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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vám podal informace
z ustavujícího zastupitelstva naší obce, které proběhlo ve čtvrtek 6. listopadu 2014 od
17 hodin ve společenském sále základní
školy. Nově zvolení členové Zastupitelstva obce Dobrá se v plném počtu sešli
na prvním jednání, aby složili slavnostní
slib a ustanovili všechny instituce obecní
samosprávy. Po schválení nezbytných formálních náležitostí proběhla veřejná volba
starosty a místostarosty, členů rady obce,
předsedy kontrolního výboru a předsedy ﬁnančního výboru, a také členů těchto výborů. Finanční a kontrolní výbor jsou poradními orgány zastupitelstva a plní zákonem
stanovené úkoly.
Starostou obce Dobrá byl zvolen Ing. Jiří
Carbol a místostarostou Mgr. Milan Stypka.
Dále byli zvolení další tři členové rady obce,
kterými jsou Ing. Drahomíra Gongolová,
Libor Mlčák a Tomáš Vojtovič. Všichni členové rady vykonávali své funkce i v minulém období. Dále předsedou Kontrolního
výboru byl zvolen Jiří Kaňok a předsedkyní
Finančního výboru byla zvolena Ing. Drahomíra Gongolová. Zastupitelé zvolili i další členy Kontrolního výboru, kterými jsou
Ing. Ludmila Baranová, Ing. Jan Krupa,
Pavel Peterek a Magda Otčenášková. Poté
proběhla volba členů Finančního výboru,
kterými jsou Bc. Lukáš Krupa, Ing. Josef
Karásek, Tomáš Vojtovič a Lukáš Vláčil.
Dovolte, abych popřál všem zastupitelům
hodně zdraví a síly v jejich práci pro obec
a občany. Věřím, že společně se nám podaří
postupně realizovat Program rozvoje obce

Dobrá pro období 2014-2020, který schválilo minulé zastupitelstvo obce.
V sobotu 1. listopadu uspořádali členové sportovní komise Drakiádu pro děti,
která se díky vhodnému počasí velmi vydařila. Fotograﬁe z této akce pořízené Michalem Návratem, stejně jako i další informace
z naší obce, najdete v plném rozsahu na
našich webových stránkách www.dobra.cz.
Všem, kteří se na uspořádání této akce pro
děti podíleli, bych velmi rád poděkoval
a zvláště pak za organizaci panu Renému
Křižákovi.
Dovolte mi několik vět k ostatním obecním aktivitám. Jednak probíhají závěrečné
práce na výstavbě a rekonstrukci chodníků
v naší obci, které budou skončeny do 30. listopadu, proto Vás i nadále prosíme o zvýšenou opatrnost. Dále se připravují investice
na příští rok, a to hlavně akce Zateplení budov Mateřské školy v Dobré a také realizace
stavby Sběrného dvora. V minulých dnech
proběhlo další jednání se zástupci Krajského úřadu na téma realizace světelných
signalizačních zařízení na křižovatce nad
kinem, s následným výhledem na výstavbu
okružní křižovatky. Podmínkou této stavby
je schválení nového územního plánu, jehož
veřejné projednávání bude zahájeno v příštích týdnech. V intenzivním režimu probíhá
také akce Kompostéry pro občany obce
Dobrá, kde se již podepisují smlouvy o výpůjčce a předávají kompostéry jejich uživatelům. A na závěr ještě jedna informace, že
i letos se můžete těšit na malý vánoční dárek, kterým bude kalendář pro rok 2015,
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s dobovými i současnými fotograﬁemi z naší
obce, a obdržíte jej zdarma do každé domácnosti.
Jménem celé Rady obce Dobrá Vám děkuji za projevenou podporu a náklonnost

a věřím, že všechny úkoly, sami nebo v úzké
spolupráci s Vámi, zvládneme ke spokojenosti všech občanů naší obce.
Ing. Jiří Carbol, starosta obce

KOMPOSTÉR DO KAŽDÉ RODINY
PŘEDNÁŠKA
Dobrá věc se podařila!
V týdnu od 10. do 14. 11. 2014 se uskutečnilo vydávání kompostérů občanům na základě
jejich vyplněné a doručené přihlášky. Občané, kteří projevili zájem o výpůjčku kompostéru,
mohli použít tištěnou i elektronickou formu přihlášky, při návštěvě obecního úřadu nejprve
podepsali smlouvu o výpůjčce a pak jim byl předán řádně zabalený kompostér.
Pokud jste si v tomto termínu nestihli dojet pro kompostér na obecní úřad, můžete si
domluvit náhradní termín odběru s paní Markétou Řízkovou na tel. č. 558 412 304.
Vzhledem k tomu, že ne každý občan je obeznámen s funkčností tohoto zařízení, dovolujeme si vás pozvat na přednášku (proškolení) předsedy Svazu zahrádkářů v Dobré pana
Čestmíra Ježe.
Přednáška se uskuteční ve středu 3. prosince 2014 ve společenském sále při ZŠ Dobrá od
18 hodin.
V rámci přednášky přítomní uvidí, jak se kompostér skládá, budou seznámeni se systémem práce s tímto zařízením, poučeni ve smyslu jeho využití. Přednášející je připraven
odpovědět na všechny dotazy spojené s provozem tohoto zařízení.
Srdečně vás zveme.
Milan Stypka

UPOZORNĚNÍ
Dne 31. 12. 2014 bude Obecní úřad Dobrá veřejnosti uzavřen.
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Svoz pneumatik – podzim 2014
Frýdecká skládka, a.s. Frýdek-Místek informuje o svozu pneumatik v obci Dobrá, který
proběhne ve čtvrtek 27. listopadu 2014.
Občané obce Dobrá mohou pneumatiky svážet za budovu Obecního úřadu Dobrá
do středy 26. listopadu 2014, včetně.
Následující den, ve čtvrtek 27. listopadu 2014, bude pracovníky Frýdecké skládky proveden odvoz navezených pneumatik.

Putující kontejnery – podzim 2014
24. listopadu - u trati ČD naproti č. p. 281 (železniční přejezd na Špici)
- u trati naproti č. p. 463 (za autobusovou zastávkou na Špici)
25. listopadu - stará dědina – před velkoskladem zeleniny (u p. Urbance)
- za mostem na Hliník, naproti č. p. 181
26. listopadu - u hřiště Sokol Dobrá
- u bytovky č. p. 309 u bývalého dřevoskladu
27. listopadu - u mostu na Skalici
- u Kačabaru, boční vjezd na hřiště Sparta
28. listopadu - stará autobusová zastávka na Skotni, bývalá cesta na Pazdernu
- autobusová zastávka U lesa (u Křibíka)
1. prosince

- na Kamenci, naproti č. p. 650
- směr F-M, naproti č. p. 146 (u hřbitova)

2. prosince

- k Nošovicím, naproti č. p. 650
- směr Nošovice u vlečky do pivovaru

3. prosince

- u hřiště ZŠ – park. plocha ze strany od rest. Sýpka

4. prosince

- Vrchy u vodojemu
- U studny, bývalá cesta na Pazdernu, naproti č. p. 184
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Informace pro držitele rybářských lístků
vydaných na přelomu let 2004/2005
Vyzýváme držitele rybářských lístků
vydaných Magistrátem města Frýdku-Místku (dříve Městským úřadem Frýdek-Místek) v roce 2004 a 2005, aby v případě zájmu o vydání nového rybářského
lístku podali žádost co nejdříve.
Vzhledem k vysokému počtu držitelů
rybářských lístků vydaných před deseti lety
a předpokladu vysokého zájmů o vydání
nového rybářského lístku (nejen končících
rybářských lístků s desetiletou platností)
lze očekávat dlouhé čekací doby na vyřízení
žádosti.
K vydání rybářského lístku je zapotřebí:
• mít trvalé bydliště v ORP Frýdek-Místek,
• prokázat se platným občanským průkazem,
• předložit některý z dokladů o získané kvaliﬁkaci (osvědčení o získané kvaliﬁkaci,
dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže).
Lhůty pro vyřízení:
• rybářský lístek se vydává zpravidla na počkání, zákonná lhůta pro jeho vydání je 30
dnů od přijetí žádosti o vydání rybářského
lístku.

Poplatky:
• osoby starší 15 let 100 Kč (roční), 200 Kč
(tříletý), 500 Kč (desetiletý),
• osobám do 15 let se správní poplatek snižuje o 50 %,
• studentům českých odborných škol ve
studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství,
mají-li provozování rybářství v pracovní
náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž se
správní poplatek snižuje o 50 %. Nárok na
snížení poplatku prokáží tyto osoby potvrzením školy o studiu nebo potvrzením
o výkonu funkce.
Úřední hodiny:
Rybářské lístky se vydávají pouze v úředních
dnech, a to:
Po, St 8:00 – 17:00 hod.
Čt 13:00 – 15:00 hod.
Kontakt:
Veronika Lysová, tel. 558 609 483, e-mail:
lysova.veronika@frydekmistek.cz, Magistrát
města Frýdku-Místku, kancelář č. 421, ul.
Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek.

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2014
8. 12. 2014 do 12.00 hodin
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Z činnosti Komise pro rodinu
a občanské záležitosti v letech 2010-2014
Komise v roce 2010 začala pracovat pod
názvem Sociální komise ve složení: Ing.
Březinová Kristýna, Gryžboňová Drahomíra, Velčovská Barbora, Mgr. Zitová Radka
a Žižková Marie. Převzaly jsme aktivity sociální komise z předcházejícího volebního
období, to je společně se zástupci obce návštěvy jubilantů obce u příležitosti 80, 85,
90 a více let a před vánocemi to byly návštěvy občanů naší obce, kteří žijí v domovech
důchodců.
Nově jsme v roce 2011 zavedly burzy
dětského oblečení, které se pravidelně konaly každoročně na jaře a na podzim. Tyto
burzy se setkaly s velkým ohlasem u maminek a jsou velice oblíbeny a hojně navštěvovány. Poslední burza se uskutečnila
3. a 4. 10. 2014, což již bylo po uzávěrce
zaslání příspěvků do Doberských listů, tak
mi dovolte její krátké zhodnocení. Na burzu
v pátek přišlo 40 maminek, které dohromady nabídly k prodeji 801 ks krásného dětského oblečení. V sobotu pak přišlo 49 maminek nakupovat a prodalo se 207 ks oblečení
celkem za 8 175,- Kč. Začaly jsme také znovu uskutečňovat sbírky věcí pro Diakonii
Broumov, které se konaly 2x ročně.
V roce 2012 komise uspořádala 3 přednášky na téma „Finanční gramotnost“, „Senior a léky a změny ve zdravotnictví“ a „Návrat na trh práce po rodičovské dovolené“.
Všechny přednášky byly velice zajímavé
a odbornost přednášek byla na vysoké úrovni. Škoda jen, že účast na některých před-

náškách byla velice malá. Tady bych chtěla
vyzvat všechny občany, pokud se uskuteční
v budoucnu další přednášky, aby si udělali čas a na přednášky přišli, i když si třeba
myslí, že se jich dané téma netýká. Na každé
přednášce se jistě dozví něco zajímavého.
V roce 2013 se mění název Sociální
komise na nový název Komise pro rodinu
a občanské záležitosti a naše řady posílili
noví členové komise: pan Kohut Libor a pan
Mališ Jan.
Nově jsme ve spolupráci s OÚ Dobrá
a s kulturní a sportovní komisí uspořádali
soutěžní akci „Hry bez hranic pro tři generace“. I když jsme měli obavy, zda vůbec
někdo přijde soutěžit, nakonec vše dobře
dopadlo. Tuto akci jsme chtěli zopakovat
i v letošním roce, ale pro nepřízeň počasí
jsme ji museli zrušit.
Chtěla bych poděkovat členkám a členům komise za jejich práci, rovněž i členkám Klubu seniorů, které nám pomáhají
při burzách a sbírkách pro Diakonii Broumov, členům sportovní a kulturní komise
za dobrou spolupráci. Na závěr bych chtěla
poděkovat starostovi Ing. Jiřímu Carbolovi
a místostarostovi Mgr. Milanu Stypkovi,
jakož i ostatním zaměstnancům Obecního
úřadu Dobrá za dobrou spolupráci, ochotu a vstřícnost v uplynulých čtyřech letech
a popřát nově zvolené komisi hodně úspěchů v její práci.
Žižková Marie, předsedkyně
Komise pro rodinu a občanské záležitosti
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Poděkování voličům
Ve volbách do zastupitelstva naší obce,
které se konaly 10. – 11. října 2014, obdrželo naše sdružení nezávislých kandidátů
SNK – Občané pro občany od Vás, doberských občanů a voličů, 20 % všech hlasů,
tedy tři mandáty v patnáctičlenném zastupitelstvu. Naše uskupení se tak umístilo
na pomyslné stříbrné příčce, za kandidáty
ADBD – Sdružení KDU-ČSL a NK .
Považujeme zisk hlasů za velký úspěch.
Tři členové našeho sdružení – Mgr. Milan
Stypka, Ing. Tomáš Chýlek a Libor Mlčák –
budou v zastupitelstvu obce prosazovat to,
k čemu jsme se Vám, občanům, před volba-

mi zavázali. Budou podporovat další rozvoj
obce, aby byla naše obec obcí, kde stojí za
to žít.
Vítězi voleb – ADBD – Sdružení KDU-ČSL a NK – k jejich úspěchu gratulujeme
a přejeme hodně sil do práce pro naši obec
po další čtyři roky volebního období.
Vám všem, kteří jste nám dali svůj hlas,
ať už jednotlivým kandidátům nebo celému
sdružení SNK – Občané pro občany, moc
děkujeme a vynasnažíme se, v rámci svých
možností, Vás nezklamat.
Libor Mlčák, za sdružení nezávislých
kandidátů Občané pro občany

Dobrá zleva – sdružení KSČM
a nezávislých kandidátů,
poděkování voličům
Touto cestou bychom rádi poděkovali
všem voličům, kteří ve volbách do zastupitelstva obce odevzdali svůj hlas některému
z našich kandidátů. Jako kandidující subjekt nás těší, že jsme u voličů nepropadli.
Naopak, při zvýšeném počtu volebních
stran a menší účasti voličů, náš výsledek je
srovnatelný s výsledkem minulých voleb,
jak v počtů 2 433 hlasů tak u dvou mandátů.
Vaší podpory si velmi vážíme a je pro nás
motivací i závazkem k další práci.

Zároveň nám dovolte poblahopřát k vítězství kandidátům Aby Dobrá byla dobrá
KDU-ČSL, NK i ostatním volebním subjektům, kteří budou zastupovat obyvatele Dobrá v zastupitelstvu. Věříme, že následující
čtyři roky budou roky spolupráce v zájmu
rozkvětu obce. Že to budou roky, kdy se
všichni budou snažit spolupracovat, a nebude platit, že vítěz bere vše.
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Za všechny kandidáty „Dobrá zleva“
v Dobré Jiří Kaňok a Jana Chroboková
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I letošní drakiáda se vydařila
Jako Každoročně, i letos, první listopadovou sobotu se uskutečnila na Vrchách již
tradiční DRAKIÁDA. Opět příznivé počasí
a vítr byly odměnou našim nejmenším a jejich rodičům, kterých se sešly na tři desítky.
Všichni byli odměněni balíčkem sladkostí
a ovoce, dali si čaj a chutný zákusek – spo-

kojenost na všech stranách. Poděkování,
jako každoročně, patří paní Dohnalové
a paní Zuščákové za připravené pohoštění
a paní Slávce Polákové za chutná jablíčka.
Děkujeme a již se těšíme na příští, osmý
ročník.
Za Sportovní komisi Zdeněk Kafka

Svaz tělesně postižených v Dobré
– dne 18. září 2014
Tradičně každý rok opékání buřtů v Kačabaru.
Tato akce se povedla, počasí bylo krásné,
svítilo sluníčko, takže nám bylo teplo.
Na této akci se nás zúčastnilo 65 členů
a hosté. Pozvali jsme mezi nás pana starostu Ing. Jiřího Carbola a místostarostu Mgr.
Milana Stypku. Ti naše pozvání přijali a přišli mezi nás.

Klobásky i koláče všem chutnaly, byli
jsme spokojení.
Pan Pindura, náš člen, se dožil ve zdraví 80 let, tak jsme mu popřáli do dalších let
pevné zdraví a boží požehnání.
Celou tuto akci nám zpříjemnil pan
František Biolek, který nám zazpíval a zahrál na harmoniku.
Předsedkyně Marie Biolková

Vážení přátelé,
čas letí jak splašené koně a už je tady
podzim a zima se nezadržitelně blíží. Máme
za sebou léto plné zážitků a společných setkání. Na sklonku léta jsme podnikli výlet do
Karviné Fryštátu, kde jsme navštívili zámek.
V zámeckém areálu nás před slunečními paprsky skryly zdi kostela, ve kterém jsme obdivovali jeho nádhernou výzdobu a všechny
nás krásně uklidnila jeho atmosféra. Naše
oči se pokochaly v zámecké zahradě nad
spoustou květin a nádherně zbarvenou přírodou. O pár kilometrů dál jsme se ocitli
na místě, kde stál kostel, který byl zajímavý

tím, že v důsledku jeho poddolování, v minulosti, došlo k sesuvu půdy a základy kostela ztratily pevnou oporu a celý kostel se
mírně vychýlil ze své osy.
Začátek podzimu jsme oslavili hezky
všichni společně v našem malebném Kačabaru při opékání párků. Jídla, pití a dobré nálady nepochybělo a navíc počasí bylo vskutku
přející. Sluneční paprsky nás hřály a my jsme
si zazpívali z plných plic. Už nyní se těším na
setkání s Vámi v závěru roku na již tradičním
Mikulášském posezení na Špici.
Za svaz tělesně postižených
Marie Biolková, předsedkyně
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Zahrádkáři informují
Základní organizace zahrádkářského svazu Dobrá,
se zúčastnila se svými výpěstky na výstavách ve Vyšních Lhotách a Dobraticích
ve dnech 10. 10. až 11. 10. 2014.
3. 10. 2014 jsme odvezli výpěstky našich členů do naší družební obce Ochodnice na jejich výstavu ovoce a zeleniny, kde

jsme byli velmi vřele přijati a měli vyhrazené čestné místo pro naší prezentaci, touto
návštěvou a předvedenou kolekcí ovoce
a zeleniny jsme získali cenu za nejlepší
a nejkrásnější kolekci ovoce.
Část této kolekce se prezentovala 11. 10.
- 12. 10. 2014 na okresní výstavě SZZ v Kysuckém Novém Městě.
Předseda ZO ČZS Dobrá, Čestmír Jež

1. Turnaj Šprtec tour 2014-2015
- Vsetín - 4. 10. 2014
Sedm statečných se vydalo k prvnímu
turnaji v nové sezoně do Vsetína. Tým složený okolo kapitána DALIBORA HÁJKA jel
uhrát co nejvíce bodů do tabulky. Na turnaj
se sjelo celkem 61 hráčů a hráček ze severní
Moravy. Hned od úvodního kola se potvrzovalo, že utkání nebudou jednoduchá. Turnaj
nakonec dopadl nad očekávání, Dalibor
Hájek se umístil na skvělém druhém místě
a hned pod ním trochu zklamaný Josef Svoboda, který sahal po bronzové medaili, ale
nakonec musel skousnout čtvrtou pozici.

V žácích bylo pořádně rušno, prvenství si
odvezl Petr Hadaščok a třetí místo uhájil
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Jakub Sklář. Výborné výkony podali i ostatní naši hráči. Musím poděkovat Daliboru
Sklářovi za skvělý výkon, který se umístil
v první třicítce. Martin Sekanina a Josef
Studenič zatím sbírají cenné zkušenosti
a věřím, že se budou čím dál více zlepšovat,
ale každopádně svými body výrazně pomohli k celkovému prvnímu místu v družstvech
a dobré motivaci do dalších bojů. Kolotoč
turnajů pokračuje už 1. listopadu na půdě
Valašského Meziříčí. Věříme, že se nám opět
podaří podat skvělý výkon, a že domů povezeme další cenný pohár.

Celkové pořadí:
1. Karel Laštovica (Vsetín Jokers)
2. Dalibor Hájek (B.H.C. Dobrá)
3. David Kováč (Šprtec Partyja Ostrava)
Celkové pořadí žáků:
1. Petr Hadaščok (B.H.C. Dobrá)
2. Daniel Dvořák (CSVČ J. Boska Havířov)
3. Jakub Sklář (B.H.C. Dobrá)
Pořadí družstev:
1. B.H.C. Dobrá
2. Vsetín Jokers
3. CSVČ J. Boska Havířov
Josef Svoboda (B.H.C. Dobrá)

Devátý „Dobrodinský slepenec“
je za námi
Leteckomodelářský klub Dobrá uspořádal v pátek 17. 10. a v sobotu 18. 10. již devátou výstavu modelů dobrodinských modelářů „Dobrodinský slepenec“. Tentokrát
v jídelně ZŠ Dobrá.
Mezi vystavenými exponáty byly k vidění plastikové makety letadel, lodí a vojenské
techniky. Všechny modely byly provedeny
do nejmenších detailů, aby co nejvíce odpovídaly skutečnému vzoru. Vysoká kvalita
zpracování modelů svědčí o zručnosti jejich
autorů. Doprovod tvořila početná ukázka
modelářské literatury a stavebnic.
Na dalších stolech byly k vidění různé
modely z papíru, počínaje těmi jednoduššími a konče například velkou diorámou
z hvězdných válek. K vidění byly i poháry
a medaile – ocenění za papírové modely
v celostátních soutěžích naší zručné „papírové“ modelářky Veroniky Blahutové.
-9-

A co říci na závěr? Přes velké nepříjemnosti s posouváním termínu konání výstavy se 9. „Dobrodinský slepenec“ povedl,
o čemž svědčí četná pochvalná vyjádření
návštěvníků. Mnozí z nich byli mile překvapeni dovedností dobrodinských modelářů
a krásou jejich modelů.
A kdo tam nebyl a neviděl, ten bude mít
šanci příští rok, kdy se bude konat již 10.,
jubilejní „Dobrodinský slepenec“.
Uprostřed expozice se vyjímaly velké
funkční, převážně motorové a rádiem řízené, modely letadel našich modelářů. Před
školou, na travnatém „plácku“ v parku,
předváděl pan Vladimír Novák model cvičného 3D akrobata „v akci“.
Uvnitř na „booku“ souběžně běžely ﬁlmy z leteckého prostředí. Zde bylo možno
vidět, mimo jiné, skutečné předlohy malých
modelů „v akci“.
Modeláři nainstalovali na výstavě také
počítač s modelářským leteckým simulátorem. Na něm si mohli zájemci vyzkoušet virtuální létání s různými modely letadel. A že
to zaujalo zvláště mladší návštěvníky, o tom
nelze pochybovat. A docela jim to šlo. Inu,
generace odchované na výpočetní technice…

Vedení Leteckomodelářského klubu
Dobrá děkuje vedoucí školní jídelny paní
Weissmannové a všem svým členům, kteří
se podíleli na přípravě a uskutečnění výstavy.
Za LMK Dobrá
Ing. arch. Vladimír Novák
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3. ročník Podzimního koncertu
14. října 2014 se v naší obci Dobrá konal
již 3. ročník PODZIMNÍHO KONCERTU.
Nebyl to ledajaký koncert. Sjeli se na něj
žáci, jejich rodiče, posluchači z různých
vesnic a studenti Janáčkovy konzervatoře
a gymnázia v Ostravě. Studenti nám předvedli svoje umění na žesťové nástroje. Nechyběli také žáci ze soukromé hudební výuky Miriam Dýrrové, kteří nejen celou akci
moderovali, ale také zahráli. Samozřejmě
nemohlo chybět smyčcové trio ze ZUŠ
Havířov. Tato akce se zdařila. Přišlo na ni
asi přes sto lidí.
Chci moc poděkovat mým spolupracovnicím, které mi velmi pomáhaly. Zvukařůmpánům Mgr. Jiřímu Nohlovi a Mgr. Lukáši
Kuběnovi. Také děkuji panu Mgr. Milanovi
Stypkovi a vedení obce Dobrá, které není
jedno, čím se zabývají děti.
Co to bylo za překvapení? Všechny holčičky a... nemohly odtrhnout oči od baletní-

ho vystoupení studentek Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě.
16. a 17. října se uskutečnila mezinárodní soutěž ve Vidnaně, které se účastnila řada
účinkujících:
Flétničkové trio: Silvie Drexlerová
Vendula Houzarová
Eliška Štěrbová
Flétnové trio reprezentovali:
Nela Andrlová
Denisa Štěrbová
Štěpán Škapa
Smyčcové trio v podání: Elišky, Ondřeje
a Jakuba Dýrrových a Žesťového sextetu.
Konkurence byla veliká a tyto soubory
získaly 1., 3. místo a čestné uznání. Všem ze
srdce BLAHOPŘEJEME, JEN TAK DÁLE.
Naše heslo je: Není tolik důležité vyhrát,
ale zúčastnit se.
Miriam Dýrrová

PODĚKOVÁNÍ ZA DAROVANÉ OBLEČENÍ
V měsíci říjnu obdržela Charita Frýdek-Místek několik krabic s dětským oblečením,
které věnovaly maminky z Dobré po prodejním bazaru věcí. Veškeré oblečení bylo předáno Centru Pramínek, které pracuje s rodinami ze sociálně vyloučené lokality.
Charita Frýdek-Místek srdečně děkuje
všem dárcům a paní Marii Žižkové, předsedkyní Komise pro rodinu a občanské záležitosti, která se postarala o předání krabic.
Budeme i nadále vděční za jakékoliv věnované oblečení, které poslouží potřebným lidem. Bližší informace můžete získat na tel. č.

733 741 897 nebo na webových stránkách
Charity Frýdek-Místek www.charitafm.cz
Mgr. Martina Petrová
Koordinátorka Dobrovolnického centra
Charity Frýdek-Místek
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Frýdecko-Místecko, 19. 10. 2014
Slezská diakonie hledá dobrovolníky
Obyčejné lidi: studenty, pracující, lidi
v invalidním, starobním důchodu, aktuálně nezaměstnané..., kteří chtějí pomáhat
potřebným lidem. Přijímáme dobrovolníky pro dlouhodobější spolupráci např. na
doučování dětí z potřebných rodin přímo
doma nebo v prostředí azylového domu,
pomoc s aktivitami pro lidi s postižením
v sociálně terapeutických dílnách apod.
Koordinátorka ze Slezské diakonie, Lucie
Protivanská, uvádí: „Hledáme takové zlaté
lidi, kteří si najdou čas např. 2 hodiny týdně
na naše klienty - lidi s postižením, seniory,
děti, mladé lidi nebo rodiny v obtížné životní situaci… Dobrovolníci prochází proškolením, neustále jsme s nimi v kontaktu, poskytujeme informace, jsou součástí našich
týmů.“ Koordinátorka dále doplňuje: „Dobrovolnictví je zajímavý nástroj, jak dělat
dobrou věc a zároveň získávat spoustu věcí

pro sebe. Jen dobrý pocit z dobře vykonané
práce, z nových přátelství je k nezaplacení.“
Jestli váháte, nevadí, sledujte nás na webu
www.dcsd.cz nebo na sociální síti Facebook,
zajděte se k nám podívat, jsme otevření novým lidem a záleží nám na dobrovolnících.“
Pomáhat můžete nejen ve Frýdku-Místku, ale i ve Frýdlantu n. Ostravicí, Komorní
Lhotce, Českém Těšíně, Třinci, Jablunkově,
Karviné, Ostravě, Novém Jičíně atd. Díky
našim dárcům a donátorům (např. MV ČR,
Moravskoslezský kraj, Nadační fond Hyundai a OSF Praha) můžeme dobrovolníkům
proplácet jízdné, školit, pojistit, nabídnou
supervizní podporu a to zdarma.
Bližší informace poskytne koordinátorka na e-mailu d.c@slezskadiakonie.cz nebo
na tel. 731 130 175. Nezapomeňte, investice
do vztahů kolem nás se vyplatí. Těšíme se na
Vás.

Základní škola Dobrá informuje…
Bezpečnost našich dětí ve škole
V souvislosti s nedávnými událostmi na
střední škole ve Žďáru nad Sázavou přistoupila i naše škola ke zvýšení bezpečnostních
opatření týkajících se zamezení vniknutí
cizích osob do školy. Především dbáme na
trvalý dohled u vstupních prostor do školy.
V ranních hodinách vstupují do školy pouze
žáci bez doprovodu zákonných zástupců (výjimkou jsou prvňáčci, kteří mohou první dva
měsíce vstupovat do prostor šaten v dopro-

vodu zákonných zástupců). Škola se zamyká
v 8 hodin a případné návštěvy, či žáci přicházející do školy později, využijí zvonku u hlavních dveří. Stejná pravidla platí i v odpoledních hodinách, kdy zákonní zástupci mohou
na děti čekat před školou. Škola se zamyká ve
14 hodin. Režim školní družiny zůstává prozatím ve stejném režimu ohlášení se zvonkem
ve staré budově. Cizí strávníci využívají pouze
samostatný vchod do školní jídelny.
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Bezpečnostní opatření byla předmětem
kontroly České školní inspekce, která nás
v minulých dnech navštívila. V současné
době řešíme technické zabezpečení vstupu
do školy prostřednictvím bezpečnostních
čipů, samozřejmě vždy v kombinaci s kontrolou osob pedagogickými i nepedagogickými pracovníky.
Přes všechna tato opatření zůstává naše
škola „otevřená“ jak rodičům, tak veřejnos-

ti, ale za dodržení nastavených pravidel.
Kdykoli se můžete telefonicky, či emailem
spojit s vyučujícími, s vedením školy, rádi
si na Vás uděláme čas a v naší škole Vás
přivítáme. Věřím, že nám jde o společnou věc - zajistit bezpečí našich dětí a optimální podmínky pro jejich vzdělávání
a výchovu.
Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Evropský den jazyků
Již tradiční oslava Evropského dne jazyků
proběhla na naší škole letos v nejlepším duchu
evropské renesance a děti se mohly s problematikou jazyků setkávat v barevné mozaice,
kterou v pátek 3. října připomínal program
k Evropskému dni jazyků na 2. stupni.
Žáci obešli během badatelského odpoledne hned 10 stanovišť, která udivovala šíří
záběru a nápaditostí. Děti tak mohly řešit
různé kvízy zaměřené na kulturu či reálie
anglicky a německy mluvících zemí, dostalo
se jim však i poučení v oblasti bylinkářství,
afrických jazyků, dějin písma či kulinářského umění, na jiných stanovištích pronikaly
do základů španělštiny či ruštiny. Zkrátka
letošní Evropský den jazyků se více než vydařil, což potvrdily i spokojené komentáře

dětí. Děkujeme všem vyučujícím, bez jejichž
nadšené tvořivosti by se podobné akce mohly na naší škole pořádat jen stěží.
Mgr. Jan Lörinc

V učebně přírodopisu se děti seznamovaly s názvy
léčivých bylin ve slovanských jazycích.

Otvírání slabikáře
Ve čtvrtek 30. října proběhlo v 1. třídách
slavnostní „Otvírání slabikáře“, na nějž byli
pozváni i rodiče. Na úvod děti zazpívaly
několik písniček a poté předvedly rodičům
rozmanité činnosti z hodin českého jazyka

a matematiky. Malí prvňáčci básničkou probouzeli písmenka, ze slabik skládali slova
a první věty, aby náležitě prokázali, že si zaslouží tak důležitou knihu, jakou je slabikář,
s jehož pomocí se z nich stanou čtenáři.
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Na závěr odpolední slavnosti děti zahrály pohádku O veliké řepě. Pak jim paní ředitelka předala zasloužený slabikář, na který
se všichni malí žáčci už moc těšili. A jaká by
to byla slavnost bez sladké tečky? Překvapením nakonec byl dort ve tvaru slabikáře,
který dětem předali rodiče. Poděkování patří také paní Romanidisové, která dětem připravila milé dárkové balíčky. Přejeme všem
prvňáčkům, ať se jim ve škole i nadále líbí.
Mgr. Radmila Jelínková,
Mgr. Jiřina Zachníková
Pohádka O veliké řepě se malým hercům velice povedla.

Světový den Ekoškol
7. listopadu jsme se připojili k oslavám
Světového dne Ekoškol. Tento den se u nás
a ve světě slaví i 20 let mezinárodního programu Ekoškola.
My, členové ekotýmu, jsme den oslavili na ZŠ v Raškovicích. Po dohodě s p. uč.
Kuriplachovou, která má v Raškovicích
na starost Ekoškolu, termín padl právě na
7. listopad. Už ve škole na schůzce jsme si
připravili dotazy, které jsme pak pokládali
raškovickému ekotýmu.

Setkání dvou ekotýmů na Základní škole v Raškovicích.

Před školou nás přivítali členové raškovického ekotýmu spolu s p. uč. Danou
Kuriplachovou. Po nezbytném fotografování a seznámení s programem jsme se
vypravili na prohlídku školy a venkovních
prostor. Nejprve jsme zavítali do „lesní
učebny“, kde jsme besedovali. Debatovali
jsme o tom, jak to děláme u nás a naopak
jsme sbírali zkušenosti z činnosti jejich
ekotýmu. Poté jsme si obešli zahradu –
kompostér, políčka tříd, skleník, ale také
celou školu. Nakonec jsme se zúčastnili prezentací žáků školy na téma odpady
a energie. Škoda, že pro nás mladší byly
referáty na téma energie moc složité.
Na závěr bychom chtěli pochválit a poděkovat raškovickému ekotýmu a p. uč.
Kuriplachové za milé přijetí, besedu a dobrou pochoutku z pečeného jablíčka. Všem
nám chutnala! Těšíme se, až jim na jaře
budeme moci ukázat naši „barevnou a veselou“ školu.
Mgr. Květoslava Lysková a ekotým
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Třetí vítězství v řadě!
V sobotu 1. listopadu 2014 se konal
největší běžecký závod v regionu Hornická
desítka. Potřetí ve své historii se do tohoto
závodu zapojila i naše škola. V soutěži škol,
kde se soupeřilo o nejpočetnější výpravu,
ZŠ Dobrá po třetí za sebou obsadila 1. místo s celkovým počtem 183 startujících žáků.
Druhé místo připadlo 1. ZŠ se 141 závodníky a na třetím místě skončila 6. ZŠ. Naše
škola byla za vítězství oceněna sportovním
vybavením v hodnotě Kč 12 000,- a 5 kg
bonbónů. V soutěži tříd na 1. stupni vyhrála
třída 5. A a na 2. stupni zvítězila třída 6. C.

Zní to neuvěřitelně, ale i takto může vypadat
sobotní ráno před naší školou.

Naše děti běžely nejen pro zdraví, ale také pro hodnotné
ceny pro naši školu.

Chci poděkovat všem svým kolegům,
kteří si v sobotu udělali čas a pomohli se
zajištěním akce, dále pak všem žákům,
kteří se závodu zúčastnili a podpořili tak
svoji školu v boji o hodnotné ceny. Pevně
věřím, že se všem účastníkům závod líbil
a že v příštím roce bude počet žáků na startu
Hornické desítky 2015 ještě větší než letos.
Není důležité zúčastnit se, ale zvítězit .
Záznam z letošního závodu si můžete prohlédnout na stránkách TV Polar na linku
http://polar.cz/archiv/video/sportovni-studio-03-11-2014-17-14, reportáž o závodu
začíná na čase 10:20.
Mgr. Jiří Šmahlík

Projekt Odpady a hospodaření s nimi
Ve dnech 20. a 21. října 2014 proběhl
projekt Odpady a hospodaření s nimi. Byl
určen žákům osmých tříd a byl zaměřen na
naplňování průřezového tématu environmentální výchova.
Jako v loňském roce, tak se i letošní
osmáci vypravili přes Frýdecký les na Frýdeckou skládku. Po návratu do školy si žáci
získané informace procvičili na řadě inter-

aktivních úkolů, např. odhadovali dobu rozkladu určitých druhů odpadů, třídili odpad
do příslušných kontejnerů, přiřazovali na
časové přímce údaje z historie odpadů nebo
si zahráli odpadové bingo.
Areálem Frýdecké skládky nás provázel pan Jan Fiala, který nám v informačním
centru povyprávěl o společnosti, její historii
a o tom, jak to se skládkováním u nás vypa-
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dá. Dozvěděli jsme se, že
základním posláním této
společnosti je komplexní
nakládání s odpady, což
znamená sběr, svoz, třídění,
úprava a konečné odstranění prakticky všech odpadů
vyskytujících se v regionu.
Zarazila nás ale tato čísla - měsíčně se vyveze asi
90 tun plastů, 400 tun skla
a 900 tun elektrospotřebičů. Své služby poskytuje
pro zhruba 150 000 obyvatel žijících na území s rozlo- Třída 8. B na exkurzi v areálu Frýdecké skládky.
hou 250 km2. Celkem se asi
ročně vyveze na skládku 65 000 tun odpadů. vánkách, roztřídily odpad, vyzkoušely si, jak
Nad touto skutečností je nutné se zamyslet! si vyrobit z PET lahví stoličku.
A co nám projekt dal? Doufáme, že my
Pokud nebudeme řádně třídit odpad – kam
všichni jsme si uvědomili, proč je důležité
budou další generace odpad ukládat?!
Ve středu si 10 žáků zahrálo na učitele odpad třídit, jak ho třídit, jak přenášet zísv prvních třídách. A co si pro ně starší spo- kané informace dále (v rodině, ve škole), ale
lužáci připravili? Aktivity zaměřili hlavně na také si uvědomit, jak vůbec tvorbě odpadu
správné třídění. Vysvětlili jim, co do kterého předcházet.
Mgr. Květoslava Lysková,
kontejneru patří, děti si vymalovaly správkoordinátorka EVVO a žáci 8. tříd
nou barvou jednotlivé kontejnery na omalo-

Úspěch na Talentu 2014

Petra Kielarová zpívala
fantasticky a po zásluze
stanula na stupni vítězů.

Naši žáci se pravidelně účastní regionální pěvecké soutěže
Talent 2014. Letos do
semiﬁnále, které se
konalo v Kině Petra
Bezruče ve Frýdku-Místku, postoupily
dvě žákyně z třídy 9. B
Kateřina Danysová

a Petra Kielarová. Do ﬁnále porota vybrala
Petru Kielarovou, která vystoupila ještě jednou s písní Věřím andělům večer v 19.00 hod
a získala krásné 3. místo.
Blahopřejeme oběma našim reprezentantkám k výbornému výkonu a přejeme
jim, aby zažily i další úspěchy ve světě hudby. Jejich nadšený a zodpovědný přístup si
vavříny slávy jistě zaslouží.
Mgr. Olga Kafonková
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Olympijské hry 1. stupně
V pátek dne 10. října 2014 se konaly
olympijské hry 1. stupně. Byly zahájeny
slavnostním nástupem všech tříd a vztyčením olympijské vlajky na multifunkčním
hřišti. Po uvítání sportovců a úvodních slovech paní ředitelky přednesly dvě vybrané
sportovkyně olympijský slib, který všichni
stvrdili sborovým Slibujeme. Poté všichni
sportovci představili svou chuť soupeřit připravenými sportovními pokřiky.
Vyvrcholením zahajovacího ceremoniálu byla olympijská štafeta nejlepších sportovců 1. – 5. ročníku, kteří předali hořící pochodeň řeckým bohyním, představovaným
žačkami 5. ročníku k zapálení olympijského

Nelíčená radost ze zisku olympijské medaile.

Řecké bohyně se chystají zapálit olympijský oheň.

ohně. Olympijský oheň vzplál a zápolení ve
čtyřech hlavních sportovních disciplínách
mohlo začít.
Soutěžilo se v běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky a vytrvalostním běhu. Sportování se zúčastnili
všichni žáci 1. stupně. Vybraní sportovci
4. a 5. ročníku změřili nakonec ještě své síly
ve štafetovém běhu. Po skončení olympijského zápolení následovalo vyhodnocení
závodníků v jednotlivých disciplínách. Na
stupně vítězů si přišli pro medaili a sladkou
odměnu jen ti nejlepší, ale krásné počasí
a nové sportovní zážitky byly odměnou pro
všechny zúčastněné žáky.
Mgr. Radmila Jelínková

Recitační přehlídka Za trochu lásky
V pátek 7. listopadu proběhl v infocentru naší školy druhý ročník školní recitační
přehlídky nostalgicky pojmenované na počest slavné básně Jaroslava Vrchlického,
kterou mnozí z našich čtenářů jistě recitovali, když sami byli dítky školou povinnými.

Recitace se zúčastnilo 20 dětí 2. stupně
a porota měla věru těžký úkol s vyhlášením
tří vítězů. Nakonec si za své výkony odnesla
krásnou encyklopedii tři děvčata – Natálie Žáková ze 7. B, Barbora Pastrňáková
z 8. B a Renata Karásková z 9. B. Ostatní
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recitátoři mohli alespoň potěšit své patro
sladkou odměnou. Děkujeme všem recitujícím, jakož i Klubu rodičů za ﬁnanční příspěvek na nákup cen, a těšíme se, že naši nejlepší reprezentanti uspějí i při srovnání se
svými vrstevníky z jiných škol v recitačních
soutěžích ve 2. pololetí.
Mgr. Jan Lörinc
Jedna z nejlepších recitátorek Barbora Pastrňáková
ohromila publikum i porotu svým přednesem balady
Král duchů J. W. Goetha.

PODĚKOVÁNÍ
MŠ „Barevný svět“ děkuje paní Škapové za našití nových pytlíků do šaten i pytlíků
na cvičební úbory. Děkujeme za spolupráci.
Mgr. D. Dvořáčková
- 18 -
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“
Letošní podzimní počasí se opravdu vydařilo a děti naší MŠ si do sytosti užily jeho kouzelných barev a vůní i podzimního sluníčka.

PODZIM V NAŠÍ MŠ
Děti společně s paní učitelkami využily
každičký slunečný podzimní den k venkovním hrám a radovánkám, které děti trávily
nejen na naší školní zahradě. Děti se vydaly
na procházku do lesa, kde sbíraly kaštany,
žaludy, šípky i nádherně zbarvené listy, ty
pak děti využily ke kreativnímu tvoření i poznávání. Při větrném počasí děti pouštěly na
dětském hřišti draky, předškoláci se vydali
na delší procházku k tenisovým kurtům,
jejichž vybavení děti využily k veselému dovádění. Některé třídy oslavily i letošní Halloween dlabáním dýní, kouzelným tvořením,
ale hlavně rejem strašidelných kostýmů.

- 19 -

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
„KOCOUREK MODROOČKO“
Všech šest tříd naší MŠ se vydalo do
společenského sálu místní ZŠ, kde společně se svými kamarády prvňáčky ze základní školy sledovali příběh o kocourkovi
Modroočkovi. Divadlo Špílberg z Brna
dětem zahrálo poeticky laděný muzikál,
v níž ústřední postava kocourek Modroočko vyprávěl příběhy ze svého deníku. Děti
se tak seznámily se spoustou postaviček
ze zvířecího světa. Kromě věrných přátel
Modroočka kočky Zelenoočky a kocoura Bělovouse děti poznaly i Krtka, Zajíce,

Křečka, ba i nebezpečnou Zmiji. Nakonec
vše dobře dopadlo a Modroočko našel svou
nevěstu kočku Kiki. Dětem se moc líbily
i písničky muzikálu, které doprovázely rytmickým potleskem.
A co nás čeká? Nezadržitelně se nám blíží Advent, budeme se s dětmi připravovat na
Mikulášskou besídku, která tentokrát proběhne již dopoledne v jednotlivých třídách.
Naši předškoláci navštíví Skanzen v Rožnově a také se budeme těšit na Vánoční tvoření
a posezení s rodiči v jednotlivých třídách.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Pronájem bytů
v obci Dobrá

Právní záležitosti
projedná a vyřídí
s občany a podnikateli

Nabízíme k pronájmu
poslední volné byty.

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)

Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou,
WC, koupelnou s masážním sprch. boxem aj.
Možnost pronájmu i bytu kompletně vybaveného nábytkem a ostatním zařízením
(manažerské byty).
Bytové domy i byty jsou po revitalizaci,
v blízkosti středu obce.
K dispozici vlastní parkoviště nebo možnost pronájmu garáže.

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

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti
občanského, obchodního a rodinného
práva a sepisování listin, žalob, smluv
vč. kupních, darovacích, také převody
nemovitostí, věcná břemena apod.

• Kdykoliv můžete telefonovat na
603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov
– Město, Na Fojtství 8, 736 01
Tel., fax: 596 810 741 • mobil 603 447 219
• e-mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat!
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JIŽ 20 LET
POSKYTUJEME
SVÉ SLUŽBY
OBČANŮM DOBRÉ
V AUTOŠKOLE
JISKRA

Doučím žáka ZŠ, SŠ
angličtinu (i dvojice)
Jsem studentkou VŠ, vlastním certiﬁkát
FCE)a mám složenou
státní jazykovou zkoušku z AJ.
Kontakt: Karina.Vranayova@senam.cz

Hledám podnájem 1+1 nebo 2+1.
Matka se synem. Spěchá.
Informace na telefon 605 049 337.
Hledám podnájem pro tříčlennou
rodinu v rodinném domě
(nejlépe jedno samostatné patro
3+1), v blízkosti centra obce Dobrá.
Kontakt: tel.č. 608 929 692.

v učebně v budově
Obecního úřadu Dobrá,
vždy v pondělí a středu
od 15 hodin.
V listopadu a prosinci
výrazná sleva.

ČESKÁ OKNA - DVEŘE - VRATA
Naše trumfy:

OKNA
ZA
POLOVINU

Zastavte se, zavolejte!

Vlastní český 7-komorový
Ostrava, Výstavní 123
Ostrava
proﬁl
Vlastní zkušení montážníci
a zedníci
775 591 311, 777 811 471, 775 591 351
Na výrobu proﬁlů
nepoužíváme recyklát
Opava, Nákladní 15
Opava
Záruka na okna, dveře 7 let
Bezplatný servis 7 let
Služby A-Z
775 591 375
Výroba od roku 1995

ostrava@pramos.cz

opava@pramos.cz

www.pramos.cz
t
le

Pr

žená záruk
a7
lou
od

7

®

Volejte ZDARMA 800 100 111
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TEL.:602

672 987
SOVIARS@SEZNAM.CZ
WWW.PROFIPNEUSERVIS.CZ

VÚHŽ a.s. už není „Výzkumák“
Budova VÚHŽ v Dobré je pro většinu lidí
z regionu notoricky známá jako „Výzkumák“.
Ale tato přezdívka už několik let nevys huje
podstatu společnos VÚHŽ a.s., která z původního Výzkumného ústavu hutnictví železa povstala. Rádi bychom se těmito řádky představili
veřejnos naši společnost v tom světle, v jakém ji vnímáme my.
Naše historie je opravdu spjata s „Výzkumákem“ a sahá až do roku 1948, kdy byl v Praze založen, tehdejším generálním ředitelstvím
Československé hutě, „Ocelářský výzkumný
ústav“. Ten měl primárně zajišťovat výzkum pro
podniky zaměřené na hutnictví. V roce 1957
byl ústav sloučen s Výzkumným ústavem pro
zušlechťování rud a dostal název Výzkumný
ústav hutnictví železa.
Cesta z Prahy do Dobré
Hlavním podnětem změny sídla „Výzkumáku“ byla potřeba spojit výzkumnou teorii s praxí. To znamená soustředit detašovaná pracoviště do centra železářského průmyslu. A určitě
uznáte, že tento požadavek Praha nesplňuje.
Dobrá u Frýdku-Místku byla dobrou volbou –
blízko k ocelářským srdcím – Ostravě i Třinci.
A tak v roce 1966 započala výstavba 10podlažní budovy se čtyřmi rozsáhlými poloprovozními
halami. To vše vybavené potřebnými laboratořemi, dílnami a hutními poloprovozy, které jsou
pro veřejnost, projíždějící kolem, ukryty v jejím
s nu, respek ve právě za touto dominantní výškovou budovou. V roce 1972 Výzkumný ústav
hutnictví železa přesídlil do Dobré. „Výzkumák“
se stal uznávaný jako výzkumná základna hutnictví nejenom v rámci, tehdy Československé
republiky, ale i v zahraničí.
Přeměna na VÚHŽ a.s.
Krátce po sametové revoluci vznikla celorepubliková potřeba restrukturalizace a privazace hutnictví. Tím se značně snížila poptávka
po „čisté“ výzkumné činnos .

Budova VÚHŽ a.s. Zdroj – archiv VÚHŽ

„Výzkumák“ tedy musel hledat na trhu
své nové uplatnění. A tak v roce 1992 vznikla
akciová společnost, kterou vlastnila skupina
podnikavých výzkumníků z řad jeho tehdejších
zaměstnanců. Ti směřovali restrukturalizovanou společnost do výroby a služeb, které byly
díky výzkumu a vývoji dopracovány do takové
podoby, že byly nejenom životaschopné na
celorepublikovém trhu, ale i jedinečné v celosvětovém měřítku. „Laboratorní“ provozy se
postupem času staly plnohodnotnými výrobními provozy, počet zaměstnanců se zredukoval
zhruba na polovinu, bílé pláště z areálu z větší
čás vymizely a nahradili je „výrobáci“. Skončila
éra „Výzkumáku“ založeného čistě na výzkumu
a nastala éra zaměřena primárně na výrobu.
VÚHŽ a.s. a současnost
VÚHŽ je ryze českou výrobní společnos
s unikátním por oliem výrobků a služeb pro
různá odvětví průmyslu. Jako jeden z mála výrobců na světě vyrábí systém elektromagne ckého měření hladiny tekutého kovu pro plynulé
odlévání oceli pro kon li .
Obrat společnos je více než 500 mil. korun ročně. Export tvoří více než 60% celkových
tržeb. Vyvážíme kormě Evropy také do Číny, Indie, Saudské Arábie, USA, atp.
V současné době zaměstnává cca 300 zaměstnanců a od roku 2007 je dceřinou společnos Třineckých železáren, a.s.
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Zaměření společnos
VÚHŽ je společnos s šes výrobními divizemi:
Automa zací, která dodává již výše zmíněné systémy elektromagne ckého měření hladiny tekutého kovu pro plynulé odlévání oceli na
kon li .
Válcovnou speciálních profilů, která vyrábí
speciální válcované profily z konstrukčních, nástrojových a nerezových ocelí v malých výrobních sériích.
Nástrojárnou, která se zabývá výrobou nástrojů, forem, přesných strojních dílů a jednoúčelových strojů.
Povlakovnou, která se specializuje na povlakování širokého sor mentu nástrojů a forem pro zpracování neželezných kovů, zpracování plastů a pryže, tváření oceli, obrábění
kovů a povlakování strojních dílů.
Slévárnou odstředivého li , která vyrábí
odlitky technologií odstředivého li a divizí Laboratoře a zkušebny jako specializovaným pracovištěm pro provádění ru nních a speciálních
zkoušek resp. analýz zejména pro hutnictví
a strojírenství.
V České republice jsme jedinou výrobní společnos se zaměřením na těžký průmysl, která
získala plný cer fikát Auditu rodina a zaměstnání, který je známkou pozi vního přístupu ke
slaďování pracovního a rodinného života a také
známkou společenské odpovědnos , kterou ve
vztahu k zaměstnancům firma prokazuje.

Co říci závěrem…
Společnost VÚHŽ a.s. patří k významným
zaměstnavatelům tohoto regionu. O její stabilitě svědčí například i to, že od přeměny na
akciovou společnost nebyla ani jeden rok ve
ztrátě, včetně krizového období v letech 2008
až 2009. Bohužel, stejně tak jako mnoho jiných
společnos zaměřených na výrobu, se potýká
s jedním z největších neduhů této doby – chybí jí manuálně zruční zaměstnanci technického
vzdělání.
Tomuto problému se snažíme čelit jak akvní spoluprací se studenty středních a vysokých škol, tak i rekvalifikací našich stávajících
zaměstnanců. V letošním roce jsme zahájili
spolupráci s firmou Siemens, s.r.o. a nastartovali projekt na podporu zvyšování technické
úrovně studentů formou zapojení do řešení
výzkumně vývojových projektů.
Naším cílem je pokračovat v postupné modernizaci výrobních zařízení a zavádět nové
výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Chceme
zůstat i nadále stabilním zaměstnavatelem nabízejícím pro své zaměstnance zajímavou práci
a pro své zákazníky spolehlivost a kvalitní dodávky. Více informací, kdo jsme a koho v současné době do našich týmů hledáme, najdete
na www.vuhz.cz.
Za kolek v zaměstnanců vedoucí
personálního oddělení Daniela Spišáková.





Chcete vidĢ
Ģt, jak to u nás
á vypadáá v souēēasnosti?
Ja se „Výzkumák“ zmĢnil na moderní výrobní spoleēnost schopnou obstát v konkurenēním svĢtĢ?
Jak
Pokud je Vaše odpovĢěANO, pak právĢ
Vás je tato pozvánka
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NABÍDKA
Odprodeje nepotĜebného vybavení
1. Plechové sklady s dĜevČnou fošnovou podlahou a zastĜešené trapézovým
plechem rozmČrĤ 2100 x 3000 mm, v. 2150 mm. Sklady mají dveĜe ze 3 stran a tím
je lze spojit do vČtších celkĤ

K prodeji 6 ks skladĤ, cena 8.500,- Kþ (bez DPH) za kus

2. Trubkové lešení s podlahami, opotĜebované, spojovací materiál funkþní,
lešeĖové podlážky v dobré kvalitČ
Materiál
trubka 6 m
trubka 4 m
trubka 2 m
upínací spojka

ks
90
110
120
550

Cena nového lešení
za ks
celkem
415,37.350,275,30.250,140,16.800,65,35.750,-
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Prodejní cena

25%
9.338,7.563,4.200,8.938,-
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nastavovací spojka
podlážka 50/150

100
700

65,128,-

Celkem

6.500,89.600,216.250,-

1.625,22.400,55.064,-

Prodejní cena je uvedena bez DPH. Lešení je možné prodat pouze jako celek, jen o
množství podlážek lze jednat (trubkám by odpovídalo cca 300 ks podlážek). O
prodeji cca 400 ks podlážek se lze dohodnout i samostatnČ s použitím napĜ. na
bednČní za cenu 32,- Kþ/ks (bez DPH).
3. Pojízdná þtyĜkolová maringotka, vnitĜní prostor dČlený na šatnu a sklad, rozmČr
2300 x 7000mm.

K prodeji 1 ks, cena 15.000,- Kþ (bez DPH)

Kontakt :
Kontakt :
Stanislav Nytra
tel.:
737 238
150
Stanislav
Nytra
e-mail
: stanislav.nytra@seznam.cz
tel.: 737
238 150
e-mail : stanislav.nytra@seznam.cz

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 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 8. 12. 2014 do 12.00 hodin.

Výstava
zahrádkářů
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Koncert vážné hudby

Výstava modelářů
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Drakiáda

SVOZ PNEUMATIK
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INFORMACE PRO DRŽ
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