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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vás již nyní pozval na
připravované jednání zastupitelstva obce,
které se bude konat v pondělí dne 12. března 2018 od 17 hodin ve společenském sále
naší základní školy. Na programu bude
projednání dodatků smlouvy o zajištění
městské hromadné dopravy a dopravní obslužnosti a příprava investic v tomto roce.
Jednání zastupitelstva obce jsou veřejná
a všichni občané mají možnost se do jejich
průběhu aktivně zapojit.
V sobotu 20. ledna se ve společenském
sále základní školy uskutečnil tradiční
obecní ples. Bohatá tombola a skvělá hudba příjemně naladila všechny účastníky.
Ve vyprodaném sále se dobře bavili nejen
místní, ale i hosté z polské partnerské obce
Mucharz. Chtěl bych tímto poděkovat všem
podnikatelům a společnostem za ceny věnované do soutěže. Také velmi děkuji
všem členům Kulturní komise, kterou
vede Ing. Jan Marenčák, za perfektní přípravu a organizaci celého plesu.
Každoročně u příležitosti oslav dne
obce předáváme cenu obce. Zastupitelstvo
již v minulém období schválilo pro udělování čestného občanství a cen obce jasná
pravidla. Proto bych rád požádal všechny
zájmové organizace, členy zastupitelstva
a občany o předložení návrhů na ocenění
do 30. dubna 2018. Návrhy se předkládají
v písemné podobě starostovi obce. Všechny informace naleznete na obecní webové
stránce.
http://www.dobra.cz/obec-dobra/
samosprava/dokumenty-ke-stazeni/
obecni-dokumenty/

I přes aktuálně zimní období probíhají práce na výstavbě nových zpevněných
ploch parkoviště a chodníků v okolí obecního úřadu. V této souvislosti bych Vás
rád všechny požádal o zvýšenou opatrnost
při pohybu v bezprostředním okolí stavby
a samozřejmě také o trpělivost s různými
stavebními omezeními. Celá investice bude
ukončena do konce srpna 2018 a následně
bude sloužit všem občanům, kteří z nejrůznějších důvodu zavítají do centra obce.
Obdrželi jsme v těchto dnech stručnou
a nepříliš pozitivní odpověď z Ministerstva
dopravy k naší opakované žádosti o vynětí
části dálnice D48 u obce Dobrá ze seznamu zpoplatněných pozemních komunikací. Podle informace z dopisu byly veškeré
změny realizované v letech 2016 a 2017
provedeny na základě politického rozhodnutí vedení Ministerstva dopravy. Naše
obec se svými žádostmi z minulých let bohužel neuspěla. Mgr. Jakub Kopřiva, náměstek pro řízení sekce, nám dále sdělil,
že se naší žádostí bude zabývat až při přípravě novely příslušné vyhlášky, o užívání pozemních komunikací zpoplatněných
časovým poplatkem na rok 2019. Budeme
proto pozorně sledovat podzimní „politické
rozhodování“ ministerstva!
A na závěr informace o výsledku Tříkrálové sbírky v Dobré. Koledníci přinesli
své pokladničky na obecní úřad, kde byly
odpečetěny a jejich obsah spočítán. V naší
obci bylo vybráno 98 948 Kč (v minulém
roce 87 580 Kč). Všem štědrým dárcům
i obětavým koledníkům patří naše srdečné
poděkování.
Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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PLES

V sobotu 20. ledna 2018 se opět po roce
uskutečnil Obecní ples.
Společenský sál při základní škole se díky
aktivitě a nápadům členů kulturní komise
oděl do slavnostního hávu, stoly byly vkusně
připraveny pro více než sto dvacet návštěvníků, kteří naplnili sál a krátce po 19. hodině
mohl být ples zahájen.
Stálí účastníci obecního plesu již nebyli
překvapeni, když na svých stolech zaregistrovali láhve s vínem. Za tuto opětovnou a stále
milou pozornost zaslouží naše poděkování
pan Jakub Milata. Děkujeme, Kubo…
Tradiční se jeví také pravidelná účast našich přátel z polské obce Mucharz. I letos jsme
přivítali čtyřčlennou delegaci. Jezdí k nám
moc rádi, neboť Poláci se velmi rádi baví, druží, přátelí – a plesy, jaké známe my v Česku,
prostě neznají!
V prvním hudebním bloku se představila
hudební skupina Bledule. Hudebníci různého věku – od velmi mladých až po ty věkem
pokročilejší – hned na úvod naznačili, že
o zábavu bude dobře postaráno.
Po tradičním posilnění velmi kvalitním
jídlem – také letos se postaraly o přípravu
večeře dámy ze školní kuchyně, paní Olga
Mužná a Lenka Chotárová. Večeře byla nadmíru chutná, dámy, děkujeme.
Zábava nabírala na obrátkách, taneční
plocha se plnila, vše bedlivě sledovali, fotili
a natáčeli pánové Michal Návrat a David
Herník. Také oni si zaslouží poděkování.
V jednu dobu se sál krátce vylidnil, mnozí
z účastníků stáli ve frontě na lístky do tomboly! Těch bylo prodáno vskutku velké množství, na některé hosty se vůbec nedostalo.
Přesto všichni se zájmem sledovali losování,

2018

tleskali výhercům, a my si dovolíme poděkovat
všem dobrým lidem a firmám za poskytnuté
dary – v letošním roce se jednalo o následující
sponzory:
Frýdecká skládka a.s., HYUNDAI
MOBIS, Hyundai Motor Manufacturing
Czech, HYUNDAI GLOVIS, paní Šárka
Romanidisová, VÚHŽ a.s., Dobrá, Svaz zahrádkářů Dobrá - p. Čestmír Jež, Lékárna
Dobrá, SET TRADE F-M - p. Petr Tereško,
Pálenice Dobrá – manželé Březinovi,
SHARP CENTRUM Ostrava, SATUM
CZECH s.r.o., FORESTA – Fišer, a.s., MVDr.
Aneta Pierzynová, JEWA – p. Jelének,
Sport Relax Club U Medvěda, JIKL s.r.o,
Dobrá – p. Karel Klimek, Myslivecký
spolek „Vrchy“, Jezdecký klub Moravian
Dobrá, JR obuv - paní Jana Růžičková,
Uhelné sklady Dobrá – p. Eduard Mališ,
Wellness Centrum Radosti, Helsinki
Group s.r.o., Třanovice, První KEY – Stav
a.s., Třinec, Tiskárna KLEINWÄCHTER
holding s.r.o., F-M, manželé Hanákovi,
F-M, AUTOMOTOSLUŽBY Jan Nondek
& Libor Mlčák, Pivovar Radegast, Skanska
a.s., VODOTOP s.r.o., Sporting - Vladimír
Hampl, MOTOZEM Dobrá, Kožešnictví
- paní Jana Březinová, Zdravá výživa paní Taťána Jursová, Pekárna p. Libor
Vaněk, Jezdecký oddíl Silesia – paní Alena
Legutová.
Všem moc děkujeme za podporu.
Obecní ples se vydařil. Návštěvníci odcházeli spokojeni a zcela jistě budou sledovat
termín obecního plesu i na začátku příštího
roku.
A kdo se ujal příprav, samotné organizace, obsluhy? Kdo se postaral o přípravu
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darů do tomboly? Kdo se ochotně zapojil do
prodeje losů, uschování svršků v šatně?
Jednak se sluší poděkovat všem pracovníkům obecního úřadu, kteří každý rok při přípravách na obecní ples neváhají přispět svou
aktivní pomocí, jednak zde již byla zmínka
o kulturní komisi. Zapojili se všichni její členové:
Jana Blahutová, Markéta Skarková,
Naďa Hadaščoková, Eva Nováková, Romana Ponikvovová, Markéta Madajová, Barbora Vláčilová, Jana Peterková, Kateřina
Nováková, Bohumil Matušek, Vítězslav
Pantlík, Petr Mališ a Jan Marenčák.

Děkujeme rovněž za ochotu pomoci Michalu Bojkovi, Petru Gryžboňovi, Petru
Novákovi a Lukáši Řízkovi.
A slovíčko na závěr – téměř všichni hosté
hodnotili výzdobu sálu jako originální a okázalou. Výzdobu, včetně působivých světel,
zapůjčila paní Kateřina Tošenovská a na
výzdobě se podílela také farnost Dobrá.
(Přijměte, prosím, všichni v textu jmenovaní, omluvu za to, že jste u svých jmen nenašli
titul. Abych se vyvaroval pochybení, tituly jsem
raději neuváděl. Děkuji za pochopení.)
Milan Stypka

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2018
5. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12. 2018 – příspěvky v tyto termíny
je možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2018 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin,
tj. 7. 3., 4. 4., 2. 5. 2018 v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Informace k místním poplatkům pro rok 2018
I. Místní poplatek ze psů

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

			
			

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

Poplatek je možno uhradit od ledna do konce března daného roku.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1341 + čp.
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2018
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II. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440,- Kč.

			

Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.

Osvobozeni od poplatku jsou:
				

- děti do věku 10 let včetně
- občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatek je možno uhradit od ledna do konce září daného roku.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.
- do poznámky uvádějte za koho odpady platíte – vypište osoby – nestačí napsat rodina
Čápová – platba nebude přiřazena do doby než doložíte za koho konkrétně byla
provedena (zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů)
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 9. 2018

POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA oproti minulým letům u poplatku za odpady
Od 1. 1. 2018 musejí poplatníci, kteří mají nárok na osvobození či úlevu od poplatku za odpady
a budou chtít tento nárok uplatnit, napsat žádost o poskytnutí osvobození či úlevy, a ne jen tuto
skutečnost doložit, jak tomu bylo doposud. Pokud takto neučiní do 15 dnů ode dne, kdy nárok
na toto osvobození či úlevu vznikl, pak tento nárok na toto osvobození či úlevu zaniká.
Kdo nepodává písemnou žádost
1. zákonní zástupci dětí do věku 10 let včetně (úplné osvobození od poplatku)
2. zákonní zástupci dětí od 11 – 15 let včetně (úleva 50 % z poplatku)
3. občané obce Dobrá starší 80 let včetně (úplné osvobození od poplatku)
4. vlastník stavby určené k individuální rekreaci nebo vlastník rodinného domu, ve kterém není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to v případě, že vlastník nebo alespoň jeden
ze spoluvlastníků má v obci trvalý pobyt. (úplné osvobození od poplatku)
Kdo musí podat písemnou žádost do 15 dnů
1. studenti, kteří studují a jsou ubytováni mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 měsíců v roce, maximálně do věku 26 let.
2. všichni ostatní, kteří spadají do skupin v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2017 článek 6. Osvobození a úlevy
Žádost o poskytnutí osvobození či úlevy si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Dobrá, kancelář č. 17, kde Vám budou i zodpovězeny dotazy, jak si úlevu, či osvobození vyřídit, a hlavně kdy,
což je nejdůležitější.
Informujte se s dostatečným předstihem, ať o svou možnost úlevy, či osvobození od poplatku
za odpady nepřijdete.
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III. Místní poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku činí 20 % z vybraného vstupného na:
		

kulturní akci, sportovní akci, prodejní nebo reklamní akci.
- úlevu ve výši 50 % se poskytují organizacím a místním politickým
stranám, které mají sídlo, nebo působí v obci Dobrá.

Poplatník (fyzická nebo právnická osoba), který akci pořádá, je povinen nejpozději 5 dnů
před konáním akce ohlásit (vyplnit formulář) správci poplatku (Jana Kolářová, dveře č. 17)
druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného.(dle OZV Obec Dobrá č.5/2014)
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 15 DNŮ ode dne skončení akce

IV. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství
– se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových
prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění staveních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Poplatník místního poplatku (fyzická nebo právnická osoba), který užívá veřejné prostranství
způsobem výše uvedeným a není vlastníkem tohoto pozemku. V případě vzniku platební povinnosti v důsledku realizace stavebních prací je poplatníkem vždy investor.

Poplatek se platí od prvního dne užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání
skončilo.
Výši tohoto poplatku určuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2014, čl. 12.
Místa veřejného prostranství jsou uvedená v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Obecně
závazné vyhlášky č.5/2014.

O činnosti finančního výboru v roce 2017
Finanční výbor zřizuje zastupitelstvo
obce jako svůj výkonný orgán a jeho posláním je především provádět kontrolu
hospodaření s majetkem a s finančními
prostředky obce. Finanční výbor pracuje ve

složení Drahomíra Gongolová, Tomáš Vojtovič, Josef Karásek, Lukáš Krupa a Lukáš
Vláčil.
Členové finančního výboru se v roce 2017
sešli k 6 jednáním.
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Na začátku loňského roku jsme provedli
kontrolu správnosti čerpání finančních příspěvků, které byly v roce 2016 poskytnuty
z rozpočtu obce spolkům a cizím subjektům.
Po provedení kontroly předložených finanč-

ních vypořádání 19 subjektů jsme potvrdili,
že všechny finanční prostředky byly použity v souladu s veřejnoprávními smlouvami
o poskytnutí dotací z rozpočtu obce. Pro
srovnání uvádíme údaje také za rok 2015:

Rok

Počet subjektů

Poskytnuto na dotacích Kč

Vyčerpáno Kč

2015

26

915 680

910 587,40

2016

19

905 000

904 783

Jedno z našich jednání bylo věnováno
projednávání závěrečného účtu obce, účetní
závěrky a zprávy o inventarizaci majetku za
rok 2016.
Na základě zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byla rozhodnutím
zastupitelstva svěřena obecní radě pravomoc
k provádění rozpočtových změn. V průběhu
roku 2017 došlo k 11 rozpočtovým změnám
a zabývali jsme se jimi vždy před jejich projednáním zastupitelstvem.
O prázdninách jsme dostali k projednání
žádost ZO Českého zahrádkářského svazu
o dotaci z rozpočtu obce ve výši 30 000,- Kč.
Tuto žádost jsme doporučili zastupitelstvu
ke schválení.
V říjnu bylo rozhodnuto o svolání mimořádného jednání zastupitelstva z důvodu
Výzvy kotlíkových dotací. Na vysvětlenou:
v dubnu 2017 se zastupitelstvo usneslo, že
obec bude občanům poskytovat příspěvek
k dotacím ve výši 7 500,- Kč, maximálně
však do výše 150 000,- Kč z rozpočtu obce.
Z důvodu velkého zájmu občanů byl již v září
stanovený limit překročen o 59 000,- Kč. Pří-

jem žádostí o kotlíkovou dotaci však bude
probíhat až do 31. 12. 2018. Finanční výbor
tuto záležitost projednal a doporučil zastupitelstvu zachovat poskytování příspěvku
občanům a stanovený limit zrušit. K tomuto
stanovisku nás vedla skutečnost, že nelze
určit kolik občanů bude mít o získání dotace
zájem.
V prosinci jsme projednali návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh obecně závazné
vyhlášky č. 2/2017 o místním poplatku „za
odpady“. Posledním bodem našeho jednání
v roce 2017 byl Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2022.
Ráda bych poděkovala všem členům finančního výboru za odvedenou práci. Poděkování patří také Marcele Kolkové, vedoucí
finančního odboru, za dobrou spolupráci,
přípravu podkladů, poskytnutá vysvětlení
a potřebné informace.
Se zápisy z našich jednání se můžete
seznámit na internetových stránkách obce
v sekci usnesení finančního výboru.
Drahomíra Gongolová,
předsedkyně finančního výboru
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Pozvánka na
BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá Vás opět zve na burzu dětského oblečení, která se uskuteční ve dnech 2. a 3. března 2018 ve víceúčelovém sále ZŠ
v Dobré.
Pro ty, kteří přijdou poprvé, uvádíme následující informace. Do prodeje můžete nabídnout kojenecké a dětské jarní a letní oblečení do 10 let věku dítěte, vše dohromady v maximálním počtu 30 kusů.
Pro urychlení vybíraní oblečení je nutná registrace maminek. Maminka, která bude
chtít nabídnout věci k prodeji, se předem přihlásí na mail: komiseprorodinu@post.cz
Po té jí bude přidělen registrační kód, kterým označí své věci (lístkem připíchnutým
nebo přilepeným), společně s uvedením ceny a zároveň sepíše seznam věcí vč. ceny,
který předá členům komise. Je nutné zajistit, aby označení bylo stabilní a nedocházelo k jeho odlepení nebo odpadnutí. Registrace bude probíhat od 20. 2. 2018 do
28. 2. 2018
Burza proběhne s následujícím programem:
Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré v pátek 2. 3. 2018 v době od 9,30 hod do
11,00 hod a od 15,00 hod do 17, 00 hod.
V sobotu 3. 3. 2018 v době od 9,00 hod do11,00 hod proběhne samotná burza, na
které můžete jiné zboží zase nakoupit.
Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů se uskuteční rovněž v sobotu 3. 3. 2018 v době
od 14,30-15,00 hod. Nevyzvednuté věci, budou věnovány na charitu.
Věci musí být čisté a v dobrém stavu.
Věříme, že si pro své děti vyberete vhodné oblečení. Těšíme se na vás.
		

Komise pro rodinu a občanské záležitosti, Žižková Marie
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Nově burza oblečení i pro dospělé!
Komise pro rodinu a občanské záležitosti
při RO Dobrá Vás zve na „Módní bazar oblečení a módních doplňků pro ženy a dívky,“
aneb přijďte si nakoupit za symbolické ceny,
který se uskuteční v sobotu 17. března 2018
ve víceúčelovém sále ZŠ v Dobré.
Tato akce proběhne takzvaným samoprodejem, kdy si každý bude prodávat své věci
sám. Kdo bude chtít nabídnout věci k prodeji,
přihlásí se předem na email: komiseprorodinu@post.cz. Tato registrace je nutná z důvodu rezervace místa pro prodej. Zaregistrovat
se můžete od 5. 3. 2018 do 13. 3. 2018.

Burza proběhne s následujícím programem:
V sobotu 17. 3. 2018 v době od 8,00 hod
do 9,00 hod si prodávající připraví věci k prodeji. Samotná burza, na které můžete nakupovat, se pak uskuteční od 9,00 hod do
11,30 hod.
Věříme, že i tato akce si získá velikou oblibu u žen a dívek, které rády obměňují svůj
šatník.
Přijďte udělat radost sobě i ostatním.
Srdečně Vás zve Komise pro rodinu
a občanské záležitosti

Přednášky – „Co má znát každý zahrádkář“
Komise pro rodinu a občanské záležitosti
při RO Dobrá společně s předsedou ZO ČZS
panem Ježem Vás zve na cyklus přednášek
„Co má znát každý zahrádkář “, který se
uskuteční:
28. 2. 2018 přednáška na téma „Novinky
v jádrovinách, peckovinách a drobném ovoci“
místo konání sál ZŠ v Dobré v 17,00 hod
14. 3. 2018 přednáška na téma „Předjarní práce na zahrádce a novinky v řezu
ovocných stromů a drobného ovoce,“

místo konání: sál hasičské zbrojnice v Dobré
v 17,00 hod
2. 5. 2018 přednáška na téma „Ochrana
a výživa ovoce a zeleniny na našich zahrádkách“ místo konání: sál hasičské zbrojnice
v Dobré v 17,00 hod.
Přednášející bude předseda ZO ČZS pan
Jež Čestmír, který svůj odborný výklad doplní
o videoprojekci. Přijďte se dozvědět zajímavé
věci a pozvěte i své známé.
Srdečně Vás zve Komise pro rodinu
a občanské záležitosti

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.
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Milí spoluobčané,
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá Vás zve na

VELIKONOČNÍ KREATIVNÍ TVOŘENÍ,
které se uskuteční v pondělí 26. března 2018 v 17 hodin v sále Základní školy v Dobré.
Pokud se chcete kreativního tvoření zúčastnit, přihlaste se na email
komiseprorodinu@post.cz. Registrace bude probíhat od 5. 3. 2018 do 13. 3. 2018.
K dispozici budou některé aranžérské potřeby (vázací drátek, tavná pistole, ozdoby, proutí
a pod). K výrobě velikonočních věnců, si prosím přineste vlastní kruhy, dle Vašeho uvážení
a vyfouklá nebo vařená vajíčka, dle Vašich potřeb.
Věříme, že i toto kreativní tvoření bude sloužit k výměně poznatků a technik.
Srdečně Vás zveme.

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti, Žižková Marie

Degustace
Letos, již po šesté, jsme zorganizovali degustaci jablek v Dobré dne 19. ledna 2018.
Degustace byla pro naše členy a členy okolních organizací Českého zahrádkářského
svazu. Sešli jsme se v příjemném prostředí
klubovny zahrádkářů v požární zbrojnici.
Této degustace se zúčastnilo pět členů
SZZ Ochodnica s předsedou Štefanem Sagošem, přijel i místopředseda SZZ Kysucký
Leskovec Josef Krucár.

Dále byli přítomni předseda SZZ Skalité
Josef Šmatlava, za ZO ČZS Šenov odborný instruktor Jan Přeček, z Albrechtic přijel
zkušený ovocnář Václav Kolek, za ZO ČZS
Šoběšovice odborný instruktor Miroslav Peřina a další dva členové. Ze ZO ČZS Nebory
přijel odborný instruktor Vladislav Kajfosz
a bratři Jan a Josef Polákovi, kteří jsou hlavní
aranžéři výstav v Neborech a Ostravě Černé
louce. Zahrádkaření a vše, co s tím souvisí, je
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Fotografie v tomto článku a na 3.straně obálky: Čestmír Jež

jejich životním koníčkem. Za ZO ČZS Raškovice se zúčastnil ovocnář Jiří Nogol a Jan
Holek, přítomno bylo také čtrnáct členů naší
základní organizace.
K posouzení chuti jablíček bylo přichystáno 33 odrůd, všechny odrůdy vypěstovány
v Dobré. Pro hodnocení každého jablíčka je
stanoveno sedm kritérií. Hodnotí se vůně
plodu, konzistence, šťavnatost, tvar a vzhled,
charakter slupky a chuť. Po loňské sklizni si
někteří pěstitelé stěžovali na kožovité pásy,
které se utvořily na slupce jablek. Jsou to
mrazové prstence, mladé plůdky takto poškodily pozdní jarní mrazíky. Chuť jablka tím
neutrpěla, poškozen je pouze vzhled plodu.

Zvítězilo, tedy nejvíce chutnalo a líbilo se
jablíčko Elise 2, druhé v pořadí bylo jablíčko
Elise 1, na třetím místě se umístilo jablíčko
Jonagold Decosta, čtvrté bylo Lambada –
sloupová jabloň a páté v pořadí se umístilo
jablíčko Red Topaz.
Taková akce je vždy přínosem pro všechny přítomné, vyměníme si zkušenosti a nové
poznatky při pěstování a ošetřování našich
ovocných stromků.
Děkuji všem, kteří si udělali čas a zúčastnili se degustace jako posuzovatelé nebo organizátoři.
Za ZO ČZS předseda Čestmír Jež
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Zimní aktivita seniorů
Z důvodů nepříznivých klimatických
podmínek nelze hrát pétanque na školním
hřišti, tak se skupina seniorů schází ve své
klubovně a hrají hru, která se nazývá bollo
bal. Tato hra má počátky u indiánů, kteří používali k lovu zvěře bolaso. Byly to dvě koule
spojené koženým řemínkem, které se zvířeti
omotaly kolem nohou a zamezily jeho útěku.
My máme koule spojené provázkem a házíme
je na stojan se třemi příčkami a snažíme se,
aby se koule zachytily na příčkách, kde každá
má jinou hodnotu. Vítězí ten, který má nejvíce bodů. A tak si krátíme volný zimní čas

a těšíme se, až vysvitne jarní sluníčko a budeme moci vyrazit na školní hřiště.
Čeněk Juřica předseda

Upřesnění programu Klubu seniorů na měsíc březen
Oslava MDŽ zůstává dne 7. března v klubovně.
Středa 14. března je přednáška o jaru na zahradě
v hasičské zbrojnici v 17:00 hodin, přednáší p. Jež.
Soutěž v bowlingu se přesouvá na středu 28. března na 14:00 hodin v restauraci
Morava v Místku. Odjezd autobusu č. 13 je ve 13:10 na zastávku U Gustlíčka
a zde přestup na linku č. 2 na Anenskou.
Čeněk Juřica předseda
- 11 -
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Základní škola Dobrá informuje…
Jazykové soutěže
V posledním lednovém týdnu proběhly
ve škole tradiční konverzační soutěže v anglickém a německém jazyce. Soutěže zaměřené na aktivní komunikaci v cizích jazycích
pořádáme zejména proto, aby si žáci mohli
sami otestovat, na jakou úroveň se v průběhu
svého studia vypracovali, a získali motivaci
k dalšímu rozvoji svých dovedností.
V anglické konverzaci se nejlépe prezentovali Filip Sikora z 9. C, Josef Koníček
z 8. A, Michaela Blažková ze 7. A a Jan Šupala z 6. B. Německou konverzaci v 9. ročníku nejlépe zvládly Tereza Šnajdrová z 9. A,
Simona Kohutová a Karolína Niklová, obě
z 9. C. V osmém ročníku nejlépe „šprechtili“
Hana Guziurová z 8. B, Tereza Bakotová
z 8. C a Karel Paško z 8. A.
Všichni účastníci obou soutěží předvedli velmi vyrovnané výkony a dokázali sobě

Paní učitelky se spokojeně usmívaly při rozhovoru
v německém jazyce.

i svým vyučujícím, že když se spojí jazykový
talent s poctivou pílí, dostaví se krásné výsledky. Přejeme všem soutěžícím, aby svoje
jazykové dovednosti dále rozvíjeli a využili
je v dalším studiu a kariéře.
Mgr. Jan Lörinc

Na anglickou konverzaci jedině s úsměvem.
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Cesta na Hrad 2018
Žáci 5. B (Marek Rehwald, Kryštof Skokan, Natálie Pajdlová a Vít Černoch) se aktivně zapojili do letošních prezidentských voleb. Pro své spolužáky a vyučující si připravili
prezentaci volebních výsledků v jednotlivých
krajích a následně i v celé ČR.
Prezentaci prokládali rozhovory s pozvanými hosty a výsledky ankety mezi svými spo-

lužáky. Ačkoliv je dětem teprve 11 let, velice
se zajímají o politické dění a volby prezidenta
je velmi zaujaly. Jsme rádi, že našim žákům
není lhostejná budoucnost našeho státu a že
již v útlém věku vnímají volby nejen jako občanskou povinnost, ale také jako nejvlastnější
svátek demokracie.
Mgr. Jitka Drabinová a žáci 5. B

Děti si shromáždily informace o prezidentských volbách a pak je prezentovaly spolužákům.

Lyžařský výcvikový kurz 2018
Karlov pod Pradědem – Jeseníky
Letošní lyžařský kurz se konal tak jako
v loňském roce v největším lyžařském areálu na Moravě – v Karlově pod Pradědem.
V Karlově na nás čekalo přes 13 km perfektně
upravených sjezdových tratí různých obtížností a délek. O lyžařský kurz byl ze strany
rodičů a dětí opět velký zájem. Celkem se

kurzu zúčastnilo 45 lyžařů, z toho 15 úplných nováčků.
Ubytovaní jsme byli v hotelu Kamzík, který poskytoval maximální komfort a zázemí,
které lyžař potřebuje. Za zmínku stojí hotelový bazén, tělocvična, bowlingová dráha,
posilovna a hotelové pokoje se sociálním za-
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řízením. Na sjezdovky lyžaře v pravidelných
časech vozil ski-bus.
Žáci byli rozděleni do čtyř výkonnostních
družstev. Pod vedením zkušených lyžařských
instruktorů z řad učitelů se žáci učili lyžařským dovednostem. Odpolední program byl
velmi pestrý. Žáci měli možnost si zahrát
míčové hry v tělocvičně, zahrát si bowling,
využít televizi na pokoji apod.
V polovině pobytu byl pak připraven pro
žáky odpolední běžkařský kurz a výlet do
Malé Morávky. Večerní program se skládal
ze společenských a deskových her, z přednášek o bezpečnosti na horách, vybavení
lyžaře apod.
Během celého kurzu žáci soutěžili o ceny
pro nejlepšího lyžaře a lyžařku. Nehodnotily

se jen lyžařské dovednosti, ale i celkové chování na kurzu a ochota pomoci spolužákům.
Z vítězství se radovali Petra Tošovská a Roman Škandera ze 7. A. Všichni účastníci
kurzu dále soutěžili o nejčistší pokoj. Nejlepší pak byli oceněni dorty.
Celý kurz byl završen závěrečným hodnocením a předáváním účastnických listů
s drobnými cenami. Děkuji všem žákům za
vzorné chování během celého kurzu a všem
kolegyním za spolupráci. Pevně věřím, že
se všem účastníkům kurz líbil a budou nadále rozvíjet své lyžařské dovednosti, ať už
na sjezdovkách nebo na běžeckých tratích
a lyžování se stane jejich koníčkem. Sportu
zdar a lyžování zvláště! Skol!
Mgr. Jiří Šmahlík

Malí polárníci si svůj lyžák vychutnali do poslední kapky.
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6. ročník turnaje v dodgeballu
19. ledna se konal mezi žáky velmi oblíbený 6. ročník turnaje v dodgeballu. Tato hra
je speciální druh vybíjené, ve které stojí proti
sobě 2 družstva se šesti hráči a vzájemně se
snaží vybíjet. V této hře není nejdůležitější
střelba jako u klasické vybíjené, ale důležitější je chytání míče. Do turnaje se přihlásilo rekordních 14 třídních kolektivů, přes
90 hráčů a hráček. V kategorii 6. – 7. ročník

zvítězila třída 7. B a v kategorii 8. – 9. ročník
zvítězila třída 8. C. Vítězové byli odměněni
sladkostmi a dorty.
Děkuji všem hráčům za účast na turnajích, za předvedené výkony a skvělé
sportovní chování. Klubu rodičů pak za
bohatý sponzoring. Sportu zdar a vybíjené
zvláště.
Mgr. Jiří Šmahlík

Do letošního turnaje v dodgeballu se přihlásilo tolik dětí, že se nám ani všechny nevlezly na fotografii.
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Mateřská škola informuje…
Ani měsíc leden nedopřál dětem sněhovou nadílku, jakou by si přály. Sotva sníh napadl,
stačil během několika dní roztát, a proto děti využívaly každičký den, aby si na sněhu zařádily. Trochu lépe na tom byly děti, které jezdily na lyžařský výcvik na Bílou. Na Bílé se však
jednalo především o sníh umělý, děti tak měly možnost sledovat sněžná děla v provozu.
Začněme však prvními dny měsíce ledna:

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE V NAŠÍ ŠKOLCE
V pátek 5. ledna dopoledne navštívily naši
školku dvě strážnice Městské policie z Frýdku Místku. Zvídaví předškoláci ze všech tříd
naší školky se dozvěděli spoustu důležitých
informací z barevných obrázků a vyprávění
obou strážnic.

Teď už děti znají všechna důležitá telefonní čísla, ví, jak přivolat policii, sanitku či

hasiče. Vědí, jak se mají správně chovat v dopravním provozu, na hřišti i doma.
Předškoláci také obdrželi omalovánky
s danou problematikou, které měli možnost
si za dohledu obou strážnic vybarvit a také
si je mohli odnést domů, aby si třeba o nich
povídali doma společně s rodiči.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK NA BÍLÉ
Jako každý rok, tak i letos měly děti možnost v měsíci lednu účastnit se lyžařského
výcviku, který opět probíhal ve Ski areálu
Bílé pod názvem „LYŽUJEME SE SLUNÍČKEM.“
Děti naší školky tentokrát zaplnily téměř
celý autobus, který je na Bílou celý týden vozil. Hned první den byly děti rozděleny do
skupinek podle svých lyžařských zkušeností.
- 17 -

Každá skupinka měla svoji barevnou vestu
s obrázkem, aby se děti i jejich instruktoři
navzájem poznali.
Celý týden děti trénovaly za dohledu svých
instruktorů, aby se v pátek mohly předvést

svým rodičům, kteří se na ně přišli podívat,
co všechno již na lyžích umí a zvládají beze
strachu a zbytečných obav.
Po závěrečných závodech obdržely všechny děti medaile, diplom i drobnou cenu v podobě sladkosti.
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DIVADLO ENTENTÝKY V NAŠÍ ŠKOLCE
V měsíci lednu nás opět navštívilo divadlo ENTENTÝKY, tentokrát s pohádkou
„O vločce, která se bála.“ Pohádka byla nejen plná humoru a legrace při radovánkách
se zimou spojených, ale děti se pomocí této
pohádky také seznámily s koloběhem vody
v zimě, o kterém dětem vyprávěly jejich
dobré kamarádky myška Klárka a veverka
Terka.

DELFÍNCI V JUMP CENTRU
Naši předškoláci ze třídy Delfínků navštívili koncem měsíce ledna Jump centrum.
Jedná se o nově otevřený trampolínový park
ve Frýdku-Místku.

Pohyb na trampolínách podporuje zlepšení rovnováhy, koordinace, motoriky, orientaci v prostoru, podporuje dobrou náladu,
což se na dětech určitě skvěle projevilo.

A na co naše děti zcela určitě těší v nejbližších dnech?
6. a 7. února proběhne v sále ZŠ tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL naší školky.
Mgr. D. Dvořáčková

Za rok 2017 absolvovali
doberští judisté více než 100 akcí
Společně s ostatními členy klubu vybojovali 1500 medailí. Zúčastnili jsme se 20 judo
campů v ČR, na Slovensku, ve Slovinsku,
v Polsku, Kosově, Rakousku a Německu.
Trénovali denně na 4 základnách. Šest nejlepších z Beskyd se připravuje ve středisku
v Olomouci, kde trénují 2-3x denně pod vedením japonského trenéra Gena. Mezi nimi
i Eliška a Karolína Kubíčkovy, které stále reprezentují náš klub. Jsme na ně velmi pyšní. Na druhou stranu naši odchovanci, kteří
odešli do SG v Ostravě velmi brzy zapomněli
na mateřský klub, již reprezentují konkurenci. Je to však jejich rozhodnutí, my chceme
žít s těmi, kteří zůstávají s námi a ke klubu
mají opravdové pouto. „JUDO JE VÍC NEŽ
SPORT“. I v letošním roce proběhl masivní
nábor. Klub má 150 nových členů. Na nej-

Na tréninku v Dobré

větší základně v Dobré trénuje 163 členů
v oddíle, školkařském „Baby judu“ a družině. Součástí je také oddíl Jógy. Společně
se základnami v Raškovicích, Frýdku-Místku
a Frýdlantu – Nové Vsi se v roce 2017 zúčastnilo činnosti klubu 430 dětí a mládeže.
V Dobré trénuje 9 kvalifikovaných trenérů
a asistentů.
V průběhu roku 2017 se oddíl v Dobré
podílel na uspořádání šesti kol Mistrovství
klubu, kterého se zúčastnilo 250 dětí. Zorganizovali také tři mezinárodní turnaje a krajský přebor žáků s celkovou účastí 860 dětí ze
70 klubů Česka, Polska a Slovenska.
Nejúspěšnější členkou klubu se stala
Eliška Kubíčková, která za loňskou sezónu
vybojovala 60 vítězných utkání pouze ve
vrcholných soutěžích ČSJu a v zahraničí.
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Nejúspěšnější benjamínci kraje

Putovní pohár starosty obce pro nejúspěšnějšího žáka ZŠ Dobrá získala Natálie
Majdlochová, stříbrná z mistrovství republiky mladších žaček.
Mimořádného výsledku dosáhla hlavní
trenérka doberských Pavla Prőllová, která
reprezentovala Českou republiku na Světových hrách policie v Abu Dhabí. Naše
trenérka tam vybojovala bronzovou medaili
v Jiu jitsu. Za tento úspěch jí při osobním
setkání poděkoval také policejní prezident
generál Tomáš Tuhý. Na mistrovstvích České republiky vybojoval Ondřej Sláma titul
v kategorii starších žáků. Stříbrné medaile
Šimon Filipec, Natálie Majdlochová a Eliška
Kubíčková. Bronzoví skončili Vendula Mecová a Adam Siuda.
Na krajských přeborech patřili doberští
vždy k nejlepším kolektivům. V kategorii benjamínků byli první v kraji. Členové klubu vybojovali 13 titulů přeborníka kraje, 10 druhých
a 12 třetích míst. Z doberských vybojovali titul

Natálie Majdlochová, nejúspěšnější judistka školy za
rok 2017
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Kamil Kissa, Václav Klepáč, Natálie Majdlochová, Tobias Burkot a Karel Paško. Na další
medailová a bodovaná umístění dosáhli Oliver
Kohut, Karolína Václavková, Denisa Švrčková,
Luděk Kubíček, Ondřej Menšík, Tomáš Pavlas,
Aleš Zicho, Daniela Míčková, Adam Siuda,
Karolína Tararíková a další, především z řad
nejmladších benjamínků.
Děkujeme všem našim trenérům, kteří odvádějí výbornou práci. Děkujeme všem našim

asistentům – starším členům, kteří jsou vždy
tam, kde je potřebujeme. Děkujeme rodičům,
kteří jsou ochotni nám pomoci. Sponzorům.
Děkujeme vedení obce a všem doberským,
kteří nám fandí. Všem společně přejeme
úspěšný rok 2018.
ZAČNI ROK Z JUDEM.
NÁBOR PROBÍHÁ NEPŘETRŽITĚ.

www.judobeskydy.cz

Začátek sezóny zastihl judisty
z Dobré v dobré formě
Prestižní soutěže dorostu a juniorů se
zúčastnily téměř tři stovky soutěžících.
Naši předvedli kvalitní výkony a vybojovali
medailová umístění. Výborného výsledku
dosáhla především Karolína Kubíčková,
která vybojovala zlato v kategorii dorostenek i žen. Pro Karolínu to byla první účast
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na závodech po roční pauze zapříčiněné
zraněním kolena, o to je úspěch cennější.
Stříbro vybojovala v kategorii žen Natálie
Filipcová, Bronz v dorostu Kamil Kissa.
Eliška Kubíčková obsadila páté bodované
místo. Šimon Filipec a Simona Gregušová
do bojů o medaile nezasáhli. Kvalitní konkurence prověřila výkonnost našich borců
v začátku sezóny. Karolína i Eliška Kubíčkovy jsou členky výběru státní reprezentace, se kterým se zúčastnili
tréninkového kempu v Bratislavě.
Kamil Kissa hostuje v prestižní dorostenecké lize v týmu
Olomouce. Je jedničkou ve váze
do 81 kg. Svým výkonem pomohl týmu k druhé příčce v prvním
kole ligy, které se odehrálo v Brně.
Součástí olomouckého týmu jsou
další borci z Juda Beskydy, Šimon
Filipec, Ondřej Sláma a Vojtěch
Hronek.
Nejmladší benjamínci a mladší žáci se zúčastnili mezinárodní
soutěže v Žilině. Třináct zástupců Juda Beskydy tady vybojovalo
9 medailí, z toho čtyři zlata. Zlato vybojovali Monika Jančíková,

Ondřej Karkoška, Adam Rusňák a Karolína
Křivá. Výborný výkon předvedli také ostatní
medailisté Andrea Ramíková, Antonín Kubíček, Pavel Křivý, Eliška Fajkusová a Zuzana
Hyrníková.
S úspěchem pracuje kroužek juda v družině a školce. Vždy v úterý od 14,15 do
15,00hod. Přijďte vyzkoušet.
Luděk Kubíček

Billiard – Hockey Šprtec
ČP – 36 (MODŘICE)

27. 1. 2018

Jiří Dohnal, nová posila BHC Dobrá, přichází z Bohumína
V tomto novém roce se poprvé konal
kvartální turnaj, který se započítává do
Českého poháru 2018. Hostitelem turnaje se staly Modřice a celkem se zde sjelo

98 hráčů a hráček z celé České republiky.
Nechybělo ani naše mužstvo, které přivezlo
celkem 8 hráčů. V první řadě se před turnajem dohodla spolupráce a podmínky smlou-
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vy mezi naším klubem a Jirkou Dohnalem,
jedním z nejlepších juniorů. Jirka by nám
měl pomoci hlavně ve 2. lize, která startuje
už v březnu právě v Modřicích a sám řekl, že
chce, aby klub BHC Dobrá letos vybojoval
finále. Vraťme se ale k turnaji, kde se našim
hráčům příliš nedařilo. Nejlépe z našich si
vedl DALIBOR HÁJEK, který obsadil celkově 16. příčku a o několik míst za ním skončil
jeho partner z klubu JOSEF SVOBODA na
31. místě. JOSEF STUDENIČ mohl být spokojen se svým výkonem, hrál, co potřeboval
a jeho 36. místo je pro něho docela úspěch.
Turnaj se moc nepovedl ani PETROVI HADAŠČOKOVI. Ten sice po dvou kolech měl
slušné čtyři body, pak však přišly dvě porážky a s tím už moc udělat nemohl. Musel
se smířit se 49. místem. Nevedlo se moc ani
LIBOROVI HOUDOVI a i když uhrával remízy, tak mu to v konečném výsledku moc

nepřineslo a skončil až na 60. pozici. ŠTĚPÁN BEREK i KRYŠTOF SKOKAN jsou
naši začínající hráči. Tento unijní turnaj byl
pro ně první, a i když nakonec ve startovní
listině obsadili až spodek tabulky, musím
dodat, že nehráli vůbec špatně. Byla to pro
ně nová zkušenost a mohou se jen zlepšovat.
Všem našim hráčům děkuji za reprezentaci
a věřím, že v dalším turnaji budeme úspěšnější. Už 17. února pokračuje Šprtec tour
17-18 na půdě Vsetína a doufáme jen
v úspěch.
Vítězové turnaje:
Muži: VÍT VONDÁL
(Ice Queen Boskovice)
Ženy: PETRA ZAJÍČKOVÁ 		
(Ice Queen Boskovice)
Junioři: JIŘÍ DOHNAL			
(BHC Dobrá)
St. žáci: ERIK STOHANZL
		
(Gunners Břeclav)
Ml. žáci: ALEŠ PADĚLEK		
		
(Sokol Bohumín)
Pořadí hráčů BHC Dobrá:
13. Jiří Dohnal
16. Dalibor Hájek
31. Josef Svoboda
36. Josef Studenič
49. Petr Hadaščok
60. Libor Houda
80. Štěpán Berek
89. Kryštof Skokan
Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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2006: VZPOMÍNÁTE, JAK…?
(Stručný výpis nejzajímavějších událostí roku 2006 z naší kroniky.)
Nový rok 2006 jsme přivítali tradičně, ale hlavně nenadálou nadílkou
sněhu, jehož bylo po kolena. Letošní zima bude památná a je už nyní zvána
„ladovskou“. Je ostrá a dlouhá — sníh napadlý v závěru prosince vytrval až
do dubna. • Mezi ostravskou aglomerací a hlavním městem jezdí od
loňských Vánoc nová souprava rychlovlaku Pendolino. • Náš leteckomodelářský klub
uspořádal letos první výstavu modelů letadel našich plastikových modelářů »dobrodinský
slepenec«. V upoutávce stálo: Uvidíte krásné plastikové makety skutečných letadel v různých
měřítkách, ukázku práce na modelu, dozvíte se jak na to, letecké video a další. • Zastupitelstvem obce byla schválena vyhláška k zabezpečení veřejného pořádku, k ochraně životního
prostředí, života, zdraví a majetku občanů. Skončily „rejdy“ koloběžkářů, skejborďáků, bruslařů soustředících se zejména kolem obecního úřadu. Volně puštění psi nesmí na sportoviště,
kde jsou děti, před půlnocí musí být ukončeny všechny zábavné podniky, omezuje se doba
parkování před obecním úřadem. Kácením stromů, úpravami terénu a prvními demolicemi
začala v Nošovicích výstavba automobilky Hyundai. Obyvatelé Nošovic a Nižních Lhot dostanou vysoké odstupné, ale všechna doprava stavebního materiálu včetně odbytu povede skrze
Dobrou… Představitelé korejské automobilky nám sdělují: „Chceme být dobrými sousedy“.
• Kvůli počasí se nevydařil náš svatojiřský odpust. Přitom ještě v pátek bylo krásně, ale prudké ochlazení odradilo houfy návštěvníků. • Policie musela být přítomna při fotbalovém
zápase TJ Sparty Dobrá s Havířovem, aby nedošlo k nepřístojnostem ze strany havířovských
fanoušků, kteří jsou velmi agresivní. Doprovázel je zvláštní policejní útvar v počtu asi 20
uniformovaných mužů. • Po dlouhé zimě a chladném a deštivém jaru přišla červnová vedra.
• Po desetiletích plánů započala za značného přispění státu rekonstrukce školního hřiště. •
Jiří Pastor uzavřel prodejnu potravin (při hlavní silnici ke Špici). • Areál bývalého vojenského
objektu (kdysi továrny) byl prodán firmě Ekomat. • Frýdek–Místek se stal statutárním městem — jeho městský úřad je „povýšen“ na magistrát. • Novým zákonem došlo: ke zpřísnění
provozu na silnicích. Od poloviny roku je nejmenší pokuta za dopravní přestupek 1000 Kč
(průměrný plat v roce 2006 činí 19 500 Kč); k povinnosti nasadit helmu u cyklistů mladších
18 let; u automobilů k povinnosti svítit i za slunečných dnů; k omezení nejvyšší rychlosti
v obcích a městech na 50 km/hod., zákazu telefonovat za jízdy. Na dálnicích a rychlostních
komunikacích je pro nákladní automobily a kamiony zavedeno mýtné. • Byly pokáceny velké
vzrostlé stromy u parku i u fary a podél cesty k nádraží. • Náš hudební soubor Antonína Hradílka s mladými muzikanty měl velký úspěch ve slovenské Dunajské Stredě a okolí. •
Výstavba výceúčelového sportovního areálu na bývalém školním hřišti se blíží ke konci, končí
také neorganizovaná zábava naší mládeže, večerní posedávání na betoňáku, ale též zkracování chůze přes hřiště při spěchání na autobus, do obchodů, na „úřady“, do školy… • Varhany
v našem kostele prošly generální opravou. • Ve dvou etapách jsou vyměněna okna v budově
obecního úřadu. Zároveň proběhla rekonstrukce otopné soustavy; část otopných těles byla
vyměněna. • Katastrální mapa obce je plně digitalizovaná. • Na „lentilkách“ byly opraveny
střechy. • Pořadatelé tradiční výstavy zahrádkářů přizvali letos kromě včelařů i myslivce. •
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Čtvrtá Velká doberská je už na novém, zrekonstruovaném školním hřišti. Návštěva však
nebyla tak hojná, jak by si přáli i zasloužili pořadatelé. • Školní hřiště „otevřela“ i škola —
olympijskými hrami školáků. • Obnovena je spolupráce s polskými Buczkowicemi. • Při
cyklostezce směrem k městskému hřbitovu byly blízko „výzkumáku“ postaveny tenisové
kurty Sport Relax Club. • Na Lysou horu byla „natažena“ naučná stezka; měří 16,5 kilometrů
a má 15 zastávek. • Doberští hasiči dostali od obce (s přispěním státu) novou cisternovou
automobilovou stříkačku CAS 16/24 od firmy RS Truck. • Podzim byl dlouhý, krásný, teplý,
babí léto trvalo až téměř do závěru října. • Na podzim byl otevřen další úsek „naší“ dálnice
z Dobré do Horních Tošanovic. • Komunální volby přinesly změnu ve vedení obce; starostkou
je zvolena dosavadní místostarostka Alice Tancerová, místostarostou Ladislav Žurek. V čele
všech významných institucí v Dobré jsou ženy — starostka obce, ředitelka základní školy (i její
zástupkyně a školnice), ředitelka mateřské školy, předsedkyně sboru hasičů, vedoucí
knihovny; i Rada obce je ze tří pětin „ženská“. A ve městě „kraluje“ v nejvyšší funkci již řadu
let a třetí volební období starostka Eva Richtrová. • Farářem P. Bohumilem Víchou bylo
požehnáno letos obnovenému kříži v Dobré Na Špici. • Ministerstvem životního prostředí
byla 1. listopadu vyhlášena Národní přírodní památka Skalická Morávka rozprostírající se
v těsné blízkosti Dobré na území Skalice. • Zemědělské družstvo vlastníků se sídlem
v Nošovicích opustilo Dobrou prodejem budov v areálu družstva ve Staré dědině (č. p. 15);
nyní má v obci už jen zemědělskou půdu. • Část cyklotrasy směrem do města je za hranicemi
naší obce nově vyměřena a vedena blíže k městskému hřbitovu. • Od poloviny prosince
zdobí střed obce největší dřevěný krokodýl, jehož otevřená tlama plná zubů ční až nad
chodník. Je dílem mistra Jiřího Halouzky. • Letos poprvé po 18 letech obec odměňuje zasloužilé občany.
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme
Ve dnech 1. – 14. ledna obcházeli naše domácnosti tři králové s koledou a přáním všeho
dobrého do nového roku.
Charitní Tříkrálová sbírka
proběhla již po osmnácté
a v našem regionu ji organizuje Charita Frýdek-Místek.
„I letos se koledování podařilo,
a tak kromě získaných finančních
prostředků zůstal dobrý pocit z vykonaného veliké díla, z pomoci druhým, z otevřených
dveří a nabídnutých rukou. Stejně tak radost
ze vzájemného potkávání, z průvodu a Tříkrálových koncertů,“ sdělil Martin Hořínek, ředitel frýdeckomístecké Charity. V letošním
roce se vydalo do ulic celkem 296 kolednických skupinek, které roznášely do našich
domovů požehnání. Koledování skončilo
a my celkový výnos za Frýdek-Místek činí
2 269 084,- Kč.
V obci Dobrá se vykoledovalo 98 948, Kč.

Z letošního výtěžku sbírky
podpoříme všechny naše služby. „Získané finanční prostředky použijeme v souladu
se schválenými záměry na
pomoc a podporu těch, kteří
si nemohou pomoci sami. Z vykoledovaných peněz podpoříme
terénní služby pro seniory, nemocné a osoby se sníženou soběstačností,
zlepšíme podmínky, v nichž naši klienti žijí,
ale nezapomeneme ani na děti a jejich potřeby,“ dodává dále Hořínek. Kompletní záměry
využití výtěžku najdete na našich webových
stránkách.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem koledníků a jejich doprovodu,
stejně jako štědrým dárcům, kteří koledníky
vřele přijali.
Lenka Talavašková,
Koordinátorka Tříkrálové sbírky
Charity Frýdek-Místek

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
Právní záležitosti projedná a vyřídí
s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 17.15 hodin v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu v Nošovicích – zelená budova (vedle rest. „Radegastův šenk“, v přízemí se nachází potraviny)

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti občanského, obchodního a rodinného práva
a sepisování listin, žalob, smluv vč. kupních, darovacích,
také převody nemovitostí, věcná břemena apod.
• Kdykoliv můžete telefonovat na 603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město, Na Fojtství 8, 736 01
Tel., fax: 596 810 741 • mobil 603 447 219 • e-mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat!
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300
558 412 301

Ing. Jiří Carbol, starosta
Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308
558 412 311
		
558 412 307
		

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

558 412 305
558 412 306
		

Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
Jana Kolářová, referent finančního odboru,
místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303
558 412 302
558 412 310
558 412 304
		

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

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

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

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
pondělí
8.00 – 12.00 hodin
středa 14.00 – 17.00 hodin
pátek
14.00 – 17.00 hodin
sobota
8.00 – 12.00 hodin
739 630 870
733 745 008

Markéta Hlawiczková, správce sběrného dvora
Pavel Peterek, dovoz a odvoz kontejneru na biologický odpad

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 holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 5. 3. 2018 do 12.00 hodin.
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Skautský ples

Obecní ples

Degustace jablek

Vánoční jarmark v základní škole

DOBERSKÉ
2 /2018

OBEC DOBRÁ

Turnaj v sálové kopané

BURZA DĚTSKÉHO OŠACENÍ
VELIKONOČNÍ KREATIVNÍ TVOŘENÍ
PŘEDNÁŠKA „JAK JÍST ZDRAVĚ
A NEZBLÁZNIT SE Z TOHO“

www.dobra.cz

