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Slovo starosty
Vážení občané,
na pondělí 13. března bylo svoláno
12. jednání Zastupitelstva obce Dobrá,
které mělo na programu schválení Územního plánu Dobrá, prodloužení Smlouvy
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě, kterou se zajišťuje provoz autobusů o víkendech, dále dodatek Smlouvy
o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti, která se týká linek MHD z Frýdku-Místku do Dobré a Nošovic a další materiály k poskytnutí dotací občanským sdružením a spolkům.
V roce 2017 budeme realizovat podle
schváleného rozpočtu několik investičních
akcí a na některé z nich předpokládáme
čerpání státních dotací. Nejrozsáhlejší je
pro letošní rok „Rekonstrukce a výstavba
parkovacích ploch kolem budovy Obecního úřadu“, která je ve fázi žádosti o stavební povolení a přípravy veřejné zakázky
na zhotovitele. Tato stavba má odhadované
náklady podle projektové dokumentace ve
výši 15,3 mil. Kč. Dále připravujeme stavbu „Rozšíření kapacity Mateřské školy“,
která je aktuální z důvodu změny školského zákona a nové povinnosti přijímat
v budoucnu do školky děti od 2 let věku.
Současně pracujeme na projektové dokumentaci k opravám místních komunikací
nebo „Rekonstrukci střech nad starou
školou“, které jsou ve velmi špatném, takřka havarijním stavu. Rovněž pokračujeme
v přípravě stavby „Komunitní dům pro
seniory“, kde jsme odeslali na biskupství
návrh smlouvy na odkoupení pozemků,
potřebných pro výstavbu. V těchto dnech
také probíhá výběrové řízení na zhotovitele

výstavby „Rozšíření splaškové kanalizace – stoka AM“.
V současné době je na Profilu zadavatele na webových stránkách naší obce (www.
dobra.cz) zveřejněna výzva na podání nabídky na realizaci akce „Výměna otopných
těles v Základní škole Dobrá“. Tato investice v hodnotě přes 2,2 miliony korun
musí být realizována v průběhu školních
prázdnin. Staré články ústředního topení
jsou již na hranici životnosti, a proto jsme
se rozhodli realizovat kompletní výměnu,
spojenou s rozdělením otopné soustavy na
více samostatných sekcí.
V druhé polovině měsíce března zahájíme jarní práce na čištění ulic. Čištění budeme provádět vlastním čisticím a kropicím
vozem, který jsme pořídili za spoluúčasti
Státního fondu pro životní prostředí. Veškeré takto smetené nečistoty jsou nebezpečným odpadem a musí být uloženy na
skládku.
Naše srdečné poděkování patří společnosti Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o., která z nadačního fondu
„Dobrý soused“ podpořila náš projekt
„Letní tábor pro děti a mládež skautského střediska v Dobré“, předložený
vedením skautského střediska, a na který jsme získali finanční příspěvek ve výši
70.000,- Kč.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem
popřál radostné prožití blížících se velikonočních svátků, dostatek životní energie po dlouhé zimě a hodně jarní pohody
a spokojenosti.
Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Plastové nádoby na potravinářské oleje
a tuky jsou již k dispozici občanům
Vedení obce informovalo v Doberských
listech č. 01/2017 občany o možnosti likvidace potravinářských olejů a tuků nejen v našem
sběrném dvoře, ale o plánu na rozšíření o dvě
veřejně přístupná místa. V polovině února,
jak nám klimatické podmínky dovolily, jsme
tato dvě místa osadili nádobami zelené barvy.
Upozorňujeme občany, že nádoby jsou ukotvené a nelze je tedy přemisťovat.
Do plastových zelených nádob patří
pouze potravinářské oleje a tuky v PET

lahvích nebo jiných obalových materiálech
z plastu. Pro vhoz plastových nádob s tuky
a oleji slouží pouze otvor v poklopu nádoby,
tento poklop nelze otevírat.
Místa určená k umístění plastových nádob:
1. u školního hřiště (naproti pálenice)
2. ve směru na Nošovice u Večerky (č.p. 397)
Ing. Tomáš Chýlek
správce obecního majetku a investic

Místní poplatky – UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
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 JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2017

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 od ledna do konce září daného roku.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.
- do poznámky uvádějte za koho odpady platíte – vypište osoby – nestačí napsat
rodina Čápová – platba nebude přiřazena do doby než doložíte za koho konkrétně
byla provedena
(zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů)
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2017
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY – SVOZ POPELNIC
Náhradní svoz popelnic za Velikonoční pondělí 17. 4. 2017
se uskuteční v sobotu 15. 4. 2017.

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
Sběrný dvůr v Dobré bude uzavřen v pátek 14. 4. 2017 – svátek.

Čekají nás vyšší kvóty,
Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy v roce 2016 měl
každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg starého elektra, což bylo ještě před
pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec jsme to opravdu dokázali.
Podle původního požadavku evropské
směrnice bylo určeno, že se musí v každé
členské zemi ročně vysbírat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého
obyvatele. Na každého obyvatele České republiky včetně dětí v průběhu posledních
let připadá více než 6 kilogramů reálného
sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost
již zmíněný nový způsob výpočtu kvót, který významně navýšil počet kg sesbíraného
elektra na osobu. Bez problémů požadavek
evropské směrnice splnili, tak jako doposud, dokonce i s rezervou.
Výpočet kvót – kg sběru na osobu
Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového množství vysloužilého elektra, jaké
odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně za tři
roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba

175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by
tedy měl odevzdat k recyklaci minimálně
zmíněných sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce 2016
naznačují, že by se to mohlo podařit nové parametry naplnit. Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna do října 2015 na 30
000 tun starých spotřebičů, což odpovídá
celoročnímu sběru v roce 2014. A množství vysbíraných elektrospotřebičů neustále
vzrůstá. Věříme, že především díky podpoře
široké veřejnosti, které není lhostejný osud
naší planety, i novou vyšší kvótu s rezervou
naplníme.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče,
malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje
a nářadí. Od svého založení v roce 2005,
tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než
260 000 tun.
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www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?
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ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
Oznamuje plánované přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ust. § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /
týkajícím se účastníkům trhu s elektřinou/
a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/,
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,
týkající se:
dne 3. 4. 2017 v době od 7:30 hodin do
14:30 hodin v lokalitě Dobrá – část obce
Dobrá, Vrchy,
na těchto odběrných místech: č.p.: 31, 202,
217, 222, 224, 225, 242, 251, 260, 265, 266,
267, 280, 282, 284, 284/25, 373, 418, 432.

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanovením § 25
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,
ale má pouze informativní charakter.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou
dobu.
Informace na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky.
Kontaktní linka: 800 850 860.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2017
3. 4., 15. 5., 5. 6., 24. 7., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2017– příspěvky v tyto termíny je možné
zasílat vždy pouze do 12 hodin.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2017 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin,
tj. 5. 4., 3. 5., 7. 6. 2017, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Základní škola Dobrá informuje…
Dětský karneval
V pátek 17. února se v sále školy seběhl
rej masek dětí naší školy. Za asistence dvou
veselých „Klaunů na volné noze“ prováděly
různé veselé úkoly a soutěžily jako divé.
V tanečním sále jsme tak mohli vidět
všemožné princezny a prince, čarodějnice
a kouzelníky, akční hrdiny i jemné víly a růz-

né jiné pohádkové postavičky, jak se za zvuků rytmické hudby prohánějí ve společném
dlouhém hadu, užívají si bublinkovou šou,
zkoušejí velmi náročný slalom na dvou lyžích, tančí divoké havajské tance pod stále
se snižující šňůrou a překonávají podobné
vysoce náročné lotroviny.
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Závěrem proběhla
všemi toužebně očekávaná tombola, zvířátka
z nafukovacích balónků
a rej s obrovským nafukovacím míčem. Domů
ze sálu odcházely masky nadšené a spokojené
a některé už i tak vytancované, že už ani nebylo
poznat, co vlastně představují. Poděkování patří
Klubu rodičů za finanční
zajištění celé akce.
Hana Velčovská,
vedoucí školní družiny

Rej masek byl opravdu veselý ...

Projekt Zdravý životní styl
V týdnu od 20. 2. do 24. 2. prožili žáci
druhých ročníků projektový týden, ve kterém se seznámili se zdravým životním stylem. Cílem projektu byla příprava návyků
pro zdravý životní styl dětí. Děti se tak po
celý týden zabývaly vytvářením potravinové
pyramidy a jejím využitím při sestavování
zdravého jídelníčku, nákupem zdravých potravin, přípravou mrkvové pomazánky nebo
zpracováním jednoduché kuchařky zdravých receptů.
Dramatizací sportovních aktivit si děti
našly mezi sebou kamarády, se kterými by
chtěly trávit volný čas. Děti zjistily, že také
pravidelný pohyb s kamarády patří k zdravému životnímu stylu. Druhákům se projekt
velice líbil a věříme, že si kromě zábavy děti
odnesly i důležité znalosti týkající se zdraví,
zdravého jídla a přiměřeného pohybu.

Malí druháci využili při práci na projektu i nejmodernější školní pomůcky.
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Mgr. Eva Novosadová
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Recitační přehlídky
Zimní měsíce školního života jsou tradičně věnovány v rámci soutěží Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy recitačním
přehlídkám. V únoru tak proběhly dvě významné akce, kde se mohli naši žáci zaskvět
se svými přednášecími schopnostmi.
Nejprve v pondělí 20. 2. se na naší škole v Dobré uskutečnilo školní kolo Přehlídky dětských recitátorů. Byl vyvrcholením
pečlivé přípravy v třídních kolektivech
a byli vybráni vždy 3 žáci z každé třídy na
1. stupni. Po překonání prvopočátečních
rozpaků a trémy před početným publikem
se všem podařilo odrecitovat krásným
projevem básně různých autorů. Všichni
byli vždy oceněni srdečným potleskem.
Porota, složená z vyučujících 1. stupně, neměla lehkou úlohu a musela vždy
v každé kategorii vybrat ty nejlepší.
V 0. kategorii (žáci 1. tříd) se nejlépe
umístili Barbora Nogolová z 1. A, Kryštof
Pavlásek z 1. B a Eliška Vlčková z 1. C.
V 1. kategorii (žáci 2. - 3. tříd) nejlépe recitovali Vojtěch Krčil z 2. C, Vítek Kuliha
a Adéla Slovíková, oba z 3. B. Ve 2. kategorii (žáci 4. – 5. tříd) byli porotou oceněni Lukáš Peterka ze 4.B, Šimon Kočner
z 5.A a Hana Škripková z 5.B. Vítězům
blahopřejeme a přejeme jim mnoho zdaru
v dalších kolech soutěže.
V úterý 21. 2. pak proběhlo okrskové
kolo Přehlídky dětských recitátorů 2. stupně na ZŠ J. Čapka ve Frýdku-Místku. Naši
školu zastupovali Karolína Blahutová z 6. B
a Viktorie Skotalová ze 7. C v kategorii žáků
6. a 7. tříd, v kategorii žáků 8. a 9. tříd to
byli Radka Saranová z 8. A, Natálie Žáková
z 9. B a Martin Sekanina z 9. C.

Malí vítězové školního kola Recitační přehlídky na
1. stupni obdrželi krásné diplomy a knižní ceny.

V těžké konkurenci nejlepších recitátorů z Frýdku a okolních obcí se zaskvěla
vynikající recitátorka Natálie Žáková, která obsadila ve své kategorii 2. místo a postoupila do okresního kola soutěže, kde ji
přejeme mnoho zdaru. Všem zúčastněným
děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a věříme, že i v dalších letech budou naši
žáci sklízet zasloužené vavříny za dobře
připravenou a procítěnou recitaci.
Mgr. Markéta Turoňová, Mgr. Jan Lörinc

Natálie Žáková (druhá zleva) skvěle reprezentovala
naši školu v okrskovém kole Recitační přehlídky a postupuje do kole okresního.
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Vzhůru na Olymp
Řecké dějiny jsou důležitou součástí
světové historie, a proto jsme jako každý rok
žákům 6. ročníku dopřáli netradiční seznámení s antickou kulturou prostřednictvím
projektu Řecko a bohové. V úterý 21. února
byl s žáky zahájen projektový den za zvuku hudby a slavnostní atmosféru dotvořily starořecké kostýmy bohů a bohyň. Šest
nejlepších kostýmů bylo následně odměněno sladkostí. Součástí přivítání žáků byla
i ochutnávka oliv, sýru a hroznového vína.
Po zahajovacím ceremoniálu se žáci
přesunuli do tříd, kde plnili různorodé
úkoly s tematikou Řecka. Prověřili své znalosti řecké kultury, literatury a náboženství. Povídali si také o historii olympijských

her, kterou srovnali se současnou podobou
tohoto sportovního utkání. Důležitou součástí projektu bylo i zaměření na řeckou
mytologii, a proto žáci vytvořili plakát
s řeckými bohy, který jim bude následující roky zdobit třídu. Nabyté znalosti byly
hodnoceny a bodovány nejen v tomto dni,
ale i v následujících hodinách dějepisu,
kdy žáci prezentovali svůj plakát o řeckém
bohu či bohyni.
Všichni prožili projektový den s radostí,
pozitivním přístupem a touhou získat nové
znalosti. Úspěch projektu u žáků nás velmi
těší a věříme, že i v dalších letech bude projekt úspěšně pokračovat.
Mgr. Eva Procházková

Projekt Řecko a bohové byl vskutku plný nevšedních zážitků a děti se spokojeně usmívaly.
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Mateřská škola Dobrá informuje...
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Začátek měsíce března nás překvapil nádherným slunečným počasím, i když jak nám říká
známé přísloví: „březen – za kamna vlezem…“
Všichni jsme se společně radovali z prvních hřejivých paprsků sluníčka, které nám zvedlo
náladu po tuhé a mrazivé zimě. A co nám přinesl předcházející měsíc?

KARNEVALOVÉ VESELÍ V SÁLE ZŠ
V únoru se konal ve dvou dnech náš
karneval, který letos poprvé uváděl klaun
PepinoPrcek. Klaun PepinoPrcek si pro
děti připravil opravdu zábavnou show s audio-vizuálním doprovodem, do které se
zapojili společně s dětmi také jejich rodiče.
Všichni společně si zatančili, proběhla také
zábavná soutěž dětí proti rodičům v tom,
kdo dokáže vydržet déle tančit či kdo dříve
pozná ukázku ze známé pohádkové nebo
filmové písně. Samozřejmě, že děti byly ve
většině disciplín úspěšnější než jejich rodiče, což jim rodiče zcela určitě přáli.
Na konci karnevalu proběhla soutěž
o nejlepší karnevalovou masku, kterou
klaun PepinoPrcek pojal zábavnou formou
tak, že vlastně vyhrály všechny masky. Kdo
měl chuť či žízeň, měl možnost se občers-

tvit a pak nadále pokračovat v karnevalovém veselí.
Po skončení karnevalového programu
si děti, které měly trpělivost, vystály frontu
na zvířátka z balónků, které jim klaun Pepino na požádání vytvořil. Karneval se určitě
povedl a děti odcházely s balónky a spokojeným úsměvem ve tváři domů.
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DIVADLO O ZTRACENÉM MÍČKU
A protože měsíc březen patří mezi jarní
měsíce, začaly děti všech tříd naší MŠ kreslit, malovat, zkrátka tvořit obrázky s jarními motivy, které si můžete v příštích dnech
prohlédnout na naší výstavě – Jarní galerii
umístěné na plotě naší MŠ.
Mgr. D. Dvořáčková

Jako každý měsíc, tak i v únoru na děti
čekala pohádka, tentokrát o ztraceném míčku Flíčku. Míčka Flíčka odnesl drak Mrak
a babička se vydala jej hledat. Po mnohých
dobrodružstvích, do kterých se zapojily
také děti, se babičce podařilo míčka Flíčka
zachránit. Ale určitě by to nebylo tak snadné, kdyby jí děti nepomohly draka Mraka
odfouknout. Pohádka se dětem velmi líbila
a byly zaujaté po celou dobu trvání pohádky,
což odměnily velkým potleskem.
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Pozvánka na burzu dětského oblečení
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá Vás opět zve na burzu dětského oblečení, která se uskuteční ve dnech
31. března a 1. dubna 2017 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 dohromady
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.
Poté jí bude přidělen registrační kód, kterým označí své věci (lístkem připíchnutým
nebo přilepeným), společně s uvedením ceny
a zároveň sepíše seznam věcí vč. ceny, který
předá členům komise. Je nutné zajistit, aby
označení bylo stabilní a nedocházelo k jeho

odlepení nebo odpadnutí. Registrace bude
probíhat od 20. 3. 2017 do 29. 3. 2017.
Burza proběhne s následujícím programem:
Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré v pátek 31. 3. 2017 v době od 9,30 hod do
11,00 hod a od 15,00 hod do 17, 00 hod.
V sobotu 1. 4. 2017 v době od 9,00 hod
do 11,00 hod proběhne samotná burza, na
které můžete jiné zboží zase nakoupit.
Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů
se uskuteční rovněž v sobotu 1. 4. 2017
v době od 14,00-14,30 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

Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá Vás zve na

VELIKONOČNÍ KREATIVNÍ TVOŘENÍ,
které se uskuteční dne 3. dubna 2017 v 17 hodin v sále Základní školy v Dobré.
Pokud se chcete kreativního tvoření zúčastnit, přihlaste se na email komiseprorodinu@post.cz,
nejpozději do 17. března 2017. K dispozici budou některé aranžérské potřeby (vázací
drátek, tavná pistole, ozdoby, proutí a pod). K výrobě velikonočních věnců, si prosím přineste vlastní kruhy, dle Vašeho uvážení a vyfouklá nebo vařená vajíčka, dle Vašich potřeb.
Věříme, že i toto kreativní tvoření bude sloužit k výměně poznatků a technik.
Srdečně Vás zveme.
Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Žižková Marie
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Sportovní klub zdraví příznivce turistiky a zve na 1. výlet tohoto roku na

Velký Javorník 22. 04. 2017
Trasa dlouhá jen cca 11 km povede z Veřovic a zpět přes Horečky do Frenštátu.
Sraz na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku v sobotu 22. 4. 2017 v 08:00hod.
Věřím, že počasí bude k nám příznivé a užijeme si krásný jarní výlet do hor.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel.775 933 551 a těšíme se na vaši účast.
Za sportovní klub Renata Friedlová

Plán činnosti Klubu Seniorů na 2. čtvrtletí 2017
Středa 12. dubna
Středa 10. května
Středa 14. června
Středa 28. června

vycházka do okolí obce, sraz na nádraží ČD ve 13:00 hodin
oslava Dne matek v hasičské zbrojnici ve 14:00 hodin
smažení vaječiny v Kačabaru. Sraz v 15:00 hodin.
Vejce a pažitku sebou.
výšlap ke Koníčkovi, sraz na nádraží ČD ve 13:30 hodin

Na středu 31. května je plánován zájezd do Polska, ale ještě nejsou známy podmínky, a tak
bude vše včas upřesněno.
Ostatní středy bude klubovna otevřena po předchozí domluvě.
UPŘESNĚNÍ pro soutěž v bowlingu dne 29. března
Z důvodu úprav jízdního řádu je odjezd z Dobrá střed linkou č.13 v13:10 hodin na zastávku u Gustlíčka a zde přestoupit na linku č.2 a vystoupit na zastávce Anenská.
Čeněk Juřica, předseda

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
Vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.

Bonusové kouzelné náramky
Vážení přátelé soutěží, dobrodružství a zábavy. Na stránkách
www.dobercata.cz byly právě přidány další instrukce vedoucí k nalezení
a získání dalšího bonusového kouzelného náramku. Proto všichni, kdo
soutěžíte o hodnotné ceny a rádi by jste se zúčastnili Velkého finále,
navštivte internetovou stránku www.dobercata.cz a dozvíte se, jak tento
bonusový kouzelný náramek získat. Přejeme hodně štěstí.
Skautské středisko Doberčata
- 12 -
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Začátek sezóny zastihl
naše judisty ve výborné formě
Ve zkratce
Na úspěšnou loňskou sezónu navázali
judisté z Judo Beskydy hned několika významnými úspěchy v důležitých soutěžích
doma i v zahraničí, které jsou podmínkou
pro účast ve výběrových centrech mládeže a nominací na mistrovství republiky.
V průběhu ledna a února se také doberští
podíleli na medailových umístěních. V Bialsko Bialé vybojovali zlato Starší žákyně
Eliška Kubíčková a mladší žákyně Natálie
Majdlochová. Stříbrnou medaili Iveta Kočí

starosta obce Ing. Jiří Carbol podpořil doberské na Mistrovství Euroregionu

Mistrovství Euroregonu zahájili účastníci v japonském stylu

a bronz Tomáš Vontor. Na mezinárodní
soutěži, Poháru olympijských nadějí v Olomouci brala Karolína Kubíčková zlato
v kategorii juniorek a stříbro v kategorii
dorostenek. Stříbro v kategorii dorostenek
vybojovala ještě starší žačka Vendula Mecová. Z Velké ceny Žiliny jsme dovezli hned
tři zlaté medaile zásluhou Natálie Majdlochové, Adama Rusňáka a Tomáše Vontora.
Stříbro přivezl Adam Siuda.
Slezský pohár v Opavě byl nominační
soutěží pro Mistrovství republiky mladšího žactva. Naši zástupci zde získali důležité nominační body. Adam Siuda a Ondřej
Menšík vybojovali zlaté medaile. Benjamínci bojovali na Malé ceně Karviné, kde byli
nejúspěšnějším týmem, se ziskem 12-ti medailí, z toho 4 zlatých.
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Nejvýznamnější soutěží začátku sezóny byl turnaj Grand Prix Ostrava,
kterého se zúčastnilo 1400 soutěžících ze
sedmi států reprezentovaných 165 kluby.
Náš klub reprezentovalo celkem 20 borců
od žáků po juniory. Medaile a bodované
místa získalo 122 klubů. V této náročné
konkurenci skončilo Judo Beskydy na celkově 9 místě, z českých klubů na 5 místě.
Zlatou medaili vybojovala Adéla Deméterová, stříbro Eliška Kubíčková a Natálie
Majdlochová. Z bronzové medaile se těšil
Ondřej Menšík. V průběhu soutěže nám
byla představitelem ČSJu předána pamětní trofej za 2. místo v dorostenecké
lize 2016. Je to krásná upomínka tohoto
mimořádného úspěchu.
Mistrovství Euroregionu Beskydy
se letos uskutečnilo u příležitosti 750 let
města Frýdku-Místku. Zahájení významné soutěže se zúčastnil také starosta obce
Dobrá ing. Jiří Carbol. Také jeho podpora
a povzbuzování přineslo konečný úspěch
Judu Beskydy, které zvítězilo v kategorii
zúčastněných kolektivů. Druhé skončily
Hranice, třetí Poláci z AJ Skoczów, čtvrtí

Eliška Kubíčková vybojovala stříbro
v rakouském Gmunderu

Slováci z Martina. Získali jsme 21 medailových umístění a vybojovali 50 vítězných
utkání. Ve stejném termínu, kdy se konalo
Mistrovství Euroregionu se jiní starší žáci
a žačky z Juda Beskydy zúčastnili významné soutěže v rakouském Gmunderu, kde
zlato vybojovala Vendula Mecová a stříbro
Eliška Kubíčková.
Naši nejlepší se zúčastnili hned několika mezinárodních tréninkových
kempů. Trénovali společně s olympioniky
a výběry státních reprezentací v Bialsko Bialé, rakouském Mittersilu, španělské
Fuengiorole.
V dubnu čeká doberské judisty
především Krajský přebor žactva,
Mistrovství republiky juniorů a Přebor republiky družstev krajů, kde
naši již tradičně patří k favoritům
na medailová umístění. Držme jim
palce.

Doberští benjamínci byli nejúspěšnějším týmem na turnaji
v Karviné
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Hledáme další talenty. Každé úterý a čtvrtek od 16,30 v tělocvičně základní školy. Školka a družina
v úterý od 14,15 hod.

INFORMACE PRO OBČANY
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
a Nemocnice Třinec, p.o. patří mezi krajské
nemocnice, které jsou zapojeny do portálu
Transmise.
Tento elektronický systém zrychluje výměnu informací mezi krajskými zdravotnickými zařízeními – nemocnicemi a ambulancemi, část portálu umožňuje také pacientům
bezpečně přes internet nahlédnout do vlastních zdravotních záznamů a dokumentace. Poskytovatelům zdravotnických služeb
umožňuje elektronické předávání informací,
například žádost o vyšetření, výsledky vyšetření, propouštěcí zprávy, žádanky aj.
Webová aplikace umožňuje občanům
přes internet nahlédnout do svých zdravotních záznamů (propouštěcí zprávy, ambulantní zprávy, nálezy EKG aj.) vedených
v nemocničních informačních systémech

krajských nemocnic v Opavě, Krnově, Havířově, Karviné, Třinci a Frýdku-Místku. Pacienti z našeho regionu se mohou registrovat
na recepci Nemocnice ve Frýdku-Místku
nebo na příjmovém oddělení Nemocnice Třinec. Poplatek činí 200,- Kč za registraci v každém zdravotnickém zařízení.
Portál je velmi dobře zabezpečen, přístup je umožněn jen ověřeným pacientům
nebo ověřeným zákonným zástupcům, kteří
mohou nahlédnout jen do svých zdravotních
záznamů nebo záznamů osob, jejichž jsou
zákonnými zástupci.
Vedení Moravskoslezského kraje předpokládá, že časem by se do tohoto krajského
systému mohla zapojit i jiná zdravotnická
zařízení v regionu. Více informací o portálu
Transmise a možnostech připojení zájemci
najdou na htt://transmise.msk.cz

Společnost SEVEROMORAVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE Ostrava a.s.
je majitelem domény www.vodarenstvi.
cz, která vznikla před zhruba osmi lety s cílem přinášet nezávislý pohled na vodárenský sektor v ČR. Aby bylo dosaženo tohoto
cíle, domluvili jsme se nově s ostravskou neziskovou organizací EduLudus (www.eduludus.cz), která se zaměřuje především na
moderní formy vzdělávání, na provozování
těchto stránek.
Stránky budou přinášet komplexní pohled na vodohospodářskou branži, udrží
portál jako nezávislý zdroj informací o vodárenství a bude postupně rozšiřovat záběr
webu.

Na stránkách vznikly nové sekce (Vzdělávání, Svět vody, Výlety k vodě, Foto/Video), jejichž cílem je obor více přiblížit a otevřít kromě odborné tak i laické veřejnosti.
Portál chce být otevřenou platformou,
kde budou zaznívat různé názory na problematiku vodárenství u nás. Proto je také nově
zařazena sekce Komentáře, kde je možné
vést polemiky.
Registrovaní uživatelé budou dostávat do
svých emailů každý měsíc newsletter se shrnutím nejaktuálnějšího dění ve vodárenství.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí SmVaK a.s.,
28. října 1235/169, Ostrava
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Jak se vyrábí pitná voda?
Jak se čistí voda odpadní?
Přijďte se podívat do provozů
společnosti SmVaK Ostrava
U příležitosti Světového dne vody budou moci lidé navštívit Úpravnu vody Nová Ves (u Frýdlantu nad Ostravicí) a významné čistírny odpadních vod. Kapacita je omezená, rezervujte
si místo včas!
Ostrava 27. 2. 2017 – V sobotu 25. března
zpřístupní společnost Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava veřejnosti areály čistíren odpadních vod v Opavě,
Novém Jičíně, Karviné a Frýdku-Místku
(Sviadnově). V prostorách největší beskydské úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí proběhne kromě
exkurze také ukázka toho, jak lokalizovat
poruchy na vodovodní síti a trasovat potrubí.
Kromě exkurze s odborným výkladem bude
přistaven v každé lokalitě čistíren odpadních vod kanalizační vůz schopný čistit
stokové sítě, kanalizační přípojky a odpady
z dešťových vpustí. Zaměstnanci provozů
čistíren budou návštěvníkům například
vysvětlovat, co do kanalizace nepatří a jaké
problémy nevhodné látky a předměty vhozené do odpadu v procesu čištění odpadních vod přinášejí. Ale také to, jak daný
proces probíhá a jaké parametry musí voda
před tím, než je vypuštěna zpět do přírody,
splňovat.
Provozy budou otevřeny od osmé hodiny
ráno do dvou hodin odpoledne, prohlíd-

ky budou probíhat v hodinových intervalech (tedy 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
a 13:00). Kapacita bude omezená a jedna
skupina může mít maximálně dvacet návštěvníků.
„Všechna zařízení budou v plném provozu
a musíme zajistit bezpečnost všech návštěvníků, ale také to, aby nebyl nijak narušen
proces výroby pitné vody, případně čištění
té odpadní. Z loňské zkušenosti vím, že lidé
mají o návštěvu našich provozů zájem, chtěl
bych je tedy vyzvat, aby si místo zarezervovali s dostatečným předstihem, protože kapacita je omezená,“ vysvětluje generální
ředitel Anatol Pšenička.
Zájemci o návštěvu se proto musí předem registrovat na telefonním čísle
596 697 233, případně na emailu katerina.
klockova@smvak.cz do 20. března.

- 17 -

pitné vody, nebo k ní nemá přístup vůbec.

ům spojených s vodou je ze strany OSN a nevládních
u a ochranu vod, případně šetření vodními zdroji a jejich

Světový den vody
vládních organizací zaměřena na čisSvětový den vody byl ustaven na 22. března
totu a ochranu vod, případně šetření
od roku 1993 Organizací spojených nárovodními zdroji a jejich ochranu.
dů
po
jednání
v
roce
1992
v
Rio
de
Janeiru
iřazeno specifické téma. V roce 2014 to bylo téma Voda a
v Brazílii. Důvodem byla především skuteč- - Každým rokem je tomuto dni přiřazedržitelný
rozvoj.
Lonimiliarda
bylolidí
hlavním
mottem
Voda
aroce
pracovní
nost, že
více než jedna
na svěno specifické
téma. V
2014 to bylo
tě trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní
téma Voda a energie, v roce 2015 Voda
a.
nemá přístup vůbec.
a udržitelný rozvoj. Loni bylo hlavním
- Propagace věnující se problémům spomottem Voda a pracovní místa, letos to
jených s vodou je ze strany OSN a neje Odpadní voda.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Kontakt:
ské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s.
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
5/169, MariánskéSeveromoravské
Hory, 709 00
Ostrava.
vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
0 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
www.smvak.cz

Změna ordinační doby
Dětského střediska Dobrá, MUDr. Kučerová
15. 3. středa

14.30 -16.00 hod.

16. 3. čtvrtek NEORDINUJE SE
		- nutné případy ošetří DS ul. Politických obětí, Místek,
		
MUDr. Malcharová /u bývalého autobusového stanoviště/ 558 434 036
		
DS Morávka MUDr. Mácová 733 685 195
17. 3.

pátek

7.30 - 9.00 hod.

Hledám krátkodobý podnájem bytu,
pokoje nebo půdních prostor v obci Dobrá.
tel.: 607 537 094.
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
Právní záležitosti projedná a vyřídí
s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 17.15 hodin v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu v Nošovicích – zelená budova (vedle rest. „Radegastův šenk“, v přízemí se nachází potraviny)

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti občanského, obchodního a rodinného práva
a sepisování listin, žalob, smluv vč. kupních, darovacích,
také převody nemovitostí, věcná břemena apod.
• Kdykoliv můžete telefonovat na 603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město, Na Fojtství 8, 736 01
Tel., fax: 596 810 741 • mobil 603 447 219 • e-mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat!

Pneuservis U KRYSTIANY
Bc. Květa Janíčková, DiS., Dobrá 117
NOVĚ!!!!! Servis, revize LPG
MONTÁŽ LPG LOVATO
3-4válcové motory od 20 500,Naše firma Vám dále nabízí:

- diagnostika všech vozidel

- kompletní pneuservis

- výměna čelních skel

- plnění a servis klimatizací

- prodej nových a použitých
autodílů na objednávku

- výměna provozních kapalin
tel.: 773 985 110

•

- a mnohem více...
e-mail: autodilyallcars@email.cz

Objednávky dle domluvy.
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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
558 412 311
		
558 412 307
		

Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
podatelna, ověřování, CZECH Point
Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika,
ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent finančního odboru,
		
místní poplatky, povolení průjezdu přes most
558 412 303
558 412 302
558 412 310
558 412 304
		

Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
Alena Alexová, referent stavebního úřadu
Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu 		
Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční
správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309
736 614 720
--------------739 705 945
--------------558 412 313

Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
majetku a investic
přehrávání hlášení místního rozhlasu
Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
středa
pátek
sobota

zimní období (listopad – duben)

letní období (květen – říjen)

12.00 – 15.00 hodin
12.00 – 15.00 hodin
9.00 – 12.00 hodin

14.00 – 17.00 hodin
14.00 – 17.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin

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 © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding. Uzávěrka příštího čísla 3. 4. 2017 do 12.00 hodin.
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