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Slovo starosty
Vážení občané,
na pondělí 12. prosince 2016 bylo svoláno
11. jednání zastupitelstva obce. Na programu
bude schválení obecně závazných vyhlášek
o místních poplatcích nebo veřejném pořádku
a zachování nočního klidu. Dále budou projednávány rozpočtové změny, rozpočet obce
pro příští rok 2017 a další obecní záležitosti.
Rada obce doporučila zastupitelům zachovat
stávající výši platby poplatku za odpady, která
činí 440,- Kč na osobu za rok, včetně osvobození od platby poplatku pro děti do 10 let
a občany nad 80 let. Děti od 11 do 15 let mají
nárok na 50% slevu. Zachování stávající výše
poplatku je možné jen díky vysokému stupni
třídění odpadů v našich domácnostech. Obec
Dobrá skončila v třídění komunálních odpadů
v celém Moravskoslezském kraji ve své kategorii na 8. místě, což je velmi dobrý výsledek.
V letošním roce jsme realizovali hned
několik investičních akcí, z nichž nejnáročnější bylo dokončení rekonstrukce Hasičské
zbrojnice, dále to byla výstavba nového chodníku k Pazderné a výstavba a opravy místních komunikací. Současně jsme provedli
rekonstrukci sociálních zařízení v základní
škole, která musela být zhotovena v průběhu
školních prázdnin. Rovněž jsme realizovali
výstavbu veřejného osvětlení v části Kamenec.
Všem stavebním společnostem a spolupracovníkům velmi děkuji za spolupráci.
I v minulém měsíci se uskutečnilo spoustu
akcí. 12. 11. 2016 se uskutečnil 2. ročník florbalového turnaje. Komise pro rodinu připravila v úterý 22. listopadu akci s názvem Kreativní tvoření. V sobotu 26. listopadu proběhla
Tančírna – taneční večer pro veřejnost,
kterou připravila kulturní komise. 3. prosince

2016 uspořádala sportovní komise Mikulášský volejbalový turnaj, který byl určen hlavně
amatérským sportovcům z Dobré. Moc děkuji
za organizaci všem pořadatelům a na fotografie ze všech akcí se můžete podívat také na
obecní internetové stránce: www.facebook.
com/Obec-Dobrá-oficiální-stránky.
V minulých dnech jste obdrželi či obdržíte
do svých domovů nový obecní kalendář pro
rok 2017. Jak už jsme Vám psali, tak nový
kalendář se bude od toho letošního odlišovat
hlavně tím, že bude obsahovat spoustu fotografií ze soutěže pro amatérské fotografy,
kterou jsme letos uspořádali. Doufáme, že se
Vám bude líbit a bude Vás doprovázet celým
rokem. Pokud do některé domácnosti kalendář nějakým nedopatřením nebude pracovníky České pošty doručen, pak máte možnost
si jej vyzvednout v úředních hodinách přímo
na podatelně obecního úřadu.
Rovněž bych velmi rád poděkoval pracovníkům Technických služeb ve Frýdku-Místku,
a.s., za krásné vánoční osvětlení centra naší
obce. Tato světelná výzdoba je doplněna tradičním vánočním stromem u kostela Svatého Jiří,
který nám zajistil pan Karel Klimek, kterému
tímto děkujeme. Vánoční osvětlení se poprvé
rozsvítilo před první adventní nedělí, jak je
u nás již několik let zavedeným zvykem.
Na závěr mi dovolte, vážení občané,
abych Vám všem popřál jménem Zastupitelstva obce, Rady obce a zaměstnanců
Obecního úřadu v Dobré, příjemné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví a rodinné
pohody v celém novém roce 2017.
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Ing. Jiří Carbol
starosta obce

Poděkování a přání
Konec každého roku vybízí k bilancování. Obsahem tohoto článku však není výčet
všech aktivit na poli společenském, kulturním, sportovním, smyslem nebude ani vyjmenovávání jednotlivých akcí pořádaných
pro děti nebo dospělé, spíše bych se chtěl…
zastavit, poděkovat a popřát.
Poděkování zaslouží všichni občané,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci
akcí, aktivit, zábavy, a kteří na úkor svého
volného času dokázali společným úsilím
přilákat k účasti mnoho svých sousedů, spoluobčanů, od těch nejmenších až po ty dospělé. Nechť Vám všem elán, nadšení a hlavně zdraví vydrží i v roce příštím.
A na řadu přichází přání. To je adresováno všem lidem naší obce.

Chtěl bych Vám popřát klidné prožití
svátků vánočních v kruhu svých nejbližších, ať najdete v posledních dnech tohoto
roku prostor si popovídat, zavzpomínat na
ty, kteří již mezi námi nejsou a kteří nám
tolik chybí, ať jsou tyto dny spíše radostné
než pochmurné, ať u vánoční stromečku na
den štědrý prožijete radost z obdarování, ale
zejména ten nádherný pocit – to když Váš
dáreček udělá radost těm druhým.
A k tomu – do nového roku 2017 – špetku štěstí, hodně, vrchovatě zdraví, dobré lidi
kolem sebe, lásku, pocit potřebnosti, smysl
života – a vykročte tou správnou nohou!
Milan Stypka

Územní plán Dobrá
Opakované veřejné projednávání – 9. 1. 2017 v 17 hodin
Náš územní plán se dostává do další
fáze.
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor
územního rozvoje a stavebního řádu, jako
pořizovatel Územního plánu Dobrá všem
občanům oznamuje, že v souladu s § 171
až 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád v platném znění a v souladu s ust. § 52
a § 53, odst. 2 stavebního zákona, zahajuje
opakované řízení o vydání návrhu Územního
plánu Dobrá.
Zároveň pořizovatel vyzývá k uplatnění stanovisek, připomínek nebo námitek
k tomuto návrhu, a to jen k částem řešení,
které byly od posledního jednání změněny (§ 52, odst. 3 a § 53, odst. 2 stavebního zákona).

Podle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 20 odst. 1 stavebního
zákona, bude návrh Územního plánu Dobrá
vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne
vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 8. 12. 2016
do 9. 1. 2017:
1. Na Obecním úřadě v Dobré (pondělí
a středa od 8.00 do 17.00 hodin), úterý,
čtvrtek, pátek (od 8.00 do 11.00 hodin)
v zasedací místnosti ve 2. patře.
2. Na Magistrátu města Frýdku-Místku,
odbor územního rozvoje a stavebního
řádu, Radniční 1148, kanc. č. 407 (pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin, čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, úterý, pátek
od 8.00 do 13.30 hodin).
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Upravený návrh Územního plánu Dobrá
bude zveřejněn v elektronické podobě na
internetových stránkách Obce Dobrá www.
dobra.cz pod odkazem Obec Dobrá – dokumenty ke stažení – územní plán.
Podle ustanovení § 52 odst. 1 a § 53
odst. 1 a 2 stavebního zákona Pořizovatel
oznamuje, že uskuteční opakované veřejné
projednávání k návrhu Územního plánu
Dobrá dne 9. ledna 2017 v 17 hodin ve
společenském sále Základní školy Dobrá
Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu
ÚP Dobrá podat pouze vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti a v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 stavebního
zákona jen k částem řešení, které byly od
posledního jednání změněny.
Upozorňujeme, že námitky nebo připomínky musí být uplatněny nejpozději

do 7 dnů ode dne veřejného projednávání,
písemnou formou (pouze k částem řešení,
které byly od posledního jednání změněny),
s uvedením odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva
a vymezit území dotčenou námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Připomínky a námitky lze uplatnit rovněž před konáním veřejného projednávání
návrhu ÚP Dobrá písemnou formou, obojí
na adrese: Magistrát města Frýdku-Místku,
odbor územního rozvoje a stavebního řádu,
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek. Připomínky musí splňovat náležitosti podle
§ 37, správního řádu, tj. musí být patrné,
kdo připomínku uplatňuje, které věci se
týká a co se navrhuje.
Milan Stypka

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU v Dobré
V pátek 30. 12. 2016 bude Obecní úřad Dobrá uzavřen.
Posledním úředním dnem v roce 2016 je středa 28. 12. 2016.

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
Sběrný dvůr v Dobré bude uzavřen v sobotu 24. 12. 2016, dále pak v pátek a v sobotu 30.
12. - 31. 12. 2016.

Oznámení občanům
Pokladna Obecního úřadu Dobrá bude v tomto roce naposledy otevřena ve středu 28. 12. 2016.
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Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2017
9.1.2017 , 6.2., 6.3., 3.4., 15.5. , 5.6., 24.7. , 4.9., 2.10., 6.11., 4.12. 2017
– příspěvky v tyto termíny je možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá bude v roce 2017 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16
hodin, tj. 4.1., 1.2., 1.3. 2017, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací
místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou
schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2017 takto:
Cena v Kč/m3
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

36,01 Kč/m3 (bez DPH) 41,41 Kč (vč. 15% DPH)
32,45 Kč/m3 (bez DPH) 37,32 Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. lednu 2017, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.

Změny v dopravní obslužnosti
na Českotěšínsku
Vážení cestující,
Od 11. prosince 2016 dochází v oblasti
Českotěšínska ke změně v dopravní obslužnosti území.
Na základě proběhnutého výběrového
řízení na autobusového dopravce bude nově
v předmětné oblasti provozovat autobusové
linky dopravce ČSAD Havířov a.s. Jedná se
o následující linky veřejné linkové osobní
dopravy:

731 Český Těšín - Albrechtice - Stonava Karviná
732 Jablunkov - Třinec - Český Těšín - Těrlicko - Havířov
733 Třinec - Český Těšín - Těrlicko
734 Český Těšín - Třinec
735 Třinec - Český Těšín - Třanovice - Těrlicko - Havířov
736 Český Těšín - Chotěbuz
737 Český Těšín - Chotěbuz - Stonava
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ČSAD Havířov a.s. Jedná se

a Českého Těšína s Ostravou je prioritně určená páteřní železniční doprava.
Všechny linky provozované novým dopravcem budou plně zařazeny do Integrovaného
dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, tj. z tarifního pohledu se pro cestující nic
nemění.
12/2016

Všechny doposud vydané karty „ODISka“ bude možno použít rovněž u nového dopravce ČSAD
Havířov a.s. Také tento dopravce vydává vlastní „ODISky“, které je také možno použít u všech
ostatních dopravců v ODIS (všechny
„ODISky“
jsou technicky
zcela identické,
liší se pouze
738 Český Těšín - Karviná
• Spoje
z původní
autobusové
linky 761
podle vydavatelů barvou a logem vydavatele).
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739 Český Těšín - Třanovice - Dobrá - Frý(Třinec - Český Těšín) jsou nově začleCestující, kteří doposud využívají původní
vydávané
Veolia Transport Morava
dek-Místek
něny karty
do linek
732,dopravcem
733 a 735.
a.s. (dnes ARRIVA MORAVA a.s.), resp. ČSAD Karviná a.s., si budou muset vyřídit zcela nové
740 Karviná - Český Těšín
- Nošovice
bezkontaktní čipové karty ODISka. Původní karty budou u nového dopravce ČSAD Havířov a.s.
741 Karviná - Český Těšín
Nošovice
koncepcí
jízdních
řádůdlouhodobou
je zajištěníčasovou
platit- pouze
v případě, pokud Základní
bude mít cestující
na kartě
nahranou
a zároveň bude mít papírové potvrzení o zakoupení
této časové
jízdenky,
avšak pouze
743 Hnojník - Střítež jízdenku
funkční
plošné
obsluhy
viná
po přechodnou dobu do 31. 1. 2017.
Řeka
území a navázání spojů
745 Komorní Lhotka
veřejné linkové osob- Hnojník - Třanovice ní dopravy na dopravu
Těrlicko - Karviná
železniční
(Hnojník,
747 Český Těšín - VěloStřítež).
n) jsou nově začleněny do linky
polí - Střítež - Hnojník
Vybrané spoje, které
Těšín - 748
Nošovice)
jsou -nově
Třinec
Střítež zajišťovaly návoz zaŘeka
městnanců až do areálu
a - Třanovice) a 746 (Komorní
750 Jablunkov - Třinec
Třineckých železáren,
- Havířov)- jsou
nově začleněny
Hnojník
- Dobrá - Frýjsou z legislativních
Podrobnější informace k dopravě ODIS včetně nových jízdních
řádů získáte
.
dek-Místek
důvodů
vedenyna www.kodis.cz
mimo
trava) a 760 (Třinec - Havířov)
12.12.2016- bude
Dopravní
infocentrum
v Českém na
Těšíně
(ul. Viaduktová
17)auprovozovat
751 Třinec - Hnojník -Od
Třanovice
Dobrá
- areál
a ukončeny
zastávce
Třinec,
společnost Koordinátor ODIS s.r.o. Na základě požadavků cestujících bude provozní doba
n) jsou nově
začleněny do linek
Frýdek-Místek
tobusové
stanoviště
pod
Kanadou.
Vnitrozačínat již v 6:30 h.
754 Třinec - Ropice - Český Těšín
podnikovou dopravu do areálu Třineckých
Provozní doba a kontakty na Dopravní infocentrum Český Těšín od 12.12.2016:
bsluhy území
a navázání
spojů
Spoje
z původní
autobusovéPo+St:
linky6:30
547h(Karželezáren
zajišťují
ze zastávky
aut.
- 11:00 h, 11:30
h - 16:15
h
tel: 597 606Třinec,
070
Střítež).
viná - Český Těšín) jsou nově
začleněny
do h, 11:30
st. pod
Kanadou
smluvně
TŽinfo-ceskytesin@kodis.cz
a provozuje ji
Út+Čt:
6:30 h - 11:00
h - 13:00
h
e-mail:
eálu Třineckých
jsou
Pá: 6:30 h - 11:00 h dopravce ČSAD Vsetín a.s.
linky železáren,
738.
zastávce Třinec, autobusové
Spoje
z původní
autobusové linky
548 (Kar-o doprav
Linky,
kteréposkytne
dříve směřovaly
až infocentrum
do OstInformace
ě v ODIS
Dopravní
u Třineckých
železáren
zajišťují
je ji dopravce
Vsetín a.s.
vináČSAD
- Český
Těšín - Nošovice) jsou
ravy
(č.e735
a 752)
resp. do Orlové
(č.odis.cz
732)
tel.:nově
597 608
508,
mail:
info@kodis.cz
, www.k
začleněny do linek 740 a 741 dle trasování jsou nově ukončeny již v Havířově smožnosv Karviné.
tí přestupu na další autobusovou nebo železniční dopravu. Autobusová linka č. 443
• Spoje z původních autobusových linek Havířov - Ostrava, ÚAN je nově vybranými
744 (Komorní Lhotka - Třanovice) a 746 spoji v době návozů na směny vedena již
(Komorní
z Těrlicka. Pro spojení oblastí Třince a Čes• Lhotka - Hnojník) jsou nově začleněny kého Těšína s Ostravou je prioritně určená
do linky 745.
páteřní železniční doprava.
• Spoje z původní autobusové linky 749
Všechny linky provozované novým do(Třinec - Český Těšín - Havířov) jsou pravcem budou plně zařazeny do Integronově začleněny do linky 735.
vaného dopravního systému Moravskoslez• Spoje z původních autobusových linek ského kraje ODIS, tj. z tarifního pohledu se
752 (Jablunkov - Ostrava) a 760 (Třinec pro cestující nic nemění.
- Havířov) jsou nově začleněny do linky
Všechny doposud vydané karty „ODIS732.
ka“ bude možno použít rovněž u nového

dopravce ČSAD Havířov a.s. Také tento
dopravce vydává vlastní „ODISky“, které
je také možno použít u všech ostatních dopravců v ODIS (všechny „ODISky“ jsou
technicky zcela identické, liší se pouze podle
vydavatelů barvou a logem vydavatele).
Cestující, kteří doposud využívají původní karty vydávané dopravcem Veolia
Transport Morava a.s. (dnes ARRIVA MORAVA a.s.), resp. ČSAD Karviná a.s., si budou muset vyřídit zcela nové bezkontaktní
čipové karty ODISka. Původní karty budou
u nového dopravce ČSAD Havířov a.s. platit
pouze v případě, pokud bude mít cestující
na kartě nahranou dlouhodobou časovou
jízdenku a zároveň bude mít papírové potvrzení o zakoupení této časové jízdenky, avšak

pouze po přechodnou dobu do 31. 1. 2017.
Podrobnější informace k dopravě ODIS
včetně nových jízdních řádů získáte na
www.kodis.cz .
Od 12.12.2016 bude Dopravní infocentrum v Českém Těšíně (ul. Viaduktová 17)
provozovat společnost Koordinátor ODIS
s.r.o. Na základě požadavků cestujících
bude provozní doba začínat již v 6:30 h.
Provozní doba a kontakty na Dopravní
infocentrum Český Těšín od 12. 12. 2016:
Po+St: 6:30 h - 11:00 h, 11:30 h - 16:15 h
Út+Čt: 6:30 h - 11:00 h, 11:30 h - 13:00 h
Pá:
6:30 h - 11:00 h
tel.: 597 606 070
e-mail: info-ceskytesin@kodis.cz

Základní škola Dobrá informuje…
Matematické soutěže
Ve čtvrtek 24. 11. se žáci
-fyzikální
soutěž
Náboj
pátého ročníku – Kubiena
junior. Této soutěže jsme
Matouš, Smyček David, Špase zúčastnili poprvé. Žáci
ček Jakub, Foldynová Julie,
řešili úlohy s rostoucí náročKřibík Michal, Zícha Jan
ností společně, mohli si radit
a žáci devátého ročníku Mara pomáhat. Mezi silnou kontin Sekanina, Jakub Sklář,
kurencí gymnázií a okolních
Kamil Kisza zúčastnili mateškol obsadilo naše družstvo
matické soutěže Zlatá cihla.
žáků devátého ročníku (MarTato soutěž probíhá již tratin Sekanina, Jakub Sklář,
dičně na Gymnáziu Cihelní
Martin Piskoř a Kamil Kisza)
ve Frýdku – Místku. Úkolem Úspěšné družstvo deváťáků se raduje šesté místo a odvezli si také
soutěžících je vyřešit co nej- z úspěchu na soutěži Náboj junior.
pěkné ceny. Družstvo žáků
více logických úloh v zadaném
osmého ročníku Michael Pročasovém limitu. Vyhlášeno bylo deset nejlep- vazník, Maxim Kulhánek, Zuzana Tesarčíších řešitelů v každé kategorii a nejlepšího ková, Vojtěch Parůžek získávalo nové zkuvýsledku dosáhl Jakub Sklář na pátém místě. šenosti a obsadilo 17. místo.
V pátek 25. 11. se konala ve Frýdlantě
Mgr. Jana Filipová
nad Ostravicí mezinárodní matematicko-6-
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Slavnostní otvírání slabikáře
Když se složí písmenka do slabik, slov
a vět, otevře to všem přenádherný svět čtení
a knih. V úterý 22. 11. 2016 se ve svých třídách společně setkali žáci prvních tříd se
svými vyučujícími, rodiči a prarodiči. Příležitostí bylo ukončení práce s živou abecedou
a slavnostní předání slabikáře.
Paní učitelky si společně s dětmi připravily divadelní představení a krátké ukázky
toho, co už se ve škole za tak krátkou dobu

naučily. A protože byly děti naprosto úžasné,
každý prvňáček obdržel za odměnu svůj
vlastní slabikář. Překvapením pro děti byl
dort ve tvaru slabikáře. Poděkování patří ale
také rodičům, kteří svým dětem pomáhají
s každodenní přípravou. Přejeme všem prvňákům, aby se z nich stali vzdělaní čtenáři.

Rodiče mohli být na své prvňáčky právem hrdí.

Slabikář je sice super, ale nic se nevyrovná sladkému dortu.

Mgr. Markéta Turoňová

Projekt Holocaust
Každým rokem si s žáky devátého ročníku v rámci výuky historie 2. světové
války připomínáme hrůzy nacistického
holocaustu. Také letos si žáci připravovali
v hodinách dějepisu informační plakát, aby
se lépe seznámili s touto děsivou tragédií
dějin. Deváťáci se seznámili se základními
pojmy, které souvisejí s tematikou holocaustu a také zpracovávali životní příběh
konkrétní oběti holocaustu z řad českých
občanů židovského původu. Svoji práci pak
prezentovali v jednom ze tří projektových
dnů, které jsme tématu na naší škole věnovali.

Deváťáci vyrobili na téma holocaustu pozoruhodné
informační plakáty.
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Kromě vlastní práce se na třech stanovištích v průběhu prvních dvou dnů seznamovali s děsivou realitou nacistických
koncentračních táborů, poznávali svědectví pamětníků, pracovali s dobovými dokumenty či filmovými materiály, dozvěděli se
o méně známém romském holocaustu atd.
Třetí den projektu byl věnovan exkurzi do

koncentračního tábora v polské Osvětimi.
Věříme, že naši žáci si odnesli z projektu
nejen množství historických faktů, ale
také zásadní poznání, že svět budovaný na
základě nenávisti k rase, etniku či náboženství se rychle mění v noční můru lidskosti.
Mgr. Jan Lörinc

Projekt Evropa

Sedmáci vyrobili svým státům krásné plakáty a zdařile prezentovali zjištěné informace.

V předposledním listopadovém týdnu
výuku sedmých tříd zpříjemnil oblíbený
projekt Evropa zaměřený na poznávání
evropských zemí z hlediska zeměpisu, kultury, historie či významných osobností.
První den ve středu se žáci rozlosovali do
malých skupin a vytvářeli informační plakát
o jednom z dvanácti států Evropy. Potřebné
údaje si zjisťovali pomocí internetu, encyklopedií, atlasů a dalších pomůcek a výsledný
produkt prezentovali svým spolužákům.
Ve čtvrtek se pak všichni sedmáci rozdělili do větších skupin podle jednotlivých

států napříč třídními kolektivy a na třech
stanovištích postupně prošli mnoha kvízy
a vědomostními soutěžemi, seznámili se se
slavnými evropskými cestovateli a objeviteli a v učebně výtvarné výchovy si vyrobili
vlastní sportovní dresy s vlajkou svého státu.
Pátek patřil malé olympiádě evropských
států ve školních tělocvičnách. Žáci soutěžili v přehazované, boji o pevnost, kuželkách
a střelbě na koš. Olympijský duch se vznášel
nad švédskými bednami a Rusové s Ukrajinci
bratrsky popíjeli polskou limonádu. Výsledky
za druhý a třetí den se poté sečetly a byla
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vyhlášena tři nejlepší družstva zastupující
jednotlivé státy. Na prvním místě se umístilo Švédsko, druhé skončilo Španělsko, třetí
Ukrajina. Největším skokanem celé soutěže
se stalo družstvo Polska, které se z posledního
místa dokázalo svými sportovními výkony
posunout na konečnou sedmou příčku.
Je třeba poděkovat všem žákům za zvládnutí všech úkolů a disciplín a téměř desítce uči-

telů, kteří se na projektu během tří dnů podíleli.
Ve školní jídelně jsme ve dnech konání projektu
Evropa mohli ochutnat např. medailonky se
stockholmskou omáčkou, boloňské špagety
nebo ruský boršč. Děkujeme i Klubu rodičů za
financování materiálních potřeb a odměn žáků.
Mgr. Lukáš Kubiena

Děti ve vlastnoručně vyrobených dresech jen zářily a s nadšením si užívaly sportovní soutěže.

Projekt Naše obec Dobrá
V první polovině měsíce listopadu
probíhal v rámci třetích ročníků projekt
Naše obec Dobrá. Náplní projektu je
seznámení se s historií naší obce, cílem
bylo vytvořit v dětech lásku a úctu k obci
a dozvědět se co nejvíce zajímavostí
z jejího života. Žáci plnili úkoly v pracovních listech, řešili křížovky, matematické
rébusy a zamýšleli se nad klíčovými problémy obce.

Projekt začal návštěvou místního kronikáře p. Vojkovského, který dětem přiblížil
nejzajímavější historii obce, ukázal dobové
fotografie, přinesl staré a vzácné kroniky. Děti
si také vyzkoušely vytvořit svou vlastní pečeť.
Během projektu se děti podívaly i na Obecní
úřad, kde je srdečně přivítal pan starosta Ing.
Jiří Carbol a pan místostarosta Mgr. Milan
Stypka. Děti se na toto setkání připravovaly.
Doma i ve škole si povídaly o problémech,
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které je i jejich rodiče
měly možnost práci hasiče
trápí a sepsaly návrhy na
vyzkoušet. Dětem se velmi
řešení vzniklých obtíží, ale
líbily krásné, hasičské
i poděkování za spoustu
vozy vybavené nejmoderdobře vykonané práce.
nější technikou.
Zavítali jsme i do
Vycházkou po obci
obecní knihovny, kde nám
si žáci udělali přehled
paní knihovnice vyprávěla
o obchodech a službách,
místní pověsti a seznámila
které naše obec lidem
nás s historií obce Dobrá.
nabízí. Také si prohlédli
Naše kroky vedly i do kosmístní významné stavby
tela sv. Jiří, kde nás přivítal
a památky. V závěru týdenpan farář Marek Kozák
ního projektu tříčlenné
a provedl nás kostelem.
skupiny chlapců a děvčat
Dětem ukázal obrazy Křízpracovaly všechny zísžové cesty a vysvětlil jim
kané poznatky a kresby na
jejich význam.
zdařilé prezentace o naší
Třeťáci se při výrobě informačních plakátů
A protože by děti měly o naší obci velice snažili a výsledky stály za to. obci. Projekt se všem
vědět, že naši obec nám
dětem velmi líbil a pomohl
pomáhají chránit i jednotlivé složky Integro- jim lépe poznat místo, kde žijí. Všem zúčastvaného záchranného systému v Nošovicích, něným patří velké poděkování.
vydali jsme se tam pěšky na exkurzi. Děti
měly možnost zhlédnout techniku a vybaMgr. Jiřina Zachníková,
vení hasičů i policistů a dozvědět se mnoho
Radmila Jelínková
zajímavého o jejich práci. Dokonce si samy

Děti si připravily pro pana starostu řadu otázek.
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Světový den Ekoškol – setkání ekotýmů
ze ZŠ Dobrá a ZŠ Raškovice
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 proběhlo
3. setkání ekotýmů ze základních škol
v Dobré a Raškovicích. Toto setkání se
uskutečnilo na půdě ZŠ Raškovice v rámci
Světového dne Ekoškol.
Ve škole nás přivítal ekotým a paní učitelky, které jej mají pod svým vedením.
Překvapilo nás, že je složen hlavně ze žáků
1. stupně na rozdíl od našeho, kde jsou
pouze zástupci 2. stupně. Žáci pro nás připravili pěkný a zajímavý program a „zdravou“ svačinku. Společně jsme nejprve prošli celou školou a z nástěnek a prezentace
jsme se dozvěděli, co všechno ekotým na
škole dělá. V besedě jsme probrali i všechna
témata Ekoškoly, jako např. problematiku

odpadů. Zajímalo nás, jak třídění odpadů
řeší u nich ve škole. Kromě toho pro nás
měli připraveny různé aktivity. Zavítali jsme
také do „lesní učebny“. Tam i v nové sportovní hale jsme si společně zasoutěžili při
vybíjené nebo při vyhledávání lístečků, ze
kterých jsme pak složili heslo NÁŠ EKOTÝM JE SKVĚLÝ TÝM.
Dopoledne rychle uběhlo, nastal čas
loučení. Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem členům raškovického ekotýmu za milé
a přínosné setkání. Moc se nám u nich líbilo.
Těšíme se na další, tentokrát v naší škole.

Raškovický a doberský ekotým na společném setkání.
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Ekotým a Mgr. Květoslava Lysková

Mateřská škola Dobrá informuje…
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Ani jsme se nenadáli a máme tady
poslední měsíc v roce. Pro dospělé
to bývá většinou měsíc plný spěchu,
stresu a shánění všeho možného, ale
pro děti je to to nejkrásnější období roku

plné očekávání, přání a hlavně radosti
a štěstí.
Hned první prosincový den si děti užily
Mikuláše, nechyběl ani Anděl i neposedný
Čert. A jak to vše probíhalo?

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V NAŠÍ MŠ
Hned ráno po dřívější svačince se děti
všech šesti tříd naší MŠ vydaly do blízkého
sálu ZŠ, kde na ně čekala pohádka „Jak si
Káča poradila s čertem.“ Káča se pomocí
kouzelného prstenu pokoušela převycho-

vat nezbedného čertíka, děti jí i čertíkovi
pomáhaly a výsledek se dostavil. Po pohádce se děti rychle vracely zpět do školky do
svých tříd, kde netrpělivě vyhlížely Milukáše s jeho doprovodem. Samozřejmě, že to
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chvíli trvalo, než všichni dohromady obešli
všech šest tříd a určitě se při tom i náležitě
zapotili. Ale nakonec byli všichni spokojeni. Děti se těšily ze svých balíčků plných

nejrůznějších pamlsků a hraček a Mikuláš
s Andělem a Čertem byli rádi, že mohli dětem udělat radost a vyloudit jim spokojený
úsměv na tváři.
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Předvánoční koncert

„Dětského pěveckého sboru Paprsek“
Datum konání: 19. 12. 2016 v 17 hodin
Místo konání: Kostel sv. Jiří v Dobré

„Hvězdička svítí pro mě i pro tebe…“

Těší se na Vás děti z Mateřské školy Dobrá
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Zahrádkáři informují
ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.

Plán činnosti Klubu seniorů na 1. čtvrtletí 2017
středa 18. ledna

členská schůze ve 14:00 hodin v klubovně, budou se vybírat členské
příspěvky ve výši 100,- Kč na člena
středa 8. února vycházka do okolí obce, sraz na nádraží ČD ve 13:00 hodin
středa 1. března posezení v klubovně u příležitosti MDŽ ve 14:00 hodin
středa 15. března přednáška o zdravé kosmetice, ve 14:00 hodin v klubovně
středa 29. března turnaj v bowlingu v Místku v Šatlavě, odjezd autobusu číslo 3
ve 13:00 hodin z Dobré střed
Čeněk Juřica předseda
- 15 -

Ohlédnutí za rokem, který se
nezadržitelně blíží ke svému ukončení
Také letos se začaly objevovat první příznaky, které nás upozorňují, že se blíží pokojný čas adventní, čas vánoční a konec roku
2016. Proto je dobré se ohlédnout a zrekapitulovat jak jsme tento rok prožili. Také
letošní rok začal pro Klub seniorů členskou
schůzí, na které jsme se dohodli, že členské
příspěvky ponecháme na 100,- Kč na člena,
a tak můžeme začít organizovat činnost.
V prvním čtvrtletí se podle klimatických
podmínek uskuteční nějaká méně náročná
vycházka, beseda v klubovně, soutěž v bowlingu a nesmíme zapomenout na oslavu
MDŽ.
Druhé čtvrtletí je již na činnost bohatší vzhledem k teplejšímu počasí a delším
dnům. A tak opět byla vycházka do okolí
obce, navštívili jsme firmu MARLENKA,
kde jsme viděli postup při výrobě medových
dobrot, a také jsme dostali z každého druhu
ochutnat, a následně si koupit domů. V květnu jsme oslavili Den matek s vystoupením
dětí z mateřské školky a smažením vaječiny
tradičně v Kačabaru.
Na závěr čtvrtletí se uskutečnil zájezd do
Kroměříže, kde jsme navštívili zámek a Květnou zahradu. Po dobu prázdnin byla činnost

volnější, přesto jsme navštívili automobilku
Hyundai, výlet na Hukvaldy nám pokazilo
počasí, a tak jsme za týden navštívili miniarboretum ve Staříči. V září jsme tradičně
opékali klobásky v Kačabaru, a bylo 3/4 roku
za námi.
V listopadu proběhla výroční členská
schůze, odehrál se turnaj v bowlingu a čeká
nás Mikulášská nadílka a rozloučení se starým rokem v klubovně.
Takže je třeba poděkovat všem, kteří přispěli svou účastí na zajištění všech akcí, a to
členům výboru klubu, zastupitelům obce,
v čele s panem starostou a místostarostou,
vedení mateřské školky a jejich žáčkům,
zaměstnankyním základní školy a hlavně
kuchyně a kantýny, paní Slávce Polákové,
Táni Jursové, Janě Šulíkové, Janě Růžičkové
a Karle Romanidisové za pomoc při zajišťování občerstvení a sponzorské dary.
A tak nezbývá než popřát všem občanům
obce Dobrá: klidné prožití času adventního,
pokojné a spokojené svátky vánoční, a do nového roku hlavně zdraví a Božího požehnání.
Za Klub seniorů
Čeněk Juřica, předseda

Z činnosti Komise pro rodinu
a občanské záležitosti Rady obce Dobrá
Opět končí jeden kalendářní rok, a to je
doba vhodná k zamyšlení, jaký uplynulý rok
2016 byl.
Komise pro rodinu a občanské záležitosti
v roce 2016 začala pracovat ve složení:

Gryžboňová Drahomíra, Mgr. Tvrdá Simona, Tvrdý Michal, Zahradníková Jana, Mgr. Zitová Radka a Žižková Marie. Naše řady posílili noví
členové komise: od května pan Kohut Libor a od
září pan Mališ Jan a paní Pohludková Ludmila.
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V březnu si pro Vás pan Čestmír Jež připravil přednášku „Jaro na zahradě“. V měsíci dubnu a září se uskutečnily burzy jarního
a zimního dětského oblečení. Sbírky ošacení
a dalších věcí pro Diakonii Broumov proběhly v dubnu a listopadu. V červnu jsme v sále
ZŠ uspořádali setkání občanů obce Dobrá,
kteří se v letošním roce dožili 70 a 75 let, abychom toto jejich významné životní jubileum
s nimi oslavili společně s vedením obce a členy Rady obce. Někteří členové komise vypomáhali při Dni dětí a Velké Doberské. V měsíci listopadu proběhla ještě burza hraček
a sportovního dětského vybavení, na kterou
letos přišel dvojnásobný počet maminek, než
v roce 2015, kdy jsme burzu konali poprvé.
Další akci v listopadu bylo Kreativní tvoření, na kterém aranžérka paní Iva Figurová
seznámila přítomné nejen s tradiční výrobou
adventních věnců, ale přítomné maminky
a děti se naučily také vyrobit vánoční kytku do
kornoutku, přizdobit exotický ořech a spoustu dalších zajímavých věcí. Kreativní tvoření
jsme chtěli uspořádat také před velikonocemi, ale pro malý zájem jsme je museli zrušit.
Před Vánocemi opět se zástupci obce navštívíme domovy důchodců v okolí, kde jsou
umístění občané z Dobré. Jako každoročně,
tak i letos bych Vás chtěla seznámit s přehledem jubilantů naší obce. V letošním roce
oslavilo 80 let 14 občanů, 85 let 11 občanů,
90 let 4 občané a více než 90 let se dožilo
13 občanů, přičemž nejstarší občanka oslavila 97 let.
Na závěr bych chtěla poděkovat členkám
a členům komise za jejich práci, rovněž panu
starostovi Ing. Jiřímu Carbolovi a místostarostovi Mgr. Milanu Stypkovi, jakož i ostatním zaměstnancům Obecního úřadu Dobrá
za dobrou spolupráci, ochotu a vstřícnost.

Velký dík patří také všem, kteří nám pomáhají nebo spolupracují při našich akcích. Jsou
to členky Klubu seniorů, paní učitelky a děti
MŠ, vedení, paní učitelky, děti a další zaměstnanci ZŠ, firmy paní Slávka Poláková,

Petra Pernicová, Šárka Romanidisová, Iva
Figurová, Klimek Karel a Martin Banetka.
Všem občanům obce Dobrá přeji pokojné prožití vánočních svátků a v roce 2017
hlavně zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu a Boží požehnání.
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Za Komisi pro rodinu
a občanské záležitosti
Marie Žižková

Komu se podaří získat kouzelný
bonusový náramek?
Všichni lovci originálních náramků
s logem naší obce Dobrá slyšte,
není to tak dlouho, co jsme Vás s panem
místostarostou Milanem Stypkou informovali o soutěži Kouzelné náramky. V rámci
ní jste už mohli získat všech osm barev soutěžních náramků, to znamená, že všechny
základní barvy náramků jsou už někde mezi
Vámi, našimi soutěžícími.
Pro ty z Vás, kteří zatím nasbírali méně
než osm barev kouzelných náramků, máme
dobrou zprávu. Budete mít ještě hodně příležitostí, jak svou sbírku doplnit, a to na akcích,
kde si další barvu náramku můžete vylosovat.
Tyto akce budou vždy označeny v Doberských
listech logem Kouzelných náramků.
A nakonec Ti z Vás, kteří v rámci kulturních, sportovních, společenských a jiných
akcí pořádaných skauty, obcí, sportovními
kluby a dalšími organizacemi na území naší
obce nasbíráte všech osm barevných náramků
plus jeden bonusový, budete pozváni na

VELKÉ FINÁLE SOUTĚŽE KOUZELNÉ
NÁRAMKY o velmi
zajímavé ceny.
Nyní si možná kladete
otázku - kde seženu tu
bonusovou barvu náramku?
Soutěže o tyto bonusové náramky si
vzali na starost doberští skauti. Můžu jen
prozradit, že bonusových náramků je pouze
10 kusů, proto jestli jeden z nich chcete získat,
už nyní pečlivě sledujte internetové stránky
doberských skautů www.dobercata.cz, kde
se v určitou chvíli dozvíte, jakým způsobem
můžete bonusový náramek získat.
Děkujeme, že s námi soutěžíte, a tak se
stáváte součásti kulturního života naší obce
Dobrá.
Za skautské středisko Doberčata:
Vojtěch Mališ

Mikulášský turnaj ve volejbale
V sobotu 3. 12. 2016 se uskutečnil již
18. ročník Mikulášského turnaje amatérských
smíšených družstev. Tento rok se turnaje
zúčastnilo celkem 8 družstev, které byly
tvořeny převážně hráči z Dobré a blízkého
okolí. Hrací systém byl rozlosován do dvou
skupin po čtyřech, přičemž z každé skupiny
postupovali dva do závěrečných bojů o pohárové umístění. Ze skupiny „A“ se probojovaly
družstva s názvem Orel Dobrá a Jedničky, a ze
skupiny „B“ družstva Jiní ptáci a Vršavec 1.
Celkovým vítězem turnaje se po napínavém

souboji s týmem Jiní ptáci stalo družstvo Orla.
Třetí se pak umístily Jedničky, které v souboji
o 3. místo porazily tým Vršavce 1. Nejlepším
hráčem turnaje byl zvolen Zdeněk Řehák.
Všem družstvům děkujeme za velkou účast
a těšíme se na další spolupráci v příštím roce.
Závěrem bychom chtěli poděkovat dlouholetým organizátorům turnaje p. Nytrovi a p.
Kotáskovi za jejich práci a snad už letos jsme
dokázali navázat na jejich vyhlášený turnaj.
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Za SKROD Ondřej Gryžboň
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KTERÉ UDÁLOSTI SI PŘIPOMENEME V ROCE 2017
1447. V seznamu farností je poprvé uvedena farnost Dobrá (Dobrey),
důkaz, že Dobrá měla farní kostel. (570 let.)
1617. Dědic frýdeckého panství Jan Bruntálský daroval k volnému užívání
obce pastviště, které se rozkládá podél cesty na Pazdernu — skotňu. (400)
1647. Třicetiletá válka, švédská vojska vyrabovala a vyplenila Dobrou,
Bruzovice i jiné obce v okolí. Vojáci úplně zpustošili selské grunty vedle
bývalého hřbitova a kde jsou dnes bytovky u hlavní cesty směrem na Frýdek (370).
1677. Nejstarší známá hospoda byla postavena na rozcestí cest do Těšína a Nošovic, je to
č. p. 106, stojí dosud a je nejstarší stavbou v Dobré a širokém okolí (bohužel na spadnutí; 340).
1717. V Dobré vzniká a je stavěn panský dvůr, dnes budova Oráče se sýpkou (300).
1787. Zrušen starý a založen nový hřbitov (v nové době proměněn v park před školou). Byla
stavěna hlavní silnice skrze Dobrou (od městského hřbitova k Oráči a kolem bývalého kina) (230).
1817. Na kostele byly srovnány dvě úrovně střech, od té doby je střecha stejně vysoká (200).
1847. Neúroda a hladomor, následkem nichž zemřely desítky lidí na frýdeckém panství (170).
1867. Protože byl Frýdek telegrafem spojen s Těšínem, podél silnice — tedy i přes Dobrou —
byly vztyčeny telegrafní sloupy, které ji pak lemovaly 124 let (150).
1877. Vyhořely stodoly panského dvora i se sýpkou. Sýpka byla znovu zastřešena, ale stodoly
více nestavěli, jen zděné pilíře ve straně od pole byly ponechány za „plotové okolníky“ (140).
1907. Karel Špok otevřel nový, „ryze český obchod zbožím smíšeným a koloniálním“ (č.p. 66
Auto-moto Nondek–Mlčák). • Doktor Vítězslav Možíšek postavil dnešní zdravotní středisko (110).
1927. Otevřen „zemědělský dům“ v místnostech dnešní restaurace Oráč (90).
1947. Přestěhována kancelář místního národního výboru ze školy (byla v prostorách nynějšího
papírnictví) do budovy č.p. 231, kde si MNV mnozí pamatujeme až do října roku 1989 (70).
1957. Větrná smršť, která se přehnala přes Ostravsko, zasáhla také dolní konec naší obce. •
Přivaděčem z řeky Morávky začala být napouštěna Žermanická přehrada (60).
1967. Ve městě byl slavnostně odhalen památník osvobození (tzv. „zlatí ptáci“). • V hasičské
zbrojnici byla instalována výstava z minulosti Dobré. • Započala stavba pivovaru v Nošovicích a
spolu s ním vlečková kolej a transformovna (50).
1977. Naše doberské kino na Hůrkách se adaptuje a přetváří v kulturní stánek. • Byla postavena
druhá budova mateřské školy a spojovací křídlo. • Poprvé bylo setkání 75letých s vedením obce.
• Frýdecký děkanát je přičleněn k olomouckému arcibiskupství. • Přestaly jezdit vlaky tažené
parními lokomotivami. • V říjnu vyrostla mimoúrovňová křižovatka v Místku. Silnice z Ostravy
do Frýdlantu a R48 (tzv. E7) z Olomouce do Českého Těšína se kříží nadjezdem (40).
1987. Začala dvouletá oprava kostela. • Budována nová křižovatka ve městě mezi ulicemi
Revoluční, Rudé armády (dnes Masarykova) a Bruzovská v místě bývalého Lidového domu. • Po
generální rekonstrukci byl zrovozněn koloredovský most přes Ostravici mezi Frýdkem a Místkem.
• Založen šachový odbor při TJ Sokol Dobrá (30).
1997. Založen Klub seniorů. • V naší škole poprvé proběhly malé maturity. • Založen „Šprtec“
a u Kačabaru je zřízen minigolf. • Věž kostela má nově natřenou fasádu. • 8. července — ničivá
povodeň vzala železnou lávku. • Dokončena 4. etapa plynofikace obce — část na Kamenci u cesty
k výzkumnému ústavu, část k Pazderně a u dřevoskladu a pekárny (20).
2007. Začala výstavba automobilky Hyundai v Nošovicích (10).
(O některých zde zmíněných událostech bude psáno v Doberských listech podrobněji.)

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Javorový vrch
V sobotu 22. 10. se uskutečnila 3. letošní
tůra, kdy cílem byl Javorový vrch.
I na tento podzimní termín počasí přálo
a nenáročnou tůru jsme si obohatili také
jízdou historickou lanovkou. Potrápila nás
i doprava, ale díky perfektnímu kolektivu
a internetu jsme vše stihli dle plánu.

Moc děkuji za účast turistů za celý rok
2016 a v novém roce přeji všem hodně zdraví,
štěstí, pohody a těším se na dalších tůrách
v roce 2017.
Za sportovní výbor Renata Friedlová

Tříkrálový turnaj v sálové kopané
TJ Sokol Dobrá ve spolupráci se sportovní komisí rady obce Dobrá pořádá tradiční
Tříkrálový turnaj v sálové kopané, který se
uskuteční v sobotu 7. ledna 2017 od 8:00
v tělocvičně ZŠ Dobrá. Bude se hrát 4 na 4
a časy jednotlivých zápasů budou určeny, až
na místě podle toho, kolik bude přihlášených
mužstev. Mužstvo tvoří max. 7 hráčů a z toho
všichni starší 18 let.

Své závazné přihlášky posílejte buď na
email: honza.filipcik@gmail.com nebo na
tel.: 725 653 699. Počet týmů je omezen, tak
neváhejte a přihlaste svůj tým co nejdříve.
Na Vaši účast se těší pořadatelé. Více informací o pravidlech a přihlášených týmech
naleznete na www.sokoldobra.cz nebo na
facebooku fotbalu.
TJ Sokol Dobrá – oddíl kopané

Poohlédnutí za Podzimním koncertem
Letošní podzimní koncert, v pořadí už
pátý, se opravdu vydařil. Žáci soukromé
hudební výuky Miriam Dýrrové z různých

obcí – Dobré, Dobratic, Morávky, Dolních
Domaslavic, Soběšovic – a nově také žáci
z Dětského domova ve Frýdku-Místku,
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Na hrázi, měli možnost porovnat své výkony
s profesionály - hudebníky a tanečníky, kteří
se postarali o letošní překvapení. Baletní
vystoupení v podání studentů Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě bylo opravdu
nádherné, osvěžující, vtipné a právem sklidilo velké ovace. Taktéž kvarteto příčných
fléten bylo obrovskou inspirací pro všechny
přítomné žáčky. Velkou zásluhu na příjemné
atmosféře večera měla výborná moderátorská
dvojice studentů Janáčkovy konzervatoře
Kateřina Michejdová a Michal Sikora.
Potěšen mohl být tedy každý, kdo má
rád hudbu prezentovanou profesionály nebo

snaživými žáky i ten, kdo obdivuje baletní
umění či herecké schopnosti, které předvedli
moderátoři.
Všichni účinkující byli odměněni velkým
potleskem a bohatým občerstvením.
Úsilí, které vždy stojí celý tento koncert
připravit, je jistě velké, poděkování patří
Miriam Dýrrové a také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na jeho organizaci.
Přála bych všem účinkujícím i nadále tak
úspěšná vystoupení a ještě více posluchačů/
diváků, kteří by mohli potleskem ocenit jejich
snažení.
Miriam Dýrrová, dipl. um.

Billiard – Hockey Šprtec
Ze zákulisí šprtce Kamily Žvakové - 2. díl

LIBOR HOUDA Z ČP 12 V POLSKU
Libor Houda hraje za klub B. H. C. Dobrá již 5. rokem. Za svým klubem dojíždí až z Tábora.
Aktivně se účastní většiny turnajů, na kterých zaobírá přední místa tabulky. Dokáže potrápit
nelehké hráče svou poklidnou, dobře promyšlenou hrou.
Proč hrajete právě za
Dobrou, když máte tým
stovky km od domova?
To je zajímavá otázka.
Samozřejmě mohl bych
hrát i jinde, ale především
se do Dobré vracím rád.
Líbí se mi fungování klubu,
ve kterém jsou super lidi,
žádné přetvářky a zkrátka
jsou zde lidé na nějaké
úrovni. Je tady i spousta
lidí, se kterými se rozumím
a několik, se kterými si
rozumím ještě víc.

Zpočátku se Vás
zeptám, kdo Vás do
Dobré přivedl?
Jak už jsem zmiňoval několikrát, byl to
Dalibor Hájek, se kterým jsem tuto hru hrával
prvně na internátě ve
Volyni. Hrávali jsme to
ve svém volném čase,
klidně i 10 utkání za
den, když jsme se zrovna
neučili. Byla to naše
jediná aktivita, ještě
spolu s fotbalem.
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Teď zpátky k turnaji. Jak na Vás působila
atmosféra na tomto turnaji a kolik bylo tentokrát účastníků?
Na tomto turnaji musím říct, že atmosféra byla super. Ale nebylo to, co bylo třeba
před rokem, když jsme byli v Polsku v Sosnowieci. Tam ta úroveň byla jiná. Bylo tam
i občerstvení, co se týče koblížku a kávy. Tady
to bylo v tom směru trošku chudé. Ale přijelo
sem přes 50 účastníků, což si myslím, že je
krásné číslo.
Dneska se Vám docela dařilo. Jak jste
dopadl a jste spokojen se svým výsledkem?
Celkově jsem skončil na 17. místě. Kdybych to měl rozvést, tak začátek byl super,
jelikož jsem měl ze třech zápasů tři výhry.
Přičemž 3. výhra (1:0) pro mě byla velice
cenný skalp, kdy jsem porazil reprezentanta
Káňu, který patří mezi špičku. Pak už ale
přišlo trápení, jelikož jsem 2 zápasy nevstřelil
ani jednu branku. Tudíž jsem 2x prohrál
a poslední zápas jsem ukončil remízou. Když
to teda shrnu, tak jedna polovina byla super
a druhá byla tragická.

se nebudu se tajit tím, že bych se tam chtěl
dostat, už proto, že jsem obětoval čas, co se
týče fotbalu. A musel jsem to nějak skloubit,
aby bylo dobře, jak v klubu v Táboře, tak
klubu v Dobré. Proto udělám maximum,
abych se tam dostal.
To máte teda náročné, když hrajete i fotbal. Jak se koukáte na celkový výkon týmu na
dnešním turnaji? Překvapil někdo?
Já si myslím, že jo. Třeba Kamila Žvaková,
ta překvapila výborně a vyhrála 1. místo
v ženách. Následně Dalibor Hájek, který
skončil celkově 4. Bohužel si nevzpomenu
na bližší informace o Petru Hadaščokovi.
Ale celkově jako klub jsme si vedli dobře. Ve
4 lidech získat +- 13 bodů je opravdu super.

Narazil jste dneska na někoho, na koho
nerad vzpomínáte?
To se nedá říct. Ale mrzí mě předposlední
2 zápasy, kdy jsem byl jasně lepší, ale bohužel
jsem nedával góly.

Je ještě něco, co byste chtěl dodat?
Já na závěr dodám jen to, že bych byl
rád, kdyby tahle spolupráce s lidmi z B. H. C.
fungovala i nadále. Máme za sebou 6 let
skvělé práce. Držíme skvělou partu. Hlavně
ten kdo začíná, ať vydrží, protože ty výsledky
postupem času přijdou.

Na Mistrovství České republiky postupuje
32 mužů. Máte na tuto kvalifikaci zamířeno?
Já nevím, jak se tam teď pohnuly ty
základní kameny. Ale vím, že jsem byl na
nějakém 47. místě. Takže uvidíme, jak se
teď změní umístění po tomto turnaji. Určitě

Na závěr by mě zajímalo, vzhledem
k tomu, že mi přišlo, že hrajete klidnou hru,
zda jste takový „kliďas“ i ve skutečnosti?
Určitě. Já jsem klidný člověk a máloco
mě naštve. Samozřejmě mě naštvou občas
zápasy nebo jiné věci, ale to je opravdu
zřídka.

Jsem ráda, že jste mi věnoval chvilku.
Přeji Vám mnoho úspěchů. Děkuji.
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Kamila Žvaková, BHC Dobrá
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Billiard – Hockey Šprtec
Český pohár 36 - Ostrava Jih Cup 2016
5. 11. 2016

V posledním velkém turnaji
nikdo z BHC Dobrá nezazářil, v první
dvacítce DALIBOR HÁJEK
Poslední velký turnaj před Mistrovstvím České republiky, které se letos koná
ve Žďáru nad Sázavou. Turnaje se celkem zúčastnilo 66 hráčů a hráček z celé
republiky. Naši hráči odjeli do Ostravy ve
velmi hojném počtu. Nechyběli ani LADISLAV HÁJEK i po delší odmlce DALIBOR
SKLÁŘ. O některých postupujících už bylo
téměř jasno, ale menší střípky se doladit
musely. JAKUBOVI SKLÁŘOVI chyběla
jedna příčka, aby se nominoval mezi osm
nejlepších starších žáků. Jenže v Ostravě to
z jeho strany vůbec nebylo ono, ze sedmi
utkání vybojoval dvě, to mu bodově moc
nepomohlo a skončil až na 52. příčce.
Třikrát za sebou byla zlatá v kategorii
ženy, tentokrát byla však hodně za očekáváním. KAMILA ŽVAKOVÁ, která se
donedávna kochala zlatým hattrickem, se
musela smířit pouze s bronzem, turnaj ji
podle představ vůbec nevyšel a skončila
až na 36. místě. Nejlepší z našich tak byl
kormidelník DALIBOR HÁJEK, asi bylo
vidět zklamání v jeho výrazu, ale 15. místo
je pěkným umístěním. To ho však mrzet
nemuselo, postup z 20. místa na Mistrovství České republiky už měl s předstihem
zajištěný a bude bojovat poprvé v historii
našeho klubu o titul nejlepšího muže pro

rok 2016. Dodávám, že mužů postupuje
celkem 32 a Dalibor figuruje na výborném místě. Našich hráčů však postupuje
víc. Ženy bude obhajovat naše KAMILA
ŽVAKOVÁ, která nastoupila do klubu
až v závěru sezóny, přesto se dokázala
vmístit mezi osm nejlepších žen a tímto jí
gratulujeme a věříme, že na republice jim
ještě předvede, jak Dobrá umí hrát šprtec. Postoupila i naše NINA KRÁLÍKOVÁ
dokonce z pátého místa, bohužel z republiky se musela omluvit z osobních důvodů,
což chápeme a respektujeme její rozhodnutí. Zastoupení na MČR budeme mít i v
kategorii juniorů. PETR HADAŠČOK
a JOSEF STUDENIČ si zahrají mezi osmi
nejlepšími juniory a budeme doufat, že
i v této kategorii dovezeme medaili. JAKUB
SKLÁŘ skončil celkem na 9. místě v kategorii starší žák. Pokud by někdo z osmi nejlepších vypadl, Kuba by měl šanci zahrát si
na velkém turnaji, to už bohužel však není
v jeho rukou. Bylo by moc hezké, kdyby jel
s ostatními reprezentovat. Tímto se sezóna
pomalu chýlí ke konci, budeme držet palce
na rukou i na nohou, aby všichni, kteří
z klubu BHC Dobrá postoupili na MČR,
odehráli výborný turnaj a dovezli co nejvíce
ocenění.
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Kategorie muži:
1. PATRIK JUCHELKA
2. JIŘÍ PELIKÁN
3. PAVEL PELIKÁN
Kategorie junioři:
1. MARTIN BEDNÁŘ
2. SIMON KÁŇA
3. JIŘÍ DOHNAL
Kategorie ženy:
1. VERONIKA GRABINSKÁ
2. MARCELA KADRBOVÁ
3. KAMILA ŽVAKOVÁ
Kategorie st. žáci:
1. MATĚJ KRMÍČEK
2. JAROSLAV VOCÁSEK
3. JOSEF VITULA
Kategorie ml. žáci:
1. JAN DOLEŽAL
2. JAN MATUŠČIN
3. TOMÁŠ KALINA

(SHL SDS EXMOST BRNO)
(FUTURE ÚSOV)
(FUTURE ÚSOV)
(BHL ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)
(GUNNERS BŘECLAV)
(BHC TJ SOKOL BOHUMÍN)
(ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA)
(BHL ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)
(BHC DOBRÁ)
(GUNNERS BŘECLAV)
(BHL ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)
(ZŠ BENEŠOVA MODŘICE)
(GUNNERS BŘECLAV)
(BHC 4. ZŠ MOST)
(BHL ŽĎÁR NAD SÁZAVOU)

Celkové pořadí hráčů BHC Dobrá:
15. DALIBOR HÁJEK
38. PETR HADAŠČOK
35. LIBOR HOUDA
52. JAKUB SKLÁŘ
36. KAMILA ŽVAKOVÁ
55. NINA KRÁLÍKOVÁ
Postupující na MČR ve Žďáru
nad Sázavou:
Muži: DALIBOR HÁJEK
Junioři: PETR HADAŠČOK,
JOSEF STUDENIČ
Ženy: KAMILA ŽVAKOVÁ, (NINA KRÁLÍKOVÁ
- omluvila se z účasti)
St. žáci: JAKUB SKLÁŘ jen pokud by z osmi někdo
nemohl (náhradník)
Josef Svoboda, BHC Dobrá
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58. DALIBOR SKLÁŘ
59. JOSEF STUDENIČ
63. LADISLAV HÁJEK
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Billiard – Hockey Šprtec
2. Liga Družstev 2016 – Morava
5. kolo – 13. 11. 2016 (Ostrava)

Jediná výhra nad Modřicemi
k postupu nevedla, BHC Dobrá končí
sezónu na 6. místě
Do závěrečného kola jsme šli s cílem
pokusit se o zázrak a postoupit do finálového kola. Sestava byla kompletní, nechyběli
JOSEF SVOBODA, JAN BILKO ani DALIBOR HÁJEK, jako náhradníci byli pro toto
kolo zvoleni PETR HADAŠČOK a LIBOR
HOUDA. V odvetě jsme se střetli s Břeclaví.
První vzájemný duel v Brně jsme perfektně
zvládli s výsledkem 5:2, jenže v Ostravě to
bylo všechno jinak. Hned ze začátku jsme
tahali za kratší konec a zaslouženě nám to
vrátili stejným poměrem 5:2. V druhém
utkání nás čekali hráči domácí Ostravy.
Měli jsme před tímto zápasem vyrovnanou
bilanci, tento duel byl však ze všech nejdůležitější, protože se jednalo o to, kdo postoupí
mezi čtyři nejlepší celky z Moravy. Šprtmejkři
na nás ale vlétli jako uragán, jejich hra nám
dělala značné problémy a bylo vidět, že chtěli
to vítězství víc než my a taky se jim to povedlo.
Porazili nás 5:2, a tím nám vzali šanci na
postup. Jen jedinkrát v této sezóně jsme se
potkali s týmem Dragons Modřice, proto
jsme nevěděli, co od nich čekat. Měli mladý

houževnatý celek, věděli jsme, že se krčí na
spodku tabulky, ale nechtěli jsme je podcenit. Ze začátku to bylo celkem vyrovnané,
ale od poloviny jsme měli převahu a využili
jsme svých zkušeností a porazili jsme je 4:2.
Future Úsov, favorit letošní druhé ligy a žhavý
adept na získání titulu, nastoupil proti nám už
potřetí v této sezóně. Jednou jsme s nimi prohráli u nich doma 3:1, v Dobré jsme jim vzali
aspoň bod za remízu 4:4 a tentokrát v Ostravě
se opakoval výsledek z prvního vzájemného
duelu, kde nás přehráli 3:1. Celkově se nám
závěr soutěže nevyvedl, bylo vidět zklamání
ve výrazech našich zkušených borců, ale na
druhou stranu skončit v první sezóně druhé
ligy v půlce tabulky je úspěch, hodnotit to
budeme až koncem roku. Musím však dodat,
že hráči makali celý rok a za to jim moc děkuji.
Přistoupili k této soutěži s pokorou a věděli, že
jednoduché to nebude. Odehráli jsme dobrý
rok a věřím, že v tom příštím roce budeme
úspěšnější než letos a že se popereme o vyšší
patra tabulky. Ještě jednou děkuji celému
klubu i realizačnímu týmu za velkou podporu.

Výsledky závěrečného 5. kola:
BHC DOBRÁ – GUNNERS BŘECLAV
BHC DOBRÁ – ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA
BHC DOBRÁ – BHC DRAGONS MODŘICE „B“
BHC DOBRÁ – FUTURE ÚSOV
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2:5
2:5
4:2
1:3

Konečná tabulka 2. ligy skupiny Morava:
1. Future Úsov

18 13

5

0 79 : 36

437 : 290 * 31 86,11%

2. THE Orel Bohunice

18 10

4

4 77 : 56

458 : 371 * 24 66,67%

3. Gunners Břeclav

18 11

2

5 69 : 56

418 : 351 * 24 66,67%

4. Šprtmejkři Ostrava

18 10

0

8 64 : 51

388 : 344 * 20 55,56%

5. Fluke Kohoutovice

18

8

1

9 59 : 54

395 : 385

17 47,22%

6. BHC Dobrá

18

6

5

7 56 : 60

361 : 377

17 47,22%

7. BHK Orel Boskovice „B“

18

5

3 10 55 : 68

348 : 384

13 36,11%

8. BHC Dragons Modřice „B“ 18

4

3 11 52 : 90

401 : 556

11 30,56%

9. BHL Žďár n.S.

2

1 15 47 : 87

447 : 595

5 13,89%

18

* postupující do finále Druholigového poháru 2016
Konečná tabulka 2. ligy skupiny Morava:
		
1. DALIBOR HÁJEK
2. JAN BILKO
3. JOSEF SVOBODA
4. LIBOR HOUDA
5. JAKUB SKLÁŘ
6. JOSEF STUDENIČ
7. PETR HADAŠČOK
8. VÍTĚZSLAV FOLTÝN

Zápasy:
46
48
39
12
7
2
7
1

Výhry:
19
20
11
4
1
1
0
0

Remízy:
14
10
16
3
1
0
2
0

Prohry:
13
18
12
5
5
1
5
1

Body:
52
50
38
11
3
2
2
0

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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CO JUDISTÉ DOKÁZALI
SOUHRN VÝSLEDKŮ A ČINNOSTI ODDÍLU
JUDA ZA ROK 2016
Za rok 2016 jsme již absolvovali více
než 100 akcí, vybojovali jsme více než
1000 medailí. Zúčastnili jsme se 16 judo
campů v ČR, judo campu ve Francii, na
Slovensku, ve Slovinsku, 4x v Polsku, 3x
v Kosově, v Rakousku, v Německu. Nadstandardní tréninky pro naše borce probíhaly celé léto. 5 našich nejlepších se
připravuje ve střediscích v Ostravě a v Olomouci. Díky olympijskému vítězi Lukášovi
Krpálkovi, se zájem o judo neskutečně
zvedl. Máme novou základnu v Nové Vsi
u Frýdlantu, kde se připravuje 60 dětí.
Na základně ve Frýdku-Místku se připravuje více než 100 dětí. Celková základna
v Dobré 150 členů (školní kroužek, baby

judo, družina, joga) a v Raškovicích téměř
100 dětí.
Poprvé v historii klubu jsme dokázali
postavit dorosteneckou ligu, kde 12 nejúspěšnějších republikových kolektivů, bojovalo dvoukolově ve dvou skupinách. První
tři nejlepší postoupili do finálové skupiny.
Nám se to povedlo. Ve finálové skupině,
jsme zaznamenali historický úspěch a po
roční poctivé práci brali stříbro. Pořádali
jsme 6 kol oddílového mistrovství, kde
všechny naše základny bojují proti sobě.
Této akce se zúčastnilo 180 našich členů +
30 asistentů. Kromě Mistrovství klubu jsme
uspořádali 2 turnaje, kterých se účastnilo
celkem 370 závodníků z ČR i zahraničí.

Zúčastnili jsme se Mistrovství republiky
ve všech mládežnických kategoriích
V různých kategoriích jsme vybojovali
15 mistrovských medailí. V historii klubu je to
nejvíce vybojovaných medailí za rok.
MČR Juniorů – Hranice: 2. místo Natálie
Filipcová 3. místo Karolína Kubíčková, Nikola
Šimková,Vít Jerglík.
MČR Dorostu - Brno: 2. místo Karolína
Kubíčková, 3. místo Simona Gregušová,
Natálie Filipcová.
MČR Starších žáků - Jičín: 3. místo Eliška
Kubíčková, Vojtěch Hronek, Vendula Mecová.

MČR Mladších žáků - Ml. Boleslav: 2. místo
Iveta Kočí, Natálie Majdlochová, 3. místo.
Tomáš Vontor, Adam Žídek.
MČR Družstva - Ostrava: 5. místo Družstvo
dorostenek jsme postavili pouze z našich členek. Kotasová, Filipcová, Šimková, Stachová,
Kubíčková K, Gregušová, Mecová.
MČR Družstva Žáci - Kubíček, Sláma,
Hronek.
MČR smíšených družstev krajů – Týn nad
Vltavou 1. Místo Kubíčková Eliška, Kubíček
Luděk, Sláma Ondřej.
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TOP AKCE ROKU 2016 – DOROSTENECKÁ LIGA
– nejvyšší a nejprestižnější soutěž dorostu
2. místo Šimon Filipec, Kubíček Luděk,
Danek Šimek, Filip Žídek, Kamil Kisza,
Matěj Silvestr, Vojtěch Hronek, Jakub Večeřa
a Patrik Kučák.
Ve všech kategoriích jsme získali
27 krajských medailí z toho 9 titulů Mistra
kraje.
Úspěšně jsme bojovali také na významných mezinárodních soutěžích v Polsku,
na Slovensku, ve Slovinsku, Německu,
Maďarsku, Rakousku, ve Francii. V rámci
propagace našeho sportu jsme předvedli
18 ukázek na společenských a sportovních
akcích v regionu. Uspořádali jsme čtyři
tréninková soustředění, kterých se účastnil
také výběr nejlepších judistů kraje a dva celodenní semináře. Velký úspěch měl letní tábor

v Horní Bečvě, vaječina pro rodiče s dětmi,
spojená s dětským dnem.
Na soutěžích Českého poháru jsme
byli mimořádně úspěšní. Nominaci na
mistrovství republiky si vybojovalo 28 borců
v žákovských a dorosteneckých kategoriích.
Na Českých pohárech s mezinárodní účastí
jsme vybojovali 26 medailí z toho 4 zlaté.
Díky obětavé práci trenérů, asistentů, rodičů
a všech, kteří nám fandí a podporují nás,
můžeme plnit vysněné cíle.
Jsme hrdi na to, že jsme součástí doberského sportu.
Přejeme všem sportovcům a občanům
Dobré krásné vánoce a úspěšný rok 2017.

Kolektiv dorostenců vybojoval stříbro v prestižní dorostenecké lize.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Každý rok začátkem ledna
vychází do ulic skupinky koledníků
a chodí od domu k domu s koledou
a přáním všeho dobrého do Nového
roku. Díky dlouholeté tradici je již
Tříkrálová sbírka mezi lidmi známá
a většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím.
Skupinky koledníků, doprovodné akce
i distribuci pokladniček v našem regionu
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Další ročník sbírky bude probíhat od
1. do 15. ledna 2017.
V Dobré se během Tříkrálové sbírky 2016
vybralo 87 216,- Kč. Úspěch celé akce závisí
na aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují
do sbírky. Vážíme si vašich příspěvků a také
pomoci při koledování.

V roce 2017 bychom rádi
z výtěžku Tříkrálové sbírky nakoupili nové vybavení (počítače, softwary pro zápis klientů, aj.) pro
Charitní pečovatelskou službu,
Centrum Pramínek, Oázu pokoje
a pro Poradenské centrum. Dále
chceme zajistit kvalitní vzdělávání našim
zaměstnancům v Klubu Nezbeda, ve službě
ZOOM, v Terénní službě Rebel. Pro Denní
centrum Maják koupíme nový šicí stroj,
který poslouží při pracovní terapii. Z výtěžku
rovněž částečně pokryjeme náklady nového
vozidla pro Charitní ošetřovatelskou službu.
Děkujeme za vaši pomoc a podporu.
Více informací o sbírce najdete na
www.trikralovasbirka.cz
Renáta Mecová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity
Frýdek-Místek

Vánoční zamyšlení
Vánoce, svátky klidu a pokoje se nám opět přiblížily.
Krajina upadá do zimního spánku. A co člověk?
Nechce si ani chvilku najít pro sebe, pro své přátele a pro Boha.
A přitom, každý z nás v hloubi lidské duše
má hluboce zakořeněnou touhu po pokoji, lásce a věčné radosti.
Jde jen o jedinou věc, zastavit se a ztišit.
Tam někde v nitru naší duše na nás čeká živý Bůh.
Už od okamžiku narození, kdy jsme přišli na tento svět,
od té chvíle klepe na dveře našeho srdce a chce, abychom mu otevřeli.
U těch, kteří se mu otevřeli při svatém křtu,
nechal v jejich nitru vytrysknout dokonce pramen věčného života.
Právě o Vánocích Bůh čeká, až vstoupíme i my a setkáme
se s Ním, se svým skutečným životem.
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Ale bez zastavení, ztišení a ponoření se do modlitby je setkání
s Bohem jen zbožným přáním. Proto nás také Ježíš vybízí:
„Zajeď na hlubinu“, ponoř se v modlitbě hlouběji do svého srdce.
Vždyť na hladině se často zmítají vlny
hnané bouří, ale v hlubinách lidského nitra je klid a pokoj.
Možná si teď říkáte, kde vzít čas na to, abych se mohl v bouři
a shonu života ponořit do hlubin svého srdce.
Do toho místa, kde přebývá Bůh.
A hlavně, kdy sestoupit do hlubin svého srdce?
O Vánocích máme jedinečnou příležitost, neboť Bůh přichází na svět.
Celý křesťanský svět se chystá oslavit Ježíšovo narození.
Jednorozený Boží Syn, který se vtělil, se má opět narodit.
Bůh samotná Láska, Štěstí, Plnost, všechno Dobro bez
konce, přichází do světa plného nelásky, lidské zloby,
aby všechno obnovil ve svém milovaném Synu.
Ano, právě nyní o Vánocích, Bůh chce opět přijít na svět,
ale už ne v jeskyni, ale v srdci člověka.
Jen jde o to říci, jako Maria, své jasné a neodvolatelné ano.
Na tom všem je úžasné, že Maria je člověk z masa a kostí,
tak jako my, a proto i my smíme říci Božímu vtělení své ano.
Jak málo stačí, jediné slůvko, touha, ztišení a Bůh se stává blízkým.
Potom v našem nitru zavládne pravý pokoj, po kterém všichni tolik toužíme.
Pokojné svátky přeje otec Marek Kozák

Bohoslužby Vánoce 2016
24. 12. 15:00 Dobrá mše svatá pro děti s rodinami
22:00 Dobrá půlnoční
25. 12. 8:00 Dobrá
10:30 Dobrá
26. 12. 8:00 Dobrá
10:30 Nižní Lhoty
31. 12. 8:00 Dobrá
15:00 Prašivá
1. 1.

8:00 Dobrá
10:30 Dobrá
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Bohoslužby příští rok 2017
Malá pouť: úterý 13. 6. v 10:30 a 17:45 hod.
Velká pouť: neděle 18. 6. v 10:30 hod.
Pouť dětí s otcem biskupem: sobota 1. 7. v 10:30 hod. Kamenité a Prašivá
Krmáš: neděle 22. 10. v 10:30 hod.
Silvestr: neděle 31. 12. v 15:00 hod.
Ostatní mše sv. červenec a srpen
- každá středa v 17:45 hod.
- každá neděle v 10:30 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Jako nájemníci bytového domu č.p. 39 bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Dobrá,
konkrétně Ing. Chýlkovi, který nechal se svými pracovníky opravit sušárnu prádla ve sklepních
prostorách domu a dále vybudovat chybějící zamykatelný sklípek.
Při této příležitosti chceme také poděkovat paní Elišce Andrlové za její pomoc a ochotu.
Děkujeme

MUDr. Petr Moravec – obvodní lékař
ve dnech 27. 12. – 30. 12. 2016 NEORDINUJE.
Zástup na středisku Lučina.

MUDr. Iva Kučerová – Dětský lékař Dobrá
14. 12. středa
15. 12. čtvrtek
16. 12. pátek

14.30 – 16.00 hod.
07.30 – 09.00 hod.
07.30 – 09.00 hod.

Mladá rodina s jedním dítětem hledá bydlení/pronájem bytu nebo rodinného
domečku v Dobré a okolí. Možnost nastěhování nejlépe po Novém roce.
Za případné nabídky budeme vděčni na tel. 774 821 096.
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Tisková zpráva SmVaK - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Zabezpečme vodoměry
před zamrznutím!
Výměnu poškozeného vodoměru platí zákazníci,
kteří za něj nesou odpovědnost
Ostrava 16. 11. 2016 – Před zimou
a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se zaměřit také na
to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr. Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme
se nepříjemným situacím, které mohou mít
kromě našeho pohodlí negativní dopad také
na naši peněženku.
Kroky, které je nutné podniknout, do značné
míry závisí na tom, kde je daný vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovním
prostoru v šachtě, je potřeba zkontrolovat její
pečlivé uzavření tak, aby nedocházelo k zbytečnému prochlazování vnitřního prostoru šachty.
Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce,
kde mohou zmrznout, je nezbytné opatřit poklop
tepelnou izolací. Je možné použít například polystyren nebo minerální izolační vatu – nikoliv však
skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů
společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř nemovitosti, je vhodné zabránit vystavení vnitřní
instalace a vodoměru účinkům mrazu například
vnější tepelnou izolací. Je potřeba zkontrolovat,
zda nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například otevřeným, případně rozbitým
sklepním oknem. Teplota v daném prostoru
by se měla dlouhodobě pohybovat nad bodem
mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné
obalit izolačním materiálem.
„K poškození vodoměru může dojít také
v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní
instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou
teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo

otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou
vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je
nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí
vodoměru vysokou teplotou při jeho ohřevu je
zjistitelné po jeho demontáži,“ popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození
vodoměru mají negativní finanční dopad na
zákazníka, od něhož společnost SmVaK Ostrava v daném případě vyžaduje náhradu škody
spočívající ve výměně poškozeného vodoměru.
Zákazníci totiž plně odpovídají za jeho zabezpečení. Celková částka se pak odvíjí od aktuální
prodejní ceny daného typu vodoměru a času
potřebného pro jeho montáž. Přesáhne však
částku 2 000 korun.
Před zamrznutím je třeba chránit také
vodovodní přípojku. Základním faktorem je
to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná
hloubka, kde se doporučuje jako minimální krytí
potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až
do 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde
místa venkovních uzavíracích armatur, místa se
sníženým krytím (např. přechody vodních toků),
souběhy s potrubím dešťových kanalizací, apod.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail: marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Právní záležitosti

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

JUDr. Marcela Žoričová,
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!

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

MotoZem hledá pro posílení týmu
nového kolegu/novou kolegyni na pozici:

PRODEJNÍ ASISTENT/KA
Náplň práce:

- komunikace se zákazníky, zákaznický servis
- správné ocenění zboží, péče o prodejnu
- znalost produktů

Požadujeme:
-

znalost náhradních dílů na motocykly
znalost práce na PC
samostatnostný a zodpovědný přístup k práci
asertivní přístup k zákazníkům

Nabízíme:
-

zajímavou práci v úspěšné a dynamicky se rozvíjející firmě
práci na hlavní zaměstnanecký poměr
prostor pro Vaši kreativitu a realizaci dobrých nápadů
možnost kariérního růstu
zaměstnanecké slevy, motivační programy, firemní akce
vstupní zaškolení a pravidelná školení
příjemné pracovní prostředí
nástup možný ihned

Místo výkonu práce: Dobrá 72, 739 51

Splňujete-li výše uvedené požadavky a chcete-li se stát součástí našeho týmu,
zašlete svůj životopis společně s fotografií a průvodním dopisem do 31.12.2016
na emailovou adresu martin@motozem.cz

11/2016

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308
558 412 311
		
558 412 307
		

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

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

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

558 412 309 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
		majetku a investic
--------------739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu
--------------558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová
Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
středa
pátek
sobota

zimní období (listopad – duben)

letní období (květen – říjen)

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

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

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace Ministerstvem kultury ČR č.E 12337. Výtisk zdarma.
Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 9. 1. 2017 do 12.00 hodin.
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