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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 27. ledna se uskutečnilo 8. jed-
nání Zastupitelstva obce Dobrá. Zastupitelé 
projednali zprávy kontrolního a finančního 
výboru a  také poslední úpravy rozpočtu 
z konce roku 2019, kdy příjmy se navýšily 
o 7 347 tisíc Kč, výdaje o 970 tisíc Kč a re-
zerva se navýšila o částku 6 377 tisíc Kč. 
Rezerva po změně činila 10 913,7 tisíc Kč. 
Hospodaření obce za rok 2019 tak skončilo 
s přebytkovým rozpočtem. 

Dále jsme schválili dotace pro spolek 
Maminky, z.s. ve výši 35 000 Kč, jezdecký 
spolek Silesia Dobrá ve výši 35 000 Kč a ne-
schválili jsme záměr prodeje pozemku par-
c.č. 2348/2. Naopak jsme přijali nabídku 
společnosti PORDEX s.r.o., na bezúplatné 
nabytí pozemku parc. č. 1458/150 o výměře 
144 m2. Zastupitelstvo také projednalo vý-
zvu na úhradu částky 97 024 Kč za užívání 
místní komunikace na pozemcích parc. 
č. 2302/3,2302/4 a 2288. Zastupitelé vzali 
na vědomí návrh na odkoupení dotčených 
pozemků od soukromého vlastníka. V zá-
věru zastupitelé schválili navýšení odměn 
neuvolněných členů zastupitelstva, vyplý-
vající z nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Po 
ukončení jednání jsme využili pozvání pana 
faráře P. ThLic. Marka Kozáka, Th.D a spo-
lečně si prohlédli nově opravené prostory 
fary a přístavby skautské klubovny. 

V sobotu 19. ledna 2020 se ve společen-
ském sále uskutečnil Obecní ples 2020. 
Skvělá hudba příjemně naladila všechny 
účastníky a  ve vyprodaném sále se dobře 
bavili nejen návštěvníci plesu z Dobré, ale 

i hosté z okolních obcí. Atmosféru sváteční-
ho večera nám zpestřila svým vystoupením 
profesionální taneční dvojice latinskoame-
rických tanců. Více napoví foto na našem 
webovém portálu www.dobra.cz. Velmi rád 
bych tímto poděkoval všem dárcům, kteří 
nám věnovali ceny do soutěže. Také srdečně 
děkuji všem členům Kulturní komise za per-
fektní přípravu a organizaci celého plesu.  

Každoročně u  příležitosti oslav Dne 
obce Velká Doberská předáváme někte-
rým občanům cenu obce. Zastupitelstvo 
již v minulém období schválilo pro udělo-
vání čestného občanství a cen obce jasná 
pravidla. Proto bych rád požádal všechny 
zájmové organizace, členy zastupitelstva 
a občany o předložení návrhů na ocenění 
do 30. dubna 2020. Návrhy se podle pra-
videl předkládají v písemné podobě staros-
tovi obce. Všechny informace naleznete na 
obecní webové stránce. Prosím, nebojte 
se navrhnout například významné členy 
našich spolků, jejichž práce pro naši obec 
si právě Vy velmi vážíte. 

A na závěr mi dovolte krátké každoroční 
sdělení o výsledku Tříkrálové sbírky v Dob-
ré. Koledníci přinesli své pokladničky na 
obecní úřad, kde byly odpečetěny a  jejich 
obsah spočítán. V naší obci bylo letos vy-
bráno celkem 94.043,- Kč. Vaše finanční 
dary podpoří poskytování sociální pomoci 
těm nejpotřebnějším. Ještě jednou tímto 
všem dárcům, a  především obětavým ko-
ledníkům moc a moc děkuji. 

 
 Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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OBECNÍ PLES 2020
Osmnáctým dnem tohoto roku odstarto-

vala plesová sezóna v naší obci.
Premiérovým plesem se stal PLES 

OBECNÍ. 

Návštěvníci po 19. hodině zaplnili pro-
story společenského sálu a ples byl zahájen. 
Představitelé obce přivítali přítomné hosty, 
popřáli jim příjemnou zábavu, upozornili na 
vskutku kvalitní tombolu se spoustou krás-
ných a  užitečných darů. Poté si mikrofon 
„půjčila“ předsedkyně Komise pro kulturu 
a školství paní Ludmila Baranová a poskyt-
la všem důležité informace k průběhu plesu.

Po velmi chutné večeři, na jejíž přípravě 
se podílely dámy ze školní kuchyně Olga Muž-
ná, Andrea Pašková a  Lenka Chotárová 
– všem moc děkujeme – se všichni zájemci 
o  losy do tomboly přesunuli k místu jejich 
prodeje. Tombola prostě „táhla“!

Již úvodní písně v podání kapely La Fiesta 
Band naznačovaly, že se sobotní noc změní 
v taneční festival. Kapela střídala známé do-
mácí hity s těmi klasickými ze zahraničí, pop 
střídal rock, pomalé písničky končily každý 
set. Kvalitní hudebníci, skvělá zpěvačka, tedy 
dobrá volba celé komise!

Pokud někteří z  tanečníků zapomněli 
příslušné taneční kroky, profesionální taneč-
ní duo jim je v  rámci své prezentace velmi 
pečlivě a s grácií připomenulo. Moc pěkné 
vystoupení, radost pohledět.

Zajímavostí obecních plesů bývá účast 
mnoha párů z blízkého okolí. Letos jsme ov-

šem mohli zaregistrovat také velmi početnou 
skupinu mladých účastníků. A to je opravdu 
povzbuzující faktor, neboť díky mladým plesy 
zůstanou snad ještě dlouhou dobu v kulturní 
nabídce měst i obcí.

Atmosféra v sále byla skvělá, plný parket, 
postupně se odkládala saka, na stolech se ob-
jevily různobarevné losy a před půlnocí začala 
tolik očekávaná tombola. Blahopřejeme všem 
výhercům, kteří měli štěstí a cenu či ceny si 
odnesli domů. 

U  jedné ceny se zastavím a pokusím se 
vám ji popsat. Jednak proto, že byla výjimeč-
ná, jednak proto, že byla…pocitová. Vymyslel 
a do tomboly ji věnoval pan Jakub Milata, 
a oč se jednalo? Výherce této ceny poukázal na 
konto Charity částku 5000,- Kč! Obdržel cer-
tifikát a mám dojem, že byť si neodnesl „něco 
hmatatelného“, vyhrál víc, získal ten POCIT 
dárce financí na dobrou věc. Pochopitelně…
následuje vysvětlení – uvedenou částku již 
s předstihem na konto Charity zaslal jme-
novaný dárce ceny. Jednalo se opravdu jen 
a jen o POCIT. Skvělý nápad…plný lidskosti, 
která jako by se vytrácela ze života kolem nás. 
Děkujeme, Kubo.

K velkoleposti letošní tomboly svými dary 
přispěli následující sponzoři:
	JEWA  s.r.o.
	AUTOVRAKOVIŠTĚ  JAKUB 

MILATA
	DAMIJA  -  Dalibor Tvrdý
	SKANSKA a.s.
	AREÁL U MEDVĚDA (manž. Silvie 

a František Jelénkovi)
	STANISLAV HORÁK
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	SET  trade s.r.o.
	FIRESTA  a.s.
	LÉKÁRNA ZDRAVÍ
	FRÝDECKÁ SKLÁDKA a.s.
	PÁLENICE DOBRÁ, s.r.o., Ing. 

Ladislav Březina
	VÚHŽ a.s. 
	Fa HANÁK – Silvestr Hanák
	MVEX  s.r.o.
	SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.
	UZENÁŘSTVÍ CARBOL
	AUTOMOTOSLUŽBY NONDEK 

A MLČÁK
	JIKL s.r.o.  - Karel Klimek
	MOBIS AUTOMOTIVE Czech, s.r.o. 
	JR OBUV - Jana Růžičková
	HYUNDAI GLOVIS Czech Republic 

s.r.o.
	VETPET – PROFI FRÝDEK-

MÍSTEK (veterinární ordinace)
	MOTOZEM 
	ZO ZAHRADKÁŘI DOBRÁ
	JK MORAVIAN
	MYSLIVECKÝ SPOLEK DOBRÁ-

VRCHY
	ZDRAVÁ VÝŽIVA - Taťána Jursová
	ŠKOLNÍ BUFET – Šárka 

Romanidisová
	PEKÁRNA VANĚK DOBRÁ
	PIVOVAR RADEGAST NOŠOVICE
	HELSINKI  GROUP 
	TISKÁRNA KLEINWÄCHTER
	JK VANILA VYŠNÍ LHOTY
	BESTON spol. s.r.o.
	KOŽEŠNICTVÍ - Jana Březinová
	Obec Dobrá 

         
Všem dárcům moc děkujeme za projeve-

nou vstřícnost a více než jen obvyklou spolu-
práci. Moc si vaší přízně a spolupráce váží-

me, pomáhá nám nejen v přípravě obecního 
plesu, ale i  dalších mnoha společenských, 
kulturních či sportovních akcí v naší obci. 
Děkujeme vám.  

Nesmíme opomenout velké poděkování 
také všem členům Komise pro kulturu a škol-
ství a  dalším spolupracujícím osobám. Bez 
nich by neměl kdo připravit sál, očíslovat 
a  velmi esteticky upravit celou tombolu, 
připravit drobné občerstvení, čepovat pivo, 
obsluhovat návštěvníky u nápojového baru, 
prodávat losy do tomboly a může následovat 
výpis dalších činností s přípravou každé akce 
spojených. 

Poděkování si zaslouží paní Ludmila 
Baranová, Margareta Baranová, Naděžda 
Hadaščoková, Markéta Řízková, Markéta 
Skarková, Petra Sekaninová, Ivona Siko-
rová, Romana Ponikvová, Lucie Zahrad-
níková, Alena Alexová, Kateřina Mališová, 
Adéla Heinrichová a  pánové Petr Mališ, 
Petr Salamon a Michal Bojko. Podstatnou 
část plesu zachytil svým fotoaparátem pan 
Michal Návrat.  

Děkujeme rovněž pracovníkům Obecního 
úřadu Dobrá za významnou pomoc při pří-
pravě, balení a řazení sponzorských darů pro 
tombolu.

A ještě jedno veliké poděkování od pořada-
telů i hostů plesu – panu Jakubovi Milatovi 
za 35 lahví vína, které „čekaly“ na stolech 
a jistě udělaly radost všem účastníkům plesu. 
Děkujeme za krásnou pozornost.

Obecní ples 2020 je minulostí. Přejeme 
pořadatelům následujících plesů plný sál 
a účastníkům dobrou zábavu s přáteli.

(Poznámka autora: Jména osob jsou uvá-
děna bez titulů, za což se jejich držitelům 
omlouvám a děkuji jim za pochopení.)

Milan Stypka
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BYLI JSME NA NÁVŠTĚVĚ… 
V pondělí 20. ledna 2020 bezprostředně po 

jednání zastupitelstva využili všichni přítomní 
zastupitelé pozvání zástupců Farnosti Dobrá 
k návštěvě a prohlídce rekonstruovaných pro-
storů fary a nově vybudované přístavby. 

Po přivítání a krátkém úvodním proslovu 
jsme měli možnost prohlédnout si všechny 
místnosti, včetně těch určených pro činnost 
a scházení se členů Skautského střediska Do-
berčata. Právě k jejich činnosti jsou uzpůso-
beny dvě velké místnosti – ty budou sloužit 
jako klubovny – a k dispozici mají i velké skla-
dovací prostory. Poté jsme se přesunuli do 
části rekonstruované budovy fary a dozvěděli 
jsme se z úst technického dozoru stavby pana 
Ing. Karla Obluka o všech problémech, kte-
ré doprovázely úpravy některých částí fary. 
Zejména nutnost odstranění mnoha vrstev 
omítek a nátěrů téměř ze všech zdí znamenala 
velký problém, který pomáhali řešit i starší 
skauti. Pan Obluk ocenil spolupráci s panem 
Ing. Antonínem Gryžboněm i vedením Far-
nosti Dobrá v rámci celé této náročné inves-
tiční akce. Neopomenul zdůraznit i nadstan-
dardní spolupráci s dodavatelskou firmou. 

Viděli jsme také slavnostní sál, místnost 
pro děti, místnost pro setkávání farníků 
i kancelář. Dovybavit nábytkem je potřeba 
ještě klubovny pro skauty, který si zajišťují 
skauti sami.

O popis důvodů opravy budovy, průbě-
hu výběrového řízení i  samotné realizace 
rekonstrukce a přístavby jsem požádal pana 
P. Marka Kozáka, administrátora farnosti. 
Zde jsou jeho slova:

„Opravu farní budovy jsme začali při-
pravovat na začátku roku 2018 zpracováním 
projektové dokumentace. Cílem rekonstrukce 
farní budovy bylo nejen opravit celkově hava-
rijní stav, ale vrátit budově vzhled, který měla 
v polovině minulého století.  Abychom mohli 
začít s opravou, bylo nutné zajistit firmu, kte-
rá rekonstrukci provede. V rámci výběrového 
řízení bylo osloveno 5 firem. Z  pěti oslove-
ných firem se vrátily tři nabídky, ze kterých 
pouze jedna odpovídala našim možnostem 
financování opravy. Opravu máme z  jedné 
čtvrtiny zajištěnou vlastními prostředky a tři 
čtvrtiny jsou pokryté půjčkou. Je to velký zá-
vazek farnosti, protože půjčka na opravu fary 
se bude podle možností farnosti splácet cca 
deset let. Opravu fary realizovala firma Jan 
Kovář se sídlem ve Frýdku-Místku. V  rám-
ci rekonstrukce byla kompletně zbourána 
a  znovu postavena přístavba pro Skautské 
středisko Doberčata a  opravena budova 
fary. Nejdříve bylo nutné provést kompletní 
podřezání budovy, aby se zabránilo vlhnutí 
zdiva. Dále byla zrealizována oprava krovů 
a výměna střešní krytiny, výměna všech pod-
lah, výměna oken, kompletní oprava všech 
omítek včetně zateplení budovy, nová elek-
tronizace, nové plynové vytápění a  dalších 
nutné stavební úpravy včetně výměny všech 
dveří. Oprava fary byla dokončena na podzim 
loňského roku. Touto formou chceme poděko-
vat všem, kteří se na opravě fary jakýmkoliv 
způsobem podíleli. Hlavně firmě Jan Kovář, 
která odvedla kus poctivé práce. Poděkování 
patří i obci Dobrá, která přispěla na opravu 
finančním darem ve výši 1,5 mil. Kč, v rámci 
kterého mají skauti zajištěný bezplatný ná-
jem na dobu 15 let. Věříme, že se rekonstruk-
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Informace pro občany!!!
Od 1. 1. 2020 došlo ke změně správců sběrného dvoru a multifunkčního hřiště:
správce sběrného dvoru  Evžen Lisník tel. 739 630 870
správce multifunkčního hřiště  Martin Svěrkoš tel. 605 887 443 
na tomto tel. čísle je nutné hlásit žádosti o pronájem sportovišť

Tyto změny jsou rovněž uvedené na stránce s telefonními kontakty Obecního úřadu 
v Dobré a webových stránkách obce.

Místní poplatky  
Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého dalšího psa se sazba
                                     zvyšuje o 50 % ze sazby. 
                                     Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Poplatek je možno uhradit  během února až  do  konce  března  2020.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17

                                      nebo

převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1341 + čp.

POPLATEK  JE  SPLATNÝ  DO  31. 3. 2020

ce celkově podařila a  přispěla ke zkrášlení 
centra naší obce.“

Na závěr návštěvy jsme byli pozváni do 
jídelny s kuchyňkou na malé, ale o to milej-
ší pohoštění. Přítomní skauti nabízeli kávu 
nebo čaj a nálada byla velmi příjemná. My-
slím, že prohlídka i doprovodný komentář 
utvrdily velkou většinu zastupitelů v tom, že 
finanční podpora ze strany obce byla správná. 
S  její pomocí mohla vzniknout nejen další 

dominanta středu obce, ale také důležitý pro-
stor pro volnočasové aktivity skatů, největší 
organizace v obci. 

Děkujeme za možnost seznámit se s krás-
ným, novotou dýchajícím prostředím, kte-
ré žádný návštěvník naší obce nepřehlédne 
a které bude sloužit našim mladým i starším 
spoluobčanům více než důstojným způso-
bem.

Milan Stypka
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Poplatek za odpady  –  sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.
                                               Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
                                      
Osvobozeni od poplatku jsou:  - děti do věku 10 let včetně
                                                            - občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatek je možno uhradit během  února  až  do  konce  září 2020.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17

                                      nebo

převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1337 + čp.

- do poznámky uvádějte, za koho odpady platíte – vypište jednotlivé osoby – nestačí na-
psat rodina Čápová – platba nebude přiřazena do doby, než doložíte, za koho konkrétně 
byla provedena

(zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů) 

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2020

VŠIMNĚTE SI…
Změna ve třídění u  kovů – nápojové 

plechovky, plechovky od potravin a ostatní 
malé kovové předměty z domácností můžete 
vhazovat do kontejnerů na plasty. 

Na žlutých kontejnerech uvidíte nálepku 
viz. obrázek od společnosti EKO-KOM, a.s.

Je to usnadnění třídění pro občany  – Frý-
decká skládka, a.s. pak tento odpad roztřídí 
na třídičkách. 
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Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020
Dne 23. 1. 2020 bylo otevřeno 11 poklad-

niček Tříkrálové sbírky 2020, která probíhala 
na území obce Dobrá, pod vedením Charity 
Frýdek-Místek. 

Výsledek součtů pokladniček je celková 
částka 94 043,- Kč.

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos roz-
loučili druhé lednové úterý. Tímto dnem skon-
čilo putování tří králů po obcích, vesničkách 
a městech Frýdeckomístecka i celé České re-
publiky. Pomyslnou štafetu po statečných ko-
lednících, které od koledování neodradil déšť, 
sníh ani mráz, převzali pracovníci Charity 
Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodruž-
ství plného rozpečeťování a počítání obsahu 
pokladniček.

„Děkujeme všem těm, kteří se do koledová-
ní a jeho přípravy zapojili, zejména pak všem 

malým i velkým koledníkům. Stejně tak patří 
naše díky také dárcům, kteří podpořili pomoc 
potřebným a rozvoj charitního díla v regionu, 
České republice i  zahraničí. Spolu s  třemi 
králi přejeme všem co nejlepší rok 2020,“ 
říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin 
Hořínek. Právě díky pomoci vás všech se po-
dařilo ve vaší obci vybrat krásných 94 043 
korun. Celkový výnos letošní sbírky na Frý-
deckomístecku činí neskutečných 2 374 608 
korun. Vybranou částku použijeme na opravy 
a úpravy pobytových zařízeních, volnočasové 
a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, stejně 
jako na terénní službu pro nemocné osoby. 
Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové 
sbírky 2020.

Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové 
sbírky za Charitu Frýdek-Místek
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Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2020 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, tj. 
4.3., 1.4., 6.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12. 2020 v budově Obecního úřadu Dobrá, 
2. poschodí, zasedací místnost č. 21. Pro občany obce Dobrá je poradna zdarma.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2020
2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 7.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2020 – příspěvky v tyto termíny je 
možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.

Komise pro kulturu a školství rady obce Dobrá 

ve spolupráci se ZŠ Dobrá 

pořádají tvořivé odpoledne na téma 

Šité jarní dekorace   
ve čtvrtek 5. března 2020 od 1630 hodin 

v hasičské zbrojnici v Dobré. 
              Dílna je určena pro dospělé * 
Délka trvání je  2 hodiny * Kurzovné  70 Kč * Občerstvení zdarma *   

Přihlásit se můžete na tvorimevdobre@seznam.cz 
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POJEĎTE  S NÁMI  DO  DIVADLA 
JIŘÍHO MYRONA V OSTRAVĚ

24.3.2020 Vás srdečně zveme na muzikál 

REBECCA

Doprava je zajištěna autobusem z Dobré do Ostravy a zase zpět. 
Odjezd bude z parkoviště u kostela v 17.30hodin.

Cena vstupenky je  252,-Kč

Vstupenky budou v prodeji na obecním úřadě v Dobré 
 u paní Jany Kolářové, kancelář č. 17 od 2.3.2020.

I když jsme senioři, 
chceme se bavit a společensky žít.

Nebudeme přece sedět doma a luštit kří-
žovky nebo „štrykovat“. 

A když štrykovat, tak nějaké hezké pa-
puče, ve kterých se dobře tančí.

A  když tancovat, tak na Papučovém 
bále, v pátek 24. ledna 2020 ve Vojkovicích.

A když jdu já, pojď i Ty!
Letos nás na již desátý „papučák“ vyra-

zilo dvanáct. I když jsme hodně tancovali, 
papuče jsme zatím neprošoupali. A  když 
jsme chtěli zahnat žízeň či hlad, o vše bylo 

skvěle postaráno. A  když jsme domů od-
jížděli, pár hezkých výher z  tomboly jsme 
si odnášeli. A když vše skončilo, nezbývá 
než poděkovat Vojkovickým seniorům za 
bezvadně připravený večer. 

A když, milí senioři, bude příště nějaká 
prima akce, neváhejte přijít a pobavit se.

Neseďte doma, tam už to znáte.

Na shledanou se těší Drahomíra 
Gryžboňová, předsedkyně Klubu seniorů
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Nová kulturní aktivita v Dobré 
- „DOBERSKÁ SODA“

Sportovní klub zve

Po  zhlédnutí divadelního představení  
„Charleyova teta“, dne 4.  a   5. ledna  t. r. 
v sále ZŠ,  jsme se se spoustou našich obča-
nů vzájemně zastavovali a nadšeně diskuto-
vali o svých zážitcích z  této veselohry, kterou 
pro nás nacvičili členové našeho  Doberské-
ho  ochotnického divadla  „DOBERSKÁ 
SODA“,  pod vedením  a režii   Ing.  Jana 
Marenčáka.

Byli jsme s provedením  této veselohry 
velice spokojeni. Krásně jsme se pobavili 
a odreagovali od svých každodenních pro-
blémů  a   starostí  a od srdce  se zasmáli,  
což je v  dnešní  uspěchané  době  vzácností. 
Zážitek a veselá atmosféra byla o to lepší, že 
tyto herce známe z osobního života a potká-
váme se s nimi na ulicích, v obchodě, atd. 

Víme, že „DOBERSKÁ SODA“ nyní  hos-
tuje ve Frýdku  a  v dalších okolních obcích.  

Jelikož  u nás  byla  obě  představení  totálně  
vyprodána,  doufáme,  že se nám s touto  hrou  
v Dobré  předvedete  ještě  aspoň  jednou,  
aby  se mohli pobavit i  ti občané,  na které 
se zatím nedostalo a myslím, že spousta z nás 
by se ráda pobavila ještě jednou.

Jsme rádi, že  v  Dobré  vznikla tato nová  
kulturní  aktivita, „DOBERSKÁ SODA“  /
Soubor  opravdových  divadelních  amaté-
rů/.  Poděkování  patří všem jejím členům 
i  jejich rodinám  za spoustu času a oběta-
vostí,  díky které toto představení mohlo 
vzniknout.  Děkujeme  a  těšíme se  na  vaše  
další  představení.  

Byli  jste  úžasní!  Ať vás všechny neo-
pustí elán a ať se vám daří při další práci.               

Za občany Dobré,   Vojtěška  Gavlasová

Přátelé turistiky, zveme vás na letošní 
1.  turistický zimní výlet v  sobotu 22. 2. 
2020, kdy se vydáme vlakem na Ostravici 
zastávku, pak už pěšky kolem hospůdky 
U Zbuja, dále kolem Veličků na Malenovice 
a Frýdlant nad Ostravicí.

Nenáročná trasa je dlouhá cca 10 km. 

Sraz na vlakovém nádraží Dobrá u Frýd-
ku v sobotu s krásným datem 22. 2. 2020 
v 08:00 hod. a snad i počasí bude krásné.

Prosíme zájemce, aby se přihlásili na 
tel. 775 933 551. 

Těšíme se na vaši účast, za sportovní klub 
Renata Friedlová  

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17–18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Co má znát každý zahrádkář
Třetí ročník cyklus přednášek

Ve středu 15. 1. 2020 proběhla v sále ha-
sičské zbrojnice v Dobré přednáška na téma 
„Pěstování teplomilné zeleniny“, kterou si 
pro nás připravil odborný instruktor ČZS 
Čestmír Jež. Přednáška byla velmi inspira-
tivní a naučná, dozvěděli jsme se zajímavé 
rady a triky pro pěstování zeleniny jako např. 
rajčata, papriky, dýní, melounů a dokonce 
i batátů. Celá přednáška, byla doprovázená 
připravenou prezentací s fotkami a osobními 

radami pana Ježe, který po celou dobu před-
nášky zodpovídal nejrůznější dotazy. Na kon-
ci si pro nás dokonce připravil i ochutnávku 
jablíček z vlastní zahrádky. Tímto mu chceme 
poděkovat za skvělou práci a  těšíme se na 
další přednášku s názvem „ Předjarní práce 
na zahradě“, které se můžete zúčastnit 19. 2. 
2020 opět v sále hasičské zbrojnice Dobrá. 

Lucie Peterková 

Základní škola informuje…

Turnaje ve vybíjené 
– ZŠ Dobrá žije sportem

6. a 13. prosince 
se konal velmi oblí-
bený 7. ročník turna-
je v Dodgeballu. Tato 
hra je speciální druh 
vybíjené, ve které sto-
jí proti sobě 2 druž-
stva s pěti hráči. Hrá-
či se snaží vzájemně 
vybíjet.  Není zde 
však hlavní střelba 
jako u klasické vybí-
jené, ale důležitější je 
chytání míče. Turnaje 
se zúčastnily všech-
ny třídy 2. stupně a 5. 
ročníky, celkem tedy 
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Recitační přehlídka
V  pondělí 20. 

ledna se na naší 
škole uskutečnila 
již tradiční reci-
tační přehlídka. 
Dvacet čtyři žáků 
2. stupně, kteří 
postoupili z  tříd-
ních kol, se před-
vedlo se svou bás-
ní či prózou před 
publikem a poro-
tou. V  té zasedly 
paní učitelky Mgr. 
Olga Kafonková, 
Mgr. Eva Javor-
ková a Mgr. Petra 

čtrnáct třídních kolektivů – přes 90 hráčů 
a  hráček. Turnaj díky velkému počtu zú-
častněných tříd musel být rozdělen do dvou 
hracích dnů. 

V kategorii 5.-7. ročník zvítězila třída 7. 
A, na druhém místě se umístila třída 6. C 
a třetí místo vybojovala třída 7. C. V kategorii 
8.-9. ročník zvítězila s naprostým přehledem 

třída 9. B, druhé místo obsadila třída 9. A, 
třetí místo získala třída 9. C. Vítězové byli 
odměněni sladkostmi a dorty.

Děkuji všem hráčům za účast na turna-
jích, za předvedené výkony a skvělé sportovní 
chování. Klubu rodičů pak za sponzoring. 
Sportu zdar a vybíjené zvláště.

Mgr. J. Šmahlík

Konverzační soutěž
Ve čtvrtek 16. ledna proběhla konver-

zační soutěž v  německém jazyce, ve kte-
ré se utkalo 17 žáků ve dvou kategoriích. 
Všichni zúčastnění prokázali dobré znalosti 
německého jazyka a výborné komunikační 
schopnosti. Vítězem kategorie 8. tříd se 
stala žákyně třídy 8. C Karolína Lea Králí-

ková a v kategorii 9. tříd zabodovala žákyně 
9. A Jana Kachtíková, která postupuje do 
okresního kola ve Frýdku-Místku. 

Všem děkujeme za účast a vítězce přeje-
me hodně štěstí v okresním kole.

Mgr. Žaneta Konečná
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Stypková, které učí český 
jazyk na 2. stupni.

Děti  recitovaly ve 
dvou kategoriích. Z mlad-
ších žáků postoupily do 
obvodního kola Karolína 
Dámková z 6. D s textem 
Jana Wericha Chlap, děd, 
vnuk, pes a hrob a Lucie 
Rudolfová z 6. B s prózou 
Zahradníkův duben spiso-
vatele Karla Čapka. Starší 
žáky pak budou v dalším 
kole, které se uskuteční 
19. února na ZŠ J. Čapka 
ve Frýdku, reprezentovat Nikola Stankušová 
z 8. A, která si vybrala pro školní kolo úryvek 
textu s názvem Škola, a Vendula Fryščoková 
ze třídy 9. A. Ta překvapila porotu vlastní 
tvorbou a přirozeným projevem.

Věříme, že si vybrané žákyně naší školy 
svou účast v obvodním kole užijí a že budou 
motivovat i další děti k účasti na recitační 
přehlídce v příštím školním roce.

Mgr. Petra Stypková

ZŠ Dobrá vybojovala druhé místo v kraji!

21. ledna se konalo v ČPP aréně v Ost-
ravě krajské kolo florbalového turnaje žáků 
1.-5. tříd ČEPS CUP 2020. Turnaje se zú-
častnilo celkem 10 základních škol z Mo-
ravskoslezského kraje. Školní týmy byly 
rozlosovány do dvou skupin po 5 týmech.

Ve skupině jsme postupně porazili ZŠ 
Klegovu, ZŠ Bolatice, ZŠ Nový Jičín a ZŠ 
z  Třemešné. Bez ztráty bodu jsme vyhrá-
li skupinu a  čekal nás zápas o  postup do 
Národního finále s vítězem druhé skupiny. 
Narazili jsme na silný tým základní školy 

(pokračování na straně 19) 
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Lyžařský výcvikový kurz 2020 
Karlov pod Pradědem – Jeseníky

Letošní lyžařský kurz se stejně jako loni 
konal v největším lyžařském areálu na Mora-
vě - v Karlově pod Pradědem. V tomto roce 
jsme opět využili lyžařské středisko Čerťák 
v Horním Václavově. Středisko Čerťák patří 
do areálu Ski Aréna Karlov a skládá se ze tří 
modrých sjezdových tratí. Součástí areálu 
je čtyřsedačková lanovka, půjčovna a bufet 
s občerstvením. O lyžařský kurz byl ze strany 
rodičů obrovský zájem, proto byli sedmáci 
rozděleni do dvou kurzů a termínů. Celkem 
se kurzu zúčastnilo 73 lyžařů a z tohoto počtu 
bylo 35 úplných nováčků! 

Ubytováni jsme byli v hotelu Kamzík, který 
poskytoval maximální komfort a zázemí, které 
lyžař potřebuje. Za zmínku stojí hotelový ba-
zén, tělocvična, bowlingová dráha, posilovna, 
kulečník, stolní fotbálek a nově zrekonstruova-
né hotelové pokoje se sociálním zařízením. Na 
sjezdovky vozil lyžaře v pravidelných časech 
ski-bus. Prostě paráda…

Žáci byli rozděleni do tří výkonnostních 
družstev. Pod vedením zkušených lyžařských 
instruktorů z řad učitelů se žáci učili lyžař-
ským dovednostem. Odpolední program byl 
velmi pestrý. Žáci měli možnost zaplavat si 

z Karviné. Po vyrovnaném boji jsme remizo-
vali 5:5 a o osudu utkání tak musely rozhod-
nout samostatné nájezdy. V šesté sérii nám 
nebyl uznán gól a základní škola z Karviné 
tak postoupila do Národního finále, které se 
bude konat v Praze. 

Náš tým předvedl fantastický výkon. 
Obsadili jsme krásné druhé místo v Morav-
skoslezském kraji a nejlepším brankářem 
a  útočníkem turnaje byl vyhlášen Štěpán 
Bucifal a Vojtěch Kozel z naší školy. Děkuji 
celému týmu za vynikající reprezentaci.

Sportu zdar Mgr. Jiří Šmahlík

(pokračování ze strany 14) 
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v hotelovém bazénu, zahrát si míčové hry 
v tělocvičně, využít televizi na pokoji apod. 
Večerní program se skládal ze společenských 
her, z přednášek o bezpečnosti na horách, vy-
bavení lyžaře, promítaly se filmy a dokumenty 
se sportovní tématikou. V polovině kurzu byl 
pro žáky připraven odpolední běžkařský kurz 
a výlet do Karlovy Studánky.

Žáci také bojovali o cenu pro nejlepšího 
lyžaře a lyžařku. Nehodnotily se jen lyžařské 

dovednosti, ale i celkové chování na kurzu 
a ochota pomoci spolužákům. Na prvním 
kurzu tuto cenu vyhrála Anna Zouharová 
a Vojtěch Šokala ze třídy 7. C a na druhém 
kurzu se z vítězství radovala Elen Budin-
ská ze 7. B a Josef Baum ze 7. D. Všichni 
účastníci kurzu také soutěžili o  nejčistší 
pokoj. Nejlepší pak byli oceněni dorty. Volili 
jsme rovněž dva nejlepší lyžaře, kteří měli 
nejlepší techniku a styl jízdy. V závodech ve 
slalomu zvítězili: Michal Káňa ze 7. A, Mar-
kéta Hendrychová ze 7. D a Tadeáš Vlček ze 
7. C. Závodili jsme také v běhu na lyžích, ve 
kterém zvítězil Vojtěch Nytra ze 7. D.



2/2020

- 21 -

Děkuji všem žákům za vzorné chování 
během celého kurzu a všem kolegům za spo-
lupráci. Pevně věřím, že se všem účastníkům 
kurzy líbily, svědčí o tom i výsledná známka 
od dětí, kterou byla jednička. Věřím také, že 

žáci budou nadále rozvíjet své lyžařské do-
vednosti a lyžování se stane jejich koníčkem. 
Sportu zdar a lyžování zvláště! Skol!

Vedoucí kurzu 
Mgr. Jiří Šmahlík
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Měsíc leden skončil, ale ani tento zimní měsíc dětem nedopřál sněhovou nadílku, kterou 

by si přály. Sněhu bylo pomálu, což vedlo k tomu, že děti využívaly doslova každičký centimetr 
sněhu či ledovku ke hrám venku.

Nejvíce si tak sněhu užily děti, které absolvovaly lyžařský výcvik na Bílé.
Děti se však začátkem ledna těšily také na další muzikohrátky:

Mateřská škola Dobrá informuje…

ZIMNÍ MUZIKOHRÁTKY
Paní Vlaďka, která naše děti každým rokem 

navštěvuje, si tentokrát pro ně připravila Zimní 
muzikohrátky.

Paní Vlaďka dětem nejprve zahrála na indi-
ánský buben, který vzápětí vyměnila za buben 
sluníčkový. Dětem se velmi líbila hra na tibet-
ské mísy, kterou si děti mohly samy vyzkoušet.

Dále dětem paní Vlaďka zahrála na nástroj 
zvaný Brumla. Co však děti zcela uchvátilo, 
byla hra na nástroj zvaný Frčák, který paní Vla-
ďka nejprve roztočila ve vzduchu a ten vydával 
zvláštní svištivý zvuk.

Děti si pak zahrály na vlastní tělíčko, zazpí-
valy si společně písničku „Bom, bom, bom.“

A pak už nastal čas pro hru na bubínky, 
kdy každé dítě obdrželo svůj bubínek, který 

děti nejprve pohladily a pak si na něj zahrály 
podle pokynů paní Vlaďky. Hru na bubínky 
děti doprovázely zpěvem známých písníček.

Na závěr se děti zklidnily při hře na flétnu 
a různé malé tiché nástroje.
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Jako každým rokem, tak i letos se přihlá-
šené děti vydaly vždy ráno v týdnu od 20. do 
24. ledna na Bílou, kde probíhal pětidenní 
výjezdový lyžařský kurz pro děti naší školky, 
které již dosáhly věku 4 let.

Děti byly rozděleny do družstev podle 
svých dosavadních lyžařských zkušeností 
a schopností, jednotlivá družstva se pozná-
vala podle čepiček na přilbách. 

Ty zdatnější děti, které již měly dřívější 
zkušenosti s  lyžováním, byly například ve 
družstvu Kiwi či Švestka.

Ve čtvrtek pak děti předvedly svým rodi-
čům, jaké pokroky za ten necelý týden do-

sáhly. Vzhledem k tomu, že čtvrteční lyžování 
bylo doprovázeno slovním komentářem, ro-
diče tak mohli bez větších problémů vyhledat 
své ratolesti a sledovat jejich lyžařské doved-
nosti z patřičné vzdálenosti.

Na závěr tohoto dne se každé družstvo 
rodičům představilo společně se svým in-
struktorem a pokřikem, všechny děti obdr-
žely z rukou svých instruktorů medaile. Děti 
dostaly za svou snahu také diplom a sladkost 
v podobě Brumíka.

Po jejím přivítání všech hostů přišel na 
řadu taneční kroužek „Beruška“ se svým an-
dělským tanečním vystoupením

LYŽUJEME SE SLUNÍČKEM



- 24 -

DIVADLO „O NAFOUKANÉM BALÓNKU“ 
Děti, které zůstaly ve školce a nejely na 

lyžařský výcvik, měly možnost si užít spous-
tu legrace při sledování divadla s pohádkou 
„O nafoukaném balónku,“ kterou si pro naše 
děti připravilo divadlo „Kulišárny.“

Děti se prostřednictvím pohádky přesvěd-
čily, že pýcha a namyšlenost se v životě nevy-

plácí. Děti si během pohádky také nenásilnou 
formou procvičily gymnastiku mluvidel, hyb-
nost jazyka i správné břišní dýchání.

Šašek Pimpula z pohádky si s dětmi zatan-
coval a zazpíval při hře s barevnými balónky, 

ale největším překvapením pro děti bylo, když 
pro ně šašek Pimpula začal z balónků vytvářet 
zvířátka.

Každé dítě si tak kromě báječné nálady 
odnášelo i své zvířátko, které jim šašek Pimpula 
s radostí vyrobil.

A co únor? Co nás čeká v únoru?
No přece Dětský karneval, na který se děti 

už moc těší a chystají si společně s rodiči masky.

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková

Na tento první turnaj se sjelo celkem 
44 hráčů a hráček z moravské metropole, 
aby bojovali o své první body do celkové-
ho pořadí Beskydské tour. Z našeho klubu 

se turnaje zúčastnilo hned 5 našich borců. 
Bohužel ani jednomu se nepodařilo umístit 
na medailové bedně. Nejlépe z našich si vedl 
LIBOR HOUDA (4. místo), který už v pro-

BESKYDSKÁ TOUR 2020
1. turnaj – Frenštát pod Radhoštěm

18. 1. 2020
První letošní turnaj pod názvem  

Beskydská tour ovládli hráči Vsetína.
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sinci ukázal, že bude patřit k lídrům týmu. 
Hned za ním na páté pozici se umístil čer-
stvý vítěz naší interní ligy ADAM KURÁŇ. 
Ten předvedl parádní výkon, a i když jedin-
krát prohrál a jednou uhrál remízu, tak si 
zasloužil pěkné umístění. Do první desítky 
se ještě vměstnal PETR HADAŠČOK. Tomu 
nevyšel závěr turnaje, ale přesto šestá příč-
ka je pro něj úspěchem. Turnaj tak ovládli 
hráči z klubu Vsetín Jokers, kteří hned ve 
třech kategoriích brali cenné kovy. V mu-
žích ovládl turnaj skvělý DANIEL FILA 
a stříbro si odnesl jeho klubový parťák TO-

MÁŠ POLANSKÝ. V kategorii žen byla su-
verénně nejlepší hráčka Vsetína VENDULA 
ŠIMKOVÁ. Ve starších žácích si zlatou me-
daili odvezl vsetínský TOMÁŠ DAVÍDEK. 
V mladších žácích si kovy rozdělila rodina 
Vudarčíkových. Po dlouhé době se náš klub 
BHC Dobrá neradoval z vítězství v kategorii 
družstev. Tento pohár si jasně a zaslouženě 
odvezli hráči Vsetína Jokers, ale i druhé mís-
to pro náš klub je fantastické. Všem našim 
hráčům děkuji za vzornou reprezentaci a tě-
šíme se už v pořadí na 2. turnaj pod názvem 
Beskydská tour 2020.

Muži:
1) Fila Daniel  (Vsetín Jokers)
1) Polanský Tomáš  (Vsetín Jokers)
2) Kováč David  (Šprtec Partyja Ostrava)

Ženy:
1) Šimková Vendula  (Vsetín Jokers)
1) Vudarčiková Monika (Wudu)
2) Krupičková Kateřina       (Vsetín Jokers)

Starší žáci:
1) Davídek Tomáš  (Vsetín Jokers)
1) Lanča Michal  (Frýdlant nad Ostravicí)
2) Pírek Tomáš  (Vsetín Jokers)

Mladší žáci:
1) Vudarčik Václav  (Wudu)
1) Vudarčik Vojtěch  (Wudu)
3)  Vudarčik Michal  (Wudu)

Soutěž družstev:    Body:
1. VSETÍN JOKERS   61
2. B.H.C. DOBRÁ   56
3. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 41
4. FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ  38
5. WUDU    38
6. BRUMOV    29
7. ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA  20
8. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ   7 Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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Skauti
Je nový rok, rok 2020 tak jsme ho chtěli 

přivítat nějakou dobrou akcí a vybrali jsme 
bruslák. 5. 1. 2020 jsme se brzo ráno vydali 
vlakem z Dobré do Frýdku-Místku, došli jsme 
až k Polárce a v hojném počtu jsme si zabruslili 
a zahráli lední hokej. Další akcí byl Ondřejník, 
to jsme se 11. 1. 2020 sešli a společně jako 

silní skauti jsme došli až na samý vrchol hory 
Ondřejník. Cestou se hrálo také mnoho her, 
například bomba, povodeň, oheň, medvěd, ta-
hle hra děti velice bavila. Ondřejník jsme vyšli 
za pouhou hodinu a čtvrt, což jsme pokládali 
za veliký úspěch. 

Joki (Johana Pašková)
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V sobotu 25. 1. 2020 odehráli 
naši borci turnaj „O pohár starosty 
obce Čeladná“ v krásné sportovní 

hale na Čeladné.
Měli jsme obrovský problém postavit tým, 

neboť v posledním týdnu se odhlásili z různých 
důvodů čtyři hráči. Tuto nepříjemnou situaci 
nám pomohli vyřešit kamarádi z TJ Pražmo - 
Raškovice a doplnili naší sestavu dvěma borci.

První a druhý zápas proti Sedlištím a Bru-
šperku jsme zvládli výborně, ve třetím pro-
ti domácí Čeladné jsme doplatili na nízkou 
produktivitu v zakončení. Ve čtvrtém zápase 
proti Třebovicím jsme dominovali a prakticky 
nepustili soupeře na naši polovinu. Jen těch 
gólů mohlo být víc...  Poslední zápas proti 
celkově vítězné Porubě jsme po parádním vý-
konu sice prohráli, ale se vztyčenou hlavou 
a za mohutného aplausu publika. V bráně se 
vystřídali Filip a Samuel. V konkurenci šesti 
týmů jsme skončili na celkovém třetím místě!!!

Sestava: Malyšek Viktor (c), 
Bielčík Filip, Janoušek Patrik, Šin-
dler David, Sikora Martin, Guniš 
Samuel, Tomis Kryštof.

Trenér a vedoucí mužstva: Malyšek Petr, 
Janoušek Martin.

Výsledky a střelecká listina:
Nošovice - Sedliště   3:1   Janoušek 2x, Malyšek 1x
Nošovice - Brušperk   3:2   Šindler 2x, Sikora 1x
Nošovice - Čeladná   2:6   Malyšek 1x, Šindler 1x
Nošovice - Třebovice   1:0   Bielčík 1x
Nošovice - Poruba   1:4   Bielčík 1x

Děkuji hráčům za předvedené výkony a  rodi-
čům za dopravu a podporu. Dále děkuji Martinu 
Janouškovi z TJ Pražmo - Raškovice  za personální 
výpomoc, protože jinak bychom se turnaje nemohli 
zúčastnit...

PM

„O pohár starosty obce Čeladná“ 
- 3.místo !!!
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!!! Nábor do fotbalového oddílu !!!
Přiveďte Vaše dítě ke sportu. Nábory probíhají vždy v pondělí od 16:30 a středu od 17:00 

v tělocvičně ZŠ Dobrá. Bližší informace podá pan Budinský tel. 724 420 203, nebo na face-
booku: Přípravka TJ Sokol Dobrá

Za přípravku TJ Sokol Dobrá
Petr Malyšek

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY  
Dětského střediska Dobrá, MUDr. Iva Kučerová

Čtvrtek 27. 2. 2020     NEORDINUJE SE

Nutné případy ošetří Dětské středisko, ul. Politických obětí, Místek /u bývalého 
autobusového stanoviště/
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2008: VZPOMÍNÁTE, JAK…?
Pokus o zdolání světového rekordu v judu se zdařil — 12. ledna od dopoledne

349 judistů soutěžilo v osmihodinovém časovém limitu v tělocvičně naší školy,
přijela i televize Nova. • Dvoupatrový bytový dům blízko středu obce č.p. 820
byl zvýšen o třetí patro. • Novinkou pro žáky, učitele i rodiče je hodnocení
znalostí a dovedností na míru každého žáka; žáci hodnotí sami sebe. • Lidé
u bývalého dřevoskladu si stěžují na neúměrný hluk a hlavně nepořádek, které
způsobuje automobilka Hyundai. V části překladiště jsou bourány, rozebírány a likvidovány
dřevěné sruby, • Jazykový kurs agličtiny pro dospělé měl neočekávaný úspěch. Výuku vedla
učitelka Renata Tvrdá. • Leteckomodelářský klub uspořádal letošní výstavu Dobrodinský slepenec
poprvé se soutěží, ve které vyhodnocovali exponáty diváci pomocí žetonů. 

• Kursy společenských tanců pro starší manželské i nemanželské páry v tělocvičně školy vedli
Hana Legierská a Oton Hil. • Drogy se stávají i v Dobré pro řadu mladých denní záležitostí. Na
Frýdecku je spotřeba lehkých drog údajně větší než jinde. 

• Velikonoce byly letos velmi brzy, 20. března. První jarní úplněk natrefil totiž na Velký pátek. 
• Neukázněnost občanů v ukládání odpadů stále zlobí vedení obce, neboť odkládají velko-

objemový domovní a též nebezpečný odpad na místa určená pro tříděný odpadu. • Na letišti
v Mošnově byl otevřen koridor pro „šengen“, který od 30. března platí i pro letedla. • Do
domácností jsou roznášeny anonymní hanlivé a posměšné letáky urážející vedení obce.  

• Škola a rodina — 412 „dotazníků do domu“ zaměřených na klima a profilaci Základní školy
v Dobré. Dotazníky předaly děti rodičům. Výsledek — převládá spokojenost, ale polovině otců by
nevadilo do školy znovu zavést tělesné tresty „v případě porušení kázně“. 

• Začala spolupráce se Slováky z Ochodnice — 11. března vyrazili zástupci naší obce za hranice
k našim slovenským bratřím, kde je čekalo příjemné uvítání. Návštěva Ochodnice byla opětována
18. dubna; po procházce Dobrou a obědě došlo ke slavnostnímu podpisu Smlouvy o spolupráci
slovenskou stranou a „Dobrá“ je pozvána ke slavnostnímu podpisu do Ochodnice 29. dubna. 

• Opraven povrch cyklotrasy — do Dobré mohou sta a sta cyklistů a dále k horám bez „slalomu“
mezi děrami, výtluky, překopy. I naši lidé, jezdící na kolech do města nebo na hřbitov, si tuto
změnu pochvalují • Na hlavní silnici se objevily směrovky místního značení — šipky k důležitým
místům. • Pouťové atrakce jsou letos na dvou místech — na části sokolského hřiště i na asfaltové
ploše bývalého dřevoskladu; stánkařům je vyhrazena ulice od závor k pekárně. Zřetelně ubývá
návštěvníků „odpustu“. Vysoké vstupné, dostupnost atrakcí po celý rok ve městě, atraktivnost
pouti bledne. Do Dobré ale stále ještě proudí mladí z města i okolních obcí. 

• Škola má výročí — 100 let staré, vysoké budovy při silnici. Dnešní škola má 23 tříd a učí se
v nich 510 žáků. Ke škole patří školní družina a Klub rodičů. Tým inspektorů vysoce ocenil, jak
škola vypadá a jak funguje. Vzdělávací program „Dobrá škola — dobrý start“ byl označen jako
„příkladně zpracovaný“. • Důchodci zajistili sběr sbírky šatstva a jiných potřebných věcí. Plná
místnost byla naplněna věcmi, které využijí lidé, kteří se ocitli ve svízelných životních situacích. 

• Prodejna Renta (dříve Jednota) u nádraží je od jara přejmenována na COOP a budova dostala
výraznou oranžovou barvu. • Železnice z Frýdku do Českého Těšína vedoucí skrze Dobrou mohla
slavit 120 let trvání. • Autovrakoviště ve středu obce je obohaceno o přistavěné patro na hlavní
budově. • Odstraněn je plot mezi parkem a farskou zahradou. V tutéž dobu byl odstraněn
plechový plot oddělující sokolské hřiště od místní cesty kolem mateřské školy. • Odhadem 70
motocyklů nejrůznějších značek, barev a vybavení projelo v sobotu 21. června Dobrou v dlouhém
průvodu. 

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  3.2.20  11:46  Stránka 91
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

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

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu
558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   
558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční  
  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
736 614 720  majetku a investic
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu
---------------
558 412 313 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 Evžen Lisník, správce sběrného dvora
733 745 008 Pavel Peterek,dovoz a odvoz kontejneru na biologický odpad
605 887 443 Martin Svěrkoš, správce multifunkčního hřiště

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 2. 3. 2020 do 12.00 hodin.



Prohlídka nové fary

Přednáška zahrádkářů



Hasičský ples

BHC Dobrá zakončení roku


