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Slovo starosty
Vážení občané,

Dovolte, abych Vás pozval na další jed-
nání zastupitelstva obce, které se uskuteční 
v pondělí 17. prosince 2012 ve víceúčelovém 
sále naší základní školy, na kterém se bude 
mimo jiné projednávat návrh rozpočtu obce 
pro rok 2013. Jednání je veřejné a občané 
mohou přímo při projednávání jednotli-
vých bodů uplatnit své připomínky, náměty
či dotazy. 

V sobotu 20. října 2012 proběhla velmi 
úspěšně tradiční burza zimního dětského 
oblečení, kterou uspořádala Sociální komi-
se Rady obce Dobrá. Navázala tím na ob-
dobnou akci, která proběhla na jaře. Tyto 
burzy se již zapsaly do podvědomí maminek 
a získávají u nich stále větší oblibu. Chtěl 
bych proto poděkovat všem organizátor-
kám za perfektní zvládnutí celé akce a dou-
fám, že budou pokračovat i v příštím roce.

V těchto dnech jsme podali žádost o vy-
dání územního rozhodnutí na výstavbu 
a rekonstrukci chodníků v centru obce. Jak 
jsme Vás již informovali, jedná se o úsek od 
restaurace Oráč až po kamenný kříž před 
přejezdem ve směru k Nošovicím. Po zajiště-
ní tohoto rozhodnutí vyhlásí obec veřejnou 
zakázku na projekt pro stavební povolení 
a prováděcí dokumentaci. Zahájení realiza-
ce této stavby předpokládáme v průběhu dru-
hého pololetí příštího roku. Dnem 31. 10. 
2012 bylo ukončeno přijímání žádostí obča-
nů o změny územního plánu a zpracovatel 
zahájil přípravu zadání nového územního 
plánu obce, které bude předloženo k pro-

jednání zastupitelstvu obce. Zpracovatelem 
zadání je Ing. Gajdůšek z Urbanistického 
střediska s.r.o. v Ostravě. A ještě informa-
ce k opravě kostela. Práce na rekonstrukci 
kostela Sv. Jiří, které zajišťuje místní farnost 
pod vedením P. Bohumila Víchy, mají být 
hotovy do konce listopadu. 

Také jsme měli na obecním úřadě 
neobvyklou návštěvu. Přišlo k nám totiž 
více než třicet školáků ze třetích tříd naší 
základní školy, které velmi zajímalo, jak 
pracuje Obecní úřad v Dobré. Chlapci i děv-
čata měli spoustu zvídavých otázek a pro-
kázali, že se už ledacos o naší obci dozvě-
děli. Vzájemná diskuse byla chvílemi dosti 
náročná, ale hlavně velmi příjemná. Chtěl 
bych tímto všem dětem i jejich učitelkám 
za milou návštěvu poděkovat a popřát ško-
lákům hodně úspěchů při zvládání povinné 
školní docházky. 

Na jednání Rady obce Dobré jsme se 
dále zabývali žádostí vedení základní ško-
ly, o umožnění bezplatných pronájmů tříd 
a tělocvičen pro pořádání školních krouž-
ků. Došlo totiž ke změně školského zákona 
a kroužky již nejsou součástí vzdělávacího 
systému. Vzhledem k tomu, že již dnes musí 
rodiče uhradit účastnické poplatky za tyto 
kroužky, rozhodli jsme se zachovat stávající 
praxi a prostory pro kroužky i nadále prona-
jímat bezúplatně. 

A na závěr jedno oznámení. Večer před 
první adventní nedělí, která připadne na 
2. prosince, se v naší obci rozsvítí vánoční 
osvětlení, které nám ohlásí blížící se Vánoce.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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ANDER Z KOŠÍC V DOBRÉ!
Víte, kdo je to Ján Pisančin? Asi byste dlouho váhali.

Když se ale řekne Ander z Košíc, mnozí okamžitě vědí, která bije. 
Populární lidový vypravěč z východního Slovenska se těší velké oblibě, 
a to jak ve své rodné zemi, tak v České republice. Na Moravu a do Slezska 

pravidelně zajíždí. Do Dobré přijede poprvé!
A co nás čeká? Sebeironické vyprávění s důrazem na specifi ckou východo-
slovenskou povahu a zážitky ze života. Ander z Košíc, který se rád stylizuje 
do pozice vesnického burana, vystupujícího v obnošeném obleku a pomač-
kaném klobouku, bude i v Dobré vzpomínat na manželku Eržu, kamaráda 

Piťa a dá k dobru jistě také pár historek z vojny.

Populární slovenský humorista a vypravěč Ander z Košíc vystoupí 
v Dobré počátkem prosince.Téměř dvouhodinová show plná vtipu

a lidového humoru se uskuteční

v pondělí 3. prosince 2012
 ve společenském sále při základní škole.

Chybět samozřejmě nebudou hudební vstupy pěveckého dua Šarm.
Večer plný skvělého humoru a dobré nálady startuje v 19 hodin. 

Vstupenky jsou v předprodeji od pondělí 26. listopadu 2012
na Obecním úřadě Dobrá, v I. poschodí, kanc. č. 17. Cena 
vstupenky je 180,- Kč. Místa v sále nebudou číslována. 

Více informací na  - www.dobra.cz

Srdečně zve kulturní komise při Radě obce Dobrá.

Další informace na
www.anderzkosic.sk

zdroj textu: Wikipedia

Vstupe
na O
vstup
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KULTURNÍ AKCE V NAŠÍ OBCI
(období leden – srpen 2013)

PODZIMNÍ KONCERT
VÁŽNÉ HUDBY

K U L T U R N Í    K A L E N D Á Ř   2 0 1 3

2. únor - Obecní ples
5. březen - FLERET (folkrocková kapela)
8. březen - oslava MDŽ
20. březen - Zdeněk IZER
duben - Koncert vážné hudby (termín dosud nestanoven)
12. květen - oslava Dne matek
květen - Miroslav DONUTIL (termín dosud nestanoven)
1. červen - oslava Dne dětí
29. červen - Obecní pivní slavnosti (I. ročník)
31. srpen - Den obce – VELKÁ DOBERSKÁ (XI. ročník)

Dovolte mi, abych Vás s dostatečným předstihem informoval o kulturních akcích, které 
nás čekají v následujícím kalendářním roce. Některé akce již mají své termíny, mnohé jsou 
„pod smlouvou“ a nezbývá tedy než se těšit a udělat si poznámku v kalendáři na rok 2013.

V měsíci září jsem přišla za panem mís-
tostarostou - Milanem Stypkou, a s “malinkou
nadějí” jsem ho poprosila o pronájem sálu 
u ZŠ Dobrá za účelem uskutečnění koncertu,
kde by hrály soubory nebo sólisté konzerva-
toristů a soubor mých žáků, nejen z Dobré. 

Podzimní koncert se uskutečnil 10. října
2012 ve společenském sále ZŠ Dobrá. 

Mým cílem je, aby děti našly dobrou ces-
tu k hudbě, aby je těšilo nacvičit si skladbu, 
pak ji zahrát a udělat tím radost druhým.

Jsem moc ráda, že mí žáci, jejich rodiče 
a široká veřejnost podpořili svou návštěvou 
tuto akci.

Věřím, že jarní koncert, který připravu-
jeme s mými žáky a spolužáky - studenty 

Do konce roku 2012 se ještě s mnohými z Vás setkáme na Vánočním jarmarku, který 
tradičně pořádá základní škola – letos se uskuteční 15. prosince 2012.

Z výše uvedeného kalendáře je zřejmé, že si i nároční zájemci o kulturní vyžití jistě vybe-
rou takovou akci, která je jejich naturelu nejbližší. O všech akcích se s předstihem dočtete 
na stránkách Doberských listů i webu obce. 

Mgr. Milan Stypka



-  4  -

z Konzervatoře a gymnázia v Ostravě se 
vám určitě bude stejně líbit, nebo i víc jak 
podzimní koncert, na který jistě rádi vzpo-
mínáte. Víte, na co se těší o jarním koncertu 
mí žáci? Obec Dobrá nám připravila super 
občerstvení.

Chtěla bych také poděkovat za obsluhu 
u mixážního pultu, za výzdobu sálu, a panu 
místostarostovi za podporu a pomoc při or-
ganizaci podzimního koncertu.

Děkuji všem účinkujícím:

Flétnové kvarteto:
Nikola Olšaníková
Kristýna Libosková
Zuzana Juhasová
Zuzana Andrýsková  (příčné fl étny)
 
Hornkvartet Ostrava:
Petr Kozel
Jan Fintes
Alžběta Šimerová
Matěj Steininger  (lesní rohy)

Komorní trio:
Marek Kaleta  -  pozoun
Miriam Dýrrová  -  pozoun     
Barbora Halamová  -  klavír

Flétnový soubor:  
1. zobcové sopránové fl étny:
Lucie Maslowská, Valentýna Vepřeková, 
Klára Školová, Diana Jelénková, Lukáš 
Bubik , Nela Andrlová, Kateřina Mališová, 
David Dvorský, Roman Tyrlík, Adam 
Kukuczka, Jiří Vala, Denisa Velčovská, 
Radka Saranová, Renáta Tvardková, 
Gabriela Mintělová, Štěpán Škapa, Tereza 
Ženatá, Ondřej, Eliška a Jakub Dýrrovi
2. zvonkohry:
Kateřina Olšarová, Kristýna Maťaťová,
Barbora Nytrová

 

Chci končit se slovy Vince Lombardiho:

Překážky jsou to, co vidíš, když ztratíš ze 
zřetele cílovou čáru.

Těším se na jarní koncert.  

učitelka SOUKROMÉ HUDEBNÍ VÝUKY 
Miriam Dýrrová, dipl. um.
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Magistrát poučil, pivovar pobavil

WWW.DOBRA.CZ
              PROSTOR PRO VAŠI REKLAMU

mohli být postupně informováni o možnos-
tech využití jednotlivých zařízení či stacio-
nářů.

Po delší přestávce se již sál ocitl ve víru 
zábavy. Zaměstnanci pivovaru Hanušovice 
přivezli k ochutnání nejen zlatavý mok, ale 
také dnes již snad zapomenutou společen-
skou hru – bingo. Spolu s občerstvením se 
všichni v sále zodpovědně pustili do vyplňo-
vání tiketů, brzy někteří hráči hlásili úspěš-
né dokončení řady či uhlopříčky, a netrvalo 
dlouho a sálem se ozvalo hlasité BINGO. 
Nebyla nouze ani o veselé příhody – když 
třeba někdo některé z losovaných čísel na 
svém tiketu přehlédl a chytrý počítač jej od-
halil. Ale žádný z nás není neomylný. Důle-
žité bylo, že toto pondělní pozdní odpoledne 
splnilo svůj účel a návštěvníci se příjemně 
pobavili.   

Mgr. Milan Stypka

V pondělí 15. října 2012 v odpoledních 
hodinách našli cestu do společenského sálu 
při základní škole naši senioři. Kulturní 
komise pro ně připravila „komponovaný“ 
pořad, z části poučný, v druhé polovině pak 
zábavný.

Od 15 hodin si vzaly slovo pracovnice 
magistrátu města Frýdku-Místku, odboru 
sociálního, a provedly přítomné seniory ak-
tuálními možnostmi pomoci v oblasti služeb 
na území města. Přítomní shlédli i instruk-
tážní fi lm, který svým obsahem mapoval 
veškerá zařízení, jejich funkci, náplň a pří-
nos potřebným občanům.

Celá přednáška byla zakončena diskuzí 
nad některými tématy, byly pojmenovány 
konkrétní problémy a naznačena možnost 
jejich řešení. Byla rovněž domluvena spolu-
práce mezi obcí a pracovnicemi příslušné-
ho odboru tím způsobem, aby naši občané 

Již téměř celý rok obec disponuje novými stránkami na internetu. Všichni pracovníci 
úřadu, spolu s dalšími osobami, které se podílejí na aktualizaci i obsahu obecních stránek, 
se snaží, aby vkládané texty i fotografi e svým záběrem a zpracováním „přilákaly“ návštěvníky.



-  6  -

Počet návštěv na našich ofi ciálních webových stranách je poměrně vysoký, tato skutečnost 
však není zohledněna možností umístit na stránky reklamu. Možná se právě při čtení těchto 
řádků někteří z podnikajících subjektů na území obce rozhodnou zviditelnit prostřednictvím 
obecního webu.

Všechny podstatné informace se dozvíte po kliknutí na část „Prostor pro vaši reklamu“ 
- ta je umístěna na úvodní straně úplně dole. Zájemcům již nyní děkujeme.

Mgr. Milan Stypka

Oznámení
Obecní úřad Dobrá bude v pondělí 31. 12. 2012 uzavřen.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 5. 12. 2012 vždy od 16 
hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 – bývalé foto.

Vítání občánků letos podruhé

Pozvánka sportovní komise

Sobota 03. 11. 2012 byla dnem, kdy se podruhé v letošním roce  konalo vítání nově 
narozených občánků. Pan místostarosta přivítal v obřadní síni Obecního úřadu Dobrá
12 našich nejmenších spoluobčánků a krom rodičů děti doprovázeli příbuzní, babičky 
a dědečkové. Po slavnostním přivítání a podpisu do pamětní knihy následovalo předání 
dárečku a kytičky od obecního úřadu a nechybělo ani tradiční focení našich nejmenších. 
Přejeme dětem šťastný a radostný život v naší obci.

Zveme všechny milovníky dobré zábavy na poslední ze čtyř celoročních turnajů ve hře 
„Člověče nezlob se“ pro všechny věkové kategorie. Zároveň bude vyhlášení vítězů za celý 
rok. Krásné ceny a občerstvení jsou připraveny. Datum konání je 22. 12. 2012 ve 14. h. 
v prostorách „Zanzibaru“. Samozřejmě, že od jara začne další čtyřturnajové klání roku 
2013. Termíny budou včas zveřejněny v Doberských listech a na plakátech. 

Za sportovní komisi  René Křižák
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Pozemkový úřad Frýdek-Místek jako 
příslušný správní úřad dle § 19 a § 20 z.č. 
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech a o změně zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vzta-
hů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zá-
kon“), oznamuje účastníkům řízení, že 
v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona 
je, počínaje dnem 25. 10. 2012, možno po 
dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného 
návrhu jednoduchých pozemkových úprav 
v katastrálním území Dobrá u Frýdku-
Místku. Návrh je vystaven k nahlédnutí na 
Pozemkovém úřadě ve Frýdku-Místku (kan-
celář č. 303) a na Obecním úřadě v Dobré 
(kancelář č. 14 - podatelna).

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále 
„krajský úřad“), jako věcně a místě příslušný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný správní 
úřad dle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 12. 11. 2012 oznámení zpracované podle přílohy 
č. 3 zákona k záměru

„CTPark Nošovice, objekt NO1 a NO2“
 oznamovatel: CTP Incest, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec,
který podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Oznámení o vystavení návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním 
území Dobrá u Frýdku-Místku, vyvolaných výstavbou rychlostní komunikace „R 48 
Frýdek-Místek, obchvat“.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že 
v této době mají účastníci řízení posled-
ní možnost uplatnit k návrhu své námit-
ky a připomínky u pozemkového úřadu. 
K později podaným námitkám a připo-
mínkám se nepřihlíží.

Zároveň Ministerstvo zemědělství, Po-
zemkový úřad Frýdek-Místek dle § 11 odst. 
3 zákona svolává na pondělí 3. 12. 2012 
v 15.30 hodin závěrečné jednání pro JPÚ 
v katastrálním území Dobrá u Frýdku-
Místku, na kterém zhodnotí výsledky po-
zemkových úprav a účastníky seznámí 
s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. 
Závěrečné jednání se bude konat v budově 
Obecního úřadu Dobrá, místnost č. 21, 
1. poschodí.

Pozemkový úřad Frýdek-Místek,
ul. 4.května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Informace o oznámení záměru „CTPark Nošovice,
objekt NO1 a NO2“ podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí
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Do oznámení lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, v kanceláři č. B 513 a na dotčených správních úřadech.

Do oznámení lze nahlížet na Obecním úřadě Dobrá, kancelář č. 14 – podatelna, v úřed-
ních dnech, což je pondělí a středa vždy od 8.00 – 12.00   a   12.30 – 17.00 hodin.

Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje může každý ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření, a to přímo na adresu Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 
117, 702 18 Ostrava.

Tato informace včetně textové části je zveřejněna na internetu na adrese:
www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz: veřejná správa – úřední deska – E.I.A, SEA a IPPC 
– Přehled záměrů posuzovaných v působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
kód záměru MSK1715. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet 
(§6 odst. 7 zákona).

Výsledky 2. ročníku Závodu horských kol
V sobotu 10.10. byl uskutečněn druhý ročník závodu horských kol pro školní mládež. 

Přihlášeno bylo okolo čtyřiceti chlapců a děvčat, na start jich přišla pouhá desítka. Je to 
škoda. Plně byla obsazena pouze kategorie starších chlapců.

Z dívek startovala jediná DENISA
ŠTĚRBOVÁ…a zvítězila. Z mladších
chlapců opět zvítězil jediný účastník
JAN HADAŠČOK.

Kategorie starších chlapců
1.  JAN FRIEDEL
2.  MATĚJ VLÁČIL
3.  LUKÁŠ POLKA

Vítězům blahopřejeme a příští rok
očekáváme větší účast.

Za sportovní komisi Zdeněk Kafka

PODĚKOVÁNÍ
Za seniory, kteří se ve dnech 22. a 23. října 2012 zúčastnili školení „Práce s počítači“ děku-
jeme vedení obce Dobrá, zvláště Mgr. Milanu Stypkovi, za zajištění školitele a umožnění da-
ného kurzu v prostorách budovy Obecního úřadu v Dobré. Jsme potěšení, že vedení našeho 
obecního úřadu je dobře nakloněno nejen mladé a střední generaci, ale myslí také i na starší 
a tělesně postižené občany v Dobré. Ještě jednou moc děkujeme.

Vojtěška Gavlasová
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6. ročník DRAKIÁDY

Burza dětského oblečení - poděkování

matka Alena Dohnalová a paní dcera Naďa 
Zuščáková svými chutnými zákusky a ča-
jem. Poděkování patří také naši paní Slávce, 
která opět nezištně darovala plnou přeprav-
ku chutného ovoce. Každé z dětí bylo odmě-
něno balíčkem sladkostí a ovoce, zvlášť byly 
vyhodnoceny tři nejlepší létající stroje.

Tuto tradiční akci pro naše nejmenší 
lze hodnotit jako velmi zdařilou, děkujeme 
všem zúčastněným a nezbývá než se těšit na 
příští ročník.

Za sportovní komisi Zdeněk Kafka

Dopadl opět na výbornou. Již tradičně 
první sobotu v listopadu vyšplhají naši mla-
dí a nejmenší, mnohdy v doprovodu svých 
rodičů, na Vrchy.

Od deseti do dvanácti hodin zde před-
vádějí své letecké umění s draky. Letos jich 
byly opět více jak tři desítky. Počasí bylo pří-
mo na objednávku. Příjemná teplota, slu-
níčko, přiměřený vítr. Na obloze se vznášely 
stroje různých tvarů a velikostí. Ke zdaru 
celé akce přispěly, jako každoročně, paní 

Sociální komise při OÚ Dobrá uspořá-
dala ve dnech 19. a 20. října 2012 ve více-
účelovém sále ZŠ v Dobré burzu dětského 
oblečení. Tyto burzy jsme začali pořádat 
v loňském roce a je vidět, že se už zapsaly 
do podvědomí maminek. Na burzu v pátek 
přišlo 28 maminek, které dohromady na-
bídly k prodeji 649 kusů krásného dětského 
oblečení.  

Rovněž i více maminek přišlo na burzu 
v sobotu nakupovat. Ani se nám nechtě-
lo věřit, že 48 maminkám přišlo nabízené 
zboží vhod, takže se prodalo 183 kousků 

oblečení v celkové ceně za 7 255,- Kč. Tyto 
peníze pak byly zpětně vypláceny jednotli-



Pozornost dětí rovněž upoutala živá 
liška v kleci a ukázka z výcviku loveckého 
psa. Celkový dojem všech účastníků umoc-
nilo vystoupení mysliveckého trubače pana 
Byrtuse s předvedením loveckých fanfár.

Myslivecké sdružení „Vrchy“, Dobrá-
Pazderná nadále pokračuje ve svých zájmo-
vých aktivitách. Dne 18. 10. 2012 uspořá-
dali myslivci Den pro děti mateřské školky 
v Dobré. Máme za to, že osvětová a pro-
pagační činnost má svůj význam i pro děti 
útlého věku.

Myslivci připravili na naší chatě zajíma-
vou a poutavou výstavku o přírodě a mys-
livosti. Průvodního slova se ujali zkušení 
myslivci  pánové Maráček a Klimek. Děti 
byly velmi zvídavé a jejich dotazy směřo-
valy zejména  ke zvířátkům v našem lese se 
zjevnou orientací do jejich pohádkové říše. 
I takto zkušení a kovaní myslivci se při 
svých odpovědích hodně zapotili, aby jejich 
pohádkové představy nezklamali.

-  10  -

vým maminkám. Část oblečení některé ma-
minky věnovaly do dětských zařízení, za což 
jim děkujeme. A velké poděkování také patří 
důchodkyním, členkám Klubu seniorů, paní 
Skotnicové, Svobodové, Zmudové, Čížkové, 
Nagyové, Pánkové a Krupové, které nám při 
burze ochotně pomáhaly.

Za sociální komisi Žižková Marie

Den pro Mateřskou školu v Dobré
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Srdečně Vás zveme na přednášku a bese-
du na téma Železná opona. Pozvali jsme na 
ni pana Mgr. Martina Tichého, člena Ústa-
vu pro studium totalitních režimů. Bude se 
nám snažit předat poznatky o této době naší 
české historie. Přednáška se bude konat ve 
víceúčelovém sále základní školy ve čtvr-
tek 29. listopadu. Začátek byl stanoven na 
18 hodin. Přijďte s námi strávit příjemný 
večer nad zajímavým tématem.

Těšíme se na Vás!
Rádi bychom ještě zhodnotili divadelní 

představení pro děti, které jsme pořádali 
v neděli 28. října. Divácká účast byla sice 
poměrně malá, ale děti i dospělí se pohád-
kou trvající asi 50 minut výborně pobavili. 
Výtěžek z dobrovolného vstupného byl 1440 
Kč a putoval občanskému sdružení Bez 
Mámy, které se stará o sirotky v Africe (více 
na www.bezmamy.cz). Děkujeme všem, kdo 
přišli, a také divadelnímu souboru Serum 
za krásné představení.

Ve druhé části Dne navštívily děti ne-
daleké krmné zařízení, kde jak již samy 
věděly si zvířátka chodí pro krmení. Každé 
dítě pak bylo obdarováno pamětní medailí 
našeho mysliveckého sdružení vyrobenou 
z břízového dřeva s našimi symboly. Nako-
nec si všechny pochutnaly na drobné slad-
kosti.  Rozzářené oči a jejich vážné a zvídavé 
pohledy nás přesvědčily o jejich spokoje-
nosti a nevšedním prožitku na který dlouho 
nezapomenou.

                                                                                                                                                     
Předseda MS: Václav Vaněk
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Přednáška a beseda „Železná opona“
o poměrech v česku v minulém režimu

Doberský kulturní spolek o.s. (www.dobrakultura.cz)
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PŘEDNÁŠKA
V posledních letech se rozšířilo pěstování sloupovitých jabloní. Dotazů 

na toto téma je mnoho a svědčí o tom, že majitelé těchto stromků si s jejich 
pěstováním, neví rady. Proto se  ZO ČZS rozhodla uskutečnit přednášku na  
téma „Pěstování a výživa sloupovitých jabloní„. O své zkušenosti se s vámi 
podělí předseda zahrádkářské organizace Čestmír Jež. 

     V druhé polovině  přednášky vám řekne své nejnovější poznatky na téma „Program 
péče o krajinu„ pan Vítězslav Pantlík .  

     Přednáška se uskuteční dne 16. 1. 2013 v 17 hodin v multifunkčním sále základní 
školy. Zveme všechny pěstitele a milovníky přírody. 

Zve  Výbor ZO ČZS

Rozhovory o Dobré s lidmi, kteří mají co říct... 
Čeněk Juřica

Včera napadl první letošní sníh. Zají-
malo by mne, jaké máte naplánované akce 
na zimu, na přelom letošního roku?

Na konci listopadu bude výroční schůze 
klubu seniorů v sále Základní školy. Tam se 
sejdeme, budeme mít pohoštění, zhodno-
tíme uplynulý rok a pan Vlček nám přijde 
zahrát. Zazpíváme si, zatančíme a tak nějak 
slavnostně ukončíme uplynulé období. Za-
čátkem prosince máme v klubovně mikuláš-
skou nadílku, každý ze seniorů dostane ba-
líček s dobrotkami a vitamíny, a uvaříme si 
v klubovně drobné pohoštění. Potom se po 
vánocích, 27. prosince ve čtvrtek, sejdeme 
ještě jednou v klubovně a ukončíme defi ni-
tivně tento rok.

Pan Juřica bude v lednu již dva roky předsedou doberského Klubu 
seniorů. Hovořil jsem s ním o plánech do budoucna, o aktivitách 
minulých i obecně o naší obci.

Na leden ještě nemáte plány?

Plány činnosti děláme vždycky na čtvrt-
letí, čili na první čtvrtletí dalšího roku. Bude-
me dělat plán tak, aby vyšel v prosincových 
Doberských listech. Čili to defi nitivně uza-
vřeme až na přelomu listopadu a prosince.

Co bylo podle Vás nejvýraznější akcí, kterou
Váš klub zrealizoval, v uplynulých dvou letech?

Taková nejvýraznější akce byla hned 
v prvním roce, kdy jsem byl ve funkci před-
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sedy, a to výstava  v klubu seniorů u příleži-
tosti MDŽ. Vystavovali jsme perníčky paní 
Aleny Křibíkové a ostatní ruční práce mé 
ženy, Jiřiny Juřicové. Výstava měla velký 
úspěch, přišla se na ní podívat spousta lidí 
a viděli spoustu zajímavých ručních výrob-
ků, které může člověk ve volném čase vytvá-
řet.

Jak Vaše činnost obvykle probíhá v prů-
běhu roku?

Co čtrnáct dnů pořádáme hlavně vy-
cházky (kolem řeky Morávky či okolí obce 
Dobrá) či návštěvy (zámky), další týden se 
sejdeme v klubovně, kde posedíme, probe-
reme různé soukromé či nesoukromé sta-
rosti i dění v obci. Tak se naším členům kaž-
dý týden nějak vyplní. Jsme rádi, že do naší 
klubovny i na naše akce pravidelně dochází 
spousta lidí, včetně některých ve značně 
vysokém věku či se zdravotními problémy.

Vím, že spolupracujete i se Slavomírem 
Přidalem. Jak Vaše spolupráce vypadá?

Slávka Přidala znám už delší dobu, znali 
jsme se i z práce kdysi na Nové huti, potom 
na Mittalu. Je to cestovatel, který na svých 
cestách fotí a tak dál. Vždycky, když se vrátí 
z cest a uspořádá své obrazové materiály, ho 
požádáme, ať nám je v klubovně promítne. 
Následně po promítání ještě zodpoví dotazy 
seniorů k těmto svým cestám. 

Pamatujete si, o jakých zemích už pro 
Vás  dělal  promítání?

On ta promítání dělal už dříve, ale od 
doby mého nástupu do funkce předsedy 

hovořil o své cestě do Jižní Ameriky a poté 
do Baku a okolí Kavkazu, kde se těží ropa.

Na Vašem klubu je zajímavé to, že vede 
své členy k aktivnímu trávení času. Nakolik 
je to podle Vás pro starší lidi důležité?

Já si myslím, že je to hodně důležité. Aby 
nezůstali doma, ale vyšli mezi lidi. Když se-
díme v klubovně, tak opravdu probereme 
mnohé věci. Co se děje v obci, co se děje ve 
státě, lidé zavzpomínají, jak a kde bydleli 
v různých částech obce Dobrá, co se kde 
kdysi dělalo. Lidé se dozví spoustu zajíma-
vých věcí o tom, jaké to tu kdysi bylo a jak 
to fungovalo.

Spolupracujete i s dalšími spolky, které 
jsou v Dobré?

Ano, spolupracujeme, před čtrnácti dny 
jsme měli v klubovně dva zástupce mysli-
veckého sdružení z Dobré. Ti k nám přijdou 
jednou za dva roky, hovoří o rozsahu honit-
by a polesí, o stavech zvěře, o svých problé-
mech (například s krmením) a tak podobně.

Mohl byste říci něco k historii Vašeho 
klubu?

Historii znám, sám jsem sepsal takový 
stručný přehled historie klubu seniorů od 
jejího vzniku v roce 1997, ale ještě to není 
hotové. K vytvoření tohoto díla mi slou-
žila kronika klubu seniorů a zápisky paní 
Boženky Sendlerové, která si taky sama za-
znamenává podrobnosti o různých akcích. 
Základ už je, a až to dokončím, tak to možná 
někde publikujeme, možná že v Doberských 
listech na pokračování.
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Nevíte, jestli je Váš klub v ČR ojedinělý, ne-
bo i na jiných místech fungují podobné kluby?

Já si myslím, že náš klub není ojedině-
lý, při různých akcích jsem se setkal s dal-
šími kluby, například ve Frýdku-Místku 
je poměrně velký klub, fungují i v Ostravě 
a v dalších okolních vesnicích. Myslím, že 
jich v České republice bude nespočet.

Vy jste v minulosti dělali i zájezdy do ost-
ravských divadel. Proč to skončilo?

Jako klub seniorů jsme pořádali zájezdy 
do ostravských divadel, po nás to převzal na 
čas ještě někdo jiný, ale jako klub seniorů 
už jsme to nebyli schopni utáhnout. Jednak 
bylo komplikované zajistit lístky, zajistit au-
tobus, poté se lidé nahlásili, následně přišla 
změna počasí, spousta zájemců se potom 
nedostavila a my jako klub seniorů jsme 
museli uhradit autobus a lístky, které nešly 
vrátit. Myslím si, že by tyto zájezdy mohla 
organizovat kulturní komise při obecním 
úřadu. Určitě by se našli zájemci z klubu 
seniorů, z klubu tělesně postižených, i lidé, 
kteří v klubech nejsou organizováni. Muselo 
by se udělat předběžné zjištění, jestli by lidé 
měli zájem a jezdili. Bylo by to velmi dobré.

Myslíte, že jsou v naší vesnici dobré pod-
mínky, aby byli všichni lidé aktivní?

Já si myslím, že ty podmínky jsou dost 
dobré, ale zájem lidí je někdy nevalný. Není 
takový, jaký bych si představoval.

Co považujete za nejhezčí místa v Dobré?

Líbí se mi moc školní hřiště, které slouží 
na různé sportovní i kulturní akce, napří-
klad na Velkou Doberskou. Park je lepší než 
předtím, až na to, že někteří lidé jej chodí 
poškozovat. 

Co byste v obci změnil?

Po rozšíření kanalizace jsou silnice opra-
vené, je třeba dodělat chodníky, jak nám to 
v Doberských listech slíbili, a taková drob-
ná vylepšení pro občany. Velký nedostatek 
vidím v nádraží českých drah, které je pro 
starší lidi velmi neuzpůsobené, mají problé-
my při nastupování do vlaku a vystupování 
z vlaku. Někteří mají omezené pohybové 
možnosti a tak by si zasloužili u jedné koleje 
pořádné nástupiště.

Rozhovor zpracoval Petr Salamon

Knihovna informuje
V posledním říjnovém týdnu jsme připravili pro veřejnost cestovatelskou besedu s pa-

nem Tomšíčkem, autorem několika cestopisů o jeho cestě „Do Vladivostoku na kole na 
zmrzlinu“. Přes 2 hodiny nám vyprávěl ve víceúčelovém sále ZŠ v Dobré o svých zážitcích 
na této několikaměsíční cestě. Své vyprávění doplnil spoustou fotografi í. Po besedě si mohli 
zájemci koupit jeho knihy i z jiných cest, i s podpisem. Všechny jeho tituly najdete ve fondu 
naší knihovny a knihy si můžete přijít vypůjčit. Protože beseda měla úspěch, chceme pana 
Tomšíčka pozvat na jaře na vyprávění o jeho cestách po Africe.
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Můžete si půjčit rovněž knihy Miroslava Donutila, který také v říjnu hostoval se svým 
představením „Miroslav Donutil na cestách“ v Dobré.

Od listopadu letošního roku nabízíme našim čtenářům nové tituly časopisů: Svět, Prak-
tik, Udělej si sám, Home, Auto motor sport, Story, Bravo, Bravo Girl, Medvídek Pú, 
Tom a Jerry a časopis dTEST v tištěné nebo v elektronické podobě a jeho elektronický 
archiv mohou využívat registrovaní čtenáři v prostorách knihovny. Můžete si už teď půjčo-
vat domů Mladou frontu dnes a její zajímavé magazíny Ona dnes, Doma dnes a Magazín 
dnes a 5+2 dny Frýdecko - Místecko.

Od ledna 2013 přibudou další tituly časopisů, např. Hattrick, Apetit, Epocha, pro děti 
Witch a Barbie.

Protože chceme, aby naše knihovna přinášela informace, zábavu a vzdělání co nejšir-
šímu okruhu uživatelů našich služeb, prosíme o tipy na doplnění knihovního fondu nebo 
témata besed a kulturních akcí. Znovu připomínáme, že knihy, které nemáme v naší knihov-
ně, vám můžeme objednat z jiné knihovny. Pište na knihovnadobra@dobra.cz nebo telefo-
nujte na 558 641 016 nebo 725 144 014. 

Využijte k nákupu dárků prodejní výstavy knih s 10% slevou, která bude v rámci Dne 
dětské knihy v naší knihovně v sobotu 1.12.2012 od 8.00 do 12.00. Všichni návštěvníci 
se mohou nechat v tento den zaregistrovat zdarma.

•  Zdarma registrace dětí s rodiči nebo prarodiči 

•  Prodejní výstava nových dětských knih s 10 % slevou

•  Malování na sklo – vánoční ozdoby na okna

•  Křížovky pro děti o ceny

Scénické čtení

„Jak dětem číst

pohádky“

DEN PRO DĚTSKOU
KNIHU

Dne 1. 12. 2012
od 8.00 - 12.00 hod.

Místní knihovna DobráMístní knihovna Dobrá
pořádápořádá



-  16  -

Základní škola Dobrá informuje…

Slavnostní otvírání slabikáře

Projekt Holocaust

V úterý 6. listopadu proběhla na naší 
škole netradiční akce s názvem Slavnostní 
otvírání slabikáře.

Naši nejmenší prvňáčci na toto podi-
vuhodné a tajuplné odpoledne pozvali do 
svých tříd své rodiče a prarodiče, aby jim 
předvedli, co se za tak krátkou dobu ve škole 
naučili. Formou zábavného učení jim doká-
zali, že už jim není cizí ani matematika, ani 
znalost skládání jednoduchých slov či vět.

Odměna je pak čekala hned dvakrát. Ta 
první ve formě slavnostního předání oprav-
dového slabikáře paní ředitelkou, ta druhá 
ve formě sladkého dortu, který jim předal 
zástupce z řad rodičů.

Myslím, že rodiče i prarodiče mohli být 
na své děti pyšní, odcházeli plní dojmů a ra-
dosti, že se z jejich dětí už vyklubali oprav-
doví školáci.

Mgr. Markéta Turoňová

dokumenty o holocaustu, zhlédli fi lm, vy-
slechli množství informací o dané době, 
o Terezínu, transportech, koncentračních 
a vyhlazovacích táborech a měli také jedineč-
nou možnost pobesedovat s pamětníkem,
panem Ing. Michalem Salomonovičem. 
Tato část projektu byla velice zajímavá, pan 
Salomonovič svým působivým osobním svě-
dectvím o hrůzné době dokázal naše žáky 
přimět k zamyšlení a „nepochopení“ všech 
nesmyslných činů konaných za 2. světové 
války. Vyvrcholením projektu byla návštěva 
koncentračního tábora v Osvětimi. Zároveň 

Každoročně připravujeme pro žáky devá-
tého ročníku projekt zaměřený na holocaust,
v němž žáky seznamujeme s touto proble-
matikou. Prostřednictvím tohoto projektu
se žáci blíže seznamují s problematikou ho-
locaustu, demagogie, nacistické zvůle a uvě-
domit si nebezpečí rasismu, které hrozí 
i v dnešní době. Hlavním cílem je zaujmout 
morální stanovisko k holocaustu. I letošní 
projekt měl velmi zajímavý program a průběh.
Během prvních dvou dnů žáci pracovali ve 
skupinkách. Seznámili se s několika svě-
dectvími pamětníků holocaustu, s mnoha 

Děti se těší, až poprvé slavnostně otevřou slabikář.
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se na naší škole uskutečnil odpolední semi-
nář v rámci projektu „Naši nebo cizí? Židé 
v českém 20. století“ pro vyučující z okol-
ních škol. Naše škola působí jako regionální 
centrum projektu, ověřuje metodické mate-
riály a pomáhá vyučujícím z okolních škol 
začlenit tuto problematiku do výuky. V rám-
ci semináře vystoupila zástupkyně  Židov-
ského muzea v Praze, dále pamětník Ing. 
Michal Salomonovič a ostravská historička 
doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.

Jitka Drabinová

Projekt Odpady a hospodaření
s nimi – netradičně

A v čem byl projekt jiný než ty minulé? 
Neprobíhaly už prezentace jednotlivých žá-
kovských skupin, ale shodli jsme se společ-
ně s učiteli na tom, že bude určitě nejlepší 
naše znalosti a vědomosti z oblasti odpadů 
předat mladším spolužákům na 1. stupni. 
A tak začala příprava aktivit na tři vyučovací 
hodiny. Těšili jsme se, že můžeme před žáky 
předstoupit jako „učitelé“, a proto jsme se 
snažili co nejlépe připravit. Zaměřili jsme 
je hlavně na správné třídění, pak to byly dvě 
oblasti – hudební a výtvarná, ale také jsme 
zabrousili do matematiky a českého jazyka. 
Žáčci si „zahráli“ na hudební nástroje z růz-
ných odpadů, vytvořili obrazy „odpaďáků“ 
a napsali k nim životopis či říkanku. 

Ještě bychom se měli zmínit i o tom, že 
třetí den projektu začal pro žáky 1. stupně 
v multifunkčním sále, kde si připravili pro-
gram žáci ekotýmu. Samozřejmě, že byl 
zaměřen na odpady. Ekotým si přichystal 
nápaditou módní přehlídku, modely byly 
jen z odpadových materiálů a mladší spolu-

Ve dnech 22. – 24. října 2012 proběhl 
na naší škole ročníkový projekt zaměřený 
na enviromentální výchovu Odpady a hos-
podaření s nimi. Během dvou dnů jsme se 
seznamovali s problematikou odpadového 
hospodářství v ČR, vyzkoušeli jsme si různé 
úkoly na téma odpady a zhlédli krátký fi lm 
o jednotlivých druzích odpadů a jejich recy-
klaci. 

V rámci projektu jsme navštívili Zele-
né centrum v místě zvaném Kapplův dvůr 
v Třanovicích. O program se nám postarala 
paní Bc. Martina Stebelová, která nám po-
vyprávěla o historii dvora a o způsobu eko-
logické výroby energie, například pomocí 
fotovoltaických, vodních a větrných elekt-
ráren, spalováním biomasy nebo bioplynů. 
V prostorách centra jsme také navštívili 
sběrný dvůr. Od pana ing. Škuty, který nás 
provázel, jsme se dozvěděli, jakým způso-
bem se komunální odpad třídí a skladuje, 
jaký odpad se sbírá a kdo a za jakých podmí-
nek může odpad do dvora přivézt. 

Pamětník holocaustu pan Ing. Michael Salomonovič.



startujících žáků (na 1. stupni nejvíce žáků 
vyslala třída 4. A, na 2. stupni třída 8. C). 
Druhé místo připadlo 6. ZŠ s 95 závod-
níky a na třetím místě skončila 1. ZŠ s 86 
běžci. Naše škola byla za vítězství oceněna 
sportovním vybavením v hodnotě Kč 7 000,- 
a 5 kg sladkostí. Doberští žáci uspěli i jako 
jednotlivci. Ve své kategorii vybojovala Petra
Pavlásková ze 7. A bronzovou příčku, Jan 
Tesarčík z 8. C pak nenašel v běžeckém poli 
konkurenta a s velikým přehledem zvítězil. 

Chci poděkovat všem svým kolegům, 
kteří si v sobotu udělali čas a pomohli se za-
jištěním akce, dále pak všem žákům, kteří se 
závodu zúčastnili a podpořili tak svoji školu 
v boji o hodnotné ceny. Pevně věřím, že se 
všem účastníkům závody líbily a že v příštím 
roce bude počet našich žáků na startu Hor-
nické desítky ještě o něco vyšší než letos.

     
Mgr. Jiří Šmahlík

V sobotu 3. listopadu 2012 se ve Frýdku-
Místku konala Hornická desítka. Poprvé ve 
své historii se do tohoto běžeckého závodu 
zapojila i naše škola. V soutěži škol, kde se 
soupeřilo o nejpočetnější výpravu, ZŠ Dobrá
obsadila 1. místo s celkovým počtem 148 
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žáci měli za úkol vybrat ten nejoriginálnější. 
Vyhrál model z igelitových pytlů Císařovy 
nové šaty, který představil Jirka Poljak. Na 
samotný závěr jsme se všichni osmáci sešli 
v sále. Zhodnotili jsme celý projekt a vytvo-
řili společně Odpadový kodex, který je vyvě-
šen v prostorách šaten. 

Jedno laponské přísloví říká Neber si 
všechno, využij vše, co si vezmeš, vezmi si 
jen to, co opravdu potřebuješ. Pokud by-
chom se všichni tímto příslovím řídili, určitě 
by se nemusela řešit problematika odpado-
vého hospodářství tak akutně.

Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO a žáci 8. tříd Záběr z „odpadově-recyklační“ módní přehlídky.

Dobrá nálada slunečného dne se promítla
i do příjemně unavených úsměvů našich
reprezentantů. Na fotografi i vbíhá do
cílové rovinky Tereza Mrlinová z 8. C.

Hornická desítka 2012
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Ukázka výcviku psa
Na tuto akci se většina dětí těšila, i když 

některé děti měly již předem z přítomnosti 
pejska tak trochu obavy…  

Ty však dokázal černý, huňatý pejsek 
jménem Sorbon ihned rozptýlit svou hra-
vou, milou a přítulnou povahou. Jeho cvi-
čitel dětem ukázal nejprve slovní povely, na 
které Sorbon pohotově reagoval. Sorbon 
skvěle plnil také ruční povely, které mu jeho 
pán dával.

Nádherně zbarvené listy podzimu již vítr rozfoukal do všech světa stran, podzim nám 
pomalu končí, a i tuto roční dobu děti naší MŠ Barevný svět prožily velmi aktivně a zajímavě.
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Největším překvapením však pro děti 
bylo, když jim cvičitel prozradil, že Sorbon 
ze všeho nejraději hraje fotbal. To nám taky 
vzápětí předvedl a děti nestačily koukat na 
Sorbonovy rychlé nohy a pohyb s míčem. 
Děti, které se nebály, mohly za odměnu Sor-
bona nakrmit voňavým párečkem a pohladit 
si ho.

Na závěr si Sorbon lehl a děti, které měly 
odvahu, za ním přišly, hladily ho a povídaly 
si s ním. Ještě cestou zpátky do tříd si děti 
s rozzářenýma očima sdělovaly své zážitky.

Návštěva místní knihovny

Děti z mateřské školy navštívily hájenku

Další akcí, které se postupně celá naše 
MŠ zúčastnila, byla návštěva místní knihov-
ny, na kterou nás pozvaly paní knihovnice.

Děti se nejprve pohodlně usadily na pol-
štářky a byly zvědavé, co si pro ně paní kni-
hovnice připravily. Samozřejmě, že to byla 
pohádka. Pohádky mají přece děti nejraději 
- a pak si děti o vyslechnuté pohádce s paní 
knihovnicí popovídaly. Děti si prohlédly 
prostory knihovny, vybraly si knihy, které je 
zaujaly a společně i jednotlivě si je prohlíže-
ly a vyprávěly si o nich.

Také návštěva knihovny byla velmi pří-
jemná a pohodová, děkujeme paní knihov-

Pěkná akce se uskutečnila ve čtvrtek 
18. října, kdy asi stovka předškoláčků 
v rámci vycházky navštívila hájenku v Dob-
ré. Když jsme se blížili k hájence, vítali nás 
za zvuku lesního rohu myslivci a jejich lo-
vecký pes. Dětem pak přiblížili práci my-
slivců, o co se starají, jak se máme v lese 
chovat apod. Prohlédli jsme si paroží, vyc- 

nicím za pozvání a těšíme se na další set-
kání.

paná zvířátka, ale přišla se na nás podívat 
i živá lištička, která byla z tolika dětí trochu 
vyplašená. Přálo nám počasí, sluníčko se 
na nás usmívalo, tak jsme za doprovodu šli 
i do lesa, kde se děti dalekohledem mohly dí-
vat na srnky, které se nedaleko pásly. Chtěli 
bychom poděkovat zvláště panu Klimkovi, 
který tuto akci zorganizoval a vlastnoručně 
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Výchovný koncert v ZUŠ Místek

pro všechny děti vyrobil dřevěné medaile se 
symbolickou jedničkou, jako vzpomínku na 
naše první setkání. Děti se vrátily příjemně 
unavené, ale s krásnými zážitky. Dík patří 
panu Klimkovi, ale i jeho kamarádům, kteří 
si na nás udělali čas. Děti na oplátku při-
nesly pěkné obrázky, aby si třeba tu jejich 
útulnou hájenku vyzdobili. 

Ještě jednou děkují všechny děti a paní 
učitelky z MŠ Dobrá 

Mgr. Ludmila Sikorová

Předškolní a větší děti naší MŠ se vydaly  
autobusem za kulturním zážitkem do ZUŠ 
v Místku. Žáci a učitelé této školy si pro naše 
děti připravili hudební pásmo pod názvem 
„Trampoty čarodějnice Brundimíry.“ V kon-
certním sále se děti pohodlně usadily a če-
kaly na představení. Děti měly možnost se-
známit se blíže s jednotlivými hudebními 
nástroji a jejich výrazovými prostředky. Děti 
si kromě pěkného hudebního zážitku přivez-
ly také obrázky jednotlivých hudebních ná-
strojů. 

Mgr. D. Dvořáčková

Kouzelník v naší mateřské škole
Zpříjemněním sychravého podzimního 

dne bylo pro děti vystoupení kouzelníka 
Kelnera. Kouzelník vystupoval společně se 
svou partnerkou, která dětem předvedla svá 
kouzla. Kouzelník do svého kouzlení a čaro-
vání zapojil také děti, které se snažily si „vy-
kouzlit“ penízky v podobě pětikorunových 
mincí, což se jim také zdárně povedlo.

Nejzdařilejší a pro děti také nejveselejší 
byla taneční kreace panáčka, jehož kouzel-
ník vyčaroval z obyčejného látkového ka-
pesníku. Děti byly nadšené a jásaly radostí, 

když sledovaly panáčkovy skopičiny, které 
kouzelníkovi prováděl. Vystoupení kouzel-
níka zkrátka děti nadchlo.
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„Když nemůžeš najít důvod proč pokračovat,

vzpomeň si na důvod proč jsi začal.“

Vít Jerglík vybojoval
v pořadí čtvrtý
mistrovský titul

Koncem října se v Teplicích konalo mis-
trovství České republiky dorostu v judu. 
Na Mistrovství se nominovali jen ti nejlep-
ší, kteří prošli šesti koly Českého poháru. 
Dobrou reprezentovali Vít Jerglík a Lukáš 

Janulek. Mimořádného úspěchu dosáhl pře-
devším Vít Jerglík, který bojoval ve váhové 
kategorii do 81 kg. Na cestě do fi nále porazil 
všechny své soupeře před časovým limitem 
a předvedl celou škálu vynikajících technik. 
Ve fi nále narazil na bojovného Rainekeho 
z Opavy. Vyrovnaný zápas byl prodloužen 
do zlatého skóre, kde se projevila především 
výborná fyzická kondice našeho borce, který 
svého soupeře „zahodil“ nádhernou techni-
kou na IPON. Jerglík si tak připsal v pořadí 
čtvrtý titul své závodní kariéry. Jeho oddílo-
vý kolega, loňský medailista Lukáš Janulek
(- 60 kg) patřil také letos mezi favority. 
V úvodním kole však zaváhal s papírově 
slabším soupeřem, což ho připravilo o veš-
keré naděje. Do oprav ho soupeř „nevytáhl“.
Janulek tak skončil bez vítězného zápasu 
a bodovaného umístění. Vít Jerglík se při-
pravuje za fi nanční podpory (pokračování?)

Na slavnostech
bojových umění
společně s mistrem 
světa

Judisté z Dobré se podíleli na slavnos-
tech bojových umění, které v Ostravě po-
řádal Sportovní klub policie ve spolupráci 
s Magistrátem města a krajským ředitel-
stvím policie. Naši sportovci na této pře-
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hlídce vystupovali bez nároku na odměnu 
s vědomím, že výtěžek z této akce bude vě-
nován nadaci „Pomoc v tísni“, ve prospěch 
rodin policistů a hasičů, kteří zemřeli při vý-
konu služby. Na tradiční akci předvádějí své 
umění bojovníci a sportovci z celého kraje. 
K vidění bylo Judo, Karate, Aikido, Capuera 

a celá řada dalších bojových sportů. Před-
stavila se také zásahová jednotka policie ČR 
a armádní jednotka „Krav Maga“. Čestným 
hostem byl Mistr světa a český olympionik, 
judista Lukáš Krpálek, který vystoupil sou-
časně s našimi judisty. Bylo to nádherné 

setkání, ze kterého si všichni odnesli krásný 
zážitek. Vystoupení našich judistů bylo vy-
hodnoceno jako jedno z nejlepších. 

Šest titulů na mistrovství 
Moravy mláďat

Na nejvyšší soutěži benjamínků v Uher-
ském Hradišti se sešly téměř čtyři stovky zá-
vodníků z 86 moravských klubů, doplněné 
slovenskými týmy a týmy ze severu Čech. 
Náš oddíl reprezentovalo celkem 16 borců,
kteří vynikajícím způsobem navázali na 
úspěchy z loňského roku a opět tak potvrdili 
dlouhodobou kvalitu přípravy nejmladších 
sportovců. Borci z našeho klubu přivezli 
domů šest titulů, 2 druhá a 2 třetí místa. 
V náročné soutěži vybojovali ve svých ka-
tegoriích zlato Luděk a Eliška Kubíčkovi, 
Vojtěch Hronek, Ema Sehnalová, Filip 
Koloušek a Barbora Kalenská. Stříbro vy-
bojovali Ondřej Sláma a Adéla Rožková. 
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Bronz patří Natálii Majdlochové a Jakubu 
Kolouškovi. Výbornou práci předvedl také 
Marek Matyskiewicz, který skončil v semifi -
nále, ale ve skupině porazil pozdějšího mistra.
Obrovská pochvala patří všem našim, kteří 
k soutěži přistupovali zodpovědně, předvedli 
výborné výkony v maximálním nasazení. 

Naši zástupci brali
medaile ve fi nále nej-
vyšší soutěže družstev

11. listopadu se v Ostravě uskutečnilo 
fi nále dorostenecké ligy za účasti šesti vítě-
zů skupin.  Titul mistra pro letošní rok vy-
bojovali judisté 1. JC Baník Ostrava, v jehož 
barvách se předvedl také člen našeho klubu 
Lukáš Janulek. Tým Olomouce, ve kterém 
je tradiční oporou letošní mistr republiky 
Vít Jerglík, vybojoval také jeho zásluhou 
druhou příčku. Do klubové statistiky si tak 
můžeme zapsat další titul a cenný kov v mi-
strovské soutěži.

Budeme se intenzivněji 
připravovat na
mistrovské soutěže

Zkvalitnění přípravy před mistrovskými 
soutěžemi měl přinést jednodenní seminář 
talentovaných judistů, zaměřený především 
na intenzivní technickou a taktickou přípra-
vu. Vzdělávacího programu se 11. listopadu 
zúčastnilo 48 borců, kteří získávali další 
znalosti a návyky v intenzivním tréninku na 
tatami, ale také při přednášce a sledování in-
struktážních fi lmů. Součástí programu bylo 
také nové pojetí zkoušek na vyšší technický 
stupeň „KYU“, kterého se tentokrát povin-
ně zúčastnili rodiče zkoušených chlapců 
a děvčat. Cílem tohoto nového postupu je 
především snaha zvýšit zájem rodičů o pří-
pravu dětí a jejich seznámení se s náročností 
samotného tréninku a zkoušek. Především 
v době krize, když děti ztrácejí zájem o další 
práci, je potřeba aby rodič dokázal povzbu-
dit a motivovat. 

A to dokáže, pokud bude mít přehled 
o tom, jaké úsilí jeho dítě doposud v trénin-
kové přípravě vynaložilo. Seminář se setkal 
s kladným ohlasem a jeho výsledky se proje-
vily už na mistrovství Moravy benjamínků. 

POHÁR STAROSTY 
OBCE DOBRÁ V JUDU 
sobota 15. prosince
v tělocvičnách základní školy

Tradiční soutěže pod záštitou starosty 
Ing. Jiřího Carbola se zúčastní přibližně 200 
chlapců a děvčat v žákovských kategoriích. 
Turnaj je pro většinu Moravskoslezských 
klubů poslední soutěží sezóny. Doberští bu-
dou jako vždy patřit mezi favority na vítěz-
ství. Přijďte se podívat a povzbudit domácí 
borce.
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Mistři podzimu !!!
sezoně ve stejné soutěži na předposledním 
místě a vidina nějakého výraznějšího úspě-
chu byla v nedohlednu. Zadruhé, odešli 4 
kluci ze základní sestavy do dorostu a u dal-
ších hrozilo, že se od fotbalu odkloní k jiným 
sportům. Tedy situace ne zcela optimistická 
a pro trenéra prekérní. Letní příprava začala 
a na trénincích se pravidelně objevovalo jen 
6 až 7 kluků, což deklarovalo, že se dočkáme 
i v následujícím ročníku dalšího propadá-
ku. Ale jak už to tak bývá, trenér musí věřit 
v lepší zítřky a stát si za svou vizí i kdyby měl 
trénovat s jedním svěřencem. A tak se z malé 
účasti přestal dělat problém a pokračovalo 
se dál podle harmonogramu. Co se nakonec 
ukázalo, jako klíčové byl fakt, že na ony tré-
ninky chodili stále stejní kluci a právě Ti po-
sléze zaznamenali nejmarkantnější zlepšení 
a stali se stavebními kameny úspěchu! Do-
kázali polykat mnohdy i dosti náročné tré-
ninkové jednotky, ale dnes už všichni vědí, 
že to stálo za to. Kromě herní a fyzické pří-
pravy bylo u kluků zapotřebí zapracovat na 
kolikrát nejdůležitějším aspektu ve sportu 
a to na psychice. Za ta léta, kdy především 
díky věkovým rozdílům směřovali od jedné 
výrazné prohry k druhé a k další, bylo třeba 
zapracovat na jejich sebevědomí a hlavně na 
tom, aby začali chtít vítězit a aby jim na tom 
záleželo! K tomu se postupem času přidalo 
nadšení a uspokojení z výhry a vidina vrcho-
lu zažehla v chlapcích plamen, který jen tak 
něco nebo někdo nesfoukne!

Výsledků se každý kdo má zájem může 
dopídit na webových stránkách Sokolu Dob-
rá, ale jako souhrn uvedeme alespoň někte-
rá základní fakta. Průběžné vedení v tabulce 
po první polovině soutěže s náskokem dvou 
bodů na druhého a SEDMI bodů na třetího!

V to, co nikdo krom trenéra Marka 
Myšinského před sezonou nevěřil, se před 
několika málo dny stalo skutečností. Do-
berští starší žáci se stali ve své kategorii 
půlmistrem Moravskoslezské krajské 
soutěže starších žáků, tedy vyhráli pod-
zimní část soutěže. Aby člověk pochopil 
proč se z této situace dělá takové haló, musí 
se kouknout o 5 let nazpět. Mládežnický 
fotbal v Dobré byl restartován před 5 lety 
partou nadšených lidí, kteří z ničeho doká-
zali vybudovat systém, který dnes konečně 
přináší své ovoce. Z fotbalového oddílu 
za tuto dobu odešlo do Frýdku a Č. Těšína 
i mnoho skvělých hráčů, jako třeba Simon 
Křížák, Jakub Šaněk, ale taky děvčata Nikol 
Borová, Nikola Smolíková, Nikola Hlawicz-
ková, Dominika Lepíková a Žaneta Hrabco-
vá tyhle všechny hrají v současnosti 3. ligu 
žen. Poděkování tedy patří všem trenérům 
mládeže Martinu Budinskému, Mirkovi 
Pavláskovi, Markovi Myšinskému, Jarce
Velčovské, Tomáši Helvinovi, Tomáši 
Lepíkovi a celému realizačnímu týmu 
Alexovi, Hankeovi, kteří bezzištně a na úkor 
svého osobního a mnohdy též rodinného ži-
vota dávají doberskému fotbalu maximum 
ze sebe. Díky těmto lidem dnes mládež 
v Dobré dělá všem takovou radost.

Děkujeme za podporu Obci Dobrá, 
ZŠ Dobrá a taktéž našim sponzorům 
Autodoprava Martin Friedl, Oční optika 
Olga Zagrapanová, C2net Roman Cviček, 
Stanislav Horák, Alprotel Luboš Sváda 
a Dalibor Gomola, AMC gastronom Miloš 
Andrle a Řeznictvi Carbol.

A proč tedy starší žáci podzimními vý-
sledky mnohé tolik překvapovali? To má pár 
důvodů. Zaprvé, starší žáci skončili v loňské 
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Jsme tým s nejlepší obranou, kdy jsme za 11 
zápasů obdrželi pouhých 5 branek. Máme 
třetí nejlepší útok, ovšem nejlepšího střelce 
Martina ŠIMÍKA s neuvěřitelnými dvaceti 
pěti brankami, což dělá průměr přes dva 
góly na zápas. A v neposlední řadě, náš gól-
man Matěj HANKE se dělí o první příčku 
v počtu zápasu s nulou s kolegou z Albrech-
tic. Ovšem tým nedělají pouze dva či tři hráči 
a proto poděkovaní a respekt patří všem!!!

Vojtěch TUROŇ, Tomáš KORENNY, 
Tadeáš BAŘINA, Martin KANTOR, 
Honza OTIPKA, Jakub ALEXA, Karel
KOLONIČNÝ, Jan TESARČÍK, Petr 
GRYŽBON, Erik FROMMEL, Petr 
VOJTOVIČ, René FOKS, Dan VALOŠEK,
Kamil ŠKANDERA a Vojtěch LEPÍK !!! 

Pánové excelentní práce a dejte si dvacet  !!!
Nábor nových hráčů je v zimním ob-

dobí každou středu v tělocvičně ZŠ Dobrá 
v 17.00 hod. (případně další informace na 
tel. 724 420 203).

Za realizační tým trenéři mládeže

Zhodnocení podzimní části sezóny…
jedné straně jsme zahráli výborně v Nýdku, 
Staříči, Suché na druhé ostudně a lajdácky 
odehráli zápas se Sedlištěmi a Hnojníkem. 
Kdybychom měli o šest bodů více, mohlo to 
být úplně někde jinde,“ mluvil dále. Wie-
cek má jasnou představu, co s týmem bude 
dělat v dlouhé zimní pauze. „Opět jsme si 
naplánovali dvoufázobou zimní přípravu 
s týdenním volnem uprostřed. Bude hrát 
zimní turnaj ve Vřesině u Ostravy a pilně 
pracovat, neboť ze zimy tým žije celý ka-
lendářní rok.“ A jak bude vypadat kádr pro 
jaro? „Na to je brzy odpovídat. Chtěl bych 
jednoho dva hráče do středu hřiště a útoku. 
Přemek Glembek se rozhodl na jaře hrát ve 
Starém Městě. Hrozně moc mě zklamal Da-
vid Pfl eger, takže uvidíme co s ním a pokud 
se mi podaří sehnat brankáře, budu jedině 
rád. Ondra Glogar pracoval spolehlivě, ale 

S naprosto vyrovnanou bilancí skončila 
podzimní část soutěžního ročníku 2012/13 
pro fotbalisty Dobré „A“. Šestkrát vyhráli, 
stejně tak prohráli a jedna remíza znamená 
to, že v tabulce pravdy je tým na plusovém 
bodě. A aby těch šestek nebylo málo, v ta-
bulce jim patří šesté místo.

„S devatenácti body a tak velkou ztrátou 
na první dvě místa mě nutí půlsezónu hod-
notit negativně. Nejsem spokojený,“ řekl na 
rovinu kouč doberského týmu Petr Wiecek. 
„Pokud jsou ambice (je to slyšet na každém 
kroku), tak přístup musíme v zimě přehod-
notit a začínat pracovat jinak. Nejenom 
hráči, ale stejně tak já a v neposlední řadě 
i lidé, kteří se o fotbal starají zákulisně. V ně-
kterých fázích prostě ty ozubená kolečka do 
sebe nezapadávaly. Hráčský potenciál je, ale 
hodně složitý,“ pokračoval dále trenér. „Na 
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má problémy zdravotní, tak k němu by bylo 
dobré mít ještě jednoho brankáře.“

Trenér A-týmu Petr Wiecek

Doberský B-tým si v podzimní části ne-
vedl vůbec špatně a zatím si drží 3. pozici 
s minimální ztrátou na čelo tabulky. Po 
úvodní porážce na hřišti Pržna, měla Dob-
rá sérii 6 zápasu bez porážky a dokonce se 
na chvíli vyhoupla do čela tabulky. Bohužel 
zbytečné domácí porážky s Janovicemi (1:2) 
a Milíkovem (1:2) znamenaly pokles na 
4. místo. Ovšem závěr podzimu se nám 
opět povedl a tak přezimujeme na krásném 
3. místě. Nejlepšími střelci byli Martin 
Ďurfi na (10 branek), Vojtěch Figura (8 
branek) a Jan Pánek (5 branek). Nejlepším 
hráčem podzimu se stal v týmovém hlaso-
vání Kamil Zícha. Doufejme teda, že naši 
hráči zabojují a na konci sezóny skončí na 
místě nejvyšším. 

Jan Filipčík

Podzimní část sezony vyšla dorosten-
cům na výbornou a skončili jsme na 1. mís-
tě. Měli jsme velkou marodku a dohrávali 
poslední utkání s jedním náhradníkem na 
lavičce. Ale kluci to zvládli. Je těžké tady 
někoho vyzdvihovat, protože se vytvořila 

perfektní parta a kluci drželi za jeden pro-
vaz. Moje poděkování patří všem hráčům 
včetně dvou lidí, kteří se na našem tažení 
podílejí a to Romanovi Papřokovi a Pavlu 
Zajíci bez nichž bychom nebyli, tam kde 
jsme. Doufám, že kluci vydrží, dobře a po-
ctivě přes zimu potrénují a pokusíme se na 
jaře posunout dorostence tam, kam patří 
a postoupíme do Krajské soutěže. Naše obec 
si to určitě zaslouží. Na závěr bych chtěl 
popřát všem fanouškům, rodičům, hráčům 
a lidem hodně zdraví, protože si myslím, že 
to je to nejdůležitější.

Trenér dorostu Roman Valný

Tabulka Muži „A“ - 1.B.sk.C

1.  Dolní Datyně   53  :  15 37

2.  ČSAD Havířov   31  :  13 34

3.  Staříč 30  :  25 24

4.  Sedliště 28  :  23 23

5.  Horní Suchá   21  :  16  23

6.  Dobrá „A“ 30  :  25 19

7.  Mosty    30  :  21 18

8.  Hrádek  22  :  26 17

9.  Dobratice   30  :  32 16

10.  Doubrava   16  :  23 13

11.  Nýdek   22  :  30 12

12.  Fryčovice   15  :  29 11

13.  Jablunkov   14  :  32  8

14.  Hnojník     9  :  41 3
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Tabulka Starší žáci - KS sk.C

1.  Dobrá   53  :  5 28

2.  B. Albrechtice   44  :  6  26

3.  Slavia Orlová B  67  :  33  21

4.  Loko. Petrovice   49  :  31  21

5.  Bohumín   54  :  32 20

6. Frýdlant n. O.     49  :  26  19

7.  MFK Karviná C 41  :  45  16

8.  Inter. Petrovice   37  :  27  15

9.  Petřvald u K.    30  :  27  10

10.  Horní Suchá 34  :  42  7

11.  ČSAD Havířov   15  :  34  5

12.  MFK Havířov B    6  :  171   1 

Tabulka Mladší žáci - KS sk.C

1.  Bohumín   90  :  10  33

2.  Horní Suchá 58  :  29  26

3.  B. Albrechtice     35  :  22 24

4.  Inter. Petrovice  54  :  37  20

5.  Petřvald u K.      43  :  31  19

6.  Slavia Orlová B  39  :  45 17

7.  Loko. Petrovice   25  :  38  16

8.   Frýdlant n. O.   48  :  39 15

9.  MFK Havířov B   39  :  33 12

10.  Dobrá   24  :  70 6

11.  MFK Karviná C 19  :  59 4

12.  ČSAD Havířov     7  :  68  0 

Tabulka Muži „B“ - OS F-M

1.  Nošovice   40  :  15  34

2.  Janovice 36  :  17 33

3.  Dobrá B  51  :  16  31

4.  Tošanovice   42  :  22  30

5.  Vendryně B  29  :  20 24

6.  Milíkov 34  :  25 23

7.   Vojkovice     36  :  27  22

8.  Návsí   26  :  28  19

9.  Fryčovice B   26  :  24  18

10.  Chlebovice   30  :  29 18

11.  Pržno   34  :  34  16

12.  Sedliště B  21  :  42  13

13.  Kunčice p. O 18  :  35 12

14.  Paskov  18  :  60  4

15.  Řepiště B  10  :  57  4 

Tabulka Dorost - OP F-M sk.A

1.  Dobrá  44  :  16  27

2.  Raškovice  38  :  9 26

3 . Václavovice    40  :  17 25

4.  Fryčovice 33  :  12  22

5.  Janovice   18  :  21  17

6.  Čeladná  32  :  26  16

7.  Sedliště   19  :  30 15

8.  Metylovice  22  :  32 12

9.   Hukvaldy  15  :  28  10

10.  Kozlovice   22  :  36 10

11.  Řepiště(Lísk.)   21  :  41  8

12.  Palkovice   17  :  53  4 

Dětské středisko Dobrá 
– MUDr. Iva Kučerová – 
změna ordinační doby

30. 11. 2012    pátek    7.30 – 9.00 hodin
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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 

ve středu 28.11.2012 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 

Pojďte si s námi zacvičit
Pojďte si s námi zacvičit do naší nové tělocvičny u Základní

školy v Dobraticích. Můžete se připojit do již zaběhnutých
sportovních kroužků:

Pondělí 17.30 – 18.30 hod. Zumba                                                     
Úterý 18.30 – 19.30 hod. Aerobic
Středa 18.30 – 20.00 hod. Zdravotní cvičení
Čtvrtek    9.30 – 11.00 hod. Jóga
Čtvrtek 18.00 – 19.00 hod. Cvičení s míči

Tělocvičnu si také můžete pronajmout individuálně k těmto sportovním aktivitám: háze-
ná, volejbal, basketbal, sálová kopaná, nohejbal, tenis, stolní tenis, badminton, fl oorball atd.  
Zapůjčíme Vám sítě, branky, stoly, míče, míčky, pálky i rakety.

Můžete také využít naše sportovní nářadí: odrazové můstky, kozy, švédské bedny, tram-
polínu, žebřiny a ostatní sportovní vybavení.
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Poplatky za pronájem:

- sportovní aktivity a míčové hry  250,- Kč / hod.
- badminton - 1 dráha   160,- Kč / hod.
- stolní tenis - 1 stůl      80,- Kč / hod.

Tělocvičnu si můžete objednat u správce Bc. Klesniakové Karin,  tel. 732 740 170.

Vánoce 2012 - Dobrá
24.12.  15.00 hod. a 22.00 hod.
25.12.     8.00 hod. a 10.30 hod.
26.12.     8.00 hod. a 10.30 hod.
31.12.2012 10.30 hod. a Prašivá  15.00 hod. 
   1.1. 2013 10.30 hod. a 15.00 hod.
 
Radostné a požehnané svátky
Kristova narození a Jeho pomoc a ochranu
po celý další rok  2013 Vám všem př eje a vypr ošuje 
 

                                                                                           P. Bohumil Vícha, farář v Dobré
 fuzbor@volny.cz
 http://www.facebook.com/bohumil.vicha
 http://signaly.cz/BohumilVicha                                                                                             www.ado.cz/poutni/

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

Vás zvou na

veřejné předehrávky, 
které se konají 

ve společenském sále Základní školy Dobrá, dne 5. 2. 2013 v 17.30 hodin.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Vstupné dobrovolné.
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V tomto vydání Doberských listů poprvé procházejí všechny texty ofi ciální korekturou
– tedy – jsou opravovány z hlediska gramatického. Podrobnější informace očekávejte

v příštím vydání DL.

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

Bc. Dana Hárendarčíková
Rodinný fi nanční poradce

Mobil: 724 070 197
Email: dana.harendarcikova@mpss.cz
Email: danaharenda@email.cz 

Chystáte se rekonstruovat
nebo stavět rodinný dům,
případně koupit byt?
Potřebujete poradit
a nevíte kde se obrátit?
Nabízím vyřízení hypotéky a hypoúvěru
zdarma s výhodným úročením včetně 
kompletního servisu v oblasti vašich fi nancí - 
stavební spoření, investiční a životní pojištění 
Vital, penzijní připojištěni PF KB, pojištění 
nemovitosti ALLIANZ, pojištění domácnosti 
ALLIANZ. Zařízení běžného účtu za nadstan-
dartních podmínek, spotřebitelského úvěru, 
kreditní karty v KB. Možnost vyřízení
autoúvěru ESSOX se zákonným a havarijním 
pojištěním za zvýhodněných podmínek.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

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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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
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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 10. 12. 2012.








