bude zastupitelstvo obce jednat o přijetí dotace ve výši 2 mil. Kč na rekon-
strukci hasičské zbrojnice, kterou bychom v letošním roce měli vyčerpat. Handica-
pem naší hasičské zbrojnice v získávání dotací je zejména skutečnost, že se naše
obec nachází v těsné blízkosti nového záchranného centra v nošovické průmyslové
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zóně a taky fakt, že se objekt komerčně využívá, neboť je vněm místnost pro konání
schůzí a jiných setkání občanů. Pevně věřím, že bude dotace přijata a nové auto ko-
nečně bude mít důstojné místo k parkování a zvýšíme tím akceschopnost naší jed-
notky dobrovolných hasičů, vždyť dva miliony neleží jen tak na cestě.

Na konci prázdnin nás již tradičně čeká Velká dobérská, která v letošním roce bude
připomínat stoleté výročí od konání krajinské výstavy v roce 1910. Připravujeme pro
vás bohatý sportovní a kulturní program.

V měsíci květnu proběhne humanitární sbírka, a to za vydatné pomoci našich se-
niorů z doberského klubu. Sbírka se bude konat ve dnech 20.—21. května vždy od
16.00 do 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu. Můžete přinést čisté letní
a zimní oblečení — dámské, pánské i dětské, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky
i záclony; látky větší než 1 m2, ne zbytky a odřezky látek. Přinést můžete rovněž do-
mácí potřeby — nádobí bílé i černé, skleničky, talíře apod. vše nepoškozené, také
přikrývky péřové či vatované včetně polštářů a též nepoškozenou obuv. Nebudou se
přijímat žádné domácí elektrospotřebiče, matrace, koberce či nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky a rovněž nebude přijat vlhký a znečištěný textil.

V pátek 9. dubna od 17.00 hod. bude ve společenském sále promítán film „Vlci
v Lužnici“ s následnou besedou na téma medvědi a další velké šelmy v Beskydech.
Tuto akci organizuje Hnutí Duha ve spolupráci s obcí Dobrá.

Bc. Alice Tancerová, starosta

Místní poplatky 
Poplatek ze psů — sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého dalšího se sazba

zvyšuje o 50 % sazby. 
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců 

Číslo účtu: 168 197 5309 / 0800
VS: 1341 + čp.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2010

Poplatek za odpady — sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 490 Kč. 
Děti do 15 let včetně — ve výši 50 % sazby 
Občané od 80 let věku včetně — ve výši 50 % sazby 

Číslo účtu: 168 197 5309 / 0800
VS: 1337 + čp.
Poplatek je splatný do 31. 8. 2010

Marcela Kolková, vedoucí finančního referátu, tf. 558412305
e–mail: marcela.kolkova@dobra.cz

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu v obci Dobrá 
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 27. 3. 2010 na těchto stanovištích:
Dobrá u lesa (u Křibíka) 8.30 — 08.15 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
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chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, roz-
bité či rozebrané televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mraz-
ničky, sporáky, pračky.

Nebezpečný odpad nezahrnuje staré pneumatiky, nebudou se přijímat.

Právní poradna pro občany obce Dobrá bude roce 2010 probíhat vždy
první středu v měsíci, tj.:

7. 4. 2010, 5. 5. 2010, 2. 6. 2010, 7. 7. 2010 vždy od 16.00 hodin v budově Obecního
úřadu Dobrá, 1. poschodí, dveře č. 18. Tato právní poradna je pro občany obce
Dobrá zdarma.

Základní ‰kola Dobrá informuje…
28. března — Den učitelů   JAN AMOS KOMENSKÝ
Narodil se 28. března 1592.
Významný český spisovatel, humanista, filozof, teolog,
zakladatel moderní pedagogiky.

Buď příjemný a milý ve tváři,
vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý
a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem.
Miluj a tak milován budeš.
J. A. Komenský

Recitační přehlídka — obvodní kolo dne 16. února 2010
Celkem se představilo 53 žáků ze ZŠ Dobrá, ZŠ Dobratice, ZŠ Dolní Domaslavice,

ZŠ Lučina, ZŚ Nošovice a ZŠ Raškovice.

Do okresního kola, které se uskutečnilo 4. března 2010 v Základní umělecké škole
ve Frýdku–Místku, postoupili tito žáci:

1. kategorie — 1. třídy: I. kategorie — 2. a 3. třídy:
Alexandr Dinter — ZŠ Lučina Barbora Pastrňáková — ZŠ Lučina
David Dvorský — ZŠ Dobratice Natálie Žáková — ZŠ Lučina 
Daniel Klika — 1. B ZŠ Dobrá Lenka Žurková — 2. A ZŠ Dobrá

II. kategorie — 4. a 5. třídy: III. kategorie — 6. a 7. třídy:
Barbora Bednárková — 5. B ZŠ Dobrá Martin Kantor — 6.B ZŠ Dobrá
Klára Pavelková — ZŠ Raškovice Simona Pěchníková — 7. C ZŠ Dobrá
Vendula Svobodová — ZŠ Nošovice Lenka Turoňová — 6. B ZŠ Dobrá

IV. kategorie — 8. a 9. třídy:
Anna Hlisnikovská — ZŠ Raškovice
Kristýna Zajoncová — 9. A ZŠ Dobrá

I když do krajského kola dětských recitátorů nepostupujeme, naši žáci si vedli ve-
lice dobře.



6

Všem našim recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Také děkujeme asistentům z 9. B třídy Davidu Čermákovi, Dominice Lepíkové,

Barboře Šimánkové a Lukáši Vláčilovi za pomoc v obvodním kole.
Poděkování patří také vedení školy Mgr. Evě Novákové a Mgr. Aleně Stuchlíkové

za vytvoření podmínek pro realizaci přehlídky, kolegyním Mgr. Markétě Turoňové
a Mgr. Jiřině Zachníkové za spolupráci v porotě, Mgr. Michaele Kuboňové a Mgr. Ji-
římu Nohlovi za fotografování, paní školnici Janě Golíkové za pomoc.

Fotografie můžete zhlédnout na webových stránkách školy. 
Mgr. Eva Brudíková, organizátorka recitační přehlídky

Pěkné a radostné velikonoční svátky vám všem přejí
zaměstnanci a žáci ZŠ Dobrá.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
jsou ve čtvrtek 1. dubna a v pátek 2. dubna 2010.
Do školy jdeme v úterý 6. dubna 2010.

Pohár Euroregionu Beskydy se letos uskutečnil v hale SIŠ na ul. Lískovecké ve
Frýdku–Místku za rekordní účasti 32 klubů s 340 závodníky ve všech žákovských ka-
tegoriích. Turnaj, který je již několik let nejvýznamnější otevřenou mládežnickou
soutěží v regionu, je nedílnou součástí přípravy moravskoslezských klubů na regio-

Lukáš Janulek a Michal Gomola patřili k oporám týmu

JUDO          DOBRÁ — NOVINKY www.judo/morava.cz

tel.: 605 513 429, E–mail: judoskpova@seznam.cz



nální i republikové mistrovské soutěže. V napínavých bojích, které byly divácky
velmi zajímavé, se předvedli vedle dětí předškolního věku také starší žáci a žákyně,
mezi kterými nechyběli chlapci a děvčata z Dobré. Ti — jako vždy — patřili k opo-
rám týmu reprezentujícího region. Chvályhodná byla zejména účast nováčků, kteří
předvedli skvělé a nadějné výkony. Všichni si zkusili chuť velkého turnaje, někteří
vybojovali cenná vítězství a jiní po-
znali tvrdost zápasů a hořkost po-
rážky. Pro všechny byla účast velkou
zkušeností a povzbuzením do dalšího
poctivého tréninku.

Pochvala patří především medailis-
tům v jednotlivých věkových a váho-
vých kategoriích: Zlato — Eliška Ku-
bíčková, Pavel Ivaniuk. Stříbro — Lu-
děk Kubíček, Marie Dužíková, Lukáš
Janulek, Vít Jerglík. Bronz — Karolína
Kubíčková, Václav Mališ, Michal Go-
mola, Ondřej Karas, Marek Měchura
a Sabina Braneacová. V konečném
účtování skončil náš tým druhý za SK
Femax Hranice, před třetím Baníkem
Ostrava a čtvrtými judisty z Krakova. 

Soupeři Marie Dužíkové to měli na soutěž Eurore-
gionu Beskydy těžké.

Nová organizační pravidla
mají přinést optimalizaci a
zkvalitnění trenérské činnosti
s hlavním důrazem na výchovu
úspěšných reprezentantů klu-
bu, při zachování široké základ-
ny a plnohodnotné možnosti
využití přípravy pro rekreační
sportovce. V současné době dis-
ponuje základna v Dobré šesti
kvalifikovanými trenéry a čtyř-
mi asistenty. Nebývalý zájem
a vysoké početní stavy vytvářejí
problém kvalitní individuální
přípravy vybraných talentů.
Dochází k rozdělení do skupin
podle výše zájmu jednotlivců
a jejich rodičů o další výkon-
nostní růst. Nově je tréninková
příprava rozdělena do kategorií
náboru, přípravky, rekreačního
juda a závodního týmu. Bližší
informace získají zájemci na
www.judo–morava.cz.

Pavla Prőllová: „K ustanovení
nových organizačních pravidel
nás vede především snaha
o větší zapojení rodičů a zvýšení
jejich zájmu o dění v klubu.

7
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Chceme, aby rodiče výrazněji motivovali vlastní dětí k cílevědomému a zodpověd-
nému přístupu k tréninku a účasti na soutěžích. Je nám jasné, že bez výrazné pod-
pory a zájmu rodičů dochází k předčasnému ukončení činnosti z důvodu ztráty mo-
tivace a krize, která doprovází každý náročný trénink.“ 

Jarní přípravné soustředění se uskuteční ve dnech 29. dubna až 2. května. Pří-
prava bude zaměřena na zvýšené fyzické kondice, technické a taktické dovednosti
se zaměřením na nadcházející mistrovské soutěže. Soustředění je otevřené pro další
sportovce z Dobré, kteří si chtějí zvýšit fyzickou kondici. Očekáváme účast cca 70
dětí a mládeže. Jednáme s trenérem brazilského Jiu–jitsu Mgr. Robinem Javorkem
o jeho účasti a vedení tréninku boje na zemi. 

Stfiíbrná DOBERSKÁ parta na mezinárodním fotbalovém
turnaji 

Mlhavé sobotní ráno, spousta ospalých fotbalistů, ale zato dobře naladěných a od-
hodlaných podat maximální týmový výkon. Když se nad tím vším dnes zamyslíme,
zcela jistě můžeme říci, že to, co jsme prožili v sobotu 20. února 2010 v Palkovicích
na mezinárodním turnaji, bylo nádherně hektické, impulzivní a dojemné pro
všechny rodiče, hráče a trenéry. Nedá se to popsat slovy, ale ti, co byli na turnaji ví,
o čem píšeme, protože jsme patřičně hrdí na naše kluky, jelikož i oni padli na samé
dno během turnaje po nešťastně prohraném utkání se Sedlištěmi a my se jim sna-
žili pomoci opět nahoru, protože víme, jak silný máme náš tým, který spolu drží za
jeden provaz a navzájem jeden druhého podrží a podpoří a to je velmi důležité
a hlavně krásné, když vidíte, co jste je naučili. Tento turnaj byl opravdu perfektně
zorganizován za což si zaslouží pořadatelé turnaje velkou, ale opravdu velkou po-
chvalu. Od zázemí, stravování všech týmů, konče trofejemi. Paráda.

V turnaji bylo společně s námi 8 silných týmů, s některými jsme se potkali v Zimní
lize FM. Naši soupeři: Staříč, Brušperk, Sedliště, Fryčovice, Palkovice A+B a polský
tým Porobka.
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V kabinách probíhá losování, který tým nastoupí hned a kdo později. Losování se
ujímá benjamínek našeho týmu — Tomáš Valošek a jeho šťastným losem je č. 4 tu-
díž máme 36 minut do prvního utkání v turnaji — „paráda! Tome, dobře jsi to vylo-
soval !“ znělo kabinou.

Do všech utkání nastupujeme svižně a od samého začátku se snažíme dobře kom-
binovat a předvádět líbivý fotbal, což se nám daří. Naše mužstvo tvoří dobrou partu
a i ti, kteří momentálně zahřívají střídačku, přistupují k tomuto turnaji svědomitě
a svým povzbuzováním podporují svůj tým. Je to opravdu paráda, protože každý
vstřelený gól, každou slibnou šanci našeho týmu prožíváme všichni společně
a emoce zápas od zápasu přibývají. Vyhráváme první zápas se Staříčem, vyhráváme
i další tři zápasy s Brušperkem, Fryčovicemi a Palkovicemi B. Přichází první klíčový
zápas a to se Sedlištěmi, které rovněž vše zatím vyhrávají. Naši útočníci nastřeluji
jednu tyč za druhou. Celkem tři tyče během 5 minut. Jednou byl dokonce míč i za
brankovou čarou soupeře, avšak bylo po odpískání. Soupeř se úspěšně brání a s ve-
lice šťastným odkopem přes celé hřiště trefuje přesně pod břevno naší branky. Ma-
tes se natahuje, ale na střelu z takové dálky přesně „pod víko“ prostě stačit nemůže.
Obrovský aplaus a radost soupeře. Naši kluci jsou jako zmrazeni. Opět se pouštíme
do útoku, ale štěstí nás v tomto zápase úplně opustilo. Prohráváme 0:1. Do dalšího
zápasu máme víc jak hodinu, ale bude velice těžké posbírat všechny síly, hlavně ty
psychické, abychom zvládli zápas s domácím »áčkem«. Jako bychom hráli na stadi-
ónu pro tisíc diváků, ano možná se vám to zdá jako žert, ale opravdu to tak v Palko-
vicích bylo a skláníme poklonu rodičům a všem, kteří vytvořili tuto neskutečnou ku-
lisu, kde při našem předposledním utkání proti domácímu »áčku« (už šlo o meda-
ile — museli jsme bodovat) neslyšeli naši kluci naše pokyny a to jsme opravdu kři-
čeli co jen to šlo. Zápas začal opatrně, avšak naši se zakousli do soupeřovy obrany
tak vehementně, že se jim podařilo dát dva góly, avšak domácím se podařilo s ob-
rovskou podporou publika vyrovnat na konečných 2:2. Tento výsledek nám k získání
stříbrných medailí stačí, pokud si v závěrečném duelu poradíme s Poláky. Věřili jsme
si a nenechali nic náhodě, porážíme polskou Porabku 2:0, čímž jsme ukázali všem,
jakou kvalitu mají borci z Dobré! Radost kluků, ale celé výpravy z Dobré byla ne-
skutečná.

Opravdu úžasné nejen pro nás trenéry, ale také pro naše borce. Jejich zážitky
a zkušenost hovoří sama za sebe, zejména když celý tým nechtěl zklamat, projevo-
vala se nervozita, protože tohle ještě nikdy nezažili. Pro starší kluky to byl turnaj, kde
zužitkovali dvou– až tříletou práci trenérů od přípravky až po mladší žáky. Pro
mladší kluky to byly cenné zkušenosti a získání zážitků, které jim snad dále pomo-
hou v jejich přístupu v trénincích a fotbalu vůbec.

Odměnou všem hráčům a trenrům byl pohár, diplom (možno vidět v ZŠ Dobrá),
každý dostal také stříbrnou medaili a velký nazdobený dort, který po vyčerpávají-
cím turnaji přišel vhod.

Děkujeme všem rodičům, kteří s námi na turnaj jeli a pomohli nám s dopravou.

<<< Sestava TJ Sokol Dobrá na turnaji s mezinárodní účastí: Jakub Šaněk, Matěj
Hanke, Jakub Alexa, Vojtěch Turoň, Vojtěch Lepík, Daniel Trčka, Petr Vojtovič,
Kryštof Velčovský, Daniel Valošek, René Foks, Patrik Juštík, Tomáš Valošek.

Trenéři: Miroslav Pavlásek a Tomáš Lepík

<<< Na turnaji byl vyhlášen jako nejlepší střelec ze všech hráčů turnaje náš kapi-
tán — Jakub Šaněk! Jeho 11 krásných branek bylo ozdobou celého turnaje. BLA-
HOPŘEJEME!

Nejlepším brankářem turnaje byl zvolen brankář vítězů ze Sedlišť.
Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen polský kapitán Porabky.
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Fotogalerii z turnaje najdete na webu fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá
www.fotbaldobrauf–m.blog.cz

Velikonoční fotbalový turnaj o pohár starostky obce Dobrá
Všechny příznivce doberské mládežnické kopané zveme na
turnaj přípravek a děvčat,
který se uskuteční velikonoční neděli 4. dubna 2010 od 9 hod. na multifunkčním

hřišti v Dobré. 
Přijďte fandit našim nejmenším borcům! Občerstvení zajištěno.
Pro ty z vás, kteří chtějí začít s námi trénovat, je to vynikající možnost poznat fot-

balovou atmosféru. Hledáme zejména ročníky 2000 a mladší! 
Za celý realizační tým vás zvou trenéři přípravky

Tomáš Lepík a Miroslav Pavlásek

V Dobré se bude hrát 2. fotbalová liga!
Vážení sportovní přátelé, fanoušci, diváci a vy všichni, kteří máte rádi fotbal.

V jarní sezóně 2010 přívítáme na hřišti Sparta v Dobré 2. ligu žen a to ne ledajakou,
protože zde bude na hostování dobratický  fotbalový oddíl žen TJ Komfort Dobra-
tice pod vedením trenérky Lucie Uhrové, který v současné době hraje Moravskos-
lezskou ligu žen a vede si po podzimní sezóně znamenitě, jelikož přezimoval v ta-
bulce na 6. místě z celkem 12 týmu Moravy a Slezska. Nevíme, zda někdo z vás měl
možnost zhlédnout některá podzimní utkání, ale pokud ne, naskytne se vám nád-
herná možnost zhlédnou zajímavá fotbalová utkání 2. ligy žen, ve kterých nastupují
i naše odchovankyně z dívčího oddílu v Dobré. Věříme, že i vy si najdete čas  a cestu
přijít na fotbal v podání opačného pohlaví a podpoříte výkony hlasitým skandová-
ním a zaslouženým potleskem. A na jaké týmy  se můžete těšit ?

1. DFC Hlučín A, 1. FC Přerov o.s., FC Nesyt Hodonín, FK Olomouc, FK Holešov-
ské holky, FC Vysočina Jihlava, Slovan Ostrava A, 1. FC Brno a.s. B, FK Krnov, Spar-
tak Lubina, DFK Holešov. 

Nenechte si ujít tyto atraktivní soupeře a přijďte vždy v hojném počtu povzbudit
děvčata a vytvořit jim domácí prostředí. Všechna utkání budou z největší pravdě-
podobností odehrána vždy v neděli.

Začínáme již v neděli 4. dubna 2010 od 15.30 zápasem TJ Comfort Dobratice vs.
Slovan Ostrava. 
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Sportovní komise při Radě obce Dobrá vás zve na 

1. ročník turnaje ve hře zvané „ŠPRTEC“.
Je to hra podobná stolnímu hokeji. Měli jste možnost se s tímto sportem sezná-

mit v loňském roce na akci „Velká Doberská“, kdy jsme se členy klubu BHC Dobrá
prezentovali tuto hru.

Turnaj je určen pouze pro mladistvé do 18 let.
Termín: 10. 4. 2010
Čas: 13.00 hodin
Místo: prostory Restaurace „Zanzibar“
Nekuřácké prostředí po dobu konání turnaje zajištěno. Přijďte podpořit v hojném

počtu místní borce a vytvořit dobrou atmosféru.
Předseda sportovní komise René Křižák

Plán Klubu seniorÛ na II. ãtvrtletí 2010 
7. 4. Procházka kolem řeky Morávky k soutoku řeky s Ostravicí. Sraz ve 13.00 hod.

u nádraží ČD v Dobré.

21. 4. Exkurze do Hyundai. Podmínkou je, že každý účastník se musí předem zá-
vazně přihlásit osobně nebo telefonicky u paní Sendlerové do 14. 4. 2010. Bez
přihlášení není možné se zúčastnit. Prohlídka proběhne od 12.30 hodin a po-
trvá asi dvě hodiny. 
Doprava vlastní nebo autobusem směr Morávka k zastávce u Mojžíška a pak
3 km pěšky. Sraz 12.15 hod. před recepcí Hyundai.

5. 5. Oslava Dne Matek v klubovně od 15.00 hodin. Program dětí z mateřské školy.

19. 5. Smažení vaječiny v Kačabaru od 15.00 hodin. Vajíčka s sebou, ostatní bude
zajištěno. 
Bude se vybírat na zájezd 100 Kč/1 osoba. Program na III. čtvrtletí.

2. 6. Zájezd — Dlouhé Stráně a zámek Velké Losiny. Odjezd z parkoviště u kostela
již v 5.30 hodin.

16. 6. Výšlap na Prašivou, odjezd autobusem z Dobré–střed v 9.15 hodin.

30. 6. Výšlap na Vrchy — sraz u klubovny ve 13.00 hodin.

Středy mimo program tj. 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6. a 23. 6. 2010 bude otevřena
klubovna, program vlastní s možností malého občerstvení.

Návštěvu divadla v Ostravě sledujte, prosím, ve vývěsní skříňce.

Dobersk˘ kulturní spolek
Koncem února se v Cyklobaru uskutečnil další Večer deskových her — a opět to

byla úspěšná akce. Celkem přišlo kolem 25 lidí všech věkových kategorií, kteří si
zahráli Activity II, Dostihy a Sázky, Bang, Citadelu nebo třeba Poker. Díky pestrému
výběru z více než 18 druhů stolních her si zde každý přišel nasvé.

Zveme vás proto na další Večer deskových her, který se uskuteční 26. 3. v klubu
Krteček (vedle hospody U Pantlíka) od 18.00. Akce je určena pro lidi všech věko-
vých kategorií — nějaká stolní hra se najde pro každého! Občerstvení je zajištěno!
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Dále bychom vás chtěli informovat o soutěži amatérských fotografů. Soutěže
se může zúčastnit každý, kdo zašle svou fotografii na téma „Krajina a památky v Dobré“
nebo „Život a lidé v Dobré“ na soutěžní e–mail fotosoutez@dobrakultura.cz. Foto-
grafie budou hodnoceny jak odbornou porotou, tak prostřednictvím veřejné inter-
netové ankety. Své fotografie můžete posílat do 31. května. Nejúspěšnější fotografie
budou oceněny!

Více informací o plánovaných akcích, stejně jako fotografie a recenze z minulých
akcí, naleznete na našich webových stránkách www.dobrakultura.cz

Ondřej Novák, místopředseda DKS

Změna ordinační doby — MUDr. Petr Moravec
Ve čtvrtek 22. 4. 2010 a pátek 23. 4. 2010 se neordinuje.
Naléhavé případy ošetří MUDr. Karpeta na Lučině.

Pozvánky
ZÁJEZD

ZO Českého zahrádkářského svazu Dobrá pořádá autobusový zájezd do Polska —
Arboretum Kapias s možností nákupu sadbového materiálu a návštěvy miniatur-
ního městečka a zahradního centra.

Zájezd se koná dne 21. května 2010, odjezd z parkoviště u kostela v 7.00 hodin.
Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.

Cena zájezdu činí pro člena ZO ČZS 100 Kč, ostatní 150 Kč.
Přihlášky přijímá Věra Pánková, tel.: 605 342 175, Čestmír Jež tel: 724 292 957.

Zve výbor Českého zahrádkářského svazu

POUŤ VE FARNÍM KOSTELE SVATÉHO JIŘÍ V DOBRÉ:
Malá pouť — sobota 24. 4. 2010 v 8.00 hodin — P. Bohumil
Velká pouť — neděle 25. 4. 2010 v 8.00 hodin — P.  Bohumil

v 9.15 hodin — P. Petr Bohačík, farář v Březové
u Vítkova, Rodák z Vyšních Lhot

v 10.30 hodin — P. Petr Bohačík, po této mši
svaté je Te Deum a svátostné požehnání.

Všichni jste srdečně zváni na naši pouť! P. Bohumil Vícha, farář v Dobré 

Kulturní komise obce Nošovice zve širokou veřejnost na 
VELIKONOČNÍ JARMARK V DUCHU STARÝCH TRADIC
který se koná v neděli 28. 3. 2010 od 9.00 do 13.00 hod.

Nabízíme: — výrobky domácí zabíjačky (jelítka, jitrničky, tlačenku, ovarovou po-
— lévku, klobásy, uzené…)
— sazenice, flancky, keříky, stromečky…
— výrobky lidové tvořivosti
— výrobky dětí a jiné nápaditosti

…a to vše za doprovodu lidového harmonikáře v Radegastově šenku a jeho při-
lehlém okolí v Nošovicích.
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Jarní kalendář klubu TJ Sokol Dobrá 
Datum Čas Kategorie Domácí—Hosté 
so 27. 3. 2010 12:45 DOROST Dobrá—Řepiště 
so 27. 3. 2010 15:00 MUŽI Dobrá—MFK Karviná B
so 3. 4. 2010 9:00 STARŠÍ ŽÁCI MFK Karviná C—Dobrá
so 3. 4. 2010 10:45 MLADŠÍ ŽÁCI MFK Karviná C—Dobrá
ne 4. 4. 2010 13:15 DOROST Nýdek—Dobrá
ne 4. 4. 2010 15:30 MUŽI Hrádek—Dobrá
so 10 .4. 2010 9:00 STARŠÍ ŽÁCI Dobrá—Fotbal F—M C
so 10. 4. 2010 10:45 MLADŠÍ ŽÁCI Dobrá—Fotbal F—M C
so 10. 4. 2010 13:15 DOROST Dobrá—Dobratice 
so 10. 4. 2010 15:30 MUŽI Dobrá—Nýdek 
so 17. 4. 2010 13:45 DOROST Hnojník—Dobrá
so 17. 4. 2010 16:00 MUŽI Šenov—Dobrá
ne 18. 4. 2010 9:00 STARŠÍ ŽÁCI Albrechtice—Dobrá
ne 18. 4. 2010 10:45 MLADŠÍ ŽÁCI Albrechtice—Dobrá
so 24. 4. 2010 9:00 STARŠÍ ŽÁCI Dobrá—St. Město u F—M
so 24. 4. 2010 10:45 MLADŠÍ ŽÁCI Dobrá—St. Město u F—M
so 24. 4. 2010 13:45 DOROST Dobrá—Smilovice 
so 24. 4. 2010 16:00 MUŽI Dobrá—Hnojník 
so 1. 5. 2010 14:15 DOROST Mosty—Dobrá
so 1. 5. 2010 16:30 MUŽI Dolní Datyně—Dobrá
ne 2. 5. 2010 13:00 STARŠÍ ŽÁCI Těrlicko—Dobrá
ne 2. 5. 2010 14:45 MLADŠÍ ŽÁCI Těrlicko—Dobrá
so 8. 5. 2010 9:00 STARŠÍ ŽÁCI Dobrá—Inter. Petrovice 
so 8. 5. 2010 10:45 MLADŠÍ ŽÁCI Dobrá—Inter. Petrovice 
so 8. 5. 2010 14:15 DOROST Frýdlant—Dobrá
so 8. 5. 2010 16:30 MUŽI Dobrá—Inter. Petrovice 
so 15. 5. 2010 14:15 DOROST Dobrá—Oldřichovice 
so 15. 5. 2010 16:30 MUŽI Mosty—Dobrá
ne 16. 5. 2010 9:00 STARŠÍ ŽÁCI ČSAD Havířov—Dobrá
ne 16. 5. 2010 10:45 MLADŠÍ ŽÁCI ČSAD Havířov—Dobrá
so 22. 5. 2010 9:00 STARŠÍ ŽÁCI Český Těšín—Dobrá
so 22. 5. 2010 10:45 MLADŠÍ ŽÁCI Český Těšín—Dobrá
so 22. 5. 2010 14:45 DOROST Baška—Dobrá
so 22. 5. 2010 17:00 MUŽI Oldřichovice—Dobrá
so 29. 5. 2010 9:00 STARŠÍ ŽÁCI Dobrá—Staříč 
so 29. 5. 2010 10:45 MLADŠÍ ŽÁCI Dobrá—Staříč 
so 29. 5. 2010 14:45 DOROST Dobrá—Sedliště 
so 29. 5. 2010 17:00 MUŽI Dobrá—Vendryně 
so 5. 6. 2010 9:00 STARŠÍ ŽÁCI Petřvald u K.—Dobrá
so 5. 6. 2010 10:45 MLADŠÍ ŽÁCI Petřvald u K.—Dobrá
so 5. 6. 2010 17:00 MUŽI Sedliště—Dobrá
ne 6. 6. 2010 14:30 DOROST Bukovec—Dobrá
so 12. 6. 2010 9:00 STARŠÍ ŽÁCI Dobrá—MFK Havířov B
so 12. 6. 2010 10:45 MLADŠÍ ŽÁCI Dobrá—MFK Havířov B
so 12. 6. 2010 14:45 DOROST Dobrá—Václavovice 
so 12. 6. 2010 17:00 MUŽI Dobrá—Jablunkov 
ne 20. 6. 2010 14:45 DOROST Písek—Dobrá
ne 20. 6. 2010 17:00 MUŽI Nebory—Dobrá



NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

14

MVDr. Jiří Karásek, 1.veterinární klinika, Sadová 1158,
738 01 Frýdek–Místek, tel.: 558 638 260

P O Z V Á N K A
Dovolujeme si vás pozvat na očkování psů proti vzteklině, které se bude

v Dobré konat v sobotu 10.4.2010 na těchto místech:

před Obecním úřadem Dobrá 08.00—09.00 hodin
Kamenec u mostu 09.15—10.00 hodin

U Bistra směr Pazderna 10.30—10.45 hodin

Letošní očkování má platnost dva roky. Pozvánka se vztahuje na psy vakcino-
vané naposledy v roce 2008. Cena za vakcinaci činí 150 Kč a je splatná ihned při
očkování. Každý pes obdrží potvrzení do očkovacího průkazu. Evidenční známky
se budou letos vydávat pouze na vyžádání za příplatek 20 Kč. Zajistěte prosím
doprovod, který je schopen udržet psa při zákroku. Neposílejte se psy nezletilé
děti a nezapomeňte očkovací průkaz.
Při vakcinaci bude možno zakoupit tablety na odčervení a přípravky proti ble-
chám a klíšťatům. Pokud máte zájem o společnou vakcinaci vztekliny a infekč-
ních nemocí, je nutno tuto skutečnost nahlásit telefonicky na č. 558 638 260.

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

Masérské, rekondiční, regenerační služby a provoz solária

C Y K L O B A R
739 51 Dobrá, č.p. 957, objednávky na tel. 603 539 723
Po, St 13.30—18.30 hod., Út, Čt, Pá — 7.30—14.30 hod.

Nabízíme: 
MASÁŽNÍ SLUŽBY — klasické masáže, ruční lymfatické masáže,

čínská TUINA masáž, havajské masáže, baňkování.
HYDROMASÁŽNÍ LÁZEŇ — vířivá nebo perličková vana, tlaková

hydromasáž.
SOLÁRNÍ LÁZEŇ — solárium ERGOklasLINE Super Turbo Power 44/4.
Vystavujeme dárkové permanentky, služby je možno také čerpat přes

úhradu zaměstnavatelem z FKSP nebo prostřednictvím dárkové poukázky
Sodexho Relax Pass, Flexi Pass, Focus Pass a UNIŠEK.

Po regeneračních procedurách jste zváni k příjemnému posezení
a občerstvení v restauraci Cyklobar, přístup na internet zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu! Více informací: www.cyklobar.cz
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Právní záležitosti
projedná a vyřídí s občany a podnikateli každou středu mezi 16.30 — 18

hodin v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu v Nošovicích — zelená budova
(vedle rest. „Radegastův šenk", v přízemí se nachází „Potraviny") JUDr.

Marcela Žoričová, formou poradenství z oblasti občanského, obchodního
a rodinného práva a sepisování listin, žalob, smluv vč. Kupních, darovacích,

také převody nemovitostí, věcná břemene apod.
Kdykoliv můžete telefonovat na tel.č. 603 447 219.

Advokátní kancelář Havířov–Město, Na Fojtství 8
Tel., fax: 596 810 741, mobil: 603 447 219, e–mail: zoric@atlas.cz

Je vhodné předem zatelefonovat.

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
Alena SOBKOVÁ

Dobrá č. 508 (u nádraží)

Provádíme:
— šití dámských oděvů
— šaty — kostýmy — kalhoty — kabáty
— opravy oděvů, výměna zipů
— zkracování délek
— zužování a jiné opravy

Vždy pondělí a středa 17.00—19.00 hodin
Informace na tel. č. 732 239 610

AUTOŠKOLA JISKRA — Jiří Kreuziger
Nabízí výuku a výcvik v učebně Dobrá — budova obecního úřadu

2. poschodí.
Vždy v pondělí a středu od 14.45 do 16.15 hodin.

Tel. č.: 603 442 920, 608 122 522.

Nabízím pronájem bytových jednotek v obytném domě
v Dobré a ve Frýdku–Místku

Jedná se o byty 2+1, 3+1, 3+1+lodžie
Byty a domy jsou po rekonstrukci.

Možnost pronájmu včetně zařízení bytu.
K bytu je také možnost si pronajmout garáž.

Kontakt: 603 854 852, email: alosed@seznam.cz

Koupíme rodinný dům nebo pozemek k výstavbě RD v Dobré a okolí.
Cenu respektujeme, solidní jednání.

Kontakt: 777 822 942
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Z fotoalba místostarosty:

Obrazové ohlédnutí
za Mezinárodním dnem
žen
a výstavou hraček, knih
a dobových fotografií
našich seniorů.
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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 15. dubna 2010. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 starosta

558 412 301 místostarosta
558 412 308 Iveta Schejbalová, vedoucí úřadu

Referát vnitřních věcí:
558 412 311 Marcela Krestová, sekretariát, podatelna, občanské

průkazy, ověřování
558 412 307 Lenka Hlistová, matriční úřad, ohlašovna, ověřování,

objednávka služeb, občanské průkazy

Finanční referát:
558 412 305 Marcela Kolková, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, místní poplatky, povolení průjezdu

přes most

Referát stavebního úřadu:
558 412 302 referent stavebního úřadu
558 412 310 Zdeňka Sikorová, samostatný referent referátu

stavebního úřadu, stavby Nošovice, Vojkovice,
Horní Domaslavice, Nižní Lhoty

558 412 304 Markéta Řízková, referent referátu stavebního
úřadu, silniční správní úřad, kácení dřevin 

Referát správy a údržby majetku:
558 412 309 Bohuslav Sikora, vedoucí referátu správy a údržby

majetku
— — —

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


