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Slovo starosty
Vážení občané,
na pondělí 10. března 2014 bylo svoláno jednání zastupitelstva obce, které mělo
na programu mimo jiné také přípravu plánu rozvoje obce Dobrá v období let 2014
až 2020. V této souvislosti bych vám chtěl
velmi poděkovat za aktivní přístup k vyplnění dotazníků, které jsme distribuovali do
všech domácností. Vysoké procento vyplněných dotazníků ocenili i pracovníci Agentury pro regionální rozvoj z Ostravy, kteří pro
naši obec uvedený strategický plán připravují. Všechny připomínky a nápady budou
nyní podrobeny detailní analýze a budou
podkladem pro další rozhodování zastupitelstva obce.
Nejdůležitější připravovanou investiční
akcí roku 2014 je rekonstrukce a výstavba
chodníků v centru obce. Špatný stav chodníků byl oprávněně připomínán i ve výše
zmíněné anketě. O tom, kdo bude stavbu
realizovat, rozhodne veřejná soutěž na zhotovitele, která právě probíhá a jejíž výsledek
budeme znát v průběhu příštího měsíce. Investiční náklady, dle projektu pro provádění
stavby, jsou ve výši 14,1 mil. korun. Požádali jsme o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ČR, bohužel dosud neznáme
výsledek posouzení všech podaných žádostí. V souvislosti s touto investicí nyní probíhá čištění, monitoring a geodetické zaměření stávající dešťové kanalizace.
V rámci přeshraniční spolupráce, jsme
navštívili v úterý 4. března naši partnerskou
obec Ochodnici. Na cestu se vydalo autobusem také 20 našich občanů, převážně ze
seniorských spolků. Ve slovenské Ochodnici nás čekal krojovaný průvod masek a poté

večerní zábava v modernizovaném kulturním domě. Hostitelé, v čele se starostou panem Radoslavem Ďuroškou, se o nás skvěle
starali a moc jim za to děkujeme. „TENTO
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ
FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“.
Sobota 1. března patřila v naší obci
všem milovníkům kontaktního sportu. V tělocvičnách ZŠ Dobrá proběhlo otevřené
Mistrovství Euroregionu Beskydy v judu,
které uspořádal Sportovní klub policie – oddíl judo ve spolupráci se Sportovní komisí
rady obce, za podpory společnosti BAIL –
SPORT. Za účasti 280 závodníků z 29 oddílů bojovalo našich 61 borců, získali 36 medailových umístění a vybojovali 90 vítězných
utkání. Moc děkujeme všem účastníkům za
maximální výkon na soutěži.
Velmi vydařenou akcí byla oslava Mezinárodního dne žen, která proběhla odpoledne v pátek 7. 3. 2014, ve společenském sále
základní školy. Pečlivě připravený a precizně zvládnutý kulturní program, který připravili žáci a učitelé mateřské a základní školy,
se určitě velmi líbil zcela zaplněnému sálu.
Děkuji nejen účinkujícím a jejich vedoucím,
ale také zvukařům, fotografům a členům
kulturní komise za květiny, zákusky a kávu,
a za vynikající organizaci celé akce.
A ještě bych vás chtěl upozornit na tradiční jarní burzu dětského oblečení, ve
dnech 11. a 12. dubna 2014, kterou připravuje komise pro rodinu a občanské záležitosti. Bližší informace si můžete přečíst
v samostatném článku předsedkyně komise
paní Marie Žižkové.
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Ing. Jiří Carbol, starosta obce

KULTURNÍ POZVÁNKA
Začátek roku bývá pravidelně spojen s plesovou sezónou. Ani
letošní úvod roku nebyl výjimkou, proto se uskuteční první kulturní akce až v měsíci březnu. Dovolte mi seznámit vás s jiným typem
zábavy, známým z televizní obrazovky. Jiným proto, že se dosud
v Dobré nic podobného neodehrálo.
Celým pořadem bude diváky provázet Jirka Basta, rozhlasový
a televizní moderátor, známý z Rádia Čas Rock a TV Rebel, bavič k pohledání, záruka dobré zábavy. Známý ostřílený ostravský
rozhlasový moderátor, který jako nezpěvák a herec baví diváky již
20 let. Flexibilní, pohotový a vždy připravený „uvolnit kravaty“
a nasadit optimistický pohled na svět. Ten Jirka
si do prvního (jarního) dílu pozve hned tři hosty – každý bude jiného ražení.
Jména hostů sice nejsou tajná, a byla zveřejněna v únorových Doberských listech, avšak člověk míní a nemoci mění - sexuolog a erotický rádce MUDr. Radim Uzel bude nahrazen ﬁlosofem a bavičem
Ivo Šmoldasem. PhDr. Ivo Šmoldas je český básník, nakladatelský
redaktor, kulturní publicista, scenárista, moderátor a překladatel. Po
absolutoriu Filozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy pracoval v nakladatelství Český spisovatel jako nakladatelský redaktor a manažer.
V současné době pracuje jako umělec na volné noze, věnuje se především
překladům z angličtiny, příležitostně též
Ivo
ze slovenštiny. Spolupracuje s Českou
televizí, kde připravuje pořad o knihách Knižní svět, v České televizi
také nepravidelně působí jako moderátor pořadů s kulturní tematikou. Pravidelně spolupracuje na glosování aktuálních Témat dne
pro Rádio Impuls. Na stanici Český rozhlas 2 Praha uvádí vlastní
talkshow Lenoška Iva Šmoldase (zdroj: wikipedie).
Honza
Mladší generaci bude reprezentovat zpěvák Honza Benko - absolutní vítěz soutěže Doremi na TV Nova – popovídá o zpívání, zážitcích s ním spojenými a během programu zazpívá naživo. Pokud si jej někteří z vás pamatujete, možná si vzpomenete, s jakou bravurou zvládal kantilény
Mistra Karla Gotta.
Třetím „do party“ bude imitátor Petr Stebnický. Seznámí
nás s výběrem a následným postupem při nacvičování „slavných“ hlasů, pohovoří o tréninku, o imitaci osobností, a zcela
jistě předvede třeba Oldřicha Nového, Václava Klause a mnohé
jiné.
Pojďme se společně pobavit a prožít první BASTOVINY!
-2-
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BASTOVINY I.
Datum: čtvrtek 27. března 2014
Začátek: 19 hodin
Místo: Společenský sál při ZŠ Dobrá

Vstupenky v hodnotě 150,- Kč se prodávají
na Obecním úřadě Dobrá – odbor finanční
– již od pondělí 17. března 2014 od 8 hodin
a budou k dispozici také v místě konání
akce.
Milan Stypka

OSLAVA S VÁT KU Ž EN
Začátek března bývá zasvěcen oslavám
svátku žen každého věku. Muži se snaží právě v tento den „ukázat“ svou lásku, náklonnost, porozumění, někdy k tomu „použijí“
nejen květiny, ale i ty nejmladší ratolesti.
Kulturní komise spolu s vedením obce připravila – ostatně jako každý rok – oslavu Mezinárodního dne žen na pátek 7. března 2014
do společenského sálu při základní škole.
Při příchodu do sálu každá žena obdržela květinu na uvítanou a snad i pro zlepšení
nálady. Sál se zaplnil do posledního místečka a před očima oslavenkyň (a jejich doprovodu) se začal odvíjet kulturní program,
jenž svými zdravicemi odstartovali starosta
spolu s místostarostou obce.
Úvod patřil našim nejmenším. Tanečky,
básničky, hra na ﬂétny, k tomu slušivé oblečení všech vystupujících – na pohled i na
poslech moc pěkný zážitek.
Nově se tvořící soubor Paprsek nezklamal a zdá se,
že paní učitelky Bc. Marie
Adamusová a Mgr. Ludmila Sikorová moc dobře vědí,
jak děti motivovat, aby se
z nich postupem času stali
zdatní přednášející, tanečníci, hudebníci, moderátoři. Teď jsou to však stále
naši „nejmenší ze školky“ –
moc jste se nám všem v sále
líbili, a děkujeme oběma
paním učitelkám.

Další část programu obstaraly děti školou povinné. Na jevišti se postupně střídaly zpěvačky, někdy v sólo projevu, jindy ve
trojicích i větším souboru. Také hoši nezaostávali, svým zpěvem, ale i scénkami dělali
přítomným ženám radost. Odměnou jim byl
potlesk po každé písničce, básničce, scénce.
O Paprsku jsem se již zmínil. Ten si svým
vystoupením zajistil s předstihem účast na
největší kulturní akci – Velké Doberské.
Za školu si dovolím uvést provedení písně
„Dvě malá křídla“, moc povedené a nádherně hlasově sladěné vystoupení. Paní
Mgr. Olga Kafonková si zcela jistě zaslouží
stejný dík jako obě paní učitelky ze školy
mateřské a všichni zúčastnění vystupující,
kteří na úkor svého volného času zpříjemnili páteční podvečer svým maminkám, babičkám nebo tetám.
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Ani členové kulturní komise nezklamali, ba naopak se jim podařilo vše náramně
dobře zorganizovat, připravit posezení pro
všechny příchozí, nabídnout sladkou po-

choutku (opět z pece Radky Weissmannové
a Jany Golíkové), a svým dílem přispěli k velmi pěknému zážitku. Děkujeme.
Milan Stypka

Dobrá pochovala basu až v Ochodnici
Díky přiznané dotaci v rámci přeshraniční spolupráce mezi obcemi Ochodnica
(SK) a Dobrá (CZ) mohli někteří naši občané absolvovat polodenní výlet do družební
obce kousek za hranicemi. Jak se jim pobyt
zamlouval? Co se jim líbilo? Na to jsme se zeptali dvou účastnic – paní Drahušky Gryžboňové a Jany Zmudové. Zde jsou některé z jejich postřehů.
Plesová sezóna bývá již tradičně zakončena Pochováním basy. Několik našich občanů
se jelo podívat k našim přátelům do slovenské Ochodnice, jak u nich probíhají Fašianky.
Setkání se uskutečnilo v úterý, 4. března.
Z Dobré jsme odjeli pohodlným autobusem
ve 12 hodin. V Ochodnici jsme byli přivítání
starostou obce a ve škole výborným obědem.

Následně jsme se přidali k průvodu masek,
který s krátkými přestávkami prošel celou
vesnicí, až ke kulturnímu domu. Jelikož nám
cestou vytrávilo, dostali jsme chutný guláš.
Pak už následovala jen volná zábava s hudbou a tancem, až do půlnoci, kdy začalo tradiční Pochování basy, neboli Fašianky.
Po skončení vtipného programu jsme se
rozloučili a svěřili se do rukou našeho obětavého řidiče, který nás všechny bezpečně a ve
zdraví dovezl domů. Teď se zase my, lidičky
z Dobré, těšíme na návštěvu přátel z Ochodnice, ať jim můžeme také nabídnout zábavu
a oplatit jejich pohostinnost.
Díky a zase někdy nashle.
Drahomíra Gryžboňová a Jana Zmudová

„TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ
FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

FOND MIKROPROJEKTŮ

Mohl o b y Vá s za j í m a t…
Po delší odmlce zařazujeme tuto – snad
oblíbenou, ale jistě důležitou – rubriku. Její
důležitost je v přímé úměře vzhledem k navštěvovanosti jednání zastupitelstva obce.
Jednání jsou veřejná, avšak velmi málo navštěvovaná veřejností, proto opět návrat
k této informativní – stručné – rubrice.

…obec bude moci konečně odvodnit tři
místa v obci, která se potýkají s velkým množstvím neodtékající vody. Dlouhá příprava
byla způsobena projekčními přípravami, zkušebními vrty, několikaměsíční anabází různých povolení a opatření. Stavební povolení
na odvodnění všech tří lokalit – u pekárny,
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naproti bytovkám u bývalého dřevoskladu a v
jedné z ulic „u nádraží ČD“ je k dispozici a v
měsíci dubnu bude s pracemi započato.
…na přelomu března a dubna budou instalována reprodukční zařízení na 88 místech obce, stejně tak budou umístěna dvě
čidla na toku řeky Morávky – to vše bude
realizováno z dotace, kterou obec získala ze
Státního fondu životního prostředí v rámci
akce „Protipovodňový systém ochrany“.
…dolaďují se poslední detaily provozu
čistícího a kropícího vozu, který by se měl veřejnosti představit v plné síle již v dubnu, tedy
za pár dní.
…není ale vždy posvícení. Ne každá žádost o dotaci je vyslyšena. Ani naší obci se
tato situace nevyhnula a v obou případech
nás to velmi mrzí. První situaci – nákup
osobního automobilu pro přepravu mladých
hasičů i jiných složek - snad vyřešíme sami,
vlastními ﬁnančními prostředky ze schváleného rozpočtu obce na rok 2014.
Ta druhá aktivita však letos jistě řešena
nebude. Úřad Moravskoslezského kraje nepodpořil naši žádost o odkanalizování další
z ulic – konkrétně se mělo jednat o stoku AM
(podél řeky Morávky směr obec Nošovice).
V našich snahách nepolevíme a budeme
hledat další zdroje ﬁnanční podpory, neboť
tamější obyvatelé si tuto investici zaslouží za
svůj jednotný postoj a touhu být odkanalizováni.
…další informace se týká společné aktivity dvou obcí – Dobré a Nošovic. Obě obce započaly jednání s kompetentními pracovníky
Magistrátu města Frýdku-Místku stran prodloužení městské hromadné dopravy (MHD)
do Dobré a Nošovic. Konkrétně se bude jednat o linku MHD č. 3, která v současné době
končí u VÚHŽ. Po jednání na Krajském
úřadě MSK s náměstkem pro dopravu bylo
rozhodnuto o zpracování studie prodloužení
MHD do Dobré a Nošovic (točna u obecní
hospody, bývalá Družba). Nebude se jednat
o celodenní podporu autobusové dopravy
z a do města Frýdku-Místku, zesíleny budou

ranní spoje, jeden dopolední a odpolední
spoje, v žádném případě se neuvažuje o vyšší
frekvenci, ani o podpoře nočních a víkendových spojů.
…druhou společnou aktivitou obou obcí
je snaha vrátit „do hry“ investiční akci „Modernizace železniční trati Frýdek-Místek –
Český Těšín“. Tato investice – díky aktivitám
různých ekologických a občanských sdružení
– byla úplně zastavena a neobjevuje se v investicích státu na dalších minimálně pět let.
Naší vizí je přesvědčit oprávněné instituce,
aby uvažovali o realizaci upravené (zkrácené) verzi rekonstrukce svršku a výstavbě
protihlukových bariér – tedy jen v úseku
Frýdek-Místek – Nošovice. Jsme na úplném
začátku a věříme, že nás v našich aktivitách
podpoříte, třeba obnovenou peticí občanů za
klidnější a lepší bydlení.
…s blížícím se jarem započnou rozsáhlé
práce v centru obce. Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce/výstavby chodníků bude
ukončeno poslední březnový den a pokud
bude vše bez problémů, v červnu se můžeme
dočkat pracovní aktivity na opravě chodníku
stávajícího. Pokračoval bych dále a seznámil
vás i s výstavbou následujících úseků, ale vše
je odvislé od přiznání dotace, ať už ze Státního fondu dopravní infrastruktury, tak z Krajského úřadu MSK, tak zatím neuvádím,
abych to prostě a jednoduše nezakřiknul.
Závěr. Nejsou zde všechny aktivity, které
nás, a pochopitelně vždy i někoho z vás, milí
spoluobčané, v letošním roce čekají.
V příštím vydání se dozvíte více o Strategickém rozvoji plánu obce na období let
2014 – 2020, budete pravidelně informováni o procesu tvorby nového územního plánu
obce, o řešení sportovního a rekreačního
areálu na Spartě, zmíníme problémy s parkováním v obci, poinformujeme o sokolském
hřišti a jeho budoucnosti, stejně jako o dalších – dosud neznámých – záměrech vedení
obce. Vyhlížejte spolu s námi jaro a těšme se
ze společně vykonané práce.
Milan Stypka
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Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu v obci Dobrá proběhne v sobotu 5. 4. 2014
na těchto stanovištích:
Dobrá – u lesa (u Křibíka)
8.30 – 8.45 hodin
u nádraží ČD
9.40 – 10.10 hodin
parkoviště u kostela
10.15 – 10.35 hodin
Stará Dědina
10.45 – 11.00 hodin
Nebezpečné odpady:
mazací a motorové oleje, olejové ﬁltry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie,
zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.
Rozbité či rozebrané:
televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.

SVOZ PNEUMATIK
Frýdecká skládka, a.s. Frýdek-Místek informuje o svozu pneumatik v obci Dobrá, který proběhne v pátek 25. 4. 2014.
Občané obce Dobrá mohou pneumatiky svážet za budovu Obecního úřadu Dobrá
do čtvrtku 24. 4. 2014, včetně.
Následující den, v pátek 25. 4. 2014 v ranních hodinách, bude pracovníky Frýdecké skládky,
a.s., proveden odvoz navezených pneumatik.
Pneumatiky nebudou přebírány pracovníky Frýdecké skládky, a.s., při sběru nebezpečného
odpadu dne 5. 4. 2014.

Místní poplatky – UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Poplatek za psy – 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.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1341 + čp., tak, aby částka byla
připsána na účet 31. 3. 2014.
Poplatek uhraďte nejpozději do 31. 3. 2014.
Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.
Děti do 15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
Občané od 80 let věku včetně – ve výši 50 % sazby.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.
Poplatek uhraďte v průběhu února do konce srpna 2014.
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Právní poradna
pro občany obce Dobrá, bude i v roce 2014 probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 2. 4.
2014, 7. 5. 2014, 4. 6. 2014 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí,
zasedací místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2014
7. 4., 12. 5., 9. 6., 7. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2014
– vždy do 12.00 hodin.

Český statistický úřad, Krajská správa ČSÚ
v Ostravě – informuje...
Životní podmínky 2014 – výběrové šetření
v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce
2014 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v České republice
– EU-SILC 2014 (Životní podmínky 2014),
které navazuje na předchozí ročníky tohoto
šetření. Smyslem je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické
situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území ČR
v 9 962 domácnostech, z nichž se 5 962 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od
22. února do 11. května 2014 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do še-

tření budou zahrnuty všechny osoby, které
mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou
prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2014 a které jim vydá Krajská
správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance
ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je zaručena
anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Případné dotazy směřujte na Krajskou
správu ČSÚ – Ing. Kramolišová, tel. 595
131 212, e-mail: eva.kramolisova@czso.cz
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Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje, územní odbor Frýdek-Místek,
informuje
Vypalování trávy
Jaro nás letos přivítalo po krátké a suché
zimě o něco dříve, a i když je pro mnohé z nás
nejhezčím obdobím v roce, hasiči se bohužel
setkávají s nárůstem počtu požárů z důvodů velmi nebezpečného vypalování suchých
porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování hořlavých látek na volném prostranství.
S příchodem jara se také blíží čas vynášení či
pálení Morany (neboli smrti), což je tradiční
pohanský zvyk, který se dochoval až dodnes.
Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity
mohou přímo ohrozit lidský život! I zdánlivě
bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů či pálení Morany tak může mít
neblahé následky. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika a oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole, například při silném větru,
a způsobit nejenom ohrožení života a značné
škody na majetku, třeba v podobě ztráty části
lesa či úhynu živočichů.
Na rozdíl od pálení Morany je vypalování
porostů podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o požární ochraně“) striktně
zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu
hrozí dle zákona o požární ochraně občanům
pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnickým
a podnikajícím fyzickým osobám může být
udělena sankce až do výše 500 000 Kč.
Při spalování hořlavých látek na volném
prostranství zákon o požární ochraně ukládá
povinnost učinit odpovídající opatření proti

vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc ﬁrmy jsou
povinny každé spalování hořlavých látek na
volném prostranství – včetně protipožárních
opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který má pravomoc nařídit přijetí dalších
podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.
Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují
i způsob pálení odpadů na volném prostranství a někdy jej i zakazují. Pálení odpadů na
volném prostranství navíc není jediný způsob,
jak se zbavit biologického odpadu. Je možné
ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech. Rovněž jako
rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona
odpovědni za své děti (do 15 let) a rozhodně
bychom neměli zapomenout je poučit o tom,
jak lehce může dojít k požáru při neopatrném
zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti vybírají ke svým hrám a radovánkám.
Bohužel i přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích každoročně dochází ke
vzniku požárů způsobených vypalováním
starých porostů, které často končí tragicky
s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto
znovu upozorňujeme vypalování suché trávy
a porostů je zakázáno!
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Dobrá zleva
Někteří občané se na nás, zastupitelé
obce, obrátili s dotazem, proč obec Dobrá
vyvěšuje vlajku Tibetu, když si to podle jejich názoru řada občanů nepřeje nebo s tím
nesouhlasí. Odkázal jsem je na článek autora v Doberských Listech, kde bylo podáno
zdůvodnění. Jistě, že v Listech není řečeno
vše, to máte pravdu, na radu obce nebo na
někoho se obrátila organizace, která má
problém s vyvěšováním vlajky na budovách
parlamentu nebo státních úřadů, tak hledá
své zviditelnění u obcí nebo krajů. Na internetu jsem zachytil informaci, že v loňském
roce se připojilo 450 obcí a letos asi bude
kolem 250. U nás o vyvěšení vlajky každoročně rozhoduje rada obce, ne obecní zastupitelstvo. Statistické hlasování v radě, v roce
2011 bylo 3 ku 2, 2012 a 2013 4 ku 1 a letos

5 ku 0. Kdyby takový požadavek byl dán na
program jednání obecního zastupitelstva,
pak by se občané mohli vyjádřit přímo a zastupitelé hlasováním. Bylo by to blíže k názorovému pohledu občanů Dobré.
Pokud jde o zamýšlení autora v Doberských Listech „o úhlu pohledu“, sice to asi
nesouvisí s vlajkou, myslím, že to ani není
zapotřebí komentovat. Takový podobný příspěvek zazněl od paní, jejíž volební strana
ve volbách hluboko propadla a tak se hledá
způsob zviditelnění. Ono to již stejně nezabírá, opak je pravdou. Jedno přísloví říká
„Psi štěkají a karavana jde dál“.
Jiří Kaňok, Jana Chroboková
– členové Zastupitelstva obce Dobrá

Pozvánka na burzu dětského oblečení
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při OÚ Dobrá Vás opět zve na burzu dětského oblečení, která se uskuteční ve dnech 11. a 12. dubna 2014 ve víceúčelovém sále ZŠ
v Dobré. Pro ty, kteří přijdou poprvé, uvádíme následující informace. Do prodeje můžete
nabídnout kojeneckého a jarní a letní oblečení do 10-ti let věku dítěte, vše dohromady v maximálním počtu 50 kusů.
Burza proběhne s následujícím programem:
Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré v pátek 11. 4. 2014 v době od 9,30 hod do 11,30
hod a od 15,00 hod do 17,00 hod.
V sobotu 12. 4. 2014 v době od 9,00 hod do 11,30 hod proběhne samotná burza, na které
můžete jiné zboží zase nakoupit.
Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů se uskuteční rovněž v sobotu 12. 4. 2014 v době
od 13,00 - 13,30 hod. Nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu.
Věci musí být čisté a v dobrém stavu.
Těšíme se na vás.

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Žižková Marie
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II. ročník soutěže „PETANQUE“
Po úspěšném I. ročníku této soutěže zahájíme další ročník v sobotu 3. května ve
14.00 hodin na školním hřišti. V minulém
čísle Doberských listů jsme naznačili, že
chceme tuto soutěž rozšířit o tříčlenná rodinná družstva. Vyzýváme všechny sportovně založené rodiny, aby neváhaly, poradily
se v rodinných radách a poslaly svou přihlášku. Startovat mohou i nezletilí. Soutěž bude
probíhat ve čtyřech kolech: 3. 5., 21. 6., 6. 9.,
a čtvrté kolo – ﬁnále se uskuteční v sobotu
18. 10. začátek vždy ve 14 hodin na školním
hřišti.
Sady koulí budou připraveny, pravidla budou upřesněna, případně si je prostudujte na
internetu. Při každé soutěži je připraveno lehké občerstvení, ﬁnále se hraje o hodnotné ceny.

A nyní to nejdůležitější:
PŘHLÁŠKY ZASÍLEJTE na adresu
PETANQUE.DOBRA@ATLAS.CZ nejpozději do 18. dubna.
Později přihlášena družstva již nebudou
do soutěže zařazena!
O potvrzení účasti žádáme i družstva,
která soutěžila v I. ročníku. Je to důležité
kvůli rozpisu soutěže.
Vážení sportovní přátelé věříme, že se naše
nabídka setká se širokým ohlasem mezi vámi
a již nyní se těšíme na první květnové kolo.
UPŘESNĚNÍ termínu turistického výletu.
Termín 26. 4. 2014 se přesouvá na sobotu
10. 5. 2014.
Blíže v dubnovém vydání Doberských listů.
Za sportovní komisi Zdeněk Kafka, předseda

Plán práce na 2. čtvrtletí Klubu seniorů
středa 9. 4. - Vycházka kolem řeky Morávky směr Staré Město. Sraz ve 13:00 hod. u nádraží ČD.
středa 16. 4. - Filmový program v klubovně od 15:00 hodin.
středa 7. 5. - Oslava Dne matek v klubovně v 15:00 hodin.
středa 21. 5. - Návštěva muzea v Příboře s ukázkami starých řemesel. Místo srazu a čas
odjezdu bude upřesněn.
středa 4. 6. - Smažení vaječiny v Kačabaru od 15.00 hodin. Vejce a dobrou náladu s sebou.
Začne se vybírat na zájezd.
středa 18. 6. - Zájezd do likérky Starorežná Prostějov a Muzea kočárů. Odjezd od kostela
v 7:30 hodin. Cena 150,- Kč na osobu.
pátek 13. 6. - Malá pouť na Prašivé. Odjezd se upřesní na vaječině.
Ostatní středy, tj. 2., 23. a 30. dubna, 14. a 28. května, 11. a 25. června bude klubovna otevřena od 15:00 hodin.
Čeněk Juřica předseda
- 10 -
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Základní škola Dobrá informuje…
28. březen – Den učitelů
„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít,
ale samy nejdou.“
Jan Amos Komenský
Autor těchto slov se narodil 28. března
před 422 lety a my si v tento den připomínáme dnes už mnohdy zapomenutý svátek,
Den učitelů. Zda naplní učitelé myšlenku
tohoto citátu, záleží na každém z nich, tuto
příležitost si musí každý v sobě najít sám,
neboť kantorské řemeslo je nikdy nekončícím procesem trpělivého sebevzdělávání
a sebezdokonalování.
Jsem velmi ráda, že v naší škole takové
učitele máme! Obzvlášť bych chtěla zmínit
paní učitelku, koordinátorku environmentální výchovy, Květoslavu Lyskovou, která
bude právě v tento významný den oceněna
s dalšími kolegy v rámci Moravskoslezského
kraje za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou
činnost. Paní učitelce se daří vyzvednout
a prezentovat naši školu v celostátním mě-

Paní učitelka Lysková jak ji známe – společně se svým
ekotýmem je hybnou silou v mnoha školních akcích
a projektech.

řítku, je úspěšná, vstřícná, kreativní a její
práce nekončí posledním zazvoněním. Za
to jí patří veliký dík.
Na závěr bych chtěla nejen paní učitelce, ale všem svým kolegům popřát k jejich
svátku osobní a profesní úspěchy, pořádnou dávku trpělivosti a tolerance při výchově a vzdělávání naší mládeže. Věřím, že je
v dobrých rukou.
Mgr. Radka Otipková
ředitelka školy

Občanské sdružení Bez mámy
se představilo žákům
V úterý 18. února zavítali do sálu naší
základní školy členové občanského sdružení
Bez mámy z Nošovic, jehož hlavním cílem je
zejména pomoc a podpora sirotkům v Africe. Ing. Michaela Gongolová a Christopher
Zacharia Lameck z Tanzánie představili
dětem činnost občanského sdružení v Af-

rice, seznámili je s překážkami, které musí
překonávat africké děti, aby dosáhly na věci,
které v naší zemi považujeme za samozřejmé, a ukázali jim způsoby, jak mohou pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují.
Jejich přednáška byla velmi zajímavá,
dětem se zvláště líbily fotograﬁe a audiovi-
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zuální ukázky života v Tanzánii. Věříme, že
svým nadšeným přístupem zaseli v dětech
semínko ﬁlantropie a že jejich slova a osobní příklad nepřijdou nazmar. Laskavý čtenář
si může další informace o bohulibé práci,
kterou v Africe vykonává občanské sdružení
Bez mámy, vyhledat na internetových stránkách www.bezmamy.cz. Najde zde i způsoby, jak je možno přispět na charitativní činnost nošovického sdružení.
Mgr. Jan Lörinc

Děti napjatě poslouchaly o každodenním životě svých
afrických vrstevníků.

Velký úspěch našich ﬂorbalistů
13. února se konalo krajské kolo celostátního turnaje Orion Cup ve ﬂorbale.
Naše družstvo, které zvítězilo v okresním
kole v Paskově, zavítalo do Havířova, aby
zde změřilo své síly se sedmi celky z celé severní Moravy. Týmy byly rozděleny do dvou
skupin. Naše družstvo v prvním zápase porazilo Krnov 3:1 a ve druhém utkání remizovalo 1:1 s Kopřivnicí, loňským vítězem
tohoto turnaje. Jako vítězové skupiny jsme
se ve druhé fázi turnaje utkali s Ostravou
a bojovali tak o postup do ﬁnále. Bohužel
pár minut před koncem zápasu jsme dostali
nešťastný gól a prohráli 1:0. V boji o 3. místo jsme pak znovu porazili po samostatných
nájezdech silné družstvo z Krnova.
3. místo na krajské soutěži je pro naši
školu obrovským úspěchem, zvláště když
uvážíme, že severní Morava je Mekkou ﬂorbalu v ČR a drtivou většinu turnajů vyhrávají celky z našeho regionu, konkurence je
tedy veliká.
Chci poděkovat celému týmu, se kterým
už spolupracuji od 5. třídy. Během bezmála
5 let se nám podařilo 2x postoupit do celostátního ﬁnále ČEZ Street Hockey Cup

Největší devízou našeho ﬂorbalového týmu je skvělý
týmový duch.

a postoupit do krajského kola Orion Cupu.
Končí nám jedna velmi úspěšná generace
hráčů, a proto jim přeji hodně sil do dalších bojů, ať již sportovních nebo životních.
Zvláštní poděkování patří těmto hráčům:
Hrabec Marek, Fojtík Ondřej, Piskoř Tomáš, Turoň Vojtěch, Vláčil Matěj, Stříž
Marcel a Šaněk Jakub.
Mgr. Jiří Šmahlík
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Florbalové zprávy
Během 1. pololetí byl na naší škole zahájen v rámci kroužku ﬂorbalu 1. ročník školní
ﬂorbalové ligy. Celkem se do soutěže zapojily 4 týmy. Bylo odehráno celkem 36 zápasů
v rámci 6 turnajů.
Na prvním místě se premiérově umístilo
družstvo s číslem 3 ve složení Jakub Šaněk,
Marco Nicita, Jan Romanidis a Jiří Kokoř.
Nejlepšími střelci se pak stali Patrik Juštík
se 23 góly, David Šretr se 37 góly a Jakub
Šaněk se 76 přesnými trefami. Vítězné týmy
a nejlepší střelci byli ohodnocení věcnými
cenami v hodnotě 1 000 Kč. Za sponzorství
děkuji Klubu rodičů.
Ve středu 12. února 2014 se pak konala
na naší škole kvaliﬁkace na největší ﬂorbalový turnaj v České republice pod názvem
ČEZ STREET HOCKEY CUP 2014. Turnaje se zúčastnilo celkem 30 hráčů, kteří byli
rozděleni do 5 týmů. Vítězem turnaje, jehož

Doberskému ﬂorbalu vyrůstají nové naděje.

cílem bylo vybrat 5 nejlepší ﬂorbalistů školy, se stalo družstvo 6. B ve složení Martin
Piskoř, Kamil Škandera, Michal Frydryszek, Vladimír Urbanec a Kamil Kisza.
Nominace hráčů bude zveřejněna koncem
února. Za pomoc s organizací chci poděkovat Tomáši Piskořovi, Marku Hrabcovi
a Ondřeji Fojtíkovi z 9. A.
Mgr. Jiří Šmahlík

Okresní kolo zeměpisné olympiády
V úterý 18. 2. se na 6. ZŠ ve Frýdku-Místku konalo okresní kolo zeměpisné
olympiády. Mezi účastníky již tradičně nechyběli ani naši žáci (vítězové školního kola)
a nevedli si vůbec špatně. V kategorii A naši
školu reprezentoval Filip Kubíček ze 6. A,
který skončil na 20. místě a získal tak svou
první zkušenost na regionální úrovni. V kategorii B velice potěšil svým osmým místem
Milan Bělica ze 7. B. Nejlépe z našich žáků
se vedlo „zeměpisnému matadorovi“ Filipu
Radovi z 9. B, který i přes zdravotní indispozici vybojoval v tvrdé konkurenci šestadvaceti soupeřů 7. místo.

Naši zeměpisní olympionici se svými diplomy.

Věříme, že tyto výsledky našich žáků jsou
dobrým základem pro podobné úspěchy
i v dalších ročnících zeměpisné olympiády.
Mgr. Lukáš Kubiena
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Oslava Mezinárodního dne žen
V pátek 7. března odpoledne se společenský sál na naší škole zaplnil do posledního místa. Maminky, babičky i tety se přišly
podívat na kulturní vystoupení, které si k jejich svátku nacvičily doberské děti. Mezi diváky bylo také přítomno vedení obce a školy
a společně s oslavenkyněmi a jejich početným mužským doprovodem mohlo tleskat
krásným uměleckým číslům dětí z pěveckého a dramatického kroužku pod vedením
p. uč. Kafonkové, diváky okouzlily i nejmenší vystupující z mateřské školy, kteří se představili pod názvem skupina Paprsek.
Bohatý program se skládal zejména
z populárních písní, objevila se ale i scénka
O smutném obrovi. Je zajímavé, že velké
množství písni bylo slovenské provenience,
zdá se, že ani po rozdělení Československa
děti slovenštinu tolik nezapomínají a záměrně si vybírají slovenské písničky. Vystoupení

Děti svým maminkám, babičkám a tetám zpívaly
s velkou chutí.

všech účinkujících se setkalo se zaslouženými ovacemi spokojeného publika, patří jim
tedy náš velký dík a respekt před jejich interpretačním uměním. Děkujeme všem, kteří
se přišli na naše vystoupení podívat, hlavně
ovšem našim milým ženám, které tak mohly
pěkně oslavit svůj svátek.
Mgr. Olga Kafonková

Úspěšní recitátoři
Ačkoliv uspěchaná doba nepřeje rozjímavému kouzlu umělecké recitace a – řečeno s básníkem Macharem – „lidstva milióny

Záběr z obvodního kola recitační přehlídky, které proběhlo v sále naší školy.

se ženou divě kamsi do dáli“, u nás ve škole
toto krásné umění pěstujeme s velikým zaujetím, neboť malým recitátorům vnáší do jejich citlivých srdcí základy estetického vnímání a vkusu, jakož i bystří jejich schopnost
rozumět složitému textu o mnoha rovinách.
Ti nejlepší pak porovnávají své dovednosti
se svými vrstevníky z jiných škol v rámci Celostátní přehlídky dětských recitátorů.
V letošním školním roce se obvodní kolo
recitační přehlídky žáků 1. stupně konalo
v úterý 11. února na naší škole v Dobré. Ve
školním sále se představili recitátoři z šesti škol a porota měla opravdu těžkou práci
v rozhodování, kdo postoupí do kola okres-
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ního. Měli jsme velkou radost, že do dalšího
kola nakonec postoupily dvě naše žákyně,
a to Eva Kasparová z 3. B a Eliška Straková
ze 4. B. O dva dny později přednesli své texty
žáci 2. stupně v obvodním kole na půdě 2. ZŠ
ve Frýdku-Místku. Naši recitátoři zaujali odbornou porotu natolik, že do okresního kola
postoupili hned tři naši interpreti – Zuzana
Fellerová ze 7. A, Barbora Pastrňáková ze
7. B a Renata Karásková z 8. B.
Okresní kolo recitační přehlídky pro
žáky 1. i 2. stupně proběhlo v úterý 4. března, respektive ve čtvrtek 6. března v budově

Základní umělecké školy ve Frýdku-Místku.
Přednášející z celého okresu potvrdili svou
vysokou úroveň a nadšení diváci věru nezáviděli porotě její úkol určit vítěze. Mezi všemi vynikajícími výkony naši žáci rozhodně
nezapadli, neboť Eva Kasparová postoupila
ve své kategorii z 1. místa do krajského kola
a Renata Karásková také ve své kategorii
získala 2. místo a pro krajské kolo ﬁguruje
jako náhradnice. Děvčatům ze srdce blahopřejeme, všem zúčastněným pak děkujeme
za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Markéta Turoňová, Mgr. Jan Lörinc

Projekt Řecko a bohové
Každoroční projekt připomínající žákům
antické dědictví patří k tomu nejzajímavějšímu, co se na naší škole během školního
roku děje. I letos se tedy v úterý 11. února
kolem osmé hodiny ranní sešli na Olympu
v dějepisné učebně mladí Řekové z 6. tříd
oděni do starověkých tradičních oděvů. Přivítat je přišly tři bohyně, které jim zároveň
přinesly posvátný oheň a dary řecké země.
Po slavnostním zahájení, doprovázeném
řeckou hudbou, se naši šesťáci odebrali do
svých učeben. Zde se, posilněni ochutnáv-

kou oliv, hroznů a řeckého sýra, dozvěděli
o olympijských hrách ve starověkém Řecku,
o náboženství i trojské válce.
Sami se při prezentacích vžili do rolí řeckých bohů a bohyň, které následně předváděli svým spolužákům. Společným výstupem
každé třídy byl obrovský plakát znázorňující
Olymp, řeckou zemi, moře i podsvětí, bohy
i bájné bytosti. Žákům se projekt moc líbil
a rádi by si podobný ještě někdy zopakovali.
Mgr. Kafonková Olga,
Mgr. Matyskiewiczová Jaroslava

Aténská obec řeší závažné společné otázky.

Velký šéf Zeus má v druhém pádě tvar „Dia“.
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“
Letošní zima byla opravdu skoupá na sníh, kterého si naše děti moc neužily. Snad jen ty
děti, jež si zalyžovaly v rámci Lyžařské školičky na Bílé. Nejvíce sněhu nám napadalo zrovna
v době, kdy jsme se s dětmi vydali na:

Výchovný koncert
ve Společenském sále ZŠ
Děti se prodíraly největší nadílkou sněhu
letošní zimy, aby se včas dostavily na koncert
svých kamarádů – muzikantů, na který nás
pozvala jejich paní učitelka Miriam Dyrrová.
Malí i větší muzikanti nám postupně zahráli na klavír, na ﬂétnu i na kytaru. Na klavír
dětem zahrála například Adélka Davídková
ze třídy Sluníček, děti poznaly také Kryš-

tofa Skokana, který ještě loni navštěvoval
naši MŠ. Během koncertu děti poznávaly ve
skladbách známé písničky a zazpívaly si je
společně s muzikanty. Na závěr nám zahráli všichni společně i s paní učitelkou, která
muzikanty doprovodila na ﬂétnu. Koncert se
dětem líbil a děkujeme všem muzikantům za
příjemný hudební zážitek.

Báječný karneval s Hopsalínem
Karneval naší MŠ měl původně probíhat
ve dvou dnech, ale vzhledem k vyšší nemocnosti dětí v některých třídách nakonec proběhl v jeden den pro všechny třídy. Děti se
již nemohly dočkat, proto se již velmi brzy
začaly scházet ve společenském sále ZŠ
a připravovat si společně s rodiči své karne-

valové kostýmy. Nu, a když se v sále objevil
i klaun Hopsalín, karneval mohl začít. Děti
s Hopsalínem nadšeně tančily a dováděly, závodily mezi sebou, zatančili si i rodiče a společně s dětmi si také zahráli různé legrační
hry a soutěže. Děti i rodiče měli možnost se
během karnevalu občerstvit, každé dítě ob-
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drželo zdarma balíček sladkostí a drobných
hraček. A jaké karnevalové kostýmy se letos
objevovaly nejčastěji? U děvčat to byly samozřejmě především princezny, víly, čarodějky či berušky, z chlapců se stali například
různí princové, vojáci, piráti, kovbojové

či zvířátka. Karneval se určitě povedl, děti
i rodiče si jej náležitě užili. Děkujeme také
p. Jelénkové a p. Čížkové za peněžní dary,
které věnovaly naší MŠ na zajištění karnevalu.
Mgr. D. Dvořáčková

Kam v březnu? Do knihovny!
Využijte služby Místní knihovny v Dobré a přijďte se zaregistrovat během měsíce
března zdarma! Nakoupili jsme pro čtenáře od ledna 235 nových knih. Nechybí
mez nimi Pravda o mém muži od Haliny
Pawlowské, Žítkovské čarování, historické
detektivky Vlastimila Vondrušky – Letopisy královské komory nebo humoristický román Strana Štěstí, Aféra Blackstone
1.-3. díl., dokument Ve službách státu, životopisy Lídy Baarové, Marie Poledňákové,
Martiny Sáblíkové, Jaromíra Jágra, Michala
Viewegha a dalších osobností. Romány Jojo
Moyesové, kuchařky Muži sobě nebo Vejce
a Rajčata nebo Harmonie zdraví. Můžete si

přijít půjčit i nejnovější detektivku Leopard
nebo Krásné zlo. Pro nejmenší děti máme
leporela, hrací knížky a pro starší např.
všech 7 dílů Deníku malého poseroutky. Pro
ženy máme nově časopisy Creative a Creative Šperk nebo časopis o ručních pracích
Marina Quilt. Muži u nás najdou časopisy
Hattrick, Pro Footbal a Pro Hockey, Epochu, 100+1 a další. Od nového roku také
půjčujeme stolní hry – Naše Česko, Osadníci z Katanu, Svět v kostce nebo Černé historky. Knihy, časopisy a hry si můžete přímo
rezervovat v našem elektronickém katalogu na stránkách www.knihovnadobra.cz.,
nebo telefonicky na čísle 558 641 016.
Marie Mališová, ředitelka
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Mistrovství Euroregionu
Beskydy na výbornou
První březnový víkend se v Dobré uskutečnil čtvrtý ročník mistrovství Euroregionu Beskydy, které úspěšně navázalo na
předchozích dvanáct ročníků prestižního
poháru euroregionu. Letošní ročník se
opět setkal s velkým zájmem jak domácích,
tak zahraničních klubů. Sešlo se jich 29
s téměř třemi stovkami soutěžících v žákovských kategoriích. Zúčastnily se dva
kuby ze Slovenska. Soutěž zahájil místostarosta Ing. Milan Stypka za přítomnosti významných hostů včele s předsedkyní
regionu Beskydy, senátorkou Evou Rychtrovou. Doberský tým byl podpořen svými
klubovými kolegy z Frýdku-Místku a Raškovic a stal se tak nejpočetnějším kolektivem soutěže. Ve svých řadách měli doberští
loňské mistry a medailisty z mistrovství republiky, kteří patřili k oporám týmu a svými výkony potvrdili nominaci do krajských
a republikových reprezentačních výběrů.
Silně obsazena byla především kategorie
nejmladších chlapců a děvčat ve věku od 5
do 10 let. K vzájemným bojům se jich sešlo 150. V jednotlivých bojích se předvedli
další talentovaní judisté, ale zejména většina dětí, kterým judo přináší smysluplné
naplnění volného času spojené s utužováním zdraví, fyzické i psychické kondice.
Přítomní diváci nejednou odměnili předvedené výkony bouřlivým potleskem. Na

tvářích bojovníků bylo možno zahlédnout
šťastný úsměv i slzy. V konečném hodnocení úspěšnosti zúčastněných klubů dopadli
nejlépe domácí, následováni druhým Baníkem Ostrava a třetím, slovenským klubem
JC Prievidza. Pohárem za výborné výkony
kolektivu byli oceněni také čtvrtí Femax
Hranice a pátí TJ Slezan Opava. Mládež
z pořádajícího klubu vybojovala v různých
věkových a váhových kategoriích celkem
36 medailí, z toho 14 zlatých. Titul mistra
Euroregionu vybojovali z doberských sourozenci Karolína, Eliška a Luděk Kubíčkovi, Daniel Šimek, Petr Vičar a Petr Lisník.
Na další medailová umístění si ve svých věkových a váhových kategoriích dosáhli Filip Kubíček, Karolína Hromjáková, Natálie
Majdlochová, Nikolas Hromják a Tobiáš
Burkot.
Trenérka Prőllová řekla „Poděkování
patří především organizačnímu týmu za
skvělou přípravu této tradiční akce. Soutěž
je jedinečná tím, že dává možnost i úplným
začátečníkům, kteří jsou zařazeni do samostatné kategorie, aby nedocházelo k nepatřičným stresovým situacím a děti měly
příjemný zážitek z vlastního výkonu. Tato
skutečnost není na ostatních turnajích běžná, a právě proto je účast benjamínků u nás
tak vysoká. S výsledky závodního týmu
jsem velmi spokojena. Jen neusnout na
vavřínech. Letos nás čeká náročná sezóna.
Velké díky patří také vedení obce a školy za
podporu a pohostinnost.“
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Vydařené první kolo
Českého poháru v Ostravě
Úvodní podnik českého poháru v judu se
konal 15. - 16. února v Ostravě. Zúčastnila se
ho více než tisícovka judistů v mládežnických
kategoriích, od žáků po juniory. SKP zde zastupovalo rekordních 29 chlapců a děvčat.
V náročné zahraniční konkurenci předvedli
výbornou práci a dosáhli významných úspěchů. Nejvíce se dařilo mladším a starším žákům a žačkám, kteří svedli svá utkání v první
den soutěže. Loňská mistryně republiky,
starší žákyně Karolína Kubíčková potvrdila
roli favoritky a zvítězila letos poprvé ve vyšší
věkové a váhové kategorii do 52 kg. Stříbro
v kategorii mladších žáků vybojoval Luděk
Kubíček, bronz pak nejmladší ze sourozenců
Eliška Kubíčková. Úspěch žákovských kategorií dovršili stříbrní Šimon Filipec a Ondřej
Sláma a bronzová Vendula Mecová. V dorostenecké kategorii vybojoval bronz Ondřej
Chlopčík. Turnaje otevřeného pro zahraniční
sportovce se zúčastnilo 168 klubů. Doberští
se významně podíleli na výsledku klubu,
který obsadil v celkovém pořadí jedenáctou
příčku. V hodnocení českých klubů skončili

Úporné boje svedli nejmladší
benjamínci

na výborném pátém místě. Trenérka Prőllová
řekla „Pro všechny zúčastněné to byla nejen
fyzicky, ale i psychicky obrovsky náročná
soutěž. Udržet pozornost, koncentrovat se
na svá utkání až do večerních hodin, je pro
děti školou povinné, ale i pro ty starší velmi
složité. Úspěch našich mě velmi těší, také
proto, že se na soutěži sešla celá reprezentační špička a náročná zahraniční konkurence.“
Další kolo nominační soutěže pro mistrovství republiky se uskuteční 15. března v Jablonci. Doberští budou na místě a budou patřit
k favoritům.

Karolína Kubíčková
a Šimon Filipec se
v barvách výběru kraje
zúčastnili mezinárodní
soutěže v Rakousku,
kde v konkurenci 580 závodníků ze 6 států dosáhli výrazného úspěchu. Šimon vybojoval zlato a Karolína stříbro v kategorii starších žáků.
Také tento úspěch pomohl Karolíně k pozvánce do výběru státní reprezentace a účasti na
reprezentačním soustředění v Teplicích.

Nejmladší benjamínci – vpravo Tomáš Vantor z F-M.
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Zelená protihluková stěna
Naše občanské sdružení DOBRÁ 3000
o.s. každoročně provádí v Dobré a okolí
opatření, která mají pomoci ochraně životního prostředí a to jak výsadbou biokoridorů, tak i výsadbou původních ovocných alejí, které dříve byly v krajině běžnou součástí
a dále se, ve spolupráci se školou, staráme
o remízek v Klimánkově Olšině, který bude
pro školáky i studijní pomůckou při ochraně životního prostředí. V loňském roce jsme
také vysadili v okolních obcích jednu ovocnou jednořadou alej a jednu smíšenou alej
podél cesty ke skládce.

V roce 2013 se nám podařilo díky Programu péče o krajinu, Podprogramu pro
podporu výsadby izolační zeleně vysadit
první část „zelené protihlukové stěny“
v Dobré, která má sloužit k odhlučnění
a odprášení obce od obchvatu Dobré. Díky
vlastníkům pozemků – Vítězslavu Pantlíkovi, Václavu Pantlíkovi a místní farnosti jsme
vysadili 220 m dlouhý pás stromů a keřů,
které jakmile povyrostou, budou chránit
naši obec částečně od hluku i prachu vzniklého z provozu na obchvatu obce.
Zelená protihluková stěna se skládá ze
dvou řad stromů a celkem čtyř řad keřů,
dvě z každé strany stromů. Vysazovali jsme
keře, které by měly krajinu obohatit jak svými plody, pro živočichy žijící v okolí tohoto
biopásu, tak i v době květu zkrášlit pás podél
obchvatu svými barevnými květy. Věříme,
že se nám podaří v příštích letech navázat
na tuto část výsadbou zbývající části zelené
protihlukové stěny.
Mgr. Radka Zitová, DOBRÁ 3000 o.s.

Turnaj v karetní hře Bang!
Dovolujeme si Vás pozvat na turnaj v karetní hře Bang!, který se
uskuteční první pátek v dubnu - 4. 4. 2014 v salónku nad restaurací
Sýpka od 17:00. Turnaje se můžou zúčastnit všichni od 15ti let. Budou
se hrát 4 kola podle oﬁciálních ppravidel hry Bang! Nejlepší hráči
budou odměněni. Startovné činí 20 Kč. Upozornění: Turnaj se může
protáhnout až do večerních hodin (cca. 22:00).
Za Doberský kulturní spolek – Petr Mališ
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Chrámový sbor
Jste srdečně zváni prožít příjemné odpoledne v neděli 6. dubna v 16 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.

Je tu nový myslivecký rok 2014
Bývá dobrým zvykem počátkem roku,
bilancovat předcházející činnost a nastínit
její další směřování.
Myslivecké sdružení „Vrchy“, Dobrá
- Pazderná, vstupuje do nového mysliveckého roku s pozitivními výsledky roku minulého. Chceme navázat ve své činnosti na
řadu dobrých a podařených akcí, zejména
při ochraně zvěře a přírody. V neposlední
míře i účasti na společenských akcích, které
pořádá Obecní úřad Dobrá. Také i pořádáním zábavně výukových programů pro základní školu v Dobré, např. Naučná stezka
apod.
Náš myslivecký hospodář p. Karel Klimek hodnotí zimu jako velmi přátelskou ke
zvěři a přírodě. Vytvořila tak velmi solidní
podmínky a předpoklady pro její další život a rozmnožování. O tom svědčí i to, že
nebyl zaznamenán takový úhyn zvěře, jako
v minulých letech. Daleko větší starosti
nám však působí silniční doprava, zejména
srážky vozidel se zvěří. S rozvojem silniční
sítě ztrácí zvěř přirozené migrační koridory

a pak dochází k těmto silničním nehodám.
Snažíme se cestou budování pachových
ohradníků a oplocení těmto srážkám zabránit, ale ne vždy se setkáváme s úspěchem.
Velmi vážné problémy nám působí občané, kteří nechávají volně pobíhat své psy . Ti
pak pronásledují zvěř, zejména srnčí. Srny
jsou v současné době plné a dochází u nich
k zápalu plic, nebo uštvání a jejich úhynu.
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Apelujeme na naše občany, aby své miláčky nepouštěli v přírodě na volno a dali tak
šanci vzniku nového života.
Ačkoliv zima byla celkem mírná, je to
období, kdy i tak zvěř strádá a potřebuje přikrmovat. V mnohých případech tato krmná
zařízení nejsou tuto zimu tak často navštěvována, neboť zvěř si dokáže najit potravu
vlastním přičiněním. Je zde na místě i poděkovat některým našim spoluobčanům, kteří
při toulkách přírodou přispějí zvěři nějakým
pamlskem.
S nelibostí neseme i projevy migrace
divokých prasat, která v cestě za potravou
působí mnohdy škody na polních kulturách.
Přestože se jejich stavy snažíme tlumit, nevede to stále k žádoucímu stavu.
Ve svém příspěvku bych nerad opomněl
naše další aktivity
jako je např. obnova přírody a její udržování. Ve spolupráci se základní školou se
podílíme na zalesňování remízků a jejich
údržbě. Stálými a neopomenutelnými pedagogy v této činnosti jsou zástupce ředitele
Mgr. Jiří Nohel a paní učitelka Mgr. Květoslava Lysková. Se základní školou rovněž
organizujeme den dětí s myslivci na naši
chatě atd.

V neposlední řadě je třeba zvýraznit i pomoc pro Obecní úřad Dobrá, např. při akci
Velká Doberská, kde se podílíme se svým
stánkem na prodeji mysliveckých specialit.
Z rozsahu dalších činností je zde i údržba
a oprava mysliveckých zařízení a chaty, péče
o naše myslivecká políčka, pořádání drobných kulturních akci pro naše manželky,
např. posezení u harmoniky, přátelské setkání s pedagogickým sborem základní školy, nebo beseda se členy Policie ČR a jiné.
Moc rádi bychom touto cestou poblahopřáli některým našim členům, kteří se
v tomto roce dožívají významného životního výročí. Gratulace patří pro pana Jindřicha Radu, který se dožívá 95 let, pro pana
Bohumíra Maráčka, který se dožívá 80 let
a panu Janu Materovi, který se dožívá 70 let.
Oslavencům přejeme pevné zdraví a hodně
mysliveckých zážitků. Za dlouholetou práci
pro myslivost byli navržení na udělení vysokého resortního vyznamenání „Věrnostní
medaili“, která zcela jistě bude zaslouženým
ohodnocením jejich celoživotní práce.
V Dobré dne 1. března 2014
Za Myslivecké sdružení: Výbor
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Začíná jarní část sezóny
Zimní příprava našich fotbalistů se blíží
ke svému ﬁnále. Poté je už čekají ostré testy
v mistrovské sezóně. Přijďte tedy podpořit
naše doberské celky v prvním jarním domácím utkání. Zveme Vás tedy na sobotu
5. dubna 2014 kdy od 13:15 přivítá náš dorost, který je momentálně na prvním místě,
stejně staré fotbalisty z Janovic. Po nich od
15:30 čeká naše doberské áčko derby s Fry-

čovicemi. V neděli 6. 4. 2014 svedou starší
žáci boj o první místo v tabulce s Tošanovicemi. Zápas začíná v 10:15, mladší žáci
nastoupí proti Tošanovicím od 12:00. Odpoledne od 14:00 čeká naše béčko přetěžký
soupeř, lídr Okresního přeboru, Ostravice.
Více informací k průběhu zimní přípravy
a více aktuálních informací naleznete na
www.sokoldobra.cz.

Rozpis zápasů – jaro 2014
Muži Dobrá „A“ – 1.B třída sk.C
DATUM

DEN

ČAS

DOMÁCÍ – HOSTÉ

29. 3. 2014

SO

15:30

Hnojník - Dobrá „A“

tráva

5. 4. 2014

SO

15:30

Dobrá „A“ - Fryčovice

tráva

12. 4. 2014

SO

16:00

Dobrá „A“ - Písek

tráva

19. 4. 2014

SO

16:00

Lučina - Dobrá „A“

tráva

26. 4. 2014

SO

16:00

Dobrá „A“ - Jablunkov

tráva

4. 5. 2014

NE

16:30

Nýdek - Dobrá „A“

tráva

10. 5. 2014

SO

16:30

Dobrá „A“ - Mosty

tráva

18. 5. 2014

NE

17:00

Inter Petrovice - Dobrá „A“

tráva

24. 5. 2014

SO

17:00

Dobrá „A“ - Horní Suchá

tráva

31. 5. 2014

SO

17:00

Staré Město - Dobrá „A“

tráva

7. 6. 2014

SO

17:00

Dobrá „A“ - Staříč

tráva

14. 6. 2014

SO

17:00

Dobrá „A“ - Hrádek

tráva

21. 6. 2014

SO

17:00

Dobratice - Dobrá „A“

tráva
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HŘIŠTĚ

Muži Dobrá „B“ – Okresní přebor FM
DATUM

DEN

ČAS

DOMÁCÍ – HOSTÉ

HŘIŠTĚ

29. 3. 2014

SO

15:30

Palkovice - Dobrá „B“

tráva

6. 4. 2014

NE

14:00

Dobrá „B“ - Ostravice

tráva

13. 4. 2014

NE

14:00

Dobrá „B“ - Chlebovice

tráva

20. 4. 2014

NE

16:00

Nošovice - Dobrá „B“

tráva

27. 4. 2014

NE

14:00

Dobrá „B“ - Nebory

tráva

4. 5. 2014

NE

16:30

Metylovice - Dobrá „B“

tráva

11. 5. 2014

NE

14:00

Dobrá „B“ - Lískovec „B“

tráva

17. 5. 2014

SO

10:15

Frýdlant „B“ - Dobrá „B“

UT

25. 5. 2014

NE

14:00

Dobrá „B“ - Smilovice

tráva

31. 5. 2014

SO

17:00

Baška - Dobrá „B“

tráva

8. 6. 2014

NE

14:00

Dobrá „B“ - Řepiště

tráva

15. 6. 2014

NE

14:00

Dobrá „B“ - Janovice

tráva

22. 6. 2014

NE

17:00

Bukovec - Dobrá „B“

tráva

Starší dorost Dobrá – Okresní přebor
DATUM

DEN

ČAS

DOMÁCÍ – HOSTÉ

HŘIŠTĚ

5. 4. 2014

SO

13:15

Dobrá - Janovice

tráva

12. 4. 2014

SO

13:30

Palkovice - Dobrá

tráva

19. 4. 2014

SO

13:45

Dobrá - Kozlovice

tráva

26. 4. 2014

SO

13:45

Dobrá - Václavovice

tráva

3. 5. 2014

SO

14:00

Metylovice (Kunčice) - Dobrá

tráva

10. 5. 2014

SO

14:15

Dobrá - Raškovice

tráva

17. 5. 2014

SO

14:30

Sedliště - Dobrá

tráva

24. 5. 2014

SO

14:30

Čeladná - Dobrá

tráva

31. 5. 2014

SO

14:45

Dobrá - Dobratice

tráva

7. 6. 2014

SO

14:30

Lískovec (Řepiště) - Dobrá

tráva

14. 6. 2014

SO

14:45

Dobrá - Baška

tráva
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Starší a mladší žáci Dobrá – Krajská soutěž sk.C
DATUM DEN
6. 4. 2014 NE
13. 4. 2014 NE
19. 4. 2014 SO
27. 4. 2014 NE
3. 5. 2014 SO
11. 5. 2014 NE
18. 5. 2014 NE
24. 5. 2014 SO
1. 6. 2014 NE
8. 6. 2014 NE
15. 6. 2014 NE

ČAS ST./ML
10:15 / 12:00
10:15 / 12:00
9:00 / 10:45

DOMÁCÍ – HOSTÉ
Dobrá - Tošanovice
Dobrá - FK Bohumín
Viktorie Bohumín - Dobrá
Dobrá - volno
Petřvald u Karviné - Dobrá
Dobrá - Inter. Petrovice
ČSAD Havířov - Dobrá
MFK Karviná „B“ - Dobrá
Dobrá - MFK Havířov „B“
Loko. Petrovice - Dobrá
Dobrá - Horní Suchá

9:00 / 10:45
10:15 / 12:00
9:00 / 10:45
9:00 / 10:45
10:15 / 12:00
9:30 / 11:15
10:15 / 12:00

HŘIŠTĚ
tráva
tráva
tráva
tráva
tráva
tráva
tráva
tráva
tráva
tráva

Fotbalový ples
V sobotu 15. února se konal
v sále ZŠ Dobrá Fotbalový ples,
který byl tentokrát v duchu ﬁlmových hvězd. O hudební kulisu
se staral DJ Phunxx_J, kulturní
vystoupení bylo ve znamení
tance se psem. Všichni návštěvníci plesu se ﬁlmových postav
zhostili na výbornou. Na plese
jsme mohli potkat Čerta s Káčou, Avatary, Makovou panenku
s motýlem Emanuelem, Střihorukého Edwarda, Kleopatru,
Ozzáka a mnoho dalších. Děkujeme sponzorům (Arrow ECS, Radegast,
Bochemia, obci Dobrá, Qestel, restauracím Na Sýpce a Kačabar, JR obuv, autoškola Jelínek, potraviny Romanidis, UPC,
Orion, Eglo, Wellnes Life FM, květinový
ateliér WaF, Maggi, AMC Gastronom
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a mnoho dalších) za jejich
dary do soutěže o ceny. Těšíme se na příští rok. Fotograﬁe
z plesu si můžete prohlédnout
na webu www.sokoldobra.cz,
autorem je Michal Návrat.
TJ Sokol Dobrá – oddíl kopané

Sbor dobrovolných hasičů z Horních Domaslavic
děkuje sponzorům, kteří přispěli do tomboly na ples, a to paní Slávce Polákové
a panu Jaroslavu Byrtusovi.

Jak je to s povinností zkontrolovat komín:
použijte zdravý rozum
Kolem 300 lidí se podle posledních statistik otráví ročně v Česku spalinami při topení
plynem. To je v průměru skoro jeden člověk
denně. Velmi často je na vině nefunkční komín. Přitom někdy stačí velmi málo: pozvat
na pravidelnou kontrolu kominíka.
„Příběhů o komínech“ se u nás bohužel
každoročně odehrají stovky, jen zřídkakdy
mají však šťastný konec. Ty smutné končí
škodami na majetku, ty nejsmutnější vážnými zdravotními následky či dokonce smrtí.
Navzdory všeobecně rozšířenému omylu, že občané jsou pod hrozbou pokuty
povinni pozvat si jednou za rok kominíka,
dohlíží stát na tuto oblast poměrně benevolentně. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv občanům žádné povinnosti neukládá (a ze své povahy ani nemůže). Poskytuje
jim pouze návod, jak mají postupovat při
provozu a údržbě spalinových cest a připojených spotřebičů paliv.

Následky vyhoření sazí
v komíně
„Pokud se budu jako provozovatel spalinové cesty a spotřebiče paliv tímto návodem řídit, mám téměř stoprocentní jistotu,
že svým chováním nezaviním požár nebo

otravu spalinami. Navíc pokud si kontrolu
objednám a kominík neshledá žádné závady,
bude v případě požáru či otravy před soudem
stát on,“ vysvětluje Jaroslav Schön, kominík
a viceprezident Společenstva kominíků ČR .
Pokud provozovatel naopak usoudí, že
kontrola je zbytečná a kominíka nepozve,
ponese veškeré následky svého jednání na
vlastních bedrech. V případě požáru mu
hrozí i v médiích tolik diskutovaná pokuta
25 000 Kč. „Ale v kontextu toho, že jsem
svým chováním zavinil požár či smrt někoho blízkého, je pokuta to poslední,“ říká Jaroslav Schön.
Provoz spalinové cesty a spotřebiče se
považuje z pohledu současné legislativy za
bezpečný, pokud jsou v požadovaných lhůtách provedeny příslušné kontroly a nejsou-li při nich shledány závady.
Četnost jednotlivých úkonů se odvíjí od
výkonu spotřebiče paliv a druhu používaného paliva. Ve většině případů stačí jedna
kontrola ročně.
Nařízení vlády zmiňuje ještě revizi spalinové cesty, vypalování komína a doporučení,
jak často provádět čištění spotřebičů paliv.
Toť vše. Uživateli tedy většinou bohatě stačí
udělat si několik málo vykřičníků v kalendáři.
Kvůli návštěvě kominíka si navíc rozhodně nemusíte zrovna brát úvěr: služba
obyčejně vyjde na sumu v řádu stovek ko-
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run. Dost nízká částka v porovnání s náklady v případě nehody. „Osobně účtuji
250 korun bez DPH v činžovních domech
a 300 korun na vesnicích, a to pouze v případě jednoho komína. Pokud je jich více,
cena se za každý další snižuje,“ prozrazuje
Schön.

Zrádné spaliny ze spotřebičů na plyn
Ať už vlastníte spotřebič na jakékoliv
palivo, je na místě obezřetnost. Špatné zacházení s kamny na pevná paliva například
často vede k požáru. Nánosy sazí a nespáleného uhlíku na vnitřních stěnách spalinové cesty jsou silně hořlavé. Při komínovém
požáru stoupne teplota uvnitř komína až na
1000 stupňů Celsia. Žádný div, když se zároveň vznítí strop či střecha.
Hledáte šikovného kominíka, pokrývače nebo další řemeslné práce? Jakékoliv služby ﬁrem i živnostníků z celé ČR
poptejte na AAAPOPTAVKA.CZ.
Pokud jde o bezpečnost, zvláštní pozornost zaslouží spotřebiče na plynná paliva,
obyčejně na zemní plyn či propan-butan.
U nich sice není tak vysoké riziko požáru jako u ostatních druhů paliv, o to jsou
však zrádnější, pokud jde o hrozbu otravy.
Laik totiž většinou ani nezaregistruje, že se
s nimi děje něco nekalého.
„Pokud spalinová cesta nefunguje u spotřebiče na pevné palivo, spaliny se obvykle
viditelně vracejí do prostoru se spotřebičem,
páchnou a uživatel okamžitě volá kominíka.
U spotřebičů na plyn mají ovšem spaliny charakter páry. Oxid uhelnatý je bezbarvý a nedráždivý plyn bez zápachu. Uživatel tedy obvykle vůbec nezjistí, že spaliny pronikají zpět
do jeho obydlí,“ vysvětluje František Jiřík.

Pravidelná kontrola a čištění spalinových cest riziko otravy výrazně snižuje. Plně
funkční spalinová cesta totiž dokáže odvést
spaliny s jakýmkoliv množstvím oxidu uhelnatého mimo obytné prostory. Ani špatně
fungující spotřebič vás tedy v takovém případě nevystaví bezprostřednímu ohrožení.
To samozřejmě neznamená, že kontrola
samotných spotřebičů není důležitá. Pokud
však jde o ochranné prvky, na prvním místě
je dobrý stav spalinové cesty.

Co dělají kominíci
Kontrola se skládá z několika úkonů. Kominík nejprve ověří, zda má spalinová cesta
volný průřez. Pokud při tom pojme podezření, že něco není v pořádku, provede ještě
dodatečná šetření, například měření mezikruží či tlakovou zkoušku. Ke slovu se může
dostat i komínová kamera či endoskop. Následně zkontroluje provozní a požární bezpečnost spalinové cesty.
Revize se dělá pouze ve výjimečných
případech, například při uvedení spotřebiče
do provozu či při změně paliva. Nemůže ji
přitom provádět jen tak ledajaký kominík.
Musí to být buď revizní technik komínů či
spalinových cest nebo specialista bezpečnosti práce (revizní technik komínových
systémů). K revizi se využívají speciální otvory, které musí být součástí zařízení.
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že kominík není úředník s razítkem, ale řemeslník, který má na starosti poměrně dost
činností a který je zárukou vašeho bezpečí.
Navíc možná nosí i to pověstné štěstí.
Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/kontrola-kominu-02f-/stavba.aspx?c=A130223_
_123443_stavba_rez
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POBESKYDSKÝ AVIATICKÝ KLUB
Frýdek-Místek
Kvapilova 503, Frýdek-Místek, 738 02, telefon: 777 080 697, 777 551 552,
fax: 558 431 704, e-mail: pakfm@volny.cz
Pobeskydský aviatický klub Frýdek-Místek je občanské sdružení, kterému se daří obnovit
rekreační a sportovní létání v podhůří Beskyd. Klub sdružuje několik desítek nadšenců a příznivců létání a leteckého modelářství a srdečně Vás zve

30. března - 6. dubna 2014
do velkého sálu Lidového domu,
na ulici F. Čejky 450 ve Frýdku-Místku,
kde se koná

Výstava modelů letadel
Vystavené modely pocházejí z dílen modelářů klubů téměř celého Moravskoslezského kraje a budou zde vystaveny letecké
modely téměř všech modelářských kategorií
a všech velikostí. Od modelů kategorie házedel a modelů s pohonem, gumovým svazkem
až po modely kategorie obřích modelů, jejichž
rozpětí je i několik metrů a váha až několik
desítek kilogramů. Také zde budou k vidění
jak modely s pohonem spalovacími motory
o objemu až 250 ccm, tak i modely s pohonem
elektromotory a modelářskými turbínami.
Výstava je svým zaměřením vhodná rovněž jako doplnění výuky technických, praktických a výtvarných předmětů na základních
a středních školách a je určena všem zájemcům o letectví, létání a techniku vůbec.
Součástí výstavy je rovněž průřez činností jednotlivých modelářských klubů, které se
výstavy účastní.

Vernisáž výstavy proběhne 30. března
2014 v 10.00 a bude pod záštitou vedení města Frýdku-Místku.
V dalších dnech bude výstava otevřená:
pondělí – sobota 10.00 – 17. 00, v neděli
6. dubna pak již jen do 12.00 hodin
Věříme, že využijete této jedinečné možnosti zhlédnout na jednom místě to nejzajímavější co současná modelářská technika
nabízí a poctíte nás Vaší návštěvou. Odměnou Vám bude jistě skvělý zážitek a také odborný výklad k vystaveným modelům a technice, který Vám rádi poskytnou naši členové,
kteří budou výstavou provázet.
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Na vaši návštěvu se těší
Jiří BANAŠ
Jaroslav MUROŇ, předseda klubu
Petr ŘEHÁK

3/2014
MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární klinika, Sadová 1158, 738 01 F-M
tel.: 558 638 260

POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat na očkování psů proti vzteklině, které se bude v Dobré konat
v sobotu dne 5. 4. 2014 na těchto místech:
Před Obecním úřadem
Kamenec u mostu
U Bistra směr Pazderná

8.00 – 8.40 hod
8.50 – 9.00 hod
9.10 – 9.20 hod

Očkování má platnost dva roky. Povinnost se vztahuje na psy vakcinované naposledy
v roce 2011. Cena za činí 150,- Kč a je splatná ihned při očkování. Každý pes obdrží potvrzení
do očkovacího průkazu a evidenční známku. Zajistěte prosím doprovod, který je schopen
udržet psa při zákroku.

NABÍDKA • INZERCE

Neposílejte se psy nezletilé děti
a nezapomeňte očkovací průkaz.
Při vakcinaci bude možno zakoupit tablety na odčervení a přípravky proti blechám
a klíšťatům. Pokud máte zájem o společnou vakcinaci vztekliny a infekčních nemocí, nahlaste tuto skutečnost telefonicky na
č. 558 638 260.
Srdečně Vás zve tým pracovníků 1.
veterinární kliniky ve Frýdku – Místku.

Změna ordinační doby DS
Dobrá, MUDr. Iva Kučerová
26.3.2014

středa

14.30 – 16.00 hodin

27.3.2014

čtvrtek

7.30 – 9.00 hodin

28.3.2014

pátek

7.30 – 9.00 hodin

Pronájem bytů
v obci Dobrá
Nabízíme k pronájmu
byt 3+1+ lodžie 86 m2
Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem, koupelnou
s masážním sprchovým boxem a odděleným WC. Televizní a satelitní příjem,
možnost připojení wiﬁ-internetu. Bytové
domy i byty jsou po revitalizaci, v blízkosti
středu obce. K dispozici vlastní parkoviště nebo možnost pronájmu garáže.
Při uzavření smlouvy do konce
března 2014 nabízíme první měsíc nájmu zdarma (mimo služeb spojených
s užíváním bytu).
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Kontakt:
mobil: 603 854 852
e-mail: alosed@seznam.cz

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

AUTOMATICKÉ
VJEZDOVÉ BRÁNY

Právní záležitosti
projedná a vyřídí
s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodin
v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu
v Nošovicích – zelená budova
(vedle rest. „Radegastův šenk“,
v přízemí se nachází potraviny)

JUDr. Marcela Žoričová,

Samonosné posuvné brány
KĜídlové brány
Vstupní branky
Kontakt:
JiĜí ZEMAN
mob. 731 067 178
www.branyzeman.cz

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!

Kadeřnické služby
Dámské, pánské, dětské
Nestíháte si zajít ke kadeřnici?
Tak jsem tu právě pro Vás.
Nabízím: střih, barvení, melíry, trvalou.
Po domluvě Vás přijedu ostříhat,
učesat z pohodlí vašeho domova.

Firma AUTOMOTOSLUŽBY
Nondek a Mlčák,
Dobrá 66, 739 51 Dobrá
Pomalu se blíží jaro a s ním i motoristická sezóna. Proto nečekejte a navštivte náš autoservis a pneuservis. Naši automechanici Vám
zajistí servisní prohlídku Vašeho vozu a kompletní přezutí na letní pneu. Naše prodejna
nabízí široký sortiment letních pneumatik.

Volat můžete každý den od 8-19 hod.

Objednat se můžete na telefonu:
558 641 453, 603 258 506, 736 538 411
nebo na e-mail:
automotonondekmlcak@seznam.cz

Kontakt:
Anna Pastorová 775 667 826

Provozní doba:
Pondělí – pátek 8.00 – 17.00 hodin
Sobota 8.00 – 12.00 hodin

Více o nabídce se prosím informujte
telefonicky.
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Zveme všechny
na 6. roþník tradiþní akce

Jaro ve stodole
v sobotu 5. dubna 2014
od 10:00 do 16:00 hod
v areálu restaurace Cyklobar v Dobré
Jarní dekorace a vazby, ukázky ruþních prací, perníþky, drátované
výrobky s pĜedvádČním starého Ĝemesla.
Pro mlsné jazýþky medovina, ochutnávky a prodej sýrĤ, uzených a
zabijaþkových specialit a jiných domácích dobrot Atmosféru vykouzlí housle a harmonika Ládi a MilanaƉ

PěIJĆTE SI PRO JARNÍ NÁLADU!
Aktuální informace na www.cyklobar.cz
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Cenové nabídky provádíme ZDARMA
Pro více informací volejte:
Ostravsko, Opavsko, Karviná, Frýdek-Místek
a okolí tel.: 776 102 175
Olomouc, Prostějov, Přerov, Vsetín, Zlín
a okolí tel.: 734 232 688
www.HousePro.cz
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A je to tady !!!
Přišlo jaro a my pro Vás otevíráme tenisovou sezónu 2014.
Chceme tímto pozvat všechny naše stálé, ale také budoucí nové příznivce
do sportovního areálu na
►
►
►
►
►

tenis,
stolní tenis,
volejbal,
nohejbal
a také děti na multifunkční hřiště.

POZOR!!!! POZOR!!!! POZOR!!!! POZOR!!!!
TENISOVÁ ŠKOLIČKA s PETROU A DAVIDEM
/akreditovanými trenéry/
- přihlásit se můžete v pátek 28.3.2014 v 17 hodin /kontaktní schůzka/
- nově se můžete přihlásit na tréninky i na dopolední hodiny
V prodeji již máme permanentky:
- 10 vstupů 890,- Kč
- 5 vstupů 490,- Kč
- 5 vstupů dětské od 9-14 hodin 250,- Kč

Otevírací doba denně od 9-20 hodin
Telefonní kontakt: 725 505 205
TĚŠÍ SE NA VÁS
TÝM-SPORT RELAX CLUB

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 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 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce
--------------558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

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.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 7. 4. 2014 do 12.00 hodin.

NOVĚ OTEVŘENÝ

VINNÝ SKLEP
AREÁL - SPORT RELAX CLUB V DOBRÉ

• možnost pořádání rodinných oslav,
ﬁremních akcí, svatby,
posezení s přáteli v soukromí

www.sportrelaxclub.cz

tel.: 725 505 205

© Tiskárna Kleinwächter

ých
• bohatý výběr moravských
i zahraničních vín,
maximální kapacita
36 hostů
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

BURZA DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ
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