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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych vás již nyní pozval na 
další plánované jednání zastupitelstva obce, 
které se bude konat v pondělí dne 18. března
2013 v 17.00 hodin ve společenském sále 
naší základní školy. Jednání zastupitelstva 
obce jsou ze zákona veřejné a všichni občané
mají možnost se do jejich průběhu aktivně 
zapojit. 

Ve středu 23. ledna se uskutečnilo pra-
videlné novoroční setkání členů rady obce 
s předsedy všech komisí a výborů zastu-
pitelstva. Účelem jednání bylo vyhodnotit 
společné akce pořádané v minulém roce 
a probrat přípravu dalších aktivit v roce 
2013. V diskusi jsme také projednali nová 
pravidla pro vyúčtování nákladů na jednot-
livé sportovní či kulturní akce, o kterých 
se hovořilo na prosincovém jednání zastu-
pitelstva. 

Leden 2013 proběhl ve znamení historic-
ky první přímé volby prezidenta České repub-
liky. Jak tato volba dopadla v celé republice, 
to již jistě všichni víte. Prezidentem byl pro 
příští funkční období zvolen pan ing. Miloš 
Zeman. Pokud chcete znát podrobné výsled-
ky v prvním i druhém kole v naší obci, na-
jdete je také na internetu na naší webové ad-
rese:  http://www.dobra.cz/volby-prezident/

V tomto měsíci nastoupila na Obecním 
úřadě v Dobré do funkce vedoucí správního 
odboru paní Martina Gorošová, která uspě-
la v řádném výběrovém řízení. Nové vedoucí 
přejeme hodně úspěchů v její práci a jsme 
přesvědčeni, že bude stabilní součástí naše-
ho obecního úřadu. Současně vyjadřujeme 
poděkování za dobře odvedenou práci její 
předchůdkyni paní Lence Hlistové. 

A na závěr informace o výsledku Tříkrá-
lové sbírky. Koledníci přinesli své poklad-
ničky na obecní úřad, kde byly odpečetěny
a pod úředním dohledem byl jejich obsah 
spočítán. Výsledky jsou opět vynikající. 
V naší obci Dobré bylo vybráno 78 847 Kč, 
v sousedních Nošovicích 22 133 Kč a v Niž-
ních Lhotách 16 245 Kč. Celkem výtěžek 
tříkrálové sbírky na frýdecko-místecku činí 
1 567 355 Kč. Tyto prostředky budou vyu-
žity mimo jiné při péči o staré lidi v Centru 
odlehčovacích služeb, Týdenním stacionáři 
a Domě pokojného stáří ve Frýdku-Místku. 
Všem dárcům i koledníkům patří naše podě-
kování a jsme rádi, že vybrané peníze budou 
použity pro ty nejpotřebnější.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Jedná se o cca 80 minutový program, 
ve kterém se diváci opět budou moci setkat 
s jedinečným a nezaměnitelným humorem 
Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu 
oblíbené scénky, parodie nejrůznějších tele-
vizních pořadů a imitování celé řady po-
pulárních zpěváků a zpěvaček. To vše obo-
hacené nejrůznějšími kostýmy a převleky. 
Partnerkou Zdeňka Izera v tomto pořadu je 
zpěvačka Šárka Vaňková. 

Herec a moderátor Zdeněk Izer se naro-
dil 7. září 1966. Po nepřijetí na střední gra-
fi ckou školu se vyučil automechanikem.

Komikem byl už ve svém dětství, k velké 
nevoli, jak sám říká, svých pedagogů. Není 
proto divu, že své povolání opustil a stal se 
moderátorem, hercem, ale hlavně skvělým 
komikem. Do podvědomí diváků se dostal 
ve dvojici s Markem Dobrodinským, v po-
sledních letech jej nahradil Petr Freund.

Zdeněk Izer natočil mnoho zábavných 
televizních pořadů  -  Na Palmě!, Teleba-
zar, Kinobazar, Pípšoubazar, Jen blbni! 
a další. Nezapomenutelná je jeho série kazet 

Po loňských návštěvách pánů Donutila a Andera z Košic připravila rada obce ve 
spolupráci s kulturní komisí další z řady kulturních lahůdek.

Ve středu 20. března 2013 můžete od 19 hodin ve společenském sále

při ZŠ Dobrá shlédnout celovečerní zábavný pořad s názvem

„ T U R N É  Č T Y Ř  M Ů S T K Ů “
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková

a CD (Policejní akademie, Ve dne zataženo, 
v noci roztaženo!, Nemocnice na kraji vesnice 
a další). Velmi úspěšná jsou i jeho divadel-
ní představení a profesionální moderování 
jakýchkoli akcí.

Když má výjimečně volno, věnuje se pso-
vi, zahrádce a rybaření.

Šárka Vaňková (* 30. října 1987 Chru-
dim) je česká zpěvačka proslavená přede-
vším díky soutěži Česko hledá SuperStar.

V listopadu roku 2004 vydala debutové 
album Věřím náhodám a v červnu 2006 další 
Teď a tady. Kromě zpívání si zahrála v teen-
agerovském fi lmu Panic je nanic.

Divadelní diváci ji znají z celé řady muzi-
kálů (Adéla ještě nevečeřela, Angelika, Baron 
Prášil, Kleopatra, Dracula, Tři mušketýři).

V roce 2010 se představila po boku 
Zdeňka Izera v zábavné show Ze dvou se 
to lépe táhne. Ve spolupráci se Zdeňkem 
Izerem pokračuje i v novém představení 
Turné čtyř můstků (2012).

Zdroj:  internet              Upravil:  Milan Stypka

K U L T U R N Í   P O Z V Á N K A

ZDENĚK IZER V DOBRÉ!
    Celovečerní zábavný pořad „Turné čtyř můstků“
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„Turné čtyř můstků“ - Zdeněk Izer a Šárka Vaňková

Středa  20. 03. 2013 od 19 hodin
Společenský sál při ZŠ Dobrá
Cena vstupenky: 250,- Kč
Místa v sále nebudou číslována.
Předprodej bude zahájen v pondělí 4. března 2013 od 8 hodin
v kanceláři č. 17 (odbor fi nanční) na OÚ Dobrá.

Zveme všechny z vás, kdo máte rádi místy velmi svérázný, často trošku peprný i sžíravý, 
mnohdy překvapivý, ale stále HUMOR!

Srdečně zve rada obce a kulturní komise

Legendární kapela Fleret se představí v Dobré již 5. března 2013 – v minulém čísle 
Doberských listů jste jistě zaregistrovali pozvánku doplněnou spoustou informací na 
téma této folkrockové kapely, která v letošním roce oslaví významné jubileum – přijďte si
spolu s pány muzikanty zanotovat jejich písničky a oslavit tak třicáté výročí vzniku kapely.

Popřejme v rámci tohoto koncertu Fleretu, ať se mu daří stejně dobře jako doposud. 
A těšme se na oslavy třicátin. Můžete být jejich účastníky, navštívíte-li koncert kapely 
v Dobré dne

5. března 2013 
ve společenském sále při základní škole 

od 19 hodin
Vstupenky v ceně 200,- Kč jsou v prodeji na OÚ Dobrá, kanc. č. 17 (fi nanční odbor). 

Jednotlivá místa nebudou číslována!
Srdečně zve rada obce spolu s kulturní komisí

KONCERT KAPELY FLERET SE BLÍŽÍ

Gala pro Gogola - jedinečný projekt Přeučil – Svěcený
19. duben 2013 – společenský sál při ZŠ Dobrá – 19 hodin

Dva mistři na jednom jevišti, tentokrát také v Dobré, se představí v dokonalé symbióze 
v rámci jedinečného projektu Gala pro Gogola a chystají se potěšit diváky, kteří se rozhod-
nou nenechat si ujít tak originální představení, aspirující dokonce na cenu Thálie.

Připravujeme na duben 2013
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Jaroslav Svěcený, jako mistr houslí, je-
hož pojetí hry by šlo charakterizovat verši 
Jana Skácela: Neboj se, ničeho se neboj, 
a třeba bylo nejvíc zle, vždycky se najde 
někde člověk, který se vejde na housle.

Jan Přeučil, jako mistr slova, s jehož po-
jetím herectví býváme svědky kouzel přesné 
výslovnosti, jež nám pomáhá chránit bohat-
ství mateřštiny, její noblesu proklouzávající 
tak často lidem mezi prsty.

Gogolovy Bláznovy zápisky tak obléka-
jí nový netradiční šat, který přes komorní 
ztvárnění rozhodně nenudí. Naopak, prolíná 
se zde rovina humorná a směšná s hranicí
anekdoty, satiry, absurdity, vystupňována 
někdy až do poloh zoufalství a pláče. To vše, 
umocněné procítěným houslovým doprovo-
dem, slibuje nezapomenutelný zážitek.

Vysoká úroveň kvality a nevšední
kulturní zážitek 

–  takové jsou ohlasy  z tisku :

Jan Přeučil exceloval i ve svěrací kazajce

Na premiéře hry Gala pro Gogola ve 
vyprodaném Studiu Ypsilon předvedl cha-
rismatický herec a dabér Jan Přeučil (75) 
mimořádný herecký výkon. Vše umocňo-
val doprovod houslového virtuóza Jaro-
slava Svěceného (52).

Gogolovy Bláznovy zápisky pojednávají 
o životě úředníčka Popiščina, jenž se v po-
sedlosti o přízeň ředitelovy dcery dostane až 
do blázince. Pomaten ve snu uvěří, že rozu-
mí psí řeči a vydává se za španělského krále. 
Satiricko humorný ráz povídky a perfektní 
ztvárnění Jana Přeučila vyvolávalo v lidech 
emoce, smích i zamyšlení.

A kulturní kritici pokračují…

SVĚCENÝ HRÁL POLOŠÍLENÉMU 
PŘEUČILOVI NA HOUSLE! MŮŽE

ZA TO GOGOL!

Na tuhle premiéru pražská Ypsilonka 
hned tak nezapomene! Naprosto vypro-
daný sál se totiž stal svědkem mimořád-
ného hereckého výkonu Jana Přeučila,
umocněného houslovým doprovodem 
Jaroslava Svěceného.

Diváci tak chvílemi propukali v hurón-
ský smích, nebo jen ohromeni zírali, mnozí 
stěží zadržovali slzy dojetí. Hru s názvem 
„Gala pro Gogola“, inspirovanou „Blázno-
vými zápisky“, si příznivci Gogolovy tvorby 
v podání Jana Přeučila již vybavují. „Je to 
moje srdeční záležitost“, přiznal po úspěšné 
premiéře Jan Přeučil a zároveň vyjádřil po-
těšení nad diváckým ohlasem. „Samozřej-
mě, že jsem měl obrovskou trému, ale mám 
na její zvládnutí vlastní herecké techniky, 
takže divák naštěstí nic nepozná.“ Režie 
unikátního projektu se ujala hercova man-
želka Eva Hrušková, čímž potvrdila, že jsou 
sehraní nejen v soukromém životě. Premi-
éry se účastnila řada kolegů obou umělců, 
přičemž nikdo z nich nešetřil chválou. „Je 
to povýšené nad obyčejnou divadelní pro-
dukci,“ nechala se slyšet herečka Gabriela 
Vránová, „Jan je prostě pan herec, navíc 
symbióza těch dvou je dokonalá.“

„Gala pro Gogola“ nebude jen pražskou 
záležitostí; již brzy se na představení plné 
emocí mohou těšit příznivci opravdového 
umění v Českém Krumlově, poté v Luha-
čovicích, Letovicích nebo Dobré u Frýdku-
Místku. A vůbec nemusí řešit skutečnost, že 
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jde o klasiku, jak říká Jaroslav Svěcený: „Go-
golův text je podle mého názoru naprosto 
současný, až nadčasový a my jsme se snažili 
jak o scénické, tak i hudební propojení, jak 
nejlépe jsme mohli.“ 

Soukromá hudební výuka ve spoluprá-
ci s kulturní komisí rady obce zve již nyní 
všechny hudbymilovné občany, kteří si 
chtějí poslechnout skladby hudby vážné, 
ale i populární – zazní mimo jiné i motivy 
z tolik oblíbeného Shreka. Opět uslyšíte 
širokou škálu hudebních nástrojů – nejen 
zobcové fl étny, ale také příčné, pozouny, 
trubky, samozřejmě nelze opomenout kla-
vírní doprovod. A v hlavní roli se představí 
– stejně jako v rámci prvního podzimního 
koncertu – žáci Soukromé hudební výchovy 

Že se tohle propojení skutečně povedlo, 
dokázaly bouřlivé ovace publika na premi-
éře. 

Zdroj:  internet              Upravil:  Milan Stypka

a sólisté Janáčkovy konzervatoře Ostrava – 
to vše pod taktovkou paní Miriam Dýrrové, 
diplomované umělkyně. A pokud jste z něja-
kých důvodů nenavštívili podzimní koncert, 
udělejte si – prosím – poznámku ve svém 
kalendáři, neboť byste mohli přijít o další 
z kulturních zážitků počínajícího jara.  

Srdečně zvou všichni muzikanti.

Více informací o kulturní akcích pořáda-
ných v dubnu naleznete v březnovém vydání 
Doberských listů.

     A zatímco březen bude ve znamení folkrockové muziky a svérázného humoru, du-
ben si „vychutnají“ milovníci klasických forem umění. Po již avizovaných „Gogolových 
zápiscích“ přijdou na řadu malí i velcí muzikanti – ano, správně – čeká nás

JARNÍ KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
22. duben 2013  •  18 hodin   
společenský sál při základní škole

K U L T U R A   -   B Ř E Z E N   2 0 1 3 K U L T U R A   -   D U B E N   2 0 1 3

  5. března 2013 - FLERET - sál při ZŠ - 19 h

10. března 2013 - Jára Cimrman - „Lijavec“
  Amatérský divadelní
  soubor Motyka
  - sál při ZŠ - 17 h     

20. března 2013 - Zdeněk Izer
  a Šárka Vaňková
  „Turné čtyř můstků“
  - sál při ZŠ - 19 h

19. dubna 2013 - Jan Přeučil
  a Jaroslav Svěcený
  „Gala pro Gogola“
  sál při ZŠ - 19 h  

22. dubna 2013 - Jarní koncert
  vážné hudby
  sál při ZŠ - 18 h
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OBECNÍ PLES 
První sobota měsíce února se nesla ve znamení obecního 

bálu. Dávno před tímto termínem řešili členové kulturní ko-
mise všechny detaily, připravili se na veškeré možné problé-
my a jejich rychlé vyřešení, proto se organizace tak význam-
né akce zdála v konečném výsledku snadnou. Ale to jen díky 
mnohaletým zkušenostem členů komise s pořádáním plesů 
a jejich aktivním přístupem nejen ve fázi přípravy, ale i fyzic-
kou účastí na plese samotném.

Ke každému plesu patří tom… omlouvám se – soutěž 
o ceny. Výraz „tombola“ je díky našim zákonodárcům minu-
lostí a další generace jen stěží pochopí význam tohoto slova. 
Škoda. Tak tedy – soutěžit o ceny předpokládá tyto ceny mít 
a nabídnout je návštěvníkům plesu. A tady musím zdůraz-
nit, že opravdu bylo co nabídnout – po 23. hodině se všichni 
soustředili na moderátora soutěže a těšili se ze vskutku zají-
mavých a hodnotných cen. Těch bylo téměř jedno sto a bylo 
z čeho vybírat. 

Dovolte mi, abych jménem vedení obce poděkoval všem 
podnikatelům, fi rmám, spolkům, svazům, jednotlivcům 
i manželským párům z Dobré i širokého okolí za hmot-
né dary, které se staly neodmyslitelnou součástí letošního 
obecního plesu a které udělaly řadě přítomných radost nebo 
vykouzlily úsměv na jejich tvářích.

Poděkování od nás zaslouží pan Stanislav Horák, pan František Jelének a fi rma 
JEWA, fi rma ARPIA Frýdek-Místek, fi rma Swietelsky Šenov u N. Jičína, fi rma Ridera 
Bohemia Ostrava, fi rma Stejkar, paní Václavka Poláková, paní Soňa Jerglíková – Zdravá
 výživa Dobrá, fi rma Byrtus Dobrá, manželé Jana a Antonín Liberdovi, pan Čestmír Jež 
spolu se zahrádkáři z Dobré, společnost VÚHŽ Dobrá, fi rma Romanidis Dobrá, včelaři
z Dobré, paní Klára Stuchlíková a restaurace Kačabar, paní Jana Růžičková a JR obuv 
Dobrá, paní Daniela Maroszová, fi rma Silvestr Hanák Frýdek-Místek, společnosti
TS, a. s. Frýdek-Místek, Frýdecká skládka a. s., pan Milan Žilinský, Lékárna Zdra-
ví Dobrá, fi rma Sharp Centrum Ostrava, Dobrá hospoda (Dobrá č.p. 82), Veronika 
Březinová – Dobrá č.p. 878, pivovar Hanušovice, pan P. Mgr. Bohumil Vícha, pan Ing. 
Vladimír Hampl – Sporting Ostrava, paní Marcela Dužíková – Textil Dobrá, Pojišťovna
Satum Ostrava, společnosti Hyundai a Glovis – Nošovice, rodina Milatových - Dobrá, 
Tiskárna Kleinwächter Frýdek-Místek, Myslivecké sdružení Dobrá – Vrchy, fi rma 
All Company Dobrá, pekařství pana Milana Hlisníkovského z Dobré, paní Jana Březinová 
– Galanterie Dobrá, fi rma Ekomat Dobrá, pivovar Radegast Nošovice, jízdárna v Dobré, 
fi rma Vodotop – Kunčičky u Bašky, Helsinki Group z Třanovic, Uzenářství Carbol z Dobré, 
paní Jana Šulíková – Dobrá, Automotoslužby Nondek – Mlčák Dobrá, SET trade Frýdek-
Místek, pan Lubomír Molitor – Dobrá, vedení obce Ochodnica.    

Letošní obecní ples se vydařil. Svůj podíl na pohodovém průběhu večera měly i některé 
změny – kapela Unibandix pod vedením pana Daniela Štencla zvládla svou roli napoprvé 
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velmi dobře, a ke všeobecnému údivu jsme snad nalezli i „rychlou“ verzi soutěže o ceny – tu 
jsme letos díky Bc. Jakubu Gryžboňovi a jeho „létajícím“ pomocnicím téměř nezaregistro-
vali, jak byla svižná a v tempu. Klobouk dolů! Nemohu opomenout zmínku o mezinárodním 
charakteru plesu – svou účastí nás potěšil místostarosta Ochodnice pan Karol Šamaj s chotí. 

Závěrem mi dovolte poděkovat také velké skupině obětavých lidí, bez jejichž aktivního 
přístupu a pomoci se neobejde žádná kulturní akce v obci, ples nevyjímaje. S přípravou sálu 
tradičně pomáhá obec, ani letos nebyla situace jiná a naši zaměstnanci pod vedením pana 
Bohuslava Sikory úkol splnili. Následoval návoz surovin – paní Eliška Andrlová a pan Jiří 
David -  pro kuchyni, převoz umně zabalených darů (podíleli se všichni zaměstnanci úřadu) 
do sálu, samotná úprava interiéru i stolů, příprava prostoru pro výdej jídla, baru, pivního 
stánku, šatny. Za každou pojmenovanou činností, za každou přípravou jednotlivých míst 
i časových úseků plesu je třeba hledat člověka a každému z nich bych chtěl poděkovat. A kdo 
tvořil ten přípravný výbor, výkonný tým aktivních pomocníků?

Paní Jaroslava Velčovská, Jana Golíková, Šárka Romanidisová, Radana Weissmannová, 
Mgr. Jaroslava Matyskiewiczová, Květoslava Řízková, Bc. Leona Bařinová, pánové Bohumil
Matušek a Bc. Jakub Gryžboň. To jest – celá kulturní komise. Ale to ještě nestačilo – v průběhu
večera se se svou pomocí zapojili další dobrovolníci – vstupenky a losy prodávaly a nakonec 
i všechny prodaly paní Marcela Kolková a Jana Kolářová, o šatnu se postaral pan Michal 
Golík s anonymní slečnou (?), u prodeje piva byli k zastižení paní Judita Hromjáková a pá-
nové Květoslav Romanidis a Libor Kohut. Na druhé straně sálu nabízel své drinky barman 
Miroslav Pantok. O přípravu chutné a syté večeře se postaraly naše milé paní kuchařky, letos 
ve složení – paní Olga Mužná, Martina Balažíková, Zdeňka Muroňová a Věra Budínská.

Snad jsem na nikoho nezapomněl, moc by mě to mrzelo, ale i to se stát může a již nyní se 
v tomto případě dotyčné či dotyčnému hluboce omlouvám. Přesto věřím, že na nejbližší akci 
spojené s kulturou se opět spolu všichni sejdeme a dobře se pobavíme. Mám na mysli nejen 
přípravný tým, ale i ostatní naše spoluobčany. Kultuře a zábavě ZDAR!

Setkání představitelů
čtyř spřátelených obcí
Dobrá – 15. ledna 2013

V úterý 15. ledna 2013 se v Dobré se-
tkali představitelé čtyř spřátelených obcí – 
pozvání přijaly delegace z Buczkowic, Mu-
charze (PL) a Ochodnice (SK). 

Jednání mělo pracovní charakter. Zástup-
ci jednotlivých obcí prezentovali ostatním
své významné společenské, kulturní i spor-
tovní akce. Doplnili je stručným obsahem, 
pohovořili o jejich zaměření, komu jsou 
určeny, uvedli vždy své představy o mož-
né účasti konkrétních zájmových skupin.

Své zastoupení zde měly jednak akce 
obecní - folklorní festival, den obce, fašiangy,
pochovávání basy, apod., dále pak sportovní 
– sportovní den, volejbalový turnaj dospě-
lých, turnaj v nohejbalu, malá kopaná, auto-
mobilová rekreační rallye apod., akce školní 
– olympiády, škola baví předškoláky, den 
s myslivci, Den země, apod. Diskutovalo se 
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Místní poplatky – UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého dalšího psa se 

sazba zvyšuje o 50 % sazby. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17 nebo
převodem na účet číslo:  168 197 5309/0800    VS : 1341 + čp.

Poplatek uhraďte v průběhu ledna do konce března 2013

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

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17 nebo
převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800    VS: 1337 + čp.

Poplatek uhraďte v průběhu ledna, nejpozději do konce srpna 2013 !

také o specifi ckých aktivitách – zde zmíním 
dobrovolné hasičské sbory a výlety seniorů.

Pracovní jednání na takové úrovni se 
konalo poprvé a mělo jediný cíl – vyměnit 
si termíny akcí, o nichž si jednotlivé obce 
myslí, že účast zástupců (reprezentantů, 
účastníků) ostatních obcí je vítaná a smyslu-
plná. Jednoznačně bylo dohodnuto, že v pří-
padě návštěvy té vybrané akce si dopravu 
vždy hradí hosté, o vše ostatní se postará 
pořádající obec – z ekonomických důvodů 
převážil názor pořádat tyto akce jako jed-
nodenní nebo dokonce půldenní. Pořádající 
obec hostům zajistí prostřednictvím svých 
komisí nebo spolků program na celou dobu 

jejich pobytu. Předpokládáme, že takto 
nastavené podmínky, vyhovující všem zú-
častněným, přinesou brzy ovoce ve zvýšené 
míře aktivity dalších složek, neboť „přes-
hraničně“ aktivními jsou z naší strany 
v současné době jen dobrovolní hasiči.

Otevírá se prostor pro vedení našich 
komisí, spolků, svazů a příspěvkových or-
ganizací, zapřemýšlet nad nabídkou akcí. 
Následnou diskuzí společně jistě najdeme 
možnost, kterak nastavit pravidla, kterou 
akci zvolit a v jakém složení ji navštívit. Je to 
jen na nás, přátelé.

Milan Stypka

Nabídka pronájmu společenského sálu při ZŠ Dobrá
Vedení obce nabízí k pronájmu společenský sál při základní škole. Moderní, víceúčelový 

prostor, který se dá upravit podle potřeby žadatele a typu akce, může posloužit také Vám. 
Pořádáte školení? Nevíte, kde vhodně a na úrovni oslavit významná životní jubilea, naroze-
niny, stříbrnou či zlatou svatbu, nebo tu první svatbu? Potřebujete k tomu techniku, nebo 
prostřít slavnostní tabuli, občerstvení či hlavní chod? Na všem se dá domluvit! Stačí jen za-
volat a o informace požádat paní Janu Golíkovou, správcovou sálu - kontakty: 724 177 609
nebo 734 802 097.
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Termíny jednání Zastupitelstva obce Dobrá na rok 2013:
Pondělí -  18. 3. 2013, 17. 6. 2013, 16. 9. 2013, 16. 12. 2013.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá se uskuteční i v příštím roce vždy první středu v měsíci, tj. 6. 2., 
6. 3., 3. 4. 2013 vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací 
místnost č. 21 – bývalé foto.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
28. října 117, 702 18 Ostrava

Informace o oznámení záměru „Rozšíření parkoviště HMMC“ podle zákona o po-
suzování vlivů na životní prostředí

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 01. 02. 2013 oznámení zpracované podle přílohy č. 3 
zákona k záměru

„Rozšíření parkoviště HMMC“
oznamovatel:

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Průmyslová zóna Nošovice, 
739 51 Nižní Lhoty 700,

který podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Do oznámení lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje v kanceláři č. B 513 a na dotčených správních úřadech.

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 výše uvede-
nou adresu krajského úřadu.

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 – 
Projednávané záměry: Rozšíření parkoviště HMMC (kód záměru MSK1740).
K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet (§ 6 odst. 7 zákona).
Informace je k dispozici i na Obecním úřadě Dobrá a lze do ní nahlížet v úřední hodiny, tj. 
Po a St 8 - 12, 12.30 - 17.00 hodin, po dobu jejího vyvěšení, do 04. 03. 2013.



Kulturní komise Rady obce Dobrá zve 
ŽENY všech věkových kategorií

na oslavu

Mezinárodního
dne žen,

která proběhne v pátek 8. března 2013
od 16:30 hodin

ve společenském sále při
Základní škole Dobrá.

Těšit se můžete na kulturní vystoupení
i malé pohoštění.
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Svaz tělesně postižených,
Místní organizace Dobrá
informuje:

Plán práce na rok 2013

12. 03. 2013 Výroční členská schůze

23. 05. 2013 Smažení vaječiny

18. 06. 2013 Zájezd – Bruntál a okolí

10. 09. 2013 Párky

  1. 10. 2013 Akce na Špici

10. 12. 2013 Mikuláš

 Jarní burza dětského oblečení 
Uběhl další rok a opět je tu burza dětského oblečení, která se uskuteční ve dnech 

15. a 16. března 2013 v multifunkčním sále ZŠ v Dobré. Mnozí z vás jste na této burze už 
několikkrát byli, takže jsou vám známy podmínky. Ale pro ty, kteří příjdou poprvé je uveřej-
ňujeme znovu. Do prodeje můžete nabídnout kojenecké, jarní a letní oblečení do 10-ti let 
věku dítěte, vše dohromady v maximálním počtu 50 kusů. 

Burza proběhne s následujícím programem :
Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré v pátek 15. 3. 2013  v době od 10,00 hod do 

11,30 hod a od 15,00 hod do 17,00 hod.  

V sobotu 16. 3. 2013 v době od 8,00 hod do11,00 hod proběhne samotná burza, na které 
můžete jiné zboží zase nakoupit.

Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů se uskuteční rovněž v sobotu 16. 3. 2013 v době 
od 14,00 - 15,00 hod. Nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu.

Věci musí být čisté a v dobrém stavu.

Přijďte podpořit dobrou věc a pozvěte i své známé.
Těšíme se na vás. 

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Žižková Marie
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc 

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

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

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

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

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ :

 dne: 11. 03. 2013
 čas: 9:30 – 11:30  hod., 15:00 – 17:00  hod.

 místo: OBŘADNÍ SÍŇ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBRÉ

Prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

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

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
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Byli jsme pod Střechou světa
s Radkem Chrobákem

Ve středu 30. ledna 2013 proběhla ve 
společenském sále při Základní škole Dobrá 
cestovatelská přednáška a beseda „Z Čech 
až pod Střechu světa“, kterou nám pre-
zentoval mladý cestovatel z Frýdku-Místku 
Radek Chrobák. Téměř 80 lidí si přišlo po-
slechnout velmi poutavé vyprávění, plné 
různých zážitků, které Radek během své 
cesty zažil. Vyprávěl nám o své cestě stopem 
z Frýdku směrem na východ a o prvních pro-
blémech, s nimiž se během cesty setkal. Po 
návštěvě Moskvy vyrazil vlakem po Transsi-
biřské magistrále, dále na východ k Vladi-
vostoku. Vystoupil ale dříve, po 5 648 km, 
ve městě Ulan-Ude, poblíž Bajkalu, kde 
strávil dva dny. 

Následovala cesta stopem k čínským 
hranicím, a pak cesta po Číně, kde se zdr-
žel asi 29 dní. I tady cestoval převážně sto-
pem a byl mile překvapen pohostinností 
místních obyvatel, kteří mu nabízeli nejen 
nocleh, ale i večeři zcela zdarma. V Číně na-
vštívil mnohá místa, jako například Peking, 
Velkou čínskou zeď, Terrakotovu armádu,

národní park z fi lmu Avatar aj. A dostal se 
až do města Kunming, odkud odletěl, po 
mnoha odkladech vlivem nepříznivého po-
časí, do Nepálu. Tady poznával místní lidi 
a kulturu a dokonce se mu podařilo přespat 
v základním táboře japonské výpravy pod 
Mt. Everestem. Během cesty mu šlo mnohdy 
i o život, protože cestoval sám, ale všechno 
zvládl a tuto cestu nám i díky velké spoustě 
fotek a suvenýrů, které si z cest přivezl, pre-
zentoval. Tímto mu děkuji za příjemně strá-
vený večer a těším se na shledání s Vámi na 
další cestovatelské přednášce, kterou si pro 
Vás ještě v tomto roce připravíme.

Za Kulturní komisi
při Radě obce Dobrá

Bc. Jakub Gryžboň
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Rekonstrukce kulturní památky
- kostel sv. Jiří v Dobré

Jára Cimrman
se vrací do Dobré

V červnu roku 2012 byly zahájeny aktivity projektu vedoucí k rekonstrukci kostela 
sv. Jiří v Dobré. V průběhu prací bylo zjištěno, že se nejen naplnila odborná stanoviska, 
která potvrzovala nezbytnost rekonstrukce, ale byly odhaleny i skutečnosti, se kterými se 
při plánování projektu nepočítalo. Jednalo se o renovaci sanktusníku /malá věž/, který 
musel být zcela nově vytvořen. 

Rekonstrukce objektu kostela spočívala v:
• zlepšení technického i estetického stavu objektu kostela,
• renovaci dřevěné konstrukce střechy, kompletní výměně střešní krytiny,
•  oprava a nátěry  fasády
• odvodnění kostela, obnovení nátěru oken zvenčí, hromosvodu,
• renovaci sanktusníku - nahrazení původní věžičky zcela novou.
Rekonstrukční práce byly dokončeny 30. 11. 2012. Projekt však nepočítá pouze se 

samotnou stavební rekonstrukcí. Dalšími jeho výstupy je nově:
PROVOZ KOSTELNÍ VÝSTAVNÍ GALERIE: Zajištění stálé a dočasné expozice,
PRAVIDELNÉ POŘÁDÁNÍ HUDEBNÍCH KONCERTŮ,

Po čase opět shlédneme další hru legen-
dárního génia Járy Cimrmana – „Lijavec“ 
v podání amatérského divadelního souboru 
Motyka z Bruzovic a okolí.

 Toto představení proběhne v neděli 
10. 3. 2013 v 17:00 ve víceúčelovém 
sále ZŠ. Výtěžek z dobrovolného vstupného 
poputuje na účet občanského sdružení Bez 
Mámy, které se stará o sirotky v Africe – 
www.bezmamy.cz. Těšíme se na Vás.

Za Doberský kulturní spolek
Veronika Vroblová
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POSKYTOVÁNÍ PROHLÍDEK INTERIÉRU KOSTELA: S výkladem o historii a součas-
nosti kostela.

Realizace celého projektu byla spolufi nancována prostřednictvím Regionálního operač-
ního programu NUTS 2 Moravskoslezsko.

Děkuji všem, kteří se podíleli na fi nancování opravy kostela – ROPu, Obecnímu úřadu 
v Dobré a všem  dárcům při nedělních sbírkách. Dokumentace oprav je na webu:

http://bvi.rajce.idnes.cz. 
P. Bohumil Vícha, farář v Dobré

KLADINA / HRAZDA - fenomén současnosti
V úterý 12. února 2013 přijali naši senioři pozvání na zajímavou akci. Ve společenském 

sále se seznámili s novinkou, která sehraje významnou roli při péči o jejich tělo i ducha.
Při prvním setkání představila paní Rosane Cobra Slováček práci pro Doberskou 

komunitu, základní pilíře metody, kterými jsou: přiměřený pohyb, stravovací návyky 
a regenerační spánek.

Bezmála třicet našich spoluobčanů našlo cestu do sálu, neboť se chtěli dozvědět o této 
– pro naši obec – zajímavé novince v oblasti fyzického i duševního zdraví. Zde jsou bezpro-
střední postřehy některých z přítomných.

„Ohlas na přednášku byl kladný. Všichni, s nimiž jsem měla možnost po jejím skončení ho-
vořit, byli nadšeni a již se těšili na další pokračování. Na přednášce zazněl dotaz, jak máme být 
na další cvičení připraveni, jak se obléknout“, řekla paní Marie Žižková, předsedkyně komise 
pro rodinu a občanské záležitosti. „Přednáška paní Slováčkové značnou část zúčastněných 
zaujala. Bude však třeba počkat, jak dopadnou další setkání v měsíci březnu, pak budeme chyt-
řejší. Já osobně se budu těšit“, dodal předseda klubu seniorů pan Čeněk Juřica.  

Při dalším setkání budeme mít první praktickou hodinu cvičení ve společenském sále 
místní ZŠ, založeném na navázání kontaktu s naším vlastním tělem prostřednictvím cvičení 
zaměřeném na klouby, propojené s dechem a pohybem stimulujícím naše vědomí těla. Při-
neste si pohodlné oblečení a podušky ke cvičení na zemi. 

Těšíme se na Vás vždy ve středu 13. března a úterý 26. března 2013 od 15 hodin ve společen-
ském sále při základní škole – pohodlné oblečení a podušky ke cvičení na zemi s sebou!

Rosane Cobra Slováček              Pavel Slováček
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TJ Sokol Dobrá
Vážení sportovní přátelé,

jelikož se na zastupitelstvu obce Dobrá ko-
naném 17. 12. 2012 vyrojily dotazy vykazu-
jící pochybnosti o fi nancování a fungování 
našeho občanského sdružení, rozhodli jsme 
se na ně reagovat a blíže Vás seznámit s fun-
gováním TJ.

Nejprve mi dovolte odcitovat dotazy, 
které na zastupitelstvu padly. Citace pochá-
zejí ze zápisu z 12. jednání zastupitelstva: 
“Na co žádal příspěvek TJ Sokol Dobrá? 
Kolik má tato organizace členů? Proč není 
doložena kopie valné hromady? Proč TJ 
nežádá i okolní obce o příspěvek, za členy 
z okolních obcí?“  

Na úvod si Vás dovolíme krátce sezná-
mit co to vlastně je TJ Sokol Dobrá, os. Naše 
občanské sdružení zaštiťuje 4 sportovní od-
větví: fotbal, stolní tenis, šachy a volejbal.

Nejpočetnější zastoupení má kopaná, 
která má v tomto ročníku přihlášeno celkem 
7 týmů. Jedná se o mladší a starší přípravku, 
mladší a starší žáky (hrající krajskou sou-
těž a jsou po podzimu na 1. místě), dorost 
a muže A a B. Celkem se o těchto 7 týmů 
stará 12 trenérů. Dohromady se o chod fot-
balového oddílu (pomineme-li hráče) stará 
29 lidí (správce, členové výborů, vedoucí 
jednotlivých týmů a již zmínění trenéři). 
Nutno zdůraznit, že až na jednu výjimku 
- trenéra A muži (měsíčně 2000,- na ces-
tovné) dělají všichni tito lidé tuto neleh-
kou práci ZCELA ZDARMA A VE SVÉM 
VOLNÉM ČASE. Ba co více, ještě tomuto 
svému „koníčku“ věnuji nemalé prostřed-
ky ze svého (auta, čas a v neposlední řadě 
i peníze). 

Co se týká stolního tenisu, má momen-
tálně 4 týmy hrající okresní přebor, okres-
ní soutěž II. třídy, okresní soutěž IV. třídy 
a okresní soutěž V. A třídy. 

U oddílu šachů evidujeme momentálně 
3 týmy (A tým hraje 2 šachovou ligu, B a C 
okresní přebor). Posledním sportem je vo-
lejbal, který jako jediný nehraje registrova-
né soutěže, ale „pouze“ pro zábavu.

Nyní se vrátím ke zmíněným dotazům 
a pokusím se na ně odpovědět.

“Na co žádal příspěvek TJ Sokol Dobrá?“

Občanské sdružení je příspěvková orga-
nizace závislá na dotacích obce, na zdrojích 
získaných od sponzorů a peněz co si vydělá 
vlastní činností (nájmy, ples, příspěvky). Na 
letošní rok máme plánovaný rozpočet v cel-
kové výši 475 000,- Kč. Dále je připojen celý 
předběžný rozpočet na rok 2013 a to včetně 
příjmů a výdajů. Obec Dobrá nám na letošní 
rok přispívá částkou 250 000,- Kč. Tyto pro-
středky jsou využity na celkový chod občan-
ského sdružení, kde nejnákladnější položky 
jsou: pronájem tělocvičen, údržba hrací 
plochy a doprava. Dá se říci, že nám obec 
pokryje 53 % rozpočtu, zbývající peníze si 
musíme někde sehnat - a to od sponzorů, 
z pronájmu sokolského hřiště, z členských 
příspěvků, dotací svazu. Bohužel v dnešní 
nelehké době je stále složitější získat nějaké 
peníze od sponzorů a k nule se blíží i dotace 
z ČSTV a fotbalového svazu. Pokud by měl 
někdo zájem podpořit naše sdružení, bude-
me Vám vděční. 
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Kolik má tato organizace členů?

K 28. 2. 2013 kde aktualizujeme člen-
skou základnu na vedení ČSTV, evidujeme 
398 členů.  Je nutno zdůraznit, že tento po-
čet vychází z metodiky evidence ČSTV pod 
které naše občanská sdružení spadá. Ne-
znamená to tedy, že bychom měli 398 aktiv-
ních sportovců, ale v tomto čísle jsou zapo-
čítaní i trenéři, vedoucí jednotlivých oddílů 
a lidé, kteří pomáhají organizovat jednotlivé 
zápasy (pořadatelé a lidé blíže spjatí s oddí-
lem). Tento aktuální počet je o 69 nižší, než 
byl uveden v žádosti o dotaci na obec v říjnu 
loňského roku a to hlavně z důvodu, že na 
konci roku 2012 byl zrušen oddíl „Sport pro 
všechny“. Největší počet členů vykazuje fot-
bal (299 z toho 97 dětí a mládeže), dále 39 
členů má stolní tenis, 32 členů mají šachy 
a 28 členů volejbal.

„Proč není doložena kopie VH?“

Naše občanské sdružení má VH jeden-
krát do roka, kde je představena fi nanční 
zpráva za předcházející rok. Co tři roky 
probíhá volební valná hromada, na které 
dochází k volbě výkonného výboru TJ Sokol 
Dobrá. Výkonný výbor má 7 členů a na své 
ustavující schůzi zvolí předsedu, místopřed-
sedu a tajemníka. Poslední volební valná 
hromada proběhla v roce 2011 a na vyžádá-
ní není problém doložit zápisy z jednání jak 
VH, tak výkonného výboru. Další volební 
VH by měla být v roce 2014 a budu rád, po-
kud se objeví noví zájemci o vedení TJ.

„Proč TJ nežádá i okolní obce o příspě-
vek, za členy z okolních obcí?“  

Na úvod musím říci, že v naší TJ působí 

90 % členů s bydlištěm v Dobré. A nyní k do-
tazu, pokud bychom přistoupili na tuto my-
šlenku a pomineme enormní navýšení ad-
ministrativy pro naše sdružení, tak si to i tak 
nedovedu představit. Důvod je prostý. A to, 
že by zastupitelé Dobré neřešili pouze jednu 
žádost od TJ, která má v názvu obec, kterou 
reprezentuje, což není u podpořených sdru-
žení v Dobré vždy pravidlem, ale mohla by 
řešit žádosti oddílů jako MFK Frýdek-Mís-
tek (kde momentálně působí několik hráčů 
s bydlištěm v Dobré), nebo například Baní-
ku Ostrava a v podstatě i AC Sparta Praha, 
kde působí taktéž obyvatel naší obce, pokud 
se nemýlím a pokud ano, tak se omlouvám. 
Což se mi jeví jako absurdní.  

Je důležité zmínit, že velice rádi přivítá-
me nové členy, kteří se chtějí zapojit či jinak 
napomoci chodu TJ Sokol Dobrá (trenéry, 
vedoucí mužstev, údržba areálu a budov 
atd.). Dle našeho názoru, než „pouze“ kriti-
zovat je lepší se zapojit a pokud budete čle-
nem TJ, můžete své poznatky a připomínky 
fi ltrovat na schůzích či valných hromadách. 
Velice rádi bychom mezi námi přivítali 
i nové děti a to od 5 let. V případě zájmu pro-
sím kontaktujte Martina Budinského (mo-
bil: 724 420 203). 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, 
kteří nám pomáhají dostat děti a mládež od 
počítačů ke sportu a to nejen naším partne-
rům a určitě i všem rodičům (hlavně něžněj-
šímu pohlaví), ale hlavně trenérům a lidem, 
kteří se kolem týmů pohybují, a kteří dělají 
svou práci výborně a zadarmo. V neposlední 
řadě musím poděkovat i vedení obce za vel-
mi významnou podporu, bez které by nebylo 
možné vůbec existovat.

Pavel Baran
Předseda TJ
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PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET TJ SKOL DOBRÁ ROK 2013

Příjmy: 475 000,-    

Výdaje: 475 000,-    
                           
Předpoklad členění příjmů:
                                          
- příjmy z vlastní činnosti       58 000,-                                                                       
- oddílové příspěvky       47 000,-                                                                  
- dotace ČSTV, svazy 20 000,-                                                                      
- dotace obce 250 000,-                                                                       
- jiné subjekty, pronájmy atd.  100 000,- 
CELKEM: 475 000,-                                         

Předpoklad členění výdajů:
Výdaje TJ

- poštovné  1000,-
- jiné výdaje 1000,-
CELKEM 2000,-

Výdaje odd. kopané

- náklady na údržbu hrací plochy 
- hnojení trávníkovým hnojivem  mj. 1021,-/ 50 kg     celkem       55000,- 
- prořezání hrací plochy včetně vyčesání steré trávy (2x) 18000,- 
- postřik proti plevelu (2x ročně) 20000,-
- benzín, oleje  35000,-
- údržba hrací plochy (latex, sítě atd.)  15000,- 
- jiné výdaje 4000,-
- údržba šaten a okolí hřiště

- vnitřní nátěry šaten 10000,-
- výměna vnitřních a venkovních dveří           30000,-
- nátěr střechy 10000,-
- náklady na provoz šaten

- elektřina 30000,-
- voda 20000,-
- nájem tělocvičen 50000,-
- dopravné – autobusy, osobní auta 40000,- 
- nákup sportovních potřeb (míče, dresy, kužely atd.) 40000,-
- ostatní výdaje          6000,-
CELKEM 383000,-

 
Výdaje odd. šachů

- doprava 20000,-
- náklady na provoz klubovny (topení) 10000,- 
- oprava klubovny (stoly a židle pro hráče) 15000,-
- nákup sportovní potřeb (šachové stoly, šachovnice) 10000,-
CELKEM  55000,-

Výdaje odd. st. tenisu

- nájem tělocvičen 20000,-
- nákup sportovních potřeb (stoly, pálky, míče) 15000,- 
CELKEM 35000,-
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Výdaje celkem:
 
TJ 2 000,-
Odd. kopané 383 000,-
Odd. šachů 55 000,-
Odd. stolní tenis    35 000,-
CELKEM  475 000,-    

Šachové okénko

Tabulky šachových soutěží

2. liga sk. F

V devátém kole 2. ligy zajížděli naší ša-
chisté na horkou půdu zachraňujícího se 
Baníku Havířov. Průběh celého utkání měli 
naší hráči takzvaně pod kontrolou a soupeři 
umožnili pouze jedno vítězství. My jsme se 
radovali z výhry čtyřikrát a tři zápasy skon-
čily nerozhodně. Z Havířova jsme si odvezli 
vítězství v poměru 5,5 : 2,5 a zajistili si tak 
v tabulce klidnou pozici před posledními 
dvěma koly.

1. TŽ Třinec „B“ 9 6 2 1 20  42.5 27
 2. TJ Ostrava 9 5 4 0 19  42.5 30
 3. SK Slavia Orlová „B“ 9 4 2 3 14  38.5 26
 4. Sokol Postoupky 9 4 2 3 14  37.0 23
 5. Sokol Dobrá 9 4 2 3 14  36.5 26
 6. KVS EKODIVIZE Opava 9 4 2 3 14 36.5 23
 7. TJ VOKD Poruba 9 4 2 3 14 36.0 20
 8. TJ Slovan Havířov 9 2 3 4  9  35.0 15
 9. Slavia Kroměříž „B“ 9 2 3 4  9  33.5 20
10. Baník Havířov „A“ 9 2 2 5  8  32.0 20
11. TJ Město Albrechtice 9 2 2 5  8  29.5 18
12. Labortech Ostrava „B“ 9 1 2 6  5  32.5 19

V dalším kole hostíme v neděli 3. břez-
na v klubovně na Spartě od 10,00 hod 
vedoucí tým tabulky, zálohu extraligového 
TŽ Třinec.

V sobotu 16.března taktéž v naší klubov-
ně odehrajeme dvojutkání okresního přebo-
ru s družstvy Dobratic a Třince.

Na tyto utkání zveme všechny příznivce 
královské hry.
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Okresní přebor

1. TJ Bystřice n.O. 7 7 0 0 21 23.0 13
 2. BŠŠ Frýdek-Místek „F“ 7 6 1 0 19 27.0 21
 3. TJ Mosty u Jablunkova „B“ 7 5 2 0 17 23.5 19
 4. BŠŠ Frýdek-Místek „E“ 7 5 1 1 16 24.0 19
 5. Sokol Brušperk 7 5 1 1 16 24.0 18
 6. TJ Sokol Skalice 7 2 3 2 9 19.5 11
 7. TJ Dobratice „A“ 7 3 0 4 9 16.5 9
 8. TJ Sokol Dobrá „B“ 7 2 2 3 8 18.0 14
 9. TJ Vendryně „B“ 7 2 0 5 6 16.0 10
10. TŽ Třinec „D“ 7 0 0 7 0 8.0 1
11. TJ Dobratice „B“ 7 0 0 7 0 5.5 5
12. TJ Sokol Dobrá „C“ 7 0 0 7 0 5.0 2

Jde o systemati cké cvičení dětského juda 
s propracovanou metodikou pro děti  od 
3 do 6 let. Děti  se budou učit především 
základům gymnasti ky. Získají návyky po-
třebné pro soustavnou sportovní přípravu 
v pozdějším věku. Budou se věnovat rozvoji 
síly, rychlosti , obratnosti  a vytrvalosti  ze-
jména formou zábavných cvičení, her a sou-
těží. Baby judo je vhodné pro všechny kluky 
i holky. S úspěchem se zapojí i děti  s nadvá-
hou a sníženou motorickou schopností , kte-
ré by se v jiných sportech hůře uplatňovaly. 
Judo bylo organizací UNESCO doporučeno 
jako mimořádně vhodný sport pro děti .

PRO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Je tu Baby-judo
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Karolína vybojovala postup na mistrovství republiky.

PROČ DÁT SVÉ DÍTĚ
NA JUDO?

Judo není jen olympijský sport s tradicí, 
ale i výchovný systém - je univerzální přípra-
vou a doplňkem pro další sporty - je nejroz-
šířenějším bojovým sportem na světě - učí 
děti vzájemnému respektu - podporuje vše-
obecný fyzický rozvoj dítěte - harmonicky 
se doplňují složka fyzická a výchovná - děti 
se učí sebeovládání - trpělivosti - bojovnosti 
- úctě k soupeři - umění přijmout prohru - 
umění vítězit.

PŘIVEZLI JSME ZLATO
Z ČESKÉHO POHÁRU

Jednadvacet judistů z našeho klubu se 
zúčastnilo letos první pohárové soutěže 
v judu, která se konala v druhý únorový ví-
kend v Ostravě. Za mezinárodní účasti se zde 
sešlo osm stovek závodníků ze 168 klubů, 
kteří bojovali o nominační body nutné pro 
postup na mistrovství České republiky. Prv-
ní den soutěže vybojovali svá utkání chlapci 
a děvčata v žákovských kategoriích. Mimo-
řádného úspěchu dosáhly především mlad-
ší žákyně Karolína Kubíčková, Simona
Gregušová, které ve svých váhových ka-
tegoriích vybojovaly zlaté medaile, hned 
v prvním kole postupové soutěže si zajistily 
;nominaci na letošní mistrovství republiky. 
V kategorii mladších žáků bodoval Kamil 
Kisza, který v plně obsazené váhové katego-
rii do 42 kg zvítězil v 6 soubojích a obsadil 
třetí příčku. Kategorie starších žáků přinesla 
další úspěchy v podobě bronzu pro Petru 
Stachovou a stříbra pro Ondřeje Chlopčíka.
Chlopčík, který byl ve své váhové kategorii 

jednoznačným favoritem, se rozhodl star-
tovat o váhu výše, kde se probojoval až do 
fi nále. Ve fi nálovém souboji pak podlehl 
Večeřovi z Baníku Ostrava. Jeho výkonu si 
však všimli reprezentační trenéři, kteří mu 
dají příležitost startovat na významné sou-
těži v Rakousku. Druhý den soutěže patřil 
dorostu a juniorům. Startovali Jerglík, Ja-
nulek, Měchura, Mikolášová a Stachová. 
Na medaili dosáhl favorizovaný dorostenec 
Vít Jerglík. Loňský mistr republiky byl 
v postupovém zápase diskvalifi kován za po-
rušení nových pravidel, tak se po opravných 
bojích musel spokojit s bronzovou medailí. 
Druhý bronz vybojovala Nikol Mikolášová 
v kategorii juniorek.

„S výsledkem jsem spokojená. V hod-
nocení zúčastněných klubů jsme skončili 
na desátém místě a mezi českými na pátém. 
V takové konkurenci je to slušný úspěch.“ 
Řekla trenérka Prőllová.
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Základní škola Dobrá informuje…

Návštěva pana biskupa Lobkowicze
V pátek 15. února 2012 navštívil naši 

školu Mons. František Václav Lobkowicz, 
diecézní biskup. Tato návštěva proběhla 
v rámci vizitace ve farnosti Dobrá. Po 
úvodním setkání v ředitelně školy proběhla 
neformální a velmi přátelská beseda s žáky 
9. ročníku. Pan biskup si svým přístupem 
získal žáky během několika minut, a tak 
diskutovali o otázkách týkajících se nejen 
církevního, ale i jeho osobního života téměř 
dvě hodiny.

 Je skvělé, že naši deváťáci dokázali vy-
užít příležitosti a vytěžili z nenadálého se-
tkání s významnou osobností našeho kraje 

Jerglík vítězně v souboji o bronz.

LETNÍ KEMP
ODDÍLU JUDO 2013

Obec Poličná
u Valašského Meziříčí 

30. 6. 2013 – 10. 7. 2013

Uzavřený areál základní školy v těsné 
blízkosti řeky Bečvy, s možností výletů do 
okolní přírody. Kvalitní stezka pro in-line 
bruslení. Zříceniny hradů a rozhledny, 
skalní město, Valašské muzeum a mnoho 
dalších zajímavostí k propátrání. Rekre-
ace se mohou zúčastnit také děti, které 
nejsou členy klubu.

Více na  www.judo-morava.cz.

Pan biskup Lobkowicz při besedě s žáky naší školy.
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Kde školní rok je v půli se svou poutí...

Je velmi hezké a chvályhodné znát 
všechna mluvnická pravidla cizího jazyka, 
mnohem užitečnější je ovšem umět cizí 
jazyk prakticky používat v nejrůznějších 
životních situacích, které na malého i vel-
kého člověka číhají na těch nejméně očeká-
vaných místech. Nejen z tohoto důvodu se 
snažíme i na naší škole pěstovat vznešené 
umění anglické konverzace při každé příle-
žitosti. 

V druhé polovině ledna jsme proto uspo-
řádali školní kolo Konverzační soutěže 
v anglickém jazyce, kterou každoročně ofi -
ciálně vyhlašuje Středisko volného času 
Klíč. Ačkoliv úřadující chřipka dosti roz-
ředila početné stavy doberského žactva, 
účastníci soutěže nebáli se vlka nic a někteří 
se rozmluvili tak, že i největší rétor britských 
dějin Winston Churchill by pochvalně za-
mručel a nepochybně daroval vítězi štěňát-
ko svého milovaného anglického buldoka. 
Naše děti se pochopitelně musely spokojit 

Otevírám následující zamyšlení para-
frází úvodních veršů Dantovy Božské 
komedie, abych i naše čtenáře upozornil 
na každému školnímu dítku známý fakt, že 
máme za sebou celé jedno veliké a dlouhé 
pololetí, a rozpálená lokomotiva výchov-
ně-vzdělávacího procesu neodvratně supí 
k letním prázdninám. Za veselého houkání 

maximum. Děkujeme panu biskupovi, že si 
na naše žáky našel čas, a těší nás, že ti mu 
jeho živý zájem a velmi lidský přístup oplati-
li upřímnou zvídavostí a někdy až překvapi-

vým vhledem do problematiky duchovního 
života regionu.

Mgr. Radka Otipková

jen se sladkými odměnami, ale zato si díky 
fi nančnímu příspěvku Klubu rodičů mohly 
na dobré čokoládě pochutnat úplně všichni 
účastníci soutěže. Absolutními vítězkami 
se ve svých kategoriích pak staly Zuzana 
Fellerová z 6. A a Tereza Syřínková z 8. A. 
Vítězství jim garantovalo postup do okres-
ního kola soutěže.

To se konalo ve čtvrtek 14. února na 
Základní škole Jiřího z Poděbrad ve 
Frýdku-Místku. Nemoc však zasáhla podru-
hé a Tereza Syřínková se bohužel nemohla 
okresního kola soutěže zúčastnit. Budiž jí 
útěchou, že si vše může vynahradit i s úroky 
příští školní rok. Zuzana Fellerová předvedla
velmi pěkný výkon a získala 35,5 bodu z ma-
ximálních 50, což stačilo na 19. – 20. místo 
v konkurenci celého okresu. Zuzance blaho-
přejeme a těšíme se na její další úspěchy.

Mgr. Jan Lörinc

a povyku cestujících snad dorazí do cíle bez 
nehody a přesně podle jízdního řádu. Ale 
nepředbíhejme. Před žáky a zaměstnanci 
školy stojí ještě mnoho úkolů a práce a bylo 
by chybou v našem společném úsilí pole-
vovat. 

Rád bych však využil příležitosti a zamys-
lel se, jak si stojí školní pracovní atmosféra 
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Zápis do 1. tříd s Ferdou mravencem

v porovnání se zuřivě hektickým tempem 
moderního světa. Žijeme ve světě, kde 
všechno musí být rychle hotovo, ještě rych-
leji opraveno a co nejrychleji vyhozeno a vy-
řazeno jako nedostatečné, zastaralé a vůbec 
úplně zbytečné. Nemít každého půl roku 
nový mobilní telefon rovná se společenské-
mu skandálu, a když člověk poslušně ne-
papouškuje nejnovější módní trendy, budí 
v majoritní společnosti dojem obživlé mumie.

Bylo by velkým idealismem tvrdit, že 
prostředí školy se dokáže s takovými spo-
lečenskými tlaky stoprocentně vyrovnat. 
Přesto se snažíme na naší škole děti vést 
k takové práci, u které vítězí kvalita nad 
kvantitou, přesnost a poctivost vyhotovení 
nad zmarem bleskové rychlosti. Chválabo-
hu mohou školní děti i jejich kantoři obrá-
tit svá srdce znavená neúprosným tempem 
současnosti k poslednímu neakčnímu hrdi-
novi naší doby – Medvídku Pú. 

Medvídek Pú může být medvěd s „ma-
lým rozoumkem“, avšak má dost rozumu 
k tomu, aby konal moudře. Pú rozhodně 
není takovým medvědem, který by se snažil 
za každou cenu věci uspěchat (i ty dobré),
nebo se mrzel, že se mu všechna přání ne-
splní hned, teď a tady. Kdybyste ho však 

Letošní zápis dětí do prvních tříd, který 
se konal 24. ledna na Základní škole v Dob-
ré, byl motivován veselými příběhy z knihy 
Ondřeje Sekory Ferda mravenec. Role oblí-
bených postaviček z této knihy se ujali žáci 
pátých ročníků. 

Malí předškoláci neměli čas na strach 
a trému, protože je hned při vstupu do školy 

chtěli za jeho moudrost obdivovat, tvářil 
by se velmi překvapeně a upozornil by vás, 
že i „řeky to vědí – není třeba spěchat. Jed-
noho dne se tam prostě dostaneme.“ Krásné 
a úspěšné 2. pololetí všem žákům, rodičům 
a učitelům přeje ze srdce kolektiv pracovní-
ků Základní školy v Dobré!

Mgr. Jan Lörinc

přivítal Ferda mravenec a děti mu ochotně 
pomáhaly postavit mraveniště. Také Be-
ruška a brouk Pytlík měli připravené různé 
zábavné úkoly, při nichž děti předváděly 
svou šikovnost, obratnost, poznávaly barvy 
či geometrické tvary.

A pak se už dětí ujaly paní učitelky 
1. stupně a věnovaly se jim ve svých třídách. 

„Je nejvyšší čas dát si něco malého,“ řekl Pú.
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Každý budoucí prvňáček si odnesl kromě 
nových zážitků i drobné dárečky, které vy-
robila paní učitelka Mgr. Jaroslava Maty-
skiewiczová s paní vychovatelkou Hanou 
Velčovskou. 

V září se těšíme na nové žáky prvních 
tříd, kteří určitě naplní v tomto ročníku dvě 
třídy. Děkujeme jim také za odvahu, kterou 
u zápisu projevili, a přejeme jim, ať na naší 
škole prožijí nejkrásnější léta svého dětství 
co nejlépe. 

Mgr. Eva Novosadová

Znám křišťálovou studánku...
Středa 6. února se na naší škole nesla 

v duchu krásných veršů básnických mistrů 
našeho malebného jazyka. Proběhlo totiž 
mnoha recitátory nervózně očekáváné školní 
kolo Recitační přehlídky. Soutěžilo se v ně-
kolika kategoriích. V 0. kategorii, ve které 
se předvedli naši prvňáčci, byli nejúspěšněj-
ší David Smyček z 1. A, Klára Stuchlíková  
z 1. B a Šimon Kočner z 1. C. Ač byli prvňáč-
ci velmi šikovní, na postup do obvodního 
kola si budou muset ještě rok počkat.  Po-
stupovalo se pouze ve vyšších kategoriích.

V dalších třech kategoriích se na pomy-
slné stupně vítězů postavili tito žáci: Daniel 
Škapa a Johana Pašková z 2. A, Eliška Stra-
ková ze 3. B, Petr Karásek ze 4. B, Lenka 
Žurková z 5. A, Kateřina Zlá z 5. B, Zuzana 
Fellerová z 6. A, Zuzana Heinrichová z 6. B 
a Renata Karásková ze 7. B. 

Všichni tito recitátoři se utkali s dalšími 
pěti školami v obvodním kole, které se ko-
nalo 13. února v Dolních Domaslavicích. 

Konkurence byla opravdu silná, ale o to větší 
je naše radost, že Eliška Straková  a Renata 
Karásková zaujaly odbornou porotu natolik, 
že postoupily až do kola okresního, které se 
koná 5. března 2013 na Základní  umělecké 
škole ve Frýdku-Místku. Oběma děvčatům 
gratulujeme a všem ostatním vyslovujeme 
veliký dík za náročnou přípravu a vzornou 
reprezentaci školy.

Mgr. Markéta Turoňová

Ferda cvičí mraveniště aneb Michal Bojko z 5. B
se naplno vžívá do své role.

David Smyček z 1. A patří k nadějím recitačního umění.
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Lyžařská školička na Bílé
Také  v  letošním školním roce měli rodi-

če naší MŠ možnost využít nabídky lyžařské 
školičky a přihlásit své dítě na týdenní lyžař-
ský kurz nazvaný „Lyžujeme se sluníčkem,“ 
což řada rodičů také využila. 

Každý den od pondělí do pátku ráno au-
tobus děti zavezl do SKI areálu Bílá, kde je 
nadšeně očekávali jejich instruktoři lyžová-
ní. Instruktoři si děti rozdělili do skupinek 
dle jejich předchozích lyžařských zkušenos-
tí. Každá skupinka si zvolila své jméno, za-
čátečníci se jmenovali „Piráti,“ „Divočáci,“ 
ti zkušenější malí lyžaři si říkali „Sněžní 
hadi.“ 

Celý týden děti pilně trénovaly, výuka 
probíhala v dětském lyžařském parku se 
2 pojízdnými koberci, lanovým a talí-
řovým vlekem a kolotočem na sněhu.

V pátek pak proběhly závody, na které se 
přijeli podívat rodiče dětí, aby se na vlastní 
oči podívali, co již jejich ratolesti na lyžích 
zvládnou. A bylo opravdu na co se dívat, děti 
se snažily a ty nezkušenější zvládly i jízdu na 
veřejné sjezdovce.

Všichni si společně užili závěrečný cere-
moniál s Brumíkem a Sluníčkem, při němž 
instruktoři dětem rozdali zasloužené me-
daile za jejich statečné výkony.

Paní zima nám stále předvádí svou sílu v celé své kráse bohaté sněhové nadílky,
která je každým dnem větší a větší. A jak děti naší MŠ prožívaly a prožívají toto mrazivé,

ale nádherné zimní období?
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Hurá, je tu karneval !
Jako každý rok, tak i letos naše MŠ „Barev-

ný svět“ pořádala svůj dětský karneval. A jako
vloni, tak i letos se nám o dobrou zábavu 
všech přítomných postaral klaun Hopsalín.

Hopsalín děti zaujal již od samého 
začátku. Děti poznávaly své kamarády 
převlečené do kostýmů a masek, některé 
z dětí byly opravdu k nepoznání! Děti si 
společně s Hopsalínem zatančily podle 
písniček, které byly dětem známé, klaun si 
pro děti připravil řadu soutěží s odměnami, 
nechyběla ani balónková a bublinková 
show.

Tombolu letos nahradilo pohoštění pro 
děti zdarma, každé dítě také obdrželo pytlík 
plný dobrot. Rodiče si měli možnost zakou-
pit občerstvení, k mání byly koláče i domácí 
zákusky.

Na závěr karnevalu se děti společně 
s Hopsalínem také vyfotily. Takže těšíme se 
zase za rok! 

Mgr. D. Dvořáčková
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Změna ordinační doby - Dětské středisko Dobrá - MUDr. Iva Kučerová

Pátek        1. 3. 2013        7.30 – 9.00 hodin

 
Vážení p átelé, 

srde n  Vás zveme na 
 

AJ O PÁTÉ 
 

P ij te s námi prožít 
p íjemné zimní odpoledne  

u šálku dobrého 
aje. 

Dozv d t se o lé ivých 
ú incích tohoto nápoje 
a ochutnat r zné druhy aj . 
 

V Místní knihovn  Dobrá 

15. b ezna 2013  
v 17.00 hodin 
 

T šíme se na Vás! 

A
J 

O
 P

Á
T

É
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KNIHOVNA PRO ČTENÁŘE
Když se ohlédneme za ro-

kem 2012, tak zjistíme, že naše 
knihovna oslovila svou rozší-
řenou nabídkou služeb mno-
hem více čtenářů, než v roce 
předcházejícím. Naše služby 
využilo o 27 % uživatelů více, 
než v roce 2011. Jsme rádi, že 
čtenáři využívají i prodlouže-
nou půjčovním dobu v pondělí a o sobo-
tách.  Také se více začala využívat služba 
rezervace dokumentů přes internet. Vytvo-
řili jsme nové webové stránky knihovny 
www.knihovnadobra.cz, bohužel zastaralé
počítačové vybavení způsobuje problémy při
jejich používání. Prosíme proto návštěvníky
našich stránek, aby používali jako prohlí-
žeč Mozillu nebo Google. Tento problém
by měl být vyřešen novým IT vybavením, 
na něž byl připraven projekt, který by mělo 
fi nancovat Ministerstvo kultury ČR. 

Tradičně připravujeme v měsíci březnu 
několik akcí pro naše čtenáře. Celý měsíc 
březen budeme registrovat nové čtenáře 
zdarma. Dále chceme pozvat naše čtenáře 
i nečtenáře k návštěvě akce „Čaj o páte“, 
která se bude konat 15. 3. 2013 v 17.00 
hodin, kde mohou ochutnat různé druhy 
čajů, s odborným výkladem, v příjemném 
prostředí mezi knihami v naší knihovně. Na 
duben připravujeme cestovatelskou besedu 
s panem Tomšíčkem „Na kole Afrikou“. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. Marie Mališová



NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Nabídka pronájmu
bytů v obci Dobrá

Byty jsou vybaveny kuchyňskou
linkou, WC, koupelnou s masážním

sprchovým boxem aj.
Televizní příjem satelitní a digitální 

a možnost připojení wifi  – internetu.
Možnost pronájmu i bytu

kompletně vybaveného nabýtkem
a ostatním zařízením.

Bytové domy jsou po rekonstrukci,
v blízkosti středu obce.

K dispozici vlastní parkoviště
nebo pronájem garáže.

Kontakt: mobil 603854852
e-mail: alosed@seznam.cz

Pedikúra
– manikúra

Změna provozní doby
od února 2013:

Pondělí   8 – 17.00 hodin
                                                             

Úterý       8 – 17.00 hodin
                                                             

Středa     8 – 18.00 hodin
                                                                                                    

                                   Soňa Lišková 

Právní záležitosti projedná a vyřídí s občany a podnikateli

každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodin 

v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu v Nošovicích – zelená budova
(vedle rest. „Radegastův šenk“, v přízemí se nachází potraviny)

JUDr. Marcela Žoričová,

formou poradenství z oblasti občanského, obchodního a rodinného práva 
a sepisování listin, žalob, smluv  vč. kupních, darovacích, také převody nemovitostí,

věcná břemena apod.

• Kdykoliv můžete telefonovat na
   603 447 219.

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

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

Je vhodné předem zatelefonovat!
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MVDr. Jiří Karásek, 1.veterinární klinika, Sadová 1158, 738 01 Frýdek–Místek
tel.: 558 638 260

POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat na očkování psů proti vzteklině, které se bude v Dobré

konat  v sobotu dne 6.4.2013  na těchto místech: 

 Před Obecním úřadem 8.00 – 8.40 hod
 Kamenec u mostu 8.50 – 9.00 hod 
 U Bistra směr Pazderná 9.10 – 9.20 hod

Očkování má platnost dva roky. Povinnost se vztahuje na psy vakcinované naposledy 
v roce 2011. Cena za činí 150,- Kč a je splatná ihned při očkování. Každý pes obdrží 
potvrzení do očkovacího průkazu a evidenční známku. Zajistěte prosím doprovod, který 
je schopen udržet psa při zákroku. Neposílejte se psy nezletilé děti a nezapomeňte 
očkovací průkaz.

Při vakcinaci bude možno zakoupit tablety na odčervení a přípravky proti blechám 
a klíšťatům. Pokud máte zájem o společnou vakcinaci vztekliny a infekčních nemocí, 
nahlaste tuto skutečnost telefonicky na č. 558 638 260.
 Srdečně Vás zve tým pracovníků 1. veterinární kliniky ve Frýdku–Místku.

KOSMETICKÉ  SLUŽBY – ANDRI
v budově Obecního úřadu Dobrá č. 230 

Telefonické objednávky na č. 606 223 062

Mgr. Pavla Konůpková

•  •  •  •

MASÁŽE – klasické  – zdravotní  – lávovými kameny

Telefonické objednávky na č. 721 702 701

Bc. Hana Čajánková

•  •  •  •

AKUPUNKTURA
Chcete zhubnout nebo přestat kouřit?

MUDr. Gabriela Klementová

vám prostřednictvím akupunktury pomůže.

Objednávky na tel.č. 606 223 062

Mgr. Pavla Konůpková
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Firma STUDIO SHINE s.r.o., Frýdek-Místek
Opravíme a seřídíme okna, dveře – PVC i EURO.

Info na tel. č. 736 10 10 20

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
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Nejpopulárn jší cvi ení sou asné doby za 

doprovodu latinskoamerické hudby 

Z U M B A
S POSILOVÁNÍM 

 se Zuzkou 
 
 
 

Ke konci každé lekce zumby vás eká posilování  
b išních sval !!! 

P ij te se odreagovat, shodit n jaké to kilo a 
vytvarovat b icho!!! 

  
Kdy:   každé pond lí od 18-19h 
Kde:   malá t locvi na ZŠ Dobrá  
Cena: 60 K /hod 
 
Info:  724 500 216 
 
          www.zuzkazumba.webnode.cz  



  

Ke každému nákupu malé p ekvapení 
 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                        
ZVEME VÁS DO NAŠÍ PRODEJNY, KDE VÁM S ÚSM VEM POSKYTNEME 

VEŠKERÉ INFORMACE A P EDVEDEME STROJE V AKCI. 

                                     

P ipravte se na JARO 

s ná adím STANLEY 

NUŽKY,RY E,VIDLE 

 
 

  

 

 

 

 

Seka ky HECHT 

Od: 1199 K  v etn  DPH 

ADRESA PRODEJNY: Palkovická 2393, FRÝDEK - MÍSTEK.  
            P es cestu je LESNÍ RESTAURACE, sm r Palkovice 

Otev eno:    Pond lí - pátek: 7:00 - 17:00 hodin 
Sobota: 8:00 - 12:00 hodin 

Kontakt: Marcel Kohut, + 420 734 154 838, prodejna@polagro.cz 
WWW.POLAGRO.CZ  

NOVÁ PRODEJNA ZAHRADNÍ TECHNIKY!!!

                       

Odborné poradenství  
Servis 
Výborné ceny 
Možnost profinancování 
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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 15. 3. 2013.






