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Slovo starosty
Vážení občané,

na pondělí 16. března 2015 bylo svoláno 
2. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které 
mělo na programu mimo jiné také schválení 
rozpočtu naší obce pro rok 2015, projedná-
ní smluvních vztahů s dopravci o zajištění 
ostatní dopravní obslužnosti na území obce 
nebo převody pozemků ve vlastnictví obce. 
V tomto roce budeme realizovat několik 
investičních akcí, na které jsme získali do-
tace. Nejdůležitější je stavba Zateplení bu-
dov Mateřské školy v Dobré, která přinese 
do budoucna úspory ve vytápění. Dále je to 
výstavba Sběrného dvora, který občanům 
zjednoduší nakládání s odpady. Dobrou 
zprávou také je, že jsme získali od Morav-
skoslezského kraje fi nanční příspěvek ve 
výši 300.000,- korun na pořízení nového 
dodávkového vozidla pro naše hasiče.

Naše srdečné poděkování patří spo-
lečnosti HYUNDAI, která z nadačního 
fondu „Dobrý soused“ podpořila pro-
jekt, předložený Českým svazem včelařů 
- základní organizací Dobrá. Na pořízení 
„Mobilního kotle na tavení vosku a desin-
fekci včelích rámků“ jsme získali fi nanční 
příspěvek ve výši 50.000,- Kč. 

Sobota 28. února patřila v naší obci všem
milovníkům kontaktního sportu. V tělo-

cvičnách ZŠ Dobrá proběhlo otevřené Mis-
trovství Euroregionu Beskydy v judu, které 
uspořádal Sportovní klub policie – oddíl 
judo Dobrá, za podpory společnosti BAIL 
– SPORT. Této sportovní akce se účastnil 
neuvěřitelný počet 300 závodníků, z nichž 
někteří přijeli ze sousedních polských či slo-
venských oddílů. Děkujeme organizátorům 
za úspěšné zvládnutí této velké sportovní 
akce. 

Komise pro rodinu a občanské záležitos-
ti při OÚ Dobrá Vás opět zve na Burzu dět-
ského oblečení, která se uskuteční ve dnech 
20. a 21. března 2015 ve víceúčelovém sále 
ZŠ v Dobré. Více informací se dozvíte na na-
šem webu v sekci aktuality.

Chrámový sbor zve všechny v neděli 
22. března od 15 hodin do kostela sv. Jiří 
v Dobré na „Hudební odpoledne“. V pro-
gramu zazní Kantáta Golgota od V. V. Haus-
manna, Popelka Nazaretská od V. Renče 
a další skladby. 

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

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ
Návrh Územního plánu Dobrá

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych vás seznámil s  pokračová-
ním schvalovacího procesu „Územního plá-
nu Dobrá“.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor 
územního rozvoje a stavebního řádu jako 
pořizovatel návrhu Územního plánu Dob-
rá podle ustanovení par. 6 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) ozna-
muje, že podle ustanovení par. 50 odst. 2 
stavebního zákona:

se dne 17. 3. 2015 v 9.00 hodin uskuteční 
na magistrátu města Frýdku-Místku, odbo-
ru územního plánování a stavebního řádu, 
oddělení územního rozvoje, Radniční 1148, 
v kanceláři č. 401 společné jednání o návrhu 
Územního plánu Dobrá, jehož součástí je vy-
hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Výše avizované jednání je určeno pouze 
zástupcům sousedních obcí a institucí.

Podstatně důležitější informací pro 
všechny občany, kteří podali ve stanovené 

lhůtě žádost o změnu charakteru a účelu 
svých pozemků, je ta následující.

Návrh Územního plánu Dobrá včetně 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj bude 
vystaven k nahlédnutí ode dne 2. 3. 2015 do 
16. 4. 2015, a to na:

Magistrátu města Frýdku-Místku, odbo-
ru územního rozvoje a stavebního řádu, oddě-
lení územního rozvoje, Radniční 1148, kanc. 
č. 408 (pondělí, středa od 8,00 – 17,00 hodin,
čtvrtek od 8,00 – 15,00 hodin, úterý, pátek od 
8,00 – 13,00 hodin), ode dne 2. 3. 2015 do 
16. 4. 2015, dále pak na

Obedním úřadě Dobrá (pondělí a stře-
da od 8,00 – 17,00 hodin, úterý, čtvrtek, 
pátek od 8,00 – 11,00 hodin) ve 2. patře 
v  zasedací místnosti – termín návštěvy 
lze domluvit na tel. čísle 558 412 304 – pí 
Markéta Řízková, 558 412 301 – p. Milan 
Stypka.

Návrh územního plánu Dobrá bude 
zveřejněn v elektronické podobě na inter-
netových stránkách Obce Dobrá:
www.dobra.cz v části Obec Dobrá – doku-
menty ke stažení – územní plán.

....................................................................................................................................

Závěrem mi dovolte přejít k „překladu“ 
výše uvedených vět.

V  textu je zmínka o společném jedná-
ní, které organizuje pořizovatel Územního 
plánu Dobrá, tedy Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor územního plánování a sta-
vebního řádu – toto jednání není určeno ve-
řejnosti, ani občanům, kteří si podali žádost 
o změnu charakteru pozemku(ů).

Tito občané – žadatelé mohou získat in-
formaci buď prostřednictvím elektronické 
podoby návrhu Územního plánu Dobrá – tu 
najdou na internetové stránce Obce Dobrá 
www.dobra.cz, nebo si domluvit schůzku 
s  uvedenými pracovníky OÚ Dobrá a mo-
hou nahlédnout do dokumentace návrhu 
v tištěné podobě (zasedací místnost ve 2. patře
OÚ Dobrá).
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V  případě, že občan – žadatel zjistí, že 
jeho žádost nebyla schválena, má možnost 
podat písemnou připomínku a adresovat 
ji na Magistrát města Frýdku-Místku, od-
bor územního plánování a stavebního řádu, 
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, nej-
lépe k rukám paní Dagmar Vašicové, meto-
dičce Územního plánu Dobrá.

A ještě důležitá informace pro ty obča-
ny – žadatele, kteří zjistí, že jejich žádost 
je schválena a změna charakteru a rázu 
pozemku je „na dobré cestě“ – podle dopo-
ručení paní Vašicové, metodičky Územního 
plánu Dobrá, není ještě v  této fázi schva-
lovacího procesu nic jistého. Do hry totiž 
v  dalších jednáních vstoupí opět zástupci 
dotčených institucí, tentokrát budou mít 
k  dispozici „Vyhodnocení vlivů Územního 
plánu Dobrá na udržitelný rozvoj území“, 
tedy nové poznatky a úhly pohledu na celé 
území naší obce.

Ještě jednou zopakuji důležité termíny:
2. 3. 2015 – 16. 4. 2015 - možnost nahléd-
nutí do návrhu „Územního plánu Dobrá“   

do 16. 4. 2015 - konečný termín pro podání
připomínek na Magistrát města Frýdku-
Místku

Závěrem se ještě zmíním o případných 
nových žádostech o změnu Územního plánu 
Dobrá. Tyto přijímány nebudou, výjimkou se 
mohou stát žádosti, jejichž obsah a zejmé-
na následná realizace (změna charakteru 
území) mohou mít významný vliv na život 
občanů v  dané lokalitě. Objeví-li se taková 
žádost, pak bude řešena v souladu se záko-
nem o obcích, tedy prostřednictvím jednání 
zastupitelstva obce.

Poznámka:
Přestože jsme chtěli „sladit“ termín zaháje-
ní této etapy s termínem dodání Doberských 
listů do domácností, nepodařilo se to. Lhůta 
45 dnů je však dostatečně dlouhá na to, aby 
se každý žadatel informoval o tom, zdali ob-
sah jeho žádosti jest zahrnut v zamýšlených 
změnách či nikoliv. Ze strany obecního úřadu
lze slíbit, že jsme připraveni na návštěvu kaž-
dého z žadatelů, na jeho dotazy a připomínky. 

Milan Stypka

Obecní ples 2015 je minulostí…
První únorová sobota letošního roku 

byla zasvěcena obecnímu plesání.
Úvodem nemohu opomenout poděkovat 

novým členům kulturní komise, kteří hned 
po svém jmenování deklarovali obnovení 
tradic obecního plesu (v loňském roce mu-
sel být obecní ples zrušen pro slabý prodej 
vstupenek…) a velkým dílem přispěli k jeho 
kvalitní přípravě a zdárnému průběhu.

Na všechny hosty čekal vkusně vyzdo-
bený sál, každý stůl nabídl malé občerstvení 
a úderem osmé hodiny večerní byl ples slav-

nostně zahájen. K  tanci hrála kapela Flash 
– zkušené hudebníky doplňovaly mladé, ta-
lentované zpěvačky a každý host si z  jejich 
repertoáru dokázal vybrat tu pravou (pís-
ničku) a vyzvat k  tanci tu svou vyvolenou 
(tanečnici či partnerku). 

Obecní plesy jsou vyhlášené jednak 
chutnou večeří – tu letošní nám připra-
vily paní Radana Weissmannová, Herta 
Kavková a Olga Mužná, děkujeme, dámy 
– pohotovou a laskavou obsluhou – tu ob-
starali členové kulturní komise ve spolupráci 
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s  externími pomocníky paní Janou Bře-
zinovou, kterou doplnili manželé Irena 
a Kamil Zichovi. Celému servisnímu týmu 
patří velký dík. O kulturní zážitek se svými 
dvěma tanečními vystoupeními postarala 
dívčí skupina ve složení Kateřina Nová-
ková, Jana Peterková, Anežka Skarková 
a Kristýna Kaňoková. Mladým dámám to 
v tanečních úborech moc slušelo a přítomní 
nešetřili potleskem, jímž odměnili doved-
nost a um „našich“ dívek.

Od začátku večera někteří návštěv-
níci neotřele pokukovali po vystavených 
darech našich sponzorů. Ti letos přispě-
li měrou vskutku vrchovatou a společně 
udělali z tomboly (teď se tomu říká „soutěž 
o ceny“… ) velmi očekávanou záležitost. 
Hosté po desítkách kusů nakupovali losy 
z  rukou zaměstnankyň úřadu paní Marce-
ly Kolkové a Jany Kolářové. Nebylo proto 
divu, že losy byly prodány v rekordně krát-
kém čase. Mohlo to být buď vystavenými 
a lákavými cenami, nebo uměním prodej-
kyň, nebo prostě obojím. 

Do bohaté tomboly svými dary přispěli:
Paní Alena Velčovská, fi rma Mott Mac
Donald, pivovar Radegast, fi rma Blažek,
Farnost Dobrá, Obuv - paní Jany Růžičkové,
Český svaz včelařů, Myslivecké sdružení 
Dobrá-Vrchy – Pazderna, fi rma Strabag, 

restaurace Kačabar, fi rma Glovis, 
Sklárny Krnov, paní Jana Březinová, 
obec Mucharz (Polsko), VÚHŽ Dobrá, 
Dobrá hospoda v  Dobré, paní Alena 
Legotová, fi rma Swietelsky, Technické 
služby Frýdek-Místek, Cyklobar Dobrá, 
Porcelánka Hloubětín, Arpia Frýdek-
Místek, Automotoslužby Nondek-Mlčák 
Dobrá, Helsinki Group, Art For Jiří 
Basta, paní Šárka Romanidisová, paní 
Slávka Poláková, Pálenice Dobrá - Ing. 
Ladislav Březina, fi rma První Key Stav 
Třinec, Zdravá výživa - paní Taťána 
Jursová, fi rma Vodotop, Satum Czech 
Ostrava, pan Ing. Vladimír Hampl, Sharp 
Centrum Ostrava, fi rma Cash stavby, 
Frýdecká skládka F-M, Obec Dobrá, 
Pekařství Dobrá – pan Libor Vaněk, paní 
Jana Šulíková, Jezdecký klub Moravian 
Dobrá.

Všem sponzorům za dary do soutěže 
o ceny moc děkujeme.

Poděkování náleží rovněž dalším pra-
covníkům obecního úřadu, kteří se podíleli 
na přípravě sálu, návozu všeho potřebného 
k  tomu, aby se účastníci Obecního plesu 
2015 mohli společně pobavit a užít si pří-
jemný večer.

Milan Stypka

Cvičení s paní Rosanou pokračuje!
Zde jsou termíny dalších cvičení s paní Rosanou, která probíhají ve společenském sále při 

základní škole vždy od 15 hodin.

středa  22. 04. 2015
úterý    28. 04. 2015
úterý    19. 05. 2015 Jen pro připomenutí – účastníci cvičení si s sebou vezmou
středa  27. 05. 2015 vhodnou cvičební obuv a podložku.
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DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ 
POPLATEK ZE PSŮ JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2015

Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100,- Kč.

               Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 % sazby.
               Poplatek za psy se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatek uhraďte  do  konce  března  2015.

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 do 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 března do konce srpna 2015.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1337 + čp.                                                                     
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 8. 2015.

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

Vyzýváme občany - majitelé psů, aby zajistili označení svých psů známkou a nenechávali 
volně pobíhat své psy po obci.  Obtěžujete a ohrožujete své spoluobčany a hlavně děti. 

Volně pobíhající psy necháváme odchytit a odvézt do útulku v Sedlištích. Vzniklé nákla-
dy včetně vyšetření psa veterinární službou, budou vyúčtovány jeho majiteli. 

Zároveň žádáme občany, aby nekrmili toulavé psy, protože většina takovýchto psů se vrátí 
zpět ke svým majitelům.

SVOZ PNEUMATIK

Do 20. 4. 2015 do večerních hodin mohou občané obce Dobrá svážet pneumatiky za 
budovu Obecního úřadu Dobrá. Následující den, tj. 21. 4. 2015 Frýdecká skládka zajistí 
jejich odvoz.
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Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů (BRO)

Znovu i tento rok nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpa-
dů (BRO). Sběr bude zajištěn přistavením velkoobjemového kontejneru na stanoviště 
„Za obecním úřadem“ (u garáže): 

Přistavení kontejneru v pátek 10. 4. 2015 – ráno 
Odvoz kontejneru v pondělí 13. 4. 2015 – ráno 
Přistavení kontejneru v pátek 24. 4. 2015 – ráno
Odvoz kontejneru v pondělí 27. 4. 2015 – ráno
Přistavení kontejneru ve čtvrtek 7. 5. 2015 – ráno
Odvoz kontejneru v pondělí 11. 5. 2015 – ráno

Kontejner bude označen cedulí „Určeno pro sběr biologický rozložitelných odpadů“  
včetně informací, co lze do kontejneru odložit:

 UKLÁDEJTE NEVHAZUJTE

 - trávu, seno - větve z ořezu stromů a keřů
 - listí, jehličí, piliny - odpady živočišného původu,
 - zbytky ovoce a zeleniny - odpady v obalech
  - tekuté, nebo kašovité odpady                 
  - odpady v obalech

Prosíme občany, aby do kontejneru odkládali pouze kompostovatelné odpady dle uve-
dených pokynů. V případě, že bude biologicky rozložitelný odpad znečištěn nežádoucími 
odpady, např. objemnými, nebezpečnými apod., nebude Frýdecká skládka, a. s. schopna 
tento odpad využít, ale bude jej nutno uložit na skládce.

Jsme rádi, že jste si již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, 
který je umísťován za obecní úřad. Dle sdělení pracovníků Frýdecké skládky a. s. se akce 
zdařily, a proto v ní budeme pokračovat i nadále . 

Termíny přistavení kontejnerů na BRO budou průběžně zveřejňovány v dalších vydá-
ních Doberských listů.

    
DALŠÍ TERMÍNY sběru BRO v roce 2015:

Přistavení kontejneru:
29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 9. 10., 23. 10., 13. 11. 2015

Odvoz kontejneru:
1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 12. 10., 26. 10., 16. 11. 2015



3/2015

- 7 -

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 18. 4. 2015

na těchto stanovištích:

 Dobrá u lesa (u Křibíka) 8.30 – 8.45 hodin

 Dobrá u nádraží ČD 9.35 – 10.05 hodin

 Dobrá parkoviště u kostela 10.10 – 10.30 hodin

 Dobrá Stará dědina 10.35 – 10.55 hodin

Nebezpečné odpady:
mazací a motorové oleje, olejové fi ltry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, 
zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, rozbité či rozebrané tele-
vizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.

Plánované vypínání elektrické energie
ČEZ Distribuce a.s., informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny z důvodu zajiště-
ní nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy, dne

20. 3. 2015 v době od 8.00 do 12.00 hodin
v části obce Vrchy (nad sadem) od č. p. 432 nahoru až k č. p. 418 a od č. p. 224 nahoru 
k č. p. 217, 251 až 202. Rozmístění letáků provede společnost obvyklým způsobem v místě 
dotčených nemovitostí.

ČEZ Distribuce, a.s., informuje o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie z důvo-
du zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy, dne

1. 4. 2015 v době od 7.30 – 11.30 hodin
a

8. 4. 2015 v době od 7.30 – 15.30 hodin
v části obce za železničním přejezdem u fi rmy EKOMAT, kolem cesty k nádraží a kolem 
cesty na Kamenec (č. p. 30, 312, 323, 296, 345, 343, 351, 332, 709, 514, 505, 595, 593, 522, 
506, 546, 507, 508, 272, 718). Rozmístění letáků provede společnost obvyklým způsobem 
v místě dotčených nemovitostí.

Jednání Zastupitelstva obce Dobrá v roce 2015
15. 6., 14. 9., 14. 12. 2015 vždy od 17.00 hodin ve společenském sále

Základní školy Dobrá, 1. poschodí.
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Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2015

13. 4., 11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8., 7. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12. 2015
vždy do 12.00 h.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá v roce 2015 bude probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 8. 4. 2015, 
6. 5. 2015, 3. 6. 2015 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací 
místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Vítání občánků

Z činnosti fi nančního výboru

V sobotu 14. 2. 2015 proběhlo v obřad-
ní síni Obecního úřadu Dobrá první vítání 
občánků v letošním roce. Pan místostarosta 
přivítal Amálii, Adélu, Stellu, Markétu, Na-
tálii, Vojtěcha, Jakuba a samozřejmě rodiče 
dětí s ostatními hosty. Po úvodním proslovu 

následoval podpis do pamětní knihy, předá-
ní dárkového balíčku a kytičky pro mamin-
ky. Nechybělo ani společné focení maminek 
a dětí s panem místostarostou. Nově naro-
zeným občánkům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a ať se jim v naší obci spokojeně žije.

Podle zákona o obcích fi nanční výbor 
(dále jen „FV“) zřizuje zastupitelstvo obce. 
FV provádí kontrolu hospodaření s majet-
kem a fi nančními prostředky obce a plní 
další úkoly z pověření zastupitelstva obce. 
Co to znamená v praxi? 

FV projednává a podává svá doporuče-
ní zejména k návrhům ročních rozpočtů, 
změn rozpočtu,  rozpočtovému výhledu, 
k závěrečnému účtu obce za příslušný ka-
lendářní rok, ke změnám a doplnění vyhlá-
šek o místních poplatcích, cen v odpadovém 
hospodářství a plní další úkoly, kterými je 
zastupitelstvo obce pověří.

Od svého zřízení dne 6. listopadu 2014 
se členové FV sešli na 3 jednáních. 

Na prvním jednání jsme projednali roz-
počtové opatření, obecně závaznou vyhláš-
ku o místních poplatcích a obecně závaznou 
vyhlášku o poplatku za komunální odpad.

Na druhém jednání jsme projednali ná-
vrh rozpočtu obce na rok 2015 a doporučili 
jej zastupitelstvu ke schválení. Dále jsme za-
hájili kontrolu fi nančních příspěvků poskyt-
nutých z rozpočtu na rok 2014. Na třetím 
jednání byla tato kontrola dokončena.

O fi nanční příspěvek z rozpočtu obce si 
v roce 2014 požádalo 26 spolků a cizích sub-
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Kultura v roce 2015
I v tomto roce bude pro vás nově slože-

ná kulturní komise pořádat různé kulturní 
akce. Rádi bychom navázali na akce, kte-
ré pořádala bývalá kulturní komise a ještě 
připojíme přednášku z Ústavu pro studium 
totalitních režimů, vystoupení některého 
amatérského divadelního souboru z okolí 
a taky hudební festival nejen pro mladé-
DOBRFEST. Zmíněné akce v minulých le-
tech pořádal Doberský kulturní spolek, kte-
rý dočasně pozastavil svou činnost, protože 
část jeho členů je nyní v Kulturní komisi. 
Ta tak převezme organizaci těchto již tradič-
ních kulturních podniků.

Prvním kulturním počinem v tomto roce 
byl únorový Obecní ples, v březnu následo-
valo pohoštění pro dámy u příležitosti Me-
zinárodního dne žen. Na 19. března jsme 
si pro vás připravili cestopisnou přednášku 
o Africe, 12. dubna budeme mít možnost 
se pobavit u mini komedií sehraných ama-
térským divadelním souborem LAMPA. 
10. května poděkujeme maminkám u pří-
ležitosti Dne matek a na 30. května připra-
vujeme společně se sportovní komisí a Do-
berskými skauty zábavu pro jejich ratolesti 

u příležitosti Dne dětí. V sobotu 13. června 
se na Dobrfestu rozezní hudba všelijakých 
hudebních žánrů, o kterou se postarají 
amatérské kapely z okolí. O prázdninách 
si dáme kulturní pauzu, kterou ale velkole-
pě ukončíme 29. srpna Velkou Doberskou. 
Na záři bychom rádi přivedli komika či ko-
miky zvučnějšího jména a 17. října budete 
mít možnost oprášit své taneční kreace 
v Tančírně. Na 13. listopadu chystáme před-
nášku ve spolupráci s Ústavem pro studium 
totalitních režimů na téma Česká hudba 
v době ohrožení – 1938 až 1945. Rok ukon-
číme Vánočním jarmarkem v režii ZŠ Dobrá 
a koncertem dětí z mateřské školky.

Přejeme vám, abyste si v tomto roce vy-
brali kulturu, která se vám bude líbit, která 
vás bude bavit, malinko vzdělávat a snad 
vám dá občas i jakýsi podnět k zamyšlení. 
Zároveň budeme rádi za další podněty pro 
příští rok.

Přejeme vám krásné kulturní prožitky.

Za kulturní komisi
Jan Marenčák

jektů. Zastupitelstvem obce bylo schváleno 
poskytnutí veřejnosprávní podpory ve výši 
872 500 Kč, vyčerpáno bylo 865 828 Kč. 

Členové FV ve spolupráci s vedoucí fi -
nančního odboru obecního úřadu provedli 
kontrolu fi nančních příspěvků z rozpočtu 
obce. Účelem kontroly bylo prověřit, zda 
čerpání bylo v souladu s uzavřenými smlou-
vami. Ke kontrole byly předloženy podané 
žádosti, smlouvy uzavřené se spolky a cizí-

mi subjekty o poskytnutí fi nanční podpory 
a vyúčtování fi nančních příspěvků. Po pro-
vedení kontroly členové FV konstatovali, že 
vyúčtování všech příspěvků poskytnutých 
26 spolkům a cizím subjektům bylo v po-
řádku a příspěvky byly použity v souladu 
s uzavřenými smlouvami.

Drahomíra Gongolová
předsedkyně fi nančního výboru
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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 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
 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:

x ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
x nábytek
x znečištěný a vlhký textil

Dle sdělení Diakonie Broumov v posledních dvou letech vzrostl počet komerčních fi rem 
zabývajících 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: 8. 4. 2015 (středa)
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. 

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Žižková Marie
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Přednáška o Africe
Kulturní komise Rady obce Dobrá vás 

srdečně zve na přednášku pana Jana To-
mšíčka. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 
19. března v 17:30 v multifunkčním sále ZŠ 
Dobrá Jan Tomšíček se na své Favoritce vy-
pravil do Jižní Afriky už podruhé. Před 20 
lety navštívil skalnaté rezervace Fish River 
Canyon v Namibii, okraj pouště Kalahari, 
proslulé město diamantů Kimberley, krá-
lovství Lesotho, ve které se nalézají nejvyšší 
hory jihu Afriky a další nám tak vzdálená 

a zajímavá místa. Celkem najel šťastných 12 
000 kilometrů. Nedávno si tuto trasu zopa-
koval a přinese nám svědectví o změnách, 
které se za ta léta v Africe udály. Jaká je vů-
bec Jižní Afrika a změnila se za posledních 
20 let?

Jan Tomšíček - cestovatel, spisova-
tel. Autor cestopisů: „Do Vladivostoku na 
zmrzlinu“, „Afrikou domů na kole“, „Na 
jachtě do světa“, „V Jihoafrické republice na 
kole“, „K Viktoriiným vodopádům na kole“.

Základní škola Dobrá informuje…

2. ročník školního turnaje v dodgeballu
19. února se konal mezi žáky velmi oblí-

bený turnaj v dodgeballu. Tato hra je speci-
fi cký druh vybíjené, ve které stojí proti sobě 
2 družstva se šesti hráči a vzájemně se snaží 
vybíjet. V této hře není nejdůležitější střel-

ba jako u klasické vybíjené, ale důležitější je 
chytání míče. Celá hra je inspirována ame-
rickým fi lmem Vybíjená z roku 2004 v hlav-
ních rolích s Benem Stilerem a Vincentem 
Vaughnenem. 

Účastníci dodgeballového turnaje si sportovní zápolení náležitě užili.
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Sedmáci na lyžích
Letošní lyžařský výcvikový kurz pro žáky 

7. tříd se představil v novém formátu. Mís-
to týdenního pobytu na jediném místě jsme 
žákům nabídli výjezdní lyžařský kurz, který 
nám umožnil během týdne vystřídat dva ly-
žařské areály. Děti se tak mohly každý den 
vrátit domů a dělit se o zážitky ze sjezdovky 
se svými rodinami.

V pondělí 9. února jsme odjeli do Ski 
areálu Opálená na Čeladné a žáci se rozdělil 

do čtyř výkonnostních skupin. Ti zkušenější 
se mohli společně se svými instruktory hned 
vydat na svah, začátečníci se pak seznamo-
vali se základy lyžování. Na stejném místě 
jsme prožili i úterní dopoledne a s potěše-
ním jsme sledovali, jak se děti rychle učí.

Na středu jsme měli naplánován odpo-
činkový den naplněný sáňkováním a běžka-
řením, ale vzhledem k nepříznivému počasí 
jsme operativně zařadili sportovní dopoled-
ne ve školní tělocvičně, kde jsme si zahráli 
stolní tenis a badminton, žáci také shlédli 
známý fi lm Sněženky a machři. Ve čtvrtek 

Turnaje se zúčastnily všechny třídy 
2. stupně – celkem 10 družstev. V katego-
rii 6.-7. ročník překvapivě zvítězila třída 
6. C a v kategorii 8. – 9. ročník zvítězila s na-
prostým přehledem třída 9. A. Děkuji všem 
hráčům za vynikající předvedené výkony 
a skvělé sportovní chování, dále pak za 
spolupráci kolegyni Jitce Drabinové, žá-
kovskému parlamentu a Klubu rodičů za 
sponzoring. Pevně věřím, že se turnaj stane 
pravidelnou a oblíbenou součástí sportov-
ního kalendáře žáků v Dobré. Sportu zdar 
a dodgeballu zvlášt! Mgr. Jiří Šmahlík

Taktická porada před turnajovým pavoukem.

Lyžařský výcvikový kurz byl prosluněn nejen horským 
sluníčkem, ale také úsměvy všech účastníků.

Letošní lyžařský kurz absolvovalo na třicet nadšených 
lyžníků. Jen Krakonoš chyběl.
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Projekt Řecko a bohové
Stroj času nebyl zapotřebí, protože i bez 

něj se mohli žáci 6. ročníku přenést do časů 
starověkého Řecka. Umožnil jim to projekt 
Řecko a bohové, který proběhl na naší škole 
ve dnech 11. a 12. února 2015.

Atmosféru dávných časů mohl pocítit 
každý účastník projektu. Umocňovala ji 
řecká hudba, slušivé splývavé tógy a zelené 
věnečky ve vlasech, ochutnávka řeckých po-
krmů a hlavně chuť dětí prožít něco zajíma-
vého. Vlastní prožitek jako zdroj informací 
– to bylo cílem projektu. Žáci si tak mohli 
vyzkoušet týmovou spolupráci, vyhledávali 
informace z různých informačních zdro-
jů, rozvíjela se jejich schopnost vytvářet si 
svůj vlastní úsudek a hodnotit práci svou 
i ostatních spolužáků, uvědomit si zodpo-
vědnost za skupinový výsledek, vždyť dosa-
žení stanoveného cíle bylo při tomto stylu 
výuky závislé na osobním přínosu každého 
jednotlivce.

I v letošním roce se projekt líbil a žáci ve 
svém hodnocení projektu litovali, že trval 
jen dva dny.

Mgr. D. Kalníková

a v pátek jsme opět lyžovali, tentokrát ve Ski 
areálu Bílá, kde nám k dispozici byla čtyřse-
dačková lanovka a perfektně upravený svah.

Lyžařský kurz se velmi vydařil, někte-
ří žáci dokázali udělat opravdový pokrok, 
např. Jana Moravcová ze 7. A sjela v pátek 
modrou sjezdovku na Bílé, ačkoliv ještě 
v pondělí nedokázala stát na lyžích. Právem 
si tak vysloužila čestný titul největšího dříče 

celé akce. Velké poděkování patří nejen všem 
pedagogům, kteří děti kurzem prováděli, ale 
také Klubu rodičů, který dětem sponzoroval 
stravu během celého kurzu. Doufáme, že se 
dětem lyžování líbilo a že zůstanou zimnímu 
sportování věrny i nadále.

Mgr. Jiří Šmahlík

Co nám dali staří Řekové? Vědu, demokracii, olympijské 
hry a skvělé recepty, v jejich oblečení bychom však zřejmě 
chodit každý den do školy nechtěli.

Z bojiště k nám zavítal i opravdický spartský válečník. 
Dobře si povšimněte klasické korintské přilby a písmene 
lambda na tradičním spartském štítu. Tento bojovník 
se ovšem vrátil domů k mamince „se štítem“, nikoliv 
„na štítě.“
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„Rádi jsme pomohli“.
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Noc s fyzikou
Večer 26. února  se žáci 7. A zúčastnili 

akce Noc s fyzikou (s podtitulem Dokonalé 
vejce). Tato akce měla v žácích podpořit zvě-
davost a zájem bádat a zkoumat, také však 
spolupracovat a pochopit, že i chyba nás 
může posunout dál.

Ve škole jsme se sešli v 18 hodin. Práci 
dětí koordinovaly paní učitelky Jana Filipo-
vá a Dagmar Pohludková. Samotná práce 
byla rozdělena na dvě části. V první žáci ve 
dvojicích prováděli pokusy podle vylosova-
ného zadání. Ovšem sami si museli vybrat 
vhodné pomůcky, navíc stanovit hypotézu 
(nebo číselný odhad), pokusem ověřit její 
správnost a vyplnit protokol o pokusu. Se 
zájmem si pokusy navzájem vyzkoušeli.

V druhé části jednotlivé čtveřice praco-
valy na badatelském úkolu s názvem Za-
chraň vejce! Úkolem bylo pustit vyfouknuté 
vejce z výšky 2 m tak, aby se nerozbilo. Byla 
radost sledovat zapálení žáků a jejich vzá-
jemnou spolupráci na splnění úkolu. Každá 
skupinka měla své originální a úspěšné ře-
šení. Proto jsme otestovali vajíčka při pádu z 
větší výšky, což všichni kriticky a s napětím 
sledovali.

Ještě před spaním jsme v tichu za světla 
baterek prošli labyrintem kvízových otázek, 
kde už někomu docházely síly. Filmem Vý-
buch bude v pět jsme celý program zakončili 
a šli spát do učebny hudební výchovy. Výteč-
nou snídani nám připravily paní kuchařky 
ve školní jídelně.

A reakce dětí? Byly spokojené, večerní 
bádání by si znova zopakovaly a jednomy-
slně uváděly, že největším zážitkem byla 
záchrana vejce. Věřme, že zájem o fyziku 
dětem nějakou chvíli vydrží.

Mgr. Dagmar Pohludková

Děti daly hlavy dohromady a zachraňovaly vejce.

Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Muzikál „Popelka“ v Těšínském divadle

Tentokrát se v našich Zprávičkách zaměříme na naše kulturní zážitky, které jsme s dětmi 
absolvovali během minulého měsíce. Začátkem března si pak většina našich dětí užívala 
jarní prázdniny.

Všechny děti naší MŠ se vydaly autobusy 
do divadla v Českém Těšíně, aby zde sledo-
valy klasický pohádkový příběh „Popelka“ 

tentokrát v muzikálovém hávu. Tento po-
hádkový příběh o Popelce vyšperkovali skla-
datel Zdeněk Barták s textařem Michaelem 



- 16 -

Koncert žáků hudební školy
ve společenském sále ZŠ

Naše MŠ byla opět pozvána na tradiční 
koncert žáků hudební školy paní učitelky 
Miriam Dyrrové. Nejprve se dětem předsta-
vili naši kamarádi z MŠ, kteří nám předvedli 
své první krátké skladbičky hrané na fl étnu, 
klavír i kytaru. Pak nám společně zahráli již 
větší školáci písničky známé, které si děti 
zazpívaly společně, tak i méně známé, jež 
děti jen poslouchaly či doprovázely rytmic-
kým potleskem. Škoda, že se děti nedočkaly 
jednotlivých vystoupení svých starších sou-
rozenců, na které se těšily. Tak snad příště...

Prostějovským půvabnými písničkami. Ne-
chyběly ani humorné situace, které vyvážily 
poetické momenty celého příběhu, kdy dob-
ro zvítězí nad zlem a chudá, ale pracovitá 

dívka skončí v náručí hodného prince. Dě-
tem se líbily především veselé písničky, ale 
také spousta humorných situací v muzikálu.

Dětský karneval MŠ „Barevný svět“
Vrcholem našich kulturních zážitků byl 

pro děti zajisté jejich karneval, který probí-
hal ve společenském sále ZŠ vzhledem k vel-
kému počtu našich dětí ve dvou dnech. Děti 
přivítal jejich známý klaun HOPSALÍN, 
který se snažil děti hned zahřát a pomalu 
rozparádit veselými písničkami a taneč-

ky. Letošní program nesl název „Karneval 
v cirkuse.“ HOPSALÍN, jak je jeho zvykem, 
pozval na parket také rodiče i prarodiče 
dětí, kteří využili příležitosti si také zaskota-
čit společně se svými ratolestmi. Děti měly 
možnost zapojit se do nejrůznějších soutěží, 
za které byly odměněny např. sladkostmi či 
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myškami vyrobenými z barevných balónků. 
Nechyběl také gejzír velkých bublin, barev-
né svítící balónky a samozřejmě měli všich-
ni možnost se občerstvit a nabrat síly do dal-
šího rejdění a tancování. Věříme, že jak děti, 
tak rodiče si karneval náležitě užili a hlavně 
děti se pořádně vyřádily.

Mgr. D. Dvořáčková

Elektronické výpůjčky knih
v Místní knihovně v Dobré

Od počátku března mají i naši registro-
vaní čtenáři možnost si půjčovat knihy v 
elektronické podobě do svých čtecích zaří-
zení. Po celý měsíc březen je registrace čte-
nářů do knihovny ZDARMA. Elektronický 
katalog Carmen, který najdete na našich 
webových stránkách www.knihovnadobra.
cz, umožňuje čtenářům knihoven provádět 

výpůjčky elektronických knih. Jsou to počí-
tačové soubory různých typů (PDF, MOBI, 
...), které se pak otvírají a čtou na mobilních 
zařízeních.  Zatím jediným poskytovatelem 
je společnost eReading.cz. Služba je pro 
čtenáře zdarma, platí ji za něj knihovna dle 
smlouvy s eReading.cz.
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Vlastní postup
provedení výpůjčky

Všechny dokumenty, které lze půjčit 
elektronicky jsou v katalogu v novém řezu 
vpravo s názvem elektronická dostupnost. 
Pokud chcete zobrazit všechny e-knihy, po-
užijte v jednoduchém hledání slovo „erea-
ding“. Vlastní půjčení se provádí tlačítkem 
E-půjčit v detailu dokumentu po přihlášení 
uživatele. I když čtenář nemá účet u eRead-
ing.cz výpůjčka proběhne. Pokud se násled-
ně u eReading zaregistruje a uvede e-mailo-
vou adresu, kterou má v knihovně, výpůjčka 
je mu pak k dispozici. Ve čtenářském kontě 

je v přehledu výpůjček nová záložka E-vý-
půjčky tam čtenář vidí aktuální výpůjčky 
svých E-knih. Délka výpůjční doby: 21 dní, 
maximání počet výpůjček: 2 ks

Postup pro vlastní e-ink čtečky – na 
www.eReading.cz si otevřete sekci „eVýpůj-
ky“, stáhněte si výpůjčku do PC a nahrajte ji 
přes USB do čtečky.

Čtenáři mají k dispozici i elektronickou 
čtečku knih. Zatím je dispozici jen v knihov-
ně, později se bude půjčovat na 3 týdny 
i domů, po zaplacení vratné kauce 1.000,- Kč.

Během měsíce Března budou odměňo-
váni nejlepší čtenáři za rok 2014. Ze 718 
čtenářů jsme vybrali 10 nejaktivnějších.

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku
paní Dagmar Kravčíkové

O GRAFOTERAPII
aneb RUKOPISEM K ROZVOJI OSOBNOSTI

dne 20. března 2015 v 17 hodin
v Místní knihovně v Dobré

Grafoterapie, v tomto pojetí, je uceleným 
systémem změn písma s cílenými následky. 
Dává možnost zefektivnit vaše mozkové 
pochody. Může vám pomoci od některých 
zlozvyků, od nežádoucích charakteristik 
a může vám pomoci cítit se lépe. Někdy, 
když problémy pramení z nevhodného 
zpracování některých situací, je možné se 
zbavit i zdravotního problémů. Dále tímto 
procesem můžete získat duševní rovnováhu 
a sebedůvěru, najít pravý smysl pro humor 
a naučit se svobodně komunikovat. Před-
náška je informační a je úvodem do tohoto 
tématu. V případě zájmu je možné uspo-

řádat kurz, kde si danými změnami přímo 
projdete a  naučíte se pomoci si sami sobě.

            
Marie Mališová, ředitelka
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eVýp j ky jsou dostupné pro

Postup pro první vyp j ení

iOS Android e-ink te ce 
eReading.cz START 2 a 3

1

1 1

2

2
2

3

3

4

4

Vyhledejte si dostupnou e-knihu v knižním katalogu Carmen

Potvr te výp j ku v katalogu

Zaregistrujte se na www.eReading.cz pomocí Vašeho e-mailu zaregistrovaném 
v knižním katalogu

P ístup k výp j ce se liší dle typu za ízení

Stáhn te si aplikaci eReading.cz

Otev ete online knihovnu

Vložte do aplikace registra ní 
údaje z eReading.cz

eVýp j ky stáhn te z online knihovny 
do telefonu

Na www.eReading.cz si otev ete sekci 
“eVýp j ky”

Stáhn te si výp j ku do PC a nahrajte ji p es 
USB do te ky

Pro chytré telefony a tablety Pro e-ink te ky

A d id

eReading.czKnihy Aplikace Nastavení

13:59

eReading.czKnihy Aplikace Nastavení

13:59

iOS
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Turistika Beskydy – jaro 2015

Výzva

Program Klubu seniorů
na 2. čtvrtletí 2015

Sportovní komise Rady obce Dobrá zve 
milovníky hor a turistiky na 1. Turistic-
ký výlet v tomto kalendářním roce, který 
se uskuteční v sobotu 18. dubna. Odjezd 
z autobusové zastávky Dobrá střed je naplá-
nován na 9:48, sraz všech účastníků deset 
minut před odjezdem. Autobusem vyje-
deme pod Prašivou, vyjdeme na Prašivou 
a následně zdoláme Kotař. Poté pokoříme 

Ateliér a sestoupíme na Morávku – odkud 
pojedeme autobusem zpět do Dobré. Celko-
vá délka trasy je 12 km. Po cestě zajištěno 
občerstvení. Prosíme zájemce, aby se při-
hlásili na tel. 775 933 551. Těšíme se na vaši 
účast.

Renáta Friedlová
členka sportovní komise

Myslivecký spolek „Vrchy“, Dobrá – 
Pazderná, žádá zdvořile všechny majitele 
honebních pozemků v obci Dobrá, aby se 
laskavě dostavili na jednání honebního spo-
lečenstva. Toto se uskuteční dne 10. 4. 2015 
v 17.00 hod., na myslivecké chatě v Dobré. 
Předmětem jednání budou tradiční záleži-
tosti fungování společenstva a volba nové-

ho předsedy. Věříme, že se v hojném počtu 
zúčastníte, abychom i nadále v rámci dobré 
spolupráce mohli naplňovat svůj hlavní cíl 
péče o zvěř, přírodu, její ochranu a zvelebo-
vání. Na závěr jednání je připraveno pohoš-
tění ve smyslu mysliveckých tradic. Předem 
děkujeme za účast.

Za Myslivecký spolek:
Výbor

středa 8. 4. - výšlap k Mališce, sraz u Pantlíka ve 13:00 hodin.
středa 29. 4. - výšlap přes starou dědinu a Nové Dvory na tenisové kurty,
   sraz u klubovny ve 13:00 hodin.
středa 13. 5. - oslava Dne matek v klubovně v 15:00 hodin.
středa 27. 5.  - tradiční smažení vaječiny v Kačabaru v 15:00 hodin
   vajíčka, pažitku a dobrou náladu s sebou. 
   Začnou se vybírat peníze na zájezd.
středa 17. 6. - zájezd za krásami města Olomouce, odjezd v 7:30 od
   kostela, cena 150 Kč na osobu.
 
Ostatní středy tj. 1.,15. a 22. dubna, 6. a 20. května, 3., 10. a 24. června bude klubovna 
otevřena od 15:00 hodin.

Čeněk Juřica, předseda
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Co si včelky povídaly
Začíná se oteplovat, dny se prodlužují 

a sluníčko se na nás častěji usmívá. Zdá se, 
že jaro se blíží a to je pro nás včelky dobrá 
zpráva a také chuť do pracovního probuzení.

Ale nejdříve Vám chceme povědět, jak 
jsme prožily ten minulý rok. Bohužel pro 
nás včelky nebyl rokem příznivým. V době 
poslední snůšky, kdy les a hlavně lípy nabí-
zejí hodně aromatického nektaru, nastala 
situace, se kterou jsme my ani náš pán ne-
počítali.

Na konci snůškového období jsme tak-
řka hladověly. Na to naše královna matka 
zareaguje tak, že přestane klást vajíčka a tak 
se stalo, že v měsíci červenci a srpnu, kdy se 
líhnou naše zimní sestřičky, se jich vylíhlo 
málo nebo žádné. 

Připočteme-li k tomu loňskou mírnou 
zimu, která silně pomohla roztoči varoa v jeho
množení, tj. takové klíště, které z nás vysává 
krev a ničí naše mladé sestřičky a pohroma 
byla na světě. Náš pán nás každý rok po po-
sledním vytočení medu léčí i krmí, ale to už 
jsme byly tak postižené, že se mnoha včel-
stva úlu z části nebo zcela vytratila. Takový 
někdy až 50% úbytek si my včelky několik 
desítek let nepamatujeme a to ještě není ko-
nec zimy, kdy některá počtem slabá včelstva 
se jarního rozvoje nedočkají. 

Raději dost těch špatných zpráv, i když 
s medem to bude letos o hodně slabší. My 
však věříme, že náš pán nám pomůže, bude 
dělat oddělky, tj. nová mladá včelstva tak 
abychom stačily opylovat všechny stromy, 
kvítečka vaší zahrádky, abyste měli dost 
vlastního, českého, zdravého ovoce. 

Až dosud jsme hovořily o medu, který 
je nejen sladký, ale i zdravý. Samozřejmě 

i naše další „výrobky“ jako je propolis, pyl, 
mateří kašička i jed, jsou vám lidem zdra-
ví prospěšné. Naše hlavní činnost spočívá 
v opylení celé přírody, léčivých bylin a to 
zdravé z jejich květů pak zahustíme do 
medu. S ním pak všechny ty neduhy a cho-
roby zaženete dříve, než k vám dorazí. A to 
jsme vám ještě neřekly o našem zvláštním 
druhu záření, kdy třeba u vody dojde k tako-
vému uspořádání molekul, že je dlouhodobě 
použitelná bez chemického ošetření.

O léčebných účincích těchto přírodních 
produktů věděl již ve 4. století před naším 
letopočtem jistý lékař, nějaký pan Hippo-
kratés a to byl člověk velice moudrý. 

Dost bylo samochvály, zkuste tu naši 
medicínu sami a uvidíte. Nicméně abychom 
to všechno o čem jsme povídaly, mohly spl-
nit, potřebujeme vaši pomoc. 

Bohužel už jen z vyprávění dědečka 
se děti dozvídají, jak krásně kvetoucí byly 
kdysi louky, plné květů kopretin, pomně-
nek, prostě tisíce květů, plné vůně a barev. 
Dnešní zelené pláně bez jediné pampelišky 
jsou důkazem toho, jak špatně se o přírodu 
staráme. Ubývá tím včelí pastvy, ale i samot-
ný pohled oku nelahodí. Víte, čím byste nám 
včelkám udělali radost? Je to jednoduché, 
dělejte tak, aby louky byly zase pestré, ba-
revné a příjemně voňavé. 

My včelky neumíme lhát, proto nemů-
žeme do politiky. Ale i přesto jsme slyšely, 
že i politici se nad tím zamysleli a připravili 
plán rozvoje venkova. V jehož rámci mají 
být vytvořeny nektarodárné biopásy až do 
5% obhospodařované půdy. Zde se obrací-
me s velkou prosbou na starosty obcí, zastu-
pitele, družstevníky a farmáře. Pokusme se 
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alespoň zlepšit současný stav, ať naše louky 
znovu rozkvetou. 

Aleje líp kolem cest byly pokáceny z dů-
vodu hrozícího nebezpečí, vysaďme nové 
mladé lípy, vždyť aroma lipového medu je 
tak neodolatelná. Skauti, sokolíci, děti ve 
školách udělejte pro nás včelky dobrý sku-
tek. Vysaďte na zahradě, poblíž lesa, na 
rumovišti nějaký nektarodárný strom, keř, 
či vysejte levanduli nebo svázenku. Máte 
u svých domů pěkně upravené zahrádky, 
ale i na nich může být třeba malý záhon, 
plný pestrobarevných a vonících květů, kte-
ré nám nabídnou trochu pylu či nektaru. 
K tomu, abychom udrželi naši přírodu zdra-
vou a pěknou, nepotřebujeme ani dotace 

z EU, stačí, když se každý z vás zamyslí, jak 
nás včelky potěšit. 

To všechno můžeme udělat teď v jarním 
období. Abyste na to nezapomněli, dejte si 
lžičku medu, on totiž podporuje i vaše my-
šlení. Chtěly bychom toho povědět více, ale 
to zase příště. 

My včeličky vám všem chceme dopředu 
poděkovat, že nám v tom nelehkém živo-
tě pomůžete, a za to slibujeme, že budeme 
moc pilné při sbírání medu. Na důkaz toho 
vám pouze zabzučíme a nepíchneme. 

Za organizaci včelařů v Dobré, jejichž 
členy jsou i včelaři vašich obcí, se včelkami 
rozmlouval  

JUDr. Miroslav Dobeš

Zahrádkáři z Dobré informují
• Dne 15. 2. 2015 se uskutečnila Výroční členská schůze v hostinci na Špici odsouhlasila 

plán práce na letošní rok. Zúčastnili jsme se na výroční členské schůzi v družební obci 
Ochodnica.

• Zájezd PL Pisařovice Dendrologická zahrada a okolí dne 30. 5. 2015.

• Smažení vaječiny společně s Ochodnicou.

• Dne 19. 9. - 21. 9. 2015 Výstava ovoce a zeleniny v multifunkčním sále se soutěží 
o nejkrásnější jablíčko z Dobré I PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST.

• Prezentace našich výpěstků společně s Mikroregionem Morávka dne 24. 9. - 27. 9. 2015  
Život na zahradě, výstava Ostrava.

• Účast na výstavě v Ochodnici a prezentace se vzorky.

• Zájezd - podzim 8. 10. - 11. 10. 2015  Floria Kroměříž a návštěva sklepů Arcibiskups-
kevino.

Za výbor zahrádkářů předseda
Čestmír Jež
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Rozhovor s předsedou fotbalového
oddílu Kamilem Zíchou

Kamile, zimní příprava našich fotbalis-
tů je již v plném proudu. Vraťme se, ale na 
začátek ledna, kdy fotbalový oddíl pořádal 
tradiční Tříkrálový turnaj v sálové kopané 
a také Fotbalový ples. Jak hodnotíš tyto akce 
z pohledu předsedy fotbalu? 

Tříkrálový turnaj, byl jako každý rok vel-
mi dramatický a velmi vydařený. Představili 
se domácí hráči, kteří si vytvořili své týmy, 
ale i cizí, kteří to tady mají vždycky těžké, 
protože neví, do čeho jdou. Proto děkuji klu-
kům, kteří se postarali o organizaci tohoto 
tradičního turnaje a jeho hladký průběh.

Jako každý rok, jsme připravili pro 
hráče a fanoušky ples, který již nebyl tak 
vydařený jako minulý rok. Proto chystá-
me nějaké změny, které doufám pomůžou 
k tomu, aby sokolský ples byl zase hojně 
navštěvován nejenom hráči, ale i fanoušky 
a rodiči našich malých nadějí. 

Po těchto akcích se muži sešli k první-
mu tréninku. Jaká je prozatím tréninková 
účast? Náplň přípravy? 

Trénovat se začalo v půlce ledna a trénin-
ková účast nebyla ani není nijak valná. Na 
to, že trénuje A a B-TÝM dohromady, tak 18 
hráčů je málo. Někteří jsou dlouhodobě zra-
nění jako Pietroszek operace zad, Šebestík 
zranění kolene, Kisza zranění třísel a Figura 
šel na hostování do Dobratic. Některé hrá-
če odrazuje počasí a vůbec zimní příprava 
celkově! Přijdou, jak opadne první sníh 
a chtějí hned hrát zápasy, ale tak to nefun-
guje! 

Muži odehráli také sedm utkání. Mohl 
bys našim fanouškům přiblížit, jak jsme si 
výsledkově a herně vedli? 

Jestli chceme dostat více fanoušků na 
fotbal, tak přípravné zápasy bych radši ne-
komentoval! Není to žádná sláva a doufám, 
že se to bude jenom zlepšovat! 

Můžeš nám prozradit, jaké jsou novin-
ky pro jarní části sezóny? Po Dobré se něco 
šušká o „B“ – týmu? 

Novinky jsou a doufám, že k lepšímu. 
Po dohodě s hráči, jak z A-týmu tak Béčka 
došlo ke zrušení B-týmu. Důvod je jednodu-
chý! Na konci minulého roku jsem jako hráč 
B-týmu a Předseda fotbalového oddílu svo-
lal schůzi, kde jsme si domluvili podmínky, 
za jakých bude fungovat B-tým. Z 38 hráčů 
dorazilo jen 18 hráčů a z nich byli 4 z béčka. 
Proto jsme se domluvili, že nebudeme zatím 
nic rušit a kluci si rozhodnou sami, svým 
přístupem k trénování, jestli B tým zůsta-
ne nebo ne. Protože se do zimní přípravy, 
na jarní část soutěže zapojilo jen 5 hráčů 
a zbytek nereagoval na prosby a výzvy začít 
trénovat, tak se B-tým k 20. 2. zrušil! 

B-tým je tedy minulostí. Co tedy bude 
s hráči, kteří za „Benfi ku“ nastupovali? 
Dostanou šanci v Doberském áčku? Popř. 
je zde nějaký jiný klub, který projevil zájem 
o naše hráče? 

Samozřejmě kluci, kteří budou chtít 
odejít, tak jim nebudeme bránit. Všichni 
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mají možnost bojovat o prosazení se v Dob-
ré, protože jen konkurence v týmu pomůže 
zkvalitnit naši hru a zlepšit přístup hráčů! 
Ale zatím vím jen o Dužíkovi a Pastorovi, 
kteří jsou v Nošovicích. Další čtyři hráči, 
kteří začali trénovat, bojují o základ v Dob-
ré. Víc jich z B-týmu ani nezačalo trénovat!

Vraťme se k A-týmu, jsou zde nějaké 
hráčské změny oproti sestavě, která nastu-
povala na podzim? Trápí nějaké naše hráče 
zranění? 

Kvůli zraněným hráčům, u kterých není 
jisté, kdy budou zdraví (Pietroszek, Šebes-
tik, Kisza a Figury který odešel na hostování 
do Dobratic). Tak zůstávají kluci z bývalé-

ho B-týmu aby je nahradili, jako je Knödl, 
Babiš a Rečka, který je zatím nejlépe hodno-
ceným hráčem celé zimní přípravy. Základ 
pro jaro bude vytvořit jeden kompaktní tým, 
na který budeme sázet a budeme snad stou-
pat tabulkou výš. 

Na závěr nám řekni, jaké jsou cíle před-
sedy fotbalu do jarní části? S jakými umís-
těními bys byl spokojen (u všech kategorií)? 

Já osobně mám rád fotbal, na který se dá 
koukat, proto moje největší přání je přilákat 
lidi na atraktivní a pohledný fotbal. Co se 
týče mládeže, tak ti si vedou dobře, ale moh-
li by mít víc vlastních fanoušků! Ti chybí cel-
kově v Dobré.

Pozvánka na mistrovská utkání
– jaro 2014/2015

Jarní část sezóny 2014/2015 klepe na dveře a my bychom Vás rádi pozvali na domácí zápasy, 
které se odehrají na konci března a začátkem dubna v Dobré – areál Na Spartě.

Muži:
Sobota 28. 3. 2015 od 15:00 TJ SOKOL DOBRÁ – HORNÍ SUCHÁ
Sobota 11. 4. 2015 od 15:30 TJ SOKOL DOBRÁ – PÍSEK

Dorost:
Sobota 4. 4. 2015 od 13:00 TJ SOKOL DOBRÁ – KOZLOVICE
Sobota 11. 4. 2015 od 13:00 TJ SOKOL DOBRÁ – RAŠKOVICE

Mladší žáci:
Neděle 12. 4. 2015 od 10:15 TJ SOKOL DOBRÁ – ČESKÝ TĚŠÍN

Starší žáci:
Neděle 12. 4. 2015 od 12:00 TJ SOKOL DOBRÁ – ČESKÝ TĚŠÍN

Aktuální informace o dění v doberském fotbale najdete na webu www.sokoldobra.cz

Oddíl kopané –TJ Sokol Dobrá
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Mistrovství Euroregionu Beskydy
na výbornou

Poslední únorový víkend se v Dobré 
uskutečnil pátý ročník mistrovství Euro-
regionu Beskydy v judu, které úspěšně 
navázalo na předchozích dvanáct ročníků 
prestižního poháru euroregionu. Letošní 
ročník se opět setkal s velkým zájmem jak 
domácích, tak zahraničních klubů. Se-
šlo se jich 26 s třemi stovkami soutěžících 
v žákovských kategoriích. Zúčastnili se 
Slováci ze Žiliny, Dubnice, B. Bystrice 
a Martina. Poláci z Těšína, Katovic, Myslowic 
a dalších míst. Česko reprezentovali přední 
moravské a moravskoslezské kluby. Po za-
znění státní hymny se slavnostního zahájení 
soutěže ujala předsedkyně regionu Beskydy, 
Ing. Eva Richtrová společně se senátorem a 
starostou Dobré Ing. Jiřím Carbolem. Tito 
dva významní hosté popřáli všem zúčast-
něným úspěšné boje a vítězství bez zranění 
a v duchu fair play. Vzácní hosté se netajili 
obdivem nad uspořádáním tak velké akce. 
„V Dobré nebylo kde zaparkovat“. Popr-
vé po delší době nebyl turnaj obsazen naší 
přípravkou a nováčky. Těm jsme po vyhod-
nocení dosavadní praxe vytvořili vlastní 
motivační soutěž, kterou je šestidílné mis-
trovství klubu. Setkají se zde s rovnocen-
nými soupeři a užijí si soutěže bez stresu 
a obav. V soutěži družstev Euroregionu 
došlo k významné změně, která dala vyšší 
šance na vítězství také klubům s menším 

počtem závodníků. Místo klasického olym-
pijského bodování se vyhodnotilo deset pře-
dem určených zástupců klubu bez rozdílu 
kategorie a váhy. O to větší byla radost do-
mácího týmu, když při závěrečném účtování 
vyhrál s velkým náskokem před Hranicemi 
a Baníkem Ostrava. Našich deset nahláše-
ných zástupců vybojovalo neskutečných 
devět zlatých a jedno stříbro. Vyhodnoceno 
bylo celkem sedm nejúspěšnějších kolekti-
vů. V soutěži jednotlivců bylo co sledovat. 

Nasazení, odhodlání nebojácných benja-
mínků, vedle zkušeností a kvalitní práce 
starších žáků. V jednotlivých kategoriích se 
předvedli talentovaní judisté, ale zejména 

Převahu domácích borců potvrdila děvčata v kategorii 
mladších žaček. Na prvním místě Eliška Kubíčková, 
Druhá Barbora Kaklenská a třetí Iveta Kočí.
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Doberští trénovali s mistrem světa
Lukášem Krpálkem

většina dětí, kterým judo přináší smysluplné 
naplnění volného času, spojené s utužová-
ním zdraví, fyzické i psychické kondice. Pří-
tomní diváci nejednou odměnili předvedené 
výkony bouřlivým potleskem. Spokojenost 
vyjádřil také komisař ČSJu, který provedl 
kontrolu regulérnosti soutěže. Mistrovství 
Euroregionu Beskydy se již defi nitivně za-
řadilo mezi prestižní soutěže v regionu. 
Ve svých kategoriích vybojovali titul Mis-

tra Euroregionu doberští Karolína, Eliška 
a Luděk Kubíčkovi. David Jančík, Kamil 
Kisza, Adéla Demeterová, Vendula Mecová, 
Simona Gregušová a Petr Vičar. Stříbro si 
odnesli Karolína Tararíková, Ema Sehnalo-
vá, Barbora Kalenská, Dan Šimek, Natálie 
Majdlochová a Michael Carter. Bronzové 
medaile získali Aleš Zicho, Jan Jursa, Adam 
Žídek, Adam Dryšl, Jakub Koloušek, Filip 
Koloušek a Vojtěch Bortel.

Více než 200 vybraných judistů z řad dětí 
a mládeže dostalo možnost trénovat v Os-
travě s mistrem světa Lukášem Krpálkem. 
Mezi nimi i 22 členů doberského oddílu. 
Nikdo z judistů, kteří chtějí něco dokázat, si 
nechtěl nechat tuto šanci ujít. Hala byla na-
rvaná k prasknutí. Přihlížející trenéři a pyš-
ní rodiče fotili a točili.  Lukáš byl neskutečně 
trpělivý, více než hodinu se podepisoval, fo-
til se ve skupinkách i jednotlivě, stále měl na 
tváři úsměv. Po dvouhodinovém velmi ná-

ročném tréninku, kdy ukázal zúčastněným 
všechny své perly se opět vrátil k podpisům 
a focení.  Přes to všechno, co Lukáš Krpá-
lek dokázal, nezpychl a zůstává neskutečně 
vstřícný především k dětem. Uděláme vše 
pro to, aby měl svoje následníky. Velké díky 
pořádajícímu oddílu, velké díky Lukášovi za 
jeho obdivuhodnou povahu a za jeho touhu 
ukázat světu jak jsou Češi nejlepší. Lukášovi 
přejeme hodně zdraví a další velké medaile.

Doberští s mistrem světa. Lukáš Krpálek druhý zleva, vedle něj trenérka Pavla Prőllová.
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Našeho soustředění se zúčastnil
japonský student juda z univerzity v Tokiu

Po téměř čerstvém, obrovském zážitku 
s naším mistrem světa Lukášem Krpálkem 
přichází další nezapomenutelná událost. 
Zúčastnění - nezapomenou. Ve dnech od 
6. až 8. března 2015 jsme uspořádali v areá-
lu ZŠ Raškovice judo camp pro výběr krajů 
a naše členy. Mimořádně náročné soustře-
dění v kategorii žáků a dorostenců, doplně-
né benjamínky z moravskoslezských oddílů. 
Všechny tréninkové prostory byly naplněny 
na maximum, 16 skvělých trenérů a asis-
tentů se podílelo na zdokonalení všech pří-
tomných. Ještě před začátkem soustředění, 
v dopoledních hodinách dělali fyzické testy 
členové širšího výběru Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje Poté se raškovická 
tělocvična proměnila v Tokio KODOKAN. 
Na místo dorazil japonský student juda 
Tokio university - GEN. Všem přítomným 
spadla čelist. O toto nádherné a nezapo-
menutelné překvapení se postarali trenéři 
z Olomouce - profesoři juda. Díky nim, naši 
na vlastní oči viděli dokonalé japonské judo, 
měli se šanci poprat s japonským mistrem, 
poznali japonskou mentalitu. Neskuteč-
ná preciznost učení jednotlivých technik 
dostala úplně všechny. Nechápali, proč se 
u Japonců učí jedna technika několik ho-
din, pořád a pořád dokola. Tréninkové jed-
notky byly i tříhodinové. Naši byli unavení 
a vyčerpaní, slabší postupně odstupovali. 
Ti, kteří pochopili - vydrželi. Starší zúčast-
nění se domlouvali plynule anglicky, při ve-
černí besedě padala jedna otázka za druhou. 
Zájem dozvědět se a naučit se co nejvíce, byl 
obrovský. Hltali jsme informace. Gen nás 
všechny velice obohatil, ukázal tu nejlepší 

cestu, jak jít vzhůru a proč je zbytečné dě-
lat věci napůl. Díky Genovi šli ostatní, velmi 
kvalitní, pozvaní trenéři do pozadí. V Raš-
kovicích byli ti nejlepší z nejlepších a byli 
šťastní, že mohli být součástí takovéto akce. 
Tentokrát, kdo z našich chyběl, musí litovat. 
20 odtrénovaných hodin za tři dny v týmu 
„A“ tu ještě nebylo. Benjamínci, přípravka 
a miminka měli přizpůsoben program dle 
věku a technické vyspělosti. Byli nadšení 
a byli skvělí. Zase o krůček vpřed.

Děkujeme všem trenérům, kteří odved-
li perfektní práci. Na tomto soustředění se 
podíleli nejlepší z nejlepších. Sportovcům 
děkujeme za skvělé výkony. Děkujeme paní 
Šimkové a Kolouškové za skvělou stravu. 
Děkujeme maminkám za výborné buchty, 
které zasytily všechny účastníky (14 ple-
chů). Jste skvělí, máme Vás rádi a těšíme se 
na další velkou akci právě s Vámi.

Trenérka krajského výběru Pavla Prőllová
a japonský mistr Gen.
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Vzpomínka na paní Marii Mylkovou

Poutě a mše svaté v roce 2015

Pozvánka chrámového sboru
na hudební odpoledne

V únoru jsme zaznamenali smutnou 
zprávu, že nás opustila ve věku nedožitých 
104 let paní Marie Mylková, nejstarší ob-
čanka Dobré. Díky vzpomínkám její dcery, 
paní Anežky Minarčíkové, jsme se mohli 

s životním příběhem paní Marie Mylkové 
seznámit v Doberských listech z prosince 
2013. Celý život žila skromně, tvrdě praco-
vala v lese i na poli, byla spjata s přírodou, 
velice ráda měla procházky, lidi a zvířata.

Farní kostel sv. Jiří Dobrá: 

malá pouť -  pátek 24. 4. v 17.45 hod. 
velká pouť -  neděle 26. 4. v 8.00 a 10.30 hod.  
krmáš -  neděle 20. 9. v 8.00 a 10.30 hod. 
 
Filiální kostel sv. Antonína Prašivá:

malá pouť - sobota 13. 6. v 10. 30
    a 17.45 hod. 
velká pouť - neděle 14. 6. v 10.30 hod. 
pouť dětí - středa 1. 7. v 10.30 hod.
  Kamenité a Prašivá                          
další mše sv. - červenec a srpen
 - každá neděle v 10.30 hod. 
 - každá středa v 17.45 hod.
krmáš - neděle 18. 10. v 10.30 hod. 
Silvestr - čtvrtek 31. 12. v 15.00 hod.     

Kaple Navštívení Panny Marie 
Nižní Lhoty:

velká pouť - neděle 31. 5.  v 10.30 hod.
krmáš - neděle 25. 10. v 10.30 hod. 

Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě.
 

P. Mgr. Bohumil Vícha, farář v Dobré

fuzbor@volny.cz
http://bvi.rajce.idnes.cz
http://facebook.com/BohumilVicha
http://www.signaly.cz/BohumilVicha
www.farnostdobra.cz 
www.ado.cz/poutni

V letošním roce, kdy si připomínáme výročí 710 let od první zmínky o naší obci,
by i chrámový sbor rád přispěl k oslavě tohoto jubilea. Jste všichni srdečně zváni

prožít příjemné odpoledne
v neděli 22. března v 15 hodin v kostele sv. Jiří.

Chrámový sbor a hudebníci provedou KANTÁTU GOLGOTA skladatele a varhaníka
Václava Vlastimila Hausmanna na slova Karla Václava Raise. Hudební vystoupení
bude obohaceno přednesem veršů ze skladby POPELKA NAZARETSKÁ básníka

Václava Renče. V průběhu zazní také skladby pro varhany a housle.



3/2015

- 29 -

90 let červeného kříže
Při vzpomínkách na výročí naší obce se dnes jen letmo zastavíme u výročí

vzniku Československého červeného kříže. Ustavující schůze byla 5. ledna
1925 v Obecníku. Dnes už žádnou činnost nevykazuje, a tak si jeho 90letou
dráhu připomeneme jen touto fotografií z roku 1962, na níž jsou členky naší
místní organizace při prvomájovém průvodu. Více je o naší organizaci ČČK
psáno v knize U nás v Dobré.

Dlužím ale ještě dopovídání o kronice a kronikářích z minulého čísla. Kronikář Alois Kolek
to zpočátku s psaním kroniky neměl snadné. Například po zápisu již odsouhlaseného a schvále-
ného textu se ozval jeden člen rady a vytýkal mu, že „v kronice jsou zjištěny různé závady v tom
směru, že nebyly zprávy o národním výboru úplné, a to na úseku výstavby obce, a že nebyly do
kroniky ani řádně opsány zprávy, které místní národní výbor poskytl kronikáři.“ Největší svízele
byly hlavně v onom nepochopení smyslu kronikaření tehdejšími funkcionáři. Mysleli si, že kro-
nika je úřední zápis a ne pamětní knihou, v níž mají být jen věcně uvedeny události, které budou-
cím generacím naši dobu přiblíží. Vložené zápisy ze schůzí, plány práce atd. právě kroniku zatě-
žují. V jedné ze schůzí rady národního výboru bylo navrženo poopravit zpětně zápis kroniky
k předjaří 1948 (převzetí moci komunistickou stranou), poněvadž se zdál příliš stručný. Nakonec
byl kronikář Alois Kolek za svou záslužnou práci respektován a dostalo se mu v roce 1977 veřej-
ného uznání. Nástupce Otakar Kolek dovedl kroniku jen k roku 1984, ale dění v naší obci v letech
1985—1988 bylo dopsáno, takže v kronice nechybí zápis ze žádného období.

Rostislav Vojkovský, kronikář
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Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové
ve spolupráci s OÚ Dobrá Vás zve na

Jarní koncert
s názvem 

POPLETENÁ  POHÁDKA
co tam uslyšíte: populární skladby a nebude chybět ani hudba „vážná“
kdo bude hrát: studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě

žáci ze Soukromé hudební výuky – sólisté
                                                                       – děti z MŠ

                                                                                   – fl étnový soubor
žáci ze ZUŠ Havířov

TĚŠTE SE NA PŘEKVAPENÍ
Jarní koncert se koná 13. dubna 2015 v 18.00 hodin

ve společenském sále při ZŠ Dobrá
Dobrovolné vstupné.
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
 

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

                  POZVÁNKA 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na o kování ps  proti vzteklin , které se bude v Dobré konat   
v sobotu dne 11.4.2015  na t chto místech:  

 
P ed Obecním ú adem      8.00 – 8.40 hod. 
 Kamenec u mostu           8.50 – 9.00 hod. 
U Bistra sm r Pazderná    9.10 – 9.20 hod. 

 
O kování má platnost dva roky. Povinnost se vztahuje na psy vakcinované naposledy 

v roce 2013. Cena za iní 150.- K  a je splatná ihned p i o kování. Každý pes obdrží 
potvrzení do o kovacího pr kazu . Zajist te prosím doprovod, který je schopen udržet psa p i 
zákroku. Neposílejte se psy nezletilé d ti a nezapome te o kovací pr kaz. 

P i vakcinaci bude možno zakoupit tablety na od ervení a p ípravky proti blechám  
a klíš at m. Pokud máte zájem o spole nou vakcinaci vztekliny a infek ních nemocí, nahlaste 
tuto skute nost telefonicky na . 558 638 260. 
 Srde n  Vás zve tým pracovník  1. veterinární kliniky ve Frýdku – Místku. 
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Ekologické odstranění nepohodlných pařezů.
Vše provádíme profesionální frézou bez poškození terénu.

606 751 517     www.odstraneni-parezu.cz

ODSTRANENI-PAREZU.CZ

ODSTRANENI-PAREZU.CZ

Ing. Jaromír Nenička

LEVNÉ VLNY,
PŘÍZE, DOPLŇKY,
VÝROBA HRAČEK

NA ZAKÁZKU

Monika Friedlová
DOBRÁ 960

Tel.: 606 886 389

Fcb:

DOBRÁ KLUBKA Z DOBRÉ
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Firma AUTOMOTOSLUŽBY
Nondek a Mlčák

Motoristická sezóna je tu!

Naše fi rma Vám zajistí:

 - servisní prohlídky vozu

 - pneuservisní práce

 - mechanické práce

 - zajistíme přípravu vozu 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 

Kosmetické a masérské služby
Dobrá č. - 230  budova obecního úřadu

Pavla Konůpková  tel: 606 223 062

Marie Mohylová  tel: 702 412 428  nebo 778 080 252

Kosmetika:

• Masáž obličeje a dekoltu

• Lifting obličeje

• Čištění pleti pomocí ultrazvukové
   špachtle

• Depilace

• Barvení řas a obočí

• Úprava obočí

• Líčení

• Poradenství

Masáže:

• Klasické, relaxační, sportovní

• Lymfatické

• Medové

• Harmonizační

• Lávovými kameny

• Karmické kódy

• Měření zdravotního stavu pomocí     
   magnetického analyzátoru

• Poradenství
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Fa KRUSOVÁ Dana

VODA-TOPENÍ-PLYN

Nabízíme:

- opravy a montáž nové sanitární techniky

- rozvody v PVC vody a odpadů 

- rozvody topení a montáž radiátorů

- rozvody podlahového topení vč. zednických prací

- pokládka infračervených uhlíkových fólií HEATFLOW

- montáž  a uvedení do provozu plynových kotlů a kotlů na tuhá paliva 

Informace na tel.: 724 172 090

Komplexní právní služby pro
občany a podnikatele:
• právo nemovitostí (kupní smlouvy, darovací 

smlouvy, advokátní úschova kupní ceny, zřizování 

a zrušení věcných břemen a zástavních práv, 

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví)

• sepisování listin (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, 

smlouvy o půjčce, smlouvy o úvěru, směnky, 

uznání dluhu, splátkové kalendáře atd.)

• zastupování před soudy (občanskoprávní

 i obchodní spory) a správními úřady (stavební 

řízení, přestupkové řízení atd.)

• rodinné právo (rozvody, výchova a výživa nezleti-

lých dětí)

• majetkové právo (zúžení a vypořádání společného

jmění manželů, výživné manžela)

• obchodní právo (zakládání společností, sepis 

a revize obchodních smluv atd.)

• vymáhání pohledávek, zastupování v rozhodčím 

řízení, dědické právo, trestní právo, pracovní 

právo, insolvenční právo a oddlužení atd.

-----------

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

JUDr. Pavel Povolný

Vyšní Lhoty 141, 739 51 Dobrá
Sadová 553/8, 702 00 Ostrava

tel.: 604 995 721 

 e-mail: advokat@povolny.info

www.povolny.info
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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

---------------

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 13. 4. 2015 do 12.00 hodin.






