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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vám podal informaci 
o 9. Jednání zastupitelstva obce, které pro-
běhlo v pondělí 16. dubna 2012. Členové 
zastupitelstva projednali a schválili nákup 
pozemků v centru obce – parkoviště před 
farou a komunikace kolem parku, od místní 
farnosti za cenu podle znaleckého posudku 
622.620,- Kč. Obec tak může více ovlivnit, 
jak se v budoucnu centrum obce bude roz-
víjet. Dále jsme projednali rozdělení zlepše-
ných hospodářských výsledků naší mateř-
ské a základní školy a peníze jsme rozdělili 
jak do fondu odměn, tak také z větší části 
do rezervního fondu, který slouží na krytí 
neočekávaných výdajů. V diskusi jsme dali 
prostor občanům, kteří se aktivně zapojili 
a upozornili nás na některé problémy, týka-
jící se životního prostředí, jako jsou napří-
klad nepovolené skládky odpadu v místech 
u řeky pod Spartou nebo nahromaděná 
auta na pozemku blízko VÚHŽ. Některé 
věci jdou řešit rychle a v těchto dnech jsme 
již začali s úklidem nepořádku u řeky. Bo-
hužel s těmi auty na louce to nejde tak 
jednoduše, protože majitel je prohlašuje za 
soukromou sbírku a na to jsou naše záko-
ny „krátké“. Alespoň prozatím, ale my se 
nevzdáváme a budeme se snažit i nadále 
o nápravu tohoto neúnosného stavu, který 
poškozuje vzhled naší obce. 

V současné době připravujeme rekon-
strukci a výstavbu chodníků v centru obce 

a také v části obce k Pazderně, kde došlo 
k velkému nárůstu dopravy v souvislosti 
s rozvojem společnosti HMMC, a.s. No-
šovice. Nyní jednáme s majiteli pozemků, 
které budou těmito stavbami dotčeny a te-
prve po získání jejich souhlasu se stavbou, 
budeme pokračovat v zajištění dokumenta-
ce pro stavební povolení a fi nanční pokrytí 
celé stavby. Chodníky v centru obce by měly 
být po obou stranách hlavní silnice a vyřeší 
pěší dopravu v úseku od restaurace U Oráče 
téměř k železničnímu přejezdu na Nošovice. 

Podobně jako v jiných obcích, tak 
i v Dobré přišlo k zápisu do Mateřské školy 
více dětí než je její kapacita a ředitelka paní 
Mgr. Jana Bódisová přišla s návrhem na 
otevření 1 třídy mateřské školy v prostorách 
školy základní. Základní škola toto akcep-
tovala, našla vhodné prostory a tím umožní
celkem 24 dětem nastoupit do mateřské 
školy. Rada obce tento projekt doporuči-
la a rychle se rozeběhlo kolečko shánění 
různých vyjádření a dokumentací, abychom 
všechny potřebné práce byli schopni reali-
zovat v průběhu školních prázdnin. O dal-
ším postupu Vás budeme opět v Doberských 
listech informovat. Podrobnosti se také 
dozvíte, když přijdete v pondělí odpoledne 
25. června 2012 na jednání zastupitelstva 
obce, kde se o tomto projektu, ale nejen 
o něm bude veřejně jednat.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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s bývalým dodavatelem. Spolupráce byla na 
velmi dobré úrovni, za veškerou přípravou 
a zpracováním podkladů pro každé číslo DL 
stál po mnoho let pan Rostislav Vojkovský. 
Jeho práce si nesmírně vážíme a jsme rádi, 
že s obcí bude nadále spolupracovat a bude 
pokračovat v zaznamenávání důležitých 
událostí ze života obce a našich občanů jako 
kronikář. Nesmírně nás – při rozhovoru 
s ním – zaskočila skutečnost, že nebyl po 
celou dobu ze strany svého původního i no-
vého zaměstnavatele fi nančně honorován 
za tuto práci. O to více vynikne charakter 
i přístup pana Rostislava, který se o tyto 
záležitosti tedy staral zcela nezištně, aniž 
by se o tom někomu z obce zmínil, nebo si 
dokonce stěžoval. 

Za dlouholetou spolupráci při tvorbě 
Zpravodaje, později Doberských listů ti 
– Rosťo – moc děkujeme.

Mgr. Milan Stypka
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Doberské listy v novém „kabátě“
Minulý měsíc se k vám, milí spoluob-

čané, poprvé dostaly Doberské listy (DL) 
v novém, částečně barevném provedení. Již 
na začátku tohoto roku se rada obce rozhod-
la připravit výběrové řízení na dodavatele 
všech tiskovin, které obec při běžném životě 
využívá. Součástí poptávky se stala výroba 
a tisk plakátů, vizitek, vstupenek a v nepo-
slední řadě modernější forma DL s kom-
binací černobílých a barevných fotografi í. 
Formát zůstal zachován. 

Veřejného výběrového řízení se zúčast-
nily čtyři fi rmy. Zpracované nabídky porov-
nala rada obce a vybrala nejlevnější z nich. 
Novým spolupracujícím subjektem se stala 
Tiskárna Kleinwächter z Frýdku-Místku.

Výběrového řízení se zúčastnila rovněž 
obchodní společnost, která v nedávné minu-
losti převzala závazky po původní tiskárně, 
s níž obec spolupracovala již od roku 1994. 
Zmiňuji zde tuto skutečnost proto, abych 
omezil veškeré spekulace, které se ihned po 
výsledcích řízení objevily na veřejnosti. 

Obec Dobrá nezměnila dodavatele tisko-
vin proto, že nebyla spokojena se spoluprací 

U p o z o r n ě n í

V souvislosti se změnou vydavatele Doberských listů bychom rádi požádali všech-
ny autory fotografi í k jednotlivým akcím, aby dbali na kvalitu dodávaných snímků. 
Kvalitní fotografi e  =  kvalitní tisk. Proto by fotky měly mít více než 300 dpi rozlišení 
/odpovídá velikosti nad 3 MB/. Děkujeme za pochopení.
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a kapacity sálu) a pak už jen spoléhat na to, 
že si lidé udělají čas, vstupné je neodradí 
a oni dobře naladěni přijdou.

A tentokrát to vyšlo téměř na jedničku. 
Sál se počal zaplňovat již bezmála hodinu 
před začátkem představení. Bylo pozoru-
hodné vidět i zcela neznámé obličeje z města 
i okolních obcí. Nakonec se sešlo téměř 150 
návštěvníků a trojice bavičů mohla směle 
začít.  

Není možné v tomto článku uvést žádný 
z fórů, kterými nás zkušená trojice z pořadu
Na stojáka držela v úsměvné křeči skoro
dvě hodiny. Bylo by to velmi dlouhé – za 
všechny zmíním samotný úvod přestavení  
-  na pódium byl pozván jeden z diváků, aby 
spolupracoval s Milošem Knorem při „za-
kládání požáru“. Odhodil zapálenou sirku, 
celý sál „vzplanul“ (mávali jsme třepotavě 
horními končetinami) a onen pyroman se 
jal „hrát vzrušení“ ohněm. Poté další dva 
diváci vytvořili hasičský vůz se stříkačkou 
a celý požár „uhasili“. Neuhasili však touhu 
diváků bavit se. Ruda z Ostravy byl přivítán 
bouřlivým potleskem, diváci byli natěšeni 
na jeho typický humor. Ruda nezklamal. Stej-
ně pohodovou bavičkou se ukázala i Ester
Kočičkové. Do svého povídání vnesla po-
třebnou ženskost, zkušenost a nadhled. 
Mnohé z přítomných dívek a žen se díky 
jejímu výkladu (s názorným předváděním) 
mohly poučit, kterak se chovat v těch nejin-
timnějších chvílích a vyjít z nich se ctí.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
divákům za to, že našli chvilku a přišli se 
podívat na nabídnutou kulturu. Myslím 
si, že všichni přítomní se po celou dobu vel-
mi dobře bavili, ať už v hledišti či na pódiu. 
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                          aneb večer plný zábavy

S pořádáním kulturních akcí
je problém… 

Není jednoduché zavděčit se lidem 
všem, ale na druhé straně je nutné se o to 
pokusit a udělat radost aspoň některým. 
Řeč je o zajištění programů pro kultury 
lačné obecenstvo. Nejprve přichází nápad, 
ihned poté zjištění ceny a dostupnosti uměl-
ce/ů. Ne jinak tomu bylo i v případě předsta-
vení Komici s.r.o.

     V každém případě  -  u kulturních akcí 
zvlášť  -  se jedná o riskantní podnik s nejis-
tou předpokládanou účastí diváků. Pokud 
se pořadatel rozhodne riziko podstoupit, 
musí dát o akci vědět, stanovit cenu vstupné-
ho (odvíjí se zpravidla od ceny představení

          a                       

Pánové Miloš a Ruda z Ostravy – o zábavu nebyla nouze!
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Ti z vás, kteří zaváhali a na představení ne-
dorazili, se mohou podívat na přestávkové 
rozhovory s Milošem Knorem, Ester Kočičko-
vou a Rudou z Ostravy  (www.dobra.cz).

A koho oslovíme příště? Neprozradím, 
ale tip již mám. Bude to překvapení, ale jistě 
milé. S pozdravem „Kultuře zdar“!

Poděkování za přípravu akce patří 
členkám a členům kulturní komise, stejně 
jako manželům Romanidisovým za prodej 
občerstvení v průběhu večera. Některým 
dalším umělci děkují přímo ve výše uvede-
ných rozhovorech.       

Mgr. Milan Stypka

U P O Z O R N Ě N Í   O B Č A N Ů M
POPLATEK ZA ODPADY JE MOŽNO UHRADIT V PRŮBĚHU ROKU, 

NEJPOZDĚJI VŠAK DO KONCE SRPNA 2012

Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč
 Děti do 15 let včetně – ve výši 50 % sazby
 Občané od 80 let věku včetně – ve výši 50 % sazby

 Číslo účtu:  168 197 5309/0800        VS:  1337 + čp

Jarní úklid obce – putující kontejnery...

S příchodem jara, přichází, jak už se pomalu stalo pravidlem, i v naší obci doba úklidu
domova, blízkého i vzdálenějšího okolí.Obec i tentokrát, jako vždy v minulosti chce být 
Vaším snahám nápomocná, žít a pobývat v lepším a čistším – uklizeném prostředí, a proto 
i letos zorganizovala „putování„ velkoobjemových kontejnerů v obci a jejím okolí.

Vážení občané,
v souvislosti s probíhající výstavbou domovních přípojek splaškové kanalizace 

přibývají v naší obci případy, kdy stavebníci vyvážejí přebytečnou zeminu z výkopu na jiné 
pozemky,  a to bez  předchozího souhlasu jejich vlastníků.

Tímto se dopouštějí přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. h zá-
kona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, na základě kterého s nimi může být zahájeno 
správní řízení a uložena odpovídající sankce.

K odkládání odpadu, včetně přebytečné zeminy je určena Frýdecká skládka, nikoliv 
pozemky obce, nebo našich spoluobčanů.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 6.6.2012, 4.7.2012, 

vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 
– bývalé foto.
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Buďte tak laskavi a pozorně čtěte následující upozornění !

Do velkoobjemových kontejnerů v žádném případě nepatří:
mrtvá zvířata, stavební suť, pneumatiky, nebezpečný odpad (oleje, barvy, zářivky, autobate-
rie, veškerý elektroodpad, léky, apod.), odpad doutnající a náchylný k samovznícení.

Letošní akce bude podobná té, která se uskutečnila v minulém roce, ale přece jen se vy-
skytnou některé výjimky. Kontejner bude vždy přistaven v ranních hodinách do dané lokality 
(dle rozpisu uvedeného níže), ale tentokrát spoléháme na uvědomění všech občanů , a proto 
už nebude pod kontrolou pracovníků obecního úřadu. Nabádáme proto všechny občany, 
kteří této možnosti využijí a tím takto  zlikvidují věci nepotřebné ve své domácnosti i ve svém 
okolí, aby byli ukáznění, nepřeplňovali zbytečně daný kontejner (následující den bude opět 
čekat prázdný, jen v trochu vzdálenějším místě) a nedávali do něho věci, které tam nepatří. 
Kontejner bude na daném místě – dle rozpisu - opět jen jeden den.

Akce – putující kontejner je určená všem občanům. Někteří budou opět rychlejší, než 
Ti druzí , ale vězte přes všechnu snahu nejde vždy uspokojit všechny. Vždy se ale snažíme, 
aby těch nespokojených bylo co nejméně. 

Vězte, že se vždy snažíme, aby těch stížnosti bylo co nejméně, za toto pochopení Vám 
občanům děkujeme.

4. června u trati ČD naproti č.p.281 (železniční přejezd na Špici)
 u trati ČD naproti č. 463 (za autobusovou zastávkou na Špici)
5. června stará dědina – před velkoskladem zeleniny(u pana Urbance)
 za mostem na Hliník naproti č.p. 181
6. června u hřiště TJ Sokol Dobrá
 u bytovky č.p. 309 u bývalého dřevoskladu
7. června u mostu na Skalici
 u Kačabaru, boční vjezd na hřiště Sparta
8. června stará autobusová zastávka na Skotni, bývalá cesta na Pazdernu
 autobusová zastávka U Lesa (u p. Křibíka)
11. června na Kamenci naproti č.p. 722
 směr Frýdek-Místek naproti č.p.146 (u hřbitova)
12. června k Nošovicím naproti č.p. 650
 směr Nošovice u vlečky do pivovaru
13. června u hřiště základní školy - parkovací plocha ze strany od rest. Sýpka
14. června Vrchy – u vodojemu
 U studny – bývalá cesta na Pazdernu naproti č.p. 184.

Vážení občané, pomozte dobré věci – bojujte za lepší
životní prostředí ve Vašem okolí. Děkujeme

Bohuslav Sikora, správce
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Hodnocení:

zápory – PANKRÁC
klady – účast, dobrá nálada

Další výlet 11. 8. 2012 bude upřesněn
v Doberských listech.

Těšíme se na Vaši účast.                 

Za Sportovní komisi,
Zdeněk Kafka

Pankrác nezklamal

Pálení čarodějnic

V sobotu 12.5. „NA PANKRÁCE“ se 
uskutečnil první ze tří plánovaných „Obec-
ních“ výletů na Velký Javorník. Vydařil 
se po všech stránkách, hlavně nezklamal 
Pankrác. Na nádraží ve Frýdku se nás sešla 
rovná dvacítka, včetně jednoho pejska. Ještě 
o půl 10 to byly krátké rukávy, sluníčko a na 
teploměru 21ºC. O hodinu později, ve Vep-
řovicích, to bylo na zimní bundy a na tep-
loměru 9ºC. Odhodlaným turistům to však 
na náladě neubralo a po chutné svačince 
od fi rmy Karbol a po upřesnění taktiky vý-
stupu jsme o půl jedenácté vyrazili vzhůru. 
Cesta na vrchol trvala asi 2 hodiny, poslední 
půlhodinku nás doprovázel májový déšť. 
Přivítala nás poloprázdná, útulná chata a v ní
chutná zelňačka, dršťková a vývar z Šošo-
vic. Po hodinovém odpočinku sestupujeme 
po četných serpentinách na Horečky. Pro-
hlížíme si areál skokanských můstků, vzpo-
mínáme Jiřího Rašku, míjíme trosky Nové 
a Staré Vlčiny a následuje krátká zastávka 
na čaj a kávu ve stylové hospůdce „U Janíka“.
Z Frenštátu odjíždíme v 16.30 hodin, doma 
jsem okolo osmnácté.

Jako již tradičně se poslední dubnový 
den konalo Pálení čarodějnic. Akce měla 
začátek před ZŠ Dobrá a potom průvod 
čarodějnic pokračoval směrem k fotbalo- 
vému areálu Na Spartě. Tam už na děti 
čekaly čarodějnické soutěže o sladké ceny. 
Všichni návštěvníci akce si poté opekli 
párty. Po setmění přišlo na řadu samotné 
pálení čarodějnice. Celý program uzavřel 
ohňostroj. 
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Celá akce se velice povedla. Za sluneč- 
ného počasí se akce zúčastnilo přes 100 
dětí. Tato akce by se však nekonala bez 
dřeva Michala Nováka, sponzorského daru 
květinového ateliéru W&F Ivy Figurové 
a také spolupráce obce Dobrá.

Tímto děkujeme všem výše zmíněným 
a taky všem ostatním za účast a těšíme se 
na další ročník této akce.

  
Organizátoři akce

Jarní část fotbalové sezóny v plném proudu…
Mužský A-tým TJ Sokol Dobré hraje v 

letošní sezóně 1. B třídu sk. C. Pod taktov-
kou trenéra Wiecka muži na jaře 5x vyhráli, 
2x remizovali,  1x prohráli. S touto bilancí 
drží průběžné 6. místo s 32 body (15 bodů 
z podzimu). Jako nejcennější skalp lze brat 
výhru nad Vendryní (4:2), která v tu dobu 
vedla celou soutěž. V posledním domácím 
utkání jsme remizovali 1:1 s týmem z Mos-
tu u Jablunkova. V příštím domácím zápase 
přivítáme v derby 26. května od 17:00 sou-
sední Dobratice. Jste srdečně zvaní…

Mužský B tým Dobré střídá v poslední 
době lepší výsledky s horšíma. Po poráž-
ce v Milíkově, přivítali v sousedním derby 
celek Nošovic, který i díky dvou chyceným 
penaltám brankáře Barana v závěru utkání 
porazili 3:1. Bohužel poté přišla ostudná 
porážka od celku Paskova! V dalších dvou 
venkovních utkání se naši borci s chutí za-
stříleli, ale jak už to v poslední době bývá, 
v posledním kole zas vyhořeli, když prohráli 
doma s celkem Kunčic p. Ondřejníkem. 

Tento týden má Dobrá volno a doma se 
představí neobvykle až ve středu 23. května 
od 17:00 proti celku Smilovice B.

Více aktuální informací, fotek ze zápasů, 
rozhovorů najdete na webové stránce 

www.sokoldobra.wbs.cz
     

oddíl kopané



TURNAJ BHC DOBRÁ
Dne 14. 4. 2012 proběhl 2. turnaj série „Fair 

play tour“ ve stolním hokeji „šprtec“ v Ostravě.
V kategorii dospělých dosáhl velmi pěkný úspěch 

hráč našeho klubu BHC Dobrá Josef Svoboda, který 
tento turnaj celkově vyhrál.

V kategorii žáků naši borci také zazářili, když ob-
sadili prvá tři místa v pořadí:

Jakub Sklář
Petr Hadaščok
Kamila Žvaková

V kategorii družstev BHC Dobrá obsadilo 2. místo.
Blahopřejeme k dosaženým výsledkům a vzhůru k dal-

ším úspěchům.
Další turnaj této série proběhne 19. 5. 2012 ve Frýdku-

-Místku.
                                                                                                    

 Za BHC Dobrá Ladislav Hájek
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běžkyň. Blahopřejeme a těšíme se z Vašeho 
úspěchu!

Drahomíra Gongolová

Informace o dalším skvělém úspěchu 
běžkyně Petry Pastorové

Volkswagen Maraton Praha je jedním z 
nejkrásnějších maratonů světa. Start i cíl je 
na proslulém Staroměstském náměstí, trať 
vede srdcem středověké metropole, podél 
Vltavy i různými pražskými čtvrtěmi.

Na první maratónské metry za dopro-
vodu Smetanovy Vltavy nezapomene snad 
žádný závodník.

Na start 18. ročníku se 13. května po-
stavilo na 9 000 běžců z 82 zemí světa. 
Mezi elitními světovými maratonskými 
běžci startovala i Petra Pastorová z Dobré. 
Dosáhla vynikajícího času 2:39:40 a do-
běhla jako 9. mezi ženami, první z českých 
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA MÁJOVÉHO TURNAJE
AMATÉRSKÝCH HRÁČŮ VE STOLNÍM TENISU

KLUB STOLNÍHO TENISU

1. Simon Křižák
2. Tomáš Piskoř
3. Vojtěch Šulák
4. Martin Skarka
5.- 8. Vojtěch Turoň
 Petr Hadaščok
 Ondřej Fojtík
 Erich Frömmel
9. - 11.  Jan Hadaščok
 Tadeáš Bařina
 Ondřej Marek

Medailistům blahopřejeme a všem zú-
častněným děkujeme a zároveň se na ně, i na
další účastníky, těšíme na příštím turnaji. 
Poděkování patří hráčům Stolního tenisu TJ 
Sokol Dobrá ,Sportovní komisi obce Dobrá 
a vedení ZŠ Dobrá za skvělou organizaci 
a podporu.

Turnaj proběhl dne 12. 5. 2012 v tělo-
cvičně ZŠ Dobrá.

… Základní škola Dobrá informuje
Projekt Voda v životním prostředí člověka

Dne 2. a 3. května 2012 se uskutečnil 
pro žáky 7. ročníku projekt Voda v život-
ním prostředí člověka. První část projektu 
proběhla u řeky Morávky a druhá v prosto-
rách školy – v infocentru, v učebně fyziky 
a chemie. Na závěr projektových dnů žáci 
ve skupinkách napsali své postřehy týkající 
se projektu. Přečtěte si, co žáci vytvořili. 

„Jedno květnové ráno jsme se s vydat-
nou svačinou a velkou PET lahví pití sešli 
ráno u šaten. Zakrátko jsme se vydali 

k nedaleké řece Morávce. Tam jsme se rozdě-
lili do tří skupin a šli po třídách na 3 různá 
stanoviště. 

Na jednom z nich jsme pomocí čtyřmet-
rového provázku vytvořili ohrádku o velikosti 
1 m2. Na této ploše jsme pozorovali rostliny
a živočichy. Nejčastěji se zde vyskytovala 
smetánka lékařská, hluchavka pitulník, sví-
zel přítula, jasan ztepilý, bršlice kozí noha 
a česnek medvědí. Z živočichů jsme objevili 
mravence, mouchu, čmeláka. Také jsme se 



poznali, co je to lužní les, jaký má význam 
a které stromy v takovém lese převažují. 

Na dalším stanovišti jsme zjišťovali infor-
mace o řece. Zjistili jsme, že koryto tvoří hlav-
ně balvany a oblázky, teplota vody byla 16° 
C (brrr…), šířka měřeného úseku asi 12 m
a hloubka kolem 0,5 m. Pomocí dřívka jsme 
spočítali, jaká je rychlost toku (0,46 m/s). 
Průhlednost vody je výborná, testovaný vzo-
rek vody má pH 7 - voda je neutrální, neob-
sahuje žádné dusičnany a je středně tvrdá. 
Bohužel jsme ale zjistili, že se v řece nacházejí 
také různé odpadky, jako PET lahve, obaly 
od bonbónů, nedopalky cigaret, suti,… 

Na posledním stanovišti jsme se stali 
„lovci“. Měli jsme vyhledávat živočichy v řece. 
Ale pozor - nic jsme nezabíjeli, jen jsme si úlo-
vek prohlédli v lupě, určili podle klíče, zakres-
lili a vypustili zpátky do řeky. Toto stanoviště 
se nám líbilo. Našli jsme zde spoustu larev 
i dospělců jepic, komárů, dále jsme určili 
chrostíky, blešivce, pošvatky, pavouky, vodo-
měrky, bruslařky, ale i pijavky, malé rybičky, 
pulce, skokana hnědého, kuňky, nad vodou 
létali racci, konipasové a kachny. 

Druhý den jsme trávili ve škole. Byli jsme 
zvědavi, co nás čeká zajímavého. 

V infocentru 2. stupně jsme měli za úkol 
nakreslit v měřítku 1:10 000 horní, střední 
a dolní tok řeky Morávky, využít různých in-
formačních zdrojů a celou řeku pak propojit 
dohromady. Nakreslit některé rostliny a živo-
čichy, kteří se na toku vyskytují. Řeka se nám 
moc povedla. V učebně chemie nás zaujala 
fi ltrace. Filtrovali jsme vodu přes vatu – voda 
byla zakalená, přes hadřík byla stejně zaka-
lená, ubrousek propustil nejvíce znečištěnou 
vodu. Nejčistší voda prokapala přes fi ltrační 
papír. 

V učebně fyziky bylo nachystáno hodně po-
kusů. Líbil se nám pokus s párátky, kostkou 
cukru a saponátem. Také jsme si vytvořili 
svou duhu v barvě žluté, červené, oranžové, 
zelené, modré a fi alové. Zaujala nás i elek-
trostatika vody a zjistili jsme, proč je ledovec 
nebezpečný pro lodě. Spočítali jsme, kolik 
vody vyteče špatně utěsněným kohoutkem - za 
1 měsíc může vykapat až 196, 3636 litrů vody. 

Dvoudenní projekt Voda se nám líbil a my
se jen můžeme těšit na nějaký další, který 
bude stejně zajímavý a zábavný.“ 

žáci 7. ročníku a
Mgr. Květoslava Lysková, garant projektu

-  10  -



5/2012

Projekt První pomoc - šance pro život

„... jak je důležité mít přátele.“
(rozhovor s Alecem Munroem)

Ve dnech 3.-4. května 2012 se uskuteč-
nil pro žáky osmých a devátých tříd projekt 
První pomoc - šance pro život. Výběr právě 
této skupiny žáků byl cílený, protože jsou 
ideální skupinou pro výuku první pomoci, 
mají již základní vědomosti o funkcích lid-
ského těla a také své individuální zkušenos-
ti s úrazy ve svém okolí. Proto mohou lépe 
přijmout nabízené informace a proměnit je 
ve své dovednosti. 

Cílem projektu bylo ovlivnit tuto mladou 
generaci systematickou výukou první po-
moci prostřednictvím předání teoretických 
znalostí a praktických dovedností nutných 
pro záchranu života. V projektu byli žáci 
informováni o možnostech a důležitosti 
protiúrazové prevence. Školení proběhlo 
v šestihodinovém bloku, který vedli profesi-
onální zdravotníci - zaměstnanci rychlé zá-

V tomto školním roce se díky projektu 
EU Peníze školám mohly hodiny anglic-
kého jazyka v 7. ročníku obohatit o pří-
tomnost rodilého mluvčího ve výuce. Náš 
rodilý mluvčí Alexander „Alec“ Munro 
byl velmi laskavý a zodpověděl nám něko-
lik otázek.

Dobrý den, Alecu, co můžeš našim
čtenářům o sobě prozradit?

Dobrý den. Nuže, je mi 32 let a pocházím 
z malabného skotského městečka Selkirku. 
V České republice žiji už půl druhého roku. 

chranné služby. Žáci získali jak teoretické, 
tak praktické znalosti v oblasti poskytování 
první pomoci. 

Mgr. Květoslava Lysková,
garant projektu

Jsem veliký fanda muziky, hraju na kytaru 
a na bicí, snažím se tvořit vlastní hudbu. 
Dále mám rád fi lmovou tvorbu, zvláště 
tradiční britský humor v podání Monthy 
Pythonů. 

Jak se stalo, že jsi se ze všech míst v ČR
ocitl právě v našem kraji?

V Edinburghu jsem se seznámil se svou 
nynější přítelkyní. Byla z Ostravy, a když do 
toho vstoupila moje dlouholetá touha učit 
angličtinu jako cizí jazyk, rozhodli jsme se 
nakonec přestěhovat do Ostravy, aby moje 
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radovat z příležitosti hovořit s rodilým mluv-
čím. Dokonce mi i pomáhají s mou neob-
ratnou češtinou! A když srovnám doberské 
děti s těmi městskými (většinu týdne učím 
v Ostravě), zdá se mi, že zdejší děti jsou 
pozornější, zdvořilejší a mají větší touhu po 
poznání. Také moji noví kolegové v Dobré 
mi v mojí práci velmi pomáhají a dobře mě 
mezi sebou přijímají. 

Děkuji za rozhovor a jménem našich čtená-
řů ti přeji krásné prožití blížících se letních 
prázdnin.

otázky kladl a z angličtiny přeložil
Mgr. Jan Lörinc

Jan Hadaščok, Petr Hadaščok, Michal 
Kroček, Simon Křižák, Ondra Marek, 
Natálie Ryšanová, Josef Studenič a Filip 
Šebestík. Všem účastníkům gratulujeme 
a děkujeme jim za jejich neutuchající spor-
tovní nadšení, které opět přineslo naší škole 
slávu na poli mládežnického sportu.

Mgr. Radmila Jelínková

-  12  -

přítelkyně mohla pokračovat v přerušené 
kariéře ve svém oboru a ze mě se mohl stát 
lektor anglického jazyka. 

Líbí se ti v našem regionu?

Líbí. Zvláště příroda a Beskydy. Loni v létě 
jsem dokonce zdolal Lysou horu. Když se 
dívám na vaše Beskydy, představuju si, jak 
by vypadaly naše skotské Highlands, kdyby 
byly také tak zalesněny. Na všech místech, 
která jsem u vás navštívil, jsem se cítil ví-
tán, zdejší lidé jsou milí a pohostinní, získal 
jsem zde řadu nový přátel. Teprve v cizině si 
člověk uvědomí, jak důležité je mít přátele, 
zvláště když nemluvíte zdejším jazykem. 
Naštěstí jsou místní lidé velmi vřelí a trpě-
liví.

A co bys řekl nakonec o naší škole a žácích, 
které u nás v Dobré učíš?

Když jsem se učil na střední škole francouz-
sky, také jsme měli rodilého mluvčího, ale 
dostali jsme ho vždy jen jednou měsíčně asi 
na pět minut. To mi přišlo velmi málo. O to
víc si teď užívám, jak se vaše děti dokáží 

Alec Munro ve svém rodném Skotsku ..

Vybíjená na 1. stupni
Ve čtvrtek  19. 4. 2012 se naši sportovci 

z  5. tříd  zúčastnili okrskového kola AŠSK 
ve  vybíjené, které se konalo v Palkovicích. 
Naši se probojovali do semifi nálové skupiny, 
kde jim jen o vlásek uniklo fi nálové utkání
o první místo.  

Po vítězném závěrečném utkání se umís-
tili na krásném 3. místě. O úspěch doberských
barev se zasloužili tito borci: Jan Březina, 
Matěj Flossner, René Foks, Petr Gryžboň, 
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Svým maminkám za lásku a péči děti 
poděkovaly písničkami, básničkami, hrou 
na fl étny a tancem. Úsměv a potlesk byl tou 
největší odměnou a oceněním za náročnou 
přípravu svátečního programu.      

Mgr. Eva Novosadová
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Oslavy Dne matek
Letošní svátek Den matek provázelo 

chladné počasí. Maminkám a babičkám 
obce Dobrá to však určitě nevadilo. Srdíčka 
jim zahřálo a oči rozzářilo vystoupení jejich 
dětí, žáků mateřské a základní školy, které 
proběhlo v neděli 13. května v multifunkč-
ním sále naší školy.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY „BAREVNÝ SVĚT“

NAŠI PŘEDŠKOLÁCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

První pátek v měsíci květnu se předško-
láci naší MŠ vydali autobusem na Dopravní 
hřiště ve Frýdku, které se nachází u Sportov-
ní haly. Do autobusu jsme kromě dětí a jejich 
povinné výbavy, tedy helem, naložili také  
kola, koloběžky a různá odrážedla našich 
svěřenců.

Na dopravním hřišti již na naše před-
školáky čekaly paní policistky z Městské po-
licie, které dětem nejprve pomáhaly správně 
a bezpečně nasadit svou helmu na hlavu. 

Pak se děti seznámily s dopravními znač-
kami během pomalé jízdy na svých „doprav-

ních prostředcích“ po dopravním hřišti. 
Děti si postupně osvojily pravidla silničního 
provozu a upevnily si prakticky znalosti z do-
pravní výchovy.
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OSLAVY DNE MATEK V MŠ „BAREVNÝ SVĚT“

NÁVŠTĚVA V DOMĚ VČELAŘŮ V CHLEBOVICÍCH

Ve čtvrtek 10. května se konaly na naší 
MŠ oslavy Dne matek, které proběhly 
v jednotlivých třídách. Děti ze tříd Sluníček, 
Broučků, Delfínků a Včeliček si společně se 
svými učitelkami připravily pásma plná bás-
niček, písniček, tanečků či hry na fl étničku.

Děti pro své milované maminky napří-
klad napekly perníková srdíčka, jinde pro 
maminky zasadily kytičky do vyzdobených 
květináčků, také veselá přáníčka udělala 
určitě maminkám radost.  

Na závěr společného posezení bylo při-
chystáno i malé pohoštění, na kterém se 
někde podílely i samy maminky. Tímto jim 
moc děkujeme.

Děti naší MŠ navštívily v měsíci květ-
nu také Dům včelařů, který se nachází 
v obci Chlebovice. Děti si ve skupinách měly 
možnost prohlédnout včelařské muzeum, 
podívaly se na videoprojekci pod názvem 
„Kdopak by se včely bál“ o tom, jak se včely 
rodí a celém jejich dalším životě.

Děti ze třídy Delfínků vystoupily na 
oslavách Dne matek v Klubu seniorů a také 
obecní oslavy Dne matek ve společenském 
sále ZŠ proběhly za účasti dětí ze  třídy 
Včeliček. Program s dětmi nacvičily paní 
ředitelka Mgr. Bódisová a paní učitelka 
Mgr. Sikorová.

Ve venkovních prostorách si děti pro-
hlédly včelařský skanzen se spoustou zají-
mavých včelínů vyrobených např. z hlíny či 
ze dřeva. Děti se procházely naučnou zahra-
dou se včelařsky významnými rostlinami, 
podívaly se v malých skupinkách na naučný
včelín. Děti si také prohlédly včelařskou 
prodejnu, která krásně voněla medem.

Mgr. D. Dvořáčková, uč. MŠ
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MŠ DOBRÁ – TVOŘIVÁ ŠKOLA

Projekt: „M.R.K.E.V“ – Metodika Realizace Komplexní Ekologické Výchovy

Mateřská škola Dobrá-Barevný svět 
vstoupila do sítě Tvořivých škol. Chce tak 
navázat  na metody činnostního učení, po-
dle kterých se vyučuje na zdejší Základní 
škole.

Základy činnostních metod a forem 
učení položil Jan Ámos Komenský. Systém 
českého činnostního učení byl ověřen v pra-
xi reformní pedagogikou české činné školy 
30. let 20. století.

Soubor činnostních metod a forem dává 
dětem prostor ke konkrétním činnostem, 
samostatným úvahám a tvorbě vlastních 
otázek. Dítě pracuje, přemýšlí, hovoří a tvoří.
Základním principem činnostního vyučo- 
vání je probouzení zájmu a nabývání nových 

Mateřská škola Barevný svět podpo-
ruje ekologickou výuku, zapojila se do 
projektu „Mrkvička“ 

M.R.K.E.V. je dlouhodobým progra-
mem Sdružení středisek ekologické výchovy 
Pavučina (dále jen SSEV Pavučina), který je 
realizován již od roku 2001. Jeho podstatou 
je vytvářet funkční systémy školního a mi-
moškolního environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO), rozvíjet a podpo-

poznatků názorně, vlastní činností a proží-
váním.

Činnostní učení je založeno na metodě 
objevování. Děti samy na základě kroků 
doporučených učitelem, objevují principy 
a zákonitosti pozorovaných jevů. V průběhu 
činnostního učení je dítě vedeno k sebekon-
trole, sebehodnocení a odpovědnosti za své 
rozhodnutí.

Naše MŠ se stává pilotní mateřskou 
školou, která bude pracovat s metodami 
činnostního učení.

V průběhu příštího školního roku získá-
me pracovní sešity pro předškoláky, které 
budeme ověřovat v praxi. 

rovat regionální sítě pedagogických pracov-
níků, škol a dalších organizací zabývajících 
se EVVO, podporovat proces vytváření a re-
alizace školních programů EVVO a v pos- 
ledních letech i podporovat pedagogické 
pracovníky při začleňování environmentál-
ní výchovy jako průřezové téma  do školních 
vzdělávacích programů.

Mgr. Jana Bódisová,
ředitelka Mateřské školy Dobrá



Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc 

sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
 Více na  www: diakoniebroumov.org

  Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
  Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
  Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
  Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
  Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
  Obuv – veškerou nepoškozenou
  Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

  ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
  – z ekologických důvodů
  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
  znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :

 dne: 04. 06. 2012
 čas: 10:00 – 12:00  hod., 15:00 – 17:30  hod.

 místo: OBŘADNÍ SÍŇ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBRÉ

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na
tel.: 224 316 800, 224 317 203

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
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Noc kostelů
Římskokatolická farnost Dobrá Vás srdečně zve na tradiční „Noc kostelů“, která proběh-

ne v pátek 1. června 2012 v kostele sv. Jiří v Dobré. 

Program:

17:00-17:30 – prvopáteční adorace
17:30-17:40 – zahájení „Noci kostelů“ hlasy zvonů
17:45-18:30 – mše sv. 
18:45-19:45 – vystoupení chrámového sboru a varhaníka Zdeňka Tesarčíka
18:30-21:00 – možnost výstupu na kostelní věž s krátkým výkladem (rozpis viz. níže)
21:00-22:00 – Doberské záhady aneb Co je z minulosti Dobré nevysvětleno
  1) Proč stojí kostel na hoře Prašivá? 
  2) Poloha kostela v Dobré není náhodná? 
  3) Mají Vlčkové z Dobré Zemice v Dobré kryptu?
  4) Proč byl panský špitál na vesnici?
  5) Je počátek školy v Dobré unikátem? 
               – tradiční přednáška kronikáře obce Rostislava Vojkovského
                             (fotodokumentace)
22:00-23:00 – vystoupení doberské scholy
23:00 – závěrečné požehnání

Po celou dobu trvání „Noci kostelů“ bude kostel přístupný všem návštěvníkům, kdy mají 
možnost prohlídky celého kostela včetně kůru, sakristie a kaplí. Dále mají možnost zeptat se 
na cokoliv, co je bude zajímat a co budou chtít vědět. V bočních kaplích bude po celou dobu 
akce probíhat výstava liturgických potřeb a předmětů. 

Během celého programu máte také možnost vpředu před oltářem rozsvítit svíčku za blíz-
kého člověka. K dispozici bude košíček, do něhož můžete vložit i své úmysly, prosby a díky, 
za které se bude ve čtvrtek 7.6., na slavnost Těla a Krve Páně, sloužit večerní mše sv. v 17:45.

Rozpis výstupu na kostelní věž: 

18:30-18:45 – první skupina; 18:45-19:00 – druhá skupina; 19:00-19:15 – třetí skupina; 
19:15-19:30 – čtvrtá skupina; 19:30-19:45 – pátá skupina; 19:45-20:00 – šestá skupina; 
20:00-20:15 – sedmá skupina; 20:15-20:30 – osmá skupina; 20:30-20:45 – devátá skupina;
20:45-21:00 – desátá skupina

Na kostelní věž se bude vycházet zhruba po 15 minutách, ve skupince čítající max. 12 lidí. 
Více informací naleznete na www.nockostelu.cz.   

Srdečně zvou farníci z Dobré
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Červen - měsíc myslivosti
Ne nadarmo byl vybrán červen jako 

měsíc myslivosti a ochrany přírody. Červen 
je obdobím zrození nového života v přírodě. 
V tomto období se v naší krajině se vysky-
tuje velké množství mláďat jak savců, tak 
i ptáků. V červnu nastává čas rodičovské péče 
o nové potomstvo, které ve volnosti potře-
buje nejvyšší péči a ochranu. V přírodě mů-
žeme slyšet, jak „zvoní“ bažanti, bažantí 
slepice pomalu vyvádějí svá mláďata, zajíci 
mají další vrh malých zajíčků a můžeme 
také vidět srny s čerstvě narozenými srn-
čaty. Právě mláďata jsou nejvíce vystavena 
predačnímu tlaku a působení negativních 
vlivů zejména od člověka samotného.

Pokud byste náhodou našli „opuštěné“ 
srnče či jiné mládě, ponechejte jej prosím 

na místě nálezu. Srna se může nacházet 
nedaleko v obilí či vzrostlé řepce a brzy se 
pro srnče vrátí. Nemusíte se obávat, že by jej 
opustila a nechala jeho osudu. Jedině kdy-
by se takovéto mládě nacházelo na stejném 
místě po více dní, nebude něco v pořádku 
a bylo by potřeba dát vědět myslivcům, kteří 
budou vědět co udělat. 

Pro myslivce začíná další období v roce. 
Krmelce jsou již vyčištěné a vydezinfi kované 
nehašeným vápnem. Obnovili jsme pachové 
ohradníky, které alespoň trochu sníží počet 
nehod se zvěří, byť se v tomto období tako-
výmto srážkám nevyhneme. Srnci si tvoří 
svá teritoria a vyhánějí mladší či slabší srnce 
ze svých teritorií. Za poslední období jsme 
zaznamenali nárůst nehod vzniklých zřejmě 
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Pozvánka

Kulturní komise při OÚ Dobrá,
ve spolupráci se sportovní komisí, skauty a hasiči, zve všechny děti na

DEN DĚTÍ,
který se uskuteční v sobotu 2. června 2012, od 14 hodin na multifunkčním hřišti. 

Pro děti budou připraveny:

• zajímavé soutěže, které budou probíhat od 14 do 16 hodin,
 a kde nebudou chybět sladké a jiné odměny, 

• různé zábavné atrakce (skákací hrad, pojízdná zvířátka,
 žirafa, roboti a džípy), 

• a také diskotéka, která začne v 18 hodin. 

  Konec akce ve 22 hodin.     Vstup zdarma.     Občerstvení zajištěno.
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Květnové divadelní představení
V neděli 27. Května od 17 hodin vystoupí ve víceúčelovém sále ZŠ soubor Komorní 

scéna 21, který přijal naše pozvaní a vystoupí s vlastni autorskou hrou, která určitě stoji 
za zhlédnutí. Podle autorů není toto představení vhodné pro mládež do 15 let.

Výtěžek z dobrovolného vstupného, jak se již stalo dobrým zvykem, bude použit na dob-
ročinné účely pro činnost občanského sdružení Bez Mámy. Těšíme se na shledání při této 
příležitosti a věříme, že se Vám bude představení líbit.

z tohoto důvodu. Ani pachové ohradníky 
nezabrání tomu, aby zvěř přes cestu přechá-
zela, pouze zpozorní. Automobilisté musí 
taktéž dávat pozor, aby se nestali účastníky 
takového střetu. Nejenže ve většině případů 
dojde k usmrcení zvířete, ale také dojde ke 
škodě na autě a někdy i ke zraněním osádky 
takovéhoto automo-
bilu.

Na loukách bude- 
te moci vidět podivu-
hodné strašáky, kteří 
slouží k tomu, aby 
vyplašili zvěř před ko-
sením trávy. Tímto 
způsobem se myslivci 
snaží, aby zvěř, která 
zaléhává na lukách, 
byla v době samotné-
ho kosení někde jinde
než na kosené louce, 
aby tak nedošlo k je-
jímu usmrcení. Dnešní technika je rychlá 
a má velký záběr a zvěř není schopna před 
kosícím traktorem uniknout. Ve světě se 
používají speciální nadstavby na traktory, 
které se skládají se zabudované infračerve-
né kamery, které jakmile zjistí přítomnost 
takovéhoto zvířete, traktor automaticky 
zastaví. Bohužel takovéto stroje jsou velice 
nákladné a málokterý zemědělec či země-
dělské družstvo si je mohou pořídit, proto 

se snažíme alespoň instalací plašičů snížit 
ztráty, které jsou při kosení způsobeny, tak 
aby co nejméně srnčat, zajíců a bažantů bylo 
v čase kosení ohroženo. 

V červnu se myslivci také vydají opět 
se žáky základní školy do školního remíz-
ku, který vzniká v Klimánkové olšině, tak 

aby uvolnili nasázené 
stromky od rostoucí 
vegetace. 

Rád bych vás 
za myslivce požádal, 
abyste nepouštěli své 
psí miláčky v přírodě 
na volno a měli je jen 
na vodítku. Váš pejsek 
nemusí zvíře nutně 
prohnat, stačí, že se 
dostane do jeho blíz-
kosti a ono ve svém 
pudu sebezáchovy 
rychle odběhne. Toto 

nesvědčí zejména srnám, které v této době 
kladou svá mláďata, a také se může stát, že 
srnčí zvěř vběhne přímo pod kola aut jedou-
cích po cestě, což nikdo z vás určitě nechce. 
Navíc by mohl váš pejsek třeba očichat malé 
srnče a předat mu svůj pach. K takovémuto 
srnčeti by se srna už zřejmě vůbec nevrátila 
a bylo by odkázáno zemřít hlady.

Mgr. Vítězslav Pantlík
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Třetí ročník Dobrfestu
KDY: v sobotu 16. června Vás rádi přivítáme 

KDE: v areálu Cyklobaru na již třetím ročníku Dobrfestu – jednodenního minifestivalu 
 amatérských hudebních kapel z Dobré a okolí.  

KDO:  Připravili jsme pro Vás opět výborný kulturní prožitek, kdy se Vám představí  kapely -
 Final Destiny, The Lights of Reims, Jakoby Nic, Trochumoc, Rusty Fox, Bidon. 

ODKDY:    Vše započne v 16 hodin.

ZA KOLIK:    Opět vše bude za symbolické vstupné 30,- Kč – výtěžek ze vstupného bude 
poskytnut na dobročinné účely občanskému sdružení Bez Mámy (www.bezmamy.cz).
Všechny Vás zveme k výbornému
prožití sobotního
odpoledne.                                                               

Mgr. Vítězslav Pantlík,
Doberský kulturní

spolek, o.s.
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k výbornému
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Pozvánka sportovní komise

Sportovní komise

Změna ordinační doby – Dětské středisko MUDr. Iva Kučerová

Dne 23.6.2012 od 10 h.proběhne dru-
hý ze čtyř letošních turnajů ve hře „Člověče 
nezlob se“ pro všechny věkové kategorie. 
Soutěžit budeme ve venkovních prostorách 
areálu Zanzibar. Vstup zdarma, občerstvení 
a hezké ceny pro hráče zajištěny. Těšíme se 
na všechny, kteří mají rádi zábavu a nebojí 
se odreagovat.

Připravuje se také již jubilejní 10. ročník 
turnaje v nohejbalu (kurty VÚHŽ) 21.7.2012,

Dne 5.5.2012 od ranních hodin probíhal 
v hasičské zbrojnici v Dobré „Májový turnaj
ve šprtci“ pro všechny bez rozdílu věku. 
Všem účastníkům se nedala upřít velká bo-
jovnost viz. Foto. Naše mládež se neustále 
zlepšuje, o čemž svědčily i výsledky z due-
lů s dospělými. Výsledky byly následující:  
1. místo – Kamila Žvaková, 2. místo – Petr 
Hadaščok, 3.místo – Filip Křižák. Mezi dos- 

25. 5. 2012       pátek       7.30  –  9.00 hodin

Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové, dipl.um.,
společně s jejími žáky

Vás zvou na

KONCERT ŽÁKŮ,
který se koná ve společenském sále Základní školy Dobrá

15. 6. 2012  v  16.30 hodin.
Těšíme se na Vaši hojnou účast

tradiční zápolení „svobodní-ženatí“ (Me-
chula) 4. 8. 2012 a 6. ročník plážového fot-
bálku „Zanzibar“ 18. 8. 2012. Budeme se 
všichni těšit na hojnou účast, jak hráčů, tak 
publika. 

Za sportovní komisi
René Křižák

pělými a jednoznačně nejlepší výkonnost 
i výsledky udržel a zvítězil Josef Svoboda. 
Všichni zůčastnění se doufám dobře po-
bavili a těšíme se na další nejen sportovní 
setkání.

                                                                                             
Za sportovní komisi

René Křižák

-  21  -



NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

KOUPÍM PONORNÉ
KALOVÉ ČERPADLO

DO ŽUMPY.

Nabídněte na tel. č. 739 77 24 07.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM
ve Vaší obci nebo v blízkém okolí

s dobrou dostupností do centra FM. 

Máme vyřízenou hypotéku

do 2,5 mil. Za nabídky děkuji.

Tel.: 724 670 516

Stanislav Dužík
nabízí tyto služby:

Malování + úklid,

opravy a nátěry fasád,

montáž sádrokartonu,

realizaci koupelen, tapetování, 

rekonstrukce interiéru.

Kontakt:

Stanislav Dužík
608 974 087, e-mail: info@duzik.cz, 

www.duzik.cz

STAVEBNÍ POZEMEK
V CENTRU OBCE 

DOBRÁ

Cca 200 m
od obecního úřadu,
velikost 1800m2,

všechny sítě v dosahu.
Cena jen 339,-/m2

www.scerba.ic.cz

733 676 540
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Firma Kerak Kompt s.r.o.,

PROVÁDÍM  ZEMNÍ  PRÁCE

prodejna obkladů a dlažeb ve Vyšních Lhotách vás srdečně zve na prohlídku nové vzorkové 
prodejny RAKO, ve které jsou představeny novinky obkladů a dlažeb pro rok 2012. 

Také vám můžeme nabídnout novinky sprchových koutů a masážních boxů, sprchových zástěn 
a dveří fi rem RAVAK, ARTTEC, VAGNERPLAST a dalších.

Přijďte si vybrat obklady do vaší nové kuchyně či koupelny od výrobců RAKO, Paradyz a dalších. 
Skladem jsou k dispozici i mrazuvzdorné dlaždice v rozměrech 30x30, 33x33 a větších rozměrů, 

vhodné na balkony, terasy, do sklepních prostor a garáží.Můžete si vybrat jak v rozměrech, barvách tak 
i v různých cenových relacích.

Vyprodáváme dlaždice, které se již nevyrábějí a to za cenu 99,- Kč/1m2. Za tuto akční cenu si 
můžete ve výprodeji vybrat i různé obklady ve zbytkovém množství.

Prodáváme také výrobky fi rmy HENKEL, spárovací hmoty CERESIT v 50 barevných odstínech – 
interiérové nebo fl exibilní.

Lepidla si u nás také vyberete na obklady a dlažbu i fl exibilní, nebo speciální rychle tuhnoucí.
Veškeré zboží u nás zakoupené, Vám rádi zavezeme do vašich domovů ZDARMA.
Komu naše prodejní doba nevyhovuje: Pondělí  -  Pátek  8 – 17 hodin a Sobota 8 – 11 hodin, může 

si po telefonu domluvit jinou dobu prohlídky prodejny, rádi pro vás zůstaneme v práci déle.

Kontakt: Mládek, tel.č. 602 190 377, 558 431 605, e-mail: kerak.mladek@seznam.cz

Naše prodejna je umístěna v areálu fi rmy Spolstav Vyšní Lhoty č. 53.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Mládek

 PÁSOVÝM MINIRYPADLEM

 • Maximální hloubka výkopu 2,1 m
 • Šířka stroje 1,33 m, po zúžení hydraulického podvozku 1 m
 • Výška stroje 2,35 m, po demontáži kabiny 1,6 m. Váha stroje 1,8 t
 • Lžíce zubová 30 a 50 cm, drážkovací 20 cm, svahovací náklopná lžíce 100 cm
 • Minimální nároky na pracovní prostor a průjezd, nízká zátěž pro terén

 KLOUBOVÝM  ČELNÍM  NEKLADAČEM

 • Výsypná výška 2,3 m
 • Vrtání děr – průměr 40 cm
 • Zubová klapačka 1,3 m

 DÁLE  NABÍZÍM

 • Přesun materiálu 3-strannou sklopkou (2 tuny), manipulace do 1 tuny
 • Vyměřování a kontrola rovin a hloubek výkopu nivelačním laserem
 • Vyhledávání a trasování podzemního vedení rádiovým detektorem

Martin Kaňok, DOBRÁ 398, mob. 602 43 55 88, tel. 558 64 19 58

e-mail: martinkanok.kanok@seznam.cz

U M Í M    P O H N O U T    Z E M Í
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Stanislav NYTRA
autorizovaný technik pro pozemní stavby

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





5/2012

N A B Í D K A   NA   R E A L I Z A C I

KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
PRO RD

Firma PEVA-PLAST, s.r.o., Vyšní Lhoty 213 
nabízí rychlé a kvalitní provedení kanalizačních
přípojek pro Vaše rodinné domy dle Vámi 
dodané projektové dokumentace. Nabídka 
zahrnuje zemní práce bagry na gumových 
pásech, dodávku a montáž vlastní kanalizační
přípojky vč. napojení na stávající rozvody 
v RD, rychlé a kvalitní uvedení pozemků do 
původního stavu a rovněž dodání potřebné 
dokumentace pro předání přípojky SmVaK. 
Doba realizace jedné přípojky je 1-2 dny dle 
náročnosti a rozsahu.

Kontakty:

Telefon : 604 244 498
E-mail : pevaplast@mybox.cz
www : www.pevaplast.com

nebo nás osobně navštivte ve Vyšních Lhotách 
čp. 213 (naproti výjezdu na Prašivou).



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 18. 6. 2012 do 17:00 hodin.






