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Slovo starosty

Splašková kanalizace Dobrá - II. část

Vážení občané,

dovolte, abych Vás informoval o dokončení
výstavby rozšíření splaškové kanalizace,
včetně veřejných částí přípojek, které bylo 
uzavřeno vydáním kolaudačního souhlasu
a následně podpisem nájemní smlouvy 
s provozovatelem, kterým je společnost 
SmVaK, a.s. Ostrava. Nyní již nic nebrání
tomu, abyste se mohli napojit se svými 
nemovitostmi na dokončenou stavbu. Na
jiném místě tohoto listu se dočtete ve 
zprávě pana místostarosty, jak dopadlo fi -
nanční vypořádání celé stavby. Samozřejmě 
se tato náročná stavba neobešla bez více-
prací, které jsme vždy projednávali na kon-
trolních dnech stavby, ale všechno dohlížel 
a dozoroval za naši obec pověřený stavební 
dozor, který nedal generálnímu dodavateli 
nic zadarmo. Důležité je, že se nám poda-
řilo ještě v minulém roce vybudovat na celé 
stavbě nové asfaltované místní komunikace, 
a to díky tomu, že zastupitele zhruba před 
rokem schválili výstavbu veřejných části 
domovních přípojek z obecního rozpočtu. 

Z Á V Ě R E Č N É    S H R N U T Í

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se pokusil o závěrečné shrnutí všech údajů, které 
souvisejí s výstavbou Splaškové kanalizace Dobrá - II. stavba. Budu se snažit o jednoduché, 
přímo pojmenované vysvětlení, které se však neobejde bez čísel, srovnání, pocitů, dojmů.

Vraťme se spolu do historie, do okamžiku zrodu myšlenky o pokračování výstavby 
kanalizačního řadu na území naší obce. Minulé zastupitelstvo obce (2006 - 2010) se na 
svém řádném jednání v září 2009 rozhodlo odprodat plynárenské zařízení v majetku obce 
(plynovodní řád) za 34 mil.Kč. Současně rozhodlo o výstavbě uvedené II. stavby kanaliza-

Bez tohoto kroku bychom dnes stále jezdili 
po rozbitých cestách. 

V současné době celkem napjatě očeká-
váme, jak dopadne naše žádost o přidělení 
státní dotace z Operačního programu pro 
životní prostředí, kterou jsme podali na 
výměnu oken a zateplení Základní školy 
Dobrá. Byli jsme mezi prvními, kdo tuto žá-
dost podával, což se ukázalo jako prozíravé, 
protože příjem žádostí byl po dvou dnech 
zastaven. Dále tedy nezbývá než doufat, že 
naše žádost dostane vysoké bodové ohod-
nocení a základní škola bude následně pod-
statným způsobem rekonstruována.

Za několik dnů bude u nás v opět tradiční
„Doberská pouť“. S tímto hezkým svátkem 
je vždy spojeno určité omezení dopravy na 
místních cestách a zvýšený návštěvnický 
ruch. Dbejte, proto prosím zvýšené opatr-
nosti, abyste mohli na letošní pouť vzpo-
mínat jen v dobrém. Všem občanům Dobré 
a okolí i všem návštěvníkům přejeme hezké 
zážitky.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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ce bez přijetí již přiznané žádosti o dotaci u Státního fondu životního prostředí ČR. To 
znamená, že členové zastupitelstva podpořili návrh tehdejší starostky paní Tancerové 
o výstavbě bez užití dotace ze státních či jiných fi nancí, tedy rozhodli o výstavbě z obec-
ních (vlastních a jediných) prostředků. Pod heslem „Prodali jsme plyn, budeme stavět 
kanál, peněz na to máme dost!“ Už tehdy však ta moudrá nadpoloviční většina zastupitelů 
(v roce 2009!) musela jednoznačně vědět, že na takovou stavbu těch peněz bude potřeba 
podstatně více než oněch 34 mil.Kč z prodeje plynu. Buď to nevěděli, nebo nebyli dostatečně 
informování tehdejším vedením obce, ale pravdivější bude asi druhá možnost, neboť aktuali-
zovaná projektová dokumentace (03/2008) „hovoří“ o orientační hodnotě stavby splaškové
 kanalizace ve výši 61 mil.Kč! 

Tady je heslovitý výpis důležitých údajů z technické zprávy
projektové dokumentace (03/2008):

-  orientační hodnota stavby 61 mil.Kč 
-  délka splaškové kanalizace 6,002 Km
-  počet přípojek  295 kusů
-  související investicí je oprava povrchu místních komunikací, v průběhu výstavby
    bude vyfrézován povrch v tloušťce 50 mm na celou šířku vozovky, po výstavbě bude
    opět proveden kryt celé šíře vozovky z AB
-  nebudou prováděny protlaky pod silnicí II. a III.třídy
-  současně s prováděním kanalizace budou do hranic pozemků jednotlivých nemovitostí 
    vyvedeny kanalizační přípojky a ukončeny záslepkou nebo šachtou DN 400!!
-  k omezení dopravy bude docházet při každém výkopu rýh, uložení potrubí a šachet, 
    předpoklad provádění v délkách do 50 m
-  zabezpečen příjezd vozidel záchranné služby a požárníků (do vzdálenosti 50 m)

Výše uvedené údaje z technické zprávy původní a jediné projektové dokumentace jsem uvedl
proto, že některé její části se postupně měnily (za minulého vedení obce, v roce 2010!), 
nebo v návaznosti na nutné změny projektu nemohly být realizovány. Vysvětlení najdete po-
stupně v textu.

Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel stavby (Keystav) za celkové náklady 
40 mil.Kč - bez přípojek! Stavba byla zastavena v červnu 2010 (neshody mezi obcí a doda-
vatelem stavby na použitém trubním materiálu).

Výběrové řízení se opakovalo a byla vybránafi rma Strabag a.s. s cenou 34 mil.Kč 
(28.281.161,- Kč bez DPH). Smlouva o dílo mezi obcí a dodavatelem stavby zahrnuje 
pouze hlavní řád plus 18 kusů přípojek přes hlavní komunikaci  -  nezahrnuje veřejné 
části přípojek (viz v textu výše a zvýrazněné) a spolu s touto „změnou“ nebylo možno 
počítat ani s opravou místních komunikací po výstavbě v celé šíři!!! Zahájení stavby se 
uskutečnilo v říjnu 2010 a 18. listopadu 2010 se na obci změnilo vedení...

...a nestačilo se divit.
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Nejprve jsme objevili smlouvy (dohody) mezi obcí a občany, kteří se měli v rámci II. stavby
kanalizace napojovat. Pod pokutou deseti tisíc korun přislíbili napojení své nemovitosti do 
roka od kolaudace stavby. Poté jsme byli upozorněni tehdejším technickým dozorem stav-
by Ing. Foltýnem, že součástí smlouvy o dílo nejsou veřejné části přípojek (to jsou ty části 
přípojek, které vedou od hlavního řádu až po hranici pozemku), řešením je pouhé vyve-
dené odbočky a její zaslepení ve vzdálenosti cca 20 cm od hlavního řádu  -  pokud si 
laik uvědomí, že hlavní řád je v hloubkách od 1.5 do téměř 3 metrů, asi na tom při přečtení
těchto řádků nebude úplně psychicky a ani fyzicky dobře. Co by to všechno znamenalo 
v praxi? Dodavatel staví hlavní řád, podle projektu vyvede ve zmíněných hloubkách odboč-
ku, tuto zaslepí na 20 centimetrech, rýhu zahrne a pokračuje. A občan? Ten si měl (podle 
původních záměrů bývalého vedení) na základě dohody, kterou podepsal s obcí, počkat na 
kolaudaci stavby, objednat si další fi rmu, která by komunikaci zase „otevřela“, provedla by
napojení nemovitosti. Občan by si hradil vybudování veřejné části přípojky a pochopitelně
také domovní část přípojky, navíc by měl velký problém s povolením výstavby… ale to
tady nechci detailně popisovat. Jedno však zdůraznit musím a chci - podle této „vize“ býva-
lého vedení by místní komunikace byly minimálně 2 (slovy: dva!!!) roky v naprosto kata-
strofálním stavu, v únoru by stavěl Karel, pak o dva domy vedle v březnu Václav a v listopadu
Jan s Bohoušem odnaproti - a po celou tu dobu by touto výstavbou trpěly celé ulice.

Museli jsme se proto rozhodnout pro změnu. Takhle nechat postupovat stavbu nebylo 
možné. Dvakrát krátce za sebou vnikat do místních komunikací, ničit už tak nedokonalý 
a starý povrch několikaměsíční stavební anabází jednotlivých občanů, kteří se chtějí napojit 
na hlavní řád, způsobovat jim nemalé starosti se samotným napojením, spíše tím „vskutku
chytrým“ řešením bývalého vedení obce připravit o nervy a zdraví většinu z nich, to ne 
- a vzhledem k tomu, že jsme shodou okolností byli u stavby I. etapy (Stará dědina a okolí) 
a věděli jsme, že existuje jiný, prověřený model, dohoda 11 zastupitelů (a myslím, že byli 
s námi i další dva pánové zastupitelé) byla jednomyslná  -  obec připraví výběrové řízení 
na dodavatele veřejných částí přípojek. Toto bylo schváleno v březnu 2011 zastupitel-
stvem a již v květnu byla podepsána smlouva o dílo s fi rmou Strabag a.s. s nejnižší  cenou 
5.934.839,- Kč bez DPH. Rozhodovala rychlost. Stavba hlavního řádu pokračovala velmi 
svižně a bylo důležité jednat tak, abychom „dohonili“ hlavní řád výstavbou veřejných částí
přípojek. Podařilo se. Komunikace v drtivé většině prošly jakoby jen „jednou stavbou“. 
Vzhledem k takto nastavené nové situaci nebyl problém shodnout se také na dalším rozum-
ném postupu. Byla vytvořena kvalifi kovaná skupina odborníků, jejichž jedinou, ale o to důle-
žitější povinností, bylo zmapovat stav místních komunikací dotčených výstavbou, a určit 
postup a formu oprav (okamžitě po stavbě a v celé šíři). To se mohlo uskutečnit jedině 
po dohodě s dodavatelem stavby a již za účasti nového technického dozoru stavby pana 
Kopeckého. Všechno bylo zkalkulováno, započteno, a jednotlivé ulice získávaly postupně 
novou tvář.    

Přejdu k číslům a údajům, o nichž jsem se zmiňoval v úvodu článku. Tato čísla a vysvět-
lení k nim uvádím proto, že mnozí občané nenavštěvují jednání zastupitelstva, nezajímají se 
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o dění v obci, pokud se jich to bytostně netýká. Chtěl bych, abyste se dozvěděli, kolik a za co 
a proč současné vedení obce zaplatilo za II. stavbu splaškové kanalizace, veřejné části přípo-
jek i za stavby s kanalizací nesouvisejícími, ale provedenými fi rmou Strabag a.s. v cenách ve 
smlouvě o dílo na výstavbu „Splaškové kanalizace Dobrá - II. stavba“ uvedených.

Veřejná zakázka „Splašková kanalizace Dobrá - II.stavba“ - HLAVNÍ ŘÁD:
projekt / skutečnost  

- Délka splaškové kanalizace 5.125 m   /   4.959 m
- Délka přípojek ( 18 kusů ) 126 m   /   168 m
- Živičné kryty ABS III   24.580 m2    /   30.091 m2

Vícepráce (odlišnosti od projektové dokumentace zjištěné v průběhu výstavby a schválené 
investorem a technickým dozorem investora, často vyplývají z nedostatečné nebo neúplné 
projektové dokumentace stavby):

- Provizorní úprava krytu komunikace II.třídy po první fi rmě (Keystav)
- Změny DN přípojek
- Křížení s kanalizací dešťovou DN 600 ŽB
- Bourání betonového bloku  ( 2 x )
- Změna konstrukce vozovky
- Prohloubení úseků + změna výšek šachet
- Provizorní zásyp krajských komunikací a místních komunikací
  (požadovalo bývalé vedení hned na 1. kontrolním dnu stavby)
- Ztížené vykopávky stok – kolize se stávajícími sítěmi
- Přípojky navíc oproti smlouvě o dílo
- Nové šachtice (projektant toto neřešil)
- Změna poklopů (dtto viz výše)
- Čištění komunikací nad rámec smlouvy o dílo
- Vodovodní pokopy mimo smlouvu o dílo
- Krajnice a vodorovné značení na hlavní komunikaci mimo smlouvu o dílo

Hodnota víceprací celkem:  5.361.895,- Kč bez DPH

Veřejná zakázka „Splašková kanalizace Dobrá  -  II. část“
- VEŘEJNÉ ČÁSTI PŘÍPOJEK:

( veřejná část přípojky  =  část od hlavního řádu po hranici pozemku nemovitosti )
- Délka přípojek  DN 150  -  908,5 m    (DN = průměr potrubí)
Vícepráce:
- Délka přípojek  DN 150  -  180,3 m
- Délka přípojek  DN 200   -  98,13 m
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- Celkem délka přípojek mimo smlouvu o dílo  -  278,46 m

Celkový počet přípojek v rámci této stavby:  239.

Hodnota víceprací celkem:  1.126.343,- Kč bez DPH

P ř e h l e d   f i n a n c o v á n í    

„Splašková kanalizace Dobrá - 2. část“  /ze smlouvy o dílo/ 28.281.161,- Kč bez DPH

- Dodatek č.1 -
- Dodatek č.2  -  vícepráce 5.361.905,- Kč bez DPH
  C e l k e m: 33.643.066,- Kč bez DPH

 „Veřejné části kanalizačních přípojek“  /ze smlouvy o dílo/ 5.934.839,- Kč bez DPH

- Dodatek č.1  -  vícepráce                                                                               1.126.343,- Kč bez DPH

C e l k e m:      7.061.182,- Kč bez DPH

Snad jsem vás nezahltil všemi těmi údaji a čísly, ale napsat jsem je – po dohodě rady obce 
– musel a chtěl. Obec hospodařila se svým obecním rozpočtem, s fi nancemi nás všech, občanů
Dobré. Jednalo se o náročnou stavbu. O stavbu, která byla sice připravena, její podmínky 
pro dotčené občany také, ale nové zastupitelstvo se muselo velmi rychle rozhodnout, kterak
naložit s věcmi již probíhajícími, minulým vedením obce ne příliš šťastně nastavenými. 
V samotném závěru si dovolím vše ještě jednou stručně popsat, záleží mi totiž na tom, aby 
všichni čtenáři pochopili souvislosti, aby co nejvíce otázek bylo zodpovězeno a co nejméně 
neznámých zůstalo bez odpovědi, bez objasnění. 

Chci na tomto místě poděkovat radě obce, zastupitelům obce, kteří pochopili nutnost 
změnit podmínky výstavby, pracovníkům obce (pí. Řízková, pí. Alexová), našim spolu-
pracovníkům (p. Chýlek, p. Nytra, p. Kopecký), zaměstnancům fy Strabag a.s. p. Krejsovi 
a p.Janíkovi – tito všichni pomohli k téměř hladkému průběhu celé stavby, pomáhali řešit 
každodenní problémy související s výstavbou, vysvětlovali vše potřebné občanům a vychá-
zeli jim vstříc. Při tak náročné stavbě se mnohé problémy řeší „za pochodu“, jedna činnost 
následuje druhou, proto rozhodnutí musí být okamžitá, ale podmíněná rozumem a logikou. 
O to jsme se všichni snažili a snad jsme se nikoho nedotkli stavbou natolik, že nám ani 
nepodá ruku.

Slíbený heslovitý závěr :

- Stále nechápu přístup minulého zastupitelstva, tedy té „potřebné většiny“, která 
schválila výstavbu této akce bez dotací  -  nenajdete obec našeho typu, která by se pustila 
do takového fi nančního harakiri, a jestli si tehdejší zastupitelé mysleli, že by museli dotaci 
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celou vrátit, pokud by se nenapojil potřebný počet ekvivalentních obyvatel, byla to chyba. 
O celou dotaci by obec nikdy nepřišla. Pokud by se počet napojených nenaplnil, stát by nám 
ČÁST dotace vzal, pouze poměrnou část… a zeptejte se, jakým způsobem připravují stavbu 
kanalizace v sousedních Nošovicích a Nižních Lhotách ? Také z vlastních prostředků? Ani 
náhodou !

- Po nástupu na úřad (listopad 2011) a po zjištění všech náležitostí jsme se rozhodovali, 
zda stavbu nezastavit  -  nakonec rozhodla „vysoutěžená“ cena, byla velmi nízká a tedy při-
jatelná. Strabag se nakonec ukázal jako fi rma, která tento typ staveb zvládá i v tak nízkých 
cenách.     

- Jsem rád, že názor „srovnat podmínky všem občanům stejně“ se setkal mezi našimi 
zastupiteli  s kladnou odezvou ihned po jeho vyřčení v lednu 2011. V  rámci I. stavby (asi 
12 let zpátky) obec rovněž fi nancovala veřejné části přípojek všem občanům vlastnícím 
nemovitost dotčenou výstavbou  -  proč měla být II.stavba jiná, odlišná, výjimečná ? Na tuto 
otázku si rád vyslechnu odpověď od bývalé paní starostky. Myslelo si  snad minulé zastupi-
telstvo, že to lidé pochopí a za své peníze se budou s úsměvem a rychle napojovat, že mávnou 
rukou nad těmi ze Staré dědiny, kteří si zaplatili jen domovní část přípojky, že se nebudou cítit 
podvedeni, zesměšněni, naštvaní? 

- Omlouvám se, ale ještě jedna věc mně není jasná. Píšu o ní v textu výše, ale vrátím se 
k ní. Jsou to ony zmíněné nehorázné dohody s občany o napojení na hlavní řád do jednoho 
roku pod pokutou 10.000 Kč. Nehorázné proto, že jim (o b č a n ů m) obec tehdy slíbila zří-
dit veřejnou část přípojky až po hranici pozemku (viz technická zpráva z března 2008), 
ale v rámci výběrového řízení se tato poptávka ze strany obce již  n e o b j e v i l a !!! 
Jak by to minulé vedení všem těm lidem třeba v Obecníku v sále vysvětlilo ? A stáli by jim 
ti lidé vůbec za to??? Ti lidé – to jsou naši občané, kteří nyní projevují zájem se napojit. A že 
jich není málo. A za to jim patří dík.

Upozornění:
Stavba ještě nekončí. Upozornění se týká úprav podél místních komunikací. 

Ne každému občanu se zamlouvá vzhled přímého okolí jeho domu, zahrady. Žádám 
občany, kteří chtějí změnu, resp. konečnou úpravu takových míst a ploch, nechť se 
obrátí na p. Sikoru, správce obecního majetku, a svůj požadavek mu nahlásí.

Kontakty : 558 412 309 nebo 736 614 717.

Mgr. Milan Stypka
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Kulturní pozvánka
Dámy a pánové,

rád bych vás jménem kulturní komise při radě obce pozval na výjimečnou show,
která se uskuteční ve středu 25. dubna 2012  ve společenském sále při ZŠ Dobrá.

Svou návštěvou nás poctí a našimi bránicemi zahýbou

Ti nejlepší komici z pořadu Na stojáka.
Tento „trendový“ a hojně navštěvovaný pořad nalezne zastavení i u nás v Dobré.

Komici s.r.o. vystupují v různém složení, do Dobré přijedou paní Ester Kočičková,
pan Miloš Knor a Ruda z Ostravy! Více informací na komicisro.cz  a  www.dobra.cz.

Začátek představení bude ve 20.00 hodin.
Prodej vstupenek v ceně 200 Kč v kanc. č. 17 Obecního úřadu v Dobré.

Poznámka: Židle nebudou číslovány.
Srdečně zve vedení obce spolu s kulturní komisí při radě obce.

Mgr.  Milan Stypka

Harmonogram jednání Zastupitelstva
obce Dobrá na rok 2012

Právní poradna

Frýdecká skládka informuje

V roce 2012 proběhnou jednání Zastupitelstva obce Dobrá v těchto termínech:
25. 06. 2012 ,  24. 09. 2012 ,  17. 12. 2012
vždy od 17.00 hodin, ve společenském sále Základní školy Dobrá, 1. poschodí.

Pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 2.5.2012, 6.6.2012, 
4.7.2012, vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí, zasedací míst-
nost č. 18.

V úterý 8. května 2012 (ve svátek) proběhne svoz popelnic beze změn, tak jak každé 
běžné svozové úterý.
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Oznámení Finančního úřadu ve Frýdku-Místku

Krajská správa Českého statistického úřadu v Ostravě

Od 16.4.2012 do 16.5.2012 je v budově Finančního úřadu ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 
3208, 738 01 Frýdek-Místek, kancelář č. dveří 320, ve dnech 
Pondělí od 08.00 do 17.00 hodin
Úterý od 08.00 do 15.00 hodin
Středa od 08.00 do 17.00 hodin
Čtvrtek od 08.00 do 14.30 hodin
Pátek od 08.00 do 14.00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí Hromadný předpisný seznam čj. 128525/12/362962807026, 
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu
územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITOSTI NA ROK 2012.

V rámci rozšíření služeb poplatníkům je umožněno nahlédnout daňovým subjektům do 
tohoto hromadného předpisného seznamu prostřednictvím pověřených pracovníků na 
všech fi nančních úřadech v České republice.

Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší
velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Předložené 
údaje jsou součástí prvních předběžných výsledků zpracování, a to podle místa trvalého 
bydliště sčítaných osob. Údaje jsou tak srovnatelné s předchozími sčítáními (2001 a 1991) 
a výsledky těchto sčítání byly přepočteny na územní strukturu krajů, okresů, správních 
obvodů i obcí k 1.1.2011.
Předběžné výsledky jsou v plném rozsahu z různých pohledů zveřejněny i na internetových 
stránkách ČSÚ www.czso.cz
Defi nitivní výsledky SLDB budou dle harmonogramu k dispozici do konce roku 2012.

   
26.3.2011[1]

 
1.3.2001  3.3.1991 

 Obyvatelstvo  celkem 3 043 2 931 2 863 

 v tom pohlaví  muži 1 523 1 429 1 391 
 ženy 1 520 1 502 1 472 

 v tom druh pobytu 
 trvalý 3 012 2 928 2 863 
 
dlouhodobý 31 3  . 

 z celku cizinci 38 9  . 
 Narození v obci trvalého bydlišt  1 402 1 452 1 298 

Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu
Dobrá - obec/město (okr. Frýdek-Místek)   Období: 26.3.2011

[1] předběžné výsledky © Český statistický úřad, Veřejná databáze
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Nová nabídka odboru sociální péče
V návaznosti na sociální reformu, která

nabyla účinnosti od 1.1.2012, byly na Magis-
trát města Frýdku-Místku přeneseny nové 
úkoly. Na odboru sociální péče tak vznikl no-
vý útvar - ODDĚLENÍ TERÉNNÍ PRÁCE
S NEZAMĚSTNANÝMI A RODINAMI 
s působností v rozsahu celého správního 
obvodu, který zahrnuje nejenom území sta-
tutárního města Frýdek-Místek, ale rovněž 
i katastry dalších 36 okolních obcí, včetně 
obce Krásná. 

Činnost zmíněného oddělení je zamě-
řená na pomoc rodinám, případně jednot-
livým osobám, které se ocitly v nepříznivé 
sociální situaci. Například vlivem ztráty 
zaměstnání, trpí hmotnou nouzí nebo se 
potýkají s velkou zadlužeností. Praktická 
aktivita oddělení spočívá jednak ve vyhle-
dávání lidí, kteří potřebují pomoc při řešení 
své nepříznivé životní situace a uvítají podá-
ní pomocné ruky při řešení vzniklých pro-
blémů. Konkrétní forma pomoci se může 
u jednotlivých případů velmi lišit v závislosti
na osobnosti klienta, jeho vzdělání, praxi, 
sociální situaci a dalších okolnostech. Každý
člověk je jiný a na nepříznivě se vyvíjející 
osobní situaci reaguje jinak. Ztráta zaměst-
nání výrazně ovlivňuje psychiku člověka, 
zvláště pak v situaci opakujících se neúspě-
chů při snaze najít nové pracovní místo. Mít 
zaměstnání je jednou ze základních život-
ních jistot. Jeho ztráta může i u úspěšného 
jedince vést k oslabení jeho sebevědomí. 
Může se dostavit pocit bezradnosti, zejména
tehdy, pokud člověk v této situaci ještě 
nebyl, ale taktéž, pokud se v obdobné situaci 
ocitá opakovaně. Paradoxně člověk s vyšší 
mírou zodpovědnosti obvykle snáší tento

stav bolestněji, v horším případě se zde 
projeví i výskyt zdravotních obtíží. Může se 
dostavit rezignace, apatie, uzavírání se do 
sebe, zejména pokud se jedná o dlouhodo-
bou nezaměstnanost. Ta má také některé 
znaky. Projevuje se zde ztráta pracovních 
návyků, absence sociálních kontaktů, někdy 
i zanedbávání péče o vlastní osobu. Jestliže 
se v rodině nacházejí děti, zasahuje celková 
nepříznivá atmosféra také je. Průvodním je-
vem nezaměstnanosti je nedostatek fi nancí, 
situaci často provázejí spory rodičů. Hrozí 
další sociálně negativní jevy, často nepro-
myšlené půjčky, hrozba dluhové pasti, vý-
chovné problémy, ztráta funkčnosti rodiny 
nebo její rozpad. 

Opačný trend může nastat, když se včas 
dostaví podpora, pomoc s problémem, ana-
lýza stavu a hledání možností ve spolupráci 
se sociálním pracovníkem. Ten má přístup 
k mnoha potřebným informacím, poskytne 
pocit vědomí, že člověk není s problémem 
osamocen. Klientovi se dostane pochopení
jeho nelehké situace a následné pomoci. 
Strukturovaným rozhovorem se zjišťují 
předpoklady pro určitou práci, představy 
klienta, jeho možnosti a osobní mantinely. 
Může dojít k rozvíjení a podpoře silných 
stránek jeho osobnosti, které jsou před-
pokladem pro oblast uplatnění na trhu prá-
ce. Za účelem snadnějšího nalezení práce 
může sociální pracovník klienta nasměrovat 
k motivačním, aktivizačním kurzům, může 
s ním rozvíjet nácvik komunikace, nácvik 
presentace, poskytnout odborné individuál-
ní poradenství spojené s konkrétní situaci 
při hledání práce, pomoci zprostředko-
vat kontakty na agentury zprostředkování 
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práce, na personální agentury a další do-
stupné služby. Poskytnout informace o bez-
platných občanských poradnách, podat 
informace o právech a povinnostech vyplý-
vajících z příslušné legislativy, poskytnout 
pomoc se sepisováním životopisu, motivač-
ních dopisů,  pomoc s vyhledáváním práce 
v případě potřeby i doprovod k výběrovému 
řízení. Záleží na potřebách, představách 
klienta a jeho sociální situaci. 

Oddělení nabízí také pomoc v oblasti 
dluhů. Efektivnější je vždy oblast prevence, 
než řešit již vzniklou situaci. Ze všech stran 
se na nás chrlí informace o možnosti nejrůz-
nějších zdánlivě „výhodných“ půjček, které 
jsou zpravidla doprovázeny podbízivou a lá-
kavou reklamou. Na druhé straně se stále 
více osob v důsledku nezvládnutí své fi nanční
situace ocitá často v dluhové pasti. Na místě
je především obezřetnost, je nutné si vše  
dobře rozmyslet, spočítat. Nevíte-li si rady, 
využít i služeb sociálního pracovníka. Situaci
s vámi prodiskutuje, poradí kam a jak se 
obrátit, doporučí poradnu s nezávislým 
a bezplatným poradenstvím apod. Existuje 
poradenství v osmnácti právních oblastech 
na 66 místech v České republice. Může se vám 
dostat informací, informačních materiálů 
nebo včasné pomoci bezplatné, nestranné,
nezávislé, diskrétní. 

Cílem je stabilizace sociálních poměrů. 
Sociální pracovník je partnerem při tomto 
procesu, vyškoleným, vázaným mlčenlivostí,
postupuje dle etického kodexu sociálního 
pracovníka. Spolupráci domlouvá s klien-
tem, společně a po dohodě s ním vytváří 
plán postupu a směřuje k cíli, na kterém se 
s klientem dohodne.

Není žádným tajemstvím, že existují 
i lidé s extrémním zadlužením. Je v zájmu 

každé lokality, aby se těchto jevů vyskyto-
valo v místních podmínkách co nejméně, 
protože mají negativní dopad také na celou 
komunitu. A společnost má zájem je řešit. 
Nejefektivnější postup je, zabránit výrazně 
nepříznivé sociální situaci dříve, než k ní 
dojde. Přijít včas, poradit se a to jak ve chvíli,
kdy ztráta zaměstnání hrozí, tak ve chvíli, 
kdy se chystáte vzít si půjčku. 

Co tato práce přináší zbytku společnosti?
Vyhrocené sociální poměry mají souvislost 
s projevy kriminality a tak ani zbytek společ-
nosti nebývá uchráněn. Sociální pracovník 
je profese, která je pomáhající profesí. Po-
máhá v těžkých situacích nalézt řešení jak 
jednotlivým lidem, rodinám, tak pomáhá 
chránit zbytek společnosti před nárůstem 
jevů, které ji ohrožují. V posledních letech 
se značně zvedly požadavky na vzdělání soc. 
pracovníků, jejich práce probíhá na stále 
vyšší odborné úrovni s důrazem na etickou 
stránku.

Kontakt:

Kontaktní místo:
MÍSTEK, PALACKÉHO 115, II. poschodí, 
kancelář č. 240, 241, 242
 
Mgr. Šebestová Radana DiS.
tel.: 558 609 671
E-mail: sebestova.radana@frydekmistek.cz

Kožušníková Jana
tel.: 558 609 694
E-mail: kozusnikova.jana@frydekmistek.cz

Odbor sociální péče, oddělení terénní práce
s nezaměstnanými a rodinami
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Exkurze v závodě Hyundai
Rada obce byla již několikrát oslovena 

lidmi, zdali by bylo možné uspořádat pro-
hlídku v nošovické automobilce. A podařilo 
se. Pan místostarosta Milan Stypka domlu-
vil v automobilce Hyundai exkurzi pro ob-
čany Dobré, na kterou byl vypraven zvláštní 
autobus pro zhruba 50 lidí. 

V autobuse se sešly všechny generace 
od školáků až po seniory. Většina z nás se 
na prohlídku moderního a tolik diskutova-
ného závodu v Podbeskydí 
těšila. 

A protože mezi lidmi 
koluje spoustu fám a za-
ručených informací, jak to 
vlastně v Hyundai chodí 
a jaké jsou tam pracovní 
podmínky, byl to pro mě 
krom lásky k motorismu 
další důvod do závodu se 
podívat.

Po příjezdu do továrny
Hyundai jsme byli srdečně
uvítáni sličnou hosteskou
a poté si nás převzal mluvčí automobilky 
pan Petr Vaněk, který nás provedl po celém 
areálu továrny a všech výrobních halách.

Exkurze začala v kinosále, kde jsme 
byli seznámení s historií i současností 
korejské automobilky. Po vyčerpávajícím 
úvodu dal pan Vaněk prostor pro dotazy 
a nestačil se divit otázkám, které mu občas 
nebyly zrovna milé. Ale i s těmi si bravurně 
poradil. 

Poté jsme všichni dostali své dorozumí-
vací zařízení, přes které jsme mohli dobře
slyšet podrobný výklad, co, kde a jak se 
vyrábí a kompletuje. 

Prohlídka začínala v hale lisovny, kde 
se vyrábějí z pozinkovaného plechu téměř 
všechny součásti karosérie. Vše probíhá 
téměř automatizovaně jen s minimálním 
počtem lidí. 

Jiná situace však panuje v další hale, kde 
dochází k fi nální kompletaci automobilů. 
U pásu pracuje jeden člověk vedle druhého 
a stereotypně opakují naučené pracovní 
operace tak rychle, aby stíhali tempo posu-

nující se linky. A věřte, že to bylo tempo 
úctyhodné. Na některých ze zaměstnanců 
bylo vidět, jak je práce fyzicky a psychicky 
náročná a vyčerpávající.

Ale vraťme se k výrobě aut. Hotový auto-
mobil vyjíždí z výrobní linky po dvaceti 
hodinách. Třináct hodin tráví v lakovně 
a zbývajících sedm na montážní lince. 
Automobily jsou to moderní a designově 
povedené, jen kdyby byly za lidové peníze, 
aby si je mohl v dnešní době koupit každý.

A na závěr jedna perlička. Jeden z účast-
níků se zeptal, jak si mohou lidé u linky 
odpočinout, když už nemůžou? A dostalo 
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se mu opravdu originální odpovědi. „Pokud 
zaměstnanec nemůže, jde si odpočinout na 
jiný druh práce.  Prostě naši zaměstnanci re-
laxují prací,“ odpověděl Petr Vaněk vtipně.

Z této odpovědi si každý může udělat 
svůj obrázek, že práce v továrně Hyundai 
není jednoduchá, lehká a pro každého. Pro-
to si važme své práce, pokud ji máme a je 

alespoň trošku slušně ohodnocena, aby-
chom se mohli do nedaleké automobilky 
chodit jen dívat (a ne pracovat).

Exkurzi tohoto moderního závodu určitě
všem vřele doporučuji, stojí to za to. Děkuji 
vedení obce, že nám to umožnila.

 Tomáš Vojtovič, člen rady obce

KLUB STOLNÍHO TENISU

si Vás dovoluje pozvat na historicky šestý:

MÁJOVÝ TURNAJ AMATÉRSKÝCH
HRÁČŮ VE STOLNÍM TENISU

Turnaj se uskuteční dne 12.5.2012 v tělocvičně ZŠ Dobrá od 9:00. Rozlosování od 8:45. 
Bude probíhat v jedné kategorii ,a to do 15 let věku. Hrát se bude dle platných pravidel stol-
ního tenisu. Na tři vítězné sety, do jedenácti bodů o dva body navíc. Čili 11:9, 12:10 apod.
Hrací míče 40mm. Přihlášky na tento turnaj, které budou obsahovat Jméno, Příjmení a věk 
hráče, můžete předat prostřednictvím svého třídního učitele pí.učitelce Janě Filipové (platí 
pro žáky ZŠ Dobrá) a ostatní zájemci zaslat na adresu Pavel Bařina, Dobrá č. p. 115, 73951 
nebo zaslat na e-mailovou adresu pbarina@email.cz. Startovné zdarma + každý hráč do-
stane občerstvení. Pro medailisty budou připraveny hodnotné 
ceny.Pro ostatní ceny útěchy. Hráči si přinesou s sebou hrací 
pálku a vhodnou sportovní obuv. Vše ostatní bude připraveno.
Zároveň zveme i diváky pro akustickou podporu. 

* Turnaj je součástí kalendáře
 sportovních událostí
 podporovaných Obecním
 úřadem Dobrá.
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Sportovní komise Pozvánka sportovní komise

Svaz tělesně
postižených v Dobré
- Výroční členská schůze,

Dne 24. 3. 2012 proběhl první ze čtyř 
turnajů v letošním roce ve společenské hře 
,,Člověče nezlob se“. Vzhledem k tomu, že se 
sešlo v tento den několik akcí v obci, nebyla 
účast taková, jakou jsme čekali. Doufám, že 
příští turnaje budou více obsazeny. I proto, 
že téměř všichni účastníci si odnesli nějakou 
věcnou cenu. Atmosféra byla víc než dobrá, 
tuhý boj ve fi nále sváděli v dětské kategorii 
Filip Křižák s Kryštofem Friedlem. Mezi 
dospělými Tomáš Chrubasik, René Křižák, 
Miroslav Bohačík a Petr Jursa. Všichni zá-
jemci o letní turnaj koncem června sledujte 
květnové Doberské listy a plakáty v obci.

Za sportovní komisi  René Křižák

Dne 5.5.2012 od 9.h se uskuteční v ha-
sičské zbrojnici v Dobré „Májový turnaj ve 
šprtci“ pro všechny věkové kategorie, hráče 
i nehráče, prostě pro všechny, kteří se rádi 
baví. Myslím si, že tento nenáročný sport 
začíná být u nás v obci čím dál více oblíbený 
a základna hráčů se zvětšuje. Je to hlavně 
zásluha skvělé party lidí, která se maximál-
ně věnuje hlavně dětem a proto má tento 
klub mnoho úspěchů v rámci celé republiky. 
Samozřejmě další přihlášky do týmu BHC 
jsou vítány a veškeré informace se dozvíte 
každou sobotu od 15.h v hasičárně v Dobré
při tréningu nebo na tel. č. 776 219 553 
p. V. Kalmus. Všichni jste srdečně vítáni.

Za sportovní komisi  René Křižák

která se konala v Hostinci na Špici 22. března
2012. Uvítání členů, přihlásili se nám noví 
členové, jsou to:

Jana Zmudová, Jarmila Pastorová, 
Helga Palarčíková, Drahuška Gryžboňo-
vá, Jiřina Biolková, Alena Boščíková, Jana 
Cakirpaloglu, František Boščík, Karel Kolig.
Této akce se zúčastnilo 72 členů.

Poděkování patří těm, kteří již řadu let 
podporují naši činnost:

paní Slávce Polákové s rodinou, Pekárně
pana Milana Hlisnikovského, LM obuvi 
paní Evě Mojžíšové, též obuvi a vinotéce 
paní Jany Šulíkové, Řeznictví pana Zdeňka
Carbola, Potraviny manželů Romanidiso-

vých, Lékárně Zdraví paní RNDr. Věře 
Růžičkové, Autoslužby Nondek - Mlčák, 
paní Marceli Dužíkové, obchůdku Zdravé 
výživy paní Soňky Jerglíkové, Kožešnictví 
paní Jany Březinové, Družstvu vlastníků 
Nošovice, Pivovaru Nošovice a Hyundai.

Členská schůze, která proběhla, jak je již 
milou tradicí, na Špici, kde nám pan Florián 
připravil skvělé pohoštění a poskytl nám své 
prostory, za to mu patří obrovský dík.

Za výbor paní Marie Biolková
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Úspěch na mistrovství republiky juniorů

Život není o tom, kolik ran rozdáš,

ale o tom, kolik jich dokážeš přijmout.

Mistrovství republiky se v nominačních 
soutěžích probojovalo 6 našich borců, v his-
-torii klubu nejvyšší počet. Reprezentovali 
nás Jerglík, Bezruč, Janulek, Dužíková, 
Mikolášová a Daňová. V silné konkurenci 
neuspěl a skončil v prvním kole doroste-
nec Vít Jerglík. V úvodním  zápase měl nad 
soupeřem převahu ale po krátkém zaváhání 
si upadl na juko a přesto, že soupeře něko-
likrát ohrozil, bodový náskok nesrovnal. 
Papírově slabší soupeř ho již do opravných 
bojů nevytáhl. Další z našich Vojtěch Bezruč 
na technicky vyzrálejšího soupeře nestačil 
a také skončil v prvním kole soutěže. Doros-
tenec Lukáš Janulek, měl dobrý los, první zá-
pas bez problému vyhrál, druhý zápas začal 
skvěle, bodoval na wazary. V druhé polovině 
mu nestačil dech, zcela vyčerpaný Lukáš 30. 
sekund před koncem upadl na wazary a ne-
chal se upáčit, v opravných bojích na soupe-
ře nestačil a skončil na 7 místě. V kategorii 
dívek jsme byli mnohem úspěšnější. Nikol 

Mikolášová v prvním zápase nestačila na 
zkušenější soupeřku a v úvodu se nechala 
upáčit, v boji o třetí místo bez problému 
zvítězila. Marie Dužíková a Gabriela Daňová
měly v těžké váze kvalitní soupeřky. Gabča, 
která byla na tak velké soutěži poprvé, bojo-
vala statečně, i když zápas nevyhrála. Marie 
Dužíková vybojovala bronzovou medaili,
když v rozhodujícím zápase porazila právě
svoji oddílovou kolegyni. Náročná mis-
trovská soutěž potvrdila tvrdou konkurenci 
především v mužské kategorii, kde ti nej-
lepší postupují velmi náročnou tréninkovou 
přípravu. 

Jerglík a Janulek patří k nadějným doros-
tencům a ve vyšší věkové kategorii se svým 
výkonem určitě neztratili. V juniorských 
kategoriích je téměř nemožné prosadit se 
bez kvalitní přípravy. Všem zúčastněným 
blahopřejeme a děkujeme za výbornou 
reprezentaci.

V mistrovství klubu „Poháru starosty Raškovic“ zvítězila Dobrá

Mistrovství pořádané pod patronací 
starosty obce Jiřího Blahuty je zároveň mis-
trovstvím klubu. Na třetím ročníku soutěže, 
kterou v minulosti dvakrát vyhráli domácí 

Raškovice, se sešlo 90. chlapců a děvčat 
z tréninkových základen Frýdku - Místku, 
Dobré a Raškovic. Největší zastoupení 
měl oddíl z Dobré, který reprezentovalo 
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35. závodníků v žákovských kategoriích. 
Omluvilo se 22. členů a pouze 3. členové 
nedorazili bez omluvy, což vypovídá o velmi
zodpovědném přístupu našich malých 
sportovců a jejich rodičů. Soutěž slavnost-
ně zahájil starosta Raškovic, který přivítal 
všechny sportovce a popřál jim úspěšné 
souboje bez zranění a příjemný zážitek 
z pobytu v obci. V klubovém mistrovství
bojovali v každé kategorii tři zástupci od-
dílů. Každý ze zúčastněných tak vybojoval
krásnou medaili, kterou věnovala paní 
Jaroslava Matyskiewiczová. Malý prostor 
tělocvičny byl zcela zaplněn soutěžícími 
a přihlížejícími diváky, kteří hlasitě povzbu-
zovali a fandili. A bylo se na co dívat. Pěkné
a statečné souboje předváděli nejmladší 
benjamínci. Kvalitou předvedených technik 
se blýskli mladší i starší žáci. Vše to přineslo 
mnoho radosti z vítězství, ale také zklamání 
z prohry. Oboje patří ke každému soutěžení 
a přispívá to k formování zdravé osobnosti. 
Do poslední chvíle nebylo jasno o vítězi. Ob-
rovská radost nakonec zavládla v kolektivu 
doberských, kteří vybojovali pohár starosty
a stali se letošními vítězi. Vedení klubu 
děkuje všem sportovcům za výborný výkon 
v maximálním nasazení. Významně hodno-
tíme odvahu nováčků, kteří překonali oba-
vy a někdy také vlastní strach. Děkujeme 
organizátorům a asistentům za pomoc, 
která přispěla k hladkému průběhu turnaje.

Děkujeme rodičům za zodpovědný přístup 
k účasti na námi pořádaných akcích. To 
bereme jako ocenění práce trenérů a reali-
začního týmu. Zlatou medaili a titul pro 
Dobrou vybojovali: Pavel Ivanjuk, Nikolas
Hromják, Marek Matyskiewicz, Luděk 
Kubíček, Karolína Kubíčková, Eliška 
Kubíčková, Denisa Štěrbová, Natálie 
Majdlochová, Šimon Klíma a Nikol 
Fabiánová.

Naši bodovali na Českém poháru v Jablonci n. Nisou

Po čtyřech vítězných utkáních vybojo-
valy zlato Nikol Mikolášková (juniorky) 
a Nikola Šimková (ml. žačky.). Bronz vybo-
jovala Petra Stachová( st. žačky.). V nejob-
sazenější žákovské kategorii 51. závodníků 

se neprosadil Nikolas Hromják, který pro-
hrál v prvním kole a do oprav nepostoupil. 
Lukáš Janulek skončill 4. v dorostu a 5. 
v juniorech.

Nikolas Hromják přebírá pohár starosty Raškovic.
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V průběhu měsíce března
a začátkem dubna

Trénujeme sedm dnů v týdnu

V květnu nás čeká

se naši judisté zúčastnili dalších význam-
né mezinárodní soutěže v Hranicích n/Mor.,
 turnajů v Karviné, v Uherském Hradišti, 
v Pezinoku,ve Veselí na Moravě. I zde potvr-
zovali naši zástupci role favoritů. 

Na Českém poháru v Chomutově vybo-
jovali Šimon Filipec, Natálie Filipcová, 
Nikola a Daniel Šimkovi další nominační 
body potřebné pro účast na mistrovství 
republiky mladších žáků. Šimon Filipec 
vybojoval ve své váhové kategorii stříbro.

Pro zkvalitnění tréninkové přípravy 
talentovaných jednotlivců jsme na základně
Skalice zahájili nadstandardní trénink, který
probíhá v malé skupině a je zaměřen pře-
devším na zdokonalení techniky a taktiky
boje. Tréninky se uskutečňují o víkendech.

třídenní přípravné soustředění v Raško-
vicích. Zúčastnit se mohou také děti, které 
chtějí judo vyzkoušet a zažít pěkný víkend 
v kolektivu kamarádů. Více informací na 
www.judo-morava.cz.

LETNÍ TÁBOR BUDE LETOS V OCHODNICI OD 1. 7. DO 12. 7.
NA TÉMA „LOVCI POKLADŮ“

Zúčastnit se mohou i děti, které nejsou členy klubu. Jen je potřeba včas podat přihlášku. 
Více na webových stránkách klubu.

… Základní škola Dobrá informuje
Televize – nepřítel, nebo kamarád?

V týdnu od 23. do 30. března 2012 proběhl ve druhých třídách projekt Televize –
 nepřítel, nebo kamarád? Na začátku projektu se žáci dobrovolně rozdělili do dvou 
skupin. V první skupině byly děti, které se nevzdaly sledování televizních pořadů. 
Jejich úkolem bylo denně zapisovat všechny sledované pořady a celkovou délku času, 
který za ten den televizi věnují. Do druhé skupiny se zařadili ti, kteří se rozhodli strávit
týden bez televize, a takto získaný čas věnovat vyprávění s kamarády, rodiči, prarodiči, 
pobytu venku, sportování nebo výtvarné a pracovní činnosti.

V rámci projektu si žáci vyrobili televizi z krabic, zahráli si na televizní moderátory 
a reportéry, výtvarně zpracovali svůj nápad reklamy nebo anketně zjišťovali nejsledovanější 
program a nejoblíbenější pořad v televizi, a to jak u svých spolužáků, tak u dospělých ve 
škole i doma. Na úplný závěr projektu byla vyrobena tři portfolia s názvy Televize – požírač 
času, Týden bez televize a Televize – kamarád. 

Mgr. Kateřina Káňová
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Ročníkový projekt zaměřený na
environmentální výchovu

Ve dnech 2. - 3. dubna 2012 proběhl 
již podruhé projekt žáků 9. tříd s názvem 
„Člověk a jeho vztah k životnímu prostředí
v obci“. V těchto dvou dnech proběhly 
praktické činnosti žáků v terénu. 

Ráno jsme nastoupili v pracovním, 
mnozí i v montérkách, vyzbrojeni nůžkami, 
pilkami, motyčkami a pracovními 
rukavicemi. Upravovali jsme školní 
zahradu a okolí školy, pleli, hrabali 
listí a starou trávu, stříhali živé ploty 
a stromky, nebo natírali a prováděli 
drobné opravy. Kromě toho jsme 
se podíleli spolu se členy místního 
mysliveckého sdružení na dosazo-
vání stromků a na úpravě lokality 
„Na Skotni – Klimánkova olšina“. 
Některé vysázené stromky po zimě 
zmrzly, takže do neupravené půdy 
s vysokou suchou trávou nebylo 
zrovna jednoduché stromky sázet. 
Ale my, děvčata, s pomocí některých 
chlapců, jsme vše zvládly. Dosadili 
jsme asi 1 500 smrčků, které daro-
valo občanské sdružení Dobrá 3000 
a 50 borovic od myslivců. Jiní chlap-
ci po oba dny v lesíku řezali kmeny 
mladých olší, které nemohou kvůli drátům 
vysokého napětí vyrůst vysoko. Práce byla 
náročná nejen terénem, ale i chladným, vě-
trným počasím. 

Musíme se ovšem zmínit i o jedné velmi
nemilé skutečnosti. Mohli jsme se pře-
svědčit na vlastní oči o tom, že ne vždy se 
dospělí lidé chovají slušně a příkladně. Po 
skončení práce jedné deváté třídy vjel do 

vysázené lokality „někdo“ s dalšími pomoc-
níky a bezostyšně si nařezal již upravené 
kmeny a naložil je na traktor. Kromě toho, 
že bez dovolení majitelky pozemku dotyční 
kradli dřevo, tak traktorem pojezdili malé 
stromečky, které jsme tam vysadili. Tímto 
nezodpovědným jednáním pokazili efekt, 

kterého mělo být dosaženo. A sice záměr, že 
když už pod dráty vysokého napětí nemo-
hou růst stromy, tak by alespoň z ořezaných 
kmenů mohly co nejrychleji vyrašit mladé 
větvičky. Vytvořily by tak úkryt pro zvěř 
a drobné ptactvo. Co bylo ovšem zarážející, 
že „někdo“ prostě počkal na to, až uděláme 
podstatnou část za něj a pak si přijel k „po-
lotovaru“ nejen jednou, ale i na druhý den. 

Pat a Mat – vzorní sazeči stromků.
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Zneužil tak naši práci ke svému prospěchu! 
Na závěr bychom rádi sdělili, že přesně 
víme, o koho se jedná, je to člověk, který 
bydlí v blízkosti lokality. Na příbuzenský 
vztah k majitelce pozemku se nemůže odvo-
lávat, protože paní Klimánková se vyjádřila, 
že jediný, kdo může cokoliv na pozemku 
vykonávat, je ZŠ Dobrá ve spolupráci 
s občanským sdružením Dobrá 3000 a mys-
liveckým sdružením Dobrá-Pazderna a k to-
muto také vydala písemné pověření. V něm 
je uvedeno, že pozemek slouží k vytvoření 
remízu ze stromů a keřů a jeho následnému 
využívání pro ekologickou výchovu mládeže.
Zároveň výše uvedené subjekty pověřuje,
aby o pozemek a dřeviny pečovali tak, aby 
byl porost trvale udržitelný a zároveň nepře-
sáhl výšku povolenou zákonem pro porosty 
pod vysokým napětím.

Vážený pane „někdo“, rádi bychom Vám 
sdělili, že budeme velmi pečlivě sledovat 
jakoukoliv Vaši činnost v dané lokalitě a o pří-
padných dalších nekalostech budeme ihned 
informovat nejen majitelku pozemku. 

Poděkování patří všem zaměstnancům 
školy, kteří pomohli při realizaci tohoto pro-
jektu. Za perfektně odvedenou práci a za to, 
s jakou ochotou k ní přistupovali, děkujeme 
všem žákům. Udělali velký kus práce a dou-
fáme, že jejich vztah k životnímu prostředí 
nejen v obci, ale všude tam, kam půjdou, 
bude vždy příkladný. 

Žáci devátých tříd,
Mgr. Květoslava Lysková,

Mgr. Jiří Nohel

Spolupráce s Cambridge Centrem
V letošním školním roce se Základní 

škola v Dobré stala partnerskou institucí
Cambridge Centra ve Frýdku-Místku. Cam-
bridge Centre je certifi kované centrum 
jazykových kurzů a zkoušek Cambridgské
univerzity. Ze spoluprá-
ce s Cambridge Centrem
vyplývá pro doberské 
žáky řada výhod. Přede-
vším jsme získali zdarma
sérii učebnic a didaktic-
kých pomůcek, abychom 
mohli letos otevřít dva 
kroužky anglického jazyka za-
měřené přímo na přípravu dětí na meziná-
rodní jazykové zkoušky Cambridge. Tyto 
učební materiály, které v obou kroužcích 
využíváme, dosahují velmi vysoké úrovně 

a děti s nimi rády pracují. To ale není vše. 
Ačkoliv se normálně za mezinárodní Cam-
bridge testy a zkoušky platí, díky našemu 
statusu partnerské školy jsme dostali mož-
nost uspořádat pro naše žáky testování 

nanečisto a hlavně zadarmo. Využili jsme 
toho a ve všech 7. třídách tak testování ve 
dvou částech proběhlo. Mnozí žáci byli 
překvapeni náročností testů a bylo pro ně 
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Malé maturity 2012
Letos již po šestnácté proběhly v jarním 

termínu na Základní škole v Dobré „Malé 
maturity“ pro žáky 9. ročníku. Své znalosti 
v českém jazyce, matematice a anglickém 
jazyce mohlo ve čtvrtek 12. dubna předvést 
zhruba třicet deváťáků. Ve dvou zkušebních 
komisích český jazyk zkoušely paní učitelky 
Anna Bůžková a Dana Kalníková, matema-
tiku p. uč. Jana Filipová a p. uč. Michaela 
Kuboňová, úskalími angličtiny nervózní 
žáky provedli p. uč. Andrea Hovjacká a p. uč.
Jan Lörinc. 

Slavnostního zahájení, na němž vyfešá-
kováným deváťákům dodávaly odvahy moud-
rým slovem paní ředitelka Eva Nováková 
a paní zástupkyně ředitelky Radka Otipková,
se zúčastnil i náš pan starosta, který s nad-
hledem sobě vlastním žáky povzbudil 
k tomu, aby si na tlak ze zkoušek zvykali, 
neboť ve svém dalším studijním i kariérním 
životě se budou muset všichni vypořádávat 
s mnoha stresujícími faktory.

A opravdu. Zvládnout ve vymezeném 
čase 15 minut všechny nároky malé matu-
ritní zkoušky bylo pro naše žáky skutečnou 
výzvou. V centru okruhů z českého jazyka 

skvělou zkušeností si uvědomit, že k pocti-
vému zvládnutí cizího jazyka nestačí si pře-
číst před hodinou slovíčka ze sešitu, ale že 
jedině tvrdým a pravidelným úsilím mohou 
dosáhnout i vysokých mezinárodních stan-
dardů. O to víc je potěšující, že se na naší 
škole našlo dost žáků, kteří tyto náročné 
testy zvládli i bez speciální přípravy, která 
většinou placené testování předchází. 

Připomínáme, že se naši žáci (a to nejen
sedmáci) mohou rozhodnout pro absol-

stála vždy práce s textem a porozumění 
literárnímu textu. Češtinářské otázky tak 
u žáků důkladně prověřily především čte-
nářskou gramotnost, na jejiž podporu se 
v naší škole ve výuce zaměřujeme. V ma-
tematické části museli žáci prokázat nejen 
dobrou znalost vzorců a postupů řešení 
úloh, ale především logické myšlení, které 
se jim v hodinách matematiky snažíme vště-
povat již od nejranějšího věku a které jim 
bude největší devizou v dnešním často nelo-
gickém světě. Zkoušení z angličtiny se sou-
středilo hlavně na komunikační dovednosti 
žáků, jejich schopnost reagovat a prakticky 
se domluvit, přísná gramatická pravidla 
byla pro tentokrát upozaděna ve prospěch 
plynulosti v ústním použití cizího jazyka. 

S potěšením konstatujeme, že i letos se 
objevila mezi deváťáky řada žáků, jejichž 
výkony u malé maturitní zkoušky byly bri-
lantní, jiní zase dokázali příjemně překva-
pit a díky kvalitní domácí přípravě se při 
zkoušení doslova překonávali. Škoda jen, 
že ne všichni naši žáci si už uvědomují, 
jakou cenu má vzdělání v dnešní informač-
ní společnosti. Je samozřejmou rolí školy 

vování mezinárodních Cambridge testů, 
a to buď přímo v Cambridge Centru, nebo 
v případě většího počtu zájemců i na půdě 
naší školy. Pro děti, které to myslí s anglič-
tinou vážně, i pro jejich rodiče, kterým není 
kariérní budoucnost jejich dětí lhostejná, je 
to skvělá výzva a zároveň neopakovatelná 
možnost k posílení jazykového růstu a ko-
munikačního sebevědomí. 

Mgr. Jan Lörinc
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a rodiny, aby jim tuto skutečnost neustále 
připomínaly. Je však docela dobře možné, 
že mnohým žákům právě naše malé ma-
turity otevřely oči, jak je na první pohled 
patrné z jejich bezprostředních reakcí po 
zkoušce. Než se však podíváme na to, co se 
čestvým „maturantům“ honilo hlavou při 
slavnostním fi nále, musíme ještě poděkovat 
paní učitelce Jaroslavě Matyskiewiczové za 
vyhotovení a grafi ckou úpravu maturitních 
vysvědčení.  Velký dík patří také předsed-
kyni školské rady paní Bordovské, která 
čekajícím žákům přednášela o kultuře pití 
čaje a připravila také ochutnávku znameni-
tých čajů z celého světa. Děkujeme rovněž 
znalci divokých šelem panu Kuncovi, který 
se s „maturanty“ podělil o své zážitky a zku-
šenosti bývalého dlouholetého pracovníka 
zoologické zahrady. Již teď se těšíme na to, 
jak si u malých maturit příští rok povedou 
letošní osmáci.

Dojmy a pocity našich „maturantů“:

„Maturita je to sice MALÁ, ale nervozita 
VELKÁ! Ještě pár hodin se bude klepat, ale 
byla to velmi dobrá zkušenost.“
„Pokazil jsem to, ale líbilo se mi to. Zkusil 
bych to znova a tentokrát se lépe připravil.“
„Jsem rád, že jsem zjistil, co umím.“
„Mám z toho radost. Už vím, co mě bude 
čekat na velkých maturitách.“
„Na malou maturitu jsem se těšila, ale bě-
hem zkoušení jsem byla hodně nervózní a dě-
lala jsem chyby i v tom, co mi normálně jde.“
„Byl jsem hodně nervózní, protože jsem se 
vůbec neučil.“
„Matematika byla těžší, nezopakoval jsem 
si vzorce a lomené výrazy. Jsem zvědavý, jak 
udělám přijímačky. Ale je úžasné, že je to 
nanečisto.“
„Bylo velmi zábavné zjistit, co vše ještě neu-
mím :-) .“

Mgr. Jan Lörinc
a žáci 9. ročníku ZŠ v Dobré

A je to za námi!
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V květnu se můžeme těšit na další divadlo

Vypalování trávy

Hledali jsme v okolí divadelní soubor, 
který by se k nám do Dobré přijel předvést, 
a nalezli jsme. Soubor Komorní scéna 21, 
která má své působiště ve frýdecko-místec-
kém divadle čtyřlístek, přijal naše pozvání 
a vystoupí u nás ve víceúčelovém sále ZŠ 
s vlastní autorskou hrou, která stojí za 
zhlédnutí. Divadelní vystoupení se uskuteč-
ní v neděli 27. května od 17 hodin. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného bude, jak se již 
stalo dobrým zvykem, použit na dobročinné 
účely. Moc vás zveme a těšíme se na shle-
dání.

Další akcí bude již 3. ročník DOBRFES-
Tu, který bude probíhat v areálu Cyklobaru 
v sobotu 16. června. Vystoupí zde 6 kapel, 
první z nich by měla začít v 16 hodin. Více 

S příchodem jarního sluníčka se někteří
zahrádkáři vrhají na jarní úklid po svém. 
Namísto pracnějšího, zato však ekologičtěj-
šího vyhrabání staré trávy a jejího kompos-
tování, volí jednodušší vypalování. Nejenže 
je to počínání nebezpečné, ale poškozují tím 
faunu, fl óru a znečišťují ovzduší. Z těch-
to důvodů je vypalování trávy zakázáno 
hned několika zákony, především zákonem 
o ochraně přírody a krajiny, dále zákonem 
o požární ochraně a zákonem o ochraně 
ovzduší. Zákaz vypalování a spalování trávy 
je navíc zakotven i v obecně závazné vyhláš-
ce naší obce.

 Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, 
je třeba uvědomit si jakým způsobem ohro-
žuje tento způsob jarního úklidu přírodu. 
Velký žár, který při hoření trávy vzniká (až 

informací najdete v dalších Doberských lis-
tech a na postupně i na webových stránkách 
www.dobrakultura.cz .

Václav Baran, 
Doberský kulturní spolek o.s.

800 °C) může způsobit zničení většiny vý-
vojových stádií hmyzu nebo dokonce jejich 
úplné vyhubení, kouřové zplodiny ohrožují 
živočichy sdružující se na stromech a keřích 
až do výšky tří metrů. Na vypalování trávy 
doplácejí i chránění čmeláci, kteří přezimují 
v mělkých myších dírách. Ničivý dopad má 
vypalování také na plazy, z nichž převážná 
většina patří mezi ohrožené druhy. Ve stani-
cích pro handicapované živočichy každý rok 
končí i pár zvířat s popáleninami, často se 
jedná o ježky. Negativní dopad vypalování
trav se netýká pouze živočichů, ale také rost-
linných společenstev a půdních mikroorga-
nizmů. Výsledkem bývá snížení druhové
rozmanitosti společenstev rostlin, živočichů 
a mikroorganizmů. Někteří zahrádkáři se 
domnívají, že popel, který takto vznikne je 
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dobrým hnojivem a že tím naopak obohatí 
půdu o živiny. Popel je však velmi často roz-
foukán větrem nebo jej splaví déšť, takže se 
potřebné živiny do půdy stejně nedostanou. 
Ve všech ohledech je lepším způsobem po-
nechání staré trávy, která se rozloží a živiny 
se pozvolna uvolňují a navíc obohatí půdu 
o velmi důležitou organickou složku. Aby 
trávník dobře vypadal je nejlepší trávu po-
kosit, vyhrabat a zkompostovat.

Za Komisi životního prostředí bychom 
Vás všechny rádi požádali, abyste se tímto 

způsobem nezbavovali staré trávy. Komise 
životního prostředí se pokouší nadále vylep-
šovat životní prostředí obce a například jsme 
již započali s výsadbou zelené protihlukové 
stěny kolem Dobré a budeme pevně věřit, že 
se nám toto podaří co nejdříve zrealizovat. 

Mgr. Vítězslav Pantlík,
předseda Komise životního prostředí

Jarní burza dětského oblečení se vydařila

„Noc kostelů“ již potřetí v našem kostele

Sociální komise při OÚ Dobrá uspo-
řádala ve dnech 23. a 24. března  2012 ve 
víceúčelovém  sále ZŠ v Dobré burzu dět-
ského oblečení. Tyto burzy jsme začali 
pořádat v loňském roce a získávají si stále
větší oblibu u maminek, které přines-
ly spoustu krásného oblečení a nabízely 
ho opravdu za symbolické ceny. Rovněž 
i více maminek přišlo na burzu nakupovat, 
takže se prodalo asi 250 kousků oblečení. 

„Noc kostelů“ se uskuteční letos již po-
třetí, a to v pátek 1. června 2012, v kostele 
sv. Jiří v Dobré. Prvním rokem se do této 
akce zapojují také kostely v našem okolí, a to
v Dobraticích a Horních Domaslavicích. Více
se o programu dozvíte v příštích Dober-
ských listech, a také na www.nockostelu.cz.
Určitě však nebude chybět tradiční výstup 
na věž kostela. Možná v té době už budou 
probíhat opravy střechy a krovů, takže se 
bude na co dívat. „Noc kostelů“ je akce, 
která probíhá od roku 2005, a snaží se při-

Část oblečení některé maminky věnovaly 
do dětských zařízení, za což jim děkujeme. 
A velké poděkování také patří důchodky-
ním, členkám Klubu seniorů, které nám při 
burze ochotně pomáhaly.

Další burza se uskuteční 19. a 20. října 
2012, na kterou vás srdečně zveme.  
     

Za sociální komisi Žižková Marie

blížit co nejširší veřejnosti život křesťanů 
a křesťanskou kulturu. Tato akce vznikla v 
Rakousku, odkud se šíří do okolních zemí. 
V roce 2009 proběhla poprvé na našem úze-
mí, a to v brněnské a plzeňské diecézi. O rok 
později už to byla celorepubliková akce, do 
které se poprvé zapojil i náš kostel sv. Jiří v 
Dobré. 

Noc kostelů 2012 je:

- pozváním všech lidí dobré vůle ke 
společnému setkání a k objevování krásy 
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křesťanských výtvarných a architektonic-
kých pokladů, 
- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, 
kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, 
kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o 
svou víru, o svůj život, a svoje osobní obda-
rování a dovednosti, 
- nabídkou zakotvené křesťanské spirituali-
ty, modlitby a služby potřebným, 

Pozvánka na výlet - Jaro je tady, je třeba vyrazit do přírody

Sportovní komise při Obecním úřadě Dobrá pro vás připravila, stejně jako v minulém 
roce, tři výlety do Beskyd. 

První se uskuteční v sobotu 12. května na Velký Javorník nad Frenštátem. Pojedem vla-
kem z Frýdku do Veřovic. Trasa vede údolím Padolí do sedla Kamenárky na vrchol Javorníku 

- znamením živé spolupráce křesťanských 
církví (ekumenismus), která zaceluje rány 
vzniklé v minulých staletích.

Za organizátory akce
Jakub Gryžboň
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Kulturní komise při OÚ Dobrá Vás srdečně zve na tyto připravované akce:

  

  PIETNÍ AKT KLADENÍ KVĚTIN,
  při příležitosti 67. výročí osvobození obce Dobrá,

  proběhne v pátek 4. května 2012, za účasti představitelů obce,
  sraz ve 14:30 hodin u pomníku padlých před obecním úřadem.

DEN MATEK,
který se uskuteční ve společenském sále ZŠ Dobrá, a to v neděli
13. května 2012, ve 14:00 hodin. Vystoupí děti základní a mateřské školy. 

    DEN DĚTÍ,
     který oslavíme při příležitosti Mezinárodního dne dětí,
     v sobotu 2. června 2012, od 14:00 hodin na multifunkčním
     hřišti. Můžete se těšit na odpoledne plné zábavy, chybět
     nebudou různé zajímavé atrakce, soutěže ani sladké odměny
     či dobré občerstvení.



ve výšce 917 m.n.m. Tato trasa měří asi 6 km, dolů pak půjdeme přes Horečky do Frenštátu, 
přibližně stejnou vzdálenost, celkem tedy asi 12 km. Odjezd z Frýdku v 9.24 hodin, společná 
jízdenka zajištěna, příjezd mezi 16 – 17 hodinou. Nenechte se odradit „Třemi zmrzlými“ 
cestou se zahřejeme. Termíny dalších výletů jsou naplánovány na 11.8. a 13.10.2012. Pří-
padné změny a trasy výletů budou vždy ještě upřesněny v Doberských listech.

Překonejte jarní únavu, vezměte své známé a blízké a rozšiřte řadu turistů z loňského 
roku. Na vaši účast se těší členové Sportovní komise.

Za Sportovní komisi
Zdeněk Kafka

Velký úspěch vytrvalostní běžkyně z Dobré

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Možná jste někdy v Dobré a jejím okolí 
potkali běžící štíhlou mladou ženu. S nej-
větší pravděpodobností jste potkali Petru 
Pastorovou, vytrvalostní běžkyni, při jejím 
pravidelném tréninku. Ať sněží, mrzne, 
prší nebo pálí slunce, většinou v doprovodu 
manžela, zdolává desítky kilometrů.

Poslední březnovou sobotu za značného 
větru a chladného počasí se v centru Prahy 
konal tradiční Hervis půlmaraton Praha. 
V pravé poledne běžci z celého světa přišli 
změřit své síly, zlepšit si časy, zaútočit na 
traťový  rekord.

Na trať dlouhou 21,097 km vyběhlo 
od Rudolfi na 11 029 špičkových i amatér-

LM OBUV, Dobrá č. 540
a

JR OBUV, Dobrá č. 540

Vás zvou k výhodnému nákupu

slevněného zboží

(u vybraných druhů až o 50 %)

v souvislosti s odkoupením prodejny 

novou majitelkou.

TEXTIL
Marcela Dužíková

Vás zve k výprodeji

jarního a letního zboží až o 70%.

Těšíme se na Vás.

Marcela Dužíková

ských běžců z 89 zemí světa. Na startu mezi 
rychlonohými běžci z Keni, z Etiopie stála 
i doberská Petra Pastorová. Ve velké kon-
kurenci doběhla do cíle jako 12. žena v čase 
1 hodina 17 minut a 18 sekund, od vítězné 
keňské běžkyně jí dělilo 10 minut a od nej-
lepší české běžkyně pouhých 28 sekund! 
Vytvořila tak svůj osobní rekord.

 Paní Petro, blahopřejeme k vynikající-
mu výsledku. Přejeme Vám pevné zdraví 
a další běžecké úspěchy.

Drahomíra Gongolová,
členka rady obce
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AUTOŠKOLA JISKRA
Jiří Kreuziger

nabízí výuku a výcvik 

i na autě
s automatickou

převodovkou

v učebně Dobrá

– budova obecního úřadu

Provozní doba:
pondělí a středa

od 14.45 do 16.15 hodin.

Tel.č.: 603 442 920, 608 122 522

Chystáte se rekonstruovat 
nebo stavět rodinný dům, 

případně koupit byt?
Potřebujete poradit a nevíte

kde se obrátit?

Nabízím vyřízení hypotéky a hypoúvěru
zdarma s výhodným úročením včetně
kompletního servisu v oblasti vašich fi nancí
- stavební spoření, investiční a životní 
pojištění Vital , penzijní připojištěni PF KB, 
pojištění nemovitosti ALLIANZ, pojištění 
domácnosti ALLIANZ. Zařízení běžného 
účtu za nadstandartních podmínek, spo-
třebitelského úvěru , kreditní karty v KB.  
Možnost vyřízení autoúvěru ESSOX se zá-
konným a havarijním pojištěním za zvýhod-
něných podmínek. 
Bc. Dana Hárendarčíková
mobil:  724 070 197

Email:  dana.harendarcikova@mpss.cz

Rodinný fi nanční poradce
Email:  danaharenda@email.cz

ZDRAVÁ  VÝŽIVA V DOBRÉ
Nabízí:

Čaje na jarní očistu
organizmu

-  čistící s červenou řepou

-  čistící s rakytníkem

-  PU-ERH s citronem

-  PU-ERH s ananasem

   a mnoho dalších druhů

Dále nabízíme:

-  chlazené sojové výrobky
   (jogurty, tofu sýry,
   pomazánky…)

-  DIA výrobky

-  Bezlepkové výrobky

Najdete u nás i dárkové zboží, 

koše i balíky různých velikostí,

které zhotovíme dle vašeho

výběru.

Těšíme se na Vaši návštěvu   Soňa Jerglíková



realitní kancelář

REALITNÍ KRÁL, s.r.o.
Hluboká 64, Frýdek-Místek

V obci Dobrá jsme úspěšně realizovali již několik prodejů,
proto si Vám dovolujeme nabídnout komplexní služby při prodeji

Vašeho domu, bytu, chaty či pozemku:

 zpracování znaleckého posudku a tržní ocenění nemovitosti 
 inzerci jak na presti žních realitních serverech, tak i v ti štěné podobě 
 poradenství při zajištění inženýrských sítí  na Vašem pozemku
 a tí m i jeho zvýšení tržní ceny
 vypracování předkupní a kupní smlouvy, právní poradenství
 návrh na vklad do Katastru nemovitostí 
 sestavení přiznání k dani z převodu nemovitosti 

Využijte zkušeností  a profesionálního přístupu našich makléřů.
Naše realitní kancelář REALITNÍ KRÁL s.r.o. se postará o vše potřebné

k úspěšnému zrealizování prodeje.

Váš makléř pro tuto oblast:

www.realitnikral.cz



4/2012

Nabídka výkopových prací
Nabízím výkopové práce

traktor-bagrem JCB 3CX Sitemaster

Stanislav NYTRA
autorizovaný technik pro pozemní stavby

- výkopy základů staveb,                                                   

- svahování terénu,

- skrývky, 

- výkopy pro jímky, bazény,

- výkopy příjezdových cest,

- doprava materiálu, strusky,

  cihel, zeminy,…

Vrubel Dominik 

Tel: 728 881 677

Pazderna 19
Web: dominik-vrubel.wbs.cz
e-mail: dominik-vrubel@seznam.cz

Nabízí

 • 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



   Vážení zákazníci !
   Autolakýrníci !
   Malíři a natěrači !

Srdečně Vás zveme k návštěvě nově otevřené prodejny

AUTOLAKY – Kačmařík

ve Frýdku – Místku na ulici Příborská 1487

(vedle prodejny Modrá Labuť)

NABÍZÍME :

- míchání a prodej autolaků

- míchání a prodej fasádních,

interiérových a dekorativních barev

- plnění sprejů

- plniče, tmely, těsnící hmoty

- ředidla, tužidla, bezbarvé laky

- brusivo, nářadí, stříkací pistole

- leštící prostředky, autokosmetika

Na místě Vám namícháme vybraný odstín, naplníme

sprej či malou lahvičku se štětečkem pro Vaše auto.

Pro Váš dům nabízíme širokou paletu exteriérových

i interiérových barev DGK Pellachrom

na různé druhy povrchu.

Oldřich Kačmařík, Příborská 1487, 738 01, Frýdek – Místek
tel.: +420 775 585 000, e-mail: kacmarik@emporiatrade.cz

www.emporiatrade.cz, e-shop: www.oldanet.cz, IČ: 29393884
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Restaurace  C Y K L O B A R 
739 51 Dobrá, č.p. 957, tel. 720 541 140

Po– Čt – 11–22 h; Pá – 11-23? H;
So – 10–23? h; Ne – 10–21 h

NAŠE MENU PRO DOBROU NÁLADU NA JARO 2012:

Sobota 21. 4. 2012 slavíme 7. výročí otevření Cyklobaru – pizza od 11:00 do 17:00 

za 77,- Kč. Od 20 hod pouštíme RETRO muziku, pivo Radegast 15°, novinka Gambrinus 
limetka a bezinka, Tvarůžkový mejdan! 

Pondělí 30. 4. 2012 Noc plná čarodějnic s Májovou zábavou -  od 20 hod se
o zábavu se postará DJ Marťa, grilované speciality, pivo Holba, akce Frisco!

Neděle pro maminky - 13. 5. 2012 – od 15 hod hraje DJ Honza, akce „10 druhů palači-
nek“ a malá pozornost pro každou maminku! 

Sobota 19. 5. 2012 – od 16 hod smažíme vaječinu, vstupné 2 vejce na osobu,
od 19 hod hraje DJ Martin, pizza v akci za 90,- Kč!

Sobota  3. 6. 2012 – ke Dni dětí dětské disco, tanečnice!       
Sobota 16. 6. 2012 – hudební festival DOBRFEST
Sobota 30. 6. 2012 – Vítáme se s prázdninami

Rezervace na tel. čísle: 720 541 140, aktuální informace na  www.cyklobar.cz

Těšíme se na vaši návštěvu!                            Kateřina Carbolová a kolektiv zaměstnanců

Právní záležitosti projedná a vyřídí s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodin v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu v Nošovicích
– zelená budova (vedle rest. „Radegastův šenk“, v přízemí se nachází potraviny)
JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství z oblasti občanského, obchodního
a rodinného práva a sepisování listin, žalob, smluv vč. kupních, darovacích, také
převody nemovitostí, věcná břemena apod.

• Kdykoliv můžete telefonovat na 603 447 219.

                 Advokátní kancelář Havířov – Město, Na Fojtství 8, 736 01

            Tel., fax: 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz

                                     Je vhodné předem zatelefonovat!

Přijmeme do ZANZIBARU
Servírku – „BRIGÁDA“ – praxe NUTNÁ!  Info na tel.č. 603 500 124



POZOR!
Od 3.5.2012 – čtvrtek – se začíná
dělat v ZANZIBARU opět pravá

tenká italská  PIZZA!
Přijďte ochutnat.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

„Už bylo dost náhražek a buchet“

AKCE – do konce května
– každá PIZZA 95,- Kč.

Chcete KOUPIT/PRODAT
svou nemovitost?

Shlédněte
www.nemovitosti-krizak.cz

Těšíme se na spolupráci.
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Mytí fasád
Máte Váš dům zelený nebo černý od plísní?

Možná ani nevíte, že Vám plíseň ničí Fasádu a Zdraví. Barva, která chrání fasádní 
líc je napadena plísní a dalšími mikroorganismy a pomalu se rozpadá. Bakterie 
ve vysoké koncentraci, můžou způsobovat alergická onemocnění. Důležité je, že 
plísně se šíří z fasády do vnitřních částí domů při větrání. Chraňte si své zdraví 
a investici!!! Provádíme čištění a odstraňování organických nečistot jako plísní, 
hub, řas a mechů.

Nástřik fasád 
Nátěry fasád, nátěry podhledů, nátěry střech a další.

Úspora času stříkáním AirLess systémem a použití naších žebříků, dokáže ušetřit 
minimálně 40 % nákladů od cen jiných firem.

Čištění dlažby
Od mechů, plísní, olejových skvrn a další.

Vyměření a cenovou 
kalkulaci Vám uděláme 

ZDARMA.
Volejte denně na telefonní číslo 776 102 175.
Videa a foto ukázky na www.HousePro.cz.
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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 Lenka Hlistová, vedoucí správního odboru

558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru,

  sekretariát, podatelna, ověřování

558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika,   

  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí fi nančního odboru, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, referent fi nančního odboru, místní

  poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu

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, samostatný referent – správce

------------

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

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 Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 16. 5. 2012.






