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Slovo starosty
Vážení občané,

jak jsme Vás již informovali, na pondělí 
14. března 2016 je svoláno 8. jednání Zastu-
pitelstva obce Dobrá, které má na programu 
schválení rozpočtu naší obce pro rok 2016, 
projednání smluvních vztahů s dopravci 
o zajištění ostatní dopravní obslužnosti na 
území obce nebo převody pozemků ve vlast-
nictví obce. Mezi další body patří hodnocení 
strategického plánu rozvoje obce Dobrá na 
období let 2014–2020 nebo zprávy o čin-
nosti kontrolního a fi nančního výboru. 

Naše poděkování patří společnosti
HMMC s.r.o., která z nadačního fondu 
„DOBRÝ SOUSED“ podpořila v tomto 
roce dva projekty. Finanční částku ve výši 
70.000,- korun si rozdělí Základní orga-
nizace Českého svazu zahrádkářů z Dob-
ré a oddíl Judo Dobrá. 

Zástupci společnosti HMMC s.r.o. nám 
v minulém týdnu doručili 3 200 ks refl ex-
ních pásků, které Vám budou dodány do 
poštovních schránek. Povinnost nosit re-
fl exní pásky za snížené viditelnosti při pohy-
bu mimo obec je stanovena novelou zákona 
o silničním provozu. Společnosti HMMC 
s.r.o. za její dar velmi děkujeme.

V sobotu 27. února 2016 proběhlo 
v tělocvičnách základní školy otevřené Mis-
trovství Euroregionu Beskydy v judu, které 
uspořádal Sportovní klub policie – oddíl 
judo Dobrá. Této sportovní akce se účastnilo 
více než 300 závodníků, z nichž někteří při-
jeli ze sousedních polských či slovenských 
oddílů. Děkujeme všem organizátorům za 
úspěšné zvládnutí této velké sportovní akce. 

Kulturní komise ve spolupráci se základ-
ní a mateřskou školou uspořádala v pátek 
4. března u příležitosti svátku MDŽ hezkou 
akci ve společenském sále. Chtěl bych podě-
kovat všem dětem, které svými vystoupení-
mi popřáli všem maminkám a babičkám vše 
nejlepší k jejich svátku. Také děkuji kulturní 
komisi a všem, kteří se na přípravě podíleli. 

 Na závěr mi dovolte, abych Vám všem 
popřál radostné prožití nadcházejících veli-
konočních svátků a hodně jarní pohody.

 
Ing. Jiří Carbol

starosta obce
j

o silničním provozu. Společnosti HMMC 
s.r.o. za její dar velmi děkujeme.
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Územní plán Dobrá
Tvorba nového územního plánu každé 

obce je velmi zdlouhavým procesem, který 
prochází mnoha připomínkovými řízeními 
a vyjádřeními ze strany všech zaintereso-
vaných úřadů a institucí. Ani Územní plán 
Dobrá není výjimkou.

Aktuálně se nacházíme v závěrečné 
etapě schvalovacího procesu a mohu vám, 
milí spoluobčané, sdělit, že od 1. března
2016 do 30. března 2016 bude návrh Územ-
ního plánu Dobrá vystaven k veřejnému 
nahlédnutí.

1, na Obecním úřadě v Dobré (vždy 
v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin, 
v úterý, ve čtvrtek a v pátek pak od 8.00 
do 11.00 hodin) ve 2. patře – informace 
budou k dispozici v kanceláři č. 22 u paní 
Markéty Řízkové (558412304) nebo paní 
Aleny Alexové (558412302).

2, na magistrátu města Frýdku-Místku, 
odboru územního rozvoje a stavebního 
řádu, Radniční 1148, kanc. č. 407 (pon-
dělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin, čtvr-
tek od 8.00 do 15.00 hodin, úterý, pátek 
od 8.00 do 13.30 hodin),

Návrh Územního plánu Dobrá bude 
zveřejněn v elektronické podobě na 
internetových stránkách obce Dobrá: 
www.dobra.cz pod odkazem Obec Dobrá 
– dokumenty ke stažení – územní plán.

Podle ustanovení § 52 odst. 1, staveb-
ního zákona, mohou námitky proti návrhu 
Územního plánu Dobrá podat pouze vlast-
níci pozemků a staveb dotčených návrhem 

řešení, oprávněný investor a zástupce veřej-
nosti.

Podle ustanovení § 52, odst. 3, staveb-
ního zákona, může nejpozději do 7 dnů ode 
dne veřejného projednání každý uplatnit 
své připomínky a dotčené osoby podle odst. 2 
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru nemovitostí dokladu-
jící dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad 
jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhů-
tě stanoviska k částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny. K později 
uplatněným stanoviskům, připomínkám 
a námitkám se nepřihlíží.

Připomínky a námitky lze podle usta-
novení § 172 odst. 4, správního řádu přede 
dnem konání veřejného projednání uplatnit 
písemně na adrese: Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor územního rozvoje a stavební-
ho řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Mís-
tek. Připomínky musí splňovat náležitosti 
podání podle § 37, správního řádu, tj. musí 
být patrné, kdo připomínku uplatňuje, které 
věci se týká a co se navrhuje.

Při veřejném projednání se podle § 22 
odst. 3, stavebního zákona, stanoviska, ná-
mitky a připomínky uplatňují písemně a musí 
být opatřeny identifi kačními údaji a pod-
pisem osoby, která je uplatňuje a připojí se 
k záznamu o průběhu veřejného projednání.

Podle ustanovení § 52, odst. 1, staveb-
ního zákona, Vám oznamujeme, že veřej-
né projednání k návrhu Územního plánu 
Dobrá se uskuteční dne 30. března 2016 
v 17 hodin ve společenském sále Základní 
školy Dobrá.  

Milan Stypka
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Odpadové hospodářství v naší obci
Rok 2016 přináší hned několik změn 

v řešení odpadového hospodářství na území 
naší obce.

Vzhledem k tomu, že od konce minulého 
roku mohou občané využívat služeb sběrné-
ho dvora, zbavit se tak přebytečného odpa-
du ze svých zahrad a příbytků, aniž by jej vo-
zili několik kilometrů a utráceli drahocenný 
čas a peníze za pohonné hmoty, dochází 
k některým změnám a opatřením v nakládá-
ní s odpady.

V letošním roce z výše uvedených dů-
vodů nebude organizována akce „putující“ 
kontejner. Sběr pneumatik – zdarma – bude 
probíhat celoročně ve sběrném dvoře. Stej-
ně tak do určených nádob (kontejnerů) ve 
sběrném dvoře budete moci uložit biolo-
gicky rozložitelný odpad (trávu, listí, malé 
větve apod.).

V rámci pravidelného setkání vedení 
Frýdecké skládky, a.s. se zástupci obcí, které 
s touto společností v oblasti nakládání s od-
pady spolupracují, byly prezentovány nové 
postupy a vize v tomto oboru v rámci České 
republiky.

V nejbližším období bude ukončena 
možnost skládkování v tak objemné míře, 
jako tomu je doposud, prioritou se sta-

ne spalování odpadů, ale především jeho 
SEPARACE. Zde si dovolím malou, ale vý-
znamnou vsuvku a poděkuji jménem vedení 
obce všem občanům i podnikatelům, kte-
ří odpady třídí, dbají na to, aby docházelo 
k jejich následnému zpracování a dalšímu 
využití. Zpravidla se díky zodpovědným 
občanům a fi rmám umisťujeme na před-
ních příčkách v okrese Frýdek-Místek. Sami 
jistě víte, že v obci je více než dvacet stano-
višť s barevnými nádobami určenými pro 
separovaný sběr. Některá stanoviště jsou 
historicky umístěna na ne příliš vhodných 
místech (v přímém sousedství zahrad či 
rodinných domů…) – za což se velmi 
omlouváme, ale našlo-li by se jiné variant-
ní řešení, rádi bychom stanoviště přesunuli 
jinam.

Samozřejmě také v naší obci ne každý 
dokáže odložit ten konkrétní odpad do té 
dané barevné nádoby. Ne každý občan chá-
pe, že i nádoby se někdy naplní a že prostě 
do nich již nic dalšího nevejde. Z fotografi í 
je zřejmé, že vítr pak dokáže místo separa-
ce řádně zaneřádit. Nádoby jsou vyváženy 
v pravidelných intervalech, v současné době 
jsou „modré“ nádoby (zvony) vyměňovány 
za jiné, s vrchním plněním. 
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Závěrem mi dovolte jednu poznám-
ku z pracovního setkání zástupců obcí 
s pracovníky Frýdecké skládky, má přímou 
souvislost se separací, tříděním odpadu 
z domácností a fi rem, obchodů, restaurací 
apod. – aktuální cena za uložení jedné tuny 
všeobecného, netříděného komunálního 
odpadu (v převažující míře ze 110 l domov-

ních popelnic) činí 700,- Kč – v roce 2023 
to bude minimálně 1850,- Kč za 1 tunu! 
Proto všechny občany, kteří poctivě třídí, 
prosím – třiďte i nadále, a vy ostatní, kte-
ří jste až dnes v článku pochopili, k čemu 
jsou ty různobarevné nádoby všude po obci, 
zkuste třídit taky, aspoň někdy, ale začněte, 
díky moc.

Zástupci HMMC na návštěvě v naší obci

Dobrý soused 2016
Již pátým rokem dbá vedení společnos-

ti Hyundai Motor Manufacturing Czech 
(HMMC) na okolní obce a všem 13 vybra-
ným přispívá na jejich aktivity. Naše obec 
– na rozdíl od obcí sousedních – se vždy 
snažila celou částkou pomoci v činnos-
ti vždy jednomu žadateli, ať už se jednalo 
o TJ SOKOL, nebo SDH, či včelaře – jed-
nalo se o částku 50.000,- Kč a tato byla 
každým z obdarovaných duchaplně a zod-
povědně použita na základě zpracovaného 
a vedením HMMC akceptovaného projektu.

V letošním roce se fi nanční podporu 
zvýšila na 70.000,- Kč a „šanci“ dostali dva 
subjekty – oddíl juda a spolek zahrádká-
řů (ČZS Dobrá). Oba subjekty zpracovaly 
projekt, v něm uvedly, na jakou činnost fi -
nanční podporu využijí – v případě judistů 

se bude jednat o výraznou částku (ve výši 
40.000,- Kč) k pokrytí nákladů na soustře-
dění sportovců z řad dětí a mládeže, zahrád-
káři absolvují naučný a poznávací zájezd 
(30.000,- Kč). (Pokud byste se chtěli s obě-
ma projekty seznámit detailněji, jsou k dis-
pozici v kanceláři místostarosty.)

Vzhledem k tomu, že HMMC nemíní ze 
své podpůrné strategie nic měnit, oslovuji 
další spolky, svazy, oddíly, nechť zváží už do 
blízké budoucnosti, zda by podobnou část-
ku ke svým aktivitám nepotřebovali, zdali 
by jim taková fi nanční injekce nepomohla 
řešit některé zamýšlení, ale nákladné akti-
vity. Skauti? Šprtci? Senioři? Někdo další?

Milan Stypka

Dnem 20. února 2016 vstoupila v plat-
nost novela zákona o silničním provozu, 
která ukládá chodcům povinnost nosit na 
oděvu refl exní prvky při pohybu po ko-
munikacích mimo obec za snížené viditel-
nosti.

V pátek 26. února 2016 jsme na obec-
ním úřadě přivítali ofi ciální a nahlášenou 
návštěvu odpovědných pracovníků Hyun-

dai Motor Manufacturing Czech. Jako kaž-
dá správná a slušná návštěva ani oni nepřišli 
s prázdnýma rukama. 

V souvislosti s výše uvedenou novelou 
zákona o silničním provozu a s ohledem na 
vyšší míru ochrany zdraví a života chodců 
nás přijeli obdarovat refl exními páskami.

Uvádím-li, že pásky, které umožní v ne-
osvětleném, tmavém prostoru silnice řidiči 
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Beseda ke „kotlíkovým“ dotacím
Ve středu 24. 2. 2016 se v pozdních od-

poledních hodinách uskutečnila beseda na 
téma „Kotlíkové“ dotace. Společenský sál 
se zaplnil několika desítkami zájemců z řad 
našich občanů. 

Vedení obce nepodcenilo organiza-
ci a pozvalo si nejpovolanějšího člověka 
z Krajského úřadu Moravskoslezského kra-
je, pana Mgr. Nazima Afanu, pověřeného 
zastupováním funkce vedoucího oddělení 
strukturálních fondů.

Přednášející ve svém vystoupení infor-
moval přítomné o stavu a počtu podaných 
žádostí o dotaci, zejména se však věnoval 
problematice zpracování obsahu žádostí, 
spolupráci žadatelů s energetickými exper-
ty, uváděl příklady řešení doporučených 
mikroprojektů (jako doprovodných a po-
vinných úprav příbytků a jejich částí), upo-
zornil na dodržení pravidel pro podávání 
žádostí – zejména na „podpis experta“ (do-
poručené mikroprojekty), dále na doklad 
o zřízení bankovního účtu a také na udělení 
souhlasu s podáním žádosti ze strany spolu-
majitele nemovitosti (pokud je tato v podílo-
vém vlastnictví). Po hodině byl dán prostor 
dotazům přítomným.

Vzhledem k tomu, že následující beseda 
byla velmi obsažná, dovolím si opět zařadit 
za tento článek pracovní materiál (manuál) 
pro žadatele o „kotlíkovou“ dotaci.

Závěrem uvedu jen důležitá čísla a jedno 
datum - 29. duben 2016 je konečným ter-
mínem pro podávání žádostí v „první vlně“ 
– ty další dvě – zhruba ve stejné výši jako 
v případě té aktuální, tedy cca 450 mil. Kč
– budou vyhlášeny postupně (termíny ješ-
tě známy nejsou), aktuální stav žádostí je 
v převisu, tedy je podáno tolik nabídek, že 
ve svém objemu přesahují prostředky pro 
ně určené – proto vedení KÚ MSK jedná 
se zástupci Ministerstva životního prostře-
dí ČR o navýšení fi nančních prostředků 
o 250 mil. Kč. 

Osobně děkuji všem občanům, kteří se 
stali aktivními účastníky besedy – zájem ze 
strany občanů naší obce je zřejmý, kéž by se 
někteří z přítomných rozhodli pro změnu 
vytápění… protože některé ze „znečišťova-
telů“ našeho domácího ovzduší jsem mezi 
účastníky hledal marně.

Milan Stypka

spatřit obce na vzdálenost až 180 m, byly 
předány nám, znamená to, že jsme jich ob-
drželi bezmála 3200 kusů, tedy pro každého 
občana naší obce jednu pásku!

Jednou z podmínek dárců je rozdat 
pásky tak, aby se opravdu dostaly ke všem 
občanům. Rozhodli jsme se pro následující 
formu vydávání – pásky vám budou dodány 
do poštovních schránek v počtu dle trvale 
bydlících osob.

Společnosti Hyundai Motor Manufactu-
ring Czech tímto děkujeme.

Děkuji rovněž našim seniorům i žákům 
5. ročníku základní školy za účast při předá-
vacím ceremoniálu. 

Nepodceňujte, prosím, své zdraví a bez-
pečnost svých dětí, nestyďte si pásku při 
chůzi po krajnici nasadit, předejte možným 
neblahým následkům.

Milan Stypka 
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Díky kotlíkové dotaci můžu
v naší obci i já lépe dýchat.

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
…získejte až 150.000,- Kč na nový kotel



3/2016

- 7 -



- 8 -



3/2016

- 9 -



- 10 -



3/2016

- 11 -



- 12 -

Obecní ples 2016
                Ohlédnutí a poděkování...

Poslední lednová sobota byla ve zna-
mení obecního plesu. Kolem sedmé hodiny 
večerní se společenský sál při základní škole 
pomalu plnil návštěvníky.

Úvod letošního obecního plesu obstarali 
svými krátkými projevy a zdravicemi sta-
rosta obce Dobrá Ing. Jiří Carbol, místosta-
rosta obce Mgr. Milan Stypka a zástupce 
družební polské obce Mucharz, Mgr. Jerzy 
Wojs.

Společným jmenovatelem těchto proslo-
vů bylo poděkování návštěvníkům plesu za 
aktivní přístup a osobní účast, srdečného 
přivítání se dostalo také hostům z Polska, 
a nebyli opomenuti ani členové kulturní 
komise, kteří se podíleli na organizaci sa-
motného plesu, přípravě a vedení soutěže 
o ceny, obsluze hostů. Zvládli vše na jasnou 
jedničku a pochvala náleží. Na akci spolu-
pracovali: paní Naďa Hadaščoková, Jana 
Blahutová, Romča Ponikvovová, Eva Březi-
nová, Markéta Nováková, Markéta Madajo-
vá, Barbora Vláčilová, Kateřina Nováková, 
panové Bob Matušek, Vítězslav Pantlík, 
Petr Mališ, Peťa Salamon a Jan Marenčák. 
Přidali se také externí pomocníci – paní 
Salamonová a pan Petr Novák.

I v letošním roce si mohli účastníci ple-
su koupit vstupenky s večeří. Ta byla opět 
na vysoké úrovni a je na místě poděkovat 
našim milým kuchařkám ze školní jídelny 
– paní Olga Mužná a Herta Kavková prostě 
navařily náramně, děkujeme.

Kulturní část obecního plesu obstara-
la především kapela, letos to byli pražští 
Caroline Band. Zahrála k tanci i ke zpěvu, 
každý si jistě našel tu svou… skladbu a mno-

zí protančili celou sobotní noc. Nechyběla 
ani taneční ukázka a pěvecké vystoupení, 
na pódiu se svým velmi vyspělým kvalitním 
výkonem prezentovala žákyně naší základní 
školy, slečna Nela Žáková, „hotová“ zpě-
vačka, a vyzpívala si nominaci na samostat-
ný umělecký blok v rámci Velké Doberské 
2016!

K plesu patří tombola. Dnes se ovšem 
říká soutěž o ceny, také na obecním plese se 
soutěžilo a výherci si mohli odnést některou 
z více než stovky cen. 

Na akci významně přispěli pan Jakub 
Milata a fi rma Sporting Ing. Vladimíra 
Hampla. Hodnotnými cenami úroveň celé-
ho plesu pozvedli následující sponzoři:

Společnost JEWA, Mary Kay, obec Mu-
charz, tiskárna Kleinwachter, fi rmy Beston, 
Vodotop a Helsinki Group, dále společnosti 
MOBIS, VÚHŽ, Pivovar Radegast, Zdravá 
výživa paní Táni Jursové, Vinotéka u Lexy 
paní Jany Šulíkové, Automotoslužby Non-
dek-Mlčák, přidali se naši zahrádkáři, vče-
laři i myslivci, náš ples neopomněla svou 
cenou posvětit ani Farnost Dobrá pana 
Bohumila Víchy, dále Potraviny paní Kvě-
toslavy Romandisové, Potraviny paní Petry 
Pernicové, Zelenina paní Slávky Polákové, 
Pekařství pana Libora Vaňka, přispěla rov-
něž společnost Mott Mac Donald, fi rma
Heinrich Inovation, JR Obuv paní Jany 
Růžičkové a Obuv Dobrá paní Jany Šulí-
kové, vždy na nás myslí TS, a.s., Frýdecká 
skládka, Satum Czech, SHARP Centrum 
Ostrava, nesmíme zapomenout na Jezdecký 
klub Dobrá a na Jízdárnu Dobrá pana Karla 
Klimka, Kožešnictví paní Jany Březinové, 
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Pálenici Ing. Ladislava Březiny, paní Alenu 
Legutovou, Lékárnu „Zdraví“ Dobrá paní 
Radmily Šugarové.    

Všem výše uvedeným moc děkujeme 
za přízeň, stejně si dovolujeme poděkovat 

rovněž všem návštěvníkům obecního plesu 
2016. Věříme, že nám zachováte přízeň také 
v příštích letech.

Milan Stypka

V Ý Z V A

K U L T U R N Í    P O Z V Á N K A
JARNÍ KONCERT

21. březen 2016    17.30 hodin
společenský sál při ZŠ Dobrá

Všem předsedům spolků, svazů, sdruže-
ní, oddílů, klubů, které aktivně vyvíjejí čin-
nost na území obce Dobrá.

V souvislosti s blížícím se termínem 
dokončení rekonstrukce budovy hasičské 
zbrojnice si dovolujeme oslovit všechny 
předsedy a vyzvat je k vyjádření stran využití 
nových prostor k jejich činnosti.

Zajímá nás váš zájem tyto prostory vy-
užívat pravidelně (např. 1x, 2x týdně…), 
v pravidelných časech, nebo jen nárazově 
(přednášková činnost, významné schůze, 
besedy apod.).

Pokud byste měli záměr některé části 
budovy využívat a k činnosti potřebovali 

vybavení (stoly, židle, skříně apod.), uveďte 
své požadavky do odpovědi, kterou zašlete – 
prosím – na emailovou adresu: 
mistostarosta@dobra.cz do 31. 3. 2016.

Vedení obce na základě vašich poža-
davků zorganizuje schůzku se zástupci zá-
jemců. Výsledkem by měl být časový rozvrh 
užívání prostor a optimalizace vybavení, po-
třebného k činnosti jednotlivých zájmových 
skupin.

Děkujeme vám za plnohodnotnou zpět-
nou informační vazbu.

Milan Stypka

V rámci již tradičního koncertu, který organizuje paní Miriam Dýrrová, se představí 
žáci Soukromé hudební výuky, své umění představí také studenti Janáčkovy konzervatoře 

Ostrava. Uslyšíte sólisty, kvarteta, orchestr – a zazní skladby z oblíbených fi lmů 
o Shrekovi, Harrym Potterovi, Pánu prstenů a mnoha dalších.

Večerem vás budou provázet herci Janáčkovy konzervatoře Ostrava.
Srdečně vás zveme na kvalitní muzicírování.
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Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100 Kč.
                                                 Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 % sazby.
                                                 Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1341 + čp.

Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.
                                                           Děti od 11 - 15 let včetně – ve výši 50 % sazby.

Osvobozeni od poplatku jsou: - děti do věku 10 let včetně
                                                           - občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatek je možno uhradit během března až do konce srpna 2016.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1337 + čp.
(zaplatíte-li převodem, známku na popelnici Vám doručíme) 

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 8. 2016

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

POPLATEK ZE PSŮ

JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2016

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
DOBRÁ – KAMENEC

Svoz popelnic v této lokalitě proběhne i 25. 03. 2016 na Velký pátek.



3/2016

- 15 -

Právní poradna
pro občany obce Dobrá  bude probíhat vždy první středu v  měsíci, od 16 hodin, tj. 
6. dubna, 4. května, 1. června 2016, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací 
místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2016
4. dubna, 2. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince 
– příspěvky možno zasílat vždy do 12 hodin.

Probírka lesního porostu

O činnosti fi nančního výboru

Nabízíme zájemcům o dřevo možnost odtěžit si z lesa, který je v majetku obce, dřeviny 
určené ke kácení a to za cenu odebrané dřevní hmoty s podmínkou, že část kmene stromů 
zůstane ležet na místě.  

Zájemci se mohou hlásit do konce měsíce března na obecním úřadě u p. Markéty Řízkové,
kancelář č. 22, tel 558 412 304, mob. 734 678 217, nebo e-mail rizkova@dobra.cz

Přednost dostanou občané, kteří dosud nabídku na odtěžení dřeva z obecního lesa 
nevyužili.

Na začátku příspěvku dovolte malé 
opakování. Finanční výbor zřizuje zastupi-
telstvo obce. Jeho posláním je především 
provádět kontrolu hospodaření s majetkem 
a s fi nančními prostředky obce. Současný 
fi nanční výbor pracuje od svého ustanove-
ní 6. listopadu 2014 ve složení Drahomíra 
Gongolová, Josef Karásek, Lukáš Krupa, 
Lukáš Vláčil a Tomáš Vojtovič. 

O naší činnosti jsme vás informovali 
v Doberských listech v březnu minulého 
roku. Od té doby se fi nanční výbor sešel 
k  sedmi dalším jednáním. Nejprve jsme 
projednávali závěrečný účet obce, zprávu 
o inventarizaci majetku, účetní závěrku, 
to vše za rok 2014. Se změnou v zákoně 
o rozpočtových pravidlech územních rozpo-

čtů zastupitelstvo obce rozhodlo o svěření 
pravomoci provádění rozpočtových změn 
obecní radě. V průběhu roku 2015 došlo 
k osmi rozpočtovým změnám, které jsme 
projednali. Dále jsme se na několika jedná-
ních zabývali žádostí občanského sdružení 
Dobrá 3000. Občanské sdružení žádalo od 
obce vyplacení pojistného plnění za opravu 
aleje na Vrchách, která je vysázená na obec-
ních pozemcích. Před koncem roku 2015 
jsme dostali k projednání návrh obecně 
závazné vyhlášky o místním poplatku „za 
odpady“. V souvislosti s přijetím úvěru ve 
výši 20 mil. Kč byl přepracován rozpočto-
vý výhled obce na roky 2016–2020 a tímto 
rozpočtovým výhledem jsme se také v zá-
věru minulého roku zabývali. Náročný úkol 
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na nás čekal na začátku letošního roku, a to 
provést kontrolu správnosti čerpání fi nanč-
ních příspěvků, které byly v minulém roce 
poskytnuty z rozpočtu obce spolkům a cizím 
subjektům. Z obecního rozpočtu bylo po-
skytnuto celkem 26 subjektům 915 680 Kč, 
vyčerpáno bylo 910 584 Kč. Pro srovnání 
v roce 2014 byly fi nanční příspěvky poskyt-
nuty rovněž 26 subjektům ve výši 872 500 
Kč, vyčerpáno bylo 865 828 Kč. 

Chtěla bych za všechny členy fi nančního 
výboru poděkovat Marcele Kolkové, vedou-
cí fi nančního odboru, za přípravu podkladů 
a za veškerá poskytnutá vysvětlení a infor-
mace, které jsou pro naše jednání potřebné. 

Rovněž děkuji starostovi Jiřímu Carbolovi, 
který se často zúčastňuje našich jednání. 
Ochotně odpovídá na dotazy členů výboru 
k projednávaným záležitostem, k tomu, co 
se zrovna v obci děje i k jiným problémům, 
které je zajímají, a také nás informuje o zá-
měrech obce do budoucnosti. 

Mohu konstatovat, že náš tým se od 
konce roku 2014 zapracoval, a zdárně plní-
me všechny úkoly. Se zápisy ze všech našich 
jednání se můžete seznámit na interneto-
vých stránkách obce.

Drahomíra Gongolová,
předsedkyně fi nančního výboru

Pozvánka na burzu dětského oblečení
Komise pro rodinu a občanské záležitos-

ti při OÚ Dobrá Vás opět zve na burzu dět-
ského oblečení, která se uskuteční ve dnech 
8. a 9. dubna 2016 ve víceúčelovém sále ZŠ 
v Dobré. 

Pro ty, kteří přijdou poprvé, uvádíme 
následující informace. Do prodeje můžete 
nabídnout kojenecké a dětské jarní a letní 
oblečení do 10-ti let věku dítěte, vše dohro-
mady v maximálním počtu 50 kusů. 

Pro urychlení vybíraní oblečení je nutná 
registrace maminek. Maminka, která bude 
chtít nabídnout věci k prodeji, se předem 
přihlásí na mail: komiseprorodinu@post.cz

Po té jí bude přidělen registrační kód, 
kterým označí své věci (lístkem připíchnu-
tým nebo přilepeným), společně s uvede-
ním ceny a zároveň sepíše seznam věcí vč. 
ceny, který předá členům komise. Je nutné 
zajistit, aby označení bylo stabilní a nedo-
cházelo k jeho odlepení nebo odpadnutí. 

Registrace bude probíhat od 29. 3. 2016 
do 6. 4. 2016.
Burza proběhne s následujícím programem:

Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré 
v pátek 8. 4. 2016 v době od 9,30 hod. do 
11,00 hod. a od 15,00 hod. do 17, 00 hod.  

V sobotu 9. 4. 2016 v době od 9,00 hod. 
do11,00 hod. proběhne samotná burza, na 
které můžete jiné zboží zase nakoupit.

Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů 
se uskuteční rovněž v sobotu 9. 4. 2016 v 
době od 13,30-14,00 hod. Nevyzvednuté 
věci, budou věnovány na charitu.

Věci musí být čisté a v dobrém stavu.
Věříme, že si pro své děti vyberete vhodné 
oblečení. Těšíme se na vás.

Za Komisi pro rodinu
a občanské záležitosti

Žižková Marie
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Ochotnický spolek Malenovický v Dobré
V pátek 15. 4. v 19 hod. ve společenském sále při ZŠ Dobrá se uskuteční divadelní před-

stavení v podání Ochotnického spolku malenovického, jehož členem je i StarDance-ový po-
rotce Zdeněk Chlopčík. Tento amatérský divadelní spolek nám představí svou autorskou 
(tragi) komedii Hmyz a jiná havěť.

Děj se odehrává v zemi pod Velkým Maliníkem, v blízkém okolí Malého Mraveniště, tedy 
v kraji mezi Velkým červeným mraveništěm na východě a nahnědlými lesními mravenci ze 
severozápadu. Daleko na západě za rybníkem je brambořiště, kde žijí hlavně mandelinky 
a zbytky původních červených mravenců. Na jihu je region ohraničen Pískovnou, za kterou 
už nejspíš není nic než velké horko, alespoň podle poznatků cestopisce a dobrodruha Marca 
Mola.

Mezi hmyz se vydáváme 
v době převratných společen-
ských změn. Starý nefunkční 
systém (komunarchie) se prá-
vě zhroutil, země se ocitá na 
prahu demokratizačního pro-
cesu a čeká ji také řada ekono-
mických reforem – především 
privatizace mraveniště. Ale to 
je teprve začátek…

Přijďte se pobavit hrou, 
která nám jistě leccos připo-
mene. Vstupné bude 90 Kč.

Za Kulturní komisi
Jan Marenčák
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Výstava obrazů, koláží a dřevořezeb
Ve dnech 2. a 3. dubna 2016 vás zveme do společenského sálu při ZŠ Dobrá na výstavu 

prací výtvarníku z Dobré.
Výstava bude probíhat po oba dny od 10 do 16 hod, přičemž vždy od 14 hod. budete mít 

možnost zúčastnit se přednášky s diskuzí o malbě, koláži, enkaustice a dřevořezbě.
Po celou dobu výstavy budou na místě výtvarníci, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy 

a zajištěno bude i malé občerstvení. 
Na setkání s vámi se těší vystavovatelé

a členové kulturní komise
Vystavovatelé:

Tomáš Provazník (1967)
   Již v mládí jsem navštěvoval LŠU pod a pod vedením Karla Lepíka jsem dělal první kroky v kresbě a malbě. 

Pak jsem přes 20 let netvořil, takže takový druhý počátek se datuje na rok 2010, kdy jsem začal více tvořit. Od roku 
2013 jsem členem klubu výtvarníků V-Klub. Malování je pro mne velký koníček, ve kterém se snažím stále zdoko-
nalovat. Ve svých obrazech vyjadřuji pocity, myšlenky, můj pohled na svět. Maluji olejem na plátno, do některých 
obrazů zakomponuji i krásné nerosty jako jsou křišťály, avanturiny, růženíny, aragonity apod.

  Některé mé výstavy: Etno (F-M), kavárna Empatie, centrum zdraví Berkana, knihovna Frýdek-Místek 
a Raškovice. S klubem výtvarníků zámek Frýdek-Místek a galerie Hranice n. M.

Anna Sumcová (1946)
  Výtvarné tvorbě se věnuji dvacet let. V roce 1996 jsem absolvovala kurz fl oristiky a aranžování na zahradnické 

škole v Klimkovicích. Deset let působím ve výtvarné skupině Petra Bezruče v Ostravici a jsem členka V-klubu ve 
Frýdku-Místku. Spolupracuji s Muzeem Beskyd a pro MO SDČR FM instaluji výstavy výtvarných prací seniorů.
 V minulosti jsem pracovala pro ČSZ na výstavách v Ostravě, Olomouci, Frýdku-Místku, Dobré, Raškovicích 
a Morávce. S týmem výtvarnice Kateřiny Šedé jsem vystavovala své práce v Tokiu, Miláně, Berlíně a Luzernu. 
V současné době se věnuji tvorbě koláží a malbě voskem (enkaustice), k tomu jsem přidala přeměnu starých krajek 
a různých textilií do aktuální moderní podoby.

Mirka Ježková, roz. Březinová (1947)   motto:  Nikdy není pozdě začít...
Narodila se v Dobré roku 1947 a od sedmdesátých let žije a tvoří v Místku. Vyučila se a 40 let pracovala ve 

Válcovnách plechu. Svůj sen malovat si začala plnit až před odchodem do důchodu. U p. Elen Thiemlové studovala 
staromistrovskou olejomalbua v letech 2010-2014 absolvovala Lidovou konzervatoř. Od r.2008 začala vystavovat, 
např. v ostravských galeriích Viridian a Mlejn, v knihovně v Řepištích nebo Místku, nebo také na společné výstavě 
V-klubu na Frýdeckém zámku. Inspiraci na svá plátna olejem nebo akrylem hledá v přírodě.

Josef Kozel
Práce se dřevem a samorosty
Pravidelné výstavy: penzion Jízdárna na Morávce, resr. Klenot Kateřinice, hotel Freud Ostravice, dům zahrád-

kářů Frýdlant, Jiříkov, škola Skalice
Jednotlivé výstavy: hotel Javor – Řeka, frýdecký zámek, galerie Pod Sovou F-M, galerie Hranice n.M., DK 

Hodonín, Havířov, Lidový dům Místek, KD Skalice.
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Sportovní klub

Senioři sportují

Plán činnosti Klubu seniorů na 2. čtvrtletí

zdraví příznivce turistiky a zve na 1. výlet tohoto roku 16. 4. 2016. Cílem tentokrát bude 
posvátná hora Radhošť. Trasa dlouhá 12 km povede z Trojanovic na Radhošť, dále na Pus-
tevny a zpět do Trojanovic k autobusu. Sraz na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku v sobotu 
16. 4. 2016 v 7:55 hod. Věřím, že nás bude čekat již pravé jarní počasí a užijeme si hezký 
výlet do hor. 

Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel. 775 933 551 a těšíme se na vaši účast.

Za sportovní klub Renata Friedlová

Ve středu 10. února si Klub seniorů za-
jistil dvě dráhy v restauraci Šatlava v Místku 
a vypravil se, zahrát si bowling.

Počasí bylo v ten den velmi nepříznivé, 
podle pořekadla „že by ani psa ven nevy-
hnal“. Přesto se nás sešlo celkem 16. Po pří-
jezdu si každý objednal nějaké občerstvení, 
aby se uklidnil po cestování. Ve 14 hodin 
nám obsluha zapnula dráhy a začali jsme se 
věnovat hře. První hody neměly moc jisto-
tu, ale další byly již lepší. V časovém limi-
tu dvou hodin nám vyšly odehrát dvě kola 
a měli jsme toho tak akorát. Dosažené vý-
sledky byly podle fyzických dispozic, ale 

nikomu to nevadilo, podstatné bylo se zú-
častnit. Uhradili jsme občerstvení a vydali 
se směrem k domovu. Budeme se těšit na 
další sportovní akci.

Čeněk Juřica, předseda

Středa 20. dubna návštěva fi rmy MARLENKA - sraz na nádraží ČD ve 12:00 hod.,  
 odjezd do Frýdku a zde městskou dopravou č. 1 směr Lískovec - Fabík 
 točna. S sebou krabičku na dobroty. Zájemci se nahlásí u paní Krupové.
Středa 11. května oslava Dne matek s vystoupením dětí z mateřské školky, začátek 
 v 15:00 hodin
Středa 25. května smažení vaječiny v Kačabaru. Začátek v 15:00 hodin, s sebou vejce,  
 pažitku a dobrou náladu. Začne se vybírat 150,- Kč/osobu na zájezd.
Středa 8. června vycházka do okolí Dobré. Sraz ve 13:00 hodin u nádraží ČD.
Středa 22. června zájezd do Kroměříže, sraz v 8:00 hodin u kostela, cena 150 Kč/osobu

Ostatní středy 6., 13., 27. dubna, 4., 18. května,1., 15. a 29. června klubovna otevřena od 15 hod.
Čeněk Juřica, předseda
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Zahrádkáři informují
ZO ČZS Dobrá pořádá autobusový zá-

jezd. Dopoledne navštívíme výstavu Floria 
v Kroměříži, kde je možnost nákupu sadbo-
vého materiálu. Poté zajedeme do Milotic, 
zde si prohlédneme jeden z nejkrásnějších 
zámků, který je nazýván perlou jihovýchod-
ní Moravy a je národní kulturní památkou. 
Součástí zámku je krásná francouzská 
barokní zahrada, bažantnice, oranžérie, 
jízdárna a konírna vše tvoří unikátní archi-
tektonický celek, který se zachoval dodnes. 
Zájemci o nákup můžou navštívit i zámecké 

zahradnictví. Pak nás čeká už jen degustace 
vína, která bude pro nás připravená v zá-
mecké restauraci. 

Zájezd se koná dne 7. 5. 2016. Odjezd je 
z parkoviště u kostela v Dobré v 7.00 hod., 
předpokládaný návrat kolem 22.00 hod.

Přihlášky přijímají:

Čestmír Jež, tel: 724 292 957
Věra Pánková, tel: 733 522 049

Základní škola Dobrá informuje…
Turnaje ve vybíjené

– ZŠ Dobrá žije sportem
14. ledna se konal mezi žáky velmi ob-

líbený 3. ročník turnaje v dodgeballu. Tato 
hra je speciální druh vybíjené, ve které stojí 
proti sobě 2 družstva se šesti hráči a vzá-
jemně se snaží vybíjet. V této hře není nej-
důležitější střelba jako u klasické vybíjené, 
ale důležitější je chytání míče. Turnaje se zú-
častnily všechny třídy 2. stupně – celkem 10 
družstev. V kategorii 6. – 7. ročník zvítězila 
třída 7. B a v kategorii 8. – 9. ročník zvítězila 
s naprostým přehledem třída 9. A.

19. února se konal premiérově turnaj 
v německé vybíjené. V této hře, kde se hraje 
podle klasických pravidel vybíjené, se pou-
žívají branky pro vrácení hráčů do hry. Do 
turnaje se přihlásilo rekordních 11 třídních 
kolektivů. V kategorii 6. – 7. ročník zvítězila 
třída 7. B a v kategorii 8. – 9. ročník zvítězila 

třída 9. A. Vítězové byli odměněni sladkost-
mi a dorty.

Děkuji všem hráčům za účast na turna-
jích, za předvedené výkony a skvělé sportov-
ní chování. Klubu rodičů pak za sponzoring. 
Sportu zdar a vybíjené zvláště.

Mgr. Jiří Šmahlík

Zápasy ve vybíjené přinesly napínavé sportovní okamžiky.
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Konverzační soutěž v anglickém
a německém jazyce

Lyžařský výcvikový kurz 2016

Na konci ledna se konala na naší škole 
soutěž v konverzaci v anglickém jazyce pro 
2. stupeň. Soutěž byla zaměřena na ústní 
projev v anglickém jazyce na různá témata, 
ale i pohotové reakce na otázky porotců. Na 
soutěž byli učiteli anglického jazyka vybrá-
ni nejlepší řečníci 2. stupně. I přes všechnu 
nervozitu všichni podali úžasný výkon a po-
rota stála před nelehkým úkolem – vybrat 
2 nejlepší, kteří postoupí do okresního kola.  
Nakonec byli vybráni 2 vítězové – Josef Ko-
níček ze 6. A a Jiří Strnad z 9. B. 

Jak už bylo řečeno, tito 2 vítězové po-
stoupili do okresního kola, které se konalo 
dne 18. 2. Ve Frýdku-Místku. Stáli tak před 
velmi nelehkým úkolem – soutěžit s těmi 
nejlepšími z různých škol z celého okresu. 
Tentokrát museli žáci zvládnout 2 části sou-
těže, a to poslechové cvičení a ústní projev 
před několikačlennou komisí. 

Na stupně vítězů se úspěšně probojoval 
Jiří Strnad z 9. B, který se radoval z krásné-
ho 2. místa. Vše probíhalo opravdu na pro-
fesionální úrovni a už jen to, že se naši žáci 
dokázali takto krásně umístit, značí o jejich 
vynikajících komunikačních dovednostech 
v cizím jazyce.  Oběma chlapcům blahopře-
jeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy.

V únoru také proběhlo okresní kolo kon-
verzační soutěže v německém jazyce, naši 
školu reprezentoval Petr Gryžboň z 9. A. 
Nevedl si vůbec špatně a obsadil příjemné 
5. místo. Blahopřejeme a doufáme, že i pří-
ští rok naši žáci dokáží, že cizí jazyky jim 
nejsou vůbec cizí.

Mgr. Renáta Tvrdá

Po roční přestávce se naši sedmáci opět 
vydali na lyžařský výcvikový kurz s nocle-
hem. Kurz proběhl tradičně v lyžařském 
areálu Bílá ve Starých Hamrech. Kurzu se 
zúčastnilo rekordních 50 lyžařů, z toho 24 
úplných nováčků. 

Žáci byli rozděleni do čtyř výkonnost-
ních družstev. Pod vedením zkušených ly-
žařských instruktorů z řad učitelů se žáci 
učili lyžařským dovednostem. Odpolední 
a večerní program byl pod taktovkou 
žáků, kteří měli připravenu zajímavou 
náplň doplněnou o přednášky o bezpeč-

nosti na horách, vybavení lyžaře apod. 
Žáci po celý kurz premiérově bojovali 
o ceny pro nejlepšího lyžaře a lyžařku. Ne-
hodnotily se jen lyžařské dovednosti, ale 
i celkové chování na kurzu a ochota pomo-
ci spolužákům. Tuto cenu vyhrála Barbora 
Müllerová ze 7. C a Jan Stankuš ze 7. B. 
Všichni účastníci kurzu dále soutěžili o nej-
čistší a nejtišší pokoj. Nejlepší pak byli oce-
něni dorty. 

Celý kurz byl završen večerní diskotékou 
se společenskými hrami. Děkuji všem žá-
kům za vzorné chování během celého kurzu 
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Projekt Voda Živá

a všem kolegyním za spolupráci. Pevně vě-
řím, že se všem účastníkům kurz líbil a bu-
dou nadále rozvíjet své lyžařské dovednosti 

a lyžování se stane jejich koníčkem. Sportu 
zdar a lyžování zvláště!

Mgr. Jiří Šmahlík

Pět žákyň deváté třídy naší školy Mi-
chaela Konečná, Melanie Králíková, Nela 
Miková, Denisa Polková a Anna Skotni-
cová se zapojilo do půlročního projektu 
Voda živá. Tento projekt vyhlásilo sdružení 
Arnika, česká nezisková organizace, která 
spojuje lidi usilující o lepší životní prostře-
dí. Projekt je vlastně soutěží, která by měla 
podpořit celkový pohled na vodu a vliv člo-
věka na její kvalitu i na kvalitu ekosystému. 
Pomocí praktických úkolů, jako je práce 
s informacemi od úřadu, vlastní pozorová-
ní či hledání informací v odborné literatuře 
a na internetu, si soutěžící mohli uvědomit 
mnohé souvislosti a provázanost vodního 
prostředí jako celku.

A proč se děvčata do projektu zapo-
jila? Chtěla se co nejvíce dovědět o řece 
Morávce. A proč si řeku vybrala? Tato řeka 
se nachází nedaleko naší školy a dojdeme 
k ní asi za 15 minut. Řeku využíváme i v ho-
dinách tělesné výchovy - běh přírodou je pro 
nás určitě zajímavější než běhání dokolečka 
na hřišti. U řeky pravidelně plníme i roční-
kový projekt 7. tříd „Voda v životním pro-
středí člověka“. Ti, kteří jsou z Dobré, se 
u řeky procházejí, chodí si zaplavat nebo vy-
venčit pejsky. Její tok je velmi zajímavý, žijí 
zde chránění živočichové, jako např. marše 
Türkova, která žije na štěrkových nápla-
vech z celé ČR pouze zde. Na štěrkových ná-
plavech rostou dva kriticky ohrožené druhy 

Sněhu bylo dost a nadšení malých lyžařů neznalo mezí.
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květeny ČR židoviník německý a přeslička 
cídivka peřestá. Řeka protéká na svém hor-
ním toku Chráněnou krajinnou oblastí Be-
skydy. Z chráněných území, která s tokem 
přímo souvisejí, jsou to národní přírodní 
památka Skalická Morávka a chráněný tzv. 
Profi l Morávky. 

A jaké úkoly jsme musely splnit? 
V prvním úkolu jsme se zabývaly popi-

sem přírodního prostředí. Řeka Morávka 
pramení pod Bílým Křížem v Moravsko-
slezských Beskydech v nadmořské výšce 
800 m n. m. Je pravostranným přítokem 
Ostravice, do níž ústí ve Frýdku – Místku ve 
výšce 293 m n. m. Každá kapka vody z řeky 
urazí od pramene až do Baltického moře 
803 km. Plocha povodí řeky je 149,3 km2, 
délka toku je 30,9 km. Zjišťovaly jsme také, 
jak to vypadá s řekou po geologické stránce. 
Povodí patří do tzv. fl yšové oblasti, tvořené 
vrstevnatými strukturami pískovců, břidlic 
a jílovců, velmi náchylnými k erozi. Koryto 
řeky Morávky je tvořeno štěrkovými nápla-
vami, občasnými zářezy a peřejemi. Podél 
řeky se rozkládají typické lužní lesy, z nále-
tů se objevují i jehličnany, hlavně modříny 
a smrky. Z listnatých stromů zde roste hlav-

ně vrba jíva, vrba košíkářská, topol černý, 
olše lepkavá, bříza bělokorá, střemcha obec-
ná, třešeň ptačí, bez černý. Bylinný podrost 
tvořily v tomto období rákos obecný, křídlat-
ka, bršlice kozí noha, devětsil lékařský, kop-
řiva, kyčelnice, netýkavka žláznatá, barbor-
ka obecná, rdesno červivec, rukev obecná, 
sadec konopáč, zlatobýl kanadský. Nejvíce 
se to ve vodě hemžilo malinkatými rybička-
mi, po vodě se pohybovalo velké množství 
bruslařek a u vody a na vodě mnoho pavou-
ků – slíďáků. Také zde žije zajímavá dravá 
splešťule blátivá, nalezli jsme nymfy jepic, 
komárů, šidélka modrá, vážky ploské, ble-
šivce, raka říčního (jeho pozůstatky), vo-
duli obecnou, kamomila říčního, ploštěnku 
mléčnou, larvy vážky, pijavky. Na kamenech 
se vyhřívaly ještěrky, z žab byl nejčastější 
skokan hnědý. Kromě toho, co jsme samy 
nalezly při pozorováních, zjistily jsme, že 
voda v řece je velmi kvalitní, proto se zde 
můžeme setkat s chráněnou mihulí potoční, 
střevlí potoční, vrankami, jelcem, užovkou 
obojkovou, po celém toku s rakem říčním 
a v horním toku a na úseku řeky u VÚHŽ 
v Dobré i s překrásným ledňáčkem říčním. 
Kromě toho jsme ještě zahlédli i kachny di-
voké, volavku popelavou, na kamenech ve 
vodě skorce vodního nebo konipasy bílé. 
Svůj výzkum jsme musely zpracovat do ta-
bulky. 

V druhém úkolu jsme se zabývaly kva-
litou vody. Měřily jsme hodnoty pH – pH 
7 (neutrální voda), teplotu vody a obsah 
rozpuštěného kyslíku v mg/l. Kvalita vody 
v řece, tak jako v přehradě, má vynikající 
kvalitu. Správcem přehrady a celého vodní-
ho toku je státní podnik Povodí Odry. Dále 
jsme zjišťovaly, podle čeho se hodnotí kvali-
ta vody a jak fungují čističky odpadních vod.
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Třetí úkol byl zaměřen na život lidí 
v blízkosti řeky a ochranu před povodněmi. 
O historii řeky nám povyprávěl kronikář 
pan Rostislav Vojkovský. Velmi zajímavé 
bylo jeho povídání o tom, co všechno na řece 
fungovalo a jak to fungovalo. Byly to mlýny, 
pily, olejovny, hamry, valchovny, turbína na 
výrobu elektřiny, továrna na úpravnu sukna, 
velmi důležitá byla i vodní doprava, která 
umožňovala přepravu dřeva. Také se zmínil 
o historii povodní, které se pravidelně opa-
kovaly v jarních i letních měsících.

Kromě povinných úkolů jsme plnily 
i všechny úkoly dobrovolné. Velmi zajíma-
vá byla zjištění o tom, kolik vody proteče 
záchodem při spláchnutí a jak to konkrét-
ně vypadá na naší škole. Objem vody, který 
proteče při jednom spláchnutí, je až 10 lit-
rů. Při automatickém WC stop spláchnutí 
je spotřeba při malém spláchnutí asi 2 litry 
a při velkém 9-10 litrů. Jeden člověk tak 
ušetří denně až 50 litrů vody neboli necelé 
3 koruny. 

V naší škole je celkem 513 žáků, pokud 
půjde každý z nich 4x na WC, spotřebuje 
při velkém spláchnutí (10 litrů) asi 20 500 
litrů vody. Pokud by ale 4x spláchnul malé 
spláchnutí (2 litry), byla by spotřeba jen 
4 104 litrů. Tato čísla určitě hovoří za vše. 
K šetření s vodou je na toaletách a ve třídách 
umístěn letáček. 

Ve čtvrté zprávě jsme zhodnotily celý 
projekt. Tento půlroční projekt byl velmi 
naučný a dovedl nás k velmi zajímavým in-
formacím. Navštívily jsme čističku odpad-
ních vod ve Sviadnově a kořenovou čističku 
odpadních vod. Byly jsme rády, že jsme se 
mohly na vlastní oči přesvědčit, co se děje 
s vodou, která odchází z našich domácností. 
A pravdou je, že pohled nebyl zrovna pří-
jemný. Také bylo zajímavé zjištění, jak se dá 
ekologicky a úsporně hospodařit v domác-
nostech, čím se dají nahradit chemické čis-
tící přípravky či které chemické prostředky 
jsou šetrné k životnímu prostředí. Kromě 
zprávy jsme natočily i krátké video.

Na to, jak se nám náš výzkum a měření 
podařily, si budeme muset ještě chvíli po-
čkat. Komise, která se skládala z odborníků 
přes „vodu“, posuzovala pravidelně jednot-
livé úkoly. A jak rozhodne? Uvidíme. Ale 
i když v soutěži nezvítězíme, přesto v nás 
zůstane dobrý pocit, že jsme odvedly kus 
dobré práce. 

Žákyně 9. ročníků
Michaela Konečná, Melanie Králíková,

Nela Miková,  Denisa Polková
a Anna Skotnicová,

vedoucí práce
Mgr. Květoslava Lysková,

koordinátorka EVVO

Děvčata pátrala přímo v terénu po stopách fauny a fl óry, 
která se vyskytuju v okolí řeky Morávky.
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Přehlídka dětských recitátorů
Je úžasné, že láska k českému jazyku 

a ke kultuře nevymírá, ba naopak, děti se 
stále více nechávají okouzlovat krásným 
slovem. Jsme rádi, že i v tomto školním roce 
se na naší škole uskutečnila přehlídka dět-
ských recitátorů 1. stupně. Děti objevují stá-
le nové a nové básničky a touží po tom, aby 
se dostaly do školního kola. 

Tuto šanci mělo 40 dětí z 1. – 5. tříd 
a z nich jsme pak vybrali 9 nejlepších. Kryš-
tofa Bařinu, Elenku Malyškovou a Aničku 
Beloritovou z prvních tříd, Adélku Slovíko-
vou, Vojtu Sameše a Vítka Kulihu z druhých 
tříd, Klárku Stuchlíkovou ze čtvrté třídy, 
Klárku Školovou a Lukáše Nepožitka z pá-
tých tříd. Ti všichni postoupili do obvodního 
kola. 

To se uskutečnilo 23. února opět na naší 
škole v Dobré a zúčastnilo se ho dalších 
5 škol z našeho okolí. Konkurence byla ob-
rovská, porota měla práci nelehkou, ale na-
konec musela přeci jen vybrat 6 nejlepších, 
kteří se 15. března setkají s dalšími nejlep-

šími recitátory v okresním kole. Mezi nimi 
byl i náš druháček Vítek Kuliha, moc bla-
hopřejeme a budeme držet pěsti. Velké díky 
ale patří všem, kteří se zúčastnili, věříme, že 
příští rok se na ně štěstí usměje.

Recitaci se věnují také děti na 2. stupni. 
Školní kolo proběhlo již na podzim v rámci
školní recitační přehlídky Za trochu lásky.
Úspěšné recitátorky Viktorie Skotalová 
z 6. C, Šarlota Rainochová ze 7. C, Natá-
lie Žáková z 8. B a Barbora Pastrňáková 
z 9. B se zúčastnily obvodního kola na 2. ZŠ 
ve Frýdku-Místku. Holky recitovaly oprav-
du krásně a Natálie Žáková neměla ve své 
kategorii vůbec konkurenci a získala úžasné 
1. místo, které ji zajistilo postup do okresní-
ho kola. Všem děvčatům děkujeme, blaho-
přejeme k jejich výkonům a Natálce přejeme 
další skvělý úspěch i v dalším kole.

Nejlepší recitátoři byli oceněni krásnými knížkami.

Natálie Žáková svým výkonem nenechala nikoho 
na pochybách, že jí zaslouženě patří 1. místo, a ještě 
všechny přítomné pobavila svým vtipným textem.
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Řečtí bohové ve škole

Terezínské ghetto očima dětí

Antická kultura tvoří základ naší civi-
lizace, a proto i letos proběhl v 6. ročníku 
projekt Řecko a bohové navazující na výuku 
v hodinách dějepisu. Ve čtvrtek 18. února 
přišly děti do školy oblečeny ve vznešených 
kostýmech starých Řeků a Řekyň a po slav-
nostním zahájení, kdy je přivítali bohové 
Olympu sýrem, olivami a hroznovým ví-
nem, začaly plnit zajímavé úkoly týkající se 
starého Řecka a řecké mytologie.

Žáci se seznámili s dějinami olympij-
ských her, dozvěděli se, jak to bylo s trojským 
koněm a hlavně se věnovali řeckým bohům 
a příběhům, které jsou s nimi spjaty. Každý 
účastník projektu také vytvářel informační 
plakát o vybraném bohu či mytologické by-
tosti. Výsledky svojí badatelské práce pak 
mohli zúročit v hodinách dějepisu, kde svůj 
plakát v průběhu dalšího týdne prezentovali.

Všem se projekt velmi líbil a pochvalovali 
si, kolik zajímavého se během projektového 
dne dozvěděli. Pět nejlepších kostýmů bylo 
také oceněno sladkou odměnou. Těšíme se, 
že tento oblíbený projekt bude pokračovat 
i v dalších letech.

Mgr. Jan Lörinc

Ve čtvrtek 11. února si žáci 5. B v ná-
vaznosti na učivo vlastivědy prožili projekt 
„Terezínské ghetto očima dětí“. Samotný 
projekt si připravili žáci, kteří v loňském 
školním roce absolvovali víkendové progra-

my v Terezíně v rámci projektu „Převezmě-
te terezínskou štafetu“. Své role se zhostili 
opravdu výborně a umožnili tak svým mlad-
ším spolužákům získat informace o fungo-
vání protektorátního ghetta, životě v něm 
a o dětech dospívajících v ghettu. 

Žáci 5. B si tak formou netradičních vý-
ukových metod uvědomili, jak nespravedli-
vý a krutý byl život jejich vrstevníků v ghettu 
Terezín. Náplní projektu byly aktivity, které 
v sobě měly prvky zážitkové pedagogiky, 
např. balení kufru s vysvětlením důležitosti 
osobních věcí, výroba kulinářského pokrmu 
pod názvem „Sladké nic“, tajné vyučování, 
beseda s Petrem Ginzem, situační hra „Toul-
ky Terezínem“ aj. Věřím, že projekt byl pro 
žáky přínosný a zajímavý.

Jitka Drabinová

Děti ve starořeckých kostýmech plnily
mnoho zajímavých úkolů.

Děti se pomocí zážitkového učení dozvěděly mnohé o ne-
spravedlivém osudu židovských dětí za 2. světové války.
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Zeměpisná olympiáda
Naši žáci se i letos zapojili do zeměpis-

né olympiády pod hlavičkou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Na konci 
ledna nejprve proběhlo školní kolo ve třech 
kategoriích (A – 6. ročník, B – 7. ročník, 
C – 8. a 9. ročník), kterého se zúčastnilo 
přes 40 dětí. 

Vítěz každé kategorie postoupil do 
okresního kola, jež se konalo 16. února na 
6. ZŠ ve Frýdku-Místku. V tvrdé konkurenci 
téměř 30 škol naši reprezentanti rozhodně 
ostudu neudělali. Soutěž sestávala z práce 
s atlasem, vědomostních úkolů a nejtěžší 
praktické části. Tomáš Svoboda z 6. C se 
v kategorii A umístil na 7. příčce z 24 sou-
těžících, Filipu Sikorovi ze 7. C v kategorii 
B jen těsně unikl postup do krajského kola, 
když skončil na 4. místě z 24 soutěžících, 
Lukáš Mitura z 8. B získal 19. místo z 28 
žáků.

Všichni zúčastnění žáci zodpovědně 
reprezentovali naši školu a jejich výsledky 
dávají naději na úspěchy v dalších letech. 
Blahopřejeme a děkujeme.

Mgr. Lukáš KubienaNaši zeměpisní olympionici se zaslouženými diplomy.

Mateřská škola Dobrá informuje...

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Počasí posledních dnů nám spíše připomínalo „aprílové počasí,“ kdy za jeden den nám 

nasněžila snad největší nadílka sněhu v letošním roce, děti se začaly radovat, že si konečně 
užijí bobování na zahradě. Následující den však sníh téměř roztál, ještě začalo pršet a bylo 
po radosti. I přesto se však děti naší školky v minulém měsíci nenudily a zde máme důkazy:

KARNEVAL NAŠÍ MŠ V SÁLE ZŠ
Náš karneval probíhal vzhledem k vel-

kému počtu tříd opět dva dny. První den 
tančily a dováděly v sále ZŠ děti ze Včeli-
ček, Delfínků a Koťátek, následující den si 
karneval užívaly děti ze Sluníček, Broučků 

a Motýlků. O dobrou zábavu všech se posta-
rala p. uč. Mgr. Sikorová se svým souborem 
„Křesadlo.“ Karneval začal rejem masek, 
do kterého se postupně zapojily všechny 
princezny, princové, rytíři, víly, vodníci, 
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KONCERT HUDEBNÍ ŠKOLY
Dalším zážitkem našich dětí, tentokrát 

v roli posluchačů, byl koncert žáků hudební 
školy p. Dyrrové, který se opět konal v sále 
ZŠ. Děti si poslechly některé své kamarády 
ze školky, jež jim předvedli své první krát-
ké skladbičky na fl étnu i na klavír. Pak už 
přišli na řadu starší školáci. Ti nám zahráli 
již trochu složitější skladby a také písničky, 

nejrůznější zvířátka i všechny ostatní děti 
v maskách pirátů, zahradnic či roztleskáva-
ček. Děti se bavily při skvělých zábavných 
a sportovních hrách, za jejichž zdolání byly 
odměněny sladkostmi, prolézaly tunelem, 
tančily dle hudby. Karneval si všechny děti 
užily a příjemně unavené s červenými tvá-
řičkami se s rodiči vydaly domů.
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V termínu od 22. 2. – 26. 2. 2016 se 33 
dětí z Mateřské školy Dobrá zúčastnilo Ly-
žařského kurzu ve SKI areálu Bílá.

Výuka probíhala v Dětském lyžařském 
parku se 2 pojízdnými koberci, lanovým 
vlekem, moderním talířovým vlekem a ko-
lotočem na sněhu = nejmodernější dětský 
lyžařský park na Moravě se zasněžováním 
a dětskými překážkami. Po zvládnutí zasta-
vení v pluhu a oblouku v pluhu výuka pokra-
čovala na veřejných sjezdovkách SKI areá-
lu Bílá. Děti měly k dispozici šatny přímo 
v Dětském lyžařském parku, kde se přezou-
valy, svačily apod.

Dle pokročilosti byly děti rozděleny do 
skupin a přiřazeny ke konkrétním instruk-
torům, kteří hned první den ověřili pokroči-
lost dětí a podle toho upravili přiřazení do 
skupin. 

Poslední den pak proběhly závody, na 
které se přijeli podívat i někteří rodiče, aby 
podpořili své ratolesti.

Mgr. D. Dvořáčková
s přispěním Bc. M. Adamusové

které děti znaly a zazpívaly si je společně.   
Děti si zazpívaly píseň „Dělání“ z pohád-
ky „Princové jsou na draka“ a také píseň 
„Máme rádi zvířata“ za hudebního dopro-
vodu většiny žáků hudební školy. Nejvíce se 
našim dětem líbila hudba z fi lmu o Harrym 
Potterovi. Koncert se nakonec povedl a děti 
naší školky odcházely s dobrou náladou na 
vycházku či do parku. Děkujeme za koncert 
všem žákům a jejich učitelce p. Dyrrové.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA NA BÍLÉ
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Březen – měsíc čtenářů
v Místní knihovně v Dobré

Každoročně se naše knihovna připojuje 
k celorepublikové akci Březen - měsíc čtená-
řů. Také v letošním roce se mohou noví i stá-
vající čtenáři v rámci této akce zaregistrovat 
na ½ roku ZDARMA.

Ve vstupní hale knihovny jsme připra-
vili prodejní výstavu olejomaleb ostrav-
ské malířky Mileny Kantorové, věnované 
slavným osobnostem. Inspirovali ji např. 
Shakespeare, Pythagoras, Kolumbus nebo 
Jidáš. Větší plátna jsou pak vystavena v ZŠ 
Dobrá.

Odměníme nejaktivnější čtenáře za 
rok 2015, kteří od nás dostanou malý dárek.

Pro děti se ZŠ jsme připravili soutěž 
k 700. výročí narození Karla IV. Informace 
k soutěži děti dostanou v knihovně.

Novinkou letošního roku pro naše čte-
náře je půjčování zvukových knih (audio 
knih) na CD pro děti i pro dospělé, např. De-
ník malého poseroutky, Staré pověsti české, 
Robinson Crusoe nebo životopis Madeleine 
Albrightové.

Naši čtenáři i veřejnost, si mohou požá-
dat o zakoupení titulu do fondu knihovny. 
V roce 2015 jsme nakoupili asi 150 atrak-
tivních knih, jako tipy od čtenářů. Patří 
k nim například - Selekce a Elita, Muž bez 
psa, Minecraft, Hrob v horách, Horká půda, 
Prvok, tečka, šampón a Karel, Dublin Stre-
et, Dívka ve vlaku, Hotel Ritz, Abych pře-
žila, Rychlovky a chuťovky Břicháče Toma, 
250 zákonů lásky, Grey, Dívka v pavoučí síti 
nebo časopis Ptačí svět.

K nejpůjčovanějším titulům roku 2015 
patří:  Policie, Padesát odstínů šedi, Deník 
malého poseroutky, Analfabetka, která umě-

la počítat, Kytice, U nás v Dobré, Manželo-
vo tajemství a Krev na sněhu. K nejpůjčova-
nějším autorům u nás patří Vlastimil Vond-
ruška, Dominik Dán, Jo Nesbö nebo Karel 
Cubeca.

Z časopisů se nevíce půjčovaly Kvě-
ty, Epocha, Sedmička, Story, Naše krásná 
zahrada, Pěkné bydlení, Receptář nebo 
F.O.O.D. Děti si odnášely domů nejvíce 
Čtyřlístek, Simpsonovy, Bravo, Barbie nebo 
Toma a Jerryho.

Nabídku knih, časopisů nebo akcí na-
jdete na naší webové stránce www.knihov-
nadobra.cz, kde si můžete nastavit i zasí-
lání týdenních přehledů knižních novinek 
e-mailem. O tuto službu si můžete požádat 
i v knihovně. Stále nabízíme i půjčování 
elektronických knih a donáškovou službu 
knih pro seniory.

Pokud jste nenašli v naší nabídce titul, 
o který máte zájem a chtěli byste si jej u nás 
půjčovat, napište nám na:
knihovnadobra@dobra.cz
nebo na tel.: 558 641 016, 725 144 014

V roce 2015 jsme půjčili 43.000 doku-
mentů a navštívilo nás osobně 15.000 uži-
vatelů, z toho 2.200 využilo služeb internetu 
a 650 využilo tablet místo PC. Z domova 
přes internet navštívilo knihovnu 2.700 
uživatelů a prohlédlo si 16.000 záznamů 
o knihách nebo časopisech. Čtenáři si za-
rezervovali 1.300 knih a z jiných knihoven 
jsme jim zajistili 125 knih nebo kopií článků 
z časopisů.
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III. SKAUTSKÝ PLES
„Dobrý večer vážení hosté, milí přátelé, 

nazdar skauti! Rádi bychom vás přivítali na 
již III. skautském plese střediska Dober-
čata, který se letos koná v Hollywoodu!“ 
A zábava mohla začít. Již od začátku zdobily 
tváře přítomných dam úsměvy, neboť každá 
z nich dostala jako malou pozornost růži. 
Ale ani pánové nepřišli zkrátka, na přivíta-
nou na všechny čekala sklenička šampaň-
ského. 

Po zahájení jsme mohli shlédnout plejá-
du známých osobností, které přijaly pozvání 
mezi nás. Byla mezi nimi Marilyn Monroe, 
Zoro, John Travolta nebo třeba i James 
Bond. Zkrátka nevídané složení těch nejlep-
ších hollywoodských hvězd.

K tanci i poslechu celý večer hrála kapela 
Sauna. O jídlo ani pití nouze nebyla a tanči-
lo se až do brzkých ranních hodin. Myslím, 
že každý z účastníků by mi dal za pravdu, že 
to byl opravdu povedený ples.

V neposlední řadě patří poděkování 
sponzorům, jmenovitě Středisko Doberčata; 
Manželé Cvičkovi  C2NET; Libor Sekanina; 
Manželé Bódisovi; Petr Strnadel; Jaroslav 
Lepík; Hospůdka U Bobra; Mališ Eduard 
- Paliva Dobrá; JR Obuv - Jana Růžičková; 

Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice; 
SŠED FRÝDEK-MÍSTEK; Obecní úřad 
Dobrá; Ovoce & zelenina p. Poláková; České 
potraviny Romanidis; Milata; Sport relax 
club JEWA; Moravskoslezský kraj; Generali 
pojišťovna; Deník; Molitor – Dobrá; Simer; 
KasCar M+P s.r.o.; Automotoslužby Jan 
Nondek & Libor Mlčák; JK Moravian Dobrá; 
Dobré barvy Dobrá; Pneuservis POL AGRO; 
Studio KATJA - Jana Pajdlová; Kosmetické 
studio RELAX – Obecní úřad Dobrá; Pedi-
kúra a manikúra  - Obecní úřad Dobrá; Obuv 
Jana Šulíková; Hospůdka u Bobra; Kačabar; 
Fotbalisti z Dobré; Restaurace Na Sýpce; 
Rodina Vláčilova; Pálenice Dobrá; Vedoucí 
střediska Toman s Ivkou; Vinotéka u Lexy; 
Vinárna „U STARÉ HERTY“; Sklep u Osič-
ků; Zdravá výživa - Táňa Jursová; Lékárna; 
Motozem; Radegast, DORIshop; Ema Bortlíč-
ková; Manželé Peterkovi; Vlaďka Urbancová; 
Carbol-uzeniny; Pekařství Dobrá; Hostinec 
a Pivovar U Koníčka; Pavel Březina; Galan-
terie & kožešnictví Jana Březinová. 

Děkujeme a pevně věříme, že další roč-
ník bude stejně skvělý jako ten letošní.

Lukáš Vláčil
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Začátek sezóny zastihl naše judisty
ve výborné formě

Ve zkratce...

Mistrovství Euroregionu Beskydy se 
tradičně uskutečnilo v Dobré. Soutěže se zú-
častnil rekordní počet soutěžících. Přes tři 
stovky chlapců a děvčat v žákovských kate-
goriích bojovalo o titul mistra Euroregionu. 
U zahájení byli přítomni vzácní hosté, Ná-
městek primátora Frýdku – Místku, Pavel 
Machala a předseda Regionu Beskydy Karel 
Deutscher. Soutěž slavnostně zahájil sta-
rosta Dobré Ing. Jiří Carbol. Za přítomnosti 
televizních kamer se předvedli nejmladší 
benjamínci i mistři Česka, Polska a Slo-
venska. V konečném hodnocení úspěšnos-
ti dopadli nejlépe domácí z Judo Beskydy. 
V Olympijském bodování zvítězili před dru-
hými Hranicemi a třetím Slezanem Opava. 

Naši nejlepší se zúčastnili reprezen-
tačního kempu v Kosovu a Polsku. Tré-
novali společně s olympioniky a výběry 
státních reprezentací. Karolína Kubíčková, 
Šimon Filipec, Luděk Kubíček, Natálie Fi-
lipcová a Ondřej Sláma měli možnost na-
sbírat cenné zkušenosti. Pro všechny to byla 
bolest a dřina. Vrátili se nadšení a motivova-
ní do dalšího tvrdého tréninku. 

Prvního kola Českého poháru v Ost-
ravě se zúčastnil rekordní počet našich 
judistů. Celkem 25 borců reprezentovalo 
Dobrou a Beskydy v náročné mezinárodní 
soutěži. Pro všechny zúčastněné nejen fyzic-

ky, ale i psychicky obrovsky náročná soutěž. 
Udržet pozornost, koncentrovat se na svá 
utkání až do večerních hodin. Někteří naši 
poprvé zažili turnaj na tak vysoké úrovni. 
Střední váhové kategorie byly plně obsa-
zeny počtem 50 závodníků ve váze. Bodují 
jen ti nejlepší. Všichni měli tvrdé boje, nikdo 
se nevzdal, zúčastnění měli šanci nomino-
vat se na MČR. V jednotlivých věkových 
a váhových kategoriích jsme vybojovali 
9 medailových umístění a další bodovaná 
místa pro nominaci na mistrovství republi-
ky. Stříbro ve své kategorii vybojovala Bar-
bora Kalenská, bronz Adéla Deméterová, 
Karolína Kubíčková, Tomáš Vontor, Vendu-
la Mecová, Iveta Kočí, Daniel Šimek, Simo-
na Gregušová a Vít Jerglík. Výborný výkon 
předvedli především naši junioři Jerglík 
a Janulek, kteří si tak řekli o start na mist-
rovství republiky juniorů.
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Víkend, na který dlouho nezapomeneme
Mistrovství republiky juniorů se usku-

tečnilo v Hranicích za účasti republikové 
elity. Naši se zapsali do historických tabu-
lek mimořádným úspěchem, který nemá 
v historii klubu obdoby. Šest zástupců 
Judo Beskydy vybojovalo 4 medailová umís-
tění. Dva naši zkušení junioři Lukáš Janu-
lek - 73 kg a Vítek Jerglík - 90 kg byli dobře 
připraveni. Lukáš v úvodním utkání nestačil 
na pozdějšího Mistra Černého, v opravných 
bojích bodoval, ale své vítězství nedokázal 
udržet do konce. I Lukášův druhý soupeř 
bral medaili. Vítka Jerglíka před republikou 
přepadla angína. I přesto náš zkušený bojov-
ník dokázal 2x bodovat na Ipon a získal hod-
notný bronz. Poprvé v historii v kategorii ju-
niorů se můžeme pochlubit tak významným 
úspěchem. Nebylo co ztratit a proto jsme se 
rozhodli vyslat na turnaj i naše dorostenky. 
Natálka Filipcová 52 kg předvedla dokonalé 
boje, porazila starší a zkušenější soupeřky, 
ve fi nále nestačila na juniorskou 1. a získala 
hodnotné druhé místo. Ve stejné kategorii 
překvapila Nikola Šimková, která se roz-
hodla snížit svoji hmotnost a shodila 4 kg. 
I Nikča se předvedla dokonale a vybojovala 
bronz. Další medailistkou se stala Karolí-
na Kubíčková 57 kg. Kája dokázala porazit 
starší a zkušenější soupeřky. V semifi nále, 
v téměř vyhraném utkání udělala Karolína 
krok za soupeřkou a tato chyba jí připravi-
la o boj o zlato. V boji o třetí místo porazila 
soupeřku s hnědým páskem o 5 let starší 
a brala bronz. Téměř 20 let bojujeme 
a nikdy předtím jsme z juniorského 
mistrovství nedokázali přivézt více než 
1 medaili (Nikola Kesová). Všichni udělali 
maximum a zaslouží si velkou pochvalu.

 
Výborný výkon v prvním kole doroste-

necké ligy. Letošní ročník pro nás nové, ale 
velmi prestižní soutěže se odehrál na tatami 
v Ostravě na Sareze. Rozlosování, nám do 
jarních kvalifi kačních bojů přidělilo tyto 
soupeře: SKKP Brno, JC Železo Hranice, 
1. JC Baník Ostrava, TJ Sokol Hradec Krá-
lové. S těmito soupeři se utkáme systémem 
každý s každým a to dvoukolově. Konečné 
pořadí určí postupující do bojů o medaile 
a druhou skupinu, která bude bojovat o udr-
žení mezi dorosteneckou elitou. 

V turnaji jsme bojovali s těmito výsledky: 
Judo Beskydy - TJ Sokol Hradec Králové
4:4 na pomocné body vítězíme.
Judo Beskydy - SKKP Brno 3:5 Loňské 
mistry se nám nepodařilo překonat, i když 
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Fotbalový ples se vydařil!
Již osmý ročník fotbalového plesu se uskutečnil v sobotu 20. února v sále při ZŠ Dobrá. 

K poslechu a tanci hrála celý večer kapela R.U.M. O kulturní vložku se postaralo duo Hyb-
rids Crew z Ostravy, které předvedlo své umění v Electro Boggie. 

Děkujeme všem sponzorům (Jewa s.r.o., Sport Relax Club Dobrá. Arrow. VÚHŽ, 
Milata, Těšinské jatky, Hospůdka u Bobra, Restaurace Na Sýpce, Dobrá Hospoda, 
Dobré Barvy, PTS, Restaurace & penzion U Mámy, Cidlík zahrady, Vejedent, Zanzibar, 
Kačabar, Vejedent, ON Semiconductor, pivovar Radegast, Restaurace „IMRVÉRE“, 
JR obuv, Restaurace Silesia, C2net, Petra Čaganová – osobní trenér, Keška, Květino-
vý ateliér W&F, Bioderma, Obuv a vinotéka - Jana Šulíková, Wellness Evita, manže-
lé Sklářovi, manželé Klimundovi, manželé Sekaninovi, manželé Legutovi, manželé 
Zíchovi, UPC, Potraviny Pernicová, Potraviny Romanidisová, Alena Velčovská, Linarts, 
obce Dobrá) za jejich dary do soutěže o ceny. Těšíme se příští rok na další ročník.

máme božský tým, nestačí to. Jsou vážně 
dobří.
Judo Beskydy - JC Železo Hranice 5:3 
Po těžkých bojích vítězíme.
Judo Beskydy - 1. JC Baník Ostrava 4:4 
ve velmi vyrovnaném utkání vítězíme na 
pomocné body. 

Tímto fantastickým výkonem jsou naši 
borci po prvním kole na druhé příčce. Před 
námi je Brno, které je velmi kvalitně obsaze-
no a bude těžké ho překonat, na třetí příčce 
za námi jsou Hranice. Jako nováček soutěže 
jsme udělali dobrý zápis. Judisté z Dobré 
mají v republice respekt. 

V nejbližší době nás čeká především 
2. kolo Českého poháru v Jablonci. Karolí-
nu Kubíčkovou, členku výběru státní repre-
zentace čeká soutěž v Brémách a Blanken-
burgu. 

Hledáme další talenty
Každé úterý  a čtvrtek od 16,30 v tělocvičně 

základní školy. Školka a družina
v úterý od 14,15 hod.

DRŽTE PALCE
DOBERSKÝM JUDISTŮM.
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Rozpis utkání 1. B třídy sk. C mužů jaro 2015/2016 TJ Sokol Dobrá – muži
DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ - HOSTÉ

26. 3. SO 15:00 Dobrá – Smilovice
3. 4. NE 15:30 ČSAD Havířov – Dobrá
9. 4. SO 15:30 Dobrá – Tošanovice

17. 4. NE 16:00 Raškovice – Dobrá
23. 4. SO 16:00 Horní Žukov – Dobrá
30. 4. SO 16:30 Dobrá – Slovan Orlová
8. 5. NE 16:30 Loko. Petrovice „B“ – Dobrá

14. 5. SO 17:00 Dobrá – Inter. Petrovice
21. 5. SO 17:00 Horní Suchá – Dobrá
28. 5. SO 17:00 Dobrá – Jablunkov
5. 6. NE 17:00 Nýdek – Dobrá

11. 6. SO 17:00 Dobrá – Hnojník
18. 6. SO 17:00 Lučina – Dobrá

Rozpis utkání OP staršího dorostu jaro 2015/2016 TJ Sokol Dobrá – dorost
DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ - HOSTÉ

9. 4. SO 13:00 Dobrá – Palkovice
16. 4. SO 13:30 Tošanovice – Dobrá
23. 4. SO 13:30 Dobrá – Baška
30. 4. SO 14:00 Raškovice – Dobrá
7. 5. SO 14:00 Čeladná/Kunčice – Dobrá

14. 5. SO 14:30 Dobrá – Janovice
21. 5. SO 14:30 Dobra  ce – Dobrá
28. 5. SO 14:30 Dobrá – Kozlovice
4. 6. SO 14:30 Lískovec – Dobrá

Rozpis utkání Krajské soutěže sk. C jaro 2015/2016 TJ Sokol Dobrá – st. A ml. Žáci
DATUM DEN ČAS ST./ML. DOMÁCÍ - HOSTÉ

3. 4. NE 9:00/10:45 Český Těšín – Dobrá
10. 4. NE 10:15/12:00 Dobrá – Tošanovice
16. 4. SO 9:00/10:45 ČSAD Havířov – Dobrá
23. 4. SO 13:00/11:30 Horní Žukov – Dobrá
1. 5. NE 10:15/12:00 Dobrá – Loko. Petrovice
7. 5. SO 9:00/10:45 MFK Havířov „B“ – Dobrá

15. 5. NE 10:15/12:00 Dobrá – Horní Suchá
22. 5. NE 10:15/12:00 Dobrá – Těrlicko
29. 5. NE 9:00/10:45 MFK Karviná „B“ – Dobrá
5. 6. NE 10:15/12:00 Dobrá – Inter. Petrovice

11. 6. SO 9:00/10:45 Petřvald u Karviné – Dobrá

Rozpis zápasů – jaro 2016
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Muži skončili na zimním turnaji ve Vratimově třetí

KONEČNÁ TABULKA ZIMNÍHO TURNAJE
VRATIMOV 2016

Od 23. ledna probíhal kvalitně obsazený turnaj na umělé trávě ve Vratimově. Doberští muži 
se v něm utkali se soupeři z 1. A třídy či Krajského přeboru, a když v posledním utkání pora-
zili Petřvald na Moravě vysoko 8:2, skončili na krásném třetím místě.

1.  Vratimov  6  0  1  28:15   18
2.  Čeladná   4  2  1  25:19   14
3.  Dobrá   3  2  2  28:23   11
4.  Polanka   3  0  4  29:23   9
5.  Vítkovice U19  3  0  4  29:25   9
6.  Heřmanice  3  0  4  22:42   9
7.  Petřvald n. M.  2  1  4  26:31   7
8.  Hrabová  1  1  5  12:24   4

   Výsledky:
   Čeladná – Dobrá  5:5
   Dobrá – Heřmanice 7:4
   Dobrá – Vratimov 0:1
   Hrabová – Dobrá  1:1 
   Dobrá – Polanka  4:2
   Vítkovice U19 – Dobrá 8:3
   Dobrá – Petřvald  8:2
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2004: VZPOMÍNÁTE, JAK…?
(Stručný výpis nejzajímavějších událostí roku 2004 z naší kroniky.)

Od 1. března 2004 je zřízená služba právní poradny pro občany naší obce.
• Bývalou vojenskou posádku v Dobré daroval stát naší obci. • Základní škola
má opět skvělou tělocvičnu, jakou jí mohou závidět široko daleko, poněvadž
prodělala nákladnou generální opravu. Týdně tady „potýrá“ své tělo 200
sportovců, ovšemže mimo školní mládeže. Při slavnostním otevření tělocvičny
po několikaměsíční přestávce předvedli své umění mladí judisté, kteří patří k nejúspěšnějším
v kraji. • Opilý řidič vjel na nechráněný přejezd v Malých Nošovicích na rozmezí Dobré a Nošovic
pod vlak. • O letošní pouti pršelo od sobotního rána tak vydatně, že na hřištích, kde jsou
postaveny atrakce, bylo bláto a kaluže. Přesto bylo lidu všude dost. • Česká republika vstoupila
do Evropské unie. • Volit do evropského parlamentu přišlo jen 739 voličů, tj. 32 %. • Celkem 4
vlajky byly během týdne od 30. dubna do 9. května ukradeny poberty. Přes zabezpečení zámkem
byly vlajky sňaty našimi „dobrými známými“ výtržníky, kteří byli ale natolik uznalí, že vlajky tajně
— byť poničené — vrátili. • První květnový den se uskutečnil vlastivědný výlet zájemců o historii
obce Dobré a Skalice, které organizoval a vedl vlastivědný pracovník muzea Jaromír Polášek. •
Z důvodu postupujících prací obchvatu je od středy 19. května přerušena komunikace od
křižovatky U Pantlíka směr na Pazdernu, a to natrvalo. Veškerá doprava je vedena po nově
zbudovaném nájezdu na most. Autobusová doprava využívá nových zastávek. • Výstavba
navazujícího úseku nové silnice Dobrá—Tošanovice byla zahájena týž den poklepem na základní
kámen. • Most přes železnici, doprava byla od neděle 2. srpna řešena výlukou; vlak z Frýdku vůbec
nevyjíždí a autobusy vozí cestující již z frýdeckého nádraží. • Naše nádraží dostalo zcela nový
vzhled. Dosud jen rovná dlážděná plocha nástupiště byla již koncem minulého roku vybetonována
a zastřešena pultovou střechou. Překvapil starý styl a dobrý vkus architekta, takže nádraží je útulné
a vypadá jako by takové stálo už sto let. Zábradlí je ve stylu konce 19. století, krov dřevěný, nová
dlažba, schůdky a bezbariérový nájezd. Také byla vyměněna všechna okna a omítnut a nově
zastřešen přístavek do kolejiště. Rekonstrukce budovy nádraží v Dobré byla součástí staveb, které
mají zcivilnit a zkrásnit prostředí pro cestující na železnici v našem kraji. Mimo Dobrou byla
opravena též nádražní budova v Hnojníku a vloni ve Frýdku–Místku. • V srpnu začala v naší obci
VIII. stavba plynofikace — u hřbitova, za VÚHŽ, na Podlesí a na Kamenci, kolem řeky Morávky. •
Farář Petr Chovanec odešel z naší farnosti počátkem srpna 2004 vykonávat kněžskou službu do
farnosti Ostrava do Michálkovic. Nový farář P. Bohumil Vícha sloužil první mši svatou v neděli 15.
srpna v 9 hodin ráno. • Olympijské hry v Aténách, naši sportovci získali celkem jednu zlatou, 3
stříbrné a 4 bronzové medaile. • Zahrádkáři z Dobré oslavili 50 let trvání. Při té příležitosti
uspořádali ve dnech 25.—26. září v prostorách hasičské zbrojnice tradiční výstavu ovoce, zeleniny,
jakož i jejich zpracování. Výstava s malým občerstvením je tentokrát doplněna výtvarnými pracemi
žáků Základní školy Dobrá a Nošovice. Květinová výzdoba, bonsaje a zemědělské nářadí zpestřují
obvyklý obsah výstavy. K vidění je například i zpracování obilí, výrobky hospodyněk apod. Na
stolech byla jablka a hrušky od pěstitelů, v koutě dokonce umělá skalka, staré zemědělské nářadí,
květiny, mnohé na prodej. Ve vedlejší místnosti se podávaly koláče, káva a čaj. Prostředí a jednání
příjemné, přátelské. • „Vstupte do země hojnosti a her Radegast“ — druhý Radegastův den
v Nošovicích v sobotu 18. září. Bylo krásné slunečné počasí, ranní vlak houkal jako za starých časů,
neboť to byl vlak „historický“, jenž vjížděl z Frýdku na doberské nádraží, kde čekalo aspoň sto lidí.
Byl plný a lidé stáli i na plošinách. Nad vlakem ve výšce asi 50 metrů letělo z frýdlantského letiště
letadlo, za sebou táhnoucí ohromný transparent „Radegastův den. Vítáme vás“. Historický vlak
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zajížděl každou hodinu rovnou do Pivovaru na „svátek piva“. • Týž den (Den NATO) — nad
Nošovicemi i Dobrou kroužilo i jiné, z Mošnova vzlétlé letadlo MIG–12. • O prázdninách byla
zřízena nová jazyková učebna anglického jazyka, která je vybavena moderním zařízením pro 22
žáků. • Environmentální–ekologické výchově na naší škole je věnována zvýšená pozornost nejen
ve vyučovacích předmětech, ale i v krátkodobých či celoročních projektech. Ekologie se prolíná
ve výuce ve všech ročnících 6.—9. třídy v přírodopise s ekologickým zaměřením. • Počátkem října
byla rekonstruována hlavní silnice. Po celý týden se auta „táhla“ v obou směrech, poněvadž mohla
jen krokem. • „Letní dny“ od konce září do 7. října byly nezvykle teplé. Lidé chodili jen v košilích
a krátkých kalhotách, mnozí vytáhli po chladném září sandály. • Dočkali jsme se nové dálnice,
která již vede mimo střed obce. Byla dostavěna v polovině října a slavnostním dnem otevření
určeno úterý 26. října. Kolem 11. hodiny se scházeli lidé na dva mosty klenoucí se nad novou
čtyřproudovou silnicí, odkud vyhlíželi vládní auta, která se měla po slavnostním zahájení ve Frýdku
novou cestou projet. Hlavní slavnost s přestřižením pásky, projevy a slavnostním obědem proběhly
mimo naši obec. Účasten byl i předseda vlády Stanislav Gross a s ním zástupce delegace Evropské
unie v České republice a ostatních představitelů investora, zhotovitelů, úřadů. My v Dobré jsme
zatím netrpělivě čekali, až konečně s třičtvrtěhodinovým zpožděním jsme uviděli směrem od
Frýdku skupinku asi sedmi černých automobilů, které se řítily nejméně stokilometrovou rychlostí.
Když podjížděly mosty, zasvítily na nás, některé i zatroubily. Pak projelo ještě několik desítek aut,
ale provoz ještě nebyl spuštěn. Přesně ve 12.14 jakoby se protrhla hráz — desítky automobilů všech
značek a barev se potkaly někde u nového podchodu a od Těšína přijížděla první nákladní auta.
• „Na obecním úřadě je bomba!“ Možná právě nějakého nespokojence přimělo pohrozit našemu
obecnímu úřadu; stalo se ve 14.50, ovšem poplach byl planý. • Zaměstnanci pivovaru přivítali
otevření dálnice nápisem ze sudů. Obří slovo Radegast o rozměrech 42×10 metrů bylo vytvořeno
z 1166 pivních sudů. Tento počin byl chápán jako díkůvzdání nové silnici, čímž se výrazně zrychlí
a zpohodlní i doprava piva k zákazníkovi. • Po deseti měsících prací byl 1. listopadu zpřístupněn
nový podchod na nádraží ve Frýdku–Místku spojující nádraží a stanoviště autobusů s Poříčím —
protější stranou blíže k Ostravici, kde má být postaveno nové centrální autobusové nádraží (stalo
se tak v prosinci 2007). Je sto metrů dlouhý a 6 metrů široký. • Náš nový pekař Milan Hlisnikovský
rozšířil nabídku i otvírací dobu. • Své bistro adaptoval Karel Klimek na bar TipSport. • V Dobré
vyrůstají mistryně — mladé judistky, které úspěšně zabojovaly a v průběhu posledních měsíců
roku získaly pro oddílové barvy čtyři tituly mistryň České republiky v kategorii žákyň. • Jako
o největší přírodní katastrofě nové doby se hovoří o zemětřesení v Indickém oceáně blízko
indonéského ostrova Sumatra. Obří vlny ženoucí se rychlostí až 900 km za hodinu dorazily ke
břehům Sumatry, Srí Lanky, Indie, Thajska a napáchaly nesmírné škody na majetku na rekreačních
plážích. Během týdne zemřelo 130 000 lidí, na Sumatře 80 000 domorodců. Nejsmutnější je
naprosté vymření velmi vzácných kmenů, které žily v pralesích ještě nedotčeni civilizací. •
Nádražní hlášení je novinkou, která patří Dobré od 30. prosince. Toho dne hlásila výpravčí poprvé
nádražním rozhlasem příjezdy a odjezdy osobních vlaků k Frýdku a Těšínu. K tomuto patří i hlášení
o dodržování bezpečnosti. • Silvestrem letošního roku skončila „vojna“. Byla zrušena vojenská
základní služba. Poslední vojáci přišli do civilu a už neměli nástupce. V posádkách zůstali jen vojáci
z povolání. • Letos byla dokončena rekonstrukce školní kuchyně; zavedena kanalizace
a plynofikace na Kameneci (u dnešní Kolovny); prodloužen vodovod na Hůrkách za bývalým
kinem; postavena kanalizace v části Hliník; provedeny opravy a údržby nebytových prostor
v domech č. p. 540 (bývalé drobné provozovny) a 231 (starý národní výbor). Též byla provedena
I. etapa rekonstrukce střech na tzv. „lentilkách“.

                                                                                                    Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Tradice jezdeckého sportu
v Dobré obnovena

Kůň je nádherné a ušlechtilé zvíře a jak 
se říká „…pohled z koňského hřbetu na svět 
je ten nejkrásnější…“, a co teprve pohled 
z koňského hřbetu stojícího na 385 m vyso-
kém kopci Vrchy nebo ze zdejších lesů! To 
všechno znají členové jezdeckého oddílu 
JK Moravian Dobrá. Ten můžete najít za 
zdravotním střediskem. Svou činností se 
již několik let stará o výchovu místních dětí 
a mladistvých. Snaží se v nich podporovat 
a rozvíjet lásku ke koním, přírodě, ale také 
k zodpovědnosti, spolehlivost a týmové spo-
lupráci. 

Členství v jezdeckém oddíle není pro 
každé dítě. Za oním krásným zážitkem 
z koňského hřbetu totiž stojí mnoho prá-
ce ve stáji. Každý den se musí vyčistit koně 
i jejich boxy, pravidelně se členové starají 
i o okolí budovy, zametají, natírají překáž-
ky, hrabou listí v ohradách nebo dělají jiné 
nezbytné práce, a to ať je mráz nebo hor-
ko, ať už za sebou ten den mají školní nebo 
pracovní povinnosti. Trenéři se ve svém 
volném čase starají o to, aby se děti naučily 

dobře jezdit, z vlastních zdrojů jim zajišťují 
co možná nejlepší vybavení, ať pro jízdu na 
koni, nebo práci s koněm na jízdárně. V létě 
pak vyjíždíme za občany obce Dobrá, kteří 
nám pro koně darují pokosenou trávu ke 
krmení.

Do jezdeckého oddílu aktuálně dochází 
kolem 50 členů, z nichž jich je 20 mladších 
15 let. Nás i naše koně můžete pravidelně ví-
dat na všech akcích obce Dobrá, vozili jsme 
děti na Velké Doberské, na otvírání nové 
badmintonové haly u Sport Relax Clubu 
Dobrá, naše malá ponička Lea se zúčastni-
la i živého betlému v Dobré aj. O popularitu 
klubu se zasluhujeme rovněž účastí na jez-
deckých závodech ve Sviadnově aj., odkud 
pravidelně dovážíme stužky za umístění na 
předních místech. V roce 2015 si dokonce 
naše členka Tereza Hlawiczková ze svých 
prvních veřejných závodů s koněm Boa 
Vista přivezla první místo. Loni jsme pro za-
čínající členy oddílu uspořádali také vlastní 
oddílové soutěže s cenami a zábavným od-
polednem. Na podzim se méně zdatní jezdci 
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PODĚKOVÁNÍ
Tímto bychom chtěli poděkovat fi rmě 

Jewa s.r.o. v Dobré, zastoupenou panem 
Františkem Jelénkem, za fi nanční podporu 
na divadelní představení pro nemocné děti 
v nemocnici, postižené a opuštěné děti 
v dětských domovech. Pravidelně za nimi 
dojíždíme a děti se setkávají s Patem a Ma-

tem, Pejskem a kočičkou, Křemílkem a Vo-
chomůrkou a spoustou dalších pohádek. 
Tuto činnost již realizujeme devátým rokem 
a setkává se s velkým ohlasem nejen u dětí, 
ale i u zdravotního personálu a pedagogic-
kých pracovníků. Děti jsou na cizí prostře-
dí, natož pak na zdravotnické, velmi citlivé, 

zúčastnili akce na Čtyřmezníku, kde si při 
jízdě zručnosti a jiných soutěžích mohli vy-
zkoušet závodní atmosféru.

Členové klubu se u nás starají zhruba 
o 14 koní. Vidět je můžete buď ve stájích, 
nebo se pasou na pastvinách vedle sběrné-
ho dvora. Rádi bychom Vás tímto požádali, 
abyste k nim do ohrad nevstupovali a ne-
krmili je, vystavujete sebe i koně nebezpečí. 
Pokud máte nějaké usušené pečivo, nebo 
napadaná jablka, rádi Vás s nimi přivítáme 
v našich stájích, kde je rozdělíme koním 
podle jejich zdravotního stavu. Pokud bude-
te mít zájem, můžete si kdykoliv přijet pro 
koňský hnůj na své zahrádky. 

Převážná většina koní ve stájích je ple-
mene český teplokrevník, ale máme zde 
i anglického plnokrevníka. Pro nejmenší 
děti disponuje klub dvěma poníky, kteří 
svezou i ty nejmenší. Vyzdvihnout je možné 
naši klisnu plemene hafl ing, která loni zís-
kala třetí místo na výstavě šestiletých klisen. 
Na jaře se budete moci v našich ohradách 
těšit i na hříbátko. V roce 2016 dále plánuje-
me aktivní účast na veřejných parkurových 
i drezurních závodech, rádi bychom zopa-
kovali úspěšné oddílové závody a s mladou 
klisnou Bedrunkou plánujeme vyjet na vý-
stavu tříletých klisen, kde očekáváme dobré 
hodnocení.

Za JK Moravian Dobrá
Mgr. Veronika Šopíková
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Dětské středisko Dobrá – MUDr. Iva Kučerová
8. 4. pátek - Neordinuje se

jsou rozrušeny strachem případné bolestí 
spojenou onemocněním, či je trápí pocit od-
loučení. Během našeho představení alespoň 
na chvíli na všechny negativní pocity zapo-
menou a dokáží se od srdce zasmát. A jak 
známo, úsměv také léčí. 

Proto ještě jednou děkujeme za sebe i za 
všechny děti panu Jelénkovi, který nás již 
druhým rokem v této činnosti podporuje.

Za divadélko Křesadlo
Mgr. Ludmila Sikorová
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Sbírka pro Diakonii Broumov
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při OÚ Dobrá na žádost Diakonie Broumov uspo-
řádá sbírku použitého ošacení a jiných věcí:

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
 Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené,
 zabalené jednotlivé kusy a uložené do krabic, aby se transportem nerozbily
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Dle sdělení Diakonie Broumov v posledních dvou letech vzrostl počet komerčních fi rem za-
bývajících se prodejem použitého textilu. Důsledkem této situace je stále větší nedostatek 
sbírek použitého ošacení pro potřebné lidi. Proto Diakonie Broumov prosí o tuto sbírku. 

Sbírka se uskuteční:
dne: 4. 4. 2016 (pondělí)
čas: 10:00 – 11:30 hod., 15:30 – 17:00 hod.
místo: OBŘADNÍ SÍŇ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBRÉ

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.

Bližší informace Vám sdělí pracovníci Diakonie Broumov:
tel.: 491 524 342, 739 999 112

Děkujeme všem občanům, kteří touto sbírkou pomohou lidem,
kteří to potřebují.



- 44 -



3/2016

- 45 -

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Firma 
AUTOMOTOSLUŽBY

Nondek a Mlčák

Motoristická sezóna je tu!
Naše fi rma Vám zajistí:

- servisní prohlídky auta
- pneuservisní práce
- mechanické práce
- přípravu auta na technickou kontrolu
- montáž tažného zařízení
- diagnostiku motoru
- prodej náhradních dílů a příslušenství

Kontakt:
558 641 453, 603 258 506, 604 485 774 
e-mail: mlcaklibor@tiscali.cz

Otevírací doba: Po – Pá  8.00 – 17.00 hodin
                          So         8.00 – 12.00 hodin

Nabídka
pronájmu bytů
v obci Dobrá

Nabízíme k pronájmu:

bytovou jednotku 1+1
kompletně vybavenou

a bytovou jednotku 3+1+lodžie
s vybavenou kuchyni, WC a koupelnou 

s masážním sprch.boxem. V bytech je TV
příjem satelitní a digitální a možnost 

připojení Wifi  internetu.Bytové domy jsou po 
rekonstrukci, v blízkosti středu obce.
K dispozici vlastní parkoviště nebo

možnost pronájmu garáže.

Kontakt:

mobil: 603 854 852
e-mail: alosed@seznam.cz
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www.jsemrealistka.cz

Jsem            istka 

ČOVČOVČ

ČOV

NATURE
FRIENDLY
NATURE
FRIENDLY
NATURE
FRIENDLY

toaletytoalety

ČOV

NATURE
FRIENDLY
NATURE
FRIENDLY
NATURE
FRIENDLY

multifunkční
plochyplochy
ČOV

NATURE
FRIENDLY
NATURE
FRIENDLY
NATURE
FRIENDLY

nádobínádobí

ČOV

NATURE
FRIENDLY
NATURE
FRIENDLY
NATURE
FRIENDLY

podlahypodlahy

ČOV

NATURE
FRIENDLY
NATURE
FRIENDLY
NATURE
FRIENDLY

NATURE
FRIENDLY
NATURE
FRIENDLY
NATURE
FRIENDLY

• vysoká čisticí síla a šetrnost v jednom
• lehce biologicky odbouratelné
• jemná vůně Green Wash
• pro domácnosti s čističkami odpadních vod
Tyto výrobky můžete zakoupit: Dobré Barvy Dobrá,
Hruška Dobrá, U Žídků Vojkovice.
www.eshop.provita.cz 

Ať úklid
dává smysl
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta

558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru

558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,

  podatelna, ověřování, CZECH Point

558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 

  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí fi nančního odboru, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, referent fi nančního odboru,

  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu

558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu

558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční 

  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce

---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu
---------------
558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace Ministerstvem kultury ČR č.E 12337. Výtisk zdarma.

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 4. 4. 2016 do 12.00 hodin.

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré

 zimní období (listopad – duben) letní období (květen – říjen)

středa 12.00 – 15.00 hodin 14.00 – 17.00 hodin
pátek 12.00 – 15.00 hodin 14.00 – 17.00 hodin
sobota   9.00 – 12.00 hodin   8.00 – 12.00 hodin






