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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vás srdečně pozdravil 
v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám 
sdělil několik informací ze života naší obce 
Dobré. V pondělí 17. prosince proběhne 
další jednání zastupitelstva, na kterém se 
budou projednávat některé majetkové zá-
ležitosti, rozpočtové změny, rozpočet pro 
hospodaření obce v příštím roce a mimo 
jiné také aktuální stav realizace opatření 
k odstranění závad na křížení silnic II/648, 
III/ 4774 a III/4733, což je nebezpečná kři-
žovatka nad kinem. V letošním roce se zde 
stalo již 7 nehod, některé s těžkými zraně-
ními. Zasahovat museli nejen zdravotníci 
záchranky, ale i Letecká záchranná služba. 
Důvodem nehod bylo nedání přednosti v jíz-
dě, proto chceme požádat Moravskoslezský 
kraj, který je správcem této silnice, o urych-
lené řešení této neúnosné situace. Výstavba 
okružní křižovatky v potřebných parame-
trech by znamenala obsáhlou a časově ná-
ročnou přípravu a zásadní omezení dopravy 
v místě stavby, které kraj odmítá. Jako nej-
přijatelnější se jeví instalace světelně řízené 
křižovatky. Výhodou je zejména kratší doba 
přípravy a nižší fi nanční nároky.

Rád bych poděkoval členům „Dober-
ského kulturního spolku“ za uspořádání 
přednášky pana Martina Tichého z Ústavu 
pro studium totalitních režimů. Přednáška, 
která proběhla ve čtvrtek 29. 11. 2012, byla 
o případu Tajného svazu osvobození Evro-
py, což je příběh hluboce se dotýkající lidí 
z našeho okresu a kraje. Příběhy z přelomu 

padesátých let minulého století, kdy totalita 
byla u nás snad nejmocnější, jsou plné bez-
práví a nesmí se na ně zapomínat. 

Ještě krátkou poznámku k připravova-
ným investicím. Jak jsme vás již informova-
li, tak v letošním roce jsme hlavně spláceli
dluhy za výstavbu splaškové kanalizace 
a připravovali jsme další investice. Přípra-
vy byly mimořádně úspěšné. V příštím roce 
provedeme stavbu „Revitalizace Základ-
ní školy v Dobré, zlepšení tepelně tech-
nických vlastností budov ZŠ“, na kterou 
máme přislíbenu dotaci z Ministerstva 
životního prostředí ve výši 21.989.152,- Kč. 
V rámci této stavby dojde k výměně oken, 
dveří a zateplení všech budov základní školy. 
Současně chceme zahájit první etapu stavby 
„Modernizace regionální infrastruktury 
v obci Dobrá – úsek č. 3 a č. 4“. Pod tím-
to složitým názvem se skrývá rekonstrukce 
a výstavba chodníků v centru obce. Po re-
konstrukci stávajícího chodníku bude pro-
vedena výstavba nového na protilehlé straně 
hlavní silnice. Řešení této investice zahrnu-
je úsek od restaurace Oráč až po kamenný 
kříž k Nošovicím. V současnosti probíhá na 
tuto stavbu územní řízení a po jeho dokon-
čení budeme soutěžit o zhotovitele projektu 
pro stavební povolení a realizátora stavby. 
Dále máme příslib dotace z ministerstva 
životního prostředí na akci „Zlepšování 
kvality ovzduší a snižování emisí – Čistící 
a kropicí vůz Dobrá“, kdy si příští rok po-
řídíme zametací vozidlo v celkové hodnotě 
přes 3,8 milionů korun (dotace 3.482.892,- 
Kč). A konečně v minulém týdnu jsme ob-
drželi informaci, že jsme uspěli se žádostí 
o dotaci z Operačního programu životního 
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prostředí, kde jsme žádali o peníze na pro-
jekt „Varovný protipovodňový systém pro 
obec Dobrá“, v celkové hodnotě 3.208.500,- 
Kč (dotace 2.855.250,- Kč), na pořízení 
místního informačního systému pro ohlašo-
vání nebezpečných situací, jehož součástí je 
bezdrátový místní rozhlas. Pokud bychom 
čerpali ze všech uvedených programů v plné 
výši, tak bychom získali na dotacích od státu 
více než 28 milionů Kč. Z tohoto krátkého 

přehledu je vidět, že příští rok budeme mít 
v investiční oblasti dostatek práce. 

Na závěr mi dovolte, vážení občané, 
abych Vám všem popřál jménem všech rad-
ních, zastupitelů a zaměstnanců Obecního 
úřadu v Dobré, radostné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví a rodinné pohody 
v novém roce 2012.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Předvánoční večer
laskavého humoru

V pondělí 3. prosince 2012 jsme přiví-
tali v naší obci jednu z legend českoslo-
venského humoru devadesátých let minu-
lého století – pana Andera z Košic.

Celý večer se nesl v duchu historek pro-
žitých doma na Slovensku nebo v cizině. 
Všechny měly stejného jmenovatele – ori-
ginální podání ve východoslovenském nářečí, 
kterému však všichni v sále dokázali velmi 
dobře porozumět. Ve prospěch Andera ho-
voří i skutečnost, že jen některé vtipné glosy 
patřily do skupiny „těch známých, histo-
rických“, naopak mnohé poukazovaly na 
úsměvné situace ze současného života.

Anderovo umělecké vystoupení nebylo 
„one man show“, salvy smíchu byly místy 
proloženy písněmi mladého pěveckého dua 
Šarm a diváci záhy pochopili, že během 
písní mají jedinečnou možnost uklidnit své 
bránice a připravit se na další várku humor-
ného povídání.

Je zřejmé, že osobnost pana Andera 
z Košic a jeho svérázný, avšak hluboce lidský,

citlivý, laskavý humor jen stěží osloví mla-
dou generaci – s povděkem jsem však v sále 
registroval i skupinky právě těch mladších 
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– ale všichni ti, kteří si Anderův humor 
pamatují dodnes, neváhali a nechali se 
téměř dvě hodiny unášet na vlně nostalgie 
humoru a vzpomínek.

Děkujeme, pane Andere, dobrého hu-
moru není nikdy dost a vy jste nám jej dal 
opravdu dosytosti.

P O D Ě K O V Á N Í
Se závěrem každého roku nastává čas dě-

kování. Také letos neopomeneme vyzdvih-
nout aktivní přístup, odpovědnou účast, 
lidské nasazení, nadšení pro věc – v tomto 
výčtu se jistě najdou ti z vás, kteří neváhali 
a na úkor svého osobního volna trávili čas 
přípravou akcí, jejich realizací, následným 
úklidem, nebo se zaobírali diskuzí a řešením 
obecních problémů, zamýšleli se nad postu-
pem, který by vedl k optimálnímu řešení 
všech situací, jimž je život obce každodenně
vystavován. A vedli si všichni do jednoho 
naprosto skvěle.

Sluší se poděkovat všem zaměstnancům 
obecního úřadu, členům rady a zastupitel-
stva obce, výborů, komisí, spolků, svazů, 
sdružení, sportovních oddílů, zájmových 
organizací – a že těch lidiček ale je! Bez nich 
by se nekonala žádná kulturní, společenská 
nebo sportovní akce, jejich pomoc se stala 
nedílnou součástí pořádání různých výstav, 
přednášek, divadelních představení a jiných 
podobných aktivit.

Samostatnou „jednotkou“ v komunitním
životě obecní společnosti jsou její příspěv-
kové organizace. Škola, školka i knihovna 
pokračovaly ve svých činnostech, které jsou 
od nich již vlastně historicky požadovány. 
Nicméně jsme mohli být svědky nebývalých 

změn a novinek v některých oblastech, kte-
ré dosud stály jen na okraji zájmu. A pokud 
se povede vedení těchto organizací navázat 
na úspěšné projekty i v dalším kalendářním 
roce, pak se máme na co těšit.

Letošní rok byl rovněž ve znamení oslav 
– slavili naši hasiči i sokolové. V rámci slav-
nostního posezení se našel prostor pro vý-
měnu názorů, diskuzi nad problémy, které 
jsou pro činnost obou organizací klíčové. 
Věříme, že i v roce příštím nalezneme spo-
lečnou řeč a vzájemnou spoluprací přispě-
jeme k hodnotnějšímu prožití života našich 
dětí i dospělých.

Nelze nepřipomenout významnou roli 
podnikatelských subjektů z naší obce i blíz-
kého okolí. Všichni se zapojují do příprav 
akcí, mnohdy velmi výrazným způsobem 
a dokážou tak více než mile překvapit. 
I s jejich nenucenou pomocí budou moci 
být i v roce 2013 organizovány společenské 
akce, které mnohdy přesahují rámec našeho 
katastru. 

K řadě „pomocníků“ patří také spolu-
pracující jednotlivci a místní fi rmy. Vždy 
si dokážou najít čas a přispějí svou radou, 
názorem, zkušeností, aktivní pomocí. Ne-
smírně si jejich pomoci vážíme a spoléháme 
na ně i v roce příštím.
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Třídíme, separujeme, a dobře se nám daří!
V textu názvu článku je vlastně obsaže-

na pochvala všem občanům – mladým i těm 
starším – kteří přistupují rok od roku zod-
povědněji k činnosti spojené s rozumným 
ukládáním domovního odpadu. Využitím 
barevných nádob, jichž není v obci málo, 
k pravidelnému a prakticky již naučenému 
třídění přispívá každý jeden občan k celko-
vému výsledku hospodaření obce s odpady 
na svém území.

Stále jsme jako obec mezi nejlepšími 
v třídění skla (bílého i barevného), udržuje-
me si vysokou úroveň také ve sběru plastů, 
avšak stále zaostáváme v oblasti papíru – 
zde je vysvětlení jednoduché a pochopitel-
né, s přechodem na jiný systém vytápění 
rodinných domů se spotřeba papíru a její 

likvidace v domácnostech – bohužel – mno-
honásobně zvýšila.

Právě výše uvedená analýza umožnila 
vedení obce udržet výši místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů (takové je znění 
místního poplatku jako celku…) na stávající 
úrovni a nebude tudíž v roce 2013 navýšen. 
Znamená to, že všichni občané nad 15 let 
věku včetně budou i v roce 2013 platit částku 
440 Kč, děti do 15 let a senioři nad osmdesát 
let pak částku poloviční, tedy 220 Kč.

Můžeme si poděkovat navzájem a směle 
pokračovat v třídění i v roce 2013! 

Mgr. Milan Stypka

Závěrem mi dovolte, abych jménem svým 
i jménem starosty obce ještě jednou poděko-
val všem za odvedenou práci, popřál mnoho 
zdraví, rodinné pohody, štěstí, spokojenosti 
v roce 2013.

Mgr. Milan Stypka

Oznámení
Obecní úřad Dobrá bude

v pondělí 31. 12. 2012 uzavřen.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá se uskuteční i v příštím roce vždy první středu v měsíci, vždy od 16 
hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 – bývalé foto.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Svoz popelnic na přelomu roku 2012 – 2013

V pondělí  31. 12. 2012  proběhne svoz obvyklým způsobem.
Úterní svoz  1. 1. 2012 -  bude  nahrazen svozem v sobotu 29. 12. 2012.

Svozy popelnic v roce 2013
Frýdecká skládka a.s., Frýdek-Místek bude svážet komunální odpad (popelnice)

v roce 2013 v liché týdny  – pondělí a úterý – , tak jak tomu bylo doposud.
(viz. přiložený kalendář na rok 2013)
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Informace o způsobu hlasování
při volbě prezidenta České republiky

na území České republiky

 Ve volební místnosti budou na viditel-
ném místě vyvěšeny vzory hlasovacích líst-
ků označené nápisem „VZOR“, dále pro-
hlášení kandidáta o vzdání se kandidatury 
nebo informace o ztrátě volitelnosti kandi-
dáta; pokud byla doručena do 24 hodin před 
zahájením volby, při zjišťování výsledků vol-
by se k hlasům odevzdaným pro takového 
kandidáta nepřihlíží; dále i případná infor-
mace o tiskových chybách na hlasovacích 
lístcích s uvedením správného údaje. Voleb-
ní místnost musí být pro každý volební okr-
sek rovněž vybavena zákonem č. 275/2012 
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta 
republiky), který musí být voličům na jejich 
žádost zapůjčen k nahlédnutí.

 
Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou totož-
nost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem, nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebu-
de hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, 
aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební míst-
nosti s voličským průkazem, je povinen 
tento průkaz odevzdat okrskové volební 

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013; případné 
druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013.  

Volba prezidenta České republiky se 
koná ve dvou dnech, na území České re-
publiky v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 12. ledna 
2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Pří-
padné druhé kolo volby prezidenta České 
republiky se koná ve dvou dnech, na úze-
mí České republiky v pátek 25. ledna 2013 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobo-
tu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin.

 Voličem pro volbu prezidenta České 
republiky je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 
2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve dru-
hém kole volby může volit i státní občan 
České republiky, který alespoň druhý den 
druhého kola volby, tj. 25. ledna 2013,  do-
sáhl věku 18 let.

 
Volební místnost

Voliči jsou o době a místě konání volby 
prezidenta České republiky v obci informo-
váni oznámením starosty obce nejpozději 
15 dnů přede dnem volby, tj. 27. prosince 
2012. Je-li na území obce zřízeno více vo-
lebních okrsků, uvede starosta obce, které 
části obce náleží do jednotlivých volebních 
okrsků, a oznámení zveřejní na území kaž-
dého z nich. V oznámení jsou uvedeny adre-
sy volebních místností.



-  6  -

komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů. Voličský průkaz oprav-
ňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního se-
znamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli 
volebním okrsku na území České repub-
liky, popřípadě zvláštním volebním okrs-
ku vytvořeném při zastupitelském nebo 
konzulárním úřadě České republiky v za-
hraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo 
zvláštního seznamu voličů obdrží volič od 
okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku, tj. obálku opatřenou úředním razít-
kem příslušného obecního nebo městského 
úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu 
městského obvodu nebo městské části, 
újezdního úřadu.

 
Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně 
pro každého zaregistrovaného kandidáta. 
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno 
číslo určené losem. U každého kandidáta je 
uvedena příslušnost k určité politické straně 
nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez 
politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, 
zda jde o kandidáta navrženého poslanci 
nebo senátory anebo navrhujícím občanem. 

 Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem 
úředního razítka Ministerstva vnitra.

 Hlasovací lístky jsou distribuovány voli-
čům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. 
do 8. ledna 2013. V případě, že dojde k jejich 
poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že 
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je 
možné požádat ve volební místnosti okrsko-
vou volební komisi o vydání nové kompletní 
sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje 
na voličský průkaz, může obdržet hlasovací 
lístky na požádání ve volební místnosti.

 Výběr hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně 
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného pro vložení hlasovacího lístku do 
úřední obálky. V případě, že se volič neo-
debere do tohoto prostoru, nebude mu 
hlasování umožněno.

 V prostoru určeném pro výběr hlasova-
cího lístku volič vloží do úřední obálky je-
den hlasovací lístek kandidáta, pro něhož 
se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek 
se nijak neupravuje.

 Neplatné jsou hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací 
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací líst-
ky, které nejsou vloženy do úřední obálky. 
Poškození nebo přeložení hlasovacího líst-
ku anebo provedení různých oprav na hla-
sovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, 
pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. 
O neplatný způsob hlasování jde, je-li 
v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

 
Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro vlo-
žení hlasovacího lístku do úřední obálky 
vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební komisí do 
volební schránky.

 Každý volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné. S voličem, který nemůže 
sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní 
postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst 
nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okr-
skové volební komise, a voličem vybraný 
hlasovací lístek za něho vložit do úřední 
obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do 
volební schránky.
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 Hlasování do přenosné
volební schránky

Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních nebo rodinných, důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním ob-
vodu volebního okrsku, pro který byla okrs-
ková volební komise zřízena. V takovém pří-
padě okrsková volební komise vyšle k voliči 
2 své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 
Druhé kolo volby prezidenta

České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská 
počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezís-
ká nadpoloviční většinu z celkového počtu 
platných hlasů oprávněných voličů, kteří 
se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, 
koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 
dnů po začátku prvního kola volby prezi-
denta České republiky.

Případné druhé kolo volby prezidenta 
České republiky se koná ve dvou dnech, na 
území České republiky v pátek 25. ledna 
2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin.

 
Kandidáti

Do druhého kola volby postupují 2 kan-
didáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce 
odevzdaných platných hlasů oprávněných 
voličů. 

 Pokud se na prvním místě umístilo více 
kandidátů se stejným počtem odevzdaných 
platných hlasů oprávněných voličů, postu-
pují do druhého kola všichni tito kandidá-
ti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke 
shodě v počtu odevzdaných platných hla-
sů oprávněných voličů u kandidátů, kteří 
se umístili na druhém místě, postupují do 
druhého kola volby prezidenta kandidát 
z prvního místa a všichni kandidáti z druhé-
ho místa.

Pokud kandidát, který postoupil do 
druhého kola volby prezidenta, přestane 
být volitelný za prezidenta republiky před 
druhým kolem volby prezidenta anebo se 
práva kandidovat vzdá, postupuje do dru-
hého kola volby prezidenta kandidát, který 
v prvním kole volby prezidenta získal další 
nejvyšší počet platných hlasů oprávněných 
voličů. Při rovnosti odevzdaných platných 
hlasů oprávněných voličů postupují všichni 
takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezi-
denta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze 
jeden kandidát.

Prezidentem republiky je zvolen ten 
kandidát, který získal ve druhém kole volby 
nejvyšší počet platných hlasů oprávněných 
voličů.

 
Hlasovací lístky pro druhé kolo 

volby prezidenta České republiky

Volič obdrží hlasovací lístky kandidá-
tů postupujících do druhého kola volby ve 
dnech volby prezidenta České republiky ve 
volební místnosti.
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Možnost hlasovat na voličský průkaz
při volbě prezidenta České republiky

v roce 2013

Úřední ověření podpisu voliče provádějí 

1. úřady, kterými jsou podle zákona 
 č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu 
 nebo kopie s listinou a o ověřování pra-
 vosti podpisu a o změně některých záko-
 nů (zákon o ověřování), ve znění pozděj-
 ších předpisů, 

 a) krajské úřady, obecní úřady obcí 
 s rozšířenou působností, obecní úřady, 
 úřady městských částí nebo městských 
 obvodů územně členěných statutárních 
 měst  a úřady městských částí hlavního 
 města Prahy, jejichž seznam stanoví pro-
 váděcí právní předpis, újezdní úřady, 

 b) držitel poštovní licence a Hospodář-
 ská komora České republiky. 

2. notáři na základě zákona č. 358/1992 
 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský 
 řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Při ověření podpisu u správních úřadů 
(viz shora ad 1a) lze využít osvobození od 
správního poplatku podle ustanovení § 8 
odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou 
osvobozeny úkony pro účely využití voleb-
ního práva. Tuto skutečnost správní úřad 
u úkonu vyznačí;

Volič, který se nebude zdržovat v době 
volby prezidenta České republiky konané 
ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné 
druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013) 
ve volebním okrsku v místě svého trvalého 
pobytu, může hlasovat za podmínek stano-
vených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o volbě prezidenta republi-
ky), na voličský průkaz v jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na území České republiky 
nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrs-
ku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě 
nebo konzulárním úřadě České republiky, 
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného 
honorárním konzulárním úředníkem (blíže 
viz Možnost volit při volbě prezidenta České 
republiky v roce 2013 v zahraničí).

 Zákon o volbě prezidenta republiky 
upravuje v § 33 způsob a podmínky, za 
nichž lze již dnes požádat obecní úřad pří-
slušný podle místa trvalého pobytu voliče 
o vydání voličského průkazu. Pro žádost 
o vydání voličského průkazu není žádný 
předepsaný formulář. 

Žádost lze podat

• v listinné podobě opatřené úředně ově-
řeným podpisem voliče; ověřený podpis 
žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl vo-
lič, který o vydání voličského průkazu žádá, 
chráněn před zneužitím tohoto institutu.
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• v elektronické podobě podepsané uzná-
vaným elektronickým podpisem, 

• v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky; 
Žádost v listinné a elektronické podobě 
musí být příslušnému obecnímu úřadu do-
ručena nejpozději 7 dnů přede dnem volby 
prezidenta, tj. do 4. ledna 2013.

• osobně; v tomto případě není písem-
ná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, 
který je oprávněn voličský průkaz vydat, 
o žádosti voliče po prokázání jeho totožnos-
ti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré 
potřebné údaje uvede; o vydání voličského 
průkazu lze požádat do okamžiku uzavření 
stálého seznamu voličů, tj. do 9. ledna 2013 
do 16.00 hodin. 

 
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 

15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. prosin-
ce 2012, předá osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu na území České republiky
do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahra-
ničí, zašle jej voliči na jím uvedenou adresu.

 Na základě ustanovení § 33 odst. 4 zá-
kona o volbě prezidenta republiky oprav-
ňuje voličský průkaz voliče k hlasování ve 
dnech volby prezidenta poté, co jej okrsková 
volební komise nebo zvláštní okrsková vo-
lební komise zapíše do výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů.

 Podle ustanovení § 41 zákona o volbě 
prezidenta republiky, při samotném aktu 
hlasování, volič, který hlasuje na voličský 
průkaz, po příchodu do volební místnosti 

prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem nebo 
platným občanským průkazem; zároveň 
odevzdá okrskové volební komisi nebo 
zvláštní volební komisi voličský průkaz; ta 
jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů obdrží od okrskové volební 
komise nebo zvláštní okrskové volební ko-
mise sadu hlasovacích lístků (pokud volič 
nemá hlasovací lístky k dispozici) a prázd-
nou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství České republi-
ky, nebude mu hlasování umožněno.

  Dostaví-li se takovýto volič do volební 
místnosti volebního okrsku, kde je z titulu 
trvalého pobytu veden ve stálém seznamu 
voličů, okrsková volební komise poznámku 
o vydání voličského průkazu zruší a voličský 
průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu 
voličů.

 Při ztrátě nebo odcizení voličského prů-
kazu nelze vydat duplikát.

 Voličský průkaz může vydávat zastu-
pitelský úřad, za stejných podmínek jako 
obecní úřad, na žádost voliče, který je u 
něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

  
Voličský průkaz pro druhé kolo 

volby prezidenta České republiky
  
V případě, že volič výslovně nepožádá 

pouze o voličský průkaz na některé kolo 
volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad 
mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby 
(jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

 O vydání voličského průkazu lze za 
stejných podmínek požádat také v době 
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mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní 
úřad, popř. zastupitelský úřad v této době 
může vydávat voličský průkaz nejpozději 

do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve 
druhém kole volby, tj. do 23. ledna 2013 do 
16.00 hodin.

Možnost volit při volbě prezidenta
České republiky v roce 2013 v nemocnici 

nebo v obdobném zařízení

Na základě ustanovení § 32 zákona 
o volbě prezidenta republiky zapíše do 
zvláštního seznamu tyto voliče obecní 
úřad. Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem 
hlasovat na základě svého zápisu do zvlášt-
ního seznamu voličů, předá osoba stojící 
v čele příslušného zařízení obecnímu úřadu, 
městskému úřadu, magistrátu, úřadu měst-
ské části nebo městského obvodu územ-
ně členěného statutárního města a úřadu 
městské části hlavního města Prahy v jejich 
územním obvodu nejpozději 4 dny před 
začátkem hlasování (tj. 7. ledna 2013 do 
14.00 hodin; v případě druhého kola volby 
21. ledna 2013). Potvrzení o provedeném 
zápisu zašle obecní úřad, u kterého byl volič 
zapsán do zvláštního seznamu, obecnímu 
úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém 
seznamu voličů. Dva dny před zahájením 
voleb (tj. 9. ledna 2013 v 16.00 hodin; v pří-
padě druhého kola volby 23. ledna 2013) 
obecní úřad zvláštní seznam uzavře a pře-
dá okrskovým volebním komisím výpis ze 
zvláštního seznamu voličů obsahující údaje 
shodné s údaji zvláštního seznamu voličů, 
doporučuje se samostatně pro každé zaří-
zení. S tímto výpisem, přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky se okrsková volební komise dostaví 
do příslušného zařízení, kde po prokázání 

Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, 
v zařízení sociálních služeb, školském za-
řízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy nebo ve školském zaříze-
ní pro preventivně výchovnou péči nebo v ji-
ném obdobném zařízení v obci může opráv-
něný volič za splnění podmínek zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta repub-
liky a o změně některých zákonů (zákon 
o volbě prezidenta republiky), rovněž uplat-
nit své aktivní volební právo. Má několik 
možností, jak postupovat, odvislých do ur-
čité míry od charakteru jeho pobytu nebo 
hospitalizace, a to zda půjde o pobyt dlou-
hodobý či krátkodobý.

V případě, že lze předpokládat, že bude 
volič dlouhodobě v nemocnici nebo v obdob-
ném ústavu a zařízení a bude tam i v době vol-
by prezidenta České republiky v roce 2013,
osoba stojící v čele tohoto zařízení by měla vo-
liče informovat o možnosti zápisu do zvlášt-
ního seznamu voličů, na základě kterého by 
potom mohl uplatnit své volební právo.

 Volič v takovém případě hlasuje do 
přenosné volební schránky, se kterou se za 
voličem dostaví členové okrskové volební 
komise ustanovené v územním obvodu pří-
slušného zařízení. Hlasovací lístky i úřední 
obálku mu vydá okrsková volební komise 
před hlasováním.
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totožnosti a státního občanství voliče, a to 
platným občanským průkazem nebo ces-
tovním dokladem České republiky, voliči 
umožní hlasovat.

  V případě krátkodobého pobytu nebo 
v případě, že volič neví, kde se přesně ve 
dny volby prezidenta bude nacházet (např. 
předpokládaná hospitalizace), se jeví jako 
nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, 
na který volič může volit v jakékoliv vo-
lební místnosti na území České republiky. 
V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz 
(viz Možnost hlasovat na voličský průkaz 
při volbě prezidenta České republiky v roce 
2013) a ve dny volby nakonec bude v ne-
mocnici nebo v obdobném zdravotnickém 
zařízení, může na tento voličský průkaz 
v této nemocnici nebo v tomto obdobném 
zdravotnickém zařízení hlasovat. Hlasování 
v těchto zdravotnických zařízeních zajistí 
okrsková volební komise, v jejímž územním 
obvodu se dotčené zařízení nachází, a to 
po předchozím požádání buď příslušného 
obecního úřadu, v jehož správním obvodu 
se zdravotnické zařízení nachází, nebo ve 
dny voleb příslušné okrskové volební ko-
mise, nejlépe prostřednictvím osoby stojící 
v čele příslušného zdravotnického zařízení. 
Voličský průkaz poté volič odevzdá členům 
okrskové volební komise, kteří se dostaví 
do zdravotnického zařízení s přenosnou vo-
lební schránkou a po prokázání totožnosti 
a státního občanství platným občanským 
průkazem nebo cestovním dokladem České 
republiky volič obdrží úřední obálku s úpl-
nou sadou hlasovacích lístků a bude moci 
hlasovat.

  Může nastat i situace, že volič, který je 
hospitalizován v nemocnici nebo v obdob-
ném zdravotnickém zařízení, má místo tr-
valého pobytu ve stejném volebním okrsku 

jako tato nemocnice či zařízení. V tomto pří-
padě lze využít ustanovení § 41 odst. 8 záko-
na o volbě prezidenta republiky, na základě 
kterého volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů obecní úřad 
nebo ve dnech voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, avšak pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při 
hlasování postupují členové volební komise 
tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

  Dojde-li k hospitalizaci voliče v zaří-
zení mimo území volebního okrsku, kde 
má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého 
seznamu voličů, tj. ode dne 9. ledna 2013, 
v případě druhého kola volby 21. ledna 
2013, od 16.00 hodin, je tato skutečnost 
považována za faktickou překážku ve vý-
konu volebního práva.

 Voliči, který je v nemocnici nebo v ob-
dobném zdravotnickém zařízení, a není 
zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo 
nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý 
pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo ob-

dobné zdravotnické zařízení nachází, 
nemůže okrsková volební komi-

se umožnit hlasování.
nemůže okrsková volební kom

se umožnit hlasování.
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Možnost volit při volbě prezidenta
České republiky v roce 2013 v zahraničí

tele, jeho státní občanství České republiky 
a bydliště v územním obvodu zastupitelské-
ho úřadu, kde má být zapsán do zvláštního 
seznamu, žádost musí být doručena nebo 
předána zastupitelskému úřadu nejpozději 
40 dnů přede dnem voleb, což je 2. prosin-
ce 2012. Pro žádost o zápis do zvláštního 
seznamu voličů vedeného zastupitelským 
úřadem není žádný předepsaný formulář. 
V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů vedeném zastupitelským 
úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, 
bude moci uplatnit své volební právo při 
volbě prezidenta České republiky ve volební 
místnosti zřízené u tohoto zastupitelského 
úřadu.

Pokud se volič nebude vyskytovat v době 
volby prezidenta České republiky v územ-
ním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, 
může mu tento úřad vydat na základě jeho 
žádosti podle ustanovení § 33 zákona o vol-
bě prezidenta republiky voličský průkaz, na 
který je potom oprávněn hlasovat v jakém-
koliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí 
a samozřejmě v jakémkoliv volebním okrs-
ku na území České republiky. Volič může 
požádat o vydání voličského průkazu ode 
dne vyhlášení voleb, což bylo 3. října 2012, 
a to žádostí v listinné podobě opatřeným 
úředně ověřeným podpisem voliče, žádostí 
v elektronické podobě s uznávaným elektro-
nickým podpisem nebo žádostí v elektronic-
ké podobě prostřednictvím datové schrán-
ky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem 
voleb, tj. 4 ledna 2013, pro druhé kolo volby 
18. ledna 2013 tomu, kdo zvláštní seznam 

Jestliže se bude fyzická osoba v době vol-
by prezidenta České republiky v roce 2013 
zdržovat v zahraničí, má právo volit a hodlá 
hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, 
má dvě možnosti jak postupovat, odvislé do 
určité míry od charakteru svého pobytu, a to 
zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodo-
bý.

Možnost volit při dlouhodobém 
pobytu v zahraničí

Při dlouhodobém pobytu v zahrani-
čí umožňuje § 31 zákona č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o volbě prezidenta 
republiky), ve spojení s § 6 odst. 5 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění ně-
kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Par-
lamentu“), zapsání do zvláštního seznamu 
voličů vedeného zastupitelským úřadem 
nebo konzulárním úřadem České republiky, 
s výjimkou konzulárních úřadů vedených 
honorárními konzulárními úředníky (dále 
jen „zastupitelský úřad“) v místě pobytu. Na 
základě ustanovení § 6 odst. 5 zákona o vol-
bách do Parlamentu vedou zvláštní seznam 
voličů trvalého charakteru, obdobném jako 
stálý seznam voličů na území České repub-
liky, zastupitelské úřady pro voliče, který 
má bydliště mimo území České republiky, 
a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, 
doložené originálem, popřípadě ověřenou 
kopií dokladů potvrzujících totožnost žada-
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vede, nebo osobně do okamžiku uzavření 
zvláštního seznamu, tj. 9. ledna 2013 do 
16.00 hodin, pro druhé kolo volby 23. led-
na 2013 do 16.00 hodin; zastupitelský úřad 
voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. 27. prosince 2012, předá osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádající-
ho o vydání voličského průkazu, anebo jej 
voliči zašle.

Je třeba upozornit na skutečnost, že 
v případě zápisu do zvláštního seznamu 
voličů vedeného zastupitelským úřadem 
v zahraničí, bude tento volič automaticky 
vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vede-
ného obecním úřadem, v jehož územním 
obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud 
by tento volič potom v budoucnu chtěl vo-
lit v jakýchkoli volbách na území České 
republiky, bude nutné žádat zastupitelský 
úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu 
voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá 
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 
potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat 
přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož 
územním obvodu má volič místo trvalého 
pobytu, nebo v den voleb okrskové volební 
komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého 
pobytu (posledně uvedené neplatí v případě 
voleb do Evropského parlamentu; při těchto 
volbách je nutné toto potvrzení předat přede 
dnem voleb přímo obecnímu úřadu).

Možnost volit při krátkodobém 
pobytu v zahraničí

V případě krátkodobého pobytu v za-
hraničí, je vhodnější volit při volbě prezi-
denta České republiky v zahraničí na zastu-
pitelském úřadě na voličský průkaz, který 
voliči vydá na základě ustanovení § 33 záko-

na o volbě prezidenta republiky obecní úřad 
v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém 
seznamu voličů je zapsán. Volič může po-
žádat o vydání voličského průkazu ode dne 
vyhlášení voleb, což bylo dne 3. října 2012, 
a to žádostí v listinné podobě opatřenou 
úředně ověřeným podpisem voliče, žádostí 
v elektronické podobě s uznávaným elektro-
nickým podpisem nebo žádostí v elektronic-
ké podobě prostřednictvím datové schrán-
ky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem 
voleb, tj. 4. ledna 2013, pro druhé kolo 
volby 18. ledna 2013 tomu, kdo stálý se-
znam vede, nebo osobně do okamžiku uza-
vření stálého seznamu, tj. 9. ledna 2013 do 
16.00 hodin, pro druhé kolo volby 23. ledna 
2013 do 16.00 hodin; obecní úřad voličský 
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, 
tj. 27. prosince 2012, předá osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vy-
dání voličského průkazu, anebo jej voliči 
zašle (blíže viz Možnost hlasovat na voličský 
průkaz při volbě prezidenta České republiky 
v roce 2013).

Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, 
tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, 
u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu 
voličů. S voličským průkazem lze při volbě 
prezidenta České republiky hlasovat v ja-
kémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky nebo jakémkoliv zvláštním voleb-
ním okrsku v zahraničí.

 Seznam zastupitelských úřadů, u kte-
rých je možné podat žádost o zápis do 
zvláštního seznamu voličů nebo žádost 
o voličský průkaz, včetně kontraktů na ně 
je k dispozici na internetových stránkách 
Ministerstva zahraničních věcí. 

Podle ustanovení § 41 zákona o volbě 
prezidenta republiky, při samotném aktu 
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hlasování, volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky nebo platným občanským 
průkazem. Po záznamu ve výpisu ze zvlášt-
ního seznamu obdrží od zvláštní okrsko-
vé volební komise (v zahraničí) prázdnou 
úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky, nebude mu hla-
sování umožněno. Volič, který se dostavil do 
volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen tento průkaz odevzdat okrskové vo-
lební komisi nebo zvláštní okrskové volební 
komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního 
seznamu.

OZNÁMENÍ
o době a místu konání volby prezidenta republiky

Starosta obce Dobrá, dle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb. o  volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů 

oznamuje,

že volba prezidenta republiky proběhne ve dnech 11. a 12. ledna 2013, kdy v

   pátek 11. ledna 2013 budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin
   a

   sobotu 12. ledna 2013 budou volební místnosti otevřeny od 8.00 do 14.00 hodin.

Volební místnost je určena pro oba okrsky v budově Základní školy Dobrá, Dobrá 
č. 860, víceúčelový sál, 1. poschodí (přístavba nad školní jídelnou, vchod z boční strany).

Právo volit prezidenta republiky má státní občan ČR, který alespoň druhý den volby dosáhl 
věku 18 let (§ 4 odst. 1 z.č. 275/2012 Sb., v platném znění).

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné (§ 41 odst. 1 z.č. 275/2012 Sb.).

Volič je povinen dle § 41 odst. 3 z.č. 275/2012 Sb. v platném znění, při hlasování
prokázat totožnost a státní občanství ČR, platným občanským průkazem nebo

platným cestovním pasem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno 
(§ 41 odst. 4 z.č. 275/2012 Sb.)
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SmVaK Ostrava a.s., oznamují změnu
vodného a stočného od 1. 1. 2013

Na základě usnesení představenstva společnosti byly v souladu s platnou legislativou 
schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2013 takto:

Voda pitná (vodné)
31,82 Kč/m3 /bez DPH)      36,59 Kč (vč. 15% DPH)      37,39 Kč (vč. 17,5 % DPH)

Voda odvedená (stočné)
29,29 Kč/m3 (bez DPH)      33,68 Kč (vč. 15% DPH)      34,42 Kč (vč. 17,5% DPH)

Jedná se o cenu vody odvedené ze systému SmVaK Ostrava a.s. Cena stanovena na 
základě modelu OPŽP bude stanovena samostatným dokumentem.
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel ná-
sledujícím po 1. lednu 2013, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních 
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

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

Z činnosti sociální komise při OÚ Dobrá
Opět končí jeden kalendářní rok a to je 

doba vhodná k zamyšlení, jaký uplynulý rok 
byl. Sociální komise při OÚ Dobrá v roce 
2012 uspořádala 3 přednášky  na téma „Fi-
nanční gramotnost“, „Senior a léky a změny 

ve zdravotnictví“ a „Návrat na trh práce po 
rodičovské dovolené“. Všechny přednášky 
byly velice zajímavé a odbornost přednášek 
byla na vysoké úrovni. Škoda jen, že účast 
na  některých přednáškách byla velice malá. 
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V měsíci březnu a říjnu se uskutečnily 
burzy dětského oblečení a v červnu a listo-
padu 2012 proběhly sbírky ošacení a dalších 
věcí pro Diakonii Broumov. Při všech těchto 
akcích nám ochotně pomáhaly členky Klu-
bu seniorů, za což jim  velmi děkujeme.

Mezi další činnost sociální komise rov-
něž patří návštěvy jubilantů naší obce, kte-
rých se zúčastňuje zástupce sociální komise 
spolu se zástupcem obecního úřadu (panem 
starostou nebo místostarostou). Jedná se 
o občany, kteří se dožívají krásného věku 
80, 85, 90 a více let.

Možná ani nevíte, že 90 a více let v le-
tošním roce oslavilo 13 jubilantů. Ale ne-

navštěvují se jen jubilanti. Před Vánocemi 
rovněž se zástupci obce navštívíme  domovy  
důchodců v Dobré,  ve Frýdlantě nad Ostra-
vicí,  dva ve Frýdku-Místku a dva v Komorní 
Lhotce, kde jsou umístění občané z Dobré.

Chtěla bych poděkovat všem členkám 
sociální komise za jejich práci a zároveň 
všem občanům obce Dobrá přeji pokojné 
prožití vánočních svátků a v novém roce 
2013 vše nejlepší, hlavně zdraví, spokoje-
nost a Boží požehnání.

     
  Za sociální komisi

Žižková Marie

Plán práce Klubu seniorů na 1. čtvrtletí 2013
Středa 16. 1. Vycházka směr Skalice ke kostelu a podle počasí buď návrat,
  nebo přes Vyšní Lhoty. Sraz ve 13.00 hod. u nádraží ČD.
 
Středa 23. 1. Členská schůze, kde bude předložena zpráva o hospodaření,
  zpráva o činnosti a zvolena nová pokladní. Začátek v 14.00 hod.,
  drobné občerstvení zajištěno. Budou se platit členské příspěvky
  100 Kč na osobu. 
 
Středa 6. 2. Promítání fi lmu a fotografi í z akcí klubu. Začátek ve 14.00 hod.
  v klubovně.
 
Středa 13. 2. Přednáška s besedou o bylinkách, koření, léčivých čajích a jejich užívání.
  Začátek ve 14.00 hod. v klubovně.
 
Středa 27. 2. Vycházka směr Vrchy nebo Hliníky, bude záležet na počasí.
  Sraz u klubovny ve 13.00 hod.
 
Středa 6. 3. Oslava mezinárodního dne žen v klubovně, občerstvení zajištěno.
 
Středa 20. 3. Beseda ke Světovému dni vody. Místo a čas budou upřesněny
  v Doberských listech v měsíci únoru a na nástěnkách.
  
Ostatní středy tj: 9. a 30. 1., 20. 2., 13. a 27. 3. 2013 bude klubovna otevřena od 14.00 hod.
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Stručné zhodnocení činnosti
Klubu seniorů za rok 2012

nova p. Rad., kde jsme viděli výrobu svíček 
a do muzea fi rmy Tonak. Tradičně opek-
li klobásy v Kačabaru a byl tady podzim. 
Několikrát se sešli v klubovně a připravili 
večírek, který se uskutečnil v sále Základní 
školy, mikulášskou nadílku a rozloučení se 
starým rokem, obojí v klubovně.

Myslím si, že činnost byla dostatečná 
a tak bych chtěl poděkovat všem, kteří na 
tom měli svůj podíl. Nejprve vedení obec-
ního úřadu v čele se starostou Ing. Jiřím 
Carbolem, místostarostou Mgr. Milanem 
Stypkou. Dále pak paní Slávce Polákové, 
panu Milanu Hlisnikovskému za zajištění 
jejich produktů na naše akce, paní Soni Jer-
glíkové za zajištění mikulášských balíčků, 
paní Janě Růžičkové, všem za sponzorské 
dary. Paní ředitelce, učitelkám a žáčkům 
mateřské školky, zaměstnancům Základní 
školy a školní kuchyně. Všem členům výbo-
ru Klubu seniorů za pomoc při zajišťování 
programu a členům za účast.

Takto jsme prožili tento končící rok 
a mně nezbývá než popřát všem a to nejen 
členům klubu, ale i všem občanům obce 
Dobrá. Pokojné, klidné a ve zdraví prožité 
svátky vánoční a v roce 2013 ať Vás provází 
zdraví, štěstí a Boží požehnání. 

Za Klub seniorů Čeněk Juřica, předseda

Opět se nám blíží svátky vánoční a v tomto
krásném čase adventním je třeba se ohlédnout, 
jak končící rok proběhl, co se udělalo dob-
ře a z čeho je třeba si vzít poučení pro příště.

Rok 2012 jsme začali členskou schůzí, 
kde byla přednesena zpráva o hospodaření 
a počtu členů.V jarních měsících jsme osla-
vili MDŽ a Den matek, usmažili vaječinu 
v Kačabaru a absolvovali zájezd na jižní 
Moravu, kde jsme navštívili výrobnu mod-
rotisku a pštrosí farmu. Mezi těmito akcemi 
jsme se scházeli v klubovně, nebo pořádali 
krátké vycházky do okolí naší obce. V době 
prázdnin jsme navštívili daňčí farmu na 
Čeladné a Lašský dvůr v Hodoňovicích. Po 
prázdninách se uskutečnil zájezd do Rož-



OÚ Dobrá, uzenářství Carbol, pekárna 
Hlisnikovský, prodejna Slávky Polákové, 
p. Kociana z fi rmy Torola, p. Křibíka z fi r-
my Soudal, p. Leguta s manželkou, P. Pavla 
Barana a Hospůdky KAČABAR.

Výborné sportovní výkony všech druž-
stev a celková organizace turnaje byla 
vysoce oceněna zúčastněnými sportovci 
i přítomnými diváky a hosty.

Všichni se těšíme na 15. ročník turnaje 
v roce 2013.

Za organizátory:
Stanislav Nytra a Luděk Kotásek

Dne 1. 12. 2012 proběhl v tělocvičnách 
ZŠ Dobrá 14. ročník Mikulášského turnaje 
smíšených družstev ve volejbalu. Po celo-
denním klání 8 přítomných družstev, (ve 
čtvrtek 29. 11. 2012 se odhlásily družstva 
Karviné a Horní Bečvy pro nemoc hráčů 
a Dobrá nepostavila ani jedno ze dvou tra-
dičních družstev – to je ostuda), byl koneč-
ný stav na stupních vítězů následující :

1. družstvo ŠENOV
2. družstvo TO JE JEDNO
3. družstvo CELINA

Hodnotné ceny, bohaté občerstvení 
a celkovou organizaci turnaje zajišťovalo 
družstvo Celina z Dobré za přispění :

Blíží se závěr roku a to je doba na hodnocení.
Sportovní komise Rady obce Dobrá pracovala v šestičlenném složení a během roku se 

podílela na přípravě a organizaci osmnácti sportovních akcí. Na jejich zajištění se ale také 
podílí mnoho dobrovolných organizátorů z řad sportovních nadšenců. Všem patří díky za 
jejich obětavost. Poděkování patří také mnoha sponzorům, jejichž jména a fi rmy jsou na jed-
notlivých turnajích zveřejňována. Bez jejich příspěvků by byly mnohé akce chudší. Hrubým 
odhadem se všech sportovních akcí zúčastnilo během roku více jak šest set soutěžících z řad 
mládeže a dospělých, ale také desítky organizátorů, rozhodčích a příznivců sportu.

Z obecního rozpočtu byla na tuto činnost v tomto roce vyčleněna částka 92 tisíc korun.

PŘEHLED AKCÍ:    Organiz.

LEDEN Sálová kopaná – turnaj COPA Ing. Baran, p. Legut
ÚNOR Kulečníkový turnaj – zahájení p. Mališ, p. Slovík
DUBEN Turnaj ve stolním hokeji  p. Hájek, p. Svoboda
KVĚTEN Turnaj ve stolním tenisu  p. Bařina
  Turistika – Velký Javorník  p. Kafka
ČERVEN Dětský den – společná akce SK a KK
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Mikulášský turnaj v Dobré

Sportovní komise bilancuje
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ČERVENEC Turnaj v nohejbalu  p. Křižák
SRPEN Kopaná svobodní – ženatí p. Kotásek
 Plážová kopaná – Zanzibar p. Křižák
ŘÍJEN Závody horských kol  p. Kafka
 Turistika – Slavíč  p. Kafka
LISTOPAD Drakiáda „Na Vrchách“  p. Kafka, p. Křižák
PROSINEC Volejbal – Mikulášský turnaj p. Kotásek, p. Nytra

Po uzávěrce proběhnou ještě tři akce:
-  Turnaj v JUDU „O pohár starosty“ – účast přes 200 soutěžících
-  Turnaj v šachu „Na Špici“
-  Závěr celoročního turnaje „Člověče nezlob se“.

Pro příští rok plánujeme, jako novinku, čtyřkolový turnaj „PETANQUE“. Počítáme s 
účastí všech veřejných složek. Pravidla a systém soutěže budou zveřejněny v Doberských 
listech v měsíci březnu 2013.

Do Nového roku přejeme všem našim spoluobčanům,
pevné zdraví, mnoho osobních úspěchů a rodinnou pohodu.

                                                                                  
Za Sportovní komisi Zdeněk Kafka
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Kateřinská zábava ve stylu
Pepka Námořníka měla úspěch!

do multifunkčního sálu při Základní škole 
Dobrá trousili první účastnící akce. K tanci 
a poslechu hrála místní kapela Máma Mele 

Druhý ročník Kateřinské zábavy je za 
námi! Oddychli si pořadatelé po dlouhém 
a náročném večeru a hlavně po nedělním 
úklidu. Tato vydařená akce se konala v so-
botu 24. listopadu a protáhla se až do dal-
šího dne, kdy slavila svůj svátek právě Kate-
řina. Jedná se vlastně o jednu z posledních 
zábav v roce, protože přichází čas adventní, 
který nás připravuje na dobu vánoční, a po-
dobné akce v této době už v Dobré ani jinde 
nenajdeme! 

Ve znamení klobouků se nesl první 
ročník této akce a letos to byl námořnic-
ký styl. Vše začalo okolo 19 hodiny, kdy se 
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samozřejmě také všem členům kulturní 
komise, kteří akci připravili a obci Dobrá.

Za kulturní komisi při Radě obce Dobrá 
Bc. Jakub Gryžbon

Maso a Dj Phunxx_J alias David Broda. 
Byla krása sledovat na tanečním parketu 
tolik bílo-modro-pruhovaných postav, jak 
skákají radostí a skvěle se baví. Mezi nimi se 
do rytmu hudby pohyboval i jeden Afričan 
černé pleti, který právě pobýval na návštěvě 
u známých v Nošovicích, a oživil tuto akci 
svou přítomností. 

Během večera proběhly i tři zábavné 
soutěže, první v pojídání špenátu, druhá ve 
smetákovém slalomu, který symbolizoval 
úklid lodní paluby. Třetí soutěží bylo vyhod-
nocení nejlepšího kostýmu. Vítězný pár této 
soutěže si mohl vychutnat nejen pořádný 
potlesk, ale i svou výhru, protože získal pou-
kaz v hodnotě 1 000 Kč do stylové Hospůd-
ky u Bobra v Raškovicích. Připraveno bylo 
rovněž i vynikající občerstvení, námořnický 
guláš podávaný v chlebu, který připravila 
paní Jana Golíková a Radana Weissmann-
ová.

Děkuji Vám všem, kteří jste přišli a ne-
zůstali jste sedět doma! Těšíme se za rok 
opět na Vás. A v jakém, že to bude stylu? 
Nechejte se překvapit :-). Poděkování patří

Doberský kulturní spolek
Ve čtvrtek 29. 11. měl mít Mgr. Svoboda, 

Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních re-
žimů přednášku na téma „Železná opona“. 

Pan Svoboda se nakonec omluvil a poslal za 
sebe plnohodnotnou náhradu, svého kole-
gu Mgr. Tichého. Ten posluchačům nabídl 
přednášku o skupině z Frýdecko-Místecka 
a okolí, která se měla zabývat 3. odbojem. 
Pan Mgr. Tichý nás seznámil s StB smyšle-
nou protikomunistickou skupinou, nazýva-
nou Tajný svaz osvoboditelů Evropy. Tento 
tajný smýšlený svaz měl pomoci StB dostat 
lidi nesouhlasící s režimem do vězení. Pan 
Mgr. Tichý nám přiblížil některé velmi těžké 
životní příběhy. Jména, uvedená ve spisech 
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Zima v lese

Tato přednáška byla poslední akcí při-
pravenou Doberským kulturním spolkem 
v roce 2012, nicméně i v následujícím roce 
se vám pokusíme nabídnout hudební mi-
nifestival Dobrfest, divadelní představení 
amatérských divadelních spolků z Frýdku-
Místku a okolí, přednášky a další kulturní 
události.

Na závěr bychom vám chtěli popřát 
v novém roce mnoho radostných okamžiků, 
zdraví a samozřejmě kulturu, která nebude 
jen jakousi náplní volného času, ale občas 
nás přinutí prožít i něco, nad čím stojí za to 
se zamyslet.

Za DKS
Jan Marenčák

StB, byla publiku velmi známá. Na kon-
ci přednášky byla diskuze, která otevírala 
mnoho dalších témat, ke kterým bychom se 
v budoucnu chtěli s DKS vrátit a pokračovat 
v přednáškách podobného typu. Přednášky 
se zúčastnilo asi 50 lidí a mám za to, že od-
cházeli spokojeni, byť možná neslyšeli téma, 
na které přišli.

Když je sněhu málo, jako nyní, tak zvěř 
dokáže pod sněhem najít žaludy a třeba 
i popínavé ostružiní, na kterém se může 
pást. Zajíci ohlodávají stromy v lese, ale 
i na našich zahradách, pokud se tam dosta-
nou. Ptákům přichystáme nějakou nadílku 
do krmítek i do zásypů. Když přikrmujeme 
bažanty, tak se v zásypech přiživí i zpěvné 
ptactvo. Když pak přicházíme ke krmelci, 
tak zpod zásypů které jsou vedle krmelců, 
vždy vyletí hejno malých ptáčků, od sýkorek 
všech druhů až po sojky, které se taky chodí 
do zásypů přikrmovat. Zásyp je taková stříš-
ka na 4 sloupcích, pod který dáváme plevy 
a do nich sypeme zrní a kukuřici a jiné dal-
ší semena, které bažanti a jiní ptáci v zimě 
uvítají. Právě tímto přirkmováním a dalšími 
aktivitami v chovu bažantů se pomalu a jistě 
zvedají stavy bažantí zvěře v naší honitbě. 
Možná jste si mohli všimnout, že se bažanti 

Zima nám proměnila les, louky a pole 
v jednu velkou bílou poušť, kde zvěř i ptac-
tvo musí těžce shánět potravu, aby přežilo 
noční mrazy, které byly třeba počátkem 
prosince nezvykle vysoké. V posledních le-
tech jsme spíš byli zvyklí, že takový mráz 
přichází koncem ledna či února. Naštěstí 
zvěř i ptáci jsou schopni příchod takových 
mrazů odhadnout pár dní dopředu a mohou 
se na ně připravit. Díky sněhové pokrývce 
se například srnčí zvěři podaří mráz přežít 
v lepší pohodě, než kdyby byly úplné holo-
mrazy. Pokud navštíví krmelce, které jsme 
v této době naplnili, aby měla zvěř dostatek 
potravy, tak největší problém, který jim vy-
vstane, jsou zamrzlé tůně a potůčky. Srnčí 
zvěř totiž nedokáže zpracovat sníh na vodu. 
Proto když jsme v lese, tak se snažíme led 
v potůčcích, tůňkách i kalužích rozbít, aby 
se aspoň přes den mohla zvěř a ptáci napít.
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Koncem prosince začne kaňkování li-
šek. Častým projevem je nejen větší pohyb 
těchto predátorů i přes den v lese a na po-
lích, ale také můžeme slyšet tzv. „skolení“ 
lišek, které je něco jako vytí u vlků, akorát 
v menší intenzitě. Liška je predátor, jehož 
stavy se musí udržovat na určité úrovni, aby 
nedocházelo k jejich přemnožení a přenosu 
chorob z těchto zvířat na lidi, ale zejména na 
domácí miláčky – kočky a psy, kteří se po-
hybují v oblastech výskytu lišek. V poslední 
době naštěstí již by neměly přenášet vztekli-
nu, stále však je častá prašivina, když u lišky 

se projevuje ztrátou srsti. 
Dříve se toto léčilo zapá-
lením sirných knotů v liš-
čích norách, dnes se však 
již toto nepraktikuje. Liš-
ka je takovým lékařem 
v honitbě, kdy slabší, ne-
mocnou či padlou zvěř 
dokáže odstranit, pokud 
je však lišek moc, tak 
napadá i zdravou zvěř, 
protože nemá dostatek 
potravy. Stejně je to i s lé-

tavými dravci. Tyto však nijak netlumíme, 
protože jsou zákonem chráněni. Na nebi 
můžeme pozorovat nejběžnější káně lesní 
a poštolky. V poslední době však stále více 
vidíme létat i motáky a jestřáby, kteří se do 
naší krajiny vracejí. Zatím jsou v mezích, 
kdy je příroda dokáže uživit, byť nám sem 
tam vezmou i nějakého toho bažanta, které-
ho jsme celý rok chránili a přikrmovali, do-
konce někdy i vychovali a vypustili do lesa, 
toto jsou ale zákony přírody, do kterých nám 
nepřísluší nijak zasahovat. Často můžeme 
také pozorovat, zejména na horách, siluetu 
letících orlů. Je to velmi nádherné je pozo-

někdy zatoulají i mezi domy v obci. Stejně 
tak zde sem tam zabloudí i zajíc nebo srn-
ka, což poznáme většinou podle stop této 
zejména noční návštěvy. Musíme všichni 
doufat, že se jim podaří se zpátky dostat do 
svého přirozeného teritoria a přežít přechod 
přes frekventované cesty.

Jak jste si mohli všimnout, tak kolem 
obchvatu Dobré „vyrostl“ plot. Tuto sku-
tečnost jsme velice uvítali, leč ani toto sto-
procentně nezabrání tomu, aby se zvěř 
nedostala na cestu. Záleží pak na řidičích, 
aby si dali pozor a nesrazili zvěř a sobě tím 
nezpůsobili škodu na 
svém automobilu. Od 
zřízení plotu jsme zazna-
menali již nějaký úhyn 
i na této oplocené cestě 
– nájezdy a sjezdy z ob-
chvatu nejsou dokonale 
ošetřeny a v některých 
místech je plot umístěn 
pod svahem, tak zde 
je také možnost, že by 
například zvěř štvaná 
toulavým psem mohla 
hledat útočiště za tímto plotem, což doufám 
bude nastávat co nejméně častěji. Tím, že 
je obchvat ohrazen, tak budeme moci naše 
síly více dát do ochrany před srážkami zvěří 
s automobily na ostatní cesty, a to pomocí 
pachových ohradníků. Uvidíme zda-li to 
bude mít aspoň částečný úspěch. V letoš-
ním roce se událo mnoho nehod například 
na cestě na Pazdernou, byť zde byly pachové 
ohradníky umístěny, hlavním problémem 
byl, jak jsem uvedl dříve, provoz aut zaměst-
nanců průmyslové zóny na 3. nově zavede-
nou směnu. Doufejme, že se i zvěř přizpů-
sobí a bude méně těchto nehod.
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určitě uvítala nějaké to jablíčko a mrkev, to 
vše ale v přiměřeném množství a jen pokud 
byste se chtěli třeba s malými dětmi jít projít 
do lesa. My krmelce naplňujeme pravidelně 
ovsem, který je pro zvěř energeticky vydat-
ný, dále mladé seno – tzv. otavu a sůl. Na 
Štědrý den děláme zvěři také nadílku – při-
dáváme dříve uvedené pamlsky do krmelců, 
abychom udělali nadílku i zvířatům v lese.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se 
k přírodě chovají ohleduplně, příroda jim 
to bude vracet krásami, které tam mohou 
zhlédnout. Taky bych rád poděkoval těm, 
kteří podporují práci nás myslivců a chrání 
přírodu, nebo se o to alespoň snaží. Zároveň 
bych všem popřál příjemné prožití svátků 
vánočních, pohodový Štědrý den, plný pří-
jemných překvapení a mnoho štěstí a úspě-
chů v nadcházejícím roce.                                                                 

Mgr. Vítězslav Pantlík

rovat. Musíme věřit, že ti co jsou vypuštění, 
budou mít na těch horách i dostatek potra-
vy, aby nezahynuli hladem.

Rád bych opět apeloval na pejskaře, aby 
nepouštěli své psí miláčky v lese a na polích 
na volno. Zaprvé je to zakázáno obecní vy-
hláškou v katastru obce a zadruhé i záko-
nem, kdy volně pobíhající pes může být od-
chycen. Nejhorší ale je pokud pejsek vyplaší 
zvěř v mrazivém dni a tato musí nečekaně 
vydat mnoho energie — například když je 
vyrušena při odpočinku a musí najednou 
běžet a dýchat mrazivý vzduch. Váš pejsek 
nemusí ani zvěř hnát, postačí, když se k ní 
přiblíží a zvířata ve strachu před ním ute-
čou. Poté se jde zvěř napít chladné vody, či 
si ulehne na promrzlou zem a dostane zápal 
plic, který je pro ni smrtící.

Pokud byste chtěli v zimě zvěři přilep-
šit, tak bych vás požádal, abyste nedávali 
do korýtek v krmelcích mnoho pečiva, které 
když navlhne, začne plesnivět. Je lepší při-
dávat po troškách, to co zvěř stihne sníst 
a pouze chléb a rohlíky. Pokud byste sypali 
do krmelců žaludy nebo kaštany, sypte pro-
sím tyto přímo do sněhu, zvěř má citlivý čich 
a tyto plody ve sněhu snadno najde. Plody 
ve sněhu navlhnou a zvěř je snadněji zkon-
zumuje a dostane se k jádru plodu. Pokud 
bystě chtěli zvěři přilepšit o Vánocích, tak by 

Základní škola Dobrá informuje…

Týden s volbou povolání
Od 19. do 23. listopadu probíhal na 

naší škole Týden s volbou povolání. Během 
tohoto týdne naši školu navštívili zástupci 
středních škol, kteří naše deváťáky sezná-
mili se svými školami, s jednotlivými obory 

i s přijímacím řízením. Žáci si dokonce vy-
zkoušeli hodinu angličtiny s rodilým mluv-
čím v rámci besedy se zástupci jazykového 
gymnázia ve Frýdlantu. Krom toho žáci 
navštívili dvě střední školy, a to Vítkovickou 
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střední průmyslovou školu a gymnázium 
v Ostravě a Střední odbornou školu ve Frýdku-
Místku. Rovněž výuka byla zaměřena na 
volbu povolání – žáci se naučili napsat svůj 
profesní životopis, vyhledávali si informace 
o středních školách i oborech, vyzkoušeli si 
přijímací pohovor. Celý týden byl zakončen 
burzou škol určenou i pro rodiče, která pro-
běhla v multifunkčním sále naší školy. Dou-
fejme, že si deváťáci odnesli z besed a exkur-
zí cenné informace, které jim pomohou při 
výběru jejich profesní dráhy. 

  Mgr. Pavla Kupková Doberští deváťáci na exkurzi ve Vítkovické SPŠaG.

Další rok s eTwinningem
Již loni se na naší škole podařilo v jed-

né skupině anglického jazyka tvořené žáky 
tehdejší 6. A zahájit eTwinningový projekt 
s polskou školou v Zabrze nedaleko Ka-
towic. Letos jsme v listopadu zahájili spolu-
práci na dalším projektu tentokrát s dětmi 
francouzské školy v Saint-Cyprien, který 
leží na samém jihu Francie na pobřeží Stře-
dozemního moře v podhůří Pyrenejí (nej-
bližším velkým městem je Perpignan). 

Co to však eTwinning vůbec je? Na to 
není ve zkratce lehké odpovědět, protože 
aktivity, které se skrývají pod tímto názvem, 
jsou velmi pestré a početné. Základní my-
šlenkou eTwinningu je poskytovat evrop-
ským školám platformu pro spolupráci na 
mnoha úrovních, od prosté komunikace 
a sdílení zkušeností, přes vymýšlení projek-
tů spojujících všechny myslitelné vyučovací 
předměty a zájmové oblasti žáků i pedago-
gů, až po nabídku široké škály výborných 
softwarových aplikací a komunikačních ná-
strojů, to vše zcela zdarma. Hlavním mís-

tem pro setkávání a spolupráci žáků a uči-
telů je webový portál www.etwinning.net, 
který existuje ve 25 jazycích včetně češti-
ny. V současné době ho aktivně používá 
téměř 190 000 individuálních členů a dvo-
jice či skupinky škol z různých evropských 
zemí pracují na více než 26 000 projektech 
(z toho jeden je ten náš). Na portálu mohou 
učitelé pomocí nástrojů přizpůsobených je-
jich potřebám vyhledávat partnery, zakládat 
projekty, vzájemně si vyměňovat nápady 
a fungující metody práce a bez dlouhých 
průtahů zahájit spolupráci.

V čem bude spočívat letošní projekt? 
Jak si můžeme přečíst na přiloženém certi-
fi kátu, vybrali jsme s paní učitelkou Anne 
Chapuis z Collége Alice et Jean Olibo 
v Saint-Cyprien téma Můj francouzský 
rok/Můj český rok. Z naší strany se projek-
tu budou účastnit už ve světě eTwinningu 
protřelí žáci 7. A. Děti z obou škol už začaly 
využívat softwarové prostředí TwinSpaces, 
kde mohou zveřejňovat splněné úkoly, na-
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Certifi kát eTwinningového projektu udělený naší škole.

Obhájili jsme titul Ekoškola!
V závěru listopadu navštívil naši školu 

tříčlenný auditorský tým ze Sdružení Te-
reza, který měl zjistit, do jaké míry napl-
ňujeme program Ekoškoly, jak se nám daří 
dosahovat stanovených cílů, které se týkají 
například hospodaření s energiemi, třídění 
odpadů, nebo péče o prostředí naší školy. 
Během celodenní návštěvy auditoři hovo-
řili s učiteli, žáky, provozními zaměstnanci 

vštěvovat interní fórum projektu, získávat 
informace o průběhu projektu nebo přímo 
komunikovat se všemi účastníky projektu 
pomocí chatu. S paní učitelkou Anne Cha-
puis jsme pečlivě naplánovali práci až do 
konce školního roku. Po vzájemném před-
stavení obou skupin žáků budou mimo 
jiné děti srovnávat slavení Vánoc u nás a ve 
Francii, dále se zaměříme na trávení volné-
ho času dětí v obou zemích, prostřednictvím 
sdíleného jazyka – angličtiny – se žáci poku-
sí své kolegy na druhé straně naučit některé 
užitečné fráze ve francouzštině a češtině, 
neopomeneme také ochranu přírody a na-
kládání s obnovitelnými zdroji na obou ško-
lách. To vše samozřejmě v angličtině. 

A právě s výukou angličtiny i úzce sou-
visí hlavní cíl našeho projektu, tedy zlepšení 
běžné každodenní angličtiny u našich žáků. 
Jinými slovy se budeme snažit vést děti 
k tomu, aby si uvědomily, že cizí jazyk by 
se měl používat funkčně, k aktivní komu-
nikaci. Vždyť smyslem výuky cizího jazyka 
určitě není správně vyplnit mluvnické cviče-
ní nebo napsat test, to jsou jen prostředky 
k jeho lepšímu zvládnutí, avšak bez prak-
tického a aktivního používání nejsou než 
mrtvým věděním. Krom tohoto hlavního 

a prohlédli si celou školu, včetně školní 
jídelny. 

Po 14 dnech napětí přišla závěrečná 
zpráva, která potvrdila opětovné propůjčení 
titulu, a my jsme tak dostali první vánoční 
dárek! Celý tento program zastřešuje koor-
dinátorka environmentální výchovy Mgr. 
Květoslava Lysková s žákovským ekotý-
mem, jejichž práce byla v závěrečné zprávě 

cíle se, jak doufáme, podaří u dětí zvýšit 
zájem o kulturu partnerské školy, rozšířit 
jejich geografi cké a historické povědomí, 
že jsou součástí většího kulturního celku 
a nikoliv jen stále dosti stranou stojícího 
a do sebe uzavřeného národa v srdci Evro-
py. Tento eTwinningový projekt našim dě-
tem umožňuje prožít si přímou komunikaci 
s jejich vrstevníky stovky kilometrů daleko 
a uvědomit si, že všechno to náročné lopo-
cení spojené s učením se cizímu jazyku má 
svůj hluboký smysl. Je už na nich, jak s tímto 
poznáním naloží. Přejme jim jen to nejlepší.

Mgr. Jan Lörinc
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hodnocena velmi kladně. Za jejich aktivitu 
a spolupráci jim patří veliký dík. Závěrečná 
zpráva včetně dalších doporučení, co nás 
v dalším období čeká, je umístěna na webo-
vých stránkách školy.

Slavnostní vyhlášení spojené s předá-
ním tohoto mezinárodního titulu proběhne 
v závěru školního roku v Praze. 

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy Náš školní ekotým splnil své úkoly na jedničku.

Reprezentanti všech zúčastněných států
ve vlastnoručně vyrobených dresech.

Projekt Evropa
Ve dnech 28. - 30. listopadu proběhl na 

naší škole projekt Evropa. Žáci sedmých 
tříd se na tři dny proměnili v reprezentanty
dvanácti největších evropských států a v růz-
ných vědomostních, dovednostních i sportov-
ních disciplínách sbírali body pro své země.

První den projektu žáci pracovali v rám-
ci svých tříd ve vylosovaných dvojicích nebo 
trojicích. Shromažďovali údaje a zajíma-
vosti o svém státu a vytvářeli z nich infor-
mační plakát. Na závěr dne před spolužáky 
svou práci prezentovali. Druhý den žáci, již 
promícháni mezi třídami podle států, po-
měřili své vědomosti i dovednosti v různých 
soutěžích, kvízech, testech a interaktivních 
hrách. Výkony některých borců, např. v ur-
čování evropských měst na přesnost, byly 

přinejmenším obdivuhodné. V učebně vý-
tvarné výchovy si žáci vyrobili také originál-
ní dresy, ve kterých se poslední den projektu 
utkali v tzv. „Evropském dvojboji“, který se 
skládal z přehazované a boje o pevnost. Le-
tos se po tři dny projektu nejlépe vedlo re-
prezentantům Německa, kteří nechali v cel-
kovém skóre své soupeře daleko za sebou. 
Na druhém místě skončilo Švédsko a třetí 
příčku obsadilo Španělsko. Odměny pro 
zmíněné tři nejlepší státy věnoval Klub rodi-
čů při ZŠ Dobrá, kterému tímto děkujeme.

Celý projekt byl zaměřen na myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, 
spolupráci, toleranci a propojení zeměpisu 
s dalšími vyučovacími předměty. Z anke-
ty mezi žáky v závěru projektu vyplynulo, 
že děti si nejvíc pochvalovaly práci v týmu. 
Objevily se dokonce i tak revoluční názory, 
že spolupracovat se dá i s děvčaty, byť to vy-
žaduje velkou trpělivost. Studijně zaměření 
žáci si zase libovali nad velkou spoustou 
zajímavostí o evropských státech, které se 
v průběhu projektu dozvěděli. Doufejme, 
že i příští rok se nám projekt Evropa takto 
pěkně vydaří.

Mgr. Lukáš Kubiena
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Mikulášská a Vánoční besídka
Letošní Mikulášskou nadílku naše MŠ 

spojila s Vánoční besídkou a celá tato akce 
proběhla v multifunkčním sále zdejší ZŠ.

Besídku zahájila paní ředitelka přiví-
táním všech přítomných rodičů i dalších 
příbuzných včetně pana starosty. A pak už 
pódium patřilo divadelnímu spolku „Křesa-
dlo“ z Třince, které si pro děti i jejich rodiče 
připravilo „Vánoční pohádku.“ Herci v po-

době skřítků zapojili do pohádky také děti, 
které skřítkům  například pomáhaly zdobit 
vánoční stromeček.

Po pohádce se do programu zapojily po-
stupně děti z Delfínků, Motýlků, Broučků, 
Včeliček a Sluníček. Děti z jednotlivých tříd 
si pro rodiče připravily společně s paní uči-
telkami pásmo básniček, vánočních písní 
a veselých čertovských tanečků.

Tak nám nastalo to nejkrásnější a  hlavně pro naše nejmenší
nejtoužebněji očekávané období roku nazývané advent.

A jak tuto předvánoční dobu prožívají  a budou prožívat děti naší MŠ Barevný svět?



-  28  -

 Nu a jaká by to byla Mikulášská nadíl-
ka bez Mikuláše, Anděla a Čerta? Ano, i oni 
mezi nás na závěr programu zavítali, a pro-
tože Čert žádné „zlobivce nevyčmuchal,“ 
mohly se všechny děti těšit na nadílku.

Ale nic není zadarmo, proto musely děti 
z jednotlivých tříd Mikuláši společně něco 
zazpívat či přednést básničku, což pro děti 
nebyl žádný problém. Každé dítě si pak nad-
šeně odnášelo ukázat rodičům svůj balíček s 
nadílkou, kterou jim předal Anděl.

Rodiče spolu s dětmi se mohli občers-
tvit  sladkým zákuskem, cukrovím, kávou 
či čajem. To vše pro ně napekly  a připravily 
šikovné maminky, které neváhaly obětovat 
svůj drahocenný volný čas.

Je milou povinností poděkovat jmeno-
vitě p. Madryové a Kaňokové z Delfínků, 
p. Rehwaldové z Broučků, p. Kohutové, 
Konečné, Swiežené, Kačmaříkové ze Včeli-
ček, za Sluníček pak p. Kotáskové, Niklové 
a Muroňové a p. Šturcové z Motýlků za je-
jich ochotu a vstřícnost.

Výlet do Rožnova
Ještě před Vánocemi čeká naše děti vý-

let do skanzenu v Rožnově, kde bude pro 
děti připraveno vánoční pásmo pod názvem 
„Vánoce na dědině.“ O této akci vás budeme 
blíže informovat až v lednovém vydání Do-
berských listů.

A protože čas tak rychle kvapí, máme 
tady pozvání na náš ŠKOLNÍ KARNE-
VAL, který se uskuteční v úterý 22. 1. 2013 
v 15.30 hodin v multifunkčním sále ZŠ. 
O dobrou zábavu se postará klaun Hopsalín.

Mgr. D. Dvořáčková
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Nová třída Mateřské školy Dobrá – Motýlci – poprvé přivítala 
děti letos v září. Prostory byly účelně vybaveny a vkusně vyzdo-
beny. Během pár týdnů provozu se interiér pozvolna změnil. Při-
byly výstavky dětských prací, které vznikají během pobytu dětí 
v mateřské škole a dokazují, že děti ve školce jsou šikovné, rády se 
věnují rozmanitým výtvarným činnostem. To vše se velice pěkně 
a s citem podařilo doplnit samolepkami paní Ladě Čížkové z Dobré
www.dekoracesamolepky.cz. Denně se na nás usmívají zvířátka, 
můžeme počítat balónky i vagónky, odpočíváme ve společnosti 
hodných krokodýlů. Výzdoba nám byla věnována. Tímto manželům 
Čížkovým děkujeme.

Děti a zaměstnanci třídy Motýlci – Mateřská škola Dobrá

Vážení a milí přátelé, 
v závěru každého roku sledujeme ve sdělovacích prostředcích nejrůznější bilancování, 

hodnocení a statistiky uplynulého období. Proto jsem si i já dovolila krátké zamyšlení na 
toto téma. 

Vzhledem k tomu, že Vás pravidelně informujeme v Doberských listech o dění v naší 
mateřské škole a nerada bych tedy opakovala výčet všeho, co se nám podařilo v letošním 
roce realizovat, rozhodla jsem se pojmout hodnocení uplynulého roku jiným způsobem. 
Během každého roku se v naší obci odehrává celá řada kulturních, sportovních a dalších 
společenských akcí. Mnohé z nich připravují a organizují zástupci obce, členové mnoha 
organizací naší obce a také zaměstnanci naší mateřské školy. Jejich přípravě a organizaci 
věnují tito lidé hodně svého volného času. Volného času, který věnují druhým, naši zaměst-
nanci především dětem. Volného času, který my ostatní věnujeme sobě, svým rodinám, pro-
stě věcem nám příjemným, jako je třeba i návštěva předvánoční besídky, jarmarku základní 
školy, Drakiády, výstavy zahrádkářů, Velké Doberské a mnoha dalších. Bereme jako samo-
zřejmost, že tyto akce tu pro nás jsou a možná si v tu chvíli ani neuvědomujeme, kolik úsilí 
a času se skrývá za jejich úspěšným zvládnutím. Kdo se však někdy na organizování jaké-
koliv akce podílel, dobře ví, kolik starostí to obnáší. Jedinou odměnou pro organizátory je 
potom slovo pochvaly, že se nám jejich akce líbila. Nechci zde uvádět jména všech těchto 
ochotných lidí, protože bych nerada na někoho zapomněla. 

Děkuji proto všem i svým zaměstnancům, kteří jsou takto aktivní a nelitují ve svém vol-
ném čase udělat něco pro druhé. Velice jejich snahu obdivuji a jsem moc ráda, že mohu 
s takovými lidmi spolupracovat. 

Vážení spoluobčané, protože se blíží konec roku, ráda bych Vám touto cestou popřála pří-
jemné prožití vánočních svátků v kruhu Vašich blízkých a do nového roku pevné zdraví, hodně 
štěstí a spokojenosti a zvládání všech starostí všedních dnů. 

Mgr. Jana Bódisová, ředitelka MŠ



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/

Všude dobře, doma v Dobré nejlépe!

Co vlastně je osobní asistence? Osob-
ní asistence je terénní sociální služba, která 
je poskytována všude tam, kde ji klient po-
třebuje a vyžaduje. Převážně je zajišťována 
v domácím prostředí klienta, ale také do-
provázíme naše klienty k lékaři, do zaměst-
nání, do školy, za kulturou nebo jen tak na 
procházky. Klientům pomáháme nejčastěji 
s péči o jejich vlastní osobu, při osobní hygi-
eně, se zajištěním chodu domácnosti apod.

Osobní asistenci poskytujeme lidem, 
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů 
vysokého věku, chronického onemocnění

Nestátní nezisková organizace Podané ruce, o.s. - Projekt OsA 
umožňuje prostřednictvím registrované terénní sociální služby osob-
ní asistence seniorům a lidem s handicapem i v Dobré, prožít aktivní 
a plnohodnotný život ve svém přirozeném domácím prostředí.

nebo zdravotního handicapu a nejsou 
schopni samostatného života bez pomocí
jiné osoby. Služba se poskytuje bez věkové-
ho a časového omezení až 24 hodin denně, 
až 7 dnů v týdnu. Skutečný rozsah služby 
závisí plně na potřebách klienta. Prostřed-
nictvím naší služby podporujeme rozvoj 
nebo alespoň zachování stávajících schop-
ností uživatele, jeho setrvání ve vlastním 
domácím prostředí. Pomocí aktivizace 
(např. nácvikem běžných samoobslužných 
dovedností) rozvíjejí empatické osobní asi-
stentky jemnou motoriku klientů, přispívají 
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ke zlepšení komunikace a tím k aktivně pro-
žitému a plnohodnotnému životu. Motivo-
váním klientů k maximální soběstačnosti 
se snažíme vytvářet podmínky pro aktivní 
stárnutí seniorů, které je i hlavním tématem 
Evropského roku aktivního stárnutí a me-
zigenerační solidarity 2012. Cílem našeho 
sdružení je podporovat začleňování seni-
orů a handicapovaných lidí do společnosti 
a umožnit jim žít způsobem, který se co 
nejvíce blíží běžnému životu, s důrazem na 
zachování jejich důstojnosti. 

V současné době organizace realizuje 
svůj projekt na území Moravskoslezského, 
Olomouckého, Zlínského a Jihomorav-
ského kraje přibližně u 300 klientů a za-
městnává 120 pracovníků. Projekt osobní 

asistence můžeme profesionálně realizovat 
i díky fi nanční podpoře  sponzorů, donátorů 
a nadací (např. Statutárního města Frýdek-
-Místek, obce Dobrá, NOKD a dalších), 
kteří naší neziskové organizaci důvěřují 
a pravidelně nás podporují.

Potřebujete-li službu osobní asistenci 
pro své blízké, prosím kontaktujte nás na tel. 
čísle: 777 011 059 nebo mailem na osa.re-
gion-msk@podaneruce.eu. Více informací 
o organizaci Podané ruce, o.s. – Projekt OsA 
a o službě, kterou nabízíme, naleznete na 
webových stránkách www.podaneruce.eu.

Bc. Ivana Mikulcová,
public relations a sociální pracovník
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Letošní rok byl pro judisty
mimořádně úspěšný

Oddíl juda a školní kroužek v Dobré má 
úspěšný rok. Tělocvična je plná cvičících 
dětí a mládeže. Potěšující je zejména vysoký 
zájem nejmladších dětí z řad předškoláků 
a žáků prvního stupně ZŠ. Přípravka je ve-
dena trenéry Holečkem a Matyskiewiczem. 
Pod vedením hlavní trenérky Pavly Prőllové 
se podařilo se stabilizovat kolektiv pokroči-
lých žáků a dorostenců, kteří dosahují velmi 
dobrých výsledků.

Výsledky roku 2012

potvrdily vzrůstající kvalitu tréninkové 
přípravy. V práci s mládeží jsme patřili 
k předním klubům Českého svazu juda. 
Závodní tým absolvoval 63 turnajů. Na mis-
trovských soutěžích vybojovala naše mlá-
dež 8 medailových umístění. Vít Jerglík 
a Ondřej Chlopčík titul mistra republiky. 
Ze soutěží Českého poháru jsme dovezli 
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18 medailí, z toho 6 zlatých. Nejmladší be-
njamínci našeho klubu získali 6 titulů mis-
tra Moravy a další 4 medaile ze své nejvyšší 
soutěže. Máme 10 krajských přeborníků 
a 16 medailistů z krajského přeboru. V roce 
2012 jsme vybojovali 1250 vítězných utká-
ní. Získali jsme 536 medailí, z toho 223 zla-
tých. Mezi nejúspěšnější sportovce základ-
ny v Dobré patřili především juniorka Nikol 
Mikolášová, dorostenci Vít Jerglík a Lukáš 
Janulek, žáci a žačky Marek Měchura, Ka-
rolína Kubíčková, Nikola Šimková, Daniel 
Šimek, Nikolas Hromják, Pavel Ivanjuk,-
Kamil Kisza a Marek Matyskiewicz, benja-
mínci Natálie Majdlocová, Luděk Kubíček 
a Eliška Kubíčková.

Výborné výsledky byly 
dosaženy díky obětavé 
a cílevědomé práci
realizačního týmu, trenérů a pomocníků 
z řad rodičů dětí a přátel klubu. Oddíl 
dnes disponuje celkem 6 trenéry a asisten-
ty. Pavla Prőllová, Luděk Kubíček, Lumír 
Matyskiewicz, Jaroslav Koloušek, Radek 
Holeček, Martin Dehner. V letošním roce 
odtrénovali 200 tréninkových jednotek 
na třech základnách. V tomto roce se naši 
nejlepší měli možnost účastnit 22 nadstan-
dardních a udržovacích tréninků. Před vý-
znamnými soutěžemi se konal jednodenní 
seminář. Celkem se naši nejlepší zúčastnili 
12. judo campů, z toho 8. reprezentačních, 
kde odtrénovali 63 tréninkových jednotek. 

Další úspěšná
propagace Dobré
přímo souvisela s širokým záběrem ostat-
ních aktivit judistů. Oddíl uspořádal 4. pří-

pravná soustředění s celkovým počtem 
280. účastníků. Uspořádal, nebo se podílel
na přípravě čtyř významných regionál-
ních a mezinárodních turnajů. „Mistrovství 
Euroregionu Beskydy“, „Poháry primátora 
Frýdku-Místku“ a „Pohár starosty Dobré“ 
se uskutečnili na území obce v prostorách 
základní školy. Otevřené mistrovství klubu 
se uskutečnilo v Raškovicích. Těchto soutě-
ží se zúčastnilo přes 900 chlapců a děvčat. 
Oddíl uspořádal také letní dětskou rekreaci 
pro své členy a také další zájemce z řad ši-
roké veřejnosti. V průběhu roku se uskuteč-
nila ukázková vystoupení judistů na spole-
čenských akcích v Dobré a okolních obcích 
a školách. Doberští judisté se jako pořadate-
lé aktivně zapojili do projektu „Prázdniny ve 
městě“ a vystoupili na slavnostech bojových 
umění v Ostravě a Frýdku-Místku, jejichž 
výtěžek byl věnován na charitativní účely.

Důležitou roli sehrála podpora vedení 
obce a základní školy. Vyšší kvalita přípra-
vy našich sportovců se mohla uskutečnit za 
přispění sponzorů CASH Stavby a.s., Lesy 
ČR s.p, JEVA s.r.o. Všem děkujeme za ne-
zištnou pomoc a podporu.

VÝZNAMNÝ ÚSPĚCH
NA MISTROVSTVÍ
REPUBLIKY MLADŠÍCH 
ŽÁKŮ A ŽAČEK

První prosincový víkend proběhla v Os-
travě nejvyšší republiková soutěž mladšího 
žactva. Na mistrovství se nominovali jen ti 
nejlepší, kteří prošli šesti koly Českého po-
háru. Výprava našeho klubu patřila k nej-
početnějším. Dobrou reprezentovali Souro-
zenci Šimkovi, Karolína Kubíčková, Nikolas 
Hromják a Pavel Ivanjuk. Naše Děvčata si 
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vedla skvěle. Ve fi nálovém souboji získa-
la stříbro Karolína Kubíčková. Bronzová 
skončila Nikola Šimková. Pro klub vybo-
joval druhý letošní titul Ondřej Chlopčík(-
FM). Hromják a Šimek skončili pátí. Ze 168 
klubů ČSJu se na mistrovství se jich probo-
jovalo 53. Naši obsadili výborné 6. místo. 

Trenérka Prőllová řekla „Všichni si 
zaslouží velkou pochvalu. Je to výborné. 
Máme plné tělocvičny dětí. Zkušení a starší 
dělají kvalitní výsledky a „mimina“ se rychle 
učí. Těším se na další závodní sezónu. Mám 
kolem sebe výborný kolektiv trenérů a lidí, 
kteří judu fandí.“

Judisté
přejí všem občanům Dobré

krásné vánoce a šťastný
rok 2012.

Medailisté z MČR. Zleva Filipcová, Chlopčík,
Šimková a dole Kubíčková. 

Třikrálová turnaj v sálové kopané
Již tradičně pořádá TJ Sokol Dobrá ve spolupráci se sportovní komisí OÚ Dobrá 

Třikrálový turnaj v sálové kopané 4CUP.  Tento ročník se uskuteční 5. ledna 2013 od 9:00 
v tělocvičně ZŠ Dobrá. Počet družstev je omezen. Hraje se 4 na 4 s tím, že max. počet hráčů 
v jednom týmu je 6 a z toho 2 musí být starší 35let. Závazné přihlášky zasílejte na e-mail 
honza.fi lipcik@gmail.com nebo na tel: 725653699. Více informací na www.sokoldobra.cz

Všichni jste srdečně zváni.
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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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 POL – AGRO TRADING ZT s.r.o., Palkovická 2393, 738 01 FRÝDEK - MÍSTEK 

NOVÁ PRODEJNA ZAHRADNÍ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ!!!! 

Malotraktory stroje pro zimní údržbu a trávy, včetně zajištěného financování 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PORADENSTVÍ A PŘEDVEDENÍ STROJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZVEME VÁS DO NAŠÍ PRODEJNY, KDE VÁM S ÚSMĚVEM POSKYTNEME 
VEŠKERÉ INFORMACE A PŘEDVEDEME STROJE V AKCI. 

Překvapíme vás nejenom cenami, ale i odborností našich prodejců. 
MALOTRAKTORY PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU SE ZAJIŠTĚNÝM FINANCOVÁNÍM 

 

PROFESIONÁLNÍ STROJE  ISEKI, YANMAR 

       

 

HOBBY STROJE HECHT 

zimní frézy, lopaty, pily…  

 

   

Ceny od 89 Kč vč. DPH  
 

Ceny od 8 490 Kč vč. DPH 

 

Kde: PALKOVICKÁ 2393, Frýdek – Místek, směr Palkovice naproti Lesní restaurace 
Kdy:  pondělí  - pátek: 7:00 – 17:00 hodin, sobota: 8:00 – 12:00 hodin  
Kdo: pan Kohut, tel.: 734 154 838,  www.polagro.cz 



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!

 

ty leté a osmileté gymnázium, s. r. o, 
              Cihelní 410, 73801 Frýdek-Místek 
     Tel., fax.: 558 433 572 www.cogfm.cz 

   
Soukromá škola s dlouholetou tradicí zve zájemce o studium  
na Dny otev ených dve í ve dnech 6. 12. 2012, 17. 1. 2013 od 11:00 do 16:00 hodin 
 
Studijní obory 
 
79- 41- K/81 gymnázium (osmiletý 

studijní cyklus) je ur en žák m, 
kte í 

  ukon ili 5. ro ník základní školy 
 cht jí své schopnosti dále pln  

rozvíjet 
 mají zájem o další studium na 

vyšších odborných a vysokých 
školách 

79 - 41- K/41 gymnázium všeobecné 
( ty letý studijní cyklus) je ur en 
žák m, kte í 

 ukon ili 9. ro ník základní školy 
 cht jí dosáhnout úplného 

st edoškolského vzd lání 
 mají zájem o další studium na 

vyšších odborných a vysokých 
školách 

 
Nabídka školy 
 
široké jazykové vzd lání (anglický, n mecký, špan lský, francouzský a ruský jazyk), 
individuální p ístup v mén  po etných kolektivech, možnost integrace handicapovaných 
žák , individuální formy studia pro vrcholové sportovce a nadané žáky, konzulta ní 
hodiny pro studenty, bezplatné studium v USA. 
 
Kontaktní adresa o.kotaskova@seznam.cz 
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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



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 18. 1. 2013.






