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VáÏení obãané,
dovolte, abych vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych vám

sdělil několik informací ze života naší obce Dobré. V pondělí 12. prosince proběhlo
další jednání zastupitelstva, na kterém se projednávaly některé majetkové záleži-
tosti, rozpočtové změny, pravidla pro hospodaření obce v roce 2012 a mimo jiné
také pravidla pro udělování ocenění občanům, kteří se nějakým způsobem zaslou-
žili o rozvoj společenského života v obci. Také proběhlo složení slibu nového člena
zastupitelstva. Na svůj mandát v minulých dnech rezignoval pan JUDr. Oldřich Car-
bol (KSČM), a na takto uvolněné místo nastoupil první náhradník ze stejné kandi-
dátní listiny, kterým je pan Ladislav Žurek. Panu JUDr. Oldřichu Carbolovi tímto vy-
slovuji za jeho práci v zastupitelstvu upřímné poděkování. 

V minulých dnech byly dokončeny stavební práce na rozšíření splaškové kanali-
zace a podali jsme žádost o kolaudaci této stavby. O ukončení kolaudačního řízení
budete informováni na úřední desce obecního úřadu (www.dobra.cz). Stavba bude
následně předána do provozu společnosti SmVaK Ostrava, a.s. S touto společností
pak budou zájemci uzavírat smluvní vztahy na připojení. Dále bych rád poděkoval
všem rodičům dětí z mateřské školy za trpělivost s rekonstrukcí komunikace u ma-
teřské školky, která je již dokončena. Vybudováním zpomalovacího retardéru
u školky a zvýšeného přechodu do sportovního areálu školy došlo ke zvýšení bez-
pečnosti nejen dětí, ale i dospělých.

Závěrem bych vám chtěl popřát jménem všech zastupitelů a zaměstnanců obec-
ního úřadu radostné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a pohody v novém
roce 2012. Ing. Jiří Carbol, starosta

VáÏení spoluobãané,
dovolte mi na závěr roku malé zamyšlení.
Každému z vás se jistě přihodila spousta věcí, které byste třeba prožít už nikdy

nemuseli a ani nechtěli, zažili jste možná něco nemilého, smutného, neočekáva-
ného. To se v životě člověka čas od času stává a k životu to zcela jistě patří. Pokud
jsem těmito řádky někoho z vás oslovil, jen dodám — není nám to lhostejné a spolu
s vámi věříme, že bude lépe. Ale tomuto tématu bych nerad zasvětil celý článek,
proto raději opustím tuto část lidského bytí a budu se soustředit na záležitosti do-
cela jiného charakteru. Copak byste řekli na takové předvánoční bilancování?

Obecní úřad se pochopitelně po celý rok 2011 snažil — aby všem občanům, kte-
rých se činnost úřadu přímo dotýkala (výstavba kanalizace a následná rekonstrukce
povrchu místních komunikací) nebo i těm, kteří přišli požádat o radu, o pomoc či
o službu — vyhověl, vyšel vstříc, nabídl řešení. Ne vždy se vše podařilo na jedničku,
ne vždy občané odcházeli zcela uspokojeni, ne každá rada, vysvětlení nebo názor
byl občany kvitován s nadšením. Avšak to k práci úřadu a jeho osazenstva náleží —
a snaha pomoci se hodnotí velmi kladně. Proto bych na tomto místě rád poděkoval
všem pracovníkům úřadu, včetně veřejně prospěšných pracovníků (a že se jich tady
za rok vystřídalo dost…) za odvedenou práci. A těm několika občanům, kteří
z úřadu „odešli s prázdnou“ a nepořízenou se moc omlouvám. Někdy se holt vše ne-
podaří hned, někomu nelze vyhovět třeba proto, že by takovým rozhodnutím zase
trpěl někdo jiný, a vězte — váš soused je stejně jako vy občanem naší obce. Pokud
bude jen trochu možné některé odložené aktivity realizovat, uděláme to ve velmi
krátkém čase, pokud počasí dovolí.

Zmíním zde jednu zajímavou informaci, která se mi dostala k uchu. Povídá jeden
občan Dobré druhému: „Poslouchej, nezdá se ti divné, že starosta i místostarosta
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všem občanům slibují, co všechno pro ně udělají…ale kde na to, prosím tě, vez-
mou?“ A jelikož jsme v Dobré, musela se tato konverzace dostat až k jednomu z
jmenovaných — proto si dovolím uvést vše na pravou míru. Ano, slibujeme. Vše je
však podmíněno financemi. Znamená to tedy, že onen občan měl pravdu. Je to ne-
jen o penězích — ale také o prioritách, o snaze vedení obce pokusit se v tom dob-
rém pokračovat a to méně zdařilé změnit. 

Možná by se toto zamyšlení obešlo bez konkrétního pojmenování výše uvedené
snahy, ale pro snazší pochopení uvedu jen několik příkladů…

…nehodláme akceptovat megalomanský projekt bývalého vedení — přestavbu
a nástavbu budovy obecního úřadu (za cca 80 mil. Kč) — raději opravíme chodník
podél hlavní komunikace, nemíníme realizovat sběrný dvůr (tolik potřebný pro
zodpovědné občany…) na původním místě, v lokalitě bydlení a na podmáčené
půdě — raději jednáme s vlastníky jiných, podstatně vhodnějších pozemků, navíc
s úsporou několika miliónů na vybudování zpevněné plochy.

Chceme i nadále nabízet občanům možnost trávení volného času takovým způ-
sobem, který bude zajímavý a lákavý pro všechny věkové kategorie.

Nebude to snadné, ale věřím, že již nyní mají někteří aktivní zastupitelé i členové
výborů a komisí jasno. Jsem přesvědčen, že zváží pro a proti a budou se v příštím
roce soustředit na osvědčené akce a doplní je o aktivity nové, nevyzkoušené.

Nesmím zapomenout ani na naše spolky, oddíly a jiné instituce, které jednak
sdružují spoustu dětí, mládeže a dospělých, ale rovněž nabízejí kvalitní a rozmanitý
program širokému spektru našich občanů.

Je na místě využít tento prostor a poděkovat jim všem za odpovědný přístup, za
aktivní účast na přípravách a organizaci velkých i těch menších aktivit v obci a zá-
roveň jim popřát, nechť je práce pro obec naplňuje radostí a spokojeností, ať setr-
vají „na vlně nadšení“ bez ohledu na čas, který by mohli klidně věnovat sobě a svým
blízkým, i v roce následujícím. 

Závěrem mi dovolte navázat na úvodní odstavec, ale zcela z jiné strany. Chtěl
bych vám všem popřát klidné prožití vánočních svátků a rozhodné nakročení do
roku následujícího, roku 2012. A ještě něco — až s úderem půlnoci uvidíte své sou-
sedy na ulici, zkuste se obléct, vezměte do ruky láhev a skleničku a připijte si s nimi
na zdraví. Možná jim tím uděláte radost, snad se budete cítit lépe i vy samotní. To
ale jen taková… rada. Mějte se moc pěkně.

Mgr. Milan Stypka, místostarosta

V A R O V Á N Í
Zděšení a zároveň odpor vyvolala informace o tom, že v poledních hodi-

nách, kdy si rodiče, zvláště maminky, přijíždějí pro své ratolesti do mateř-
ské školy, se za poslední dobu stalo hned několik krádeží. Zloděj má velmi
dobře vytipované místo a dobu, po kterou maminky přebírají své děti
a stačí mu jen tato pětiminutovka, aby vykradl uzamčené vozidlo.

Buďte proto velmi obezřetní a nenechávejte v autech v tuto i jinou dobu
své věci na viditelném místě. Přímo tím vybízíte zloděje, aby si vaše věci od-
nesl.

Žádáme všechny občany, aby si všímali podezřelé osoby či osob a vše na-
hlásili Policii České republiky a na Obecní úřad Dobrá.
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Oznámení
Rada obce Dobrá na svém zasedání dne 22. listopadu 2011 rozhodla o poskytnutí

finančního daru občanům Dobrá, ve výši zaplacené pokuty Finančnímu úřadu Frý-
dek–Místek, za včasné nepodání daňového přiznání k dani z nemovitosti z důvodu
digitalizace obce, v maximální výši 500 Kč, na základě podaných žádostí na Obecní
úřad Dobrá, Dobrá č. 230, 739 51. 

Svozy popelnic v roce 2012
Frýdecká skládka a.s., Frýdek–Místek bude svážet komunální odpad (popelnice)

v roce 2012 v liché týdny — pondělí a úterý —, tak jak tomu bylo doposud (viz při-
ložený kalendář na rok 2012).

První svozy v novém roce se uskuteční 2. a 3. ledna 2012, které plynule navazují
na rok 2011, kdy se poslední svozy uskuteční 19. a 20. prosince 2011.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., oznamují 
změnu ceny vodného a stočného od 1. ledna 2012, následovně:
Voda pitná (vodné) 30,61 Kč/m3 (bez DPH) 34,90 Kč/m3 (vč. 14 % DPH)
Voda odvedená (stočné) 27,65 Kč/m3 (bez DPH) 31,52 Kč/m3 (vč. 14 % DPH) 

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční, i v následujícím roce, vždy první středu v mě-
síci, tj. 4. ledna 2012, 1. února 2012 od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá,
1. poschodí, zasedací místnost č. 18. O případných změnách budete informováni.

Právní poradna pro občany obce Dobrá je poskytována zdarma.

Informace pro občany o převedení agendy dávek hmotné nouze
a agendy příspěvků pro zdravotně postižené občany z Magistrátu
města Frýdek–Místek na Úřad práce ČR

Od 1. ledna 2012 se mění a sjednocuje sociální dávkový systém České republiky.
Administrace dávek a rozhodování o dávkách bude prováděno jediným správním
orgánem — Úřadem práce ČR, prostřednictvím příslušných kontaktních pracovišť
úřadu. V souvislosti s uvedenou změnou se agenda dávek hmotné nouze a přís-
pěvků pro zdravotně postižené občany převádí z Magistrátu města Frýdek–Místek
na Úřad práce ČR — krajskou pobočku v Ostravě. 

Od 1. ledna 2012 je příslušné pro podávání a vyřizování žádostí o dávky hmotné
nouze a příspěvků pro občany se zdravotním postižením (tj. příspěvek na péči,
příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky) Kontaktní pracoviště ve
Frýdku–Místku, Na Poříčí 3510, 738 01 Frýdek–Místek, tel. 950 113 111.

Jedná se o pracoviště pro správní obvod obcí: Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá,
Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek–Místek, Horní
Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín,
Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna,
Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třa-
novice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice. 

Řízení o žádostech, o kterých nebylo do 31.12.2011 Magistrátem města rozhod-
nuto, budou rovněž převedena a dokončena v působnosti úřadu práce. 



Informace Hasičského záchranného sboru MSK, Frýdek–Místek

Oslavy konce roku
Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav. S nimi také přichází řada ne-

bezpečí, zejména proto, že se samozřejmě jejich příprava neobejde bez obstarání
tzv. zábavné pyrotechniky. 

Největší nebezpečí představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické
výrobky, proto používejte pouze pyrotechniku uvedenou do oběhu legálně s návo-
dem, jak ji obsluhovat a skladovat. 

Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste předešli zraněním nebo škodám
na majetku. Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu (nikdy ne v blízkosti topení,
kamen nebo jiných zdrojů tepla) a mimo dosah dětí. Je vhodné odklidit z balkonů
veškerý hořlavý materiál, který by mohla odpálená pyrotechnika snadno zapálit.
Vždy dodržujte návod výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní
osoby. Neodpalujte pyrotechniku z oken svého bytu či domu. S pyrotechnikou ma-
nipulujte vždy na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od domů, zapar-
kovaných aut, kontejnerů, stromů a keřů (použití pyrotechnických výrobků v by-
tech a uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno). Nesbírejte nevybuchlé pe-
tardy a nesahejte na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem
alkoholu.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí zvířata. Uvědomme si, že
zvířata velice bolestně vnímají zvukové projevy při odpálené pyrotechnice, když
např. pes má oproti člověku asi 16× citlivější sluch. A stres, strach, agrese nebo po-
kusy o útěk našich domácích mazlíčků jsou ty nejmenší následky našich veselých
silvestrovských oslav. 

Úřední hodiny na Kontaktním pracovišti ve Frýdku–Místku, Na Poříčí 3510, jsou
stanoveny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 13 ho-
din, v pátek od 8 do 13 hodin pro podání žádostí.

Nastává období plesů a velkých společenských akcí
S příchodem nového roku nastává i období plesů a jiných velkých společenských

událostí.
Tyto akce se mohou se konat jen ve stavbách, které jsou k takovémuto účelu ur-

čeny a kde je zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest. V průběhu
akce jsou organizátoři povinni zabezpečit dostatek trvale volných otevíratelných
únikových východů, dbát na jejich viditelné označení, mít dostatek hasebních pro-
středků, proškolené pořadatele a při akcích s větším počtem osob zřídit preventivní
požární hlídku. Výzdoby a textilie, po kterých by se mohl šířit požár, a které jako ho-
řící odpadávají a nebo odkapávají nesmí být umísťovány pod stropy a podhledy.
Rovněž je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbuš-
nou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto plněné balónky nesmějí být
používány ani jako výzdoba.

Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde
o účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č.
4/2006 (viz. http://www.kraj–Moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně
závazných vyhláškách obcí.

V případě zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které
nelze odstranit před jejím započetím pořadatel nesmí akci zahájit. Rovněž musí
akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména
v případě znemožnění úniku nebo evakuace osob.
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Z činnosti Kulturní komise při OÚ Dobrá
V prvním roce činnosti kulturní komise v novém složení jsme si ověřovali zájem

občanů o kulturní dění v obci, Vzhledem k počtu obyvatel v Dobré, ale nemůžeme
být spokojeni.

Mega akce na multifunkčním hřišti — Velká Doberská a Den dětí se těšily velké
účasti. Již daleko menší zájem je o komornější kulturní akce pořádané v sále. Čekali
jsme větší zájem o „Operetu v Růžové zahradě“ v podání ostravských herců. Na cim-
bálovou muziku Kotci přišlo jen 14 přátel tohoto žánru, kteří si při dobrém vínku
společně s výbornými muzikanty zazpívali známé lidové písně. Podotýkáme, že tyto
dvě akce byly zdarma.

Kdo přišel na „Kateřin-
skou kloboukovou zábavu“
se určitě dobře pobavil.
Vzhledem ke kapacitě sálu
byla ale účast asi jen 50 %. 

Doufáme, že kultura v na-
ší obci si najde časem více
příznivců.

Touto cestou chci podě-
kovat všem členům Kulturní
komise, kteří se zúčastnili
14 přípravných schůzek a
organizovali či pomáhali při
organizaci 9 kulturních akcí
společně OÚ Dobrá. Děku-
jeme vedení obce i všem za-
městnancům OÚ za vstříc-
nost a dobrou spolupráci. Za kulturní komisi Jaroslava Velčovská

Přehled sportovních akcí v roce 2011
Mimo aktivit TJ SOKOL, o kterých se dočtete na jiném místě, proběhlo v minulém

roce v naší obci celkem patnáct, někdy menších, jindy větších sportovních akcí
a turnajů. Některé z nich, jako např. utkání v kopané svobodní — ženatí, nebo Mi-
kulášský turnaj ve volejbalu, mají již několikadesetileté tradice, jiné byly uskuteč-
něny letos poprvé (závody žáků v cyklokrosu a turistické výlety do Beskyd).

Na organizaci těchto soutěží se mimo šesti členů Sportovní komise podílela řada
dobrovolných organizátorů z řad sportovních nadšenců. Všem patří vřelé díky za je-
jich obětavou práci. Poděkování patří také celé ředě sponzorů, jejichž jména jsou na
jednotlivých turnajích zveřejňována. Bez jejich příspěvků by mnohé akce byly pod-
statně chudší. Z obecního rozpočtu byla v uplynulém roce uvolněna částka bez-
mála 80.000,— Kč.
Přehled akcí: organizátor
LEDEN Sálová kopaná — turnaj COPA p. Ing. Baran, p. Legut
ÚNOR Kulečníkový turnaj — zahájení p. Slovík
DUBEN Turnaj ve stolním hokeji — „Šprtec“ p. Hájek, p. Jež, p. Svoboda
KVĚTEN Turnaj ve stolním tenisu p. Bařina

Turistický výlet na Kotař p. Kafka
ČERVEN Dětský den — společná akce sportovní a kulturní komise
ČERVENEC Turnaj v nohejbalu p. Křižák
SRPEN Kopaná svobodní — ženatí p. Kotásek

Plážová kopaná — Zanzibar p. Křižák



ZÁŘÍ Závody horských kol p. Kafka
ŘÍJEN Turistický výlet — Ivančena p. Kafka
LISTOPAD Drakiáda „Na vrchách“ sportovní komise 
PROSINEC Mikulášský turnaj — volejbal p. Nytra, p. Kotásek

JUDO „O pohár starosty“ p. Kubíček, pí Prőlová
Šachový turnaj „Na špici“ p. Carbol

Ze svého rozpočtu se Sportovní komise podílela finančními příspěvky v celkové
výši asi 15 tisíc Kč na čtyřech akcích:

— turnaj v kopané organizovaný TJ SOKOL
— organizace sportovních soutěží na „Velké doberské“
— úprava žákovských šaten na Spartě
— postavení nových branek na „Mechuli“

Z výpočtu těchto akcí společně s činností TJ SOKOL je patrné, že sportovní život
v naší obci je pestrý. Na rok 2012 připravujeme další nové aktivity. Přivítáme i vaše
náměty a iniciativy. Osobně se těším na větší účast na turistických výšlapech — bu-
dou nejméně tři.

Do tohoto roku vám všem přeji co nejvíce pohybu, zdravé tělo a zdravého ducha.
Předseda sportovní komise p. Zdeněk Kafka

Historický úspěch na mistrovství republiky dorostu.
Mistrovství republiky dorostu se zúčastnili tři zástupci našeho klubu, kteří se no-

minovali v průběhu roku na soutěžích českého poháru. Především Vit Jerglík, Lukáš
Janulek, Vojtěch Bezruč dosáhli na nejvyšší republikové soutěži historického úspě-
chu, když vybojovali
dvě medailová umís-
tění a jedno bodované
páté místo. V chla-
pecké kategorii, kde je
konkurence velmi ná-
ročná předvedli pře-
kvapivě kvalitní výkony
a po zásluze promluvili
do bojů o medaile.
O největší překvapení
se postaral Vojtěch
Bezruč ve váhové kate-
gorii do 73 kg. Na své
cestě k bronzové me-
daili ukončil čtyři ut-
kání před časovým li-
mitem a vyřadil favori-
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zované soupeře. Svoji pozici v české špičce potvrdil druhým místem trojnásobný
přeborník republiky Vít Jerglík ve váze do 81 kg. Cestou do finále předvedl během
minuty nejkrásnější ipony celého turnaje a právem sklízel potlesk na otevřené
scéně. Ve finálovém utkání s Radkem Alešem z Tatranu Prachatice byl aktivnější, os-
třejší a šel si pro zlato. V prodloužení nerozhodného zápasu však udělal taktickou
chybu, která ho připravila o čtvrtý titul. Přesto potvrdil, že je favoritem na repre-
zentační kimono s číslem jedna. O velké překvapení se postaral také Lukáš Janulek.
Ten po dlouhé zdravotní přestávce určitě nepatřil k favoritům soutěže. Jeho bojovný
a po technické a taktické stránce skvělý výkon ho dovedli až k boji o bronzovou me-
daili, ve kterém vedl na bodové hodnocení. Jen několik vteřin před koncem se pro-
jevil nedostatek fyzické kondice kdy Janulek chyboval, upadl si a připravil se o me-
daili. I přesto podal skvělý výkon, kterým podpořil celkový úspěch kolektivu. V ka-
tegorii dorostenek startovala Marie Dužíková, která v průběhu celého roku potvr-
zovala postavení republikové jedničky a zúčastnila se dokonce několika soustředění
a soutěží reprezentačního výběru. Marie bohužel neměla svůj den a nepodala vý-
kon, který se od ní očekával. Bojovala především sama se sebou. V prvním zápase
sice porazila pozdější mistryni, ale sáhla si až na dno a ani po pauze mezi dalšími
zápasy se nedokázala dát dohromady. Především velká psychická zátěž při náročné
soutěži byla příčinou neúspěchu nadějné, ještě starší žačky. 

Naši benjamínci ovládli kraják.
Krajský přebor benjamínků se konal v Opavě za účasti cca. stovky nejlepších jed-

notlivců vyslaných na vrcholnou krajskou soutěž mateřskými kluby. Káš klub repre-
zentovala nejpočetnější skupina chlapců a děvčat, což potvrzuje kvalitní práci tre-
nérů zejména v této nejnižší věkové kategorii. Ve výsledku jsme byli také nejúspěš-
nějším kolektivem v medailovém umístění. Výsledkem snažení našich chlapců je ti-
tul pro Marka Spilku a Nikolase Hromjáka, stříbro pro Adama Andruška a Kamila
Kiszu, bronz pro Šimona Filipce, Luďka Kubíčka a Daniela Šimka. Naše děvčata ne-
dala svým soupeřkám žádnou šanci brát titul. Ve svých váhových kategoriích vybo-
jovali zlato Karolína Kubíčková, Eliška Kubíčková, Simona Gregušová a Vendula Me-
cová. Lucie Nytrová skončila druhá ve váze s Mecovou. Také letos jsme potvrdili, že
v kategorii benjamínků patříme k absolutní špičce v kraji. 

Téměř 100% úspěch na šampionátu Moravy benjamínků 
Nejvyšší soutěž benjamínků se našemu klubu opravdu vyvedla. Přivezli jsme

domů čtyři tituly a z celkového počtu zúčastněných 12 reprezentantů, jsme dovezli
11 medailí! Děvčata předvedla parádní práci Simona Gregušová i Vendula Mecová
zbily kluky ve svých váhách a obě přivezli titul přebornic Moravy. Navíc Simona
mimo soutěž závodila ještě o váhu výš (60+) a krásným ipponem zrušila mnohem
těžší soupeřku! Sestry Eliška a Karolína Kubíčkovy si ve svých vahách přivezly
přesně ty medaile, které odpovídají jejich schopnostem. Starší Karolína jen potvr-
dila roli favoritky a čtyřmi vyhranými zápasy před časovým limitem vybojovala pr-
venství ve váhové kategorii do 35kg. Éliška si nadělila krásnou stříbrnou medaili ke
svým narozeninám. Šimon Filipec vybojoval v náročném pavouku šest vítězných
zápasů a k titulu mu pomohlo těsné vítězství nad oddílovým kolegou Kolouškem.
Také Filip Koloušek musel do finále vybojovat šest vítězných zápasů (všechny před
časovým limitem na Ipon), aby v tom sedmém prohrál po nejlepším zápase soutěže
právě s Filipcem. Vybojoval tak stříbrnou medaili, která má vysokou hodnotu.
Stříbrnou medaili vybojovali ve svých váhových kategoriích ještě Marek Spilka a Da-
niel Šimek. Bronz vybojovali doberští Adam Andruško, David Holeček a Nikolas



Hromják. Jediný z našich, kdo nezískal medaili, byl bronzový z krajského přeboru
Luďek Kubíček. Ten se ve vyřazovací skupině neúspěšně střetl s pozdějšími finalisty.
Chtělo to jen trochu štěstí v rozlosování. 

Pohárem starosty obce Dobrá jsme ukončili závodní sezónu.
Letošní sezónu jsme ukončili vítězstvím v soutěži klubů na tradiční soutěži mlá-

deže o pohár starosty obce Dobrá. Dvanáctého ročníku se zúčastnilo přes 160
chlapců a děvčat v žákovských kategoriích. Soutěž osobně zahájil pan starosta Ing.
Jiří Carbol za přítomnosti váženého hosta, pana starosty Radoslava Ďurošky z dru-
žební slovenské obce Ochodnica. Pohár, který se každoročně uděluje nejúspěšněj-
šímu judistovi ZŠ Dobrá převzala z rukou našeho pana starosty žákyně 5. B Karolína
Kubíčková, která v letošním roce vybojovala 59 vítězných zápasů.

V samotné soutěži o pohár
starosty reprezentovalo Dob-
rou 59 chlapců a děvčat od
nejmladších benjamínků po
starší žáky, kteří vybojovali ve
svých věkových a váhových
kategoriích celkem 41 medai-
lí, z toho 15 zlatých, 14 stříbr-
ných a 12 bronzových. Letoš-
ní ročník přivedl také rekord-
ní účast klubů zejména z Mo-
ravy. Potěšující byla také účast
pěti slovenských klubů, včet-
ně výpravy z družební Ochod-
nice. Konečnou tečkou za le-
tošní úspěšnou sezónou bylo
vyhodnocení úspěšných čle-
nů klubu, které se konalo 13.
prosince. Ti nejúspěšnější ob-
drželi písemné poděkování za
vzornou reprezentaci a věcné
dary. Součástí slavnostního
setkání byla také tradiční
soutěž maminek a babiček
o nejlepší pekařku vánočního
cukroví a výtvarná soutěž dětí
s tématikou juda. 

Vedení klubu děkuje všem, kteří se podíleli na úspěšné činnosti klubu. Vedení
obce a základní školy za podporu, kterou naší práci s mládeží poskytují. Sponzorům
za finanční a materiální pomoc. A rodičům dětí za obětavou organizátorskou práci,
bez které by se klub neobešel. Zvláštní poděkování patří panu Vladimíru Žurkovi
a Květoslavě Žurkové, kteří nám v průběhu měsíce listopadu věnovali posilovací věž
značné hodnoty. 

Všem občanům Dobré přejeme krásné Vánoce a šťastný rok 2011.

JUDISTICKÝ PLES SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 4. ÚNOR A 2012.
Bližší informace na www. judo-morava.cz
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Svaz tûlesnû postiÏen˘ch v Dobré
Dne 8. prosince 2011 se konalo na Špici Mikulášské posezení. Této akce se zú-

častnilo 73 členů. Potěšit nás přišel Mikuláš s črtem a rozdal nám dárečky.
Zazpívali jsme se vánoční koledy. K tomu nám zahrál na harmoniku a zazpíval

pan František Biolek. Všichni byli moc spokojeni, byla dobrá nálada.
Popřáli jsme si veselé vánoce a do nového roku hlavně zdraví a Boží požehnání.

Za výbor Marie Biolková

Klub seniorÛ — zhodnocení ãinnosti za rok 2011
Již opět zde máme krásný čas adventní, a blíží se vánoce.
A tak se člověk zastaví a ohlédne se, aby zhodnotil ten končící rok, jaký byl a co se

udělalo.
Klub seniorů zakončil letošní rok slavnostní schůzí, která se uskutečnila 23. listo-

padu v sále Základní školy Dobrá. Bylo přítomno 63 členů včetně zástupců Obec-
ního úřadu Dobrá. Za obecní úřad se zúčastnil pan starosta Ing. Jiří Carbol a pan
místostarosta Mgr. Milan Stypka. Jménem všech jim bylo poděkováno za dobrou
spolupráci při všech akcích, které v průběhu roku probíhaly.

Dále bych chtěl poděkovat paní Slávce Polákové a panu Milanu Hlisnikovskému,
kteří nám zajišťují své produkty při smažení vaječiny, opékání klobás, na schůzích,
na Mikuláše a taky za sponzorské dary. Nesmím zapomenout na paní Soňu Jerglí-
kovou, která nám zajišťuje balíčky a sponzorský dar, a paní Evu Mojžíškovou za
sponzorský dar.

Jinak jsme letos absolvovali dva zájezdy, navštívili jsme Ostravský hrad, Frýdecký
zámek, Prašivou a několik výšlapů v okolí obce. Pokud v plánu není jiná činnost, tak
se scházíme v klubovně, kde se probere co se komu podařilo a co ne. Dáme si malé
občerstvení a zapomeneme na běžné problémy.

Z výroční schůze seniorů 23. listopadu 2011.
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Toto byla v kostce činnost Klubu seniorů. Děkuji členům výboru a všem členům
Klubu za činnost v letošním roce, a přeji vám a zároveň všem spoluobčanům obce
Dobrá, pokojné a klidné prožití svátků vánočních a v roce 2012, ať vás provází
zdraví, štěstí a Boží požehnání. Za Klub seniorů, Čeněk Juřica, předseda

Plán Klubu seniorů na I. čtvrtletí 2012
18. 1. Členská schůze v klubovně ve 14.00 hodin. Budou se vybírat členské přís-

pěvky 100 Kč/osoba a volba pokladníka.

8.2. Sportovní odpoledne — bowling ve Frýdku na Slezské. Sraz na nádraží ČD ve
13.00 hodin.

22. 2. Přednáška na téma léky a léčiva, která se uskuteční v sále Základní školy
Dobrá a jsou zváni všichni občané Dobré. Začátek v 15.00 hodin.

21. 3. Vycházka směr Skalice, Nižní Lhoty, Nošovice a zpět. Sraz ve 13.00 hodin
u nádraží ČD.

Středy mimo tento program, tj. 4., 11. a 25. ledna, 1., 15. a 29. února, 7., 14. a 28.
března bude klubovna otevřena od 14.00 hodin. Program vlastní s možností občer-
stvení. Pokud se bude konat nějaká akce mimo program bude v předstihu uvedena
ve vývěsce. Za Klub seniorů, Čenek Juřica, předseda

Co dûláme pro Ïivotní prostfiedí
Přečetli jsme si v Doberských listech, co dělá komise životního prostředí, ale co

děláme my, občané?
Zameťme si také před svým vlastním prahem, lépe řečeno, na své zahradě. Něk-

teří z nás mají hezké nejen své zahrady, ale starají se a upravují i veřejné pozemky
před svými domky. Naopak někteří o své pozemky nepečují, jsou zde skládky sta-
rých vraků, trouchnivějící dříví, což je rájem pro různá nežádoucí zvířátka, nebo ne-
vykosená stará tráva, jejíž semena neustále zaplevelují zahrady sousedů.

K dobrým sousedským vztahům by jistě přispělo lepší dodržování obecně závaz-
ných vyhlášek č. 2/2006 a 3/2008 a nepoužívat ve dnech pracovního klidu elektrické
pily. Sekačky a jiná zařízení. Myslím, že si i na vesnici chceme také užít pár hodin
příjemného víkendu. Drahomíra Gryžboňová

…Základní ‰kola Dobrá informuje
Vážení rodiče, vážení občané,

opět se blíží nejkrásnější období roku — doba Adventu a nadcházejících Vá-
noc.Období každoroční, stále se opakující a vracející, a nám se zdá, že přicházející
stále rychleji v našem uspěchaném životě.

Náš život a podmínky se mění stále rychleji, je proto velice dobře, že nám zůstává
něco stálého, něco, co je spojeno s tradicí a zůstává stejné. Vánoční čas je nadále
spojen s vůní pečeného cukroví, stavěním betlémů, rozjímáním a plněním dobrých
skutků.
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Jeden pan profesor kdysi napsal, že vzdělávání má být láskyplné a má vést k lás-
kyplnosti. Snažme se všichni, rodina i škola, vnést dětem do rozbouřených vln
těchto dnů a měsíců pocit jistoty, klidu, pocit, že si uděláme na děti vždy čas a bu-
deme se snažit je pochopit. Ony nám to určitě jednou vrátí.

To vám rodičům i nám pedagogům přeje společně s přáním krásně prožitých vá-
nočních svátků Eva Nováková, ředitelka ZŠ

Za poznáním zemských hlubin i tajemství vesmíru
22. listopadu se žáci pátého ročníku v rámci přírodovědného učiva zúčastnili pra-

videlné podzimní exkurze. Návštěva Landek Parku — Hornického muzea v Petřko-
vicích u Ostravy pod vrchem Landek završila učivo o horninách a nerostech. Děti se
na vlastní oči seznámily s prostředím černouhelného dolu a dozvěděly se zajíma-
vosti o těžké a nebezpečné práci havířů a důlních záchranářů.

V ostravské Hvěz-
dárně a planetáriu Jo-
hanna Palisy děti
shlédly program Do-
brodružství Uffa na
Marsu. Protože ves-
mírný cestovatel Uff
ztroskotal na Marsu,
mohli naši páťáci spo-
lečně s ním prozkou-
mat nejen tuto plane-
tu, ale podívat se z
vesmíru i na naši ze-
měkouli a další tělesa
sluneční soustavy.
Prohlídka virtuálního
vesmíru otevřela dě-
tem bránu k učivu o
Slunci a sluneční sou-
stavě.

Naši malí havíři v podzemní expozici hornického muzea.

Mgr. Lenka Nováková
Projekt Evropa

Ve dnech 7. a 8. prosince proběhla na naší škole první část projektu Evropa. Žáci
sedmých tříd se na dva dny proměnili v obyvatele největších evropských států
a v různých aktivitách sbírali body pro své země.

První den projektu pracovali ve dvojicích a trojicích. Shromažďovali údaje a zají-
mavosti o svém státu a vytvářeli z nich informační plakát pro ostatní. Čerpali z en-
cyklopedií, atlasů, internetu i z vlastních cestovatelských zkušeností. Druhý den
žáci poměřili své vědomosti i dovednosti v různých soutěžích, kvizech, testech a in-
teraktivních hrách. Vyrobili si také originální dresy, ve kterých se ještě před Váno-
cemi utkají v tzv. „Evropském víceboji“, kterým bude projekt Evropa završen. Čle-
nové státu s nejvyšším celkovým bodovým ziskem se mohou těšit na odměnu, kte-
rou ocení např. při svém skutečném cestování.

Celý projekt je zaměřen na myšlení v evropských a globálních souvislostech, spo-
lupráci a toleranci mezi národy, jakož i propojení zeměpisu s dalšími vyučovacími
předměty. Mgr. Lukáš Kubiena
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Popis k fotografii: Informační plakáty žáků o jednotlivých evropských zemích.

Projekt Naše obec
V týdnu od 15. do 25. listopadu proběhl ve třetích ročnících projekt Naše obec.

Prostřednictvím projektového vyučování si žáci podnětným způsobem rozšířili
právě probírané učivo prvouky. Náplní projektu byly besedy, exkurze a vycházky,
žáci plnili úkoly v pracovních listech, řešili křížovky, matematické rébusy, zamýšleli
se nad současnými problémy obce a psali dopis panu místostarostovi.

Na besedě s panem kronikářem Vojkovským se dozvěděli spoustu zajímavého
o historii obce. Při návštěvě obecního úřadu měli možnost ptát se pana místosta-
rosty Stypky na současné dění v obci. Pan místostarosta přiměřeně věku dětí odpo-
vídal na jejich otázky a vysvětlil jim práci zastupitelstva obce. Zájem o četbu a pra-
videlnou návštěvu kni-
hovny vzbudila v dětech
beseda s paní knihovnicí.
Nezapomenutelný záži-
tek si děti odnesly z ná-
vštěvy kostela. Děti zau-
jalo poutavé vyprávění
pana faráře Víchy, spoje-
né s prohlídkou kostelní
věže a hrou na varhany.
Velmi zajímavá a poučná
byla exkurze v Integrova-
ném záchranném centru
v Nošovicích. Díky vstříc-
nému přístupu policistů
a hasičů měli žáci mož-

Pan farář se chystá rozeznít
varhany. >>>
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nost prohlédnout si vybavení centra a ukázky práce našich záchranných jednotek.
Žáci získané poznatky a nové znalosti zpracovali do podoby informačních pla-

kátů a své práce pak prezentovali ve skupinách svým spolužákům. Věříme, že se
projekt Naše obec podaří v této krásné podobě uskutečnit i v dalších letech.

Mgr. Eva Novosadová, Mgr. Jarmila Kročková

Projekt Kamarád
Při nástupu do školy se každému prv-

ňákovi honí v hlavě mnoho otázek. Jed-
nou z nich je klasické: „A najdu si tam ně-
jaké kamarády?“ Abychom rodícím se
přátelským vztahům mezi žáky prvních
ročníků trochu pomohli, uspořádali jsme
v týdnu od 21. do 25. listopadu projekt
Kamarád. 

Děti celý týden prostřednictvím
mnoha aktivit, dramatizací a her blíže
poznávaly své spolužáky ze třídy. Pomocí
hry si našly nového kamaráda. Společně
kreslily, učily se naslouchat si, interpreto-
vat názor druhého a navzájem si pomá-
hat. Pro své rodiče pak v rámci projektu
děti připravily na třídní schůzky jedno-
duché pohoštění. Nakonec si prvňáčci
udělali radost tím, že vyrobili dáreček pro
nového kamaráda a s pěkným přáním jej
kamarádovi předali. Projekt se celkově
vydařil, ale zdali pomohl položit základ
budoucím dlouholetým přátelstvím, uká- Projekt Kamarád: „A ruku na to!“
že jen čas. Mgr. Radmila Jelínková

Týden s volbou povolání
V posledním ročníku studia na základní škole stojí každý žák před těžkým roz-

hodnutím. Musí si zvolit, kterým směrem povedou jeho další studijní kroky. Tato
volba je mnohdy provázena dlouhým váháním žáků i rodičů, velkou pomocí je pak
získat co nejvíce informací o možnostech, které se na poli středních škol v regionu
nabízejí.

Na naší škole jsme si všech obtíží při tomto velkém životním rozhodnutí dobře
vědomi, a proto pravidelně pořádáme „Týden s volbou povolání“. Letos proběhl od
21. do 25. listopadu.Během tohoto týdne naši školu navštívili zástupci středních
škol, kteří naše deváťáky seznámili se svými školami, s jednotlivými obory i s přijí-
macím řízením. Žáci si dokonce vyzkoušeli hodinu angličtiny s rodilým mluvčím
v rámci besedy se zástupci jazykového gymnázia. Deváťáci dále navštívili tři střední
školy: Vítkovickou střední průmyslovou školu a gymnázium v Ostravě, SŠ elektro-
stavební a dřevozpracující ve Frýdku–Místku a SOŠ — zemědělskou a lesnickou ve
Frýdku–Místku.Celý týden byl zakončen burzou škol i pro rodiče, která proběhla
v sále naší školy. Doufejme, že si deváťáci odnesli z besed a exkurzí cenné infor-
mace, které jim pomohou při výběru jejich budoucí profesní dráhy. 

Mgr. Pavla Kupková
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Zpráviãky z na‰í ‰koliãky — Matefiská ‰kola Barevn˘ svût 
Mikulášská nadílka

Tak tu máme měsíc prosi-
nec, ten neštědřejší měsíc v
roce…

V naší mateřské škole za-
čal tradiční Mikulášskou
nadílkou, kterou dětem le-
tos zpříjemnilo divadélko
„Křesadlo“ svou pohádkou
„Jak Křemílek a Vochomůr-
ka slavili Vánoce.“ Děti se
zapojily do děje tím, že po-
máhaly hlavním hrdinům
pohádky zdobit stromeček
či lovit kapříky z rybníku, za
což dostaly malou sladkou
odměnu.

Pohádka skončila a děti
všech čtyř tříd naší mateř-
ské školy již nedočkavě vy-
hlížely u vánočního stro-
mečku Mikuláše i s jeho do-
provodem. 

A hle, Mikuláš důstojně
přichází se svou velkou kou-
zelnou knihou, za ním se
lehce vznáší andělíček. Hla-
dí děti po tváři a na všechny
se usmívá. A co čert? Už je
tady! Kouká nedůvěřivě po
dětech, čichá, čichá… Jsou
opravdu všechny hodné? 

Ale to už se ujímá slova
Mikuláš, hovoří s dětmi, na-
kukuje do kouzelné knihy,
ptá se dětí, zda byly hodné
a nezlobily. Děti nadšeně
odpovídají, zpívají písničky,
přednáší básničky. Každá
třída si pro Mikuláše, čerta
i anděla připravila svou pís-
ničku nebo básničku. 

Samozřejmě, že všechny
děti dostaly od Mikuláše ba-
líček plný vitamínů a jiných
dobrot, děti poděkovaly,
rozloučily se s Mikulášem
i s jeho doprovodem. Za rok
zase na shledanou! 

Mgr. D. Dvořáčková,
učitelka MŠ
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Vedení Mateřské školy v Dobré děkuje paní Polákové, Romanidisové, Madenské
a panu Svieženému za velký podíl na vytvoření bohaté Mikulášské nadílky našich
dětí. Vaše štědré ruce rozzářily oči našich dětí. Děkuji

Mgr. Jana Bódisová, ředitelka MŠ
Vážení a milí přátelé,

dovolte mi zamyslet se nad mým téměř půlročním působením na zdejší Mateř-
ské škole. Přestože to pro mě byl krok do neznáma, vstřícnost všech zaměstnanců
mateřské školy a zastupitelů obce mě mile překvapila a dodnes je pro mě hnacím
motorem.

Půlrok je krátká doba, přesto jsme za podpory obce a rodičů ušli kus cesty. Na za-
čátku naší společné cesty jsme s kolegyněmi vytvořily školní vzdělávací program,
který je v souladu s novým názvem naší Mateřské školy – Barevný svět. Za tuto práci
děkuji všem pedagogickým pracovnicím, které se aktivně podílely na jeho vzniku. 

Dále se nám, díky podpoře zastupitelů obce, podařilo vyměnit šatní boxy v od-
dělení Včelek, zřídit archiv MŠ, vytvořit výtvarný kabinet, zrekonstruovat část soci-
álního zařízení a mnoho dalšího. V současné době provádíme rekonstrukci sociál-
ního zařízení v oddělení Sluníček. 

Díky pochopení rodičů a díky náročné práci všech zaměstnanců školy ve stíže-
ných podmínkách není narušen výchovně vzdělávací proces. 

Úspěšně pokračujeme ve spolupráci se Základní školou v Dobré. I tady jsem se
setkala s ochotou a podporou nových návrhů spolupráce. 

Také zaměstnanci Obecního úřadu jsou mi oporou v řešení pracovních pro-
blémů, za což jim také děkuji.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem jménem naší Mateřské školy popřála pří-
jemné, ničím nerušené Vánoce a úspěšný nový rok 2012.

Mgr. Jana Bódisová, ředitelka MŠ

Vánoční besídka Mateřské školy „Barevný svět Dobrá“
Srdečně zveme rodiče a příbuzné na vánoční besídku, která se bude konat dne

20. prosince 2011 ve společenském sále ZŠ Dobrá od 14.30 hodin,
předpokládaný konec je v 16.00 hod.
Program:
— po celý čas bude hrát na kytaru a zpívat p. Čapčuch
— děti ze třídy Sluníčka zdramatizují: "Zimní pohádku"
— drobné pohoštění voda, káva, čaj, zajištěny. Těšíme se na vás

Mikulá‰sk˘ turnaj v Dobré
Dne 3. prosince 2011 proběhl v tělocvičnách ZŠ Dobrá 13. ročník Mikulášského

turnaje smíšených družstev ve volejbalu. Po celodenním klání 12 přítomných druž-
stev byl konečný stav na stupních vítězů následující:

1. družstvo CELINA
2. družstvo HUKVALDY
3. družstvo MTR HNOJNÍK

Hodnotné ceny, bohaté občerstvení a celkovou organizaci turnaje zajišťovalo
družstvo Celina z Dobré za přispění: OÚ Dobrá, uzenářství Carbol, pekárna Hlisni-
kovský, prodejna Slávky Polákové, p.Kociana z firmy Torola, p. Křibíka z firmy Sou-
dal a p. Leguta s manželkou.
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Výborné sportovní vý-
kony všech družstev a cel-
ková organizace turnaje
byla vysoce oceněna zú-
častněnými sportovci i pří-
tomnými diváky.

Všichni se těšíme na 14.
ročník turnaje v roce 2012.

Za organizátory:
Stanislav Nytra

a Luděk Kotásek

Fotbalový ples 2012
Večer a noc 14. ledna

bude v Dobré patřit fotba-
listům. V multifunkčním
sále ZŠ Dobrá totiž pro-
běhne fotbalový ples, který
bude tentokrát výjimečný.
V roce 2012 oslaví místní
klub 80 let své existence,
a tak se můžete těšit na ka-
pelu Tango, míchané
drinky a jistě bohatou a ori-
ginální tombolu. Vstupné
činí 250 Kč a předprodej
probíhá ve stánku paní Po-
lákové. Případné dotazy
ohledně plesu posílejte na
emailovou adresu fotbalo-
vadobra@gmail.com
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Liga v sálové kopané
Podzimní část sezóny už

dávno skončila, ale naši fot-
balisté nelení. V listopadu
a prosinci mají na pro-
gramu jako každy rok 1.
Frýdecko–Místeckou ligu
v sálové kopané. Letos vy-
stupují v této lize s názvem
Dobrá team A, jelikož pre-
miérově do 2. ligy této sou-
těže zasáhlo i naše béčko.
Výsledky a program tohoto
turnaje naleznete na inter-
netové adrese www.bajza.tk 

Dorostenecká zimní liga
V neděli 4. prosince v Čeladné odehráli naši dorostenci základní kolo zimní ligy

Frýdecko–Místecka v sálové kopané. V prvním zápase těsně podlehli Starému Mě-
stu 1:0. Ve druhém zápase remizovali s Baškou 0:0, pak si dorostenci spravili chuť
výhrou 3:0 nad týmem ze Skotnice k tomu přidali další výhru nad Fryčovicemi 2:1
a turnaj uzavřeli cennou remizou 1:1 s Raškovicemi. Dorostenci nakonec obsadili
3. místo, které jim zaručovalo postup do semifinále. Gratulujeme a držíme palce
v další fázi zimní ligy. Za Dobrou nastoupili tito hráčí: Vláčil—Knödl, Kiša, Kolo-
ničný, Malchárek—Kaňok, Černý, Gryžboň, Vašina a Sojka.

Mladší přípravka postoupila do semifinále ! 
Mladší přípravka TJ Sokol Dobrá roč. 2003 a 2004 postoupila přímo ze základního

kola do semifinále Zimní ligy Frýdecko–Místecka. I když byly některé zápasy velmi
náročné, zvlášť proti FK FM a Třinci „A“ naši borci se nakonec umístili na postupo-
vém 3. místě z šesti týmů a získali tak přímý postup do semifinále. Cenné na tom je
právě to, že jeli pouze s jedním hráčem na střídání — tedy v sedmi.

Blahopřejeme a děkujeme všem za vzornou reprezentaci klubu. Na semifinále se
musíme však důkladně připravit. 

Dobrou reprezentovali tito borci: Daniel Drexler, Jakub Hruboš, Petr Dorocziak, Ondřej Zícha,
Petr Sepeši, Zděnek Sepeši a Jan Slováček
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Vánoce 2011 — Dobrá
24. 12. 2011 15.00 hod. a 22.00 hod.
25. 12. 2011 08.00 hod. a 10.30 hod.
26. 12. 2011 08.00 hod. a 10.30 hod.
31. 12. 2011 10.30 hod.

a Prašivá 15.00 hod. 
01. 01. 2012 10.30 hod. a 15.00 hod.

Radostné a požehnané svátky
Kristova narození a Jeho pomoc
a ochranu po celý další
rok 2012 vám všem přeje
a vyprošuje P. Bohumil Vícha,

farář v Dobré
Živý betlém

Doberští skauti zvou na insce-
naci Živého Betléma, a to 25.
prosince v 17.00 v kostele sv. Jiří
v Dobré. 

Přijďte společně s námi prožít
vánoční příběh a navštívit Ježíška
v jesličkách.

Rozdávání Betlémského
světla

Skauti, tak jako každý rok, roz-
dávají Betlémské světlo po celé
České republice a nebude chybět
ani u nás v Dobré. Pokud chcete
přinést radost a pokoj světla také
do svých domovů, tak si pro něj
můžete se svíčkou nebo petrole-
jovou lampou přijít do skautské
klubovny na faře, kde jej budeme
rozdávat na Štědrý den od 9.00
do 10.00.

Pozvání na přednášku
Sociální komise obce Dobrá vás srdečně zve na přednášku o výhodách a úskalích

úvěrových produktů vás či vašich přátel a známých. V dnešní době určitě nejsou
tyto informace k zahození (ať už o úvěru jen uvažujete, nebo zrovna nějaký splá-
cíte).

O čem se budeme bavit:
— na co si dát pozor (úskalí úvěrové smlouvy),
— jak se díky úvěrům nedostat do problémů,
— pokud již problémy vznikly, co udělat proto, aby řešení co nejméně bolelo.
Přednáška se bude konat ve středu 18. ledna 2012 v 17 hodin v sále ZŠ Dobrá.

Za sociální komisi Ing. Kristýna Březinová
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Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové, dipl.um.
spolu s jejími žáky

vás zvou na

Vefiejné pfiedehrávky,
které se konají ve společenském sále Základní školy Dobrá dne 31.1.2012 v 17.00

hodin.
Dobrovolné vstupné. Těšíme se na vaši hojnou účast

Změna ordinační doby DS Dobrá — MUDr. Iva Kučerová
Pátek 30. prosince 2011 — neordinuje se. Nutné případy ošetří DS Raškovice,
tel. č. 733 685 195.

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

EFEKT REALITY.CZ
Vážení,

obracím se na vás jako zástupce realitní kanceláře Efekt Reality —
Mgr. Milena Chodurová s tím, že se v rámci svých aktivit speciali-
zuji na nemovitosti v tomto regionu. Z tohoto důvodu jsem tak-
řka denně v kontaktu se zájemci o tuto lokalitu, v současné době např.
pro své klienty aktivně vyhledávám byty, rodinné domy, pozemky.

Možná že sami v této době o prodeji své nemovitosti přemýšlíte nebo
máte přátele či příbuzné, kteří zde mají nemovitost k prodeji —
v tomto případě jim, prosím, na mě dejte kontakt a já jim ráda po-
mohu s realizací jejich nemovitosti.

Pokud se chcete nezávazně informovat o námi poskytovaných služ-
bách, jsme vám plně k dispozici.

Přeji hezký den a těším se na případnou spolupráci.

Za realitní kancelář Efekt Reality — Mgr. Milena Chodurová
Kamil Křižák, mobil 603 500 124
e–mail: kamil.krizak@seznam.cz
www.efektreality.cz

P.S. Rád bych vás rovněž informoval o tom, že našim doporučitelům
nemovitostí k prodeji vyplácíme odměnu 5—10 % z naší provize —
máte-li zájem o bližší informace, neváhejte mne kontaktovat.



Restaurace CYKLOBAR
739 51 Dobrá, č. p. 957, tel. 720 541 140

Po–Čt 11.00—22 hod.; Pá—So 11.00—24.00 hod; Ne 11.00—21 hod. 

NAŠE MENU PRO DOBROU NÁLADU
NA KONEC ROKU:

17. 12. 2011 — Vánoční jarmark ve stodole od 11 do 17 hod.
Prodej tradičních výrobků: dárková keramika, medové výrobky, vánoční
vazby, svícny a dekorace, ukázky ruční práce — výšivky a drátované
výrobky s předváděním starého řemesla, horká medovina a oblíbené
pochoutky, atmosféru vykouzlí housle a harmonika Ládi a Milana.

24. 12. 2011 Štědrý den — otevřeno od 10 do 17 hod.,
Zastavte se na horký punč!

25. 12. 2011 — otevřeno od 13 hod., od 18 hod.
Zpíváme koledy u stodoly!

26. 12. 2011 — otevřeno od 13 hod, od 19 hod.
Štěpánská zábava — karaoke, odměna pro nejlepšího zpěváka–zpěvačku.
Večer „Pizza v akci za 90 Kč“.

27.—30. 12. 2011 — otevírací doba 11—22 hod.

31. 12. 2011 — od 19 hod., Silvestr „Jaký si ho uděláš, takový bude“
Silvestrovská studená večeře — 100 Kč, půlnoční sekt zdarma, vstup 20 Kč. 

1. 1. 2012 — Nový rok — zavřeno.
Rezervace na tel. čísle: 720 541 140, aktuální informace na www.cyklobar.cz
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám do nového roku hodně zdraví
a dobré pohody! Kateřina Carbolová a kolektiv zaměstnanců 

Nová kniha Bohuslava Koláčka
„Jak jsem sloužil vlasti“,
v níž popisuje humornou formou službu na
útvaru SNB 9600 v Praze a pak na Obvodním
oddělení VB v Dobré.

Mimo to autoru vyšla v roce 2007 kniha Vzpo-
mínky mořských vlků Žermanické přehrady,
a vloni kniha Když jsme bojojvali s banderovci.
Všechny tři knihy jsou k dostání v novinovém
stánku Dobrá–střed nebo obchodu potravinami
u Obecního úřadu v Horních Bludovicích. Knihy
je možno objednat i na tel. čísle 725 842 639.

Knihy též možno dát jako dáreček pod vánoční
stromeček.
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Právní záleÏitosti
Projedná a vyřídí s občany a podnikateli každou středu
mezi 16.30—18 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!

Nabízím výkopové práce
a terénní úpravy

traktor–bagrem JCB 3CX.

Vrubel Dominik • 728 881 677
vrubels@seznam.cz

Pazderna 19



Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.–Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
Uzávěrka příštího čísla 12. ledna 2012. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 starosta
558 412 301 místostarosta
558 412 308 Iveta Schejbalová, vedoucí úředník

558 412 311 Marcela Krestová, referent vnitřních věcí, sekretariát,
podatelna, občanské průkazy, ověřování

558 412 307 Radka Mohylová, referent vnitřních věcí — matrika,
ohlašovna, ověřování, občanské průkazy, objednávky služeb
558 412 305 Marcela Kolková, finanční referent, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, finanční referent, místní poplatky,
povolení průjezdu přes most

558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu, stavby
Dobrá, Dobratice, Pazderna

558 412 310 Zdeňka Sikorová, referent stavebního úřadu, stavby
Nošovice, Vojkovice, Horní Domaslavice, Nižní Lhoty

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí,
silniční správní úřad, kácení dřevin, investiční, referent

558 412 309 Bohuslav Sikora, referent pro správu a údržbu
majetku obce, BOZP a PO

— — —
558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


