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VáÏení spoluobãané,
horké letní dny střídají občasné bouřky a nikomu z nás se nechce číst dlouhé
články, neboť chceme trávit své volné chvíle u vody, posezením u grilu či jinak
účelněji a příjemněji. Z tohoto důvodu ani já vás nebudu zatěžovat příliš dlou-
hými informačními články a jen velice krátce vám odpovím na nejčastěji kladené
otázky za poslední týdny.

Proč se nestaví splašková kanalizace (Dobrá — rozšíření splaškové
kanalizace)?

Firma, která vyhrála výběrové řízení, požadovala po obci bezdůvodně stále více
peněz a chtěla dodávat méně kvalitní trubky, než obec požadovala. Nakonec jsme
přistoupili na jejich návrh a spolupráci jsme dohodou ukončili.

Co bude dál, bude se vůbec ještě kanalizace stavět?
Ano, rozhodně se bude ve stavbě pokračovat. Momentálně běží v pořadí druhé

výběrové řízení na zhotovitele stavby Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace, vý-
sledky by měly být známy počátkem září 2010 a pokud vše bude mít hladký průběh,
budeme ve stavbě pokračovat začátkem října 2010. Mohou však nastat komplikace,
a to podnět k prošetření výběrového řízení podaný na Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže, jak je všeobecně známo — občanem, který to s Dobrou myslí jedině
dobře a chová se stejně při každém výběrovém řízení — v tom případě by byl začá-
tek stavby minimálně o 3 měsíce opožděn.

Proč se neopraví výkop po kanalizaci v centru obce, práší se z něj?!
Vím, že příliš teplé počasí bez dešťových srážek a zejména neukáznění řidiči, kteří

nerespektují dočasné snížení průjezdní rychlosti, způsobují problémy s vířícím
prachem z výkopu. Bohužel, po vybrání nového zhotovitele a při pokračování
stavby se bude do výkopu znova zasahovat — je nutno protlakem vyvést kanalizační
přípojky na druhou stranu hlavní cesty a výkopem zbudovat přípojky k nemovitos-
tem. Jakmile toto bude provedeno, nic by nemělo provedení opravy bránit. Prosíme
vás o trpělivost nad současným stavem silnice, ze kterého nikdo z nás nemá radost.

Proč se neopravují chodníky a staví se park; kolik to bude obec stát?
Chodníky v centru se neopravují, protože nejsou vyvedeny kanalizační přípojky

od hlavního řádu k nemovitostem. Je potřeba kanalizační přípojky zbudovat a pak
teprve opravovat chodníky, při opačném postupu by nové chodníky byly znehod-
noceny, došlo by k sednutí výkopu a následnému propadu. V letošním roce jsme
požádali o dotaci na opravu chodníků, kterou jsme, bohužel, nedostali. 

Na rekonstrukci parku jsme žádali o dotaci celkem 2×, kdy poslední žádost do Re-
gionálního operačního programu Moravskoslezsko — Rozvoj venkova, byla úspěšná
a dotaci jsme získali. Rekonstrukce parku bude nakonec stát 5 072 170 Kč včetně
DPH, spoluúčast obce — 7,5 % ve výši cca 380 412 Kč a zbylých 92,5 % ve výši
4 691 758 Kč z dotace. 

Bude letos Velká doberská a kdy?
Ano, i v letošním roce připravujeme v pořadí již 8. ročník akce s názvem Velká do-

bérská. Hlavní část programu se bude odehrávat v sobotu 28. srpna na multifunkč-
ním sportovišti a nově by se v neděli 29. srpna dopoledne měla uskutečnit netra-
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diční olympiáda zástupců obce Dobrá a slovenské Ochodnice, které se můžete ak-
tivně zúčastnit. Rovněž se připravuje výstava ke stému výročí Krajinské výstavy ko-
nané v roce 1910 v sále základní školy. Zcela jistě nás budou čekat smíšený volejba-
lový turnaj a fotbalový turnaj staříků — pánů nad 35 let. Předpokládáme rovněž
účast zástupců polské družební obce Buczkowice. S ohledem na finanční možnosti
obce se kulturní program stále připravuje a včas vás seznámíme, formou plakátů
a na internetových stránkách obce www.dobra.cz, na co se můžete těšit. 

Je pravda, že se bude opravovat autobusová zastávka na středu obce,
a proč se rovnou neopraví obě?

Je pravda, že autobusová zastávka na Dobrá–střed, ve směru od Českého Těšína
do Frýdku–Místku (naproti PNS) se v průběhu prázdnin opraví. Oprava byla vysou-
těžena za cca 66 tisíc korun. Protější zastávka zatím opravena nebude, a to zejména
z finančních důvodů, kdy se předpokládá, že kromě opravy zastávky by se na tomto
místě měly zbudovat veřejná WC. Tento úkol však čeká na představitele obce v dal-
ším volebním období.

Těším se na další dotazy k dění v obci a přeji všem pěkné a odpočinkové letní dny.
Bc. Alice Tancerová, starosta obce

Dûkujeme, Maru‰ko
Jsou dny v životě člověka, které si pamatujeme málo, jsou dny, které nám nikdy

z paměti nevymizí. Mezi ně patří zcela určitě loučení s aktivním pracovním půso-
bením.

Je to pouze pár dnů, kdy zahrada mateřské školky praskala ve švech a kdy paní ře-
ditelka organizovala dětský den plný zábavy, soutěží a her.Poslední červencový den
končí se svým celoživotním pracovním procesem paní ředitelka Mateřské školy
v Dobré, paní Marie Němcová. Ve školce v naší obci působila paní učitelka od roku
1969, od roku 1988 se stala ředitelkou. Za celá dlouhá léta se snažila o vytvoření
podnětného prostředí a o zformování pedagogického sboru zkušených, obětavých
a nadšených pedagogických pracovnic, které vychovávaly a vzdělávaly naši nej-
mladší generaci. Za tak dlouhá léta působení zažila paní Marie jak dny plné úspě-
chů, radosti a legrace, tak dny obtížné, plné hledání a překonávaní překážek. O tam
vlastně celý život každého člověka je. I v létech svého působení jako ředitelka školky
nepřestávala pracovat s dětmi, které naplňovaly její vize a sny o tom, jak by měla
současná mateřská škola vypadat. My teď víme, že se to paní ředitelce Marii Něm-
cové podařilo a patří jí zato poděkování nejen samotných dětí a jejich rodičů, ale
také zřizovatele Mateřské školy v Dobré, obecního úřadu.

Albert Einstein řekl: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ Paní Marie
Němcová svůj pracovní život věnovala našim dětem. V každém zanechala stopu ně-
čeho nového, každé o něco obohatila. Pevně věříme, že nadcházející dny zaslouže-
ného odpočinku prožije paní ředitelka v pevném zdraví a pohodě a že se s ní bu-
deme i nadále vídat ať při pomoci v naší školce nebo při kulturních akcích obce.

Během dětského dne nádherně svítilo sluníčko. Přejeme Ti milá Maruško, ať slu-
neční paprsky prozáří každý nadcházející den!

Ladislav Žurek, místostarosta obce
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UPOZORNùNÍ pro obãany obce Dobrá
Poplatek za odpady na rok 2010, 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 31. 8. 2010.

Popelnice, které nebudou označeny nálepkou rok 2010, nebudou po tomto ter-
mínu vyváženy.

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

Případné dotazy na tel.č. 558 412 306 — paní Jana Kolářová.

HARMONOGRAM sběru nebezpečného odpadu
proběhne v obci Dobrá dne 4. 9. 2010 na těchto stanovištích:

Dobrá — u lesa (u Křibíka) 8.30 — 08.45 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

chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky
Rozbité či rozbalené
televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky,

pračky

Velkoobjemové odpady
skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace
Zpětný odběr elektrozařízení — pouze kompletní, nerozbalené
Lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby,fritovací hrnce, varné kon-

vice, vařiče, myčky nádobí,vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tis-
kárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

PRÁVNÍ PORADNA 
Právní konzultace pro občany obce Dobrá proběhne ve středu 1. 9. 2010, 6. 10.

2010, 3. 11. 2010, 1. 12. 2010 vždy v době od 16 do 18 hodin v budově Obecního
úřadu Dobrá, 1. poschodí, zasedací místnost č. 18. 

Právní poradna pro občany obce Dobrá je zdarma.

Výstava o minulosti Dobré
proběhne ve víceúčelovém sále ve škole

pro veřejnost od soboty 28. do úterka 31. srpna 2010.
V sobotu od 10 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin,

v pondělí a úterý jen odpoledne od 15 do 17 hodin.



Základní ‰kola v Dobré informuje ...

N E P Ř E H L É D N Ě T E …  N E P Ř E H L É D N Ě T E …  N E P Ř E H L É D N Ě T E …  

KURZ ANGLIČTINY PRO (úplné) ZAČÁTEČNÍKY V ZŠ DOBRÁ
Chcete se naučit anglicky, ale nemáte základy? V naší škole opět proběhne kurz

anglického jazyka pro dospělé. Je určen těm, kteří se chtějí naučit jazyk, ale vyučo-
vání mohou věnovat maximálně 90 minut týdně. Výuka probíhá v pomalejším
tempu, v němž student získá základy daného jazyka potřebné pro základní do-
mluvu a porozumění. 

Kurz se rozběhne v období 5. 10. 2010 — 31. 5. 2011. Individuální přístup ke kaž-
dému posluchači je samozřejmostí. Maximální počet posluchačů v 1 třídě je 16, mi-
nimální 11. Obsah a tempo výuky lektor vždy aktuálně přizpůsobuje účastníkům.
Cena kurzu je 3170 Kč. Je možno zaplatit ve dvou splátkách. První úvodní hodina
se uskuteční dne 5. 10. 2010, každý nový uchazeč obdrží informační mail o zahájení
kurzu. Pokud budete mít zájem, pošlete prosím své jméno, adresu a kontakt na sebe
na tuto adresu: rtvrda@zsdobra.cz

Parametry kurzu:
Trvání kurzu: 5. 10. 2010—31. 5. 2011 (úplní začátečníci — pouze pro dospělé)
Lektor: Mgr. Renáta Tvrdá
Doba výuky: úplní začátečníci: úterý: 16.15—17.45 hod.
Intenzita: 1 × 90 minut týdně, celkem počet vyučovacích hodin 66
Úroveň: začátečníci — elementary
Místo konání: ZŠ Dobrá, odborná učebna cizích jazyků
Konečná cena kurzu: 3170 Kč (bez učebnic)
Učebnice: Face2Face elementary (učebnice si posluchači sami obstarají po do-

mluvě s lektorem, přibližná cena — učebnice 415 až 500 Kč, pracovní sešit 215 Kč).
Mgr. Renáta Tvrdá, Mgr. Eva Brudíková

âERVEN V NA·Í ·KOLCE
DNESKA (NE)JEDEM DO ZOO

Stejně letos jako vloni se nám vzhledem k nepřízni počasí nepodařilo zrealizovat
náš školní výlet do zoo. Doufejme, že snad příští rok se počasí umoudří a děti ko-
nečně uvidí zvířata, o kterých umí moc krásnou písničku.

DĚTSKÝ DEN 
Dětský den si děti letos opravdu užily, počasí nám přálo, a tak děti mohly soutě-

žit, sportovat, opékat párky, zkrátka trávit veselé odpoledne společně se svými ro-
diči na zahradě naší školky. Dětem se dětský den určitě líbil, i někteří rodiče nešet-
řili slovy chvály.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
V měsíci červnu se v naší MŠ koná již tradiční pasování předškoláků na školáky.
Pasování tentokrát předcházela pohádka „Pat a Mat“, na kterou se společně po-

dívaly děti ze všech tříd. Pohádka skončila, mladší děti odešly a zůstali jen naši
předškoláci, za kterými postupně přicházeli jejich rodiče.

Všichni společně prožívali jedny z posledních svátečních chvil ve školce.
Pat jednotlivé předškoláky pasoval na školáky, Mat jim pogratuloval a paní uči-

telky z jednotlivých tříd dětem předávaly knihu na památku i s pamětním listem.
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Takto byli postupně pasováni předškoláci z Broučků, Delfínků,Včeliček i Sluníček.
Chtěli bychom poděkovat pí Chrobokové, mamince Denisky, za zprostředkování

a zajištění absolventských triček pro naše předškoláky.
Třída Broučků děkuje p. Křižákovi, tatínkovi Sárinky, za sponzorování společného

loučení s předškoláky naší třídy. Děti strávily příjemné dopoledne v Zanzibaru, ob-
čerstvily se nanukem, pitím i sladkostmi.

Také bychom rádi poděkovali babičce a dědečkovi Nikolky Musiolkové za zapůj-
čení malé čtyřkolky. Spanilou jízdu využily všechny děti, které projevily zájem.

Přejeme všem pěkný zbytek prázdnin, mnoho prosluněných, veselých chvil
a v září se těšíme

NA SHLEDANOU. Mgr. D. Dvořáčková

Sportovní komise pfii Radû obce Dobrá
Zve všechny příznivce sportu a dobré zábavy na 4. ročník plážového fotbálku

„Zanzibar".
Družstvo 5 hráčů (3 hráči v poli), zápisné 100 Kč/1 osoba.
Den konání: 21. 8. 2010 od 9.00 hodin
Místo konání: Zanzibar ve Skalici.
Hráči obdrží občerstvení a svačinku.
Po skončení turnaje je pro všechny soutěžící připravená bohatá tombola.
Přihlášky na tel. č. 723 086 364 pan René Křižák.
Přijďte v hojném počtu vytvořit skvělou atmosféru jako v loňském roce.

Za sportovní komisi René Křižák

DOBERSK¯ KULTURNÍ SPOLEK INFORMUJE
Koncem srpna se bude konat výstava o životě v Dobré, která se bude pořádat

u příležitosti 100. výročí konání Krajinské výstavy. Také náš Doberský kulturní spo-
lek chce pomoci kronikáři se sbíráním vhodných exponátů a jejich instalací. Proto
se obrací s prosbou především na naše organizace a spolky, bývalé funkcionáře, pa-
mětníky, aby zapůjčili cokoli, co by výstavu obohatilo, aby ostatní občané a hlavně
mládež viděli, „jak šel v Dobré čas“. Exponáty nemusí být v nejlepší kvalitě, ani moc
staré, postačí, když budou vypovídat o historii Dobré a životě lidí v Dobré. Mohou
to být výrobky a věci technické (samozřejmě takové, které se nám vejdou na vý-
stavní stůl či panel), ale i netechnické — například: úřední písemnosti, psané i tiš-
těné dokumenty vztahující se k naší obci a jejím obyvatelům, otisky pečetí a razítek,
společenská uznání, fotografie veřejných akcí, veřejných budov i rodinných domů
a chalup, ale i přírody, pohlednice, obrazy našich malířů, rukopisy a díla našich li-
terátů, drobnosti jako jízdenky, jízdní řády, učebnice, sešity a veškeré záležitosti
školní včetně předmětů denní potřeby. O totéž žádáme bývalé živnostníky, obchod-
níky, řemeslníky nebo jejich potomky, ale také nejširší veřejnost.

Pokud byste měli nějaké takové písemnosti a předměty, napište nám prosím, o co
se jedná a kde vás najdeme. Výstava bude po celou dobu střežena, nemusíte se tak
obávat o ztrátu svých předmětů. Informaci o možnosti zapůjčení těchto věcí pro-
sím pište na e–mail: vystava@dobrakultura.cz nebo ji můžete vhodit do schránky,
která je za tímto účelem umístěna na Klubu Krteček vedle Restaurace u Pantlíka.
Děkujeme za pomoc při nalezení vhodných materiálů pro tuto výstavu.



Fotosoutěž. V březnovém Zpravodaji jsme vyhlásili soutěž amatérských fotografů
s tématy Krajina a památky v Dobré a Život a lidé v Dobré. Do posledního květno-
vého dne se nám do Fotosoutěže přihlásilo 23 fotografů, kteří do soutěže zaslali cel-
kem 67 fotografií. Nyní probíhá hlasování na internetových stránkách Doberského
kulturního spolku, o.s. — www.dobrakultura.cz. Fotografie jsme zaslali i odborné
porotě a na konci prázdnin vyhlásíme nejlepší amatérskou fotografii této soutěže
v každé z kategorií.

Neváhejte a hlasujte pro fotografii, která se vám nejvíce líbí, můžete tím rozhod-
nout i vy o vítězi této soutěže. Pro vítěze jsou připraveny praktické ceny, které vyu-
žijí při fotografování. 

Mgr. Vítězslav Pantlík, Doberský kulturní spolek, o.s.

âERVENEC V LESE A NA POLÍCH
Na konci července a začátkem srpna je největší událostí v přírodě vrcholící srnčí

říje. Na loukách i polích můžete i v pravé poledne vidět, jak se srnci prohánějí za sr-
nami. Laik by skoro řekl, že srnec spíš srnu vyhání ze svého teritoria, ale je tomu ji-
nak. Srna se srnci dlouho brání a utíká před ním, sama se tak připravuje na vhodný
okamžik k založení nového rodu, a zároveň tak může zjistit, že daný srnec je dosta-
tečně silný, aby si ji udržel. Až po několika dnech „se mu poddá". Zajímavostí srnčí
říje je také počasí, které srnčí zvěři v říji vyhovuje. Laik by se domníval, že chladnější
počasí je vhodnější, opak je však pravdou. Dá se říci, že čím větší vedra, tím aktiv-
nější je zvěř v říji. 

V tomto období můžeme také sledovat, jak jeden srnec prohání druhého a to ta-
kovou rychlostí, že člověk nedokáže ani zpozorovat jaký srnec kolem něj proběhl.
Srnci si utvářejí svá teritoria a ty si pak hlídají před jinými konkurenty, někdy tako-
vým způsobem, že slabší sok svým zraněním může podlehnout. 

Srnčí zvěř má — dalo by se říci — zázračnou schopnost latentní (skryté) březosti.
Ač jsou srny oplodněny již v létě, tak se zárodek v děloze srny počne vyvíjet až v pro-
sinci a srnčata se rodí koncem května a začátkem června. Srnčí zvěř podle počasí
pozná jak úrodný a na potravu hojný bude nastávající rok, což ovlivní počet zá-
rodků v děloze srny, kterých je obvykle jeden až tři. 

V červenci začínají žně a po žních se pole pro zvěř stane na nějakou dobu prosto-
rem připomínající poušť. Strniště jsou málo úživná, zvěři se změní prostor, ve kte-
rém žila, pole jsou holá, nemají se kde skrýt. V tomto okamžiku již začíná péče mys-
livců o zvěř — zejména drobnou (v našich podmínkách bažanty a zajíce). S posled-
ním klasem, který zmizí z pole, by měl každý zodpovědný myslivec založit první kr-
mivo do zásypů pro pernatou zvěř a drobné ptactvo. 

Jednou z možností, jak eliminovat náhlé změny v zemědělsky obhospodařované
krajině, je obnova mezí a remízků oddělujících jednotlivé půdní bloky. Na této čin-
nosti, podporující ekologickou stabilitu krajiny, se podílí také myslivci z MS
Dobrá–Pazderna. 

Jedním z příkladů je projekt osazení meze ve spolupráci našeho sdružení a MS
Bruzovice, který jsme realizovali na hranici obcí Pazderna a Bruzovice. Tuto mez
jsme osadili na podzim roku 2007 a dodnes se o ni staráme. Přes léto se musí obko-
sit keře, které jsme tam nasadili a na podzim se provádí například nátěr keřů
a stromků jako ochrana před okusem zvěří a hlodavci a dosazení odumřelých, popř.
zvěří poškozených sazenic. Jedná se o pruh o šířce 5 metrů a délce 500 m. Vysadili
jsme zde 500 ks stromků (třešeň ptačí, jeřáb ptačí, dub letní a lípa srdčitá) a 1500 ks
keřů (ptačí zob, svída krvavá, trnka obecná, šípek obecný a líska obecná). Stromky

7
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jsme individuálně oplotili, abychom zabránili škodám z okusu. K oplocení každého
stromku jsme použili 3 kůly a oplocenkové pletivo. Navíc, abychom předešli neú-
myslným škodám působeným zemědělskou činností na výsadbě, tak jsme vytýčili
okraje tohoto remízku pomocí 160 ks oplocenkových kůlů.

Realizace akce byla časově dosti náročná, celkem jsme při přípravě a osazení re-
mízku odpracovali 1100 hodin. Další hodiny jsme strávili následnou údržbou vý-
sadby. Místo se stalo již v roce výsadby jakousi oázou pro drobnou zvěř a ptactvo
uprostřed zemědělsky obhospodařovaných polí, rádi jej vyhledávají také různí
dravci — z těch vzácnějších např. Moták Pochop. Je také útočištěm srnčí zvěře, která
zde má kromě úkrytu také hojnost potravy i po posečení okolních polí.

Obdobné remízky se i nadále snažíme osazovat, i když již v mnohem menším roz-
sahu, tak aby zvířata kolem nás měla dostatek prostoru, kde mohou nalézt útočiště.

Bc. Lukáš Pantlík, Mgr. Vítězslav Pantlík, MS Vrchy Dobrá—Pazderna

Mezinárodní fotbalov˘ turnaj v Ochodnici
Dne 3. července 2010 uspořádala obec Ochodnica mezinárodní fotbalový turnaj

za účasti fotbalistů Ochodnice, Dobré a Mucharze. Naše fotbalisty v turnaji zastu-
povali muži vedení Pavlem Baranem, který byl zároveň hrajícím trenérem. Dalšími
zástupci doberských fotbalistů byli T. Kendzior, D.Šmahaj, J. Filipčík, P. Baran, V. Fi-
gura, J. Gryžboň, J. Pánek, K. Janíček, Z. Staňko, P. Rajnoch, L. Šmahaj, P. Bednárek,
O. Glogar, T. Horáček. 

Turnaj začal již v 9 hodin ráno, a to zápasem Ochodnice a Dobré, který byl velice
vyrovnaný. Dobří doberští fotbalisté vyhráli zápas jediným, ale za to nádherným gó-
lem. 

Po prvním poločase se konalo oficiální zahájení turnaje, účastníci z Polska totiž
měli menší zpoždění. Turnaj byl zahájen promenádou mažoretek, které předvedly
dokonale secvičené sestavy. Malé mažoretky uvítaly všechny tři týmy vlajkami jejich
států a Evropské unie. Pak už následovalo jen focení a zápas pokračoval druhým po-
ločasem.

Druhý zápas se odehrál mezi týmy Dobré a Mucharze. Na polských fotbalistech
bylo znát, že jsou na rozdíl od našich mladých fotbalistů odpočatí. Zápas byl taktéž
velice vyrovnaný a naši fotbalisté v něm vyhráli skórem 3:2, přestože se skoro až do
konce zdálo, že zápas skončí remízou. Sluníčko už nepříjemně pálilo a únava byla
ke konci zápasu znát na obou stranách. Proměněnou penaltou si naši fotbalisté za-
ručili vítězství v celém turnaji. 

Za poledního sluníčka se odehrál poslední zápas mezi Ochodnicí a Mucharzem.
Ten se vyznačoval trošku nestandardním pískáním jednotlivých ofsajdů a podob-
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ných zákroků v neprospěch polských hráčů, ti to ale nesli statečně a hráli doslova
a do písmene do posledních sil. Koncem zápasu již hráli pouze v počtu devíti hráčů,
a to z důvodu zranění a odstoupení brankáře. Zápas skončil nakonec 7:0 pro
Ochodnici, byť padlo celkově 10 golů, některé z nich však nebyly oprávněně uznány.
Poláci bojovali srdnatě až do konce, i když porážka byla nevyhnutelná, za což si za-
sloužili uznání všech diváků i spolubojovníků. 

Naši fotbalisté vyhráli nádherný pohár, který zařadí mezi ostatní úspěchy, kterých
není málo. Po vyhlášení nejlepšího týmu a druhého a třetího místa již pokračovala
družná zábava mezi jednotlivými účastníky. Vůbec nikomu nevadila ani menší ja-
zyková bariéra mezi účastníky, kdy v polštině nebylo rozumět úplně všemu, což se
ale vždycky následně vysvětlilo. 

Naši fotbalisté šířili slávu doberského fotbalového klubu i v zahraničí, za což jim
všem děkujeme. Mgr. Vítězslav Pantlík, zastupitel obce Dobrá
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Shrnutí uplynulé fotbalové sezóny pfiípravky
a ÏákÛ TJ Sokol Dobrá

Prázdniny jsou v plném proudu, nová sezóna za dveřmi. Uplynulá sezóna
2009/2010 skončila v červnu závěrečným zhodnocením celé sezóny v pátek 18. 6.,
které se i přes přeháňkové počasí vydařilo. Jsme rádi, že mnoho rodičů, ale i praro-
dičů přišli mezi nás a s chutí se aktivně zapojili do zápasu s hned třemi družstvy pří-
pravky. Nejen samotný zápas, ale také soutěž střelců byla zpestřením posledního
fotbalového odpoledne v uplynulé sezoně. A jaká vlastně byla? 

Vynikajícím postupem starších žáků do krajské soutěže, jsme byli povinni posta-
vit mladší žáky, byť jsme neměli dostatek vhodných ročníků, což však mladí kluci
zejména z ročníku 1999 zvládli. Byla to pro ně příležitost zahrát si už na velkém
hřišti, proti mnohdy starším borcům. Jejich výsledky se postupem času zlepšovaly
na čemž měli velkou zásluhu trenéři Martin Budínský a Přemysl Bednárek. Pří-
pravka byla celkově oslabena o celý ročník 1999 a proto se nepřihlásila do soutěže,
zaměřila se na turnaje Zimní ligy FM, kde zejména v kategorii mladších přípravek
předvedla vynikající výkon a pouze neúprosná pravidla a podzimní onemocnění ji
nedovolili sehrát finále o celkové umístění. Dále jsme se v přípravce zaměřili na
další nábory mladších ročníků, kde jsme na konci sezóny přivítali taky ročníky
2005. Pro všechny trenéry to byla titěrná práce, která však snad přinese v příštích le-
tech nějaký úspěch. Trenéři Jaroslava Velčovská, Miroslav Pavlásek, Tomáš Lepík
a Radim Miarka přizpůsobovali rozčlenění tréninků do jednotlivých kategorií podle
věku a schopností. Také se nám podařilo obsadit druhé místo na prestižním mezi-
národním turnaji v Palkovicích se starší přípravkou, zde se nejvíce ukázalo jak kluci
v mladších žácích fotbalově vyrostli. 

Fotbálek rodiče proti přípravce —
tentokrát vyhráli rodiče!

<< Dort pro přípravku.
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Starší žáci si po celou dobu působení v krajské soutěži vedli velmi dobře a pohy-
bovali se v horních patrech tabulky. Vynikající týmová práce trenéra Romana Val-
ného. Skoro celý tým byl tvořen z ročníku 1995, což způsobilo, že jejich odchodem
do dorostu je nutné opustit tuto soutěž, protože bychom nepostavili mladší žáky,
resp. tvořila by je hlavně přípravka. Starší žáci se rozloučili se svým trenérem na me-
zinárodním turnaji v Metylovicích — jak jinak než vítězstvím! Opravdu nádherný
turnaj a kvalitní rozloučení hráčů se žákovským fotbalem a jejich trenérem. 

Kvalitní práci s dívčím fotbalovým týmem dokázala Jitka Drabinová, což bylo ko-
runováno výsledky v turnajích děvčat. Mnohdy také děvčata tvořili zajímavého sou-
peře při tréninkových zápasech přípravky.

V nové sezóně budou tedy žáci jen jedni tvořeni ročníky 1996—1999 přihlášeni
v okresní soutěži a přípravka přihlášena v kategorii starší přípravek pro ročníky
2000, 2001 avšak budou doplněni o zralejší děti ročníku 2002, 2003. Dále budeme
hrát Zimní ligu, kde bychom chtěli obsadit všechny kategorie tedy i samostatně
mladší přípravku 2002 a mladší.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhají jak z organizováním různých akcí,
které dělají fotbal pro dětí zajímavější, ale také s dopravou, dokumentováním a dal-
šími činnostmi. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří nás dosud podporo-
vali a doufáme, že nás budou podporovat i nadále. 

Sledujte také náš web, kde se dozvíte aktuální informace o tréninku a kde najdete
zajímavé fotografie z různých akcí.

Za celý realizační tým Bc. Miroslav Pavlásek, www.fotbaldobrauf—m.blog.cz

Změna ordinační doby — DS Dobrá — MUDr. Iva Kučerová
9.8.2010 — 20.8.2010 7.30 — 9.00 hodin a středa 14.30 — 16.00 hodin

Změna ordinačních hodin — Obvodní lékař MUDr. Petr Moravec
V době od 23. 8. do 3. 9. 2010 — dovolená
23. 8. 2010 — zástup ve Vojkovicích
24. a 25. 8. 2010 od 12 do 16.00 hodin — ordinace v Dobré
26. 8. 2010 — zástup v Nošovicích
27. 8. 2010 — zástup ve Vojkovicích 
30. 8. 2010 — zástup na Lučině
31. 8. a 1. 9. 2010 od 12 do 16.00 hodin — ordinace v Dobré
2. 9. a 3. 9. 2010 — zástup na Lučině

ZÁJEZD
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobrá pořádá autobusový

zájezd Flora Olomouc — Hortikomplex a Horákovy školky s možností nákupu sad-
bového materiálu.

Zájezd se koná dne 8. 10. 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 paní Věra Pánková, tel. č. 605 342 175 a pan Čestmír Jež tel. č.

724 292 957.
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Soukromá hudební výuka
Kdo má zájem naučit se hrát na tyto hudební nástroje:
— zobcové flétny — sopránová

— altová
— tenorová
— basová

— klavír
— pozoun
— akordeon
Přihlaste se: DNE: 8. září 2010

KDE: v přízemí školní družiny ZŠ Dobrá
V KOLIK: 13.30 — 15.30 hodin

Schůzku si můžete individuálně změnit na tel. č. 604 821 849.
Těší se na vás — Miriam Dýrrová dipl.um.

Nabídka pronájmu bytů v obci Dobrá.
Pronajmu bytové jednotky 2+1 a 3+1

Byty jsou vybaveny kuchyní, WC, koupelnou s masážním sprchovým boxem.
Televizní příjem satelitní a digitální, internet.

Možnost pronájmu i bytu kompletně vybaveného.
Bytové domy jsou po rekonstrukci, v blízkosti středu obce.

Možnost pronájmu garáže.

Kontakt:
Sedlařík, Dobrá 581

Mobil: 603 854 852 • e–mail: alosed@seznam.cz 

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 restaurace »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.



PÁLENICE FRÝDEK–MÍSTEK
se sídlem v bývalém

SELIKU (Pionýrů 839) v MÍSTKU

zahájí letošní sezónu 16. srpna 2010

Ovoce k výrobě destilátu začneme přijímat a vykupovat od 16. srpna 2010 
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, 12 kg švestek nebo 14 kg hrušek
si za 30 dnů odvezete 1 litr 50 % kalvadosu, slivovice, hruškovice 

a zaplatíte jen 132 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 120 Kč
Cena za vypálení z dodaného ovoce 132 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně a DPH.

Upozorňujeme pěstitele na zákon č. 61/1997 Sb. §4, kde 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 • 558 431 700
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N A B Í Z Í M
— zemní a výkopové práce strojem (výkopy, základy, různé přípojky,

bazény, podklady pod zámkové dlažby, chodníky)
— terénní úpravy

Kontakt: tel.č. 774 681 700, 775 637 265
Jiří Fluksa, www.stavby–rd.cz, tel.č. 608 877 165

— stavby rodinných domů
— zateplení fasád — i s programem „Zelená úsporám"
— zámkové dlažby
— sádrokartony
— omítky
— obklady
— dlažby

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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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 16. září 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 Alena Alexová, samostatný referent referátu staveb-

ního úřadu, stavby Dobrá, Dobratice, Pazderna
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


