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Slovo starosty
Vážení občané,

v minulých dnech proběhly i v Dobré 
volby do zastupitelstva Moravskoslezského 
kraje. Děkujeme tímto všem voličům, kteří 
přišli, protože voličská účast v naší obci byla 
nadprůměrná. Celkem přišlo volit 1.089 
voličů, což je 42,76 %. Chtěl bych také po-
děkovat předsedům a členům okrskových 
volebních komisí, za jejich práci při zajištění 
důstojného průběhu krajských voleb.

Dovolte, abych vám dále podal informa-
ci o průběhu a výsledku minulého jednání 
zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 
v pondělí 24. září ve společenském sále zá-
kladní školy. Zastupitelé nejprve projednali 
stav přípravy nového územního plánu naší 
obce. K tomuto tématu vystoupil ing. arch. 
Gajdůšek z Urbanistického střediska Ostra-
va, zástupce společnosti, vybrané ve veřejné 
soutěži s nejnižší nabídkovou cenou. Se-
známil nás s procesem pořizování nového 
územního plánu a sdělil, že lhůta pro zpra-
cování tohoto dokumentu je dva až tři roky. 
Zastupitelstvo pak rozhodlo o prodloužení 
termínu přijímání žádostí o změnu Územní-
ho plánu obce Dobrá do 31. 10. 2012. Ten-
to termín je defi nitivní a proto využijte této 
možnosti. Žádosti doručené po tomto datu 
již nebudou moci být zahrnuty do změny. 

Důležitým bodem jednání bylo schvále-
ní obecně závazné vyhlášky o veřejné zeleni. 
Předmětem této vyhlášky je stanovení po-
vinností k ochraně zeleně v zástavbě a ostat-
ní veřejné zeleně, ke zlepšení estetického 
vzhledu obce. Vlastník nebo uživatel veřejné 
zeleně je povinen minimálně dvakrát ročně 
zeleň udržovat posečením ploch. Vymezení 

ploch veřejné zeleně na území obce je pro-
vedeno v grafi cké podobě v příloze vyhlášky. 
S celou vyhláškou se můžete seznámit na 
úřední desce obecního úřadu nebo na webo-
vé stránce www.dobra.cz. Porušení povin-
ností lze postihovat jako přestupek.

Zastupitelé také projednali informaci 
o přípravě stavby „Revitalizace ZŠ v Dobré,
zlepšení tepelně technických vlastností bu-
dov ZŠ“. Na webových stránkách minis-
terstva životního prostředí jsme zjistili, že 
naše žádost o podporu v rámci operačního 
programu životní prostředí byla doporuče-
na řídícím výborem ministrovi ke schválení. 
Přislíbena dotace na zateplení školy je ve 
výši 80 % nákladů celé akce. Obec musí dále 
doložit vlastní fi nancování a k tomu zastupi-
telé schválili formu zajištění úvěrem ve výši 
do 8 mil. Kč. Provedení celé investiční akce 
předpokládáme v příštím roce. Nakonec byl 
dán prostor pro dotazy občanů, kdy jsme 
se nejvíce zabývali neuspokojivou situací 
v obecním parku. Přítomní občané pouka-
zovali na častý nepořádek, který po sobě 
někteří mladší návštěvníci zanechávají. 
Celou situaci se pokusíme zlepšit intenziv-
ním jednáním s Policií ČR.

Závěrem bych chtěl srdečně poděkovat 
členům a příznivcům zahrádkářského sva-
zu v Dobré, hlavně jejich předsedovi panu 
Čestmíru Ježovi, za uspořádání tradiční 
výstavy ovoce a zeleniny, která proběhla na 
konci září v multifunkčním sále základní 
školy. Detailně si o tom můžete přečíst v sa-
mostatném článku v těchto listech. Pořídili 
jsme také fotodokumentaci a video z této 
akce, takže si vše můžete v klidu prohléd-
nout na našem webu.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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VELKÁ DOBERSKÁ 2012

Třetí dopolední soutěží byl turnaj v malé 
kopané. Zde se utkala jen tři mužstva, ale 
pouze tato soutěž se mohla „pochlubit“ sta-
tutem mezinárodní. Již tradičně se turnaje 
účastní tým z Ochodnice, a ne jinak tomu 
bylo i letos. Slovenští přátelé si vedli zname-
nitě a po zásluze si opět odvezli pohár urče-
ný vítězům.

Odpoledne se sportovní soutěže pře-
sunuly blíže k centru dění. Ke klasickým 
odvětvím patří souboje v páce. Rovněž le-
tos se zúčastnil velký počet siláků ve všech 
věkových kategoriích, ani o souboje dívek 
a žen nebyla nouze. Novou disciplínou se 
pro letošní rok stal stolní fotbal. Na dvou 
stolech se odehrál nejeden zajímavý zápas, 
některé dvojice hrály pro zábavu, na jiných 
byl patrný zájem ukázat se v nejlepší formě 
s touhou vyhrát některou z hodnotných cen.

V rámci podvečerního programu byli ti 
nejlepší pozváni na pódium a odměněni.

Všem účastníkům sportovních klání 
moc děkujeme za aktivní účast. K vidění 
byly urputné souboje, nadšené výkony ná-
sledovány gejzírem radosti z výhry, sportu-
jící mládež i dospělí si jistě odnesli nevšed-
ní zážitky a rádi se zapojí i v roce příštím, 
v roce 2013.

Ohlédnutí za
sportovní částí

V minulém čísle Doberských listů jste 
si mohli přečíst množství informací o pří-
pravě, samotném průběhu této významné 
akce, jejích vrcholech i stinných strán-
kách. Dnes se budeme věnovat dopolední 
části Velké Doberské 2012, která byla ve 
znamení sportu.

Od ranních hodin byl v areálu zazname-
nán čilý ruch. Rozhodčí jednotlivých disci-
plín připravovali sportoviště a dopisovali 
účastníky do prezenčních listin a tabulek. 
Nejvíce zájemců přilákal turnaj v nohejba-
lu, proto se hrálo hned na třech kurtech, 
aby vše bylo zvládnuto v souladu s časovým 
plánem celé akce.

Tato soutěž probíhala v relativním kli-
du v porovnání se soutěží ve vodní kopané, 
která se odehrávala v těsném sousedství 
a přilákala pozornost mnoha diváků. Na 
rozdíl od loňských klání v mělké vodě byli 
letos účastníci „vyzbrojeni“ ochrannými 
přilbami - a toto opatření se ukázalo jako vý-
znamné, neboť zabránilo možným úrazům.
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Výsledkový servis sportovní části Velké Doberské 2012:

Malá kopaná  1. Kysučan  (Ochodnica)
  2. Buldoci z Dobré
  3. Obecní úřad Dobrá

Vodní fotbal  1. Jan Šulík a spol.
  2. Ondřej Gryžboň a spol.                
  3.  Josef Svoboda a spol.

Stolní fotbal kategorie starší 1.  Ochodnica
  2.  Eva a Pavel Březinovi
  3.  Ondřej Kolek a Jiří Skarka                                    
 kategorie mladší 1.   Kamila Žvaková a Jakub Hrabec
  2.   Simon Křižák a Kamil Kisza
  3.   Jakub Sklář a Matěj Gadlina      

Nohejbal  1.   Jiří Štec a jeho team
  2.   Evžen Kurka a jeho team    
  3.   Miroslav Pavlásek a jeho team

Páka dívky 1.   Michaela Hrabcová
 chlapci 1.   Marek Hrabec
 ženy 1.   Pavlína Prollová
 muži 1.   Adam Bilko                   
 

Blahopřejeme oceněným a ostatním přejeme mnoho sportovních zážitků. 

Mgr. Milan Stypka

Stolní fotbal slavnostně předán
Dárek je ve správných rukou

za to, aby mohli na obecní akci prezentovat 
své služby pro nemocné, starší a nemohoucí 
občany. 

Jak již bylo napsáno v minulém čísle Do-
berských listů, zájem ze strany návštěvníků  
o program pro děti a o bezplatné zdravotní 

Vše začalo v létě návštěvou pracovníků 
Charity Frýdek-Místek na Obecním úřadě  
Dobrá. Přišli představitelům obce nabíd-
nout, že mohou na Velké doberské zajistit 
program pro děti a možnost  zdravotních 
služeb,  např. měření  tlaku  či cukru v krvi 
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služby byl opravdu veliký. Stánek zdravot-
ních služeb byl doslova v obležení. Kolem 
šestnácté hodiny zdravotní sestry vyčerpaly 
všechny zásoby testovacích proužků do glu-
kometru, takže kdo přišel později, mohl si 
již jen nechat změřit tlak.

Libor Mlčák, člen zastupitelstva a obecní
rady, se rozhodl za toto zpestření programu 
Charitu Frýdek-Místek ocenit a věnoval jí 
stolní fotbálek. Charita tento dar s potěše-
ním přijala a bylo dohodnuto, že vhodnou 
příležitostí k předání bude čtvrtek 27. září, 
kdy se současní i bývalí zaměstnanci se-
jdou na slavnostním posezení u příležitosti 
20 let od založení organizace.

Slavnostního předání stolního fotbálku, 
určeného klientům Oázy pokoje pro psy-
chicky nemocné, se za obec Dobrá zúčast-
nili Jiří Carbol, Libor Mlčák a Milan Stypka. 
Jmenovaní pánové poděkovali pracovníkům 
Charity Frýdek-Místek za účast na Velké 
doberské 2012, popřáli jim mnoho zdaru 
v jejich náročné a fi nančně nedoceněné prá-
ci  a pozvali je na další ročník.

Stolní fotbálek pak hned společně vyzkou-
šeli, kdy spojené mužstvo Charity a města
Frýdek-Místek porazilo mužstvo Dobré těs-
ným výsledkem 4:3.

Drahomíra Gongolová

     Také druhý stolní fotbal našel uplat-
nění. Přesně podle dohody jej zástupci obce 
předali dětem ve školní družině. Slavnostní 
vhazování provedla paní ředitelka školy, 
Mgr. Radka Otípková. Ihned poté se do hry 
pustili přítomní žáci, mnozí z nich se od hry 
nedokázali odtrhnout a rodiče si na své rato-
lesti museli tentokrát chvilku počkat. Snad 
také za zdmi školy hra pomůže dětem z dru-
žiny přečkat dlouhou chvíli.
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SPORTOVNÍ DEN  
SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY

Nejmenší děti měli za úkol projet co 
nejrychleji slalom na koloběžce. Naší tro-
jici – Matěj Šlachetka (3. A), Lukáš Bubík 
a Jakub Garcia (oba 3. B) – se vedlo skvěle, 
všichni tři hoši se snažili ze všech sil a nako-
nec z toho na úvod bylo třetí místo. Opravdu 
dobrý začátek. Poté následovala další sou-
těž – slalom s pálkou a míčkem a různými 
úkoly. Ta byla určena starší věkové katego-
rii a naši mladíci – Filip Tomančák (4. A), 
Tomáš Valošek (5. A) a Martin Sekanina 
(5. B) nezklamali a dokázali udržet skvělé 
pořadí i po druhé disciplíně. Pak bychom se 
museli „rozdvojit“, abychom dokázali buď 
svými hlasivkami podpořit náš tým basket-
balistů, kteří měli za úkol vsítit co nejvíce 
košů, nebo setrvat na trávníku fotbalového 
hřiště a napjatě sledovat střelecké pokusy 
nejstarších chlapců na branku. Ať jsme si 
zvolili „basket“ nebo „střelbu na bránu“ 
neprohloupili jsme. Proč? 

Protože trojice ve složení Jakub Šaněk, 
Petr Vojtovič (oba 7. A) a Jan Pohludka (7. B)
přeházela ostatní týmy a ve své soutěži 
zvítězila. Rázem jsme se jako obec v prů-
běžném hodnocení objevili na předních 
místech. Teď záleželo na umění našich nej-
starších hochů – trefi t různě obodované 
pytle umístěné ve fotbalové brance a získat 
ze všech pokusů jako trojice nejvíce bodů. 
Trojice z Dobré - Matěj Hanke a Jakub Alexa 
(oba 8. B) a Martin Šimík zahajovala celou 
disciplínu. Nevedlo se jim špatně, dvakrát 
dokázali trefi t ten nejobtížněji dosažitelný 
prostor fotbalové branky a dosáhli celkem 
deseti bodů. Bude to stačit? Budou ostatní 

Rok se sešel s rokem a druhá sobota 
měsíce září znamená spojení dětí, mládeže 
i dospělých ze všech deseti obcí Sdružení 
obcí povodí Morávky. První ročník sportov-
ního dne se uskutečnil před rokem v Dobré 
a vzhledem k tomu, že si u nás vedli nejlépe 
sportovci z Nošovic, přestěhoval se – přesně 
podle pravidel – druhý ročník do příjemného
areálu za budovou základní školy v soused-
ních Nošovicích. 

Již s předstihem byl znám nejen termín 
sportovního dne, ale také všechny disciplíny
– pro každou ze čtyř věkových kategorií dětí 
a dvě pro dospělé účastníky. S nominací na-
šich juniorů pomohl pan učitel Jiří Šmahlík 
a že měl šťastnou ruku, o tom se dočtete níže 
v textu.

Ale jaký byl ten druhý ročník v Nošovi-
cích? 

Z řady přívlastků si můžete – milí 
čtenáři – udělat obrázek i představu sami. 
Zamračený, ale ne deštivý (počasí), nadše-
ný (diváci a fandové), bojovný (sportovci – 
junioři), nadějný (postupně za sebou jdoucí 
disciplíny juniorů), velkolepý (po skončení 
juniorské části štafetou ve skákání v pytli), 
neradostný (po první soutěži dospělých), 
zoufalý (stejně jako hody naší dvojice vajíč-
kem), spokojený (konečné umístění obce) – 
ale zkusme se podívat podrobněji.

Všechno začalo slavnostním nástupem 
před bannery se znaky přítomných obcí, 
jejichž sportovci byli oděni ve slušivých 
dresech (naše obec má dresy sytě modré), 
byla oznámena stanoviště disciplín a druhý 
ročník Sportovního dne SOPM mohl začít.     
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družstva úspěšnější? Nesehraje svou roli 
nervozita střelců dalších týmů? Dovolte mi 
zrychlení – některá ostatní družstva si vů-
bec nevedla špatně, byly to „nervy“ – sledo-
vat všechny střely a v duchu počítat celkové 
součty jednotlivých obecních týmů – až do 
posledního kopu nebylo jasné, zda se to naší 
trojici podaří. A podařilo se – oněch deset 
bodů bylo „zlatých“! A před závěrečnou 
disciplínou juniorské části – společnou šta-
fetou ve skákání v pytlích (skákali postupně 
všichni členové našeho týmu) jsme si moh-
li dělat naděje největší, jen nic nepokazit 
a držet se pravidel. Představte si fotbalové 
hřiště a na něm v odstupech 8 – 10 metrů 
členy každého obecního týmu – který z nich 
dosáhne koncové čáry, vyhrává.

(Poznámka autora: Moc mě mrzelo, že 
jsme s sebou neměli našeho mediálního 
spolupracovníka a nenasnímali právě tuto 
závěrečnou disciplínu. Bohužel v tutéž dobu 
naši hasiči slavili výročí vzniku sboru na 
Spartě a fotovideotechnika byla právě tam.)       

Ale zpátky ke štafetám. Byl dán pokyn 
ke startu a zraky všech přítomných se upí-
raly na modré dresy našich juniorů. Zprvu 
ztráceli, ale postupně dotahovali čelo barev-
ného hada. Uprostřed hřiště se pohybovali 
na třetím čtvrtém místě a pak se schylovalo 
k závěrečnému fi niši a „do pytlů“ se dostá-
vali ti nejstarší. Naše družstvo si chtělo za 
každou cenu uchovat naději na vítězství 
v celé juniorské části, bojovali všichni 
a jako jeden muž stahovali náskok na čelo 
závodu. Nakonec do cílové pásky dopadli 
na druhém místě! Po protestu a následné 
diskvalifi kaci vítězné štafety se zaskvěl ná-
zev naší obce na místě prvním a to zname-
nalo 1. místo i celkově!!! Nádherné pozdní 
odpoledne pro všechny přítomné z Dobré. 

Reprezentovat svou obec takovým způso-
bem znamená i něco k ní cítit. A chlapci
svým odpovědným přístupem po celou dobu
soutěže dokazovali, že vědí, za koho a za co 
bojují – od těch nejmenších až po ty nejstar-
ší bylo zcela patrné, že do Nošovic nepřijeli 
jen strávit příjemné odpoledne, ale aktiv-
ně si změřit síly s ostatními sobě rovnými 
z okolních obcí. Ocenění, přijetí dortu a po-
háru pro vítěze, následné fotografování, 
objímání a možná i slzy radosti a hrdosti 
v očích přítomných dospěláků z Dobré – to 
už byla jen třešnička na onom dortu (o který 
se naši hoši rádi rozdělili i s ostatními dět-
mi), který chutnal stejně sladce jako pocit 
vítězství.

Sportování zdaleka nekončilo. Na řadu 
se dostali muži a ženy z každé obce. Nejprve 
změřili síly ve štafetovém běhu, v jehož rám-
ci se vozilo na kolečkách, střílelo, plnily se 
sklenice vodou – vše bylo sice pojato skoro 
jako legrace, ale všem se jednalo o hodně. 
Body z juniorské části platily stále a sčítaly 
se s body z dospělých kategorií. Naše čtve-
řice ve složení Patra Sekaninová, Monika 
Garciová, Josef Svoboda a Petr Tománek si 
vůbec nevedla špatně, jen se trochu zdrželi 
při střelbě ze vzduchovky. Naděje na zisk 
úplného vítězství stále existovala. Jenže…
každý ročník je zakončen klasickou soutě-
ží (ta se nemění a vždy zůstává) – hodem 
čerstvým vejcem ve dvojicích – jeden hází, 
druhý chytá a tak stále dokola a na větší 
vzdálenost. Po loňském fi asku byla letos 
nominována nová dvojice – Petr Tománek 
a Josef Svoboda (snad proto, že oba dva 
pracují na stejném pracovišti a mohli s vejci 
trénovat během přestávek). V rámci první-
ho ročníku naše dvojice skončila působení 
po prvním hodu vejcem, a ptáte-li se, jak 
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výrazně je předčila ta letošní, odpověď se mi 
nepíše lehce – pánové si mezi sebou hodili 
dvakrát a skončili na úplném konci výsled-
kové listiny. Po euforii z výsledku juniorské 
reprezentace přišlo zklamání. Nakonec z toho
bylo pro naši obec celkové třetí místo, vítěz-
ství obhájily sousední Nošovice a vybojovaly 
si jej právě virtuozitou při házení a zejména 
chytání vajíčka.

Chtěl bych poděkovat všem výše vyjme-
novaným, kteří se podíleli na příjemně strá-

veném pozdním odpoledni na hřišti v No-
šovicích, všem reprezentantům naší obce, 
i doprovodu z řad kulturní komise i rodičů 
sportujících dětí. Snad se nám skvělý výkon 
z kategorie juniorů podaří zopakovat i v roce
následujícím a nadšení všech přítomných 
sportovců budiž příkladem i pro ostatní 
mladé lidi z naší obce. Díky, kluci!

Smích léčil aneb
Miroslav Donutil v Dobré

Úvodem článku mi dovolte krátkou 
omluvu a zároveň vysvětlení. O návštěvě 
pana Miroslava Donutila v Dobré a termínu 
jeho vystoupení se vědělo několik měsíců, 
informace však zůstala za zdmi obecního 
úřadu (a to je dobré zjištění), a objevila se 
poprvé až v minulém vydání Doberských 
listů a byla načasována spolu s výlepem 
plakátů zvoucích na tuto akci. Bylo zřejmé, 
že předprodej vstupenek naznačí zájem 
o účast na další z kulturních akcí v naší 
obci. A stalo se. Kdo zaváhal a neobjednal 
si vstupenky téměř okamžitě telefonicky 
nebo mailem, byl později zklamán, neboť 
vstupenky na představení pana Miroslava 
Donutila byly vyprodány v rekordně krát-
kém čase – za dva a půl dne! Jen dodám 
– ti z vás, kteří svůj mail odeslali na uve-
denou adresu ze svého úhlu pohledu včas, 
a nakonec nebyli mezi šťastnými majite-
li vstupenek, musí pochopit, že jednot-
livé příchozí maily byly brány postupně, 
přesně podle data a hodiny odeslání a při-
jetí.

     A jaký byl ten dlouho očekávaný večer 
s panem Donutilem?

Jedním slovem – skvělý! Pravdou je, že 
Mistr slova málem do Dobré nedorazil – jak 
přiznal hned po vstupu do své šatny a před 

ré
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A ještě malá poznámka závěrem – možná
potěší všechny neuspokojené, kteří se ke 
vstupenkám prostě tentokrát nedostali. Při 
odchodu ze sálu jsme se s panem Donutilem 
domluvili na dalším termínu jeho návštěvy 
u nás v Dobré – přijede opět v květnu příš-
tího roku a přijede – teď jej cituji – moc rád.

začátkem zvukové zkoušky, musel den před-
tím po deseti letech zrušit představení v Ná-
rodním divadle a požádat slavného neurolo-
ga o pomoc, protože byl téměř nepohyblivý. 
Samotné vystoupení pak zvládl vsedě s vý-
jimkou čtyř písniček, z nichž tu poslední 
– Pramínek vlasů – zpívalo celé osazenstvo 
sálu. Přítomní diváci tím dali jednoznač-
ně najevo svou spokojenost s programem, 
v němž nechyběly očekávané historky Mis-
trovy i jeho přátel, vtipný popis nenadálých 
situací z herecké branže plné naschválů, 
nepochopitelných sázek a černého humoru 
– všechny historky Mistr sám prožil nebo 
je slyšel z vyprávění svých blízkých přátel. 
A jak sám zdůraznil, nic k nim nepřidal, 
ani je nevymyslel. Sluší se podotknout, že 
z okruhu svých kolegů – herců nikoho ne-
jmenoval, své přátele však vždy pojmeno-
val a nejfrekventovanějším z nich byl silák 
Franta Kocourek.

Kdo z přítomných diváků čekal jiný 
průběh večera, mohl odejít zklamán. Kdo 
však věděl, jakým vypravěčským umem pan 
Donutil disponuje a jakým skvělým bavičem 
je, ten se na večer 5. října 2012 nutně musel 
těšit a nakonec si i přijít na své.

Podzimní úklid – putující kontejnery opět v akci!
S nástupem podzimu nastává i v naší obci doba úklidu. Obec i tentokrát chce být Vašim 

snahám nápomocná, a proto i v tomto období organizuje „putování“ velkoobjemových kon-
tejnerů po obci.

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, autobaterie, veškerý elektroodpad, 
léky, apod.), odpad doutnající a náchylný k samovznícení.
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Podzimní akce bude podobná těm, které se pravidelně konají vždy na jaře a v této době. 
Kontejner bude přistaven v ranních hodinách do určené lokality (dle rozpisu uvedeného 
níže), a opět spoléháme na uvědomění všech občanů, kteří chtějí možnosti zbavit se nepo-
třebných věcí využít, aby nepřeplňovali zbytečně kontejner (následující den bude opět čekat 
prázdný, jen na vzdálenějším místě) a nedávali do něho věci, které tam nepatří. Kontejner 
bude na daném místě – dle rozpisu - opět pouze jeden den.

Akce „putující“ kontejner je určená všem občanům. Někteří budou opět rychlejší, než ti 
druzí, ale přes veškerou snahu nejde vždy uspokojit všechny.  Snažíme se, aby těch nespo-
kojených bylo co nejméně. Zbavte se – prosím – svých „přebytků“ touto cestou – jedná se 
o inteligentní formu s jasným důrazem na čistotu prostředí kolem nás. Děkujeme. 

Rozpis kontejnerových stání:

29. října u trati ČD naproti č.p.281 (železniční přejezd na Špici)
  u trati ČD naproti č. 463 (za autobusovou zastávkou na Špici)

30. října stará dědina – před velkoskladem zeleniny (u pana Urbance)
  za mostem na Hliník naproti č.p. 181

31. října u hřiště TJ Sokol Dobrá
  u bytovky č.p. 309 u bývalého dřevoskladu

1. listopadu u mostu na Skalici
  u Kačabaru , boční vjezd na hřiště Sparta

2. listopadu stará autobusová zastávka na Skotni, bývalá cesta na Pazdernu
  autobusová zastávka U Lesa ( u p. Křibíka)

5. listopadu na Kamenci naproti č.p. 722
  směr Frýdek-Místek naproti č.p.146 (u hřbitova)

6. listopadu k Nošovicím naproti č.p. 650
  směr Nošovice u vlečky do pivovaru

7. listopadu u hřiště základní školy- park. plocha ze strany od rest. Sýpka

8. listopadu Vrchy – u vodojemu
  u studny – bývalá cesta na Pazdernu naproti č.p. 184

Vážení občané, pomozte dobré věci – mějte na paměti životní prostředí
ve svém okolí. Děkujeme. 
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Kontejner na sběr biologického -  letos naposledy
pátek 26. října 2012

Opět začnu poděkováním všem občanům, kteří si v krátké době osvojili možnost odvo-
zu a uskladnění trávy, malých větví a podobného biologického odpadu ze svých zahrá-
dek do zeleného kontejneru, který bývá umístěn za budovou obecního úřadu. Během po-
sledního záříjového víkendu jste nashromáždili téměř 4 tuny biologicky rozložitelného 
materiálu (BRO), což je ve srovnání s posledním sběrem opět navýšení. Znamená to, že 
jste si na možnost uložení BRO zvykli, a to je moc dobře.
     Akci opět zopakujeme – v letošním roce to bude naposledy -  a kontejner se objeví na 
známém místě za budovou obecního úřadu a bude k dispozici od pátku (ranních hodin) 
26. října 2012 do neděle 28. října 2012. 
     Kontejner je vždy přistaven v pátek v ranních hodinách a odvážen v pondělí také 
v ranních hodinách – kvůli dalšímu zpracování v provozovně Frýdecké skládky a. s. 
v Bruzovicích.

Mohlo by vás zajímat…
Odvodnění místních
komunikací (odstranění 
kaluží)

…v současné době evidujeme 6 žádostí 
občanů stran tvořících se kaluží po vydat-
ných deštích. Vzhledem k tomu, že převážná
většina se objevuje v lokalitách „zasaže-
ných“ výstavbou splaškové kanalizace (II.
stavba), je obec povinna občany těchto 
problémů zbavit  -  opravy MK a odstraně-
ní nežádoucích kaluží by probíhaly rychleji, 
avšak je-li opravou dotčena MK, je nutné 
postupovat podle stavebního zákona, navíc 
je řízení v dikci Magistrátu města F-M – 
musí být zpracována projektová dokumen-
tace se souhlasnými stanovisky dotčených 
orgánů a povolením vstupu všemi správci 
sítí – voda, plyn, elektřina, telefon…. atd..

Místní komunikace
(MK) – opravy

…v současné době a k datu 15.10.2012  
obec  eviduje 12 žádostí o opravu MK. Evi-
dence obsahuje jméno žadatele, datum 
podání žádosti, stručný popis stavu komu-
nikace (fotodokumentaci), způsob opravy 
(navržený investiční komisí) a celkové ná-
klady opravy.

Navržené způsoby oprav jednotlivých 
komunikací jsou různé, od použití recyklátu 
až po vyfrézování a následnou pokládku as-
faltu (balené směsi) o různé vrstvě.

Celkové náklady oprav činí cca 3 mil. Kč.
Rada obce má v úmyslu tyto opravy řešit po 
celcích dle způsobu oprav, realizovány bu-
dou v období - jaro 2013 – podzim 2014, na 
základě řádného výběrového řízení na do-
davatele oprav.
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Chodníky – rekonstrukce, 
výstavba – aktuální stav

…obec aktuálně „pracuje“ na dvou 
chodnících – „Chodník – směr Pazderna“ 
– jsou oslovováni vlastníci pozemků dotče-
ných budoucí výstavbou, zajišťování sou-
hlasných stanovisek „se zadrhlo“ na jed-
nom dědickém řízení.

Druhý chodník „Centrum obce“ je roz-
dělen na několik etap (ale územní řízení 
probíhá na celek!) – 1. stavbou je rekon-
strukce stávajícího chodníku – od zastávky
autobusu Dobrá  střed po křižovatku u rest. 
Pántlík, 2. stavbou bude nový chodník na 
protější straně – od Oráče po křižovatku 
u Pántlíka a 3. stavba – nový chodník – jako 
pokračování (viz 2. stavba) směr železniční 
přejezd – ukončen bude před přejezdem.

Byla uskutečněna schůzka s majiteli
pozemků dotčených výstavbou. Obec 
shromáždila většinu podepsaných smluv 
o smlouvách budoucích. O dalším postupu 
budete informováni.    

Multifunkční areál
…před Velkou Doberskou 2012 byl po-

sílen rozvod elektřiny v areálu – všechny 
stánky i aparatura fungovaly bez problémů,
následně byla provedena úprava pódia 
– schody z přední strany byly  jednak zú-
ženy, ale také přemístěny na boční stranu 
– připravuje se úprava sociálního zařízení 
/zateplení budovy…/  a postupně se budou 
řešit opravy a úpravy povrchu hřiště na te-
nis, nohejbal atd., připravuje se obnovení 
nátěrů čar pro některé druhy sportů, a další 
– dle „dohadovacího“ řízení s dodavatelem 
stavby.

Areál „Sparta“
…na základě závěrů z několika ofi ciál-

ních setkání vedení FO TJ SOKOL Dobrá 
a obce je „na stole“ plán řešení tréninkové 
plochy pro fotbalisty, pokračuje spolupráce 
při jednání s ČEZ o přemístění sloupu VN, 
dále se jedná o využití volného území areálu 
pro kulturní a společenské potřeby jiných 
složek i obce samotné.

Základní škola
…aktuálně čekáme, zdali naše obec 

obdrží dotaci ze SFŽP na zateplení budo-
vy, včetně výměny oken a dveří – veřejnou 
informací (na internetových stranách mi-
nisterstva) je fakt, že obec Dobrá – spolu 
s ostatními žadateli „nad čarou“ – čeká na 
podpis ministra ŽP. Tato skutečnost vyvo-
lala diskuzi již v rámci jednání rady obce 
a jediným řešení se jeví přijetí úvěru na do-
fi nancování náročné a nákladné stavby (do-
tace nepokryje celé fi nancování stavby…). 
Přijetí potřebného úvěru schválilo následně 
zastupitelstvo obce. Připravuje se výběrové 
řízení na bankovní instituci, která úvěr obci 
zprostředkuje za nejvýhodnějších podmí-
nek. Vzhledem k havarijnímu stavu někte-
rých částí budovy byla obec připravena si-
tuaci řešit vlastními prostředky (v případě 
nepřiznání dotace…).

Základní škola má ve svém krátkodo-
bém plánu zahrnuty některé samostatné 
aktivity, jejichž realizace přímo navazuje 
na případnou přiznanou dotaci a násled-
nou rekonstrukci budovy školy - jedná se 
o výstavbu dopravního hřiště v areálu školy 
a zpřístupnění atria školy a sousedního cvič-
ného pozemku. 
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Mateřská škola   
…v návaznosti na navýšení počtu dětí 

v MŠ ve školním roce 2012 – 2013 se obec 
rozhodla rekonstruovat (nutnými stavební-
mi úpravami připravit k provozu…) jednu 
třídu pro 24 dětí. Nová třída je v provozu 
od 1.9.2012 v budově „staré školy“,  usku-
tečnila se zde již první rodičovská schůzka 
a vše bylo shledáno (i ze strany rodičů) 
vyhovujícím, včetně dovážky jídla apod. 
Celková cena díla : 1.1 mil. Kč. (viz foto na 
přebalu).

Územní plán obce
…bylo ukončeno výběrové řízení na do-

davatele. Vítězem a dodavatelem nového 
ÚP se stalo Urbanistické středisko Ostra-
va, zpracovatel dosavadního platného ÚP, 
včetně všech jeho změn. Veškeré termíny 
a podrobnosti byly předneseny na posled-
ním jednání ZO přímo zpracovatelem. Na-
jdete je rovněž na jiném místě DL. 

Zimní údržba
…v průběhu roku byl doplněn plán zim-

ní údržby. Správce obecního majetku dispo-
nuje mapou, na níž jsou uvedeny všechny 
místní i jiné komunikace a prostory, kde se 
provádí zimní údržba – ve třech kategoriích, 
podle priorit. Smluvní vztah se současným 
dodavatelem služby končí v r. 2015.

Kosení
…byl vyhotoven nový, aktualizovaný 

plán kosení obecních ploch. Je velmi ná-
ročné dvěma (někdy jen jedním…) veřejně 
prospěšnými pracovníky zvládnout celou 

plochu a řádně ji pokosit v termínech da-
ných OZV o veřejné zeleni (byla schválena 
na posledním jednání ZO).

Veřejně prospěšné práce 
(VPP)

…aktuální stav pracovníků VPP na obci 
jsou dva – ze seznamu pracovníků dopo-
ručených Úřadem práce ve FM je velmi 
obtížné vybrat někoho vhodného. Mnozí 
případní zájemci nesplňují podmínky zařa-
zení do takové pracovní činnosti z důvodů 
zdravotních, věkových nebo jiných. Seznam 
jmen zpracovaný ÚP ve F-M je tedy pouze 
vodítkem, uchazeči odmítnou tuto práci 
ihned při první návštěvě (pohovoru) na OÚ 
Dobrá. Navíc není možné ani navýšit kvótu 
VPP, neboť ÚP nedisponuje dostatečnými 
fi nančními prostředky (stát platí část mzdy 
a obec doplácí zbytek…). Z tohoto důvodu 
jsou období, kdy tito VPP ani ve spolupráci 
s našimi stálými zaměstnanci nejsou schop-
ni obsáhnout všechny úkoly.

Veřejná služba (VS)
…zde je situace ještě žalostnější  -  v první

vlně (v březnu 2012) nabídl ÚP seznam s cca 
30 jmény našich občanů, skutečností bylo 
odmítnutí všemi občany z řad nezaměstna-
ných, kteří na seznamu fi gurovali – část jich 
donesla lékařské potvrzení o neschopnosti, 
část se „vyvázala“ z evidence ÚP a stali se 
z nich drobní řemeslníci apod., v současné 
době – z druhé vlny z června 2012  - pracu-
je na obci v rámci veřejné služby (20 hodin 
týdně) 1 žena. Situace v oblasti VS – stejně 
jako VPP – nebude v nejbližší době lepší!
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Časový průběh pořízení územního plánu (ÚP) Dobrá

1. Pořízení ÚP schválilo zastupitelstvo obce.  
2. Pořizovatel zpracuje návrh Zadání ÚP a zveřejní návrh po dobu 30 dnů. Do 30 dnů po 
 doručení dotčené orgány (DOS) a KÚ mohou uplatnit požadavky a každý své připo-
 mínky (§ 47 zák. č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona (SZ)). Po uplynutí lhůty pořizo-
 vatel upraví návrh zadání na základě uplatněných požadavků a podnětů  a předloží je 
 zastupitelstvu obce ke schválení.
3. Na základě schváleného zadání ZO nechá zpracovat návrh územního plánu  zpracova-
 telem (ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo (SOD) uzavřenou mezi Obcí Dobrá a zpra-
 covatelem).
4. Po zpracování návrhu pořizovatel oznámí konání společného jednání nejméně 15 dnů 
 předem. DOS a okolní obce – 30 dnů od společného jednání vydají stanoviska, DOS 
 může požádat o prodloužení lhůty na vydání stanoviska o 30 dnů (§ 50 SZ).
5. Posouzení návrhu Krajským úřadem -  do 30 dnů (§ 51 SZ)
6. Po posouzení se koná veřejné projednání (§ 52 SZ) oznámené veřejnou vyhláškou nej-
 méně 30 dnů předem. 
7. Vydání územního plánu opatřením obecné povahy (OOP) – veřejná vyhláška po 
 schválení v zastupitelstvu. Účinnost 15 dne po vyvěšení  OOP.
  
1.   Zpracování zadání                              min. 30 dnů
2.   Veřejná vyhláška + projednání                                     15  + 30 = 45 dnů  
3.   Lhůta na základě smlouvy s obcí 
      na zpracování návrhu ÚP projektantem - dle SOD       90 (100) dnů
4.   Společné jednání                15 + 15 + 30 = 60 dnů
5. Úprava návrhu ÚP po společném jednání 14 dnů 
6.   Posouzení KÚ MSK                                              30 dnů
7.   Zpracování OOP                                 min 15 dnů
8.   Veřejné projednání                  15 + 30 = 45 dnů 
9. Úprava návrhu po veřejném projednání 10 dnů
10.  Schválení OOP v zastupitelstvu + vyhlášení veř. vyhl.          15 dnů
11.  Každé zpracování veř. vyhl. a rozeslání podle správního řádu  3 x 30 = 60  dnů
12. Čistopis ÚP návrhu po vydání 14 dnů 

Celkem lhůta (1-12) = min. 428 dnů (438 dnů v případě zpracování konceptu) 

Lhůty jsou podle zákona, nelze je zkrátit ani změnit, a jsou stanoveny podle stávajícího zně-
ní SZ, prodlužují se, pokud dojde k problémům při společném jednání (dohadovací řízení 
s DOS) nebo veřejného projednání (nutnost větší úpravy návrhu ÚP s nutností opětovného 
projednání). 

 Ing. arch. Petr Gajdušek
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OBEC DOBRÁ
Obecně závazná vyhláška obce Dobrá

č. 1/2012,
k ochraně zeleně v zástavbě

a ostatní veřejné zeleně

Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém 11. zasedání dne 24.9.2012 usnesením č. 9.1., vydává 
podle ustanovení § 10 písm. c) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

U p o z o r n ě n í
Důrazně upozorňujeme všechny podnikatelské subjekty na nutnost využívání systému 

odpadového hospodářství v obci. Tento text vznikl na základě neutěšené situace na místech 
kontejnerových barevných nádob. Zde se začaly v poslední době hromadit papírové krabice, 
kartony a další obalový materiál. Ten patří do nádoby na papír. Pokud si podnikající subjekt 
nechce přidělávat práci a tento papír nehodlá umístit do nádoby, může využít druhé mož-
nosti a tou je odevzdání „přebytků“ tohoto typu v areálu Autovrakoviště pana Jakuba Milaty 
– zde je může zpoplatnit v souladu s platným ceníkem výkupu surovin. Žádná další možnost 
není na území obce dovolena.

N a b í d k a   s p o l u p r á c e
Vzhledem k narůstajícímu počtu kulturních, sportovních, společenských, investičních 

a jiných aktivit ze strany vedení obce nabízíme všem občanům starším 15 let spolupráci. 
Přivítáme osobní setkání s každým, kdo si myslí, že by jednak sám chtěl, jednak by byl scho-
pen přispět svým dílem a aktivní prací k rozvoji medializace všech výše uvedených činností. 

Ve spolupráci s autorem našich obecních video materiálů panem Michalem Návratem 
pozvednout jejich úroveň realizací rozhovorů a vedením dialogů s účastníky akcí a přiblížit 
tak vše podstatné široké veřejnosti  - to je záměrem nabízené spolupráce, stejně jako podíl 
na přípravě akcí, jejich průběhu a hodnocení.

Tedy – oplýváte slušnou slovní zásobou, jste komunikativní, rádi se setkáváte se zajíma-
vými lidmi a jejich příběhy, nejste nervózní nebo jste schopni pomoci při nastavení strategie 
kultury a sportu v obci? Odpověděli jste si vícekrát ano? Pak neváhejte a kontaktujte vedení 
obce – místostarosta@dobra.cz

Těšíme se na Vás!
                                                                                                                    Mgr. Milan Stypka
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Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování 
 čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné 
 zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).

2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce.

Čl. 2
Ochrana veřejné zeleně

1. Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravidelných 
 sečí. Četnost sečí je minimálně dvakrát ročně, přičemž první seč musí být provedena do 
 15. 7. příslušného kalendářního roku a druhá seč do 30. 9. příslušného kalendářního 
 roku. 

2. Vymezení ploch veřejné zeleně na území obce, na kterých je uložena povinnost podle 
 odstavců 1 tohoto ustanovení, je provedeno v grafi cké podobě v příloze č. 1 této obecně 
 závazné vyhlášky.

Čl.3
Sankční ustanovení

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako pře-
stupek1) nebo jiný správní delikt2), nejde-li o trestný čin.

1) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
2) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Jiří Carbol, starosta                                                                          Mgr. Milan Stypka, místostarosta
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Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 7.11.2012 a 5.12.2012
vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 
– bývalé foto.

SVOZ PNEUMATIK
Frýdecká skládka, a.s., Frýdek-Místek informuje o svozu pneumatik v obci Dobrá dne 
12. 11. 2012.
Občané obce Dobrá mohou pneumatiky svážet za budovu Obecního úřadu Dobrá do 
neděle 11. 11. 2012, včetně. Následující den, pondělí 12. 11. 2012, bude Frýdeckou 
skládkou proveden odvoz navezených pneumatik.

➢ 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

Sbírka se uskuteční:  dne 26.11.2012  
    čas 9:30 – 11:30  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
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. : 224 316 800, 224 317 203
Děkujeme za Vaši pomoc.

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

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

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
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ČEZ Distribuce, a.s. 
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. §25 odst. 3 písm. g) z.č. 
458/2000 Sb., v platném znění, si dovoluje-
me požádat vlastníky a uživatele dotčených 
pozemků o odstranění a okleštění stromo-
ví a jiných porostů ohrožujících bezpečné 
a spolehlivé provozování zařízení distribuč-
ní soustavy v majetku ČEZ Distribuce a.s. 
(dále jen „zásah“)

Zásah proveďte v období vegetačního kli-
du od 15. listopadu tohoto roku tak , aby 
byla zachována níže uvedená nejmenší 
vzdálenost větví stromů a jiných porostů 
od nadzemního vedení takto:

• u nadzemního vedení nízkého napětí nn 
 do 1 kV (400/230V) AC:
   - u stromů a jiných porostů, u kterých se 
 předpokládá výstup osob, musí být zacho-
 vána nejmenší vzdálenost větví od holých 
 vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového 
 vedení 1,5 m
    - u stromů a jiných porostů, u kterých se 
 nepředpokládá výstup osob, musí být 
 zachována nejmenší vzdálenost větví od 
 holých vodičů a izolovaného a kabelového 
 vedení 1,5 m

• u nadzemního vedení vysokého napětí vn 
 nad 1 kV do 35 kV AC včetně:
 - u stromů a jiných porostů, na které lze 
 vylézt, musí být zachována nejmenší vzdá-
 lenost větví od holých vodičů 3,5 m od izo-
 lovaného vedení 2,5 m od kabelového ve-
 dení 1,5 m
 - u stromů a jiných porostů, na které nelze 

 vylézt, musí být zachována nejmenší vzdá-
 lenost větví od holých vodičů a izolované-
 ho a kabelového vedení 1,5 m

• u nadzemního vedení velmi vysokého na-
 pětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC včetně:
 - u stromů a jiných porostů, na které lze 
 vylézt, musí být zachována nejmenší vzdá-
 lenost větví od holých vodičů a izolované-
 ho a kabelového vedení 4,5 m
 - u stromů a jiných porostů, na které nelze 
 vylézt, musí být zachována nejmenší vzdá-
 lenost větví od holých vodičů a izolované-
 ho a kabelového vedení 3 m.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je 
zakázáno nechat růst porosty nad výšku 3 m.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti
od vodičů pod napětím uvedené v ČSN 
EN 50110-1 a na internetových stránkách 
http://www.cezdistribuce.cz.

K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou 
vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve 
dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět 
v případě, že se větve stromů a jiných poros-
tů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí 
při pádu ořezané větve stromů a jiných pro-
tostů dotek s vedením. Zásah, při kterém 
by mohla být ohrožena bezpečnost osob 
a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuč-
ní soustavy, můžete provést pouze se sou-
hlasem společností ČEZ Distribuce služby, 
s.r.o.

Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete 



zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční 
služby, s.r.o. na dotčené pozemky a prove-
de zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po 
těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní 
hmota bude uložena v celých délkách do 
jednotlivých hromad na okraji ochranného 
pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy ve-
dení na dotčeném pozemku, mimo komuni-
kace, budov, plotů apod.

V zákonem vymezených případech je nut-
né před plánovaným kácením dřevin spl-
nit oznamovací povinnost popř. si vyžádat 
povolení dle z.č. 114/1992 Sb., v platném 
znění.

Za spolupráci děkuje
Skupina ČEZ

zákaznická linka 840 840 840
www.cezdistribuce.cz
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Základní organizace
zahrádkářů v Dobré

ZO organizace za-
hrádkářů v Dobré letos 
již po dvacáté uspořádala 

výstavu ovoce a zeleniny. 
Pozdní květnové mrazíky docela citelně 

poškodily kvetoucí  ovocné stromy, proto 
letošní úroda ovoce nebyla zdaleka tak dob-
rá jako jiná léta.  Navzdory  menší úrodě 
se našlo dostatek ovoce  i zeleniny a mohli 
jsme se tak pochlubit našimi pěstitelskými 
úspěchy.  

Výstavu osobně zahájil pan starosta Ing. 
Jiří Carbol. Hezké počasí vylákalo naše oby-
vatele, aby se přišli podívat na vystavené 
exponáty. Celou výstavu obohatily výtvarné 
práce dětí z místní školky a základní ško-
ly v Dobré. Aranžování těchto výtvarných 
prací provedly učitelky výtvarné výchovy. 
Díky dobré spolupráci s ředitelkou Základní 
školy Dobrá Mgr. Radkou Otipkovou shléd-
li letos naši výstavu i všichni žáci základní 
školy. Též všechny děti mateřské školky se 
přišly na výstavu podívat. Nepřehlédnutelný 
byl koutek skautů z Dobré. Výstavu již tra-
dičně obohatili svými produkty  ZO včelařů 

Dobrá. Letos nám výstavu zpestřila svými 
výrobky a malováním na perník p. Alena 
Křibíková. 

Mezi zajímavosti určitě patřil vystavo-
vaný stromek citronu od p. Jakubka, který 
měl dozrávající plody a současně i kvetl. 
Celkem bylo vystaveno 54 ks zeleniny, 14 
odrůd brambor, 110 ks jablek, 40 ks  hrušek,
3 odrůdy vlašských ořechů, 4 odrůdy lísko-
vých oříšků. Houby byly letos zastoupeny 
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Pozvánka na drakiádu

krásnými bedlami a  v neděli ráno nám sou-
rozenci Chrobákovi donesli ještě vystavit 
košíček  plný nádherných  praváků.  

V neděli byla vyhodnocená soutěž o  nej-
větší a nejtěžší ovoce . Ceny vítězům předal  
náš  starosta Ing. Jiří Carbol a místostarosta 
Mgr. Milan Stypka. První místo o největ-
ší  a nejtěžší ovoce se už tradičně dělí mezi 
p.  Milana Damka a p. Čestmíra Ježe, druhé 
místo obsadila p. Marie Žižková, jako třetí 
se umístil se svým jablkem p. Lukáš Bařina. 
Každý vystavovatel byl za účast odměněn 
dárkem. 

Všem, kteří se nějakým způsobem podí-
leli na instalaci a zdárném průběhu výstavy 
patří náš velký dík.  

 Předseda  ZO 
Čestmír Jež

Máme tady opět hezký podzim a s ním, jako každoročně, první listopadovou sobotu již 
tradiční „Drakiádu na Vrchách“.

Loňský ročník byl velice úspěšný jak co do počasí, tak i počtem zúčastněných. Ve vzdu-
chu se vznášely více než tři desítky, mnohdy velmi nápaditých, létajících strojů. Nejmlad-
šímu účastníku byly asi tři roky. Věříme, že i letošní ročník bude neméně úspěšný a zveme 
proto všechny příznivce této zábavy na sobotu 3. listopadu „Na Vrchy“.

Hromadný start je v 10.00 hodin, občer-
stvení a sladkosti jsou zajištěny. Vyhodno-
cen bude také nejoriginálnější, amatérsky 
vyrobený drak. Chlapci a děvčata, posbí-
rejte doma své rodiče, babičky a dědečky 
a přijďte se společně pobavit. V případě 
krajně nepříznivého počasí o týden později.

Srdečně zvou organizátoři                          

Za sportovní komisi  Zdeněk Kafka
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Kulturní komise Rady obce Dobrá Vás srdečně zve na:

          KATEŘINSKOU ZÁBAVU
                      NÁMOŘNICKÝ STYL

Program Klubu seniorů Dobrá na IV. čtvrtletí 2012
Středa    24.10.    Beseda s členy mysliveckého svazu o přírodě a zvěři před zimním obdobím
Středa      7.11.    Návštěva Pivovaru v Nošovicích. Sraz před hlavní bránou ve 13:50 hodin. 
                                 Zájemci ať se přihlásí do 31.10.2012
Středa    21.11.    Výroční schůze, která se koná v sále ZŠ v 15:00 hodin 
Středa      5.12.    Mikulášská nadílka v klubovně v 15:00 hodin
Středa    27.12.    Závěr roku v klubovně ve 14:00 hodin

Ostatní středy tj. 3., 17., 31.10., 14., 28.11., a 12.12. 2012 bude klubovna otevřena od 14:00 
hodin.

                                                                                                    Za výbor klubu Čeněk Juřica
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Tato akce se uskuteční 24. listopadu 2012 ve společen-
ském sále Základní školy Dobrá. Začátek akce od 19:00. 

Vstupné činí 100 Kč, v ceně vstupného je i speciální námořnický 
guláš. Předprodej vstupenek bude probíhat od 12. 11. 2012 v no-

vinovém stánku paní Slávky Polákové, zbytek vstupenek se bude 
prodávat také na místě. Proto neváhejte s koupí, neboť kapacita sálu 

je omezena! 
Co nás tedy všechno čeká? Můžete se těšit na skvělou hudbu, výborné 

občerstvení a chybět nebudou ani zajímavé soutěže, jako například soutěž 
o nejoriginálnější, a zároveň také nejlepší kostým aj. Vítěz této soutěže 
pak obdrží poukaz na luxusní večeři pro dva ve stylové restauraci. Pod-
mínkou vstupu na tuto akci je samozřejmě námořnický kostým nebo 

alespoň nějaká jeho část. Přijďte se dobře pobavit. Těšíme se na Vás!
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Základní škola Dobrá informuje…

Evropský den jazyků

Olympijské hry 1. stupně

Již více než celou dekádu si evropské 
školy připomínají nutnost jazykového vzdě-
lávání prostřednictvím oslav Evropského 
dne jazyků. A protože i naše škola si uvědo-
muje, jak důležité je vytvářet u dětí pozitivní 
vztah ke studiu cizích jazyků, i letos si naši 
učitelé doslova vyhráli s přípravou co nejza-
jímavějšího programu. Je skvělé, že se zapo-
jili nejen jazykáři, ale i vyučující nejazyko-
vých předmětů. 

Evropský den jazyků proběhl ve středu 
26. září na 2. stupni, o den později na 1. stupni.
Po slavnostním zahájení, při němž nechy-
běla zpívaná hymna EU, zahájili žákovské 
kolektivy dlouhou pouť po škole a během 
jednotlivých zastávek plnili různé úkoly, 
jejichž společným cílem bylo prohloubit 
v našich dětech zájem o cizí jazyky. 

Žáci řešili hudební a fi lmový kvíz, pra-
covali s textem písně Michaela Jacksona,
v učebně přírodopisu si rozšiřovali anglic-
kou  slovní zásobu v oblasti zvířat, zatímco 
v učebně chemie v oblasti materiálů a che-
mických látek. Dále se zabývali studiem 
anglicismů v češtině a pokoušeli se vytvo-
řit české analogie k některým anglicismům 
(veliká zábava!), jinde řešili matematické 
úlohy v německém jazyce či pronikali do 

Letos byly olympijské hry pro 1. stupeň 
velmi úspěšné. V úterý 17. září ráno se všich-
ni sešli ve školním sále, kde proběhl ofi ciální 
začátek olympijských her. Poté jsme se pře-
místili na školní hřiště, kde po proběhnutí 

základů španělštiny. V neposlední řadě si 
v žákovské dílně promrskali technickou 
slovní zásobu v angličtině a soutěžili ve zna-
lostech britské historie. 

Na prvním stupni byl na programu velký 
jazykový kvíz, hravá anglická matematika 
a britské a americké reálie. Děti se mohly 
i na chvíli vžít do role svých rodičů a praro-
dičů, kdy pro ně byla připravena vyučovací 
hodina s názvem Azbuky se nebojíme. 

Krátce a jasně – Evropský den jazyků se 
na doberské škole opět velmi vydařil. Děku-
jeme všem ochotným kantorům, kteří přilo-
žili ruku k dílu, a těšíme se na další ročník.

    Mgr. Jan Lörinc

kolečka se štafetou vybraní žáci pátých tříd 
zapálili olympijský oheň a zavlála vlajka se 
symbolem olympijských her. Každá třída 
si dodala kuráže svým vlastním pokřikem 
a sportovní zápolení mohlo započít. 

Některé děti projevily nevídané znalosti
britské historie.
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Všechny třídy se předvedly na čtyřech 
stanovištích, které zahrnovaly skok daleký, 
hod do dálky, vytrvalostní běha běh na 60m. 
Opravdu každá třída si vedla bravurně, ale 
na stupínek vítězů si mohlo stoupnout jen 
pár vyvolených. Zvláště prvňáčci bojovali 
jako o život, jedna holčička dokonce skočila 
přes 2 metry do dálky.

V závěru nás čekalo vyhodnocování ve 
třech věkových kategoriích: 1.třídy, 2. a 3. 
třídy a 4. a 5. třídy.Mezi nejlepšími z nej-
lepších byli například: Jana Swierkošová 
z 5.A, Kamil Kisza z 5.A, Marek Matyskie-
wicz ze 4.B a Daniel Klika ze 4.B, Eliška 
Kubíčková ze 3.A, Jakub García ze 3.B.
Celý den se nesl v duchu sportu, všichni 
byli výborní, až na pár vyjímek byli všichni 

slušní, všichni hráli férově. A pokud se to le-
tos některým nepovedlo, povede se to určitě 
příště. Hlavu vzhůru, život jde dál. 

Margareta Baranová, žákyně 7. B

Postup do fi nále ČR v přespolním běhu
Naše škola dosáhla fantastického spor-

tovního úspěchu! Jako jediní zástupci 
Moravskoslezského kraje se naši žáci pro-
bojovali do celorepublikového fi nále v přes-
polním běhu družstev. Ale pojďme pěkně po 
pořádku a řekněme si, co našemu skvělému 
výsledku předcházelo.

V pondělí 1. října nejprve prošla dvě 
naše družstva sítem okrskového kolana sta-
dionu TJ Slezan ve Frýdku-Místku. Bylo to 
družstvo starších žákyň ve složení Kristýna 
Škanderová, Monika Čaganová, Dominika 
Opělová, Kamila Žvaková, Adéla Březinová
a Johana Damková, a družstvo starších 
žáků tvořené Janem Tesarčíkem, Marcelem 
Střížem, Vojtěchem Turoněm, Martinem 
Šimíkem a Markem Paškem. 

Hned ve čtvrtek 4. října následovalo 
okresní kolo v přespolním běhu, tento-
krát na stadionu Stovky ve F-M. Družstvo 
starších žákyň (Kristýna Škanderová, 
Dominika Opělová, Monika Čaganová, 
Kamila Žvaková, Noemi Pěkníková a Adéla
Březinová) zodpovědně vybojovalo krás-
né třetí místo. Družstvo starších žáků 
(Jan Tesarčík, Marcel Stříž, Vojtěch Turoň 
a Martin Šimík) pak podalo zcela mimo-

Tak chutná úspěch – naši reprezentanti v okresním 
kole přespolního běhu.
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řádný výkon, naši chlapci za sebou necha-
li všechny ostatní běžce a z prvního místa 
zaslouženě postoupili do krajského kola.

V krajském kole, které se konalo ve 
čtvrtek 11. října opět na Stovkách, naše 
družstvo starších žáků ve stejném složení 
a v silné konkurenci pěti nejlepších škol 
kraje podalo vpravdě titánský výkon a do-
sáhlo na zlato! Ani mezi jednotlivci jsme 
neměli konkurenci, když Jan Tesarčík z 8. C

vybojoval první místo a Martin Šimík z 9. B 
místo druhé.Toto umístění jim rovněž za-
jistilo postup do celorepublikového fi nále 
v Hradci Králové, kde jako jediní zástupci 
Moravskoslezského kraje budou náš kraj 
reprezentovat. Věříme, že o naší škole uslyší 
celá republika, držme tedy našim statečným 
běžcům palce.

Jitka Drabinová

Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás požádali o pomoc.  V sobotu 3. listopadu 2012 se 
uskuteční jeden z největších běžeckých závodů v ČR pod názvem Hornická desítka. Závod se 
bude konat ve Frýdku-Místku u Národního domu na Palackého ulici. Naše škola se snaží zapojit 
do závodu co nejvíce dětí. Škola, která postaví na startovní čáru největší počet žáků, získá hod-
notné sportovní vybavení – 1. místo – Kč 7 000,-, 2. místo – Kč 5 000,-, 3. místo – Kč 3 000,-, 
4. místo – Kč 2 000,- a 5. místo – Kč 1 000,-. Podpořte, prosím, naši školu účastí Vašeho dítěte. 

Startovné činí 20 korun na žáka. Každý žák na konci závodu dostane tašku s občerstvením 
(oplatek, nápoj, ovoce). Předem přihlášení žáci také obdrží startovní číslo se svým jménem. Běžci 
na stupních vítězů získají ve své kategorii medaile, diplomy a ten nejrychlejší dokonce dort. Třída 
s největším počtem účastníků si navíc od doberského Klubu rodičů vyslouží příspěvek Kč 1 000,- 
do třídního fondu, a to 1. a 2. stupeň zvlášť. Sraz všech účastníků je před školou v Dobré v so-
botu 3. 11. 2012 v 9.45 hod. Odjezd vlakem směr Frýdek-Místek je v 10.14 hod. Ukončení akce 
je naplánováno ve 14.45-15.00 před ZŠ Dobrá. Akce se koná za každého počasí. Více informací 
naleznete na www.atletikafm.cz.

Děkujeme, žáci 9. ročníku ZŠ Dobrá
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Přespolní běh na 1. stupni

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek

PROSBA O PODPORU
naší školy v programu PRAZDROJ LIDEM

Rovněž sportovci 1. stupně reprezento-
vali naši školu v okresním kole přespolního 
běhu v Jablunkově. Čtyři nejlepší běžci naší 
školy se utkali s nejlepšími sportovci okre-
su. Ačkoliv nedosáhli na mety nejvyšší jako 
jejich starší spolužáci z 2. stupně, přesto 
všichni bojovali jako lvi s doberským kozlí-
kem na prsou a rozhodně nebyli v závodu 
jen do počtu.

Veronika Bednárová ze 4. ročníku obsa-
dila v obrovské konkurenci 6. místo, Kamil 
Kisza z 5.A se umístil na 7. místě. Nejúspěš-
nější z naší výpravy byla Jana Swierkošováz 
5. A, která vybojovala ve velmi napínavém 
fi nále stříbrnou medaili. Blahopřejeme 
a věříme, že i v dalších letech budou doberští 
běžci patřit k těm nejlepším. Janu Swierkošovou (vlevo) zdobí stříbrná medaile.

Vážení občané a přátelé naší školy,

dovoluji si Vás požádat o spolupráci a podporu projektu naší školy v rámci programu 
PRAZDROJ LIDEM. Náš projekt „Jeď a mysli“ postoupil do veřejného hlasování, které se 
koná od 9. 10. do 30. 11. 2012. Celková částka, o kterou v projektu žádáme, je 280 000 Kč.
Získání celé částky je vázáno ziskem nejvyššího počtu hlasů, a proto Vás prosím touto ces-
tou o spolupráci.
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Cílem našeho projektu je vybudování dětského dopravního hřiště včetně jeho záze-
mí v prostoru Základní školy v Dobré. K realizaci dopravního hřiště bude využita stávající 
asfaltová plocha doplněná o nástřik dopravního značení. V rámci realizace dopravního hři-
ště zakoupíme potřebné materiálně-technické vybavení, dopravní značky, dětské dopravní 
prostředky (kola a koloběžky), bezpečnostní prvky (přilby, vesty, signalizace), zdravotnický 
materiál a 2 notebooky k výuce dopravní výchovy se zaměřením na interaktivnost. Vznik-
ne dopravní hřiště o rozloze cca 330 m2 se simulacemi řady situací v silničním provozu. 
K uschování přenosných dopravních značek, kol, koloběžek, přileb a nářadí na údržbu bude 
pořízen zahradní domek. Dopravní hřiště chceme využívat k výuce dopravní výchovy žáků 
ZŠ Dobrá a okolních základních a mateřských škol Sdružení obce povodí Morávky; k po-
řádání soutěží; k provozování odpoledních volnočasových aktivit dětí; k aktivitám školní 
družiny a mateřské školky.

Realizací dopravního hřiště chceme 
vytvořit vhodné podmínky pro dopravní 
výchovu a zájmovou činnost žáků a dětí,pů-
sobit v rámci prevence rizikového chování, 
motivovat děti i rodiče k dopravě „jinak než 
autem“, prakticky upevnit zásady bezpeč-
ného chování chodců a cyklistů v silničním 
provozu včetně řešení krizových situací 
a první pomoci, předcházet dopravním koli-
zím – Dobrá = komunikační spojka velkých 
podniků, získávat technické znalosti (zá-
kladní údržba jízdního kola).

VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ v rámci programu PRAZDROJ LIDEM
pro Moravskoslezský region pro náš projekt

Do hlasování se mohou zapojit pouze občané starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR.
Každý dvoustý hlasující bude odměněn drobným dárkem.

Způsoby podpory:

1. ONLINE HLASOVÁNÍ
Hlasovací formulář je od 9. 10. 2012 přístupný na webových stránkách www.prazdrojlidem.cz,
kde také naleznete podrobná pravidla hlasování.

2. HLASOVACÍ KUPÓN
Tištěný hlasovací kupón bude zveřejněn v Moravskoslezském Deníku a Týdeníku Frýdecko-
Místecko ve dnech 20. 11. a 27. 11. 2012. Vyplněný hlasovací kupón můžete doručit do 
školy k paní školnici, do 29. 11. 2012.



3. DÁRCOVSKÉ ZPRÁVY – kód našeho projektu PLR8
DMS zprávy umožní našemu projektu získat od veřejnosti také 
přímou fi nanční podporu a zároveň vyšší počet bodů. První DMS 
z jednoho telefonního čísla přinese na konto projektu 2 body (oproti 
1 bodu u ostatních způsobů hlasování) a 27 Kč. Další DMS ze stej-
ného telefonního čísla znamenají pro náš projekt fi nanční podporu 
ve výši 27 Kč. Počet DMS pro jeden projekt není omezen. Cena DMS 
je 30 Kč. 
DMS se odesílají na telefonní číslo 87777 ve tvaru DMSmezera-
PLR8 (DMS PLR8).

Vážení občané, 

prosím, podpořte společně se zaměstnanci, 
žáky a jejich rodiči náš projekt Jeď a mysli! 
Získejme pro naše dopravní hřiště co nejvíce 
bodů. 

Za děti i zaměstnance ZŠ Dobrá předem děkuji za Vaši podporu!
    

 Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY BAREVNÝ SVĚT
Začátek školního roku na naší MŠ byl plný rozmanitých akcí, ze kterých
jsme vybrali ty nejzajímavější a nejvydařenější.

UKÁZKY DRAVCŮ NA HŘIŠTI SPARTA
Naše MŠ se společně se ZŠ zúčastnila 

programu ukázek dravců na Spartě, který 
zde pořádala společnost na ochranu dra-
vých ptáků Zayferus.

Děti si mohly dravce prohlédnout, zá-
roveň si poslechly, čím je daný dravec za-
jímavý. Měli jsme možnost pozorovat naši 
největší sovu – výra, také puštíka, sokola, 
jestřába, orla či supa, raroha, káně, poštol-
ku i kondora.
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VÝLET DO OBORY DAŇKŮ

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY OVOCE A ZELENINY

V loňském školním roce jsme s dětmi 
poprvé navštívili daňčí oboru na Čeladné, 
a protože se zde dětem moc líbilo, letos jsem 
si návštěvu daňčí obory opět nenechali ujít.

Děti již samy věděly, že mohou svým ka-
marádům daňkům přinést dobrůtky, a tak 
batůžky dětí byly plné jablíček, mrkviček 
i suchého pečiva.

Daňci již na nás u obory čekali ve velkém 
houfu. Poznali jsme, že se majitelům poda-
řilo odchovat nová mláďata, kterým pobyt 
v přirozeném prostředí hor moc prospívá.

Děti se s daňky pozdravily a s velkým 
úsilím a elánem jim začaly házet všechny ty 
dobroty, které pro ně přivezly. Některé děti 
začaly daňky počítat, ale většinou se nedo-
počítaly. Daňků bylo letos opravdu hodně.

Děti naší MŠ byly také pozvány na vý-
stavu ovoce a zeleniny, která probíhala ve 
společenském sále ZŠ. Postupně si všechny 
naše třídy prohlédly vystavené plody jablí-
ček, hrušek, švestek a různých druhů zeleni-
ny. Největší zájem u dětí vyvolala obrovská 
dýně a také výrobky z přírodnin se dětem 
velmi líbily.

Pořadatelem této akce byli místní 
zahrádkáři a naše děti přispěly také svou 
troškou do mlýna výzdobou podzimními 
obrázky či panáčky z malých dýní.

A protože čas opět nelítostně plynul, 
musely se děti s daňky rozloučit a vrátit se 
autobusem zpět do naší MŠ.

Pro děti byly připravené i soutěže o pexe-
sa, kvarteta, kalendáře či volné vstupenky.
Nejlepší školáci si mohli zavolat dravce na 
ruku. Při letech děti pozorovaly útoky drav-
ců na atrapy zvířat tažené navijákem, např. 

orel napadl běžící lišku či sokol padal střem-
hlav na bažanta. Dopoledne uběhlo jako 
voda, a i když program děti velmi zaujal, 
bylo třeba vrátit se zpět do naší MŠ na oběd.



PODĚKOVÁNÍ
MŠ Barevný svět děkuje panu Markovi 

Vlčkovi, majiteli fi rmy Maara.cz, za spon-
zorský dar naší MŠ v podobě výzdoby gra-
fi ckými polepy vstupní části budovy MŠ.

Děkujeme.

Drahomíra Dvořáčková

Místní knihovna Dobrá do třetí desítky
do redakčních archivů různých vydavatel-
ství. Čtenáři mohou využívat elektronický
přístup do knihovny přes www stránky 
knihovnadobra.cz  a on-line katalog knihov-
ny. Mohou si prodlužovat sami výpůjční dobu,
objednávat si přímo nevypůjčené dokumen-
ty a rezervovat si vypůjčené dokumenty. 

Rozšířili jsme půjčovní dobu v pondělí 
do 17.30 hodin a půjčujeme také každou 
lichou sobotu dopoledne od 8 do 11 hodin. 
Novou službou je i laminování dokumentu 
do formátu A3. Novinky z naší knihovny na-
jdete také na facebooku – Místní knihovna 
Dobrá. Velmi rádi uvítáme požadavky z řad 
veřejnosti  na doplnění knihovního fondu, 
ať už o nové knižní nebo časopisecké tituly . 

Na středu 24. října 2012 v 17 hodin  
chystáme  besedu s panem Janem Tomšíč-
kem o jeho cestách na kole a jeho cestopis-
ných knihách.

 K žádostem a podnětům k činnosti 
knihovny nebo i k prodloužení výpůjční lhů-
ty  můžete využít tyto kontakty: 
telefon: 558 641 016, 725 506 935
e-mail: knihovnadobra@dobra.cz

Marie Mališová, ředitelka knihovny

V lednu roku 2013 vstoupí Místní 
knihovna Dobrá do třetí desítky let své nově 
nabyté samostatnosti. 

První veřejná knihovna  vznikla v Dobré 
již v roce 1899, jako součást Matice osvěty 
lidové. Později patřila pod Okresní knihovnu
ve Frýdku-Místku. Od 1. 1. 1993 byla zřízena 
Obcí Dobrá, jako samostatná příspěvková 
organizace s regionální funkcí pro obce Do-
bratice, Horní Domaslavice, Nošovice, Paz-
derná, Soběšovice, Vojkovice a Žermanice.

Knihovna v současné době slouží nejen 
jako půjčovna knih, ale je to moderní in-
formační instituce, která svým uživatelům 
zpřístupňuje velké množství informačních 
pramenů. V knihovně si můžete denně 
přečíst deník „Mladou frontu Dnes“ nebo 
si půjčit domů starší čísla nebo si dohledat 
starší články. Ke knižním novinkám patří 
i mnoho časopisů a přes stránky knihovny 
i přístup do placených databází  časopisec-
kých článků nebo celých textů knih. 

Můžeme zprostředkovat zapůjčení kte-
rékoliv knihy z jiné knihovny v ČR nebo 
ze zahraničí. Stejně tak si mohou čtenáři 
objednat fotokopii článku z novin nebo ča-
sopisů. Jako předplatitelé máme přístup i 

Místní knihovna Dobrá
pořádá besedu
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Knihovna informuje:

Dále se mohli seznámit s vybranými vý-
robky zdravé výživy, které na ukázku zapůj-
čila Soňa Jerglíková ze svého obchodu a také 
si prohlédnout knihy na dané téma, které 
jsou v naší knihovně k vypůjčení. 

Výstava fotografi í cestovatele a fotogra-
fa Martina Mrkose s názvem Hory Makedo-
nie, která byla instalována 1. 10. 2012, je 
stále ke zhlédnutí do konce října v prosto-
rách knihovny. Přijďte se podívat :-)

Petra  Frömmlová

Místní knihovna Dobrá, v rámci celore-
publikové akce Týden knihoven, přichystala 
dne 3. 10. 2012 akci – Čti a žij zdravě, kde 
mohli návštěvníci ochutnat několik druhů 
cizokrajného ovoce, zdravé pokrmy, jako 
například cuketový koláč, zeleninové kar-
benátky, salát z fi tness těstovin, ale také 
mrkvánky nebo broskvový koláč. 

Podíváme se do Volgogradu, překonáme Ural, větřík nás bude unášet přes nedozírnou Sibiř do Podíváme se do Volgogradu, překonáme Ural, větřík nás bude unášet přes nedozírnou Sibiř do 
krásných březových a modřínových lesů. Překonáme mnoho potoků a řek - Ob, Jenisej, Lenu. krásných březových a modřínových lesů. Překonáme mnoho potoků a řek - Ob, Jenisej, Lenu. 
Po mizerných cestách a chatrných mostech podél Bamu se dostaneme k Bajkalu, pokračovat Po mizerných cestách a chatrných mostech podél Bamu se dostaneme k Bajkalu, pokračovat 
budeme na Dálný východ do Komsomolska a podél řeky Ussuri po 126 dnech do Vladivostoku.budeme na Dálný východ do Komsomolska a podél řeky Ussuri po 126 dnech do Vladivostoku.

Dne 26. 10. 2012 v 17. hod.Dne 26. 10. 2012 v 17. hod.
v multifunkčním sále ZŠ Dobráv multifunkčním sále ZŠ Dobrá

Místní knihovna DobráMístní knihovna Dobrá
pořádá besedupořádá besedu



Paměť národa žádá tipy na pamětníky

Pohádka pro nejmenší a také
přednáška pro všechny

a zkoumat fenomény, které je provázely. 
Skládá mozaiku ze vzpomínek tisíců jednot-
livců, kteří se ocitli v mezní situaci a o své 
svědectví jsou ochotni se podělit. Zajímavé 
jsou také důvody, proč se lidé chovali tak 
či onak, co mělo vliv na vývoj jejich názorů 
a postojů.

V tomto projektu bylo nahráno již přes 
1450 pamětníků z bývalého Československa.

Prosíme občany, aby nám poskytli kon-
takt na žijící pamětníky bojů 2. světové 
války, politické vězně či pamětníky historic-
kých událostí. Pokud tedy někoho takového 
znáte, sdělte nám prosím kontakt na něj.

Jakub a Tomáš Foldynovi
editoři Paměti národa
(www.pametnaroda.cz)

Morávka 200, 73904
tel.: +420 723 659 640
e-mail: foldyna.jakub@gmail.com

víceúčelovém sále základní školy v neděli 
28. října od 15 hodin. Vstupné bude dobro-
volné a výtěžek půjde na účely občanského 
sdružení Bez Mámy, které se zabývá pomocí 
sirotkům v Africe (více informací na jejich 
webových stránkách www.bezmamy.cz). 
Zváni jsou všichni, kteří jsou starší 3 let. Po-
hádka bude trvat přibližně 50 minut. Pokud 
Vás zajímá, o co v představení půjde, přečtě-
te si komentář samotného divadla:

Paměť národa je rozsáhlá sbírka vzpo-
mínek pamětníků, budovaná po celé Evropě
jednotlivci, neziskovými organizacemi, škol-
skými a vzdělávacími, státními a příspěv-
kovými institucemi. Uchovává a zpřístup-
ňuje sbírky vzpomínek pamětníků, kteří 
souhlasili, aby jejich svědectví posloužilo ke 
zkoumání moderních dějin a bylo veřejně 
přístupné. 

Paměť národa chce přehlednou a sro-
zumitelnou formou zpřístupnit badatelům 
i široké veřejnosti individuální svědectví 
pamětníků významných dějinných udá-
lostí 20. století. V databázi uchovává celé 
nahrávky, ukázky z nahrávek, fotografi e, 
deníky, archivní dokumenty a mnoho další-
ho. Čím více sbírek, portrétů a svědectví se 
podaří shromáždit, tím pestřejší a srozumi-
telnější mozaika uplynulého století vznikne. 
Skrze svědectví pamětníků a pomocí ostat-
ních historických pramenů chce Paměť ná-
roda poznávat podstatu nedemokratických 
režimů 20. století, nacismu a komunismu, 

A máme tady podzim, čas jako stvoře-
ný pro vycházky za kulturou. Rádi bychom 
Vám s Doberským kulturním spolkem na-
bídli dvě akce, které Vám tuto dobu mohou 
zpříjemnit.

Začal bych pozvánkou na pohádku pro 
naše nejmenší s názvem „Kterak Krákorka 
se Zlobuchou ztratily kouzelnou knihu“, 
kterou nám zahraje divadlo Serum z Frýdku-
Místku. Představení se bude odehrávat ve 
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Ohlédnutí za oslavou 80 let fotbalu…
výkopu se ujal starosta obce Jiří Carbol. 
Utkání plné krásných fotbalových akcí 
skončilo po 90. minutách nerozhodně 3:3. 
Vítěze utkání neurčily ani pokutové kopy 
a tak se zrodila spravedlivá remíza. O ve-
černí kulturní program se postarala mladá 
doberská kapela MÁMA MELE MASO 
a DJ Phunxx_J.

Na závěr bychom chtěli poděkovat obci 
Dobrá a pivovaru Radegast za jejich pomoc 
při přípravě oslav.

totalitních režimů. Bude se nám snažit pře-
dat poznatky o této době naší české historie. 
Přednáška se bude konat opět ve víceúčelo-
vém sále základní školy, tentokrát ve čtvr-
tek 29. listopadu. Začátek byl stanoven na 
18 hodin. Přijďte s námi strávit příjemný 
večer nad zajímavým tématem.

Těšíme se na Vás!
Václav Baran

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

V sobotu 11. srpna odpoledne proběhly 
na fotbalovém hřišti Na Spartě oslavy 80 
let existence fotbalu v Dobré. Pro fanouš-
ky doberské kopané byl připraven bohatý 
program, který moderoval místostarosta 
obce Milan Stypka. Jako první se představi-
la stará garda Dobré, proti které stál výběr 
zaměstnanců Radegastu v čele s ředitelem 
I. Kaňákem. Toto utkání vyhrála stará gar-
da Dobré těsně 4:3. Po tomto utkání přišel 
na řadu exhibiční zápas mezi muži z Dobré 
a starou gardou Baníku Ostrava, za který 
nastoupili hráči jako: V. Daněk, V. Baranek, 
P. Drozd a spousta dalších. Slavnostního 

Veselá a vtipná pohádka o dvou mladých 
roztržitých čarodějnicích, které při jednom 
nepovedeném kouzle zašantročí kouzelnou 
knihu. Od těch dob mají nesnadný život, 
protože ve starém děravém hradě jim neu-
stále prší na hlavu, jí jenom kořínky a šišky. 
Bez kouzelné knihy nedokáží ani to nejlehčí 
kouzlo. A jako by to nebyla dost velká pohro-
ma, přijedou k nim na kontrolu dvě zkušené 
čarodějnice z nejvyšší magické rady. Nakonec 
vše ale dobře dopadne. Kouzelná kniha bude 
nalezena, inspekce odjede zase domů a nako-
nec Krákorka se Zlobuchou pomohou dvěma 
smrtelníkům – Heřmanovi a Růžence – k je-
jich velké lásce.

Druhou akcí, kterou tento podzim bude-
me pořádat, je přednáška na téma Železná 
opona. Pozvali jsme na ni pana Mgr. Libor 
Svoboda, Ph.D. člena Ústavu pro studium 



Podzimní část sezóny…
„A“ muži vstoupili do sezóny se zvuč-

nými posilami. Přišel zkušený Pfl eger, Kisza 
s Lukášem Šmahajem se vrátili z hostování
a na střídavý start z F-M nastupují doros-
tenci Glembek s Hillem. Úvodní utkání svě-
řenci trenéra Wiecka vyhráli doma s Hrád-
kem 3:2, body ale nepotvrdili a prohráli 
dvakrát venku a to v Dolní Datyní a Fryčo-
vicích. V dalším kole si hráči Dobré spravili 
chuť a doma porazili Jablunkov 3:0 a o tý-
den později přestříleli Staříč 6:4. Pak se jim 
do cesty postavil celek Sedlišť, s kterým už 
dlouhá léta nevyhráli. Ještě v 72. min Dobrá 
vedla, ale nakonec soupeř v závěru dvěma 
góly překlopil misky vah na svojí stranu. 
V dalších dvou kolech byli muži 100%, když 
porazili Nýdek na jejich hřišti vysoko 5:1 
a doma vydřeli výhru 1:0 nad Mosty. O mi-
nulém víkendu zajížděli muži k nováčkovi 
soutěže do Horní Suché, kde bohužel pro-
hráli 1:0. Kaňkou na tomto utkání byl trist-
ní výkon rozhodčího, který náš tým během 
2. min potrestal třemi červenými kartami.  

Všechny příznivce kopané zveme na dal-
ší mistrovské utkání. Více aktuálních infor-
mací o děni v doberském fotbale najdete na 
novém webu www.sokoldobra.cz.

Dorostenci jsou po sedmi kolech na 
4. místě, a pokud zvládnou dohrávku osmé-
ho kola, posunou se na 3. místo o jeden bod 
za vedoucím duem. Pokud nám vydrží forma 
a zvládneme i poslední 4 kola mohli by jsme 
se pohybovat na předních příčkách. Podaři-
lo se nám vytvořit perfektní partu, která táh-
ne za jeden provaz. Řekli jsme si, že se bude-
me fotbalem bavit.  Samozřejmě v každém 
kolektivu jsou osobnosti, kteří tým táhnou 
a klukům pomáhají svými výkony. Tady 
bych vyzdvihl především Patrika Malchárka, 
Robina Koloničného a Ondru Gryžboně. 
Pro mě jako trenéra, a hlavně jako člověka, 
který bydlí v naší obci, je nejdůležitější vědo-
mí, že kluci čili Dorost TJ Sokol Dobrá spor-
tují, nefetují ale dělají nám nejen reklamu 
v okrese ale i radost z předvedené hry.

Trenér Roman Valný

Starší žáci konečně chytili svůj potenciál
a talent za pačesy a začali předvádět fotbal, 
který se už musí zákonitě líbit i těm nejza-
rytějším kritikům! To se také promítlo do 
samotných výsledků. Po osmi odehraných 
kolech podzimní části se mí kluci dokázali 
vyšplhat až na první místo v tabulce a věřím, 
že se zde usadí na trvalo. Přesto nás čekají 
na podzim ještě tři utkání, z nichž hlavně 
to 28. 10. proti silné Orlové bude klíčové! 
I když je výrazné zlepšení hry patrné u všech 
mých svěřenců, musím vypíchnout jedno 
jméno a to Martina Šimíka, který už doká-
zal na podzim vstřelit 18 soutěžních branek, 
dvě pohárové a další tři za dorost Dobré, 
kde už také nastupuje do hry. 

Trenér Marek Myšinský
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Tabulka Muži „A“ - 1.B.sk.C

1. Dolní Datyně   37 : 12 25

2.  ČSAD Havířov   22 : 8 25

3.  Sedliště   22 : 16  16 
4.  Horní Suchá   16 : 12  16 
5.  Staříč   22 : 21  16 
6.  Dobrá „A“ 23 : 17  15 

7.  Hrádek  14 : 14 13 
8.  Dobratice   21 : 20  12 
9.  Mosty   20 : 15 11 
10.  Fryčovice   10 : 15 10  
11.  Nýdek   14 : 21 8 
12.  Doubrava     9 : 19 6  
13.  Jablunkov   10 : 24  5  
14.  Hnojník     6 : 32 0 

Tabulka Starší žáci - KS sk.C

1.  Dobrá   39 : 5  19 

2.  B. Albrechtice   39 : 5  19

3.  Slavia Orlová B  58 : 18  18 
4.  Bohumín   31 : 25   16 
5.  Frýdlant n. O.    41 : 21  15 
6.  Loko. Petrovice  39 : 22   15 
7.  MFK Karviná C 37 : 38  13 
8.  Inter. Petrovice   29 : 21  9 
9.  Petřvald u K.    17 : 23  6 
10.  ČSAD Havířov   13 : 26  4 
11.  Horní Suchá   29 : 36  3 
12.  MFK Havířov B    4 : 136  1

Tabulka Mladší žáci - KS sk.C

1.  Bohumín   63 : 9  24 
2.  B. Albrechtice   23 : 18  18 
3.  Horní Suchá   42 : 24  17 
4.  Petřvald u K.    36 : 24  15 
5.  Inter. Petrovice   35 : 32  13 
6.  Loko. Petrovice   17 : 29  13 
7.  MFK Havířov B  32 : 18  12 
8.  Slavia Orlová B  29 : 23  11 
9.  Frýdlant n. O.    34 : 27  9 
10. MFK Karviná C  12 : 45  4 
11. Dobrá   16 : 51  3 

12. ČSAD Havířov     6 : 45  0 



Tabulka Muži „B“ - OS F-M

1.  Nošovice   26 : 8  25 
2.  Dobrá B  37 : 9  22 
3.  Janovice   24 : 12  20

4.  Tošanovice   24 : 15  18

5.  Vojkovice   31 : 24  17 
6.  Vendryně B  19 : 15  17 
7.  Milíkov   28 : 20  16 
8.  Návsí   21 : 19  16 
9.  Chlebovice   24 : 17  15 
10. Sedliště B  19 : 29  13 
11.  Fryčovice B  16 : 23  11 
12.  Pržno   20 : 25  10 
13.  Kunčice p. O 13 : 29  6 
14.  Paskov  14 : 38   4

15.  Řepiště B    9 : 42  4 

Tabulka Dorost - OP sk.A

1.  Raškovice  32 : 7  19

2.  Václavovice   31 : 11   19 
3.  Fryčovice   26 : 9  16 
4.  Dobrá   23 : 13  15 

5.  Janovice   12 : 11   13 
6.  Sedliště   14 : 17   12 
7.  Čeladná  22 : 21  10 
8.  Metylovice  16 : 20  9 
9.  Kozlovice   17 : 22  9 
10.  Hukvaldy   12 : 21  7 
11.  Řepiště (Lísk.)   15 : 38  4 
12.  Palkovice   12 : 42  4 
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Jedním z tajemství úspěchu je nedovolit, aby nás dočasné nezdary zdolaly.

Úspěch naší trenérky 
na mistrovství světa

Trenérka oddílu a školního kroužku 
juda Pavla Prőllová se koncem září zúčast-
nila světového mistrovství policie, které se 
uskutečnilo v hlavním městě ruské repub-
liky Tatarstán Kazani. Náročná organiza-
ce významné soutěže byla pro pořadatele 
prověrkou před nadcházející světovou uni-
verziádou, která se v této nádherné metro-
poli bude konat v příštím roce. Město plné 
překrásných historických památek, ale také 
moderní architektury, přivítalo policejní ju-
disty, mezi kterými nechyběli ani olympijští 
vítězové. V náročné konkurenci se úspěšně 
představila také výprava české policie, které 
byla Pavla Prőllová tradiční oporou. V ne-
tradičním systému bojovala naše judistka 
o jediné třetí místo, když v soutěžích juda 
se vždy udělují dvě bronzové medaile. V po-
sledním zápase s Maďarkou zahájila hned 
v úvodu výrazným vedením na WAZARI, 

když rozhodčí „nechtěli vidět“ IPON a ví-
tězství Češky v prvních vteřinách souboje. 
Z takticky vedeného utkání se stalo drama 
20 vteřin před koncem, kdy ve snaze o kon-
trachvat na útočící soupeřku vypovědělo 
zraněné a nedoléčené koleno. Zápas už ne-
dokončila. Následoval rentgen a nejnutnější 
lékařské ošetření, které bude mít pokračo-
vání na ortopedické klinice v Petřvaldě. „Pro 



Pavlu to byla poslední významná soutěž 
závodní kariéry. Je škoda, že se nepraktiko-
vala běžná praxe o udílení dvou bronzových. 
Medaile jsme se nedočkali, ale čtvrté místo 
přispělo významným způsobem k největší-
mu úspěchu české policejní reprezentace na 
světovém mistrovství. Trenérce blahopře-
jeme, přejeme jí brzké uzdravení a hodně 
chuti do další práce.“ Policistka Prőllová 
obdržela pamětní medaili UNITOP (Unie 
tělovýchovných organizací policie) za vý-
znamný přínos pro sport a čeká ji setkání 
s policejním prezidentem. 

Letošní úspěšný nábor 
stále pokračuje 

Kdo se přijde podívat na trénink juda, 
bude překvapen především množstvím 
cvičících dětí. Zpočátku to nezasvěcené-
mu připadne trochu chaotické. Tak to 
ale u nás chodí. Makat může mistr repub-
liky a reprezentant vedle úplného začáteč-
níka. Všechno je to jen o osobním přístupu 
a chtění něco dokázat. Při pozorném pohle-
du však zjistíte, že každé skupině se věnu-
je jiný trenér. Těm nejmladším začínajícím 
dětem se věnuje především trenér, Mgr. 
Radek Holeček. Starší přípravku vede tre-
nér, Ing. Lumír Matyskiewicz. Pokročilejší 
a pokročilé judisty všech věkových kategorií 
má na starosti hlavní trenérka klubu Pavla 
Prőllová. Stejně jako v Japonsku se na ta-
tami setkávají šikovní benjamínci společně 
se zkušenými seniory. Je to dost dobrý tým. 
Potěšující je že stále přicházejí další zájem-
ci. „Čekáme také na Tebe“.

Každé úterý a středu od 16,30hod. v tě-
locvičně základní školy.

Úspěšný vstup do
podzimní sezóny

zahájili naši judisté vítězstvím na tur-
naji o pohár primátora Frýdku-Místku, 
který se uskutečnil začátkem září v Dobré. 
V naší obci se soutěž uskutečnila především 
z důvodu mimořádně dobrých podmínek 
a díky výborné spolupráci s vedením obce 
a základní školy. Dobrá si prostě vybudovala 
pozici hlavní základny klubu. Potěšující byl 
také zájem místní veřejnosti, který je pořa-
datelům velkou podporou do další práce. 
Přihlížející dospělci se soustředili především 
na souboje benjamínků. V nejmladší věkové 

kategorii se sešlo nejvíce soutěžících, kte-
ří pod dohledem zkušených rozhodčích 
a trenérů předváděli opravdu bojovné výko-
ny. Vítězství a zlaté medaile „brali“ Eliška 
a Luděk Kubíčkovi, bronz Marek Matyskie-
wicz. V kategorii žáků překvapil přede-
vším Kamil Kisza, který porazil polského 
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mistra Witkowského a vybojoval zlato. 
Stejný kov si ze soutěže odnesla také, Ka-
rolína Kubíčková. Doberští se zúčastnili 
také mezinárodní velké ceny v Považské 
Bystrici, kde bojovali v náročné konkurenci 
judistů osmi evropských zemí. Čtrnáct na-
šich reprezentantů vybojovalo jedenáct me-
dailí. Na předposlední nominační soutěži 
pro mistrovství republiky všech věkových 
kategorií v Brně, si naši připsali další dů-
ležité body. Letošní účast na mistrovských 
soutěžích bude rekordní. Věřme, že přine-
se také zhodnocení v počtu cenných kovů 

a mistrovských titulů. Lukáš Janulek při-
spěl k vítězství Baniku Ostrava ve tře-
tím kole dorostenecké ligy, když jedinou 
porážku baníkovcům uštědřil náš Vít 
Jerglík, který hostuje v Olomouci. Další 
soutěže proběhli za doberské účasti v Ostravě 
a Karviné.

Za přispění nadace „Srdcovka“ OKD 
jsme uspořádali tréninkové soustředě-
ní, kterého se v září zúčastnilo sedmdesát 
judistů. Zvláštní péče zde byla věnována 
dětem hyperaktivním a autistům, což bylo 
jedním ze záměrů projektu.

Rodinná a manželská poradna ve Frýdku-Místku ve spolupráci se Statutárním 
městem Frýdek-Místek, oddělením sociálně právní ochrany dětí, v rámci pro-
bíhající kampaně „Dejme dětem rodinu“ zve všechny zájemce, kteří se chtějí 
něco dozvědět o náhradní rodinné péči, jejích základních formách, kdo se 
může stát náhradním rodičem a co pro to musí udělat, na další setkání, 
které se uskuteční 

v úterý 30. 10. 2012 v 16.00 hod. 

v prostorách Rodinné a manželské poradny na Jiráskové ulici ve Frýdku-Místku.
Bližší informace na tel. 558 438 600 nebo emailem: fm@cepp.cz 



Poděkování voličům

Poděkování voličům

Milí spoluobčané, jsme velmi rádi, že volební účast 
v letošních volbách do zastupitelstva Moravskoslezského 
kraje byla v obci Dobrá nadprůměrná. Je vidět, že většině 
z vás není politická situace v našem kraji lhostejná, což 
jste projevili svým hlasováním. Zvláště chci poděkovat 
voličům volební strany č. 84, KDU-ČSL, kteří dali svůj hlas také mé osobě. Moc si toho 
vážím. Za vaši důvěru velmi děkuji a slibuji, že budu jako člen krajského zastupitelstva hájit 
také oprávněné zájmy naší obce. Děkujeme voličům, kteří se k nám opět vrací a věří naším 
zástupcům v regionu i našemu programu pro Moravskoslezský kraj. Tento výsledek je pro 
nás zavazující.

                                                             Ing. Jiří Carbol
předseda Místní organizace KDU-ČSL

Jménem Místní organizace ČSSD Dobrá bych chtěl všem voličům poděkovat za Váš 
hlas, kterým jste přispěli k vítězství sociální demokracie v krajských volbách. A zároveň 
poděkovat všem voličům, kteří se voleb zúčastnili a vyjádřili, tak svůj názor, že jim není 
budoucnost našeho kraje lhostejná. 

                                                              Tomáš Vojtovič
předseda MO ČSSD Dobrá

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Firma AUTOMOTOSLUŽBY Nondek a Mlčák
Dobrá 66, 739 51

Nastal správný čas na přezutí vašeho vozu. Nečekejte proto na první sníh 
a přezujte si v klidu.
Náš pneuservis vám nabízí široký sortiment pneumatik a naši
automechanici Vám zajistí jejich kompletní přezutí.
Objednat se můžete na tel.č. 558 641 453, 603 258 506
e-mail: automotonondekmlcak@seznam.cz 

Provozní doba:  pondělí – pátek     8.00 – 17:00 hodin
                          sobota                   8.00 – 12.00 hodin
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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

DOUČÍM žáka ZŠ, SŠ angličtinu
Vlastním certifi kát FCE a mám složenou státní jazykovou zkoušku z AJ.

Kontakt: Karina.Vranayova@seznam.cz



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

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!
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VODA  TOPENÍ  PLYN
JOSEF HLISNÍK

(v Raškovicích)

Nabízí tyto služby:

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE: 
výměna rozvodů pitné a užitkové vody, rekonstrukce koupelen,

výměna vodovodních baterií, montáž ohřívačů vody elektrických,
kombinovaných.

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE:
výměna otopných těles, včetně rozvodů v mědi železe nebo vícevrstvých 

trubkách. Montáž podlahového topení včetně pokládky polystyrénu.
Montáž kotlů na tuhá paliva. Solární systémy.

    

PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:
montáž plynových kotlů, plynových spotřebičů, provádění plynových

přípojek od HUP.

kontakt:  607 956 196
email:  hlisnik.vodotopo@email.cz

www.votopl-hlisnik.kvalitne.cz
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SKALICKÁ MOŠTÁRNA
zahájila v září 2012 provoz.

Kontakt: 731 035 872  nebo 606 139 509

Nabídka pronájmu bytů
V obci Dobrá pronajmu bytové jednotky 2+1 a 3+1+lodžie

Byty jsou vybaveny kuchyní, WC, koupelnou
s masážním sprchovým boxem.

Televizní příjem satelitní a digitální, internet.
Možnost nájmu i bytu kompletně vybaveného.

Bytové domy jsou po rekonstrukci, v blízkosti středu obce.
Možnost pronájmu garáže.

Kontakt: mobil 603 854 852     e-mail: alosed@seznam.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.
Pravidelný výtisk – Registrace Ministerstvem kultury ČR č.E 12337. Výtisk zdarma.

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 19. 11. 2012.






