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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vás pozval na 17. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které je
svoláno na pondělí 18. prosince 2017 od
17 hodin. Mimořádně se bude zasedání
zastupitelstva konat v budově Obecního
úřadu, v zasedací místnosti ve 2. poschodí.
Na programu bude schválení rozpočtu
obce pro příští rok 2018, dále přijetí obecně
závazných vyhlášek o místních poplatcích
nebo vyhlášky o veřejném pořádku a zachování nočního klidu. Dále budou projednávány rozpočtové změny a další záležitosti.
Rada obce na svém zasedání 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 domácnostech, za což Vám chci také
poděkovat.
Začátkem října jsme zahájili realizaci
akce Rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch kolem budovy obecního úřadu v Dobré. V současné době probíhají
stavební práce a s tím souvisí také některá
omezení provozu pro motoristy i chodce
v okolí obecního úřadu. Chtěli bychom požádat všechny účastníky silničního provozu
o maximální opatrnost, aby nedošlo k nějakému úrazu. Stavba bude probíhat dle klimatických možností i v zimních měsících.
Moc děkuji všem pořadatelům kulturních, společenských a sportovních akcí,
které proběhly v listopadu. Na fotografie
a videa ze všech akcí se můžete podívat

na našich stránkách: www.facebook.com/
Obec-Dobrá-oficiální-stránky.
V těchto dnech obdržíte do svých domovů Obecní kalendář Dobré pro rok 2018.
Jak už jsme Vám psali, nový kalendář bude
obsahovat spoustu fotografií ze soutěže pro
amatérské fotografy, kterou jsme letos opět
uspořádali. Pokud do některé domácnosti
kalendář nějakým nedopatřením nebude
doručen, pak máte možnost si jej vyzvednout v úředních hodinách přímo na podatelně obecního úřadu.
Velmi rád bych poděkoval za dobrou
spolupráci všem stavební společnostem,
které v naší obci letos prováděly investiční
akce. Rovněž chci poděkovat pracovníkům
Technických služeb ve Frýdku-Místku, a.s.,
za krásné instalované vánoční osvětlení
centra naší obce. Výzdoba je doplněna tradičním vánočním stromem u kostela Svatého Jiří, který nám zajistil pan Karel Klimek,
kterému také děkujeme. V letošním roce to
vše bylo navíc rozšířeno a doplněno slavnostním Rozsvěcováním vánočního stromu
v neděli 3. prosince. Dále chci poděkovat
všem zaměstnancům obecního úřadu, zaměstnancům příspěvkových organizací základní školy, mateřské školy, místní knihovny a všem partnerům z místních spolků
a dobrovolných organizací za výbornou
celoroční spolupráci.
Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, 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 novém roce 2018!
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Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Konec roku se blíží…
Vánoce jsou za dveřmi…
A proto mi dovolte – milí spoluobčané
– pronést pár vět s blížícím se koncem roku
2017.
Vánoce jsou označovány jako svátky
klidu, pohody a míru. O době předvánoční
tato slova však neplatí. Všichni se snažíme
zkrášlit své příbytky, uklízíme, myjeme okna,
osvětlujeme okna, stromy v zahradě, někdy
i celé domy, píšeme si seznamy chybějících
věcí, s hrůzou zjišťujeme, že zdaleka nemáme dárek pod stromeček pro všechny blízké, vydáváme se na obchodní cesty do všech
možných super a hypermarketů, sledujeme
poslední slevy zboží v reklamách… a pak – po
těch všech hektických přípravách – v klidu
nazdobíme stromeček, zapálíme i tu poslední svíčku na adventním věnci a jsou tady…
Vánoce, svátky klidu, pohody a míru.
Omlouvám se za výše uvedený popis
vánočního období. Rok co rok si totiž říkáme, že letos to bude jinak, dárky nakoupí-

me s předstihem, neutratíme příliš mnoho
peněz, úklid si naplánujeme, nikam do velkých obchodů přece nepojedeme, užijeme si
té atmosféry, protože od toho přece Vánoce
jsou. Ovšem opak je pravdou. Všechno je
stejné jako v roce minulém, jen my a naši
nejbližší máme společně o jeden rok více,
o celý rok zkušeností více, ale tradici Vánoc
neměníme, a to je vlastně dobře.
Proč? Protože o Vánocích bývá dobrým
zvykem, že se aspoň na jeden svátek sejde
celá rodina, byť jsou její jednotliví členové
rozeseti po široširém okolí, třeba i v cizině.
Vánoční čas je (bohužel ne všechny…) přivolá do rodného hnízda, společně se vzpomíná, povídají se historky, veselé i smutné,
a navečer zacinká zvoneček a všichni přecházejí k vánočnímu stromečku. Rozbalují
se dárky, je slyšet radostné výkřiky dětí, někdo s úzkostí sleduje výrazy tváří obdarovaných, mají radost, nemají?

POZVÁNKA
V Ý S T A V A - Chata na Prašivé
16. prosinec 2017, ZŠ Dobrá, od 8:30 do 11:30 hodin
Chcete se dozvědět více o Prašivé – o minulosti hory Prašivá, historii chaty Prašivá, Klubu
českých turistů a jeho dalších horských chatách a zároveň nakouknout také pod pokličku
současných prací na obnově chaty?
Pak neváhejte a zavítejte na výstavu!
Výstava se uskuteční v rámci programu „Vánočního jarmarku“ v základní škole v sobotu
16. prosince 2017 od 8:30 do 11:30 hodin v učebně zeměpisu v přízemí „nové“ školy.
K místu výstavy přivedou všechny zájemce směrové šipky.
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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Přátelé, dovolím si uklidnit vás – vždyť
přece největší radost mají ti, kdo obdarovávají! A vězte, přestože se někdy netrefíte
do vkusu obdarovaného, nezoufejte, vy jste
jim radost udělat chtěli a oni si to postupem
času sami uvědomí.
Závěrem bych Vám chtěl popřát klidný
konec roku, sváteční dny vánoční prožijte

v kruhu těch nejbližších, zavzpomínejte na ty,
které jste znali a pro něž byl letošní rok tím
posledním mezi námi. I přesto zkuste najít
v srdcích úsměv, neboť lásky tam máte vrchovatě, na rozdávání – podělte se se svými
nejbližšími o Ni, a nebojte, oni vám Ji vrátí.
Krásné Vánoce 2017 všem.
Milan Stypka

Projekt „Zdravé stárnutí
v Moravskoslezském kraji“
Projekt „Zdravé stárnutí
v Moravskoslezském kraji“
V polovině listopadu byly všechny obce moravskoslezského kraje informovány pracovníky
Moravskoslezského kraje o projektu „Zdravé
stárnutí v Moravskoslezském kraji“.
Záštitu nad tímto projektem drží pan Jiří
Navrátil, náměstek hejtmana kraje.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou záležitost, která svou podstatou a smyslem
„umí“ seniorům být nápomocna v širokém spektru lidského počínání, potřeb a přání, jeví se jako
více než vhodné Vás s tímto projektem prostřednictvím následujících informací blíže seznámit.
Nyní už má prostor text pana náměstka
(tento jsem si dovolil na některých místech zkrátit nebo upravit):
Dovolte, abych Vás touto cestou informoval
o vzniku a činnosti kontaktních míst v Moravskoslezském kraji, která jsou zaměřena na cílovou skupinu seniorů, a jejichž činnost mohou
využít také obyvatelé vaší obce/vašeho města.
V rámci projektu Moravskoslezského
kraje s názvem „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“, jenž byl podpořen v rámci
Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“), vznikla v roce 2017 na území kraje 4 nová kontaktní

místa pro seniory, tzv. „Senior Pointy“, jejichž
provoz je prostřednictvím tohoto projektu zajištěn vždy jeden pracovní den v týdnu. Zároveň
byly v rámci projektu podpořeny 2 již fungující
Senior Pointy v Ostravě a Frýdku-Místku, a to
formou rozšíření otevírací doby těchto kontaktních míst rovněž o jeden pracovní den v týdnu.
Zajištění realizace výše uvedeného projektu
bylo realizováno v úzké spolupráci s městy Moravskoslezského kraje.
Senior Pointy, které jsou v současné době
zřízeny ve městech Bruntál, Frýdek-Místek,
Karviná, Kopřivnice, Opava a Ostrava, poskytují následující činnosti:
• specifické odborné konzultace,
• nabídka informací o místních a regionálních
seniorských sdružení a zájmových spolcích,
partnerech poskytujících seniorům slevy aj.,
• aktivní vyhledávání a propagování kulturních, společenských a volnočasových aktivit
zacílených na seniory,
• osvětová činnost (pořádání přednášek a besed) v oblastech, kde je zvýšené riziko ohrožení seniorů (bezpečnost, prevence, zdraví aj.),
• možnost využití bezplatného internetového
připojení.
Senioři žijící v uvedených městech a okolí
tak mohou využít specifických konzultací v ob-
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lastech, jež mohou být pro ně z důvodu nízké
informovanosti ohrožující. Senior Point pak
vyjma prostoru pro společenský a sociální
kontakt může působit ve smyslu prevence negativních jevů (jako například nekalé prodejní
praktiky), jimž mohou být senioři vystaveni.
Jednou z činností, která je tímto kontaktním místem také nabízena k využití, je možnost osobní registrace osob od 55 let věku do
samostatného projektu Senior Pas.
Moravskoslezský kraj projekt Senior Pas
podporuje i finančně od června letošního roku.
Podstatou tohoto projektu je podpora osob
od 55 let věku formou uceleného a jednotného
systému slev. Po bezplatné registraci jsou těmto osobám vydávány karty (tzv. Senior Pasy),
které slouží jako průkaz opravňující držitele
čerpat slevy u sítě poskytovatelů slev, pro které
je zapojení do projektu bezplatné.
Karta je vystavována na jméno držitele, je
nepřenosná a má neomezenou platnost a celorepublikovou působnost. Podrobnosti o způsobech, jak je možné se do projektu registrovat, seznam poskytovatelů slev nebo konkrétní
informace o způsobu uplatňování slev naleznete na adrese www.seniorpasy.cz.
Slevy jsou poskytovány v rozsahu od 5 do
50 %, a to převážně v oblasti zdraví, kultury, volného času či gastronomie. V Moravskoslezském
kraji je aktuálně zapojeno více než 100 poskytovatelů slev.
Konkrétnější informace o provozovaných
Senior Pointech, včetně údajů o místě jejich
poskytování a provozní době, si Vám dovoluji zaslat v přílohách tohoto dopisu. Rovněž
přikládám informační leták o projektu Senior
Pas.
Ocením také návrhy potencionálních poskytovatelů slev pro seniory, působících na
místní úrovni, tj. ve Vaší obci či jejím blízkém
okolí, u nichž byste uvítali jejich zapojení do
projektu Senior Pas.

Věřím, že nabídka výše uvedených činností, bude pro seniory vaší obce a okolí zajímavá
a budou jí využívat.
Jsem nesmírně rád, že se nám daří realizovat záměry, jež vycházejí z potřeb identifikovaných na lokální úrovni. Snahou Moravskoslezského kraje je pokračovat v těchto aktivitách
i do budoucna.
Osloví-li Vás myšlenka podpory seniorských aktivit formou zřízení Senior Pointu,
budu rád, obrátíte-li se na Moravskoslezský
kraj s vyjádřením zájmu, kdy s Vámi budou
následně zahájena jednání o možnosti případného zřízení a provozu Senior Pointu na území
vašeho města/vaší obce.

Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje

Pokud jste text dočetli až do samotného
závěru, zjistili jste – spolu se mnou – že informace tohoto typu jsou velmi důležité pro skupinu obyvatel 55+. Člověk by měl vědět, kam
se může obrátit, postihnou-li ho výše uváděné
problémy, měl by být informován o tom, kde
může najít pomoc, radu, řešení.
Město Frýdek-Místek je sice blízko, ale
přesto se vkrádá myšlenka, zda by nebylo
vhodné uvažovat o zřízení Senior Pointu také
v naší obci, nebo v některé obci Sdružení obcí
povodí Morávky.
Přílohou textu je rovněž leták. Zde najdete
všechny potřebné údaje o místě, provozní době
a obsahu činností nejbližšího Senior Pointu
ve Frýdku-Místku.
V tomto vydání Doberských listů naleznete
také Žádost o registraci Senior Pasu. Pozorně
si vše přečtěte, po zvážení žádost vyplňte a zašlete na uvedenou adresu.
Jen čas ukáže, jak bude zařízení využíváno,
jaké výhody s sebou celý program „Zdravého
stárnutí“ občanům kraje i naší obce přinese.
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POZOR – ZMĚNA U TŘÍDĚNÍ SKLA
OD 1. 1. 2018 SE JIŽ NEBUDE ZVLÁŠŤ TŘÍDIT SKLO ČIRÉ A BAREVNÉ
Dochází ke sloučení sběru a svozu čirého a barevného skla
Oznamujeme všem občanům obce, že po dohodě se svozovou společností Frýdecká skládka, a.s. dochází s účinností od 1. 1. 2018 ke sloučení sběru a svozu čirého a barevného skla
tzn., že sběr a svoz skla z bílých a zelených nádob bude prováděn společně.
Ke změně systému sběru skla přistoupila společnost na základě požadavků mnoha obcí
sloučit sběr a svoz čirého a barevného skla a také s ohledem na skutečnost, že sklárny jsou
v dnešní době schopny dotřídit čiré sklo od barevného na svých třídicích linkách a není
proto nutné třídit sklo přímo u původce.
S ohledem na zavedení změny ve sběru skla budou zvony na bílé sklo označeny zelenou nálepkou „Barevné sklo“ a bude do nich možné odkládat bílé i barevné sklo.
Tedy – od ledna 2018 vhazujeme veškeré sklo do nádob zelených i bílých.

Sběrný dvůr Dobrá
Už to máme dva roky, co je náš sběrný
dvůr otevřen.
Tak jen pár připomenutí….
Využívat náš sběrný dvůr mohou občané (fyzické osoby s trvalým pobytem v obci
Dobrá), kteří se prokáží občanským průkazem a vlastníci nemovitostí v obci Dobrá,

kteří zaplatí poplatek za odpad a prokáží se
dokladem o zaplacení.
Také je náš sběrný dvůr místem zpětného
odběru vyřazeného elektrozařízení a elektroodpadu, který mohou občané, bez ohledu na
jejich bydliště, zde odevzdávat.
Více na webových stránkách obce v záložce Sběrný dvůr.

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
– o vánočních svátcích a na Nový rok
Pátek 		
Sobota 		
Pondělí		
Středa		
Pátek 		
Sobota 		
Pondělí		

22. 12. 2017
23. 12. 2017 		
25. 12. 2017		
27. 12. 2017		
29. 12. 2017
30. 12. 2017 		
1. 1. 2018		

14.00 - 17.00 hodin
8.00 - 12.00 hodin
ZAVŘENO
14.00 - 17.00 hodin
14.00 - 17.00 hodin
8.00 - 12.00 hodin
ZAVŘENO
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Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2017
8. 1., 5. 2., 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. 3. 1. 2018, 7. 2. 2018 v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

OZNÁMENÍ o době a místu konání
volby prezidenta České republiky

konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018;
případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Starosta obce Dobrá dle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky v obci Dobrá se uskuteční
v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Dobrá
je ve volebním okrsku 1 a volebním okrsku 2 budova Základní školy Dobrá, Dobrá č. 860,
víceúčelový sál, 1. poschodí (přístavba nad školní jídelnou, vchod z boční strany).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola volby prezidenta se tato uskuteční
V pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
V sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
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Informace o způsobu hlasování při volbě
prezidenta České republiky na území České republiky (2018)
která se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
a případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Volba prezidenta České republiky se koná
ve dvou dnech, na území České republiky
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do
22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00
hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo
volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna
2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém
kole volby může volit i státní občan České
republiky, který alespoň druhý den druhého
kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku
18 let.

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl
u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej
přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České

republiky, popřípadě zvláštním volebním
okrsku vytvořeném při zastupitelském
nebo konzulárním úřadě České republiky
v zahraničí
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo
zvláštního seznamu voličů obdrží volič
od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského
úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu
městského obvodu nebo městské části.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro
každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je, mimo
jiné, uvedena příslušnost k určité politické
straně nebo politickému hnutí nebo údaj,
že je bez politické příslušnosti. Dále je zde
uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem
úředního razítka Ministerstva vnitra.
Hlasovací lístky pro první kolo volby
jsou starostou obce distribuovány voličům
nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do
9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich
poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je
možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje
na voličský průkaz, může obdržet hlasovací
lístky na požádání ve volební místnosti.
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Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak
neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo
provedení různých oprav na hlasovacím lístku
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho
patrny potřebné údaje. O neplatný způsob
hlasování jde, je-li v úřední obálce několik
hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič
tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže
sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní
postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.

Druhé kolo volby prezidenta
České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných
hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo
volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního
kola volby prezidenta České republiky.
Případné druhé kolo volby prezidenta České
republiky se koná ve dvou dnech, na území
České republiky v pátek 26. ledna 2018 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kandidáti

Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.
Pokud se na prvním místě umístilo více
kandidátů se stejným počtem odevzdaných
platných hlasů oprávněných voličů, postupují
do druhého kola všichni tito kandidáti pouze
z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných
voličů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby
prezidenta kandidát z prvního místa a všichni
kandidáti z druhého místa.
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Pokud kandidát, který postoupil do druhého
kola volby prezidenta, přestane být volitelný
za prezidenta republiky před druhým kolem
volby prezidenta anebo se práva kandidovat
vzdá, postupuje do druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby
prezidenta získal další nejvyšší počet platných
hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů
postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo
volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se
ho pouze jeden kandidát.
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší
počet platných hlasů oprávněných voličů.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební
místnosti.
Možnost hlasovat na voličský průkaz při
volbě prezidenta České republiky v roce 2018
Volič, který se nebude zdržovat v době volby
prezidenta České republiky konané ve dnech
12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo
ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může
hlasovat za podmínek stanovených zákonem
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě
prezidenta republiky), ve znění pozdějších
předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv
stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky,
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Zákonem č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé další zákony, byla s účinností od 13. dubna 2017 vypuštěna možnost
zažádat o voličský průkaz v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na základě vyhodnocení rizika, které
je spjato s elektronickým podpisem; zatímco
doposud byl uznávaný elektronický podpis vedle
jména a příjmení spojen i s „identifikátorem
MPSV“, který umožňoval osobu jednoznačně
identifikovat, nově je - v souvislosti s nařízením
EP a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce (nařízení eIDAS)
- u kvalifikovaného elektronického podpisu jen
jméno a příjmení.
Zákon o volbě prezidenta republiky upravuje v § 33 způsob a podmínky, za nichž lze
ode dne vyhlášení volby požádat obecní úřad
příslušný podle místa trvalého pobytu voliče
o vydání voličského průkazu.
Žádost lze podat
• osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti
učiní úřední záznam, ve kterém veškeré
potřebné údaje uvede; o vydání voličského
průkazu touto formou lze požádat až do
okamžiku uzavření stálého seznamu voličů,
tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin.
• podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede
dnem volby, tj. do 5. ledna 2018 příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání
žádosti o vydání voličského průkazu není
žádný předepsaný formulář. Podání může
být učiněno v těchto formách:
o a) v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl
volič, který o vydání voličského průkazu
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žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
Úřední ověření podpisu voliče provádějí
1. úřady, kterými jsou podle zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
(zákon o ověřování), ve znění pozdějších
předpisů:
1a) krajské úřady, obecní úřady obcí
s rozšířenou působností, obecní úřady,
úřady městských částí nebo městských
obvodů územně členěných statutárních
měst a úřady městských částí hlavního
města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
1b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky,
2. notáři na základě zákona
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle
ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví,
že od poplatků jsou osvobozeny úkony
pro účely využití volebního práva. Tuto
skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí. Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za
provedení správního úkonu podle § 8a
odst. 2 a 3 zákona č. 365/2000 Sb., o in-

formačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, požadovat poplatek.
Poplatek požadují i notáři.
o b) v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince
2017, předá osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/
vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však
k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou
adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz
lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu
zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl
hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby
dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude
voličský průkaz předán a následně je možné
přistoupit k hlasování.
Podle ustanovení § 41 zákona o volbě prezidenta republiky, při samotném aktu hlasování, volič, který hlasuje na voličský průkaz,
po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem; zároveň odevzdá okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové
volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po
záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu
voličů obdrží od okrskové volební komise
nebo zvláštní okrskové volební komise sadu
hlasovacích lístků (pokud volič nemá hlasovací lístky k dispozici) a prázdnou úřední
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obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, nebude
mu hlasování umožněno.
Dostaví-li se volič s voličským průkazem do
volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu
voličů, okrsková volební komise poznámku
o vydání voličského průkazu zruší, voličský
průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů a voliči po prokázání totožnosti a státního
občanství České republiky umožní hlasování.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní
úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán
ve zvláštním seznamu voličů.
Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze
o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní
úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první
a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných
podmínek požádat také v době mezi prvním
a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř.
zastupitelský úřad v této době může vydávat
voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj.
do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.
Možnost volit při volbě prezidenta České
republiky v roce 2018 v nemocnici nebo v obdobném zařízení
Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, školském zařízení
pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve školském zařízení pro preventivně
výchovnou péči nebo v jiném obdobném za-

řízení v obci může oprávněný volič za splnění
podmínek zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve
znění pozdějších předpisů, rovněž uplatnit své
aktivní volební právo. Má několik možností,
jak postupovat, odvislých do určité míry od
charakteru jeho pobytu nebo hospitalizace,
a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.
V případě, že lze předpokládat, že bude volič
dlouhodobě v nemocnici nebo v obdobném
ústavu a zařízení a bude tam i v době volby
prezidenta České republiky, osoba stojící
v čele tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl
uplatnit své volební právo.
Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem
dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného zařízení. Hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá
okrsková volební komise před hlasováním.
Na základě ustanovení § 32 zákona o volbě prezidenta republiky zapíše do zvláštního seznamu tyto voliče obecní úřad. Údaje
o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na
základě svého zápisu do zvláštního seznamu
voličů, předá osoba stojící v čele příslušného
zařízení obecnímu úřadu, městskému úřadu,
magistrátu, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního
města a úřadu městské části hlavního města
Prahy v jejich územním obvodu nejpozději
4 dny před začátkem hlasování (tj. 8. ledna 2018 do 14.00 hodin; v případě druhého
kola volby do 22. ledna 2018 do 14.00 hodin).
Potvrzení o provedeném zápisu zašle obecní
úřad, u kterého byl volič zapsán do zvláštního
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seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je volič
zapsán ve stálém seznamu voličů (tj. kde má
trvalý pobyt). Dva dny před zahájením voleb
(tj. 10. ledna 2018 v 16.00 hodin; v případě
druhého kola volby 24. ledna 2018 v 16.00
hodin) obecní úřad zvláštní seznam uzavře
a předá okrskovým volebním komisím jeho
výpis obsahující údaje shodné s údaji zvláštního seznamu voličů; doporučuje se samostatně pro každé zařízení. S tímto výpisem,
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky se okrsková volební komise dostaví do příslušného zařízení, kde po prokázání totožnosti a státního občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním dokladem voliči umožní hlasovat.
V případě krátkodobého pobytu nebo
v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny
volby prezidenta bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na
který volič může volit v jakémkoliv volebním
okrsku na území České republiky. V případě,
že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dny
volby nakonec bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může zde
na tento voličský průkaz hlasovat. Hlasování v těchto zdravotnických zařízeních zajistí
okrsková volební komise, v jejímž územním
obvodu se dotčené zařízení nachází, a to po
předchozím požádání u příslušného obecního úřadu, v jehož správním obvodu se zdravotnické zařízení nachází, nebo ve dny voleb
u příslušné okrskové volební komise, nejlépe
prostřednictvím osoby stojící v čele příslušného zdravotnického zařízení. Voličský průkaz
poté volič odevzdá členům okrskové volební
komise, kteří se dostaví do zdravotnického
zařízení s přenosnou volební schránkou a po

prokázání totožnosti a státního občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem volič obdrží
úřední obálku s úplnou sadou hlasovacích
lístků a bude moci hlasovat.
Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném
zdravotnickém zařízení, má místo trvalého
pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato
nemocnice či zařízení. V tomto případě lze
využít ustanovení § 41 odst. 8 zákona o volbě
prezidenta republiky, na základě kterého volič
může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad nebo ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Při hlasování postupují členové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení
mimo území volebního okrsku, kde má volič
trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu
voličů, tj. ode dne 10. ledna 2018, v případě druhého kola volby 24. ledna 2018, od
16.00 hodin, a volič nemá voličský průkaz,
je tato skutečnost považována za faktickou
překážku ve výkonu volebního práva.
Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve
zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku,
kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické
zařízení nachází, nemůže okrsková volební
komise umožnit hlasování.
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Oznámení SmVaK Ostrava, a.s.
o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2018
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2018 takto:
Cena v Kč/m3
Voda pitná (vodné)

37,08 Kč/m3 (bez DPH) 42,64 Kč (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné)

33,42 Kč/m3 (bez DPH) 38,43 Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2018, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Z činnosti Komise pro rodinu
a občanské záležitosti při RO Dobrá
Končí rok 2017, a tak mi dovolte malé
zamyšlení nad tím, co se v tomto roce
událo.
Komise pro rodinu a občanské záležitosti již tradičně uspořádala v měsíci březnu a září burzu jarního a zimního dětského oblečení, v květnu sbírku pro Diakonii
Broumov a nově v měsíci srpnu proběhla
akce nazvaná Sbírka pro Elišku. V dubnu
se uskutečnilo pod vedením aranžérky paní
Ivy Figurové Velikonoční kreativní tvoření.
V červnu jsme v sále ZŠ uspořádali již potřetí
setkání občanů obce Dobrá, kteří se v letošním roce dožili 70 a 75 let. Jako každý rok tak
i letos někteří členové komise vypomáhali
při Dni dětí a Velké Doberské.
Novou akci pro děti byla v říjnu Procházka pohádkovým lesem, o které jsem se
zmínila v minulém čísle Doberských listů.

V měsíci listopadu proběhla ještě burza
hraček a sportovního dětského vybavení, na
kterou letos 13 maminek nabídlo k prodeji
217 ks hraček a sportovního vybavení. Nakupovat přišlo asi 34 maminek. Prodalo se
84 ks věcí celkem za 6 210,- Kč. Děkujeme
maminkám, které neprodané věci věnovaly
na charitu. Rovněž jsme v měsíci listopadu
uspořádali „Kreativní tvoření“, zaměřené
na adventní a vánoční výzdobu.
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 15 občanů, 85 let 7 občanů,
90 let 11 občanů a více než 90 let se dožilo 12 občanů, při čemž nejstarší občanka
oslavila 96 let.

- 13 -

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 při zajištění programu, občerst-

vení nebo s námi spolupracují při našich
akcích.
Všem občanům obce Dobrá přeji pokojné
prožití vánočních svátků a v roce 2018 přeji
všem hlavně zdraví, Boží požehnání, spokojenost a rodinnou pohodu.
Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Žižková Marie

Soutěž seniorů v bowlingu
Prvního listopadu se uskutečnila soutěž
v bowlingu seniorů, která se pravidelně koná
v restauraci Šatlava v Místku. Na místo konání
se zájemci dopraví městskou dopravou nebo
vlastními prostředky. Po příchodu na místo
konání si každý objedná občerstvení a začne
se soutěžit. Do soutěže se přihlásilo 13 hráčů.
Po odehrání se zapsaly výsledky, které
vypověděly, že bodovaná místa obsadili pánové Čeněk Juřica, Zdeněk Bezděk a Milan
Zápalka. Smutný byl vítěz jarní soutěže pan
Vítězslav Kliš, kterému se tentokrát nedařilo
a skončil až na pátém místě.

Všichni byli spokojeni a těší se na jarní
soutěž, kde můžou vrátit porážku soupeřům.
Čeněk Juřica předseda

Plán činnosti Klubu seniorů na 1. čtvrtletí 2018
středa 24. ledna

členská schůze klubu ve 14:00 hodin v klubovně,

		

budou se vybírat členské příspěvky ve výši 100,- Kč na člena

středa 14. února

sraz u nádraží ČD ve 13:00 hodin, vycházka do okolí obce
- podle počasí

středa 7. března

ve 14:00 hodin posezení v klubovně u příležitosti MDŽ

středa 21. března

soutěž v bowlingu v Místku v Šatlavě odjezd bude upřesněn podle

		

nových jízdních řádů
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Čeněk Juřica, předseda
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Ohlédnutí za rokem
jenž se blíží ke svému konci
Opět se začaly montovat vánoční ozdoby
na sloupy veřejného osvětlení, napadl první
sníh, což je neklamné znamení, že přišel čas
adventní. A tak bych se chtěl ohlédnout, jak
rok ubíhal členům klubu seniorů.
V lednu proběhla pravidelná členská
schůze, na které se začaly vybírat členské
příspěvky, které jsme nechali na částce
100,- Kč na člena. Následovala vycházka do
okolí obce a v březnu jsme poseděli v klubovně a oslavili MDŽ, vyslechli přednášku
s možností nákupu zdravé kosmetiky a na
závěr měsíce jsme si zahráli turnaj v bowlingu v Místku.
Během druhého čtvrtletí proběhla vycházka do okolí obce, výšlap ke Koníčkovi,
oslava Dne matek, která proběhla v prostorách hasičské zbrojnice, kde nám svůj program předvedl soubor PAPRSEK z mateřské školky. V červnu jsme tradičně usmažili

vaječinu v Kačabaru a uspořádali zájezd na
zámek Buchlovice a do Luhačovic.
V době prázdnin jsme navštívili nové arboretum ve Frýdku a minipivovar na Ostravici, kde jsme ochutnali některá piva z jejich
nabídky. Doba prázdnin utekla velmi rychle
a byl tady měsíc září a tradiční opékání klobás
v Kačabaru. A tím nám zůstalo poslední čtvrtletí, ve kterém se uskutečnila vycházka kolem řeky Morávky do Starého Města, turnaj
v bowlingu v Místku, výroční schůze a zbývá
mikulášská nadílka a rozloučení s právě končícím rokem 28. prosince v klubovně.
A tak mi nezbývá, než poděkovat všem,
kteří přispěli svou činností ke spokojenému
průběhu všech uvedených akcí a popřát jim
a všem občanům obce Dobrá: klidné a pohodové prožití adventního času, krásné
a pokojné svátky vánoční a hodně zdraví
a splněných přání v roce 2018.
Za Klub seniorů Čeněk Juřica, předseda

Sportovní klub
Ráda bych poděkovala všem
turistům, kteří se zúčastnili našeho podzimního výletu 25. 11. 2017
z Morávky přes Bílý Kříž a Švarnou
Hanku. Počasí nám opět přálo a užili jsme si i sněhu. Těším se na další
km v příštím roce. Všem přeji pohodové vánoce a v novém roce hlavně
hodně zdraví a spokojenosti.
za sportovní klub
Renata Friedlová
- 15 -

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.

Základní škola Dobrá informuje…
ZŠ Dobrá postupuje již počtvrté
do krajského kola v tomto školním roce!
29. listopadu se konalo okresní kolo v halové kopané dívek. Akce se konala u nás ve škole.
Turnaje se zúčastnilo celkem sedm škol z okresu Frýdek-Místek. Tým ZŠ Dobrá vybojoval
fantastické 1. místo a zajistil si tak postup do
krajského kola.
Na cestě za vítězstvím dívky zvítězily nad
všemi týmy, které jim stály v cestě za vysněným
postupem. ZŠ Janovice 8:0, ZŠ Frýdlant nad
Ostravicí – Komenského 4:0, ZŠ Frýdlant nad
Ostravicí - TGM 3:2 a ve finále jsme porazili ZŠ
Hnojník 4:1. Děkuji žákyním za bojovný výkon
na hranici jejich možností. Družstvo dívek složené z Kristýny Kubíčkové, Nely Škanderové,
Veroniky Bednárové, Natálie Majdlochové, Terezy Musiolkové a Michaely Špokové nás bude
reprezentovat 7. prosince v Novém Jičíně. Držte
nám palce!
Mgr. Jiří Šmahlík

Naše skvělé fotbalistky postoupily do krajského kola
soutěže.
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Krajské finále ve stolním tenise
V úterý 7. 11. 2017 se v Opavě v areálu
TJ Sokola Kateřinky uskutečnilo krajské finále
ve stolním tenisu. Naše škola měla zastoupení v kategorii mladších žákyň postupujících
z 1. místa okresního kola, které bylo odehráno
u nás v ZŠ Dobrá.
Naše škola vybojovala pěkné 4. místo v kraji, když v boji o bronz podlehla těsně 2:3 družstvu ZŠ Odry. Družstvo dívek ZŠ Dobrá hrálo
v tomto složení: Markéta Pryčková ze 7. B,
Eliška Cvičková a Nikola Stankušová z 6. A.
Všem žákyním patří velká gratulace ke
krásnému 4. místu a poděkování za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Jiří Šmahlík

Naše mladší žákyně předvedly v krajském kole potěšující
výkon.

Otevírání slabikáře
Po celé tři měsíce školního roku se děti
v prvních třídách naší školy připravovaly na
důležitý okamžik, kdy se jim do rukou dostane
jejich první slabikář. Za tu dobu musely získat
potřebnou míru dovedností a schopností –
umět naslouchat, správně a nahlas vyslovovat
všechny hlásky, poznat hlásku na začátku, na
konci i uprostřed slova, dělit slova na slabiky
a rozlišovat krátké a dlouhé slabiky. Zjistily také,
že hlásky, které vyslovujeme, můžeme zapsat
písmeny a že stačí pár písmen k tomu, abychom
utvořili první slabiky a slova. Jistě si všichni pamatujeme na naše první přečtené věty o tom,
jak MÁMA MELE MASO a TÁTA TO SOLÍ.
O tom, kolik práce ve škole děti udělaly,
mohly přesvědčit samy sebe, své rodiče i paní
učitelky při akci Otevírání slabikáře. Plnily
úkoly, ve kterých dokázaly, že jsou připraveny vstřebat všechna ostatní písmena abecedy
a proniknout do světa čtenářů. Proto radost

Na Otevírání slabikáře se přišlo podívat velké množství
hrdých rodičů.

z nového slabikáře byla opravdu zasloužená.
Celá akce se nesla v slavnostním duchu, což na
závěr umocnil čerstvě upečený dort. Děkujeme
všem, kteří dětem ve čtení pomáhají a mohou
tak s nimi prožít neopakovatelné objevování
Mgr. Petra Svobodová
světa kolem sebe. 
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Po stopách velkých šelem v české přírodě
Jak se daří rysům, vlkům a medvědům
v České republice? Jsou vůbec tyto šelmy pro
naši přírodu důležité? Co nám prozradí stopy
v blátě a ve sněhu? Jak se připravit na letní
výpravu do míst, kde žijí medvědi? To vše
a spousty dalších zajímavostí se dozvěděli
žáci osmých ročníků ve výukovém programu,
který nám představil pan Michal Bojda – zástupce celostátní ekologické organizace Hnutí Duha v Olomouci, vedoucí ekovýchovných
programů o velkých šelmách a zároveň člen
ČSOP v Rožnově pod Radhoštěm. Osmáci
se v besedě dozvěděli informace o rozšíření
šelem v ČR i ve světě, jejich skrytém životě,
významu pro lesní ekosystém, o faktorech,

které je ohrožují a důležitosti jejich ochrany,
případně i možnostech, jak se do ní mohou
sami zapojit.
Na fotografiích a videích mohli vidět
i přímé setkání člověka s vlkem nebo rysem,
prohlédli si fotopast, slyšeli zvukové nahrávky hlasů velkých šelem a dalších lesních živočichů. Program byl také doplněn o ukázky
exkrementů a odlitých stop. Beseda byla zajímavá také tím, že pan Bojda vyprávěl i své
osobní zážitky ze svých toulek za šelmami
a setkání s nimi. Další zajímavé informace najdete na webových stránkách www.selmy.cz.
Mgr. Květoslava Lysková

Ve světě pohádek

Děti se v projektu Pohádky různých národů pilně věnovaly různorodým tvůrčím aktivitám.

Pohádkové příběhy tvoří nedílnou součást české i světové literatury a zaujímají v ní
významné postavení nejen z hlediska estetického, etického, ale i kulturně-historického. Proto se i žáci 6. ročníku seznámili prostřednictvím školního projektu s pohádkami
různých národů.

Stejnojmenný projekt se uskutečnil dne
6. listopadu v prostorách odborných učeben Základní školy v Dobré. Žáci si nejprve
prohloubili své teoretické znalosti, podělili
se o své zkušenosti spojené s četbou pohádkových příběhů a následně plnili různorodé
úkoly a kvízy. Důležitou součástí projektu
bylo i zaměření na estetickou a výtvarnou
stránku při tvorbě pohádkových postaviček,
které posloužily jako loutky pro dramatizaci
příběhů. Získané znalosti a dovednosti byly
hodnoceny i v následujících hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy.
Žáci i učitelé si projektový den pochvalovali a odnesli si nejen spoustu znalostí, ale
i pěkný pocit z dobře odvedené práce. Díky
úspěchu projektu a jeho pozitivnímu přijetí
u žáků doufáme, že se můžeme těšit na pokračování a spolupráci i v následujících letech.
Mgr. Eva Procházková
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Holocaust ve výuce 9. ročníku
obrázek o hrůzách tohoto
Také letos se žáci 9. ročstrašlivého období.
níku seznamovali v širším
V pátek 1. prosince pak
záběru s bolestnými dějinažáci navštívili koncentračmi nacistické genocidy proní tábor Auschwitz-Birketi evropským židům a dalnau v polské Osvětimi, kde
ším skupinám obyvatel,
mohli na vlastní oči poznat
které překážely nacistické
zoufalou beznaděj nacisticideologii. V rámci třídenké vyhlazovací mašinérie.
ního projektového vyučoPovažujeme za důležité,
vání deváťáci prezentovali
aby v době, kdy v naší spoinformační plakáty, které
lečnosti opět vystrkuje své
vytvářeli v hodinách dějeobludné rohy zlo rasismu,
pisu, zaměřené na základkdy se opět začíná legitiní informace o nacistickém
Sourozenci Tomančákovi prezentumizovat princip kolektivní
vyhlazovacím programu
jí svůj informační plakát.
viny a roste počet rasově
a osudy konkrétních obětí
holocaustu. V dalších hodinách se sezna- motivovaných útoků, mohla naše nejmladší
movali s nejdůležitějšími kapitolami historie generace pochopit, kde taková cesta končí.
holocaustu, dívali se na dokumentární filmy V plynových komorách a komínech kremaa prostřednictvím mnoha aktivit si dělali torií. 
Mgr. Jan Lörinc
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Mateřská škola informuje…
Tak tady máme advent a s ním zároveň spoustu akcí, aktivit a tvoření našich dětí, paní
učitelek i rodičů. Čím začít nejdříve? Tak třeba akcí celé naší vesnice, na které nesměly chybět
ani děti naší školky.

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
V neděli 3. 12. 2017 v 16.00 hodin v prostorách parku před ZŠ Dobrá vystoupil „Dětský pěvecký sbor Paprsek“ při příležitosti
„Rozsvěcování vánočního stromu“.

Děti zazpívaly písně o zimě, blížících se
Vánocích a také o kolednících. Na závěr si
s dětmi zazpívali i všichni přítomní. Věříme,
že vystoupení našich dětí zahřála u srdce
všechny lidičky dobré vůle.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Hned nadcházející den byl pro všechny
děti velmi hektický, neboť již brzy ráno na děti
čekalo v sále ZŠ veselé vystoupení s názvem
„Dvě čertice Nezbednice.“
Děti se zájmem a zvědavostí sledovaly,
co se děje v pekle, když zrovna Lucifer není
doma a jedna z čertic se rozhodne, že by chtěla být princeznou…
Pohádka děti bavila i proto, že děti mohly
čerticím pomáhat a také je zaujaly veselé písničky, kterou pohádku provázely.
Pohádka skončila a děti spěchaly zpátky
do školky. Ptáte se proč? No přece proto, že
by měl přijít brzy do každé třídy Mikuláš se

svým doprovodem, hodným a krásným Andělem i strašidelným, ale taky hodným Čertem.
A děti se opravdu dočkaly, některé dříve,
jiné později, to víte, každá třída se také chtěla
pochlubit písničkou či básničkou, kterou si
pro Mikuláše a jeho doprovod připravila. Andělíček pak dětem rozdával nadílku v podobě
balíčku s ovocem a sladkostmi.
V úterý 5. 12. 2017 v 15.00 hodin půjdeme s dětmi z „Dětského pěveckého sboru Paprsek“ zazpívat „Svazu tělesně postižených
Dobrá“ u příležitosti oslav sv. Mikuláše (restaurace Obecník). Děti se už moc těší a věří,
že všem vykouzlí úsměv na tváři.

(pokračování na straně 25)
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✁
Zde odstřihněte

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.

Žádost o registraci
SENIOR PASU

Kartu získejte ZDARMA:
■ Telefonicky – na číslech

840 111 122 • 725 534 865
■ E-mailem na adrese info@seniorpasy.cz
■ Registrace online – na www.SeniorPasy.cz

Jméno

■ Poštou – vyplněný formulář zašlete na adresu

Senior Point, U Tiskárny 1
702 00 Ostrava

Příjmení
Ulice, č.p.

+420 596 104 222 • Čtvrtek 09:00 - 14:00

Město
PSČ
Telefon
E-mail
Datum narození
Vzdělání (zaškrtněte):

■ ZŠ

■ SŠ

■ VŠ

Zájmy (zaškrtněte):
■ Zdraví, lázeňství a péče o tělo (vč. kadeřnictví, pedikúra,
manikúra, wellness, solné jeskyně, procedury, masáže apod.)
Cestování ■ Gastronomie (restaurace, kavárny, čajovny…)

■
■ Muzea, galerie, památky ■ Sport ■ Literatura
■ Hudba ■ Móda ■ Vzdělávání ■ Motorismus
■ Hobby (kutilství, zahradničení, vaření, ruční práce apod.)

Vaše karta bude připravena
za 4 týdny od odeslání registrace

Bezplatná slevová karta
Celoroční slevy od 5 do 50 %

Pro kontrolu si ZDE můžete poznamenat
datum odeslání Vaší žádosti:

Bonusové a sezónní slevy

Datum odeslané registrace: .........................................................................

Prohlášení o pravdivosti údajů:
Prohlašuji tímto, že mnou poskytnuté informace jsou pravdivé
a současně se zavazuji informovat o změnách výše uvedeného.
V

Projekt financuje Moravskoslezský kraj

Sun Drive Communications s.r.o.
e-mail: info@seniorpasy.cz
tel.: +420 840 111 122 • +420 725 534 865

www.SeniorPasy.cz

Podpis
Projekt realizuje:

Slevy lze uplatnit na místech
vyznačených tímto symbolem:
Úplný seznam slev a poskytovatelů na ww.SeniorPasy.cz

Doufám, že se pro Vás karta Senior Pas stane příjemným společníkem na cestách po našem Moravskoslezském kraji i celé České republice.

Váš

Jiří Navrátil
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
pro sociální oblast

www.SeniorPasy.cz

Karta Senior Pas je určena obyvatelům
Moravskoslezského kraje, kteří dovršili 55 let.
Karta je vydávána ZDARMA, je nepřenosná
a platná pouze pro svého držitele (registrace
jednotlivce). Registrace párů a rodin není možná.
O kartu pro svého seniora mohou požádat i jeho
blízcí (partner, rodina, přátelé…)

Projekt
financuje:

7 0 2 0 0

A právě pro Vás je tady projekt Senior Pas, který kromě
slev na zboží či služby, přináší také řadu nápadů a tipů
na výlety.

Senior Pas přináší celoroční slevy v rozsahu
5 – 50 %, doplněné navíc o sezónní a bonusové
slevy v oblastech:
■ zdravotnictví, lázeňství, wellness
■ cestování, stravování, ubytování
■ vzdělání, muzea, galerie
■ spotřební nákupy

Ostrava

Senior Pas je projekt financovaný Moravskoslezským krajem, který podporuje obyvatele
nad 55 let. Jedná se o ucelený a jednotný
systém slev na výrobky a služby poskytovaný
držitelům karet Senior Pas.

U Tiskárny 1

jsem rád, že Vás mohu oslovit jako účastníky projektu
Senior Pas, který je zaměřený na všechny aktivní občany našeho kraje nad pětapadesát let věku, na ty z Vás,
kteří si jsou vědomi, že ta
nejlepší léta života jim právě
začínají a hledají stále nové a zajímavé způsoby, jak
trávit svůj volný čas. A právě v tom Vám pomáhá projekt Senior Pas, který představuje možnost užívat si volného času napříč mnoha oblastmi společenského
života. V dnešní, tzv. moderní společnosti, se mnohdy
zapomíná na skutečné hodnoty, kterými jsou rodina,
zdraví, přátelství a úcta k dříve narozeným, tedy k Vám,
seniorům.

Senior Point

Vážení senioři,
milí spoluobčané,

ZDE
NALEPTE
ZNÁMKU
TYP A
(16,- Kč)

Projekt financuje:

Poskytnuté údaje budou použity pouze pro realizaci projektu Senior Pas v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů Uvedením e-mailu
klient souhlasí v souladu se zákonem č.480/2004 Sb. se zasíláním informací
elektronickou poštou.

© www.seniorpasy.cz

dne

Pro každého od 55 let

Senior
Point

Frýdek-Místek
Co u nás najdete:

● Vyškolenou obsluhu, která Vám pomůže najít potřebné
informace, např. o místních seniorských sdružení a spolcích
● Informace z oblasti bezpečnosti, prevence
např. formou přednášek či besed
● Klidné a přátelské prostředí a prostor k popovídání si
● Možnost REGISTRACE DO SLEVOVÉ SÍTĚ SENIOR PAS
● Posezení s drobným občerstvením
● Přístup k počítači s internetem ● Nabídku volnočasových aktivit
● Bezplatné specifické konzultace –
např. v oblasti práv
(na objednání)

Kde nás najdete:
Křížový podchod, Frýdek-Místek
tel.: 595 170 999
e-mail: frydek@seniorpointy.cz
www.SeniorPointy.cz

Máme pro Vás
otevřeno:
Pondělí: 9.00 – 15.00
Středa: 8.00 – 16.00*
Pátek: 9.00 – 15.00

Projekt Senior Point
podporuje Jiří Navrátil,
náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje pro sociální oblast

Těšíme se na Vaši návštěvu!
*Aktivita je realizována v rámci projektu
Moravskoslezského kraje „Zdravé
stárnutí v Moravskoslezském kraji”.
Projekt je spolufinancován ze státního
rozpočtu České republiky a rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
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U ŠKOLKY STROMEČEK ZÁŘÍ…
…za ním druhý, třetí, dohromady je jich
šest. A proč právě šest stromečků?
Tolik přesně je tříd naší školky a každá
třída si letos vyzdobila ten svůj vybraný stromeček vánočními ozdůbkami, které si děti
v jednotlivých třídách samy vyrobily. Snad
se budou naše vyzdobené vánoční stromečky
líbit i rodičům a ostatním kolemjdoucím. Ti
všichni si mohou zároveň prohlédnout zimní obrázky, které visí na plotě naší školky.
Obrázky samozřejmě vytvořily také děti naší

školky s pomocí paní učitelek. Snad nám je
vítr neodfoukne…
Jak již všichni víte, v úterý 19. prosince
proběhne v sále ZŠ náš první „Vánoční jarmark,“ na kterém se budou podílet jak děti,
jejich rodiče, tak i všechny paní učitelky svými
vánočními výrobky, ozdobami a pohoštěním.
Těšíme se na hojnou účast.
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S přispěním Mgr. M. Adamusové
Mgr. D. Dvořáčková

Drazí přátelé
Končí advent, doba očekávání, touhy,
naděje a konečně budou Vánoce. Dospělí
mají plno práce vše připravit a děti se těší na
dárečky pod stromečkem. Tyto svátky patří
mezi nejkrásnější v roce, a proto je chceme
náležitě prožít. Co je ale příčinou slavení
Vánoc? Příchod Spasitele, narození Ježíše
Krista. Vždyť i samotný název Vánoce pochází
z německého slova Weihnachten a překládá
se, světit noc. Oslavovat tu noc, kdy se nám
narodil Boží Syn. To je veliký dar, který nám

daruje Bůh. Navzájem se tedy obdarováváme
a děláme si radost, protože jsme sami dostali
dar od Boha. Tak jako anděl zvěstoval pastýřům, tak také říká nám: “Nebojte se, hle,
zvěstuji vám velikou radost, která bude pro
všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel,
Kristus Pán. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí”
(Lk 2,10-12). Přijďme se tedy poklonit také
my právě narozenému Ježíškovi v Betlémě.
Pokojné vánoční svátky přeje otec Marek

Mše svaté o Vánočních svátcích
Štědrý den		
24.12.2017
				

15:00 hod.
22:00 hod.

Boží hod vánoční 25.12.2017
				

8.00 hod.
10.30 hod.

Svátek sv. Štěpána 26.12.2017
				

8.00 hod.
10.30 hod. (v Nižních Lhotách)

Silvestr		
31.12.2017
				

10.30 hod.
15.00 hod. (na Prašivé)

Nový rok		
1.1.2018
8.00 hod.
(Slavnost Matky Boží Panny Marie) 10.30 hod.

Živý Betlém na První svátek vánoční
Přijďte s námi zakusit atmosféru Vánoc a prožít příběh narození Ježíše Krista v pásmu,
které si připravili farníci, schola mladých a skauti z Dobré. Vše začne na První svátek vánoční
v pondělí 25. 12. 2017 v 17 hodin v našem kostele sv. Jiří v Dobré. Všichni jste srdečně zváni
na Živý Betlém.
Václav Baran

12/2017

Tříkrálová sbírka 2018 se blíží
Každý rok začátkem ledna vyráží 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. „Tříkrálová
sbírka je o našem dávání – koledníci
dávají svůj čas a energii, dárci své příspěvky
a všichni se tak můžeme obdarovat a pomoci
těm, kdo naši podporu potřebují. Sbírka nám
umožňuje být součástí něčeho velkého, vždyť
co do rozsahu se jedná o největší sbírkovou
akci v České republice,“ sdělil ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek
Skupinky koledníků, doprovodné akce
i distribuci pokladniček v našem regionu
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými organizacemi. Na obecních a městských úřadech
jsme v rámci Charity Frýdek-Místek zapečetili
v roce 2017 celkem 293 pokladniček. Některé
pokladničky jsme dokonce pro zájem koledníků dopečeťovali ještě v průběhu sbírky. Výnos
koledování činil 1 962 141,-Kč, z nichž se 87
580,- Kč vybralo v obci Dobrá. V letošním roce
plánujeme podobný počet pokladniček a skupinek. Úspěch celé akce závisí na aktivitě
těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky.

Pokud byste měli zájem přidat se
ke koledníkům, ozvěte se koordinátorce Lenka Talavaškové
na tel. čísle 733 741 564.
Další ročník sbírky bude
probíhat od 1. do 14. ledna
2018.
Výtěžek sbírky jsme využili například na aktivity s dětmi
a pro mládež, stejně jako podporu
terénních služeb pro seniory a nemocné
a stavební úpravy v pobytových zařízeních
či dovybavení služeb pro psychicky nemocné.
Záměry pro letošní rok naleznete na webových stránkách Charity Frýdek-Místek v sekci Tříkrálová sbírka. „Při tvorbě záměrů na
využití sbírky se snažíme o co nejširší pokrytí,
tak aby peníze získané koledování pomohly
na co nejvíce místech. Proto májí své záměry
vytvořeny všechny naše služby a budou tak
podpořeni senioři, osoby se sníženou soběstačností, nemocní, stejně jako děti a rodiny, osoby
v tísni,“ dodává ředitel frýdecko-místecké
Charity Martin Hořínek.
Více informací o sbírce najdete
na http://www.trikralovasbirka.cz/
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Za Charitu Frýdek-Místek
Lenka Talavašková,
koordinátorka Tříkrálové sbírky

Sezóna 2017 v jezdeckém klubu
Moravian Dobrá
Díky vhodnému počasí jsme zahájili závodní sezónu již 1. 4. 2017, kdy se dvě naše
členky zúčastnily parkurových závodů v JK
Sviadnov. Celkem jsme se zúčastnili 7 parkurových závodů od 50 do 90 cm, a to 5x ve
Sviadnově a 2x ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Za náš oddíl startovalo celkem 7 našich členů
a 6 koní. Přestože je pro nás hlavní dobrý
pocit ze závodů, umístění na předních místech také potěší. Našim svěřencům se podařilo vybojovat 2x první místo v parkuru
do 70 cm, jednou druhé místo v parkuru do
80 cm, jedno třetí místo v parkuru do 70 cm
a jedno páté místo v parkuru do 50 cm, které
vybojovala teprve desetiletá Barbora Skaličková na poničce Lea, pro které to byly teprve
druhé závody.

Za hlavní úspěch sezony však považujeme fakt, že tři závodnice ve věku 10-13 let si
závodní atmosféru vyzkoušely poprvé v životě. Tím se tak naplňuje jeden z našich cílů,
kdy chceme dát možnost našim svěřencům
vyzkoušet si, jaké to je, prožít závody na vlastní kůži včetně nervozity a stresu, který k tomu
bezpochyby také patří.
Sezónu 2017 jsme pak ukončili 21. října Hubertovou jízdou, která se u nás konala
poprvé a byla určena pouze pro naše členy.
Zkušenější jezdci vyrazili na vyjížďku (celkem
11 koní), pro méně zkušené jsme připravili
jízdu zručnosti. A pro všechny byl navařen
velký hrnec výborného guláše.
Protože se blíží konec roku, rádi bychom
vám všem popřáli jen to nejlepší v příštím roce

Hubertova jízda: zahájení s trubačem a pohled z koňského hřbetu
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Barbora Skaličková na koni Lea.

Nela Skácelová a Lilly.

a doufáme, že i nám se příští rok vydaří minimálně tak, jako ten letošní. Také bychom chtěli
poděkovat všem našim příznivcům za podporu, která nám pomáhá v této někdy velmi

náročné činnosti. V případě zájmu o členství
v našem klubu nás můžete navštívit na adrese
Dobrá 79 (za zdravotním střediskem). Nábor
nových členů probíhá po celý rok.

Za JK Moravian Dobrá, Ing. Lenka Klimková, Ph.D.

Billiard – Hockey Šprtec
38. Mistrovství České republiky
– 25. 11. 2017 – Most
Letošní mistrovství naši trojici nepřálo,
vezou si pouze zkušenosti a skvělé zážitky
Dne 25. listopadu 2017 se ostřílená trojice – Petr
Hadaščok, Josef Studenič a Kamila Žvaková vydali na
dlouho cestu do Mostu, který se nachází až na druhém
konci republiky. Po příjezdu ve večerních hodinách se
ubytovali v útulných bungalovech, a spolu s klubem
Bohumínu a Břeclavi si odpočinuli v protější restauraci. Ráno nastal dlouho očekávaný a zaslouženě vybojovaný den D. V ranních hodinách se odebrali do
Střediska volného času v Mostě. Zprvu se nasnídali
formou švédských stolů a poté mohl turnaj začít. Všem
třem se ze začátku docela dařilo, ale postupem zápasů
síly upadly. A ať už se snažili jakkoli, výsledky nebyly
podle jejich představ.
- 29 -

Petr hodnotí turnaj jako dobrou zkušenost
si poměřit síly s hráči kategorie juniorů. „MČR
byl super výlet, ale můj herní výkon byl velice
podprůměrný z důvodu podcenění přípravy“
řekl Petr Hadaščok.
Josef byl se svou hrou spokojen, ale nebyl
příliš produktivní. Štěstí hold stálo na straně
protihráče. „Do příští sezóny bych měl víc tréno-

vat a brát celé mistrovství vážněji. Každopádně
zážitek to byl fajn, i když jsem od toho, oproti minulému roku, čekal víc“ svěřil se Josef Studenič.
Kamila byla ze svého výkonu zklamaná.
„Přípravu jsem velikou neměla, ale během hry
jsem zahazovala všechny šance ke vstřelení
branky, tudíž jsem se v každém zápase držela
zuby, nehty. Jinak si myslím, že jsme si celý víkend užili a budeme na něj rádi vzpomínat.“
dodala Kamila Žvaková.
Po mistrovství se náš tým účastnil valné
hromady, která objasnila, že příští rok si nejlepší hráči ČR poměří síly v Boskovicích. Pro
naši trojici to byl sice náročný výlet, ale veze
si z něj jen ty nejlepší vzpomínky. Sice se nedařilo, ale budeme věřit, že příští rok se na něj
dostaneme v hojnějším počtu a předvedeme,
jaký šprtec se hraje v Dobré.

ŽENY:
1. ZAJÍČKOVÁ Petra
2. CIBULKOVÁ Markéta
3. GRABINSKÁ Michaela
4. VANČUROVÁ Milada
5. KLIMKOVÁ Kateřina
6. GRABINSKÁ Veronika
7. ŽVAKOVÁ Kamila
8. GRIMMOVÁ Valentina

BHK Orel Boskovice
Prague NHL
Šprtmejkři Ostrava
Prague NHL
Šprtmejkři Ostrava
Šprtmejkři Ostrava
BHC Dobrá
BHC StarColor Most „B“

15:11
13:8
15:13
19:14
10:13
15:15
14:19
9:17

16
13
12
12
11
8
5
3

JUNIOŘI:
1. SYRŮČEK Adam
2. KAŇA Simon
3. VANÍČEK Matyáš
4. ŘEHOŘ Jakub
5. BEDNÁŘ Martin
6. VITULA Josef
7. STUDENIČ Josef
8. HADAŠČOK Petr

Manver Pečky
Gunners Břeclav
BHC StarColor Most „B“
ZŠ Benešovice Modřice
BHL Žďár nad Sázavou
Dragons Modřice
BHC Dobrá
BHC Dobrá

18:5
18:10
16:17
14:16
11:11
13:19
11:14
11:20

18
12
10
10
9
7
7
4

Kamila Žvaková (BHC Dobrá)
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Billiard – Hockey Šprtec
2. turnaj ŠPRTEC TOUR – 2. 12. 2017 – Ostrava
V pořadí 2. turnaj ŠPRTEC TOUR se vyvedl, BHC DOBRÁ vyhrála družstva a posbírala cenné kovy v jednotlivých kategoriích
Dne 2. prosince 2017 se uskutečnil další
turnaj Šprtec Tour. Tentokrát v restauraci na
městském stadiónu v Ostravě pod vedením
klubu Šprtec Partyja Ostrava. Turnaj byl
další z úspěšných pro náš tým. Sešli jsme se
v počtu 48 hráčů a hráček z nejbližšího okolí.
Z toho my jsme složili tým o 11 lidech, což
bylo velkým překvapením. Účastnili se jej
ostřílení pardálové, jako jsou Dalibor Hájek, Ladislav Hájek, Petr Hadaščok, Josef
Studenič a Kamila Žvaková. Po delší době
také ostravský Vítězslav Foltýn a věrný Jan
Romandis. Další z premiér si odehráli naši
nejmladší hráči klubu, a to Štěpán Berek, Vít
Černoch, Kryštof Skokan a naše žena Klára
Madenská. Jako tým jsme podali perfektní
výkony, které nám v družstvech přinesly zlato. Vyzdvihla bych výkon P. Hadaščoka, který
se celkově a v mužích umístil na 2. místě.
V jednotlivých kategoriích máme také stříbro
v mladších žácích, v podání Víti Černocha.
Bronz ve starších žácích od Štěpána Berka.
A zlato v ženách od Kamily Žvakové. „Turnaj
byl ve výborné atmosféře a Ostrava nezkla-

mala. A co mě nejvíce těší je, když vidím, že
děti byly šťastné a měly radost, že si každý
něco odnesl. Můj osobní výkon mohl být sice
lepší, ale jinak jsem si to užil“ dodal Dalibor
Hájek. Myslím, že se všichni můžeme těšit
na další turnaj této série a tím bude únorový
turnaj ve Vsetíně.
Výsledky turnaje:
2. HADAŠČOK Petr
6. HÁJEK Dalibor
7. STUDENIČ Josef
10. ŽVAKOVÁ Kamila
11. FOLTÝN Vítězslav
29. BEREK Štěpán
33. HÁJEK Ladislav
41. ČERNOCH Vít
42. ROMANIDIS Jan
43. MADENSKÁ Klára
46. SKOKAN Kryštof
Kamila Žvaková (BHC Dobrá)
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Víkendovka v Novém Jičíně
V pátek 10. 11. 2017 se družinky z 1. oddílu vypravily do Nového Jičína, kde spolu
prožily víkend plný dobrodružství. Do Nového Jičína jsme se dopravili autobusem. Kolem 18:00 jsme dorazili do místní skautské
klubovny, kde jsme se zabydleli a seznámili
s tématem víkendu, že během vybalování za
námi přišel nějaký spisovatel, který právě
dokončil svou novou pohádku, a potřeboval
naše schválení, jestli ji může vydat. Během
jeho čtení však přiběhl zloděj, který nechce,
aby se další pohádky vydávaly. Ukradl tedy
spisovateli pohádku. Spisovatel byl velice
smutný, a tak nás poprosil, abychom mu
příběh pomohli dostat zpět. Během víkendu
nás tudíž čekala spousta soutěží a výzev, které
jsme museli splnit. V sobotu ráno jsme ve
skupinách procházeli celé město a zjišťovali
nejrůznější informace o městě. Naším úkolem bylo i koupit co nejlepší věc za 20,- Kč.
Věřte nebo ne, ale možnosti jsou opravdu
velké a skupiny přinášely opravdu nejrůznější věci. Odpoledne někteří z nás navštívili
místní jízdárnu, kde jsme se koukli na koníky

a zažili vtipnou příhodu s pejskem. Večer na
nás čekala bojovka, která spočívala v plazení a schováváni se mezi paneláky a nesměli
jsme být spatřeni vedoucími. Před večerkou
za námi opět přišel spisovatel a konečně nám
dočetl poslední kousek pohádky. Svou pohádku vydal a při ranní rozcvičce nám donesl
odměny, které nakoupil za peníze, které dostal od nakladatelství. Po snídani jsme zamířili na mši do místního kostela. Poté jsme
společnými silami uklidili celou klubovnu
a ve 13:00 jsme zamířili směrem k domovu
natěšení na další společnou akci.
Lenka Turoňová
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Dobrý skutek
První přihlášená družinka Sov se
vydala do domova
důchodců do Hnojníku, chtěla jim
udělat radost, a to
se jí také povedlo.
Společně se starými lidmi si zahráli
hry, popovídali si
a udělali si pěkný
den.
Vš e c h n y t o
ohromně bavilo.
Družinku Sov tvoří: Zuzana Tesarčíková, Denisa Tomančáková, Anežka Cvičková, Hana Heinrichová,

Vladana Urbancová, Gabriela Kubienová,
Adéla Rechtenbergová.

Víkendovka na Severce
10.-12. listopadu se uskutečnila 1. společná víkendová akce na úplně nové a pro většinu neznámé chatě Severka, která se nachází
u vojenského újezdu Libavá. Po dlouhé cestě
byly děti uvedeny do náplně celého víkendu,
jež se nesl v tématu kultury. Během následujících 2 dnů byli účastníci zaúkolováni vytvořením hned několika scének na různá témata.

Dokonce skládali i píseň o svém nejlepším
kamarádovi. Jakožto zpestření bylo také promítání filmů každý večer. Dětem i vedoucím
se víkendovka velice líbila a pro nás všechny
to byla zajímavá zkušenost. Těšíme se na příští společnou akci.
Za všechny účastníky zdraví Jiří „Jorg“ Poljak
Fotografie na http://dobercata.rajce.idnes.cz
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Poděkování firmě HMMC
Skautské středisko Doberčata uctivě děkuje firmě Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o. (HMMC) za poskytnutí částky
70 000,- Kč v projektu Dobrý soused 2017.
Tato částka přispěla na realizaci všech tří
skautských táborů, které se konaly toto léto.
Věřím, že právě i díky této částce si děti tábor
pořádně užily. Zároveň bych rád za všechny
Doberčata popřál všem dobrým lidem, a to
nejen z Dobré a z firmy HMMC, ale opravdu
všem, pokojné prožití vánočních svátků ve
společenství blízkých a přátel. A samozřejmě
také radostný a naplněný příští rok 2018.

Za středisko Doberčata, Mališ Vojtěch

Žijí tady s námi – znáte je! Marek Kozák
Poslední rozhovor tohoto roku jsme věnovali doberskému faráři, panu Marku Kozákovi.
Ten nám prozradil spoustu zajímavých informací o sobě samém, své profesi, ale třeba také
o náročném studiu v zahraničí…
Můžete nejdřív prozradit, kdy jste se rozhodl
věnovat této nezvyklé profesi?
Měl jsem asi 21 let, když mě poprvé napadlo
jít na kněze. Jsem vyučený autoelektrikář, a tak
jsem se při opravách aut zamýšlel, jestli se budu
touto profesí živit celý život anebo ne. Dva roky
jsem pak přemýšlel o své budoucnosti. Ve svých
23 letech jsem nastoupil do semináře, a tak
začala má sedmiletá příprava na kněze.
Co vás k tomu vedlo?
Ke kněžství mě nakonec přivedlo Písmo svaté.
Měl jsem ve svém srdci obrovskou touhu
poznat Boha. To se mi také nakonec splnilo,
protože jsem mohl Bibli studovat na té nejvyšší
úrovni. Je také důležité dodat, že klíčovou roli
hraje v rozhodování víra. Bez ní bych knězem

nikdy nebyl, protože zvláště v naší zemi patří
toto povolání mezi neuznávané, nepochopené
a vysmívané.
Kde všude jste studoval?
Zde musím říct, že je mé studium dost odlišné
od ostatních kněží, protože jsem studoval 8 let
v zahraničí v Římě. Pro klasickou farářskou
službu se vyžaduje pětiletá základní teologie. Tu jsem samozřejmě také absolvoval, ale
navíc jsem studoval specializaci v oblasti biblických věd. Jako doktor teologie jsem dosáhl
nejvyššího možného vzdělání v této oblasti.
Když k tomu připočteme kde, ještě dnes tomu
nemohu uvěřit. Studoval jsem biblickou teologii na Gregoriánské univerzitě v Římě. Má
doktorská práce má přes 300 stránek a nyní z ní
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mohou čerpat studenti na celém světě. Z toho
mám samozřejmě velkou radost. Studoval jsem
pak ještě semestr v Jeruzalémě a poznal jsem tak
jinou kulturu, než je ta evropská.
Kolik zemí jste navštívil, a která se vám líbila
nejvíce?
Během mého studia jsem navštívil celkem tři
země. Je to samozřejmě Itálie, kde jsem žil nejdéle. Po mnoha letech strávených v této zemi
jsem si na Itálii už zvykl a není to pro mě cizí
země. Během mého studia v zahraničí jsem byl
pak poslán na semestrální studium do Jeruzaléma, a také na měsíční studijní pobyt do
Turecka. Nejvíce se mi pak líbilo v Izraeli, kde
jsem nakonec mohl ještě pět let dělat průvodce
cestovky.
Kolik jazyků ovládáte?
Studium Bible patří mezi nejtěžší teologické
disciplíny, protože je velikým předpokladem
znalost cizích jazyků. Během svého studia jsem
tak musel dělat zkoušky ze sedmi jazyků. Jsou
to latina, hebrejština, aramejština, řečtina,
angličtina, němčina, španělština a italština.
V těchto jazycích jsem pak schopen se aspoň
trošku orientovat.
Můžete přiblížit, co přesně obnáší vaše práce?
Farář musí zvládat celkem tři oblasti. Asi třetinu
své práce jsem úředníkem v kanceláři. Musím
vyplňovat různé formuláře, matriky, žádosti,
atd. Zvedat telefony, odpovídat lidem a vyřizovat různé věci. Další třetinu svého času věnuji
starosti o hmotné statky farnosti, neboť jsem
za ně odpovědný. V tomto období se připravujeme třeba na rekonstrukci fary. Poslední
třetinu svého času pak věnuji duchovním
věcem, sloužím bohoslužby, křtím, oddávám,
zpovídám atd. Po knězi se vyžaduje mít i organizační schopnosti, neboť musí koordinovat různé
aktivity ve farnosti. Samozřejmě vám nemusím

vysvětlovat, že je nemožné, aby jeden člověk byl
tak všestranný a všechno zvládal. Musím tedy
děkovat všem, kteří mi jakýmkoliv způsobem
ve farnosti pomáhají.
V čem vidíte největší užitečnost katolického
kněze?
Je to při slavení bohoslužby. Kněz má pomazané
ruce, a když slouží mši svatou, tak věříme, že
sestupuje v kostele na oltář Boží syn Ježíš Kristus. Sestupuje tak i do naší obce a přináší své
požehnání, které potřebujeme. Všichni přece
chtějí mít dobré zaměstnání, zdraví a šťastnou
rodinu. Proto je potřeba Boží požehnání. Nutno
dodat, že katolický kněz bývá hodně užitečný
i pro zemřelé, kterým u Boha vyprošuje třeba
odpuštění hříchů, když za ně slouží bohoslužby.
Jakým způsobem je využito vaše studium?
Kromě povinností, které jsem napsal, mám ještě
různé aktivity mimo naši farnost. Občas pořádám nějakou přednášku třeba v Českém Těšíně
nebo jinde. Potom jsem členem výboru České
Biblické Společnosti v Praze a jezdím pravidelně na zasedání. V těchto dnech třeba připravuji výstavku Biblí do ostravské katedrály, která
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bude pořádána příští rok. Mám tedy poměrně
dost aktivit i mimo naši obec.
V Dobré už jste zhruba rok a půl. Kde jste působil
předtím?
Do naší obce jsem přišel z farnosti Hať u Hlučína. Byl jsem tam kaplanem, protože jsem provázel poutníky v Izraeli, a tak jsem nemohl mít
svoji farnost. Z určitého pohledu mohu napsat,
že jsem k vám přišel i z Říma, neboť dva měsíce
před nástupem na faru v Dobré jsem měl obhajobu své doktorské práce.
Co vás na vaší profesi baví nejvíce?
Na mé profesi mě nejvíce baví duchovní stránka
služby. Nutno také dodat, že kvůli tomu jsem
šel vlastně na kněze. Sloužení bohoslužeb, biblické hodiny atd. Velice rád také vyučuji děti
náboženství.
A existuje něco, co vás na ní naopak nebaví?
Moc mě nebaví zmiňovaná úřednická práce
kněze. Přesto právě tuto stránku mého povolání nejvíce vyžadují na biskupství. Je třeba mít
všechny úřednické papíry na faře v pořádku.
Musím se pak ještě učit celou řadu praktických
věcí v mé domácnosti. Na faře nemám ženu ani
maminku, a tak se musím umět postarat o svou
domácnost a také sám o sebe. Mezi těžkosti
kněze patří také to, že může být poslaný kdekoliv a kdykoliv, na což si pak musí zvyknout.
Asi těžko bychom v tomto hledali přirovnání
v jiných profesích.
Plánujete nějakou spolupráci s obcí?
Ano, spolupráci s obcí vnímám jako velmi
důležitou. Jistě se nabízí mnoho možností.
Jako farnost pořádáme akce, kterých se mohou
zúčastnit všichni. Jako příklad bych uvedl mikulášskou besídku, která se pořádá každoročně
v našem kostele. Všechny děti jsou na tuto

akci zvány. Dalším příkladem může být akce
rozsvícení vánočního stromku. Jistě bude mít
v budoucnosti úspěch.
Chybí vám něco v naší obci?
Ano, v naší obci mi chybí hřbitov. Když jsem se
poprvé dozvěděl, kde jsem ustanoven, podíval
jsem se na mapu, kde je kostel, fara a samozřejmě hřbitov. Ten jsem však nikde nemohl
najít. Jsem z toho celkem překvapen a říkám
si, že asi mnoho lidí v naší obci nepočítá s tím,
že také zemře. V opačném případě je jim pak
zřejmě jedno, jestli budou pohřbeni v Dobré
nebo ne.
Jakou hudbu rád posloucháte?
Poslechnu si jakoukoliv hudbu. Od vážné až po
populární muziku. Od svých rodičů jsem byl
veden i hudebně a dokonce jsem 8 let navštěvoval lidovou školu umění.
Jaké jsou vaše další záliby?
Jsem sportovně založený. Často jezdívám po
obci na kole a rád chodím také po horách.
Nejsou mi cizí ani základy horolezectví, neboť
v létě jezdím pravidelně do Alp a lezu na vysoké
kopce. Orientuji se také ve fotbale a jsem schopen vyjmenovat sestavu Juventusu Turín.
Co byste na závěr popřál našim občanům do
nového roku?
Existuje jedno pěkné pořekadlo. Bez Božího
požehnání, marné lidské namáhání. Přeji tedy
všem občanům naší obce Boží požehnání, aby
se jim v osobním životě i v zaměstnání dařilo.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho krásných chvil
v pracovním i osobním životě.
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Pro snadnější život
Organizace Podané ruce – osobní asistence působí v sociálních
službách již od roku 2001. Nabízí osobní asistenci lidem od jednoho
roku věku s určitou mírou omezení soběstačnosti – z důvodu věku
nebo postižení. Osobní asistent/asistentka pomůže při zvládání běžných činností, jako je hygiena, oblékání, péče o domácnost a dalších,
přičemž člověka vede k tomu, aby co nejvíce využíval své schopnosti
a udržoval a rozvíjel své fyzické i psychické síly. Nabízí také doprovod
na procházky, na nákup, k lékaři, ale také do zaměstnání či školy, na
koncerty, do kina a podobně. Rozsah služby a její přesná náplň záleží
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na potřebě konkrétního člověka. U někoho to
může být třeba jen pár hodin týdně, u dalšího
několik hodin denně. Osobní asistence je totiž nejen fyzická pomoc, ale přináší klientům
i psychickou podporu, aktivizaci schopností
a lidskou společnost. Je určena pro každého,
kdo chce zůstat ve svém přirozeném prostředí
– doma, ale potřebuje pomoc druhého člověka. Službu poskytujeme až 24 hodin denně,
7 dní v týdnu podle potřeb klienta a našich
aktuálních personálních a časových možností. Službu osobní asistence je možné hradit
z příspěvku na péči. Hledáte-li pomoc pro
sebe nebo někoho blízkého, neváhejte nás
kontaktovat.
Naše „mateřská“ organizace Podané
ruce, z. s. poskytuje službu canisterapie,
což je dobrovolnická činnost, které se ve
svém volném čase věnují školení psovodi se

svými speciálně testovanými psy. Společně
přinášejí radost, pomoc a příjemné zpestření
dne mnoha lidem v sociálních zařízeních,
školách, na prezentačních akcích atd.
Další informace o naší organizaci, kontakty, fotogalerii apod. najdete na našich
webových stránkách www.podaneruce.eu.
Telefonický kontakt: Mgr. Lucie Horňáčková - 776 011 437.
Chceme také využít tuto příležitost
a poděkovat za dlouhodobou podporu obci
Dobrá. Také tato podpora nám pomáhá,
abychom ceny služby udrželi v dostupné
výši.
Vzhledem k tomu, že se opět přiblížil
konec roku, chceme všem popřát krásné
vánoční svátky a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2018.
Bc. Jana Marková

Změna ordinační doby
Dětského střediska v Dobré
18. 12.

pondělí

7.30 – 9.00 hodin

19. 12.

úterý

7.30 – 9.00 hodin

20. 12.

středa

14.30 – 16.00 hodin

21. 12.

čtvrtek

7.30 – 9.00 hodin

28. 12.

čtvrtek

NEORDINUJEME – akutní případy ošetří Dětské středisko

			

Místek, Politických obětí /u býv. autobusového stanoviště/

- 38 -

12/2017

KTERÉ UDÁLOSTI SI PŘIPOMENEME V ROCE 2018
1568. (450 let.) V Dobré učí Jan Měkota z Pardubic — tím je písemně
doložena škola a vzdělávání v Dobré.
1818. (200 let.) V doberském kostele se nechal vyzpovídat ruský car
Alexandr I. Právě v tu dobu byla dokončena stavba kostelní věže.
1868. (150 let.) Zrušen panský dvůr — folvark (dnešní Oráč a sýpka).
Rozsáhlými zemními pracemi byly postaveny plavební komory k zachytávání kmenů
kácených v horách a splavovaných po řece Morávce. Odtud putovalo dříví k pilám a dalšímu
zpracování. Stopy v terénu jsou patrny dodnes na skalické straně pod Skalicí.
1878. (140 let.) Zřízena stolkárana — výroba rákosem vyplétaných židlí.
1888. (130 let.) Dobrou projel první vlak; byla veřejnosti dána do užívání nová železniční
trať Frýdek—Těšín. Vlaky stály na této trase jen v Dobré a Hnojníku, ostatní stanice a zastávky
přibyly později.
1898. (120 let.) Založen spořitelní a záloženský spolek v Dobré — předchůdce spořitelny.
Obchodník Mokryš postavil nový obchodní dům (č.p. 141; dnes potřeby pro zvířata ve středu
obce); je nejstarším obchodem, ostatní byly postaveny a zařízeny později.
Založena veřejná knihovna. Dosud se půjčovaly jen náboženské knihy na faře.
1908. (110 let.) Zbourána nejstarší škola a na jejím místě postavena nová pětitřídní škola
vedle stávající školy dvoutřídní; dodnes je využívaná jako třída školky, družina, dílna
pracovního vyučování.
Zároveň byl založen spolek Lidumil na podporu chudých žáků.
1918. (100 let.) Manifestační průvod do Frýdku za samostatný stát; manifestační schůze za
československou samostatnost v Obecníku; konec první světové války.
1928. (90 let.) Hospodářský spolek oslavil výročí zrušení poddanství (1848) zřízením
zemědělského domu; jeho název změněn na Hostinec u Přemysla Oráče.
1938. (80 let.) Stálé kino na Hůrkách. Památník prezidenta Masaryka a obelisk se jmény
padlých ve světové válce. • Mobilizace. Polsko se zmocnilo Těšínska. Hranice ve Vojkovicích —
Dobrá pohraniční obcí. Češi prchají z Těšínska před Poláky. V důsledku polské okupace je
z Hnojníka přestěhována do Dobré »měšťanka«; od té doby nemusí školou povinná mládež
dojíždět do Hnojníku nebo do Frýdku či Místku. Do naší školy chodí mládež i z okolních obcí.
1948. (70 let.) Zřízena Mateřská škola. Instalován veřejný obecní rozhlas.
1958. (60 let.) Úplná přestavba hřiště. Škvárové místní cesty mezi domky namísto blátivých.
1968. (50 let.) Schůze otevřeného slova. Otevření nové mateřské školy.
1978. (40 let.) Dostavěny budovy nové základní školy a dány mládeži a učitelstvu do užívání.
1988. (30 let.) Venkovní posezení u řeky — Kačabar. Zřízena výrobna panelů ve Staré dědině.
1998. (20 let.) Světelný přechod pro chodce. Na místo oběžníků zpravodaje do každé domácnosti; adaptace Sýpky na restauraci a oživení pobeskydského likéru vojkovská hořká. Nová
zástavba při cestě k VÚHŽ; obnovena lávka po loňské povodni.
2008. (10 let.) Navázána kulturní spolupráce se slovenskou obcí Ochodnica. Rekultivace okolí
kostela — zmizely stromy, ploty, později i »parkány«. Z automobilky putují koncem roku první
vozy.; film U nás v Dobré.
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

Sbírka pro Diakonii Broumov
Komise pro rodinu a občanské záležitosti Rady obce Dobrá uspořádá pro Diakonii Broumov

sbírku použitého ošacení a jiných věcí:
Seznam věcí ke sběru ošacení
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské):
• Použitelné i poškozené – trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry,
noční košile, tílka, pyžama, šátky
• pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené) – zimní bundy, kabáty, spodní
prádlo, ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky
Domácí textil:
• použitelný i poškozený – lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy,
látky (minimálně 1m2, ne odřezky)
• pouze nepoškozený – záclony, závěsy
Drobné elektrické spotřebiče:
• použitelné i poškozené – rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény,…
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky:
• použitelné i poškozené – kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem a čisté
Obuv:
• pouze nepoškozená – páry svázané nebo zabalené a zavázané v igelitových taškách,
aby se neztratily od sebe při manipulaci
Hračky – plastové, plyšové:
• pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí (stavebnice, lego, …), tak je
potřeba dobře zabalit
Knihy
Věci, které vzít nemůžeme
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - znehodnotí se tím ostatní textilní materiál
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
• lyže a lyžáky
Sbírka se uskuteční:
dne:
22. 1. 2018 (pondělí)
			
čas:
10:00 – 11:30 hod. a 15:30 – 17:00 hod.
			
místo: OBŘADNÍ SÍŇ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBRÉ
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme všem občanům, kteří touto sbírkou pomohou lidem, kteří to potřebují.
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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!

Pneuservis U KRYSTIANY
Bc. Květa Janíčková, DiS. • Petr Janíček

Naše firma se stále rozrůstá, a proto Vám můžeme nabídnout pneuservis
v NOVÝCH, VĚTŠÍCH PROSTORECH! Dobrá 15 (areál bývalého JZD u hlavní cesty).
Naše firma Vám nabízí:
- NOVĚ ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU VOZIDLA
- kompletní pneuservis
- montáž a servis LPG
- výměna provozních kapalin
- diagnostika všech vozidel

- výměna čelních skel
- příprava auta na STK
- prodej nových a použitých náhradních
dílů a pneumatik na objednávku
- a mnoho dalšího

Samozřejmostí je profesionální,
individuální a přátelský přístup ke každému zákazníkovi.
Těšíme se na Vás v naší provozovně Janíčkovi
Tel.: 773 985 110 , 595 170 157
E-mail: info@pneuservisukrystiany.cz
Web: www.pneukrystiany.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 8:00-12:00 13:00-17:00

Cestovní agentura FOLTOUR, Radniční 10, F-M
LÉTO 2018 JIŽ V PRODEJI
NEJVÝHODNĚJŠÍ SLEVY PŘI VČASNÉM NÁKUPU !!!

-

Nízké zálohy od 990Kč na osobu.

-

Děti ZDARMA nebo za zvýhodněnou cenu.

-

V rámci pojištění změna zájezdu ZDARMA. ( dle
podmínek každé CK)

-

Parkování na letišti ZDARMA nebo za
zvýhodněnou cenu.

-

Dotované seniorské pobyty v ČR, SK i zahraničí.

Jsme prodejci CK Fischer, Eximtours, Alexandria, Čedok,

Firotour, Aeolus, Atis, AZtour, Kovotour plus, Vítkovice
tours,ITAKA a mnoho dalších prověřených CK.

Pro klienty z Dobré a okolí možnost vyřízení dovolené
v Dobré. Nemusíte jezdit do FM. Na základě telefonické
domluvy.
DESTINACE letecky z Ostravy: Kréta, Rhodos, Korfu,
Zakynthos, Kos, Thassos, Bulharsko, Španělsko -Mallorca,
Costa Cálida, Černá Hora, Albánie, Chorvatsko, Egypt,
Turecko, Tunisko, Djerba,
DESTINACE letecky z Katovic: Tunisko, Evia, Korfu,
Koryntská zátoka, Kos, Kréta, Lefkáda, Peloponés, Rhodos,
Samos, Zakynthos, Španělsko, Kanárské ostrovy,
Kalábrie,Sardinie, Sicílie, Portugalsko, Maroko, Turecko,
Tunisko, Kapverdy, Egypt, Bulharsko,….

Cestovní agentura Lucie Slovíková – FOLTOUR, Radniční 10,
Frýdek-Místek, tel.558 633867, Mob.604 337827,
email:foltour@seznam.cz, www.foltour.cz, fc: CA Foltour- již
od roku 1994
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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 © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 8. 1. 2018 do 12.00 hodin.
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