
leden • 2012obec Dobrá

V den pohřbu

bývalého prezidenta

České republiky

pana Václava Havla,

23. prosince 2011,

se u pietního

místa v centru obce

sešli spoluobčané,

aby přesně v pravé

poledne uctili

památku této

významné

osobnosti nejen

českých dějin.

Po minutě ticha

zněla smutným

místem česká

hymna

a díky skautskému

oddílu děvčat

i chlapců také

hymna skautská.

Všem přítomným

velmi děkujeme.
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Vážení občané,
dovolte, abych vám popřál všechno nejlepší v Novém roce 2012 a současně

vás pozval na další jednání Zastupitelstva obce, které je připravováno na pon-
dělí 20. února do společenského sálu ZŠ v Dobré. Mimo jiné zde budeme pro-
jednávat rozpočet naší obce na tento rok a plnění rozpočtu v roce 2011. Obecně
ale již dnes musíme konstatovat, že i v našem rozpočtu se projevila ekonomická
krize, protože daňové příjmy naší obce v minulém roce, které nám posílá státní
rozpočet, byly o 330 000 Kč nižší než předpokládané. 

Dále bych vás rád informoval o připravovaných personálních změnách na
obecním úřadě v naší obci. Tyto jsou vyvolané kontrolou z krajského úřadu,
která proběhla na úseku našeho stavebního úřadu, kdy byly kontrolovány spisy
z období roku 2010. V zápise z kontroly bylo konstatováno, že činnost staveb-
ního úřadu se oproti předchozí kontrole nezlepšila a přístup stavebního úřadu
k naplňování jeho povinností se jeví jako neodborný. Ukázalo se tedy, že perso-
nální rošády, které provedlo minulé vedení obce, nepřinesly změnu k lepšímu.
Současně jsme byli krajským úřadem vyzváni k provedení nápravných opat-
ření, které zajistí řádný výkon činnosti stavebního úřadu, jinak že bude podán
návrh na jeho zrušení. Na základě této zprávy jsme se tedy rozhodli opětovně
zřídit pozici vedoucího stavebního úřadu, což odpovídá zvyklostem na jiných
stavebních úřadech, a rada obce schválila nový organizační řád. Podle něj bude
obecní úřad rozdělen na odbory, v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 zákona
o obcích, a naopak dojde ke zrušení funkce vedoucího úředníka. Hlavním cí-
lem těchto změn je zachování stavebního úřadu v Dobré a zlepšení činnosti ce-
lého obecního úřadu.

Na závěr jedno malé poděkování. Právě v těchto dnech možná i u vás doma
zazvonili tříkráloví koledníci, kteří se nebrodili sněhem, jako loni, ale spíše se
museli schovávat před občasným deštěm. Zpívali koledy, popisovali dveře sym-
bolickým nápisem K+M+B+2012 a vybírali příspěvky do pokladniček, aby udě-
lali radost těm, kdo jsou odkázání na cizí pomoc. Chtěl bych proto poděkovat
všem koledníkům, ale nejen jim. Velký dík patří všem dárcům, kteří přispěli na
Tříkrálovou sbírku. Děkujeme. Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Obecní ples — pozvání
V sobotu 11. února 2012 se ve společenském sále při ZŠ Dobrá uskuteční tra-

diční Obecní ples. Začínáme v 19 hodin a stejně jako v loňském roce si budete
moci nejen zakoupit vstupenky (v ceně 250 Kč včetně večeře) v předprodeji,
ale také objednat místa — to vše letos odstartuje ve středu 25. ledna 2012 od
8 hodin v kanceláři č. 17 v 1. patře obecního úřadu.

A nač se můžete letos těšit? Změnili jsme hudební těleso, které vás provede
celým plesovým večerem. Hrát, starat se o zábavu formou vstupů legend, ja-
kými jsou Janis Joplin nebo Elvis Presley, vést vás soutěžemi bude pan Kid Kou-
lák a jeho SAGAR. Před půlnocí si majitelé losů budou moci odnést některou
z hodnotných cen tomboly (snad na nás místní i přespolní podnikatelé a živ-
nostníci nezanevřeli), a po půlnoci se mnozí „spraví“ vydatnou zelňačkou.
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Vše bude připraveno
k vaší naprosté spoko-
jenosti a nezbývá než
popřát příjemnou zá-
bavu. Malé upozorně-
ní — o vstupenky je již
nyní nebývalý zájem,
proto neváhejte, do-
mluvte se s přáteli a…
přijďte.

Na setkání s vámi se
těší organizátoři — za-
městnanci obecního
úřadu, členové kultur-
ní komise a paní ku-
chařky ze školní jídel-
ny.

Ještě jedna prosba.
Buďte — prosím — tak
laskavi a neparkujte
přímo u vchodu do sá-
lu nebo u zadního
vchodu do školní jídel-
ny v termínech plesů
— 28. ledna, 4. února,
11. února. Hudebníci
potřebují prostor pro
zaparkování svých vo-
zidel a vykládku apara-
tury. Děkujeme za po-
chopení.

Mohlo by vás zajímat…
…byla dokončena rekonstrukce místní komunikace kolem budovy mateřské

školy. Vzhledem k tomu, že tato akce byla realizována s přispěním dotace Mo-
ravskoslezského kraje, nebylo možné z časových důvodů měnit projektovou
dokumentaci. Také nám by se líbila širší místa pro odstavení vozidel před škol-
kou.

…rada obce schválila přípravu podkladů nutných k případnému zisku dotací.
V současné době čekáme na výsledky hned několika dotačních titulů, např. po-
kračování česko—slovenské přeshraniční spolupráce, rekonstrukce hřiště
v mateřské škole atd.

…bylo zahájeno výběrové řízení na realizátora elektronické aukce na dodava-
tele elektrické energie pro obecní budovy.

…byla podepsána smlouva s projekční firmou, která začne s přípravou pod-
kladů nutných k dokončení územního řízení na stavbu „Chodník směr Paz-
derna“.
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…připravují se materiály pro rozmístění bezdrátového rozhlasu v naší obci.
…rada obce rozhodla o zveřejnění výběrového řízení na zpracovatele projek-

tové dokumentace nutné k rekonstrukci stávajícího chodníku podél hlavní ko-
munikace, včetně světelné studie (bude se jednat o přepracování dokumentace
stávající), a v nejbližším období se začnou kompletovat podklady pro další
etapy — chodník na straně protilehlé a chodník od křižovatky na Nošovice —
v obou případech se jedná o výhledovou výstavbu.

…investiční komise má připravenu etapizaci oprav a úprav místních komu-
nikací. Jedná se o komunikace po výstavbě splaškové kanalizace (II. etapa), ale
také další touto stavbou nedotčené, avšak zasluhující si rekonstrukci. Vše bude
zahájeno s příchodem jara 2012.

Upozornění — Rozšíření splaškové kanalizace
V době uzávěrky lednového vydání Doberských listů ještě nebyl znám termín

dokončení probíhajícího kolaudačního řízení stavby „Rozšíření splaškové ka-
nalizace". Omlouváme se všem občanům, kteří na tento termín čekají a žá-
dáme je, aby se informovali na obecním úřadě nebo sledovali webové stránky
obce Dobrá. Zde bude umístěna oficiální zpráva bezprostředně po vydání ko-
laudačního souhlasu. Obec má poté 30denní lhůtu k jednání o uzavření „Do-
datku ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace“ se stávajícím smluvním
partnerem — SmVaK Ostrava,a.s. 

Nový územní plán obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá na svém 7. zasedání dne 12.12.2012 rozhodlo

o stanovení termínu pro podání návrhů ze strany občanů (fyzických osob)
i právnických osob v souvislosti s realizací nového územního plánu naší obce.
Všichni žadatelé mohou podat své žádosti nejpozději do 29. února 2012.

Důvodem pořízení nového územního plánu je nová legislativa — zák.č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, který je v účinnosti od 1.7.2007 a prováděcí vyhlášky
k tomuto zákonu. Dalším důvodem a cílem je zajistit aktuální, přehledný a nad-
časový základní rozvojový dokument, odpovídající potřebám a záměrům obce,
vytvářející předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj správního území
Dobrá. 

Nový územní plán nahradí stávající územní plán sídelního útvaru Dobrá,
schválený zastupitelstvem obce dne 29. 6. 1995 ve znění změny č. 4 projednané
a vydané formou opatření obecné povahy zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2010,
v rozsahu celého území obce Dobrá.

Jednotlivé žádosti zájemců o provedení změny v souvislosti s realizací nového
územního plánu jsou zařazovány do seznamu žadatelů, ve kterém bylo k 13. 12.
2011 evidováno celkem 24 žádostí na změnu využití 44 pozemků v katastrálním
území Dobrá u Frýdku–Místku. 

V následujících dnech budou připravovány podmínky k vyhlášení výběro-
vého řízení na zpracovatele nového územního plánu naší obce.

Milan Stypka



Na každém šprochu, pravdy trochu aneb nevěřte
všemu…

Milí čtenáři, občané Dobré. Původně jsem chtěl článek pod tím neotřelým
názvem pojmout zcela jinak, jako pohádku, a vyjadřovat se v jinotajích, názna-
cích, a tudíž asi i nesrozumitelně. Proto namísto pohádky s královnou a prin-
ceznou zvolil jsem formu nikterak uměleckou, ale snad čtivou, lehce pochopi-
telnou, jednoznačně vysvětlující, názornou a snad…i poučnou.

Žijeme v obci, která se příliš neliší od míst jiných, obdobného typu. Naše do-
brodinská komunita se rovněž vyznačuje snahou získávat informace, vstřebat
je, trochu je upravit a rychle je předat dál. Mnohdy to připomíná známou hru
na „tichou poštu", neboť výsledný efekt takto předávaných zpráv bývá velmi
často na míle vzdálený od původní informace, tedy jediné pravdivé. Občané
„řeší" nejen všechny již vzniklé problémy , ale i ty, které se ještě „nenarodily".
Proti těm z vás, milí spoluobčané, kteří to myslíte vážně, jste aktivní a dokážete
o svém způsobu „řešení" přesvědčit ostatní, proti vám toto zamyšlení namířeno
není, ba naopak vašeho přístupu si vážně ceníme.

Potud vysvětlení a naznačení tematického okruhu, do něhož měla být ona
zmíněná pohádka původně zasazena.

Se sklonkem roku se na jednání rady obce poprvé objevila „zaručená" infor-
mace o tom, kterak nová paní ředitelka mateřské školky řeší personální i pra-
covně právní problémy. Informace si dále žila svým životem a tvrdila cosi „ o za-
městnávání rodinných příslušníků a dobrých známých". Mohu vám popsat si-
tuaci, která v radě obce nastala bezprostředně poté…údiv, zděšení, odpor. 

I bylo rozhodnuto o pozvání paní ředitelky na nejbližší jednání rady. To se
stalo a paní ředitelka objasnila celou situaci posledních několika měsíců. Vy-
světlila také „zaměstnání nejbližších rodinných příslušníků". Ano. Požádala
svou švagrovou, aby jí pomohla dát dohromady část účetnictví. 

Radní poté jako jeden muž a jedna žena akceptovali vysvětlení a prezentovali
společný názor — zaměstnávat rodinné příslušníky a nejbližší příbuzné NELZE
! Není to přípustné (přestože to někteří čtenáři asi nepochopí nebo s tím nebu-
dou souhlasit…), neboť — pomineme-li zcela zjevný střet zájmů, pak je tady
ještě rovina ryze praktická, a tou je způsob odměňování takového příbuzného.
Navrhne „šéf" dceři, snaše, švagrové jako odměnu NULU ? Nebude příbuzné
protežovat, dokonce na úkor jiných zaměstnanců? Jak si s tím poradí, nikdo
neví. Ale drtivá většina…tuší, a proto jí to vadí. Vadí to i členům obecní rady,
proto jsme byli velmi mile překvapeni, že se paní ředitelka školky ztotožnila
s naším názorem, její švagrová již svou pomoc ukončila (děkujeme jí za to…)
a v těchto dnech již v mateřské škole pracuje zcela jiná zaměstnankyně. 

Tak to v pohádkách chodí. Dobrá věc — zdá se — se podařila a princezna pro-
zřela. Je jen ve hvězdách, jak se to projeví v sousedním, větším království a co
na to královna. 

Nepřísluší nám totiž řešit minulost, ale jedním dechem dodáváme — za stá-
vajícího složení rady obce příbuzní vedoucích příspěvkových organizací za-
městnáváni nebudou. 

Milan Stypka 
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Místní poplatky
Poplatek ze psů — sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého dalšího psa

se sazba zvyšuje o 50% sazby.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Číslo účtu: 168 197 5309/0800
VS: 1341 + č.p.
Poplatek je možno uhradit od ledna do konce března 2012.

Poplatek za odpady — sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440,— Kč
Děti do 15 let včetně — ve výši 50 % sazby poplatku
Občané od 80 let věku včetně — ve výši 50% sazby poplatku
Číslo účtu: 168 197 5309/0800
VS: 1337 + č.p.
Poplatek je možno uhradit od ledna do konce srpna 2012.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 1. 2. 2012,

7. 3. 2012, 4. 4. 2012 od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí,
zasedací místnost č. 18. 

Právní poradna pro občany obce Dobrá je poskytována zdarma.

Informace Hasičského záchranného
sboru MSK, Frýdek–Místek
Nastává období plesů a velkých společenských akcí

S příchodem nového roku nastává i období plesů a jiných velkých společen-
ských událostí.

Tyto akce se mohou se konat jen ve stavbách, které jsou k takovémuto účelu
určeny a kde je zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest. V prů-
běhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit dostatek trvale volných oteví-
ratelných únikových východů, dbát na jejich viditelné označení, mít dostatek
hasebních prostředků, 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 hořící odpadávají a nebo odkapávají nesmí být umísťo-
vány pod stropy a podhledy. Rovněž je zakázáno plnění balónků plyny, které ve
směsi se vzduchem tvoří výbušnou 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 ze-
jména v případě znemožnění úniku nebo evakuace osob.



Poutě a mše svaté v roce 2012: 
Farní kostel sv. Jiří Dobrá:
malá pouť — úterý 24. 4. v 17.45 hod. 
velká pouť — neděle 29. 4. v 8.00 a 10.30 hod. 

— (generální vikář Mons. Mgr. Martin David)
krmáš — neděle 16. 9. v 8.00 a 10.30 hod. 

Filiální kostel sv. Antonína Prašivá: www.ado.cz/poutni/
malá pouť — středa 13. 6. v 10.30 hod. a v 17.45 hod.
velká pouť — neděle 17. 6. v 10.30 hod.
pouť dětí — pondělí 2. 7. v 10.30 hod. Kamenité a Prašivá 

— (biskup František Václav Lobkowicz,OPraem)
krmáš — neděle 21. 10. v 10.30 hod. 
ostatní mše sv. — neděle 1. 7.,15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8. v 10.30 hod. 

— červenec a srpen — každá středa v 17.45 hod.
— pondělí 31. 12. v 15.00 hod. 

Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty:
malá pouť — čtvrtek 31. 5. v 17.45 hod.
velká pouť — neděle 3. 6. v 10.30 hod.
krmáš — neděle 28. 10. v 10.30 hod.

Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě.
P. Mgr. Bohumil Vícha, farář v Dobré

fuzbor@volny.cz, http://bvi.rajce.idnes.cz 

Skautské vánoční krmení v lese
Jako každoročně, tak i dne 23. prosince 2011 se velká skupina organizace

skautů, převážně žáků Základní školy v Dobré, společně se členy Mysliveckého
sdružení „Vrchy“ Dobrá — Pazderná, vydala na výšlap do místního lesa, navští-
vit některá krmná zařízení pro zvěř. Samozřejmě účelem bylo přilepšit zvěři
v době jejího zimního strádání. Každý ze skautů si nesl batůžek, nebo prostě
igelitku, ve kterých všechny tyto dobrůtky měli připravené. Byly to hlavně
žaludy, kaštany, zbytky su-
chého pečiva apod. Korýtka se
pod náporem tohoto krmení
skutečně prohýbala.

Celou akci skautů odborně
vedli naši velice zkušení mys-
livci p. Bohumír Maráček a
předseda MS p. Václav Vaněk.
Mimo jiné oba svým odbor-
ným výkladem o zvěři a příro-
dě dokázali upoutat pozornost
i těch nejmenších skautů. Na
závěr došlo i k zazpívání vá-
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noční koledy a zapále-
ní svíček.

Myslivci zároveň
hodnotí i aktivitu mla-
dých rodin s dětmi,
kteří zejména před vá-
noci navštěvují naše
myslivecká zařízení
a rovněž zvěři nějakým
způsobem přilepšují.
Přestože tato zima ne-
patří k těm horším,
přikrmování zvěře pat-
ří k hlavní náplni mys-
livecké činnosti, aby
zvěř v co nejlepší kon-
dici zimu přečkala.

Předseda MS „Vrchy“
Václav Vaněk

Tříkrálový turnaj 
V sobotu 7. ledna se jako již tradičně uskutečnil další ročník tříkrálového tur-

naje v sálové kopané 4CUP, který finančně zaštiťovala sportovní komise Dobrá.
Hrálo se ve velké tělocvičně ZŠ Dobrá. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 mužstev
z toho 6 domácích celků z Dobré a 2 hostující (Lučina a Český Těšín). Turnaj se
hrál systémem každý s každým — 2 ×7min. Celkovým vítězem se stal domácí 



celek Mezi kopci
(snímek na stra-
ně 8) ve složení J.
Filipčík, D. Šma-
haj, K. Janíček, P.
Platoš, R. Valný
a M. Budinský.
Druhé místo ob-
sadil tým z Čes-
kého Těšína s ná-
zvem Polní 31
a třetí místo ob-
sadil doberský
celek Rychlé šípy.
Nejlepším střel-
cem turnaje se
stal Lukáš Rác
z Polní 31. Pohá-
ry pro nejlepší týmy předával starosta obce Dobrá Jiří Carbol a člen sportovní
komise René Křižák. 

Děkujeme sportovní komisi a obci Dobrá za podporu v tomto turnaji a těšíme
se na další ročník…

Více informací ohledně fotbalu v Dobré najdete na webu
www.sokoldobra.wbs.cz TJ Sokol Dobrá — oddíl kopané

KDO BOJUJE, MŮŽE PROHRÁT. KDO NEBOJUJE, UŽ
PROHRÁL

V průběhu roku 2011 eviduje oddíl judo a školní kroužek Dobrá 85
aktivních členů. V průměru padesát se jich připravuje na třech tréninkových
základnách s možností až pěti tréninkových jednotek týdně. Na základně škol-
ního kroužku Dobrá pracuje šest trenérů. Výborná je spolupráce s ředitelkou
školy Mgr. Novákovou, která nám vychází vstříc při pořádání mimořádných
akcí a zabezpečení tréninků oddílu. Školní kroužek judo je s největší pravděpo-
dobností nejpočetnějším zájmovým útvarem. Poděkování za projevenou pří-
zeň a spolupráci patří také vedení obce a velké skupině rodičů, kteří spolupra-
cují velmi obětavě. Naším cílem nadále zůstává především rozšíření nabídky
sportovního vyžití pro co největší počet dětí z širokého okolí. Nabízíme jim
účast na přípravě v individuálním olympijském sportu pod tím nejkvalitnějším
trenérským vedením. Dáváme možnost každému zájemci bez ohledu na jeho
fyzickou zdatnost, pohyblivost, váhu atd. Každý zájemce je pro nás výzvou ke
kvalitní práci a ve většině případů jsme schopni výrazně zlepšit celkovou
kondici svých svěřenců, ať po stránce fyzické, tak psychické a morální.
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Rok 2011 byl pro
náš klub rokem
úspěšným. V práci
s mládeží jsme pat-
řili k předním klu-
bům českého svazu
juda. Na mistrov-
stvích republiky vy-
bojovala naše mlá-
dež 5 medailových
umístění.Ze soutěží
Českého poháru
jsme dovezli 18 me-
dailí, z toho 5 zla-
tých. Nejmladší ben-
jamínci našeho klu-
bu získali 4 tituly
mistra Moravy a dal-
ších 7 medailí ze své
nejvyšší soutěže.
Máme 8 krajských
přeborníků a 18 medailistů z krajského přeboru. Dorostenci hostovali v před-
ních moravskoslezských týmech a podíleli se na zisku dvou republikových titu-
lů. V roce 2011 jsme vybojovali 1375 vítězných utkání doma i v zahraničí. Získali
jsme 524 medailí, z toho 202 zlatých. Uspořádali jsme tři mezinárodní turnaje, tři
pobytová soustředění, letní dětskou rekreaci, ples pro přátele a příznivce, dvě
benefiční vystoupení na slavnostech bojových sportů a dalších 10 vystoupení
a ukázek na společenských a sportovních akcích v okrese. Členové klubu se zú-
častnili 76 akcí a soutěží doma i v zahraničí. Bylo jim umožněno trénovat 5x týd-
ně na třech tréninkových základnách. 

Nejúspěšnější judisté Dobré při slavnostním ukončení roku. Zleva spodní řada —
Kamil Kissa, David Holeček, Marek Spilka, Luděk Kubíček, Eliška Kubíčková, Ni-
kolas Hromják, Daniel Šimek, Adam Andruško, Karolína Kubíčková, Marie Duží-
ková. Horní řada — Danisa Štěrbová, Trenér Kubíček, Trenérka Prőllová, Václav
Mališ, Lukáš Janulek, Vojtěch Bezruč, Vít Jerglík.
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Doberská Marie Dužíková vybojovala stříbro na MČR a dvou soutě-
žích světového poháru. Je zařazena do širšího výběru státní repre-
zentace! Nejvýraznějších výsledků v rámci klubu dosáhli zejména další me-
dailisté z mistrovství republiky — Vít Jerglík, Vojtěch Bezruč, Petra Stachová
a Nikola Šimková. Velkého úspěchu dosáhli také Lukáš Janulek, Václav Mališ,
Marek Měchura, kteří bojovali na MČR o bronzové medaile. Lukáš Janulek ob-
sadil na MČR krásné páté místo po dlouhodobé zdravotní přestávce. Páté místo
obsadil na MČR také Václav Mališ a Marek Měchura. Sestry Kesovy a Monikla
Foltysováse podílely na většině klubových akcí, přestože do mistrovských sou-
těží nezasáhly, jsou stále oporami klubu a významnými propagátorkami dober-
ského juda. Nejlepším judistou oddílu v bo-
dovací soutěži se stala Karolína Kubíčková,
která vybojovala v kategorii benjamínků ti-
tul mistryně Moravy. Další medailová umís-
tění na mistrovství Moravy a krajském pře-
boru vybojovali doberští David Holeček, Ka-
mil Kissa, Eliška Kubíčková, Luděk Kubíček,
Nikolas Hromják, Marek Spilka a Adam An-
druško. 

Pravidelně schází skupina jógy, která
čítá v průměru 15 členů. Setkání probíhají
v cvičebně juda nad tělocvičnami ZŠ, pod
vedením paní Marie Křupalové. Dalšímu
rozšíření tohoto kolektivu brání jen nedo-
statek vhodného prostoru. Zájem u veřej-
nosti převyšuje kapacitní možnosti vhod-
ných prostor.

Marie Dužíková v akci >>>

TRADIČNÍ JUDO–BÁL SE USKUTEČNÍ 4. ÚNORA
VE SPOLEČENSKÉM SÁLE
Vstupenky včetně večeře v hodnotě 180 Kč. Můžete získat v trafice u paní Polá-
kové. Rezervace místa je nutná. Další informace na www.judo–morava.cz. 

Přijďte shodit nějaké to kilo.
Doba svátků, rozjímání a relaxace, ale
také přejídání a hýření je za námi. Cí-
títe potřebu shodit nějaké to kilo?
Přijďte v lednu a únoru na trénink
juda. Přijďte s celou rodinou. Budeme se
vám individuálně věnovat. Jedna tré-
ninková jednotka za třicet korun na
osobu. Příjemně se zapotíte, něco se na-
učíte a zažijete legraci. Zájemci se musí
přihlásit předem na tel.č.: 605 513 429,
605 513 443.

Termíny tréninků na www.judo–mo-
rava.cz, nebo na našich nástěnkách.
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…Základní škola Dobrá informuje
Vánoce v dlani…

Stejnojmenná vánoční píseň v podání naší bývalé žákyně Soni Michálkové
udělala tečku za letošním Vánočním koncertem, který připravili pro návštěv-
níky Dne otevřených dveří žáci společně s pracovníky Základní školy v Dobré. 

Přesně sedm dnů zbývalo do Štědrého dne, když se naše škola opět otevřela
pro občany, rodiče, bývalé žáky a širokou veřejnost. Všechny přivítaly rozjásané
děti, které se snažily o profesionální prodej vánočního zboží ve stáncích svých
tříd. Hosté se mohli jen podivovat, s jakou pečlivostí, invencí a láskou chystaly
společně se svými vyučujícími a rodiči výrobky, které šly na dračku.

Kromě nazdobených stánků a uspokojení koupěchtivých návštěvníků byl ve
všech odborných učebnách připraven pestrý program. Hlavním hitem ve vět-
šině učeben byly ukázky práce s interaktivní tabulí a svépomocí vytvořené in-
teraktivní přípravy. Není divu, vždyť téměř polovina učitelského sboru je ak-
tivně zapojena do evropských projektů, které přinesly do školy nemalé finanční
prostředky na její vybavení.

Někteří návštěvníci dlouho procházeli školou, jiní se občerstvovali ve školní
kuchyňce U Vánoční hvězdy a desítky se již těšily na Vánoční koncert, ve kterém
se objevila řada talentovaných žáků. Bylo to skutečně krásné, moc se nám to lí-
bilo, už teď se těšíme na další rok! To jsou jen některé postřehy, které se ozývaly
na chodbách školy. 

Dopolední program skončil, lidé se rozešli domů. Ve škole se ale zdaleka ne-
končilo! Jako každý rok bylo sobotní odpoledne vyhrazeno setkání bývalých za-
městnanců školy s těmi současnými. Opět jsme se spolu posadili, povykládali,
sdělili si dojmy, osobní postřehy, zkušenosti a životní příběhy. I toto setkání se
stalo tradicí a je součástí života školy. Nezapomínáme na naše bývalé zaměst-
nance a oni se k nám rádi vrací.

Nashledanou opět za rok! Mgr. Eva Nováková, ředitelka ZŠ v Dobré

Sborový zpěv na Vánočním koncertě.
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Vánoční sbírka pro šimpanzici Hope v Zoo Ostrava
Dne 17. prosince proběhla v prostorách naší školy v rámci Dne otevřených

dveří a Vánočního jarmarku finanční sbírka pro naši chráněnkyni — šimpanzici
Hope. Samotné finanční sbírce ovšem předcházela delší příprava. Žáci naší
školy měli za úkol namalovat obrázky opiček a z těch pak komise složená
z členů žákovského ekotýmu vybrala zdařilé práce. Ty se staly předlohou pro
„opičí kalendáře“. Kromě toho jsme nabízeli vánoční a opičí perníčky a opičí
keramické hlavičky. Před Vánocemi ještě hlídka ekotýmu vyrazila a nabízela
tyto výrobky i žákům a zaměstnancům školy. 

Sbírkou se nám podařilo vybrat 3410 Kč. Vybrané
peníze pomůžou zlepšit šimpanzici Hope její bydle-
ní, stravu a celkové životní podmínky. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě a prodeji výrob-
ků. Zároveň bychom všechny čtenáře rádi upozor-
nili na to, že i oni sami jako jednotlivci mohou po-
moci zvířatům v Zoo Ostrava v rámci programu
Adopce zvířete. Adoptovat můžete jakékoliv zvíře již
od částky 200 Kč na rok. Obdarovaná osoba získá dě-
kovný list, obrázek „svého“ zvířete a od částky 1 tis.
Kč také volnou vstupenku do zoo. Více informací na-
leznete na internetových stránkách Zoo Ostrava.

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO 

Stránka kalendáře s kresbou Adriany Skotalové z 9. A. >>

Nová sociální zařízení
V měsíci prosinci se díky finanční podpoře zřizovatele naší školy — Obec-

nímu úřadu v Dobré — podařilo rozjet opravu havarijního stavu sociálních za-
řízení u prvních tříd na prvním stupni. Komplexní oprava proběhla během vá-
nočních prázdnin a od nového roku již mohli naši nejmenší žáci navštěvovat
nová a krásná sociální zařízení. Děkujeme zřizovateli za pomoc při zlepšování
podmínek pro naše žáky. 

Mgr. Jan Lörinc
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Zprávičky z naší školičky —
Mateřská škola Barevný svět
Vánoční besídka v naší mateřské škole

Před Vánocemi se děti naší MŠ společně se svými rodiči i ostatními rodin-
nými příslušníky sešli na vánoční besídce. 

Tentokrát se besídka uskutečnila ve společenském sále zdejší ZŠ, kde se po-
stupně scházeli rodiče, na které zde již čekaly děti s paní učitelkami.

Besídku zahájila paní ředitelka, která přivítala všechny přítomné, seznámila
je s programem a popřála příjemný zážitek.

Následovalo vystoupení pana Čapčucha s kytarou, který společně s dětmi
zazpíval nejznámější vánoční koledy a také zimní písničky.

Poté nám děti ze třídy Sluníčko zahrály Zimní pohádku, za což patří dík paní
učitelkám Kavkové a Gorgolové, které s dětmi pohádku připravily.

Během besídky rodiče s dětmi ochutnávaly cukroví, jež napekly maminky či
babičky, kterým také upřímně děkujeme. K zahnání žízně sloužil teplý čaj, káva
či ochucená minerálka.

Naši besídku poctili svou návštěvou také zastupitelé obce v čele s panem sta-
rostou, paní ředitelka ZŠ, členové Klubu seniorů, pozváni byli rovněž sponzoři
naší mateřské školy.

Děkujeme kulturní komisi obce za drobné dárečky pro naše děti v podobě pe-
čených zvonečků. Mgr. D. Dvořáčková

MŠ Barevný svět v Dobré pořádá dne 1. února v 15.30 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL, který proběhne ve společenském sále zdejší ZŠ.
Vystoupí a o dobrou náladu se postará klaun Hopsalín.

Mgr. D. Dvořáčková
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Fotografie z vánoční
besídky našich nejmen-
ších 20. prosince v sále
základní školy.
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Vracíme se
fotografiemi
p. Jiřího Pastora
k vánočnímu
jarmarku v sále
základní školy
a k vánočnímu
turnaji šachistů
v hostinci Na Špici –
obě akce proběhly
17. prosince 2011
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Pozvánka na přednášku
Ve středu 22. února 2012 proběhne v sále Základní školy v Dobré od 15.00 ho-

din přednáška Mgr. Radky Zitové na téma „Změny ve zdravotnictví", práva
a povinnosti pacientů, výše poplatků, doplatky za léky apod.

Za sociální komisi a Klub seniorů zveme všechny občany obce
Čeněk Juřica, předseda Klubu seniorů

Cimrman opět dobývá Dobrou,
tentokrát ze severního pólu

Srdečně vás všechny zveme na divadelní představení Dobytí severního pólu,
které vzniklo v hlavě českého génia Járy Cimrmana a v dnešní době bylo poprvé
uvedeno Divadlem Járy Cimrmana v Praze. V Dobré se dočkáme představení
této hry v podání bruzovického amatérského divadelního souboru Motyka. Ten
k nám přijede v neděli 19. února a začne v 17 hodin. Vstupné bude dobrovolné
a výtěžek z představení půjde na dobročinné účely.

Fotosoutěž uzavřena,
vítězové známi

Fotosoutěž probíhala během loňského
roku a celkově poslalo 25 fotografií 13
účastníků. Tématem bylo: Krajina a pří-
roda Beskyd.

Hodnotilo se dvěma způsoby. Prvním
bylo hlasování odborné poroty, mezi kte-
rou patřili: Lukáš Carbol, Erik Kaniok,
Petr Adámek, Jitka Košatková, Jan Veber
a Tomáš Hilger (více informací o odborné
porotě naleznete na našich webových
stránkách www.dobrakultura.cz). Shodli
se na tomto pořadí vítězů: na 3. místě se
umístil David Hernik, na 2. místě Jaro-
slav Krkoška a na 1. místě René Dužík.

Druhým způsobem hlasování bylo ve-
řejné hlasování přes internet na našich
webových stránkách, kterého jste se
mohli všichni zúčastnit. Na 3. místě se
umístil René Dužík, na 2. místě Michaela
Bosáková a na 1. místě Aneta Křižáková.

Výhercům gratulujeme! Všechny foto-
grafie jsou k prohlédnutí na našich webových stránkách a od 29. ledna budou
také k prohlédnutí v salónku Cyklobaru.

Doberský kulturní spolek o.s.
(www.dobrakultura.cz)

René Dužík — Satinský vodopád (vítězná fotografie)
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Svaz tělesně postižených v Dobré,
pořádá pro své členy na rok 2012 tyto akce:

22. 3. Výroční členská schůze v 15.00 hodin
29. 5. Smažení vaječiny v 15.00 hodin
červen Zájezd I (místo a termín bude oznámen na výroční členské schůzi)
srpen Zájezd II
06. 9. Opékaní párků v 15.00 hodin
11.12. Mikulášské posezení v 15.00 hodin

Všechny členy srdečně zve váš výbor

Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové, dipl. um.
spolu s jejími žáky vás zvou na

Veřejné předehrávky,
které se konají ve společenském sále Základní školy Dobrá dne 31. ledna 2012
v 17.00 hodin.
Dobrovolné vstupné. Těšíme se na vaši hojnou účast

Změna ordinační doby DS Dobrá, MUDr. Iva Kučerová
Čtvrtek 2. února 2012 7.30—9.00 hodin
Pátek 3. února 2012 7.30—9.00 hodin

Z mikulášské zábavy tělesně postižených v hostince Na Špici v prosinci 2011.
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Poděkování
Jak ta Dobrá krásně vzkvétá
Jako nikdy před tím léta.
Kdyby Ti co dávno před námi tady žili, Ti by se tomu podivili.
Všechny služby tady máme
na starostu i místostarostu spoléháme,
ať se nám všem tady dobře daří,
ať prožijeme dobré stáří.

Chtěli bychom poděkovat Obecnímu úřadu Dobrá za pěkný přístup k senio-
rům, jak se o nás dobře stará. Hlavně pak panu Ing. Jiřímu Carbolovi, starosti
a správci panu Bohuslavu Sýkorovi a obětavému panu Petru Prčíkovi. Týká se to
domu seniorů v Dobré č. 39.

Všechny byty jsou krásně zrekonstruované, že je radost na ně pohledět.
Dobře se nám v nich bydlí, jsme tu velmi spokojeni.

Proto ještě jednou děkujeme a věříme, že se o nás budete i nadále tak dobře
starat jako doposud.

Za celý dům seniorů děkujeme.
Paní Hamerníková, pan Janecký, paní Czyžová,

paní Krestová a manželé Havláskovi

Spotřebitelská poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí v rámci po-

radny bezplatně:

• Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání
zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v ho-
telu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěro-
vých a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je zdarma,
platí se pouze cena běžného hovoru. 

Telefonní linka: 299 149 009

Provozní doba: Pondělí—pátek 9—17 hod.

• Publikace, např. tištěná informační brožura o marketingových praktikách
prodejců na předváděcích akcích určená převážně seniorům.

• Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových strán-
kách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání no-
vých informací k vybrané kategorii výrobků.

• Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní
účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz),web:
http://www.dtest.cz/
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Stanislav NYTRA
autorizovaný technik
pro pozemní stavby

N A B Í Z Í

◆ Výkon technického dozoru stavebníka

◆ Výkon stavebního dozoru

◆ Poradenskou a konzultační činnost ve stavebnictví

◆ Poradenskou činnost v oblasti cen stavebních
◆ prací a zpracování kontrolních rozpočtů staveb

739 51 Dobrá 656 mob.: +420 737 238 150
e–mail: stanislav.nytra@seznam.cz



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 13. února 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, ověřování

558 412 307 Radka Mohylová, referent vnitřních věcí — matrika,

ohlašovna, ověřování, 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


