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Slovo starosty
Vážení občané,

ve středu 13. března se uskutečnilo 
setkání členů rady obce s představiteli všech 
spolků a organizací, které naše obec pro-
střednictvím příspěvku z obecního rozpočtu 
podporuje. Velmi nás potěšilo, že naše po-
zvání přijali zástupci všech patnácti spole-
čenských či sportovních organizací. Témat 
k jednání bylo dost, zejména jsme se vzá-
jemně informovali o plánech a aktivitách 
připravovaných v tomto roce. O některých 
píše dále v tomto čísle pan místostarosta. 
V diskusi jsme také projednali přesnější pra-
vidla pro vyúčtování nákladů na jednotlivé 
sportovní či kulturní akce, které jsou výsled-
kem práce fi nančního výboru zastupitelstva. 
Jménem rady obce bych chtěl všem organi-
zacím a spolkům ještě jednou poděkovat 
za dosavadní spolupráci a sdělit, že se tě-
šíme na další akce pro širokou veřejnost. 
Nejbližší takovou společenskou událostí 
bude nově připravená akce, která proběhne 
v jarních měsících pod názvem „Třígene-
rační hry bez hranic“. 

Zpráva z tisku: V neděli 17. února došlo 
v panelovém domě ve Frenštátě k výbuchu 
plynu. Následný požár zničil dům a usmrtil 
několik osob. Zřejmě nikoho z nás tato smut-
ná mediální zpráva nenechala chladným, 
proto jsme se rozhodli i za naši obec poslat 
hmotnou pomoc obětem neštěstí.  Na svém 
jednání ve středu 20. února obecní rada roz-
hodla o poskytnutí peněžitého daru ve výši 
10 000,- korun, do veřejné sbírky na pomoc 
lidem postiženým výbuchem ve Frenštátě 
p. Radhoštěm. Tato částka byla ihned pře-
vedena na sbírkové konto města. Více než 

14 miliónů korun, takový byl v minulých 
dnech stav veřejné sbírky určené pro pomoc 
obětem neštěstí z domu čísla popisného 39. 
O tom, jak se budou vybrané peníze rozdě-
lovat, rozhodne zastupitelstvo města. 

Rád bych poděkoval všem organizáto-
rům jarní burzy dětského oblečení, která 
úspěšně proběhla ve dnech 15. a 16. března
v multifunkčním sále ZŠ v Dobré. Do pro-
deje je nabízeno kojenecké, jarní a letní 
oblečení do 10-ti let věku dítěte. Přípra-
va sálu, výběr oblečení, zajištění samotné 
burzy, výdej peněz a vrácení neprodaných 
kusů, to vše je spousta práce, kterou odvedli 
členové Komise pro rodinu a občanské 
záležitosti spolu s dobrovolníky, a za to 
všem moc děkuji. 

A nakonec jednu dobrou zprávu, hlavně 
pro ty nejmenší předškoláky. Získali jsme 
příslib dotace na akci: „Rekonstrukce 
zahrady v MŠ Dobrá“. Dne 26. února 
proběhlo zasedání výběrové komise MAS 
Pobeskydí, na kterém byly obodovány a vy-
brány projekty k podpoře z Programu rozvo-
je venkova, opatření IV.1.2. Mezi úspěšnými 
žadateli je na prvním místě Obec Dobrá, 
která může získat až 972 000,- korun. Více 
informací si můžete přečíst na internetové 
adrese: http://www.pobeskydi.cz/. Defi - 
nitivní schválení dotací podléhá rozhod- 
nutí Státního zemědělského intervenčního 
fondu, na které nyní čekáme.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Rekonstrukce kulturní památky - Kostel sv. Jiří v Dobré

Zvláštní poděkování
Realizace celého projektu byla spolufi nancována prostřednictvím Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Moravskoslezsko.
Děkuji všem, kteří se podíleli na fi nancování opravy kostela:

-  ROPu NUTS 2 Moravskoslezsko,
-  Sdružení „Katolický dům v Dobré u Frýdku“, 
-  Obci Dobrá,
-  Všem dárcům při nedělních sbírkách.

Dokumentace oprav je na webu: http://bvi.rajce.idnes.cz.

P. Bohumil Vícha, farář v Dobré

Informace o současném stavu prací na
novém územním plánu pro obec Dobrá

V termínu do 31. 10. 2012 proběhl sběr 
požadavků občanů, právnických osob na 
vymezení nových zastavitelných ploch a na 
změny v současné době platném územním 
plánu obce. 

Dne 30. ledna letošního roku se sešla, 
zatím poslední, pracovní skupina pro územ-
ní plán (dále jen ÚP), ustavená Radou obce 
Dobrá, která nad pracovní verzí problémo-
vého výkresu, zpracovaného zpracovatelem 
územního plánu (Urbanistickým středis-
kem Ostrava, s.r.o.) a za účasti jeho zástup-
ce (Ing. arch. Petra Gajduška) jednotlivé 

žádosti posoudila z hlediska možnosti jejich 
obsluhy veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturou i z hlediska celkové dlouho-
dobé koncepce rozvoje obce. Bylo konstato-
váno, že ačkoliv v současné době platném 
územním plánu obce je dostatek ploch pro 
další bytovou výstavbu, bude v zájmu obce 
podporovat další novou výstavbu zejména
v její centrální části, vymezené řekou Moráv-
kou a obchvatem rychlostní silnice R 48,
na plochách navazujících na zastavěné 
území. Při návrhu nových ploch je však 
nutno respektovat prvky limitující výstavbu 
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Každá úspora se počítá, každá
neutracená koruna je dobrá!

Obec Dobrá připravuje
elektronické aukce (e-Aukce)

pro vás – naše občany. 

Budete mít možnost snížit své 
náklady na elektřinu a zemní plyn.

Za posledních pár let se ceny energií 
neustále zvyšují. A proto se obec Dobrá roz-
hodla jít podobným směrem, jako některá 
další města a obce, a poskytnout svým ob-
čanům možnost zapojit se do elektronické 
aukce na dodavatele energií.

Jako první v České republice přišlo s touto
službou pro občany město Říčany letos 
v lednu. Lidé v podstatě nemají jinou mož-
nost, jak výrazněji snížit ceny energií. Proto 
jsme se rozhodli elektronickou aukci zajistit.

Jedná se v podstatě o elektronickou 
dražbu, ve které dodavatelé přes internet 
snižují své nabídky a snaží se tak získat za-
kázku a klienta. Výhodou tohoto způsobu 

(ochrana přírody a krajiny, obchvat Frýdku-
Místku, energetická vedení a další prvky nad-
řazené dopravní a technické infrastruktu-
ry). Rozsáhlejší výstavba severně obchvatu
v oblasti „Na Vrchách“ nebo „Nad rozvod-
nou - Podlesí“ bude zřejmě povolována pou-
ze výjimečně, např. jako náhrada za stávající 
nevyhovující bytový fond pro občany, kteří 
zde i do budoucna budou zajišťovat péči 
o krajinu (obhospodařování pozemků apod.).

V současné době, po přípravných pra-
cích (zajišťování mapových a dalších pod-

nakupování je průhlednost celého průběhu 
nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého 
klienta férově soutěží.

„Síla každého klienta je v tom, jak velký 
objem zakázky dodavatelům na trhu nabízí. 
Čím větší je poptávka, tím lepší ceny sa-
mozřejmě mohou dodavatelé nabídnout,“ 
uvádí Vítězslav Grygar, ředitel společnos-
ti eCENTRE, která aukci na dodavatele 
v Dobré bude zajišťovat. 

Přihlásit se mohou jednotlivé domác-
nosti i bytová sdružení. Pořádající fi rma pak 
všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, 
které musejí dodavatelé dodržet, a osloví 
všechny dodavatele energií na trhu, aby 
o „balík“ domácností soutěžili v on-line 
elektronické aukci.  

Pro občany je tato služba úplně ZDAR-
MA. Pořadatelské fi rmě neplatí za zpro-
středkování e-Aukce nic ani obec. Aukční 
poplatek zaplatí fi rmě po ukončení aukce 
dodavatel, který e-aukci vyhraje.

kladů nutných pro zpracování ÚP), byla 
zahájena 1. etapa prací na územním plánu 
– doplnění průzkumů, rozborů a podkladů 
pro návrh zadání, které budou dokončeny 
v průběhu dubna letošního roku.

Další postup pořízení ÚP, které zajišťuje 
pro obec Dobrou Magistrát města Frýdku-
Místku, odbor Územního rozvoje a staveb-
ního řádu, se řídí platnými legislativními 
přepisy (stavební zákon a související právní 
předpisy v platném znění).     

Milan Stypka, místostarosta
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Zde uvádíme odpověď
na jednu z nejčastějších

otázek z řad občanů:

Soutěží se cena na dva roky. Smlouva 
mezi občanem a novým, vítězným dodava-
telem, bude tedy uzavřena na dobu určitou, 
a to dva roky. Poté je to opět na rozhodnutí 
občana, zda si opět nechá novou cenu vysou-
těžit v elektronické aukci, nebo se rozhodne 
domluvit se svým dodavatelem energií na 
nové smlouvě, nebo zvolí jiného dodavate-
le bez výběru v e-aukci. Každopádně bude-

Chcete-li se do e-aukce na energie zapojit, je třeba:

- podepsat smlouvu s pořadatelskou fi rmou eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná, ale 
 defi nuje práva a povinnosti obou stran. 

- pořadatelské fi rmě předat pouze kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či 
 zemního plynu, včetně všech případných dodatků, a dále kopii ročního vyúčtování 
 energií. Nic víc není třeba. 

Můžete se zúčastnit e-aukce na dodávku jen plynu nebo jen elektřiny, nebo obou médií.

Jen pár kroků k úsporám… 

1. krok: Na kontaktním místě v Dobré podepíšete smlouvu s eCENTRE a předáte   
 potřebné podklady.
2. krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech domácností … 
3. krok: …a sdruží poptávku do e-Aukční síně. 
4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci. 
5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů
 – zajištěna férová soutěž.
6. krok: Poskytovatel služby porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou
 z e-Aukce.
7. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena.

 eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 
100% administrativní servis.

me občany včas informovat, že se jim blíží 
doba ukončení smlouvy a měli by si zvolit 
další postup. Cílem je, aby občané skutečně 
měli 100% administrativně právní servis 
a nemuseli řešit, na jak dlouho mají smlou-
vy, zda jsou výhodné a co musejí dělat. 
Vezmeme si nyní od nich podklady, vysou-
těžíme v e-aukci výhodnější ceny, zajistíme 
změnu dodavatele a před ukončením doby 
dvou let, na kterou je smlouva s vítězným 
dodavatelem, je upozorníme, že si mohou 
opět ověřit, kdo jim dá nejlepší ceny na 
trhu.
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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.

Jaroslav Svěcený, jako mistr houslí, jehož 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.

Veškeré dotazy občanům zodpoví zástupce společnosti eCENTRE, který bude zajiš-
ťovat sběr podkladů od občanů, a to na Kontaktním místě na Obecním úřadě, od 3. 4. 
do 15. 5. 2013, každou středu od 15.00 do 17.00 hodin.

Stručné informace na závěr:

Chcete-li se zapojit do e-Aukce, je třeba:

- Uzavřít smlouvu s pořadatelskou společností eCENTRE, a.s.
- Přinést kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny/zemního plynu
- Přinést kopii ročního vyúčtování energií
- Upozorňujeme, že podklady není možné zasílat e-mailem. Veškeré podklady je nutné 

 předat v tištěné podobě, tedy osobně na Kontaktním místě, nebo zaslat poštou
 na adresu:

eCENTRE, a.s. 
Martin Dulai
Nemocniční 987/12
702 00 Ostrava 

Na základě textu p. Martina Dulaie a připomínek
členů obecní rady upravil:  Milan Stypka

Kontaktní místo bude otevřeno:
- v prostorách Obecního úřadu v Dobré
- od  3. 4. do 15. 5. 2013
- každou středu od 15.00 – 17.00 hodin

Kontakt na zástupce společnosti eCENTRE:
- Martin Dulai, T: +420 739 456 738

K U L T U R N Í   P O Z V Á N K A

Duben 2013



-  6  -

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.

Pokud chcete být při tom, srdečně Vás zveme na excelentní představení, které je 
svou podstatou zcela výjimečné a doslova netradiční, proto naprosto originální.

19. duben 2013

společenský sál při ZŠ Dobrá
19 hodin

Vstupenky se začnou prodávat v předpro-
deji od 1. dubna 2013 na Obecním úřadě

Dobrá, odbor fi nanční – cena: 300,- Kč.
Místa v sále nebudou číslována.

Kapacita sálu – 200 osob.

Zdroj: internet
Upravil: Milan Stypka

GALA PRO

GOGOLA
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K U L T U R A   -   D U B E N   2 0 1 3 K U L T U R A   -   K V Ě T E N   2 0 1 3

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

16. května 2013 - Miroslav Donutil
  „Ptejte se mne
  na co chcete…“
  sál při ZŠ - 19 h

Soukromá hudební výuka ve spoluprá-
ci s kulturní komisí rady obce zve všech-
ny hudbymilovné občany, kteří si chtějí 
poslechnout skladby hudby vážné, ale 
i populární – v podání mladých i starších 
hudebníků – na Jarní koncert vážné hudby.

V čem bude tento koncert jiný,
než podzimní? 

Uslyšíte více mladých sólistů a smyčcové 
trio z řad dětí ze soukromé hudební výuky 
Miriam Dýrrové a nebudou chybět ani stu-
denti Janáčkovy konzervatoře a gymnázia 
v Ostravě spolu s jejich profesorem - 
klavírní doprovod - MgA. Stanislavem 
Slavíčkem, kteří nás obohatí následujícími 
hudebními nástroji - lesním rohem, pozou-
novým sólem, duetem a nakonec kvartetem 
příčných fl éten. 

A jaký bude výběr hudebního žánru? 

Poslechnete si nejen skladby od W. A. 
Mozarta, A. Vivaldiho, J. V. Sticha - Punto, 
N. R. Korsakova, M. Domažlického a dal-
ších, ale v rámci programu zazní také vese-
lé skladby - ze Šreka aj., které přednese již 
známý žákovský fl étnový soubor společně 
se studenty konzervatoře. Celým koncertem 
Vás bude provázet pan Kamil Majer. 

Doufám, že nabídka tohoto koncertu je 
pestrá a zaujala Vás. Proto se na Vás všech-
ny těšíme ve velkém sále, kde je spousta 
místa pro dobré lidi.

Zvou Vás všichni účinkující, kteří Vám 
chtějí zpříjemnit večer.                                                                                                                                   

                                    

  Miriam Dýrrová

JARNÍ KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
22. duben 2013  •  18 hodin   
společenský sál při základní škole
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KLADINA/HRAZDA - kurz pokračuje!

A CO TAKHLE ZKUSIT…

V.O.U:
(VOU - v portugalštině znamená “půjdu, udělám”)

VitaliTA/organizaCE/uniE

Existuje bezpočet možností, jak se hý-
bat, můžeme chodit, běhat, plavat, tančit, 
skákat, jezdit na kole atp. Ale jaký pohyb 
je vhodný pro každého jednotlivce? Jakým 
způsobem se hýbat? Jak zvýšit možnosti 
vlastního pohybu?

Tento kurz má za úkol představit teore-
tické pojmy a umožnit zároveň jejich prak-
tické užití při objevování možností fungová-
ní našeho těla tak, aby je každý mohl rozšířit 
a získal pocit pohodlí a spokojenosti v kaž-
dodenním životě. 

V měsíci dubnu se uskuteční opět dvě se-
tkání ve společenském sále při základní škole 
– termíny jsou následující: 9. a 30. dubna 
2013, vždy se začátkem v 15 hodin. Vezmě-
te si s sebou podložky a cvičební úbor (oděv, 
v němž se cítíte dobře a uvolněně). V měsíci 
březnu se účastníci kurzu sejdou ještě jed-
nou – 26. 3. 2013  od 15 hodin v sále. 

Pétanque
Zkusíme společně vytvořit novou 

tradici v naší obci? Zapojíte se a stanete 
se aktivními hráči a hráčkami? Rádi se 
bavíte společně s ostatními? Jste hraví 
a soutěživí?

Pak neváhejte a přijďte se podívat na 
opravdového a zkušeného hráče a na vlastní 
oči uvidíte, v čem spočívá kouzlo této spole-
čenské hry.

A ještě dovětek – pokud jste s kurzem 
ještě nezačali, máte nejvyšší čas – cvičení
jsou určena právě Vám, odhoďte stud a přijď-
te, jistě neprohloupíte.

Vyzpovídali jsme jednu z pravidelných 
účastnic kurzu a dozvěděli jsme se násle-
dující: „Všichni se těší na další pokračování, 
zvláště po zážitku, který viděli během cviče-
ní na vlastní oči – jedna paní, která tvrdila, 
že se sama nepostaví, díky cvičení dokázala 
nemožné a postavila se na vlastní nohy zcela 
sama“. Tolik Drahomíra Gryžboňová, stálá 
účastnice kurzu.

Do konce měsíce dubna budou nain-
stalována v areálu multifunkčního hřiště 
nářadí určená ke cvičení pod širým nebem 
– kladina a dvě hrazdy. Kdo bude připraven, 
nebude překvapen.

Na setkání s Vámi se těší
manželé Slováčkovi.

Předváděcí akce pod patronátem spor- 
tovní komise se bude konat v úterý 9. dubna
2013 od 16.30 hodin v multifunkčním 
sportovním areálu při základní škole.

V současné době je již na obecním úřa-
dě k dispozici devět sad hracích koulí. Tyto 
sady čekají na své nové „majitele“ – výše 
uvedené datum, hodinu a místo konání by 
neměli přehlédnout zástupci níže vyjme-
novaných organizací, složek, komisí nebo 
svazů:
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SDH Dobrá, Klub seniorů, Svaz zdra-
votně postižených v Dobré, TJ SOKOL 
Dobrá, B.H.C. Dobrá, Základní škola 
Dobrá, Skautské středisko Doberčata, 
Doberský kulturní spolek o.s. a Obec 
Dobrá.

Současně s předvedením hry, zodpově-
zením dotazů, tréninkovými hody – budou 
zástupcům předány sady koulí a pravidla 
hry v tištěné podobě. Budou rovněž sdělena 
místa a termíny turnajů konaných v tomto 
kalendářním roce.

Pokud jste se nenašli mezi členy zmíně-
ných – pozvaných – organizací, neváhejte 
a přijďte se podívat. Jistě najdeme způsob, 
kterak i Vám dát šanci trénovat, hrát a po-
bavit se. 

Uvádím – pro snazší orientaci i pocho-
pení – několik pojmů, z nichž si můžete 
sami udělat obrázek a rozhodnout se, zda 
to s námi zkusíte nebo raději ne.

Pétanque je francouzská společenská 
hra pro dvě 1–3 členná družstva, které se 
snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který 
tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko. Princip 
hry je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvlád-
nutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný 
trénink.

Výraznou předností tohoto sportu je 
to, že ho může hrát prakticky každý (ženy 
s muži, starci s dětmi, i tělesně postižení se 

mohou zúčastňovat všech turnajů) a prak-
ticky kdekoliv (terén hřiště je libovolný).

Koule a hřiště

Koule pro pétanque jsou kovové (ocel, 
různé slitiny), duté o průměru 70–80 mm 
a váze 650–800 g. Na světě existuje několik 
výrobců, nejznámější jsou z Francie.

Terén pro pétanque není v pravidlech 
přímo určen. V tom je kouzlo této hry. Hráči 
se musí vyrovnat s nástrahami jakéhokoliv 
povrchu. Nejčastěji je ovšem vidět povrch 
podobný cestičkám v parku (udupaný pí-
sek). Rozměry hřiště by se měly pohybovat 
kolem 4 × 15 m.

Pravidla pétanque

Hrají proti sobě 2 družstva v počtu 1–3 
hráčů. Jako hřiště poslouží rovný písčitý 
(nebo jemný štěrk) plácek, dlouhý alespoň 
15 metrů. Dále jsou zapotřebí koule na 
pétanque, které se od sebe hezky odrážejí 
a jsou označeny zářezy, aby se od sebe daly 
rozeznat. Ofi ciální závodní koule pak ještě 
musí mít vyraženo na povrchu jméno výrob-
ce. A nakonec je zapotřebí prasátko – malá 
dřevěná kulička asi 3 cm v průměru, nejlépe 
refl exní barvy.

Začínající hráč namaluje na zem malý 
kroužek – metu, odkud se pak v průběhu 
celé hry hází. V následujících hrách se meta 
umisťuje na místě, kde skončilo prasátko 
v minulé hře. Dále hodí prasátko libovol-
ným směrem 6–10 m daleko (děti mohou 
5–8 m). Poté hodí kouli tak, aby skončila co 
nejblíže prasátku.

Dál se družstva v házení střídají – každé 
hází tak dlouho, dokud některá z jeho kou-
lí není prasátku nejblíže. Koule se nesbírají 
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a hází se pořád z toho samého místa. Když 
jednomu z družstev koule dojdou, to druhé 
dohází ty své. To družstvo, které má nako-
nec kouli nejblíže, vyhrálo, a získává tolik 
bodů, kolik má koulí blíže než je nejbližší 
soupeřova.

Při tom se může všechno – např. odpa-
lovat koule soupeře, odpalovat prasátko, 
postrkávat svoje koule (samozřejmě jen 
kutálející se koulí) atd. Příroda hraje také, 

Stručná pravidla
1. Ke hře jsou potřeba kovové koule o průměru 70 až 80 mm a malá dřevěná kulička (hodnoty bývají dodržovány  
 většinou u turnajů). Váha koulí nesmí překročit 800 g. Malá dřevěná kulička, tzv. „cochonette“ (prasátko) má  
 průměr 30 mm.
2. Proti sobě mohou hrát dva hráči nebo dvě družstva o dvou nebo třech spoluhráčích. Ve hře „hráč versus hráč“  
 má každý 3 koule. Ve hře „dva hráči versus dva hráči“ má každý z hráčů opět tři koule. Pokud proti sobě hrají   
 družstva o třech hráčích, má každý pouze dvě koule. Součet koulí v týmu musí být šest.
3. První družstvo je určeno hozením mince nebo dohodou. Hráč ze začínajícího družstva vybere startovní místo   
 tak, že na zem nakreslí kruh, ze kterého se následně budou házet koule.
4. Hráč nahodí prasátko do vzdálenosti 6 m až 10 m.
5. Poté tento hráč hází svoji první kouli co možná nejblíže k prasátku. Obě hráčovy nohy musí zůstat v kruhu, 
dokud se koule nedotkne země.
6. Protihráč se postaví do kruhu a snaží se hodit svoji kouli blíž k prasátku. Může tak učinit i vyražením soupeřovy
  koule nebo prasátka.
7. Vždy hází družstvo, které prohrává až do doby než se ujme vedení nebo spotřebuje veškeré koule.
8. Když už družstvo nemá koule, hráči druhého družstva házejí své zbývající koule.
9. Hráči v družstvu se mohou libovolně střídat - pořadí není určeno. Nemohou si však předávat koule.
10. Body za jedno kolo se počítají ve chvíli, kdy ani jedno družstvo nemá žádné koule. Vítězné družstvo získává 
 jeden bod za každou kouli, která je blíže prasátka než první nejbližší koule poražených. Tzn., že jeden bod 
 dostane družstvo, co má kouli nejblíže ke košonku plus jeden bod za každou další kouli, co je nejblíž.
11. Hráč družstva, které vyhrálo předchozí kolo, hází prasátko z místa, kde ležel v závěru hry. Vítězem je družstvo, 
 které získá celkové skóre 13 bodů.

Jak se hází kovová koule
Kouli před odhodem držte zásadně v dlani (=celou rukou, nejen prsty) a ruku mějte hřbetem nahoru. Při odhodu 
pak „rozbalujete“ ruku a poslední, co kontroluje směr vaší koule, jsou konečky prstů. Jen tak můžete dokonale 
kouli ovládat. Je několik základních způsobů, jak se může koule házet:
• velkým obloukem tak, aby koule letěla vzduchem co nejblíže k cíli. Obvykle se nehází horním obloukem, ale 
 koule se hodí spodním obloukem tak, že se jí udělí zpětná rotace
• polovičním obloukem - polovinu dráhy koule urazí vzduchem, zbytek se kutálí po zemi
• podobně jako při kuželkách po zemi

Strategie
K tomu, aby hráč přiblížil svou kouli co nejblíže dřevěné kuličce, lze použít různou strategii
• přímým hodem se snaží umístit svou kouli co nejblíže dřevěné kuličce
• snaží se vyrazit soupeřovu kouli, která je nejblíž dřevěné kuličce
• zasáhnout dřevěnou kuličku a posunout ji do takového místa, že rázem jsou vlastní koule blíže než soupeřovy

                                                                                                      Milan Stypka

kromě psů a malých dětí. Bere se vždy jen, 
kde koule skončí, ne jak se tam dostala.

Když se spočítají body, hraje se nová hra. 
Hraje se teď z toho místa, kde původně leže-
lo prasátko, a začíná družstvo, které vyhrá-
lo. Tradičně se hraje do 13 bodů.

Ve dvou a ve čtyřech hráčích se hraje se 
třemi koulemi na osobu, v šesti se dvěma. 
Uvnitř družstva se hráči střídají, jak chtějí.
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Kapela FLERET slavila své třicátiny
také koncertem v Dobré

První březnové úterý se neslo v naší obci 
ve znamení hudby. Tentokrát si cestu do 
společenského sálu našli milovníci muziky 
folkové s lehkým nádechem rocku. 

Většina návštěvníků znala mnohé pís-
ničky z repertoáru kapely, někteří si je pro-
zpěvovali poprvé. V obou případech ale 
písně zapůsobily, omlazená kapela místy 
přitvrdila, střídala písně známé s těmi méně 
hranými, mnohokrát se zaskvěl houslista, 
do bicích se v rámci krátkého sóla opřel 
mladičký bubeník a vše ze své pozice táty 
a frontmana sledoval a tajně řídil pan Hra-
chový – legenda folkrockové scény v České
republice – bavila se kapela a spolu s ní 
i obecenstvo – skvělá nálada, tři přídavky na 
závěr narozeninového koncertu – co k tomu 
dodat. 

Kdo věděl, „na koho se jde podívat“, ten 
byl jistě spokojen a po rozhovoru s kapelou 

bylo zřejmé, že také oni si to u nás v Dobré 
užili a podle jejich slov, zase rádi přijmou 
pozvání a dojedou, aby rozdávali prostřed-
nictvím své muziky a textů dobrou náladu.  

A přidávám jeden refrén zpívaný celým 
sálem: „Každý má svoje Vizovice, kde jsou 
známí a ne pijavice…“ (z písně „Vizovice“) 
– přesné, trefné, výstižné, pravdivé, k za-
myšlení – i o tom byl koncert kapely Fleret 
v Dobré.

Milan Stypka
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Vizitace otce biskupa
Mons. Františka
Václava Lobkowicze
v Dobré

Na pátek 15. února 2013 byla v diáři otce 
biskupa napsána vizitace farnosti Dobrá. 
V 9.30 hodin zazvonil na faře se svým sekre-
tářem jáhnem Mgr. Alešem Ligockým. Po 
odložení zavazadel jsme šli na Obecní úřad, 
kde jsme byli mile přivítáni panem staros-
tou Ing. Jiřím Carbolem a panem místosta-
rostou Mgr. Milanem Stypkou. Diskuze 
byla o obci Dobrá a kultuře, o opravě kostela 
a dalších věcech. Pan fotograf Jiří Pastor 
zhotovil několik záběrů. Po občerstvení 
kávou jsme se přemístili do Základní školy. 

Po seznámení se s paní ředitelkou Mgr. 
Radkou Otipkovou jsme šli do multifunkč-
ního sálu, kde nás již očekávaly dvě třídy 
„deváťáků“. Otec biskup jim řekl několik 
událostí ze svého života a potom dal mož-
nost  žákům, aby se ptali. Zajímalo je mno-
ho věcí: jak se stal biskupem, zda by mohl 
být papežem /v pondělí 11. 2. papež Bene-
dikt XVI. ohlásil ukončení své služby pape-
že v Církvi římskokatolické ze zdravotních 
důvodů/, o zpovědi, o svatém přijímání, 
jaký sport provozoval v mládí, počítače, 
mobily, facebook... Vyjmenoval jim Desatero.

Diskuze byla také o volbě povolání, která 
je pro ně nyní velmi aktuální. Dotazů bylo 
velmi mnoho a  povídání se protáhlo na dvě 
hodiny... Ve školní jídelně jsme si pochut-
nali na dobrém obědě. Odpoledne si otec 
biskup odpočinul ve faře a pan sekretář si  
prohlédl kostel a také opravenou střechu na 
půdě kostela. Potom jsme navštívili skupin-
ku skautek. Bylo to milé setkání a vzájemné 
obohacení všech. Po Křížové cestě sloužil 
otec biskup mši svatou. V promluvě připo-
menul, že i doba postní má být prožívána  
radostně a s úsměvem. Po skončení mše 
byla beseda s účastníky bohoslužby. Po ve-
čeři odjížděli do Ostravy v 19.30 hodin. 

Otec biskup děkuje všem, se kterými 
se mohl setkat během těchto deseti hodin 
návštěvy v Dobré. P. Bohumil Vícha
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Jarní úklid obce - putující kontejnery - 2013
S příchodem jara přichází, jak už se pomalu stalo pravidlem, i v naší obci doba úklidu 

domova, blízkého i vzdálenějšího okolí. Obec i tentokrát, jako vždy v minulosti, chce být 
Vaším snahám nápomocná, žít a pobývat v lepším a čistším – uklizeném prostředí, a proto 
i letos organizuje „putování“ velkoobjemových kontejnerů v obci a jejím okolí.

Buďte tak laskavi a pozorně čtěte následující upozornění !

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

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

Akce – putující kontejner - je určená všem občanům. Někteří budou opět rychlejší, než 
ti druzí, ale vězte, přes veškerou snahu nelze vždy uspokojit všechny. Vždy se ale snažíme, 
aby těch nespokojených bylo co nejméně. Děkujeme za pochopení.

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

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

                                                                                            Bohuslav Sikora
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Nabídka služeb poskytovaných na území 
města Frýdku–Místku

Statutární město Frýdek-Místek společně se zástupci poskytovatelů a uživatelů sociál-
ních služeb již několik let mapují potřebnost sociálních služeb na území města, zpracovávají 
a předkládají priority a cíle v sociální oblasti, provádějí analýzy a dotazníková šetření. Za 
všemi je odvedený velký kus práce, jehož cílem je poskytovat kvalitní služby, které vycházejí 
ze skutečných potřeb lidí, kteří zde žijí a potřebují pomoc při zvládání obtížných životních 
situací.

Na základě spolupráce s Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem sociálním, před-
kládáme detailní soupis poskytovaných služeb, které mohou posloužit také Vám, vážení 
spoluobčané. Dnešní nabídka se týká seniorů, ale také osob zdravotně nebo tělesně postiže-
ných, osob potřebných, osob s limitovanou schopností postarat se o sebe sama.

Věříme, že tento soupis umožní snazší orientaci v celkové nabídce. Kontakty uvedené 
u jednotlivých pracovišť jsou aktuální a lze je použít i ke konzultaci nad konkrétními pro-
blémy Vás samotných nebo osob Vám blízkých či příbuzných. Nebojte se poradit se zkuše-
nými odborníky, jsou připraveni Vás informovat nebo doporučit jiná řešení problémů Vás 
sužujících.  

1) CENTRUM  PEČOVATELSKÉ  SLUŽBY  FRÝDEK–MÍSTEK, P. O.
Adresa: Zámecká 1266
Tel. 558 630 816, 558 433 975, 558 433 972, 775 790 008
E-mail: psfm@quick.cz
Web: www.psfm.cz
Druh poskytované služby: pečovatelská služba, centrum denních služeb, odborné sociální 
poradenství, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, základní soc. poradenství.
Provozní doba: Služba se poskytuje občanům přímo v jejich domácnostech denně včet-
ně sobot, nedělí a svátků od 7.00 – 19.00 hod.

STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY
Tuto službu využívají uživatelé pečovatelské služby, kteří ve svých domácnostech nemají 
možnost řádné osobní hygieny, nebo pro své zdravotní postižení či mobilitu nejsou schop-
ni překonat bariérové přístupy ve vlastním hygienickém zařízení, tím osobní hygienu sami 
provést, a to ani za pomoci další osoby.
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB – DOMOVINKA
Adresa: J. Lady 1791
Tel. 558 434 359, 775 790 024
Domovinka nabízí rodinným příslušníkům pomoc ve formě celodenního dohledu nad je-
jich blízkými, podporuje a prodlužuje aktivitu senioru, posiluje jejich samostatnost, sobě-
stačnost, zprostředkovává jim kontakt se společenským životem, pomáhá jim překlenout 
samotu.
Kapacita: 18 míst
Provozní doba: Po – Pá 7.00 - 15.30 hod.
 
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Adresa: Zámecká 1266
Tel. 558 433 974, 775 790 025
Provozní doba: Po – Pá   11.30 – 15.30 hod

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA
Adresa: Zámecká 1266
Tel. 558 433 973, 775 790 058
Odborné sociální poradenství, které směřuje k řešení sociálně právních záležitostí seniorů 
a osob se zdravotním postižením na podkladě odborných, přesných a věcně správných 
návrhů praktických možností vyloučení problému.
Provozní doba: Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.

2) PEČOVATELSKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA CHARITA
Adresa: F. Čejky 450
Tel. 558 435 449, 732 949 455
E-mail: jkarlicka@volny.cz
Web: www.fm.charita.cz
Druh poskytované služby: pečovatelská služba
Cílovou skupinou jsou senioři, lidé se zdravotním a tělesným postižením a lidé s chronickým 
onemocněním žijící na území města Frýdku-Místku a v jeho okolních obcích. Pečovatelská 
služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronic-
kého onemocnění nebo zdravotního postižení, tělesnou, psychickou, sociální a duchovní 
pomoc pro setrvání v domácím prostředí. 
Služba umožňuje uživatelům žít a dožít v přirozeném prostředí vlastní domácnosti, indivi-
duálně napomáhat k vlastní aktivitě, podporovat udržení sociálních vazeb uživatele a po-
skytnout uživatelům i jejich rodinám poradenskou pomoc.
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OŠETROVATELSKÁ SLUŽBA
Domácí zdravotní péče pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře 
nebo ošetřujícího lékaře po hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí.
Půjčovna kompenzačních pomůcek: invalidní vozíky, el. odsávačka, kyslíkový koncent-
rátor, chodítka, WC křesla, polohovací postele s elektronickým i mechanickým ovládáním, 
podložní mísy a láhve, antidekubitní matrace, francouzské hole, bio lampa a další.
Provozní doba:    Po, St  7.00 – 16.00 hod.       Út, Čt, Pá  7.00 – 15.00 hod.

3) DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, P. O.
Adresa: 28. října 2155
Tel. 558 441 811, sociální pracovnice: 558 441 809
E-mail: dsfm@dsfm.cz
Web: www.dsfm.cz
Druh poskytované služby: domov pro seniory, odlehčovací služby
V rámci domova pro seniory jsou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzic-
ké osoby. V rámci odlehčovací služby je poskytována pobytová služba osobám se sníženou 
soběstačností, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, o které je jinak pečováno 
v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, 
a to na dobu nezbytně nutnou v souvislosti s potřebami pečující osoby. Služby jsou poskyto-
vány v rámci dvou objektů, a to na ulici 28. října 2155
a na ulici Školská 401.
Kapacita: 196 osob

4) PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, P. O.
Adresa: Lískovecká 86
Tel. 558 417 333, 558 631 845, 558 630 001, 558 417 309, 605 160 918
Odlehčovací služby a domov pro seniory: 558 417 403
E-mail: sluzby@penzion-fm.cz
Web: www.penzion-fm.cz

Druh poskytované služby: pečovatelská služba, odlehčovací služby, domov pro seniory
Byty v penzionu pro seniory jsou určeny zejména seniorům a občanům s třetím stupněm 
invalidity, jejichž životní poměry vyžadují řešení nepříznivé sociální situace a  přitom zdra-
votní stav nevyžaduje komplexní péči a umožňuje vést poměrně samostatný způsob života 
za předpokladu, že jim budou poskytnuty sociální služby potřebné vzhledem k jejich věku a 
závislosti na pomoci jiné osoby.
Kapacita: 190 míst, 156 bytových jednotek; 4 místa odlehčovací služby; 14 míst domově 
pro seniory.
Žádost o přidělení bytu se vyřizuje na Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor sociálních 
služeb, Radniční 1149, kancelář č. 107, tel. 558 609 323.
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5) DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ U PANNY MARIE FRÝDECKÉ
Adresa: Mariánské nám. 146
Tel. 558 632 719
E-mail: mbohanesova@iol.cz
Web: www.fm.charita.cz/dps
Druh poskytované služby: domov pro seniory
Poskytuje celoroční nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči, rehabilitační péči, nad-
standardní péči a dle individuálního přání ekumenickou duchovní péči. Péče je poskytována 
uživatelům v převážné míře seniorského věku, kteří pro svou nepříznivou sociální situaci, 
své stáří, ztrátu soběstačnosti a nemoc, či z jiných závažných důvodů (sociální osamělost, 
sociální krizová situace, apod.), nejsou schopni se o sebe trvale nepřetržitě postarat, nejsou 
schopni zabezpečit a uspokojit své životní potřeby ve vlastním prostředí.
Kapacita: 85 míst

6) LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH - GAUDIUM FRÝDEK-MÍSTEK, S. R. O.
Adresa: Revoluční 1282
Tel. 558 630 327
E-mail: gaudium@applet.cz
Web: www.gaudium-fm.cz
Charakteristika poskytované služby: nestátní zdravotnické zařízení
Poskytování pohospitalizační péče dlouhodobě nemocným osobám.
Kapacita: 60 míst

7) BESKYD   DZR, O. P. S.
Adresa: Hlavní 2326
Tel. 595 172 578
E-mail: beskyd.dzr@seznam.cz
Web: www.beskyd-dzr.cz
Charakteristika poskytované služby: domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám od 40 let s duševním one-
mocněním, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny žít ve svém přiro-
zeném prostředí.
Cílová skupina uživatelů: osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu níže jmenovaných onemocnění:
• Alzheimerova choroba
• stařecká demence
• vaskulární demence
• ostatní typy demencí
  (posttraumatické, alkoholové, atd.)

• organické postižení mozku
• lehký a střední stupeň mentálního postižení
Kapacita: 42 míst
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8) CENTRUM ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
 FRÝDEK-MÍSTEK, P. O. (HOSPIC)
Adresa: I. J. Pešiny 3640
Tel. recepce 595 538 111, sociální pracovnice 595 538 128
E-mail: info@hospicfm.cz
Web: www.hospicfm.cz
Charakteristika poskytované služby: hospicová péče, odlehčovací služby, sociálně zdra-
votní lůžko
Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek je příspěvkovou organizací statu-
tárního města Frýdku-Místku zajištující péči o klienty v terminální fázi jejich onemocnění, 
poskytující paliativní péči a provozující pobytové odlehčovací služby a sociálně zdravotní 
služby.
Kapacita: 43 míst

9) AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE „OPORA“
Adresa: J. Švermy 459
Tel.  558 436 742, 602 540 344
E-mail: masa@adpopora.cz
Web: www.adpopora.cz
Druh poskytované služby: není poskytovatelem sociálních služeb
Komplexní zdravotní ošetřovatelská péče o pacienty v jejich domácím prostředí dle indikace 
lékaře poskytovaná zdravotními  sestrami. Cílem domácí péče je zlepšení nebo udržení zdra-
votního stavu, léčba bolesti, udržení kvality života u nevyléčitelně nemocných.
Půjčování kompenzačních pomůcek: chodítka, francouzské hole, WC křesla, nádstavce 
na WC, podložní mísy, močové láhve, žebříček, bazének k mytí vlasů atd.

10) AGENTURA DOMÁCÍ PÉČE POMAD - KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ
 ZDRAVOTNÍ PÉČE ŠEBESTOVÁ, S. R. O.
Adresa: V. Nezvala 604, provozovna J. Čapka 721
Tel. 558 680 281
E-mail: info@pomadfm.cz
Web: www.pomadfm.cz
Druh poskytované služby: není poskytovatelem sociálních služeb
Poskytování komplexní domácí zdravotní a ošetřovatelské péče u pacientů v domácím pro-
středí zdravotními sestrami na základě indikace lékaře. Návštěvní služba u pacientů v do-
mácím prostředí po malých chirurgických zákrocích.
Půjčování kompenzačních pomůcek: elektrické polohovací postele, chodítka, francouz-
ské hole, vycházkový vozík, WC křesla, nádstavce na WC, podložní mísy, močové láhve, 
žebříček, bazének k mytí vlasů atd.
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Další služby: lymfodrenáže, masáže – klasické, zdravotní, nastřelování náušnic, těhoten-
ské a poporodní centrum (přednášky pro těhotné a kurzy přípravy k porodu a péči o dítě, 
těhotenské cvičení, poporodní cvičení, cvičení maminek s dětmi, návštěvní služba porodní 
asistentkou u maminek po porodu doma).

11) DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA
Adresa: Radniční 1242
Tel: 558 436 261
E-mail: dcfm@adra.cz, dobrovolnik@adra.cz
Web: www.dcfm.cz
Druh poskytované služby: není poskytovatelem sociálních služeb
Vytváření podmínek pro šíření a rozvoj dobrovolnictví v Moravskoslezském kraji - vyhledá-
vání, vzdělávání a péče o dobrovolníky; spolupráce se sociálními a zdravotními zařízeními 
(domovy pro seniory, nemocnice, dětské domovy, apod.).
Provozní doba: St 14.00 – 18.00 hod.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
POPLATEK ZE PSŮ

UHRAĎTE  NEJPOZDĚJI  DO  29. 3. 2013

– 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 nejpozději dne 28. 3. 2013,
číslo:  168 197 5309/0800    VS : 1341 + čp.

Tradiční pouť v Dobré
se uskuteční ve dnech 27. 4. a 28. 4. 2013 v areálu bývalého dřevoskladu a na sokolském 

hřišti u hlavní silnice vedle restaurace „Oráč“.
Tato prostranství bude mít pronajaté pan  Hanák, který bude organizovat rozmístění 

atrakcí a stánkový prodej. Informace  na telefonu č. 608 331 109.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá se uskuteční i v příštím roce vždy první středu v měsíci, tj. 3. 4. 2013, 
15. 5. 2013, 5. 6. 2013 vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, 
zasedací místnost č. 21 – bývalé foto.
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Český statistický úřad, Krajská správa v Ostravě, informuje

Životní podmínky 2013
– výběrové šetření v domácnostech

ČSÚ organizuje v roce 2013 v souladu 
se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statis-
tické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
výběrové šetření o životních podmínkách 
domácností v ČR – EU-SILC 2013, které 
navazuje na předchozí ročníky tohoto šet-
ření. Smyslem je získat dlouhodobě srovna-
telné údaje o sociální a ekonomické situaci 
v celkem 30 evropských zemích a získat 
data pro výpočet ukazatelů peněžní a mate-
riální chudoby.

Šetření se uskuteční na území ČR 
v 10 127 domácnostech, vybraných počíta-
čem.

Vlastní šetření proběhne v době od 23. 
února do 12. května 2013 prostřednictvím 

speciálně vyškolených tazatelů, kteří se 
budou prokazovat průkazem tazatele a pří-
slušným pověřením, které je ve spojení s ob-
čanským průkazem opravňuje k provedení 
šetření. Průkazy školitelům vydává Krajská 
správa ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena 
anonymita zjištěných údajů a získaná data 
jsou důsledně chráněna. Taktéž všichni 
pracovníci zúčastnění zjišťování a procesu 
zpracování jsou vázáni mlčenlivostí.

Případné dotazy: paní Eva Kramolišová, 
tel. č. 595 131 212.

Frýdecká skládka, a. s. informuje
Harmonogram sběru nebezpečného odpadu v obci Dobrá dne 6. 4. 2013

Dobrá u lesa (u Křibíka)   8.30 – 8.45 hodin
 u nádraží ČD    9.40 – 10.10 hodin
 parkoviště u kostela 10.15 – 10.35 hodin

               Stará Dědina                10.45 – 11.00 hodin
Nebezpečné odpady:
mazací a motorové oleje, olejové fi ltry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, 
zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, rozbité či rozebrané tele-
vizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.

ČEZ Distribuce, a.s. Oznamuje přerušení dodávky elektřiny
K provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy je společnost nucena pře-

rušit dodávku elektřiny dne 11. 04. 2013 v době od 7.00 do 15.00 hodin v místní části obce 
Dobrá Vrchy (v místě budou vylepeny letáky).

Případné informace na tel. č. 591 176 300 – Ing. David Dudzik
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Základní škola Dobrá informuje…

Vesmír v tělocvičně

Ze života školního ekotýmu

V únoru naši žáci 5. a 9. ročníku zhlédli 
promítání mobilního planetária s názvem 
Původ života. Seznámili se se záhadami vel-
kého třesku, vznikem DNA, startem raketo-
plánu, výletem na Mars, pravěkými tvory či 
ponory do oceánských hlubin. 

Představení bylo výjimečné tím, že se 
konalo v tělocvičně v nafukovacím stanu. 
Děti ležely na žíněnkách a fi lm se promítal 
přímo nad hlavou na polokouli promítacího 
stanu. Pomocí periferního vidění vznikl té-
měř trojrozměrný obraz. Diváci tak získali 
pocit, že jsou součástí podívané. 

Tento vzdělávací dokumentární pořad 
o vzniku života na naší planetě zpestřil 
výuku o vesmíru. Především mladší žáky 
program velmi zaujal a podpořil jejich zájem 

Dobrý den, zdraví Vás ekotým Základní 
školy v Dobré!

Jménem svých kolegů z ekotýmu bych 
rád uvedl několik důležitých informací. 
Možná víte, že každý školní rok probíhá 
sběr PET víček, baterií a drobných elektro-
spotřebičů, a také sběr starého papíru. PET 
víčka a elektrospotřebiče mohou naši žáci 
nosit paní učitelce Lyskové do učebny příro-
dopisu. Děti, které mají uměleckého ducha, 
mohou PET víčka také sbírat a přihlásit se 
do soutěže Mozaika z PET víček (viz níže). 

Brzy bude také vyhlášen jarní sběr sta-
rého papíru, který pořádá paní družinářka 
Hana Velčovská. Žáci, kteří nasbírají 100 
a více kilogramů papíru, půjdou za odměnu 

o vznešenost vědeckého poslání při pozná-
vání tajemství světa, života a vesmíru.

Mgr. Dagmar Pohludková

na zmrzlinový pohár. Prosíme tedy nejen 
naše žáky, ale i jejich rodiče a prarodiče, aby 
podpořili školu a dobrou myšlenku sběrem 
elektrospotřebičů,  PET víček a papíru.

Závěrem bych ještě rád poděkoval všem 
třídním kolektivům a jejich rodičům za 
fi nanční příspěvek na naši adoptovanou 
šimpanzí samičku Hope v ZOO Ostrava 
nákupem nástěnných kalendářů. 

Za celý ekotým děkuje

Jiří Poljak, 6. A

Žáci 5. B připraveni na cestu za poznáním vesmíru.
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Soutěž ve sběru víček z PET lahví        www.pet-vicka.cz

Mozaika z víček od PET lahví

Beseda o plazech

Víčka z PET lahví jsou jen nepatrnou částí domácích odpadů. 
A přesto v minulém ročníku soutěže dokázalo v Moravskoslezském 
kraji 19 566 sběračů nasbírat 39 086.4 kg víček a v Olomouckém 
kraji 2 348 sběračů nasbíralo 3 265.5 kg víček. Tato víčka by konči-
la na skládkách a ve spalovnách. Z jakéhokoli tříděného odpadu se 
stává surovina, kterou lze využít na jiné potřebné výrobky. Jsme rádi, 
že právě toto si soutěžící uvědomují.

8. ročník soutěže Mozaika
Délka trvání soutěže: Soutěž probíhá od 1. března 2013 do 30. dubna 2013.
Téma soutěže: Zoologická zahrada.
Velikost mozaiky: Tvar mozaiky není nijak omezen, ale na stavbu musí být použito
minimálně 2500 víček!
Ceny: První tři místa získají ceny dle vlastního výběru v hodnotě 1000, 700 a 500 Kč.
Všichni účastníci obdrží diplom.

Ve dnech 13. - 14. 3. zavítal k nám do školy
pan Richard Valko, aby žákům 1. stupně 
předvedl svá „zvířátka“. Mnozí lidé z nich 
mají strach, hovoří o nich jako o slizkých ne-
příjemných živočiších. Ale pan Valko žáky 
přesvědčil, že jeho chráněnci nejsou vůbec 
nepříjemní. Určitě už víte, koho mohli žáci 
vidět a dokonce si i osahat. V rámci besedy na
téma Plazi – jak je neznáte, se žáci sezná-
mili nejen s hady, ale i s jinými zástupci plazů. 

Pan Valko povídal o způsobu života pla-
zů, dorozumívání, jejich smyslech, přijímá-
ní potravy a chovu v teráriích. Zbyl i čas na 
spoustu dotazů a samozřejmě si mohli žáci 
některé plazy i pohladit, položit na ruce 
a někteří odvážlivci si hady dokonce omotali 
kolem krku. 
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Projekt Řecko a bohové
Ve dnech 26. - 27. 2. 2013 se žáci 6. roč-

níku naší školy zúčastnili výukového pro-
jektu s názvem Řecko a bohové, který v sobě 
propojuje učivo dějepisné, literární i výtvar-
né. Pomocí prostěradel, zavíracích špen-
dlíků a olivových věnečků se tak „šesťáci“ 
proměnili v galerii řeckých bohů. Působivá 
řecká hudba, ochutnávka oliv, balkánské-
ho sýru a hroznového vína atmosféru ještě 
umocnila. 

V průběhu 
projektu se žáci 
pomocí interak-
tivních metod 
seznámili s dě-
jepisnými reáli-
emi týkajícími 
se starověkých 
olympijských 
her a trojské 

války, ve dvojicích objevovali hierarchii 
a moc řeckých bohů, nahlédli do starých 
řeckých bájí.  Boj s trémou žáci překonávali 
při prezentaci zadaných řeckých bohů, ka-
marádství utužili ve skupinové práci, učili se
vzájemnému naslouchání a argumentaci. 

Při aktivním hodnocení projektu pak 
šesťáci vyjádřili uspokojení z takovéto for-
my činnosti a ocenili zábavnost a funkčnost 
tohoto výukového projektu. 

Mgr. Dana
Kalníková

A jak hodnotili besedu sami žáci? 

„Nejvíce se mi líbilo, že mi jeden had 
lezl po celém těle! Jeden had byl moc klid-
ný. Taky se mi líbila ještěrka s modrým ja-
zykem.“

„Nejvíce se mi líbila agama vousatá a 
užovka červená.“

„Dozvěděl jsem se o plazech hodně věcí, 
hodnotím známkou 1 s hvězdičkou!“

„Výukový program se mi moc líbil, nejvíc 
se mi líbila agama vousatá. Líbilo se mi, že 
jsme si je mohli pohladit a vzít do ruky. Byli 

tam různí hadi a ještěrky: agama vousatá, 
gekončík, krajta, užovka červená, korálov-
ka… Dozvěděla jsem se, že hadi jsou hlad-
cí, ačkoliv vypadají slizce. Dávám jedničku 
s mnoha hvězdičkami.“

Na závěr bych za všechny žáky 1. stupně
a za své kolegyně chtěla poděkovat panu 
Valkovi za zajímavé vyprávění o plazech 
a za živé ukázky.

Mgr. Květoslava Lysková
a žáci 1. stupně
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

„Březen – za kamna vlezem…“
I když si děti naší MŠ užily zimy do syto- 

sti, určitě se všichni těšíme na příchod jara 
a pohlazení prvních paprsků jarního sluníčka.

A tak se děti naší MŠ snažily přivolat 
jaro kreslením sluníček, malováním prvních 
jarních květin, sněženek, stříháním a lepe-
ním narcisů, tulipánů a spoustou dalších 
zajímavých činností.

 Aby měly děti dostatek vitamínů a byly 
zdravé, pokusily se také zasít bylinky, pozo-
rovaly jejich růst, ozdobily si jimi svou sva-
činku.

Děti se už také 
těší, až půjdou společ-
ně vynášet paní Zimu 
– Morenu.

Děti ze třídy Del-
fínků se zapojily do 
kulturního dění naší 
obce, když pod vede-
ním p. uč. Alferyové 
vystoupily na oslavách MDŽ ve společen-
ském sále místní ZŠ.

Soutěž ve šplhu
Dne 28. 2. 2013 se konalo školní kolo ve 

šplhu pro 2. stupeň. Byla dána podmínka, 
že z každé třídy se musí zúčastnit alespoň tři 
dívky a tři chlapci, aby mohly třídy soupeřit 
mezi sebou. Nejlepší „šplhouny“ přivedla 
do soutěže třída 8. C, druhé místo obsadila 
třída 8. A a na třetím místě skončila 7. B. 

Nešlo jen o to, aby soutěžící reprezento-
vali jenom svou třídu, ale i sebe. Tři nejlepší 
dívky a chlapci z celého 2. stupně se dostali 
do dalšího kola. Z tohoto postupu se mohli 
radovat Karolína Kubíčková, Renata Karás-
ková, Barbora Bednárková, Radim Bürger, 
Marcel Stříž a Andrew Unger. Bohužel štěs-
tí nám letos v okresním kole příliš nepřálo, 
neboť více než polovina našich nejlepších 
reprezentantů se zranila nebo onemocněla, 
takže jsme se neumístili. Ale to nevadí, dobrý
pocit z dobře odvedeného sportovního výko-
nu je sám pro sebe dostatečnou odměnou. Wojnarová Markéta, 9. C
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Mobilní planetárium v naší MŠ
Do naší MŠ nedávno zavítalo mobilní 

planetárium.
Děti již na první pohled upoutal obrov-

ský nafukovací stan, do kterého děti vstu-
povaly po skupinkách, pohodlně se uložily 
a staly se součástí úžasné podívané.

Na kupoli planetárního stanu děti po-
zorovaly představení „Jak Měsíc putoval za 
Sluncem.“ Měsíc se vydal na návštěvu za 
Sluncem, cestou po obloze potkával jednot-
livá souhvězdí – Pannu, Váhy, Štíra, Střelce, 
Kozoroha, Vodnáře, Ryby, Býka, Berana, 
Blížence, Raka a Lva, tedy všech dvanáct 
souhvězdí. Zároveň děti sledovaly zajímavý 
příběh, který vyústil v setkání se Sluncem, 
které na Měsíc čekalo u jeho domečku.

Pohádka se dětem moc líbila, děti byly 
okouzlené a plné úžasných zážitků odchá-
zely zpátky do svých tříd.

Mgr. D. Dvořáčková

(NE) VŠÍMAVOST OKLOLÍ

Chtěli bychom poděkovat všímavým spoluobčanům za zájem o své okolí a sousedy. Díky 
jejich upozornění mohla obec dvěma starším občanům pomoci k lepším životním podmín-
kám a péči. 

Je zvláštní, jak víme o sousedech , že mají novou sekačku na trávu, zvelebují bydlení, 
mají nové auto, atd. Nikoho ale nezajímá, jak vedle v domě zápolí důchodce každý měsíc 
s penězi, či zdravotně slabší občan se potýká s dennodenními fyzickými úkony. 

Proto prosím, buďme trochu vnímavější ke svému okolí. Pouhým upozorněním můžeme 
někoho udělat šťastnějším. 

Komise pro rodinu a občanské záležitosti

Pálení Čarodějnic 

V úterý 30. dubna se uskuteční tradiční Pálení Čarodějnic na hřišti TJ Sokol Dobrá. 
Všechny čarodějnice, nachystejte si košťata a přijďte se s námi pobavit. Těšíme se na všechny. 

TJ Sokol Dobrá
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Jára Cimrman: Lijavec
V neděli 10. března  jsme měli možnost 

shlédnout divadelní představení: „Jára 
Cimrman – Lijavec“ v provedení divadelní-
ho spolku Motyka z Bruzovic a okolí. K na-
šemu potěšení opět zavítali k nám do Dobré 
a vystoupili ve společenském sále základní 
školy.

Většina představení Divadla Járy Cimr-
mana je vždy složena ze dvou částí - série 
odborných referátů, týkajících se života 
a díla Járy Cimrmana a v druhé části pak 
ucelenějšího zpracování některého jeho 
díla. U hry Lijavec je toto dělení sice dodr-
ženo, ale úvodní část je prezentována jako 
beseda o hře. 

Po tzv. besedě, kde jsme se také mimo 
jiné dozvěděli, co je to herberg, či jak se 
Cimrman dostal do starobince. Zazněly také 
Cimrmanovy anekdoty ať už optické či che-
mické ba dokonce i protihabsburské jako 
například: Císařpán na poště mlácen kula-
tým razítkem do hlavy. Císař nespokojen, že 
má o kolečko víc. Úředník na poště namítá: 
„Razítko nesmí jíti mimo, nutno Vás trefi ti 
do hlavy.“

Poté následovala vlastní „hra s opravdo-
vým deštěm“. Vypráví o herbergu (útulně 
pro cestující tovaryše), kde se jedné deštivé 
noci setkává vrchní inspektor všech staro-

binců, porodní dědek Formánek, poručík 
Pihrt a mlynář. Dále zde vystupuje také ne-
ochotná paní správcová. V průběhu hry se 
dozvídáme, že se nejedná o klasické diva-
delní představení, ale o tzv. psychodrama, 
které sehrávají obyvatelé starobince pod 
Cimrmanovým vedením. Toto léčebné di-
vadlo (mimochodem Cimrmanův vynález) 
jim má pomoci vyrovnat se s psychickými 
problémy.

Publikum, znající tuto hru bylo plné 
očekávání a při kterékoli vtipné scénce oka-
mžitě zareagovali jak jinak než-li smíchem. 
Tudíž si troufám říct, že určitě nebylo zkla-
máno nýbrž potěšeno a pobaveno na konci 
dalšího týdne. Na konci mou domněnku po-
tvrdil i ohlušující potlesk velmi početného 
publika. 

Jistě jste si všimli, že bylo vybíráno 
dobrovolné vstupné, jehož výtěžek ve výši 
5 600 Kč poputuje opět na účet nadace Bez 
Mámy. Obrovské díky všem, kteří přispěli. 
:-)                                                                   

Za Doberský kulturní spolek
Veronika Vroblová
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ŠPRTEC TOUR 12/13 ZAVÍTALA DO DOBRÉ
50 hráčů, 7 týmů, 6 kategorií, 75 zápasů, 

794 gólů, 18 medailistů, 1 celkový vítěz… to 
je ve zkratce numerický sumář dalšího šprt-
cového turnaje – v pořadí 4. turnaje série 
ŠPRTEC TOUR 12/13 – který se uskuteč-
nil 2. 3. 2013 na půdě domácího pořadatele 
B.H.C. Dobrá – v multifunkčním sále při 
ZŠ v Dobré.

Nebývalá a rekordní účast (největší tur-
naj na Severu Moravy za poslední 3 roky) 
dávala jasnou odpověď, že hlad a chuť po 
šprtci je po dlouhé zimní pauze (od před-
chozího turnaje uplynuly již 3 měsíce) na-
tolik obrovský, než aby nechal kohokoli 
s plastovou hokejkou v ruce a hracími ka-
meny odpočívat v klidu rodinného krbu.

Šprtec Partyja Ostrava, Future, CSVČ 
J.Boska Havířov, DDM Fontána Bohumín, 
Vsetín Jokers, KSH Sever Zábřeh a domá-
cí B.H.C. Dobrá, kterou reprezentovalo 15 
hráčů. 

Všechny tyto kluby vyslaly do turnaje to 
nejlepší, co v danou chvíli měly k dispozici 
a postaraly se tak o úžasný kulturně-sportov-
ní zážitek, plný rivality, ale vše v rámci fair-
play a v přátelské a pohodové atmosféře. 

Nebýt svátků/školních prázdnin v Pol-
sku, mohlo nás být ještě o něco více, ale i tak 

jsme se opravdu nenudili a nevšedních mo-
mentů bylo během šptrcového „maratonu“ 
k vidění více než dostatek. 

K rivalitě přispěla i účast některých bý-
valých matadorů doberského šprtce v kon-
kurenčním týmu Vsetín Jokers, motiva-
ce porazit jeden druhého byla tedy ještě 
o kousek větší... Naším cílem však bylo, aby 
vyhrála DOBRÁ NÁLADA – a to se vskutku 
povedlo. 

Po herní stránce opravdu bylo na co 
koukat – vždyť jména jako Kováč, Palatka, 
Pelikán, Sita, Hájek, Urbášek, Svoboda, 
Grabinská, ad. – to jsou pojmy samy o sobě 
a jejich vizitky zárukou nevšedního zážitku 
již dopředu.

Opět se, jako vždy, bojovalo v 6 katego-
riích (družstva, celkové pořadí, muži, ženy, 
junioři, žáci) – rozdalo se tedy 18 medailí 
a trofejí. 

Pozitivem je, že všechny kategorie byly 
velmi kvalitně obsazeny, žádná z kategorií 
nebyla „pouze do počtu“. 

V sále to místy neskutečně dunělo, 
byli jsme svědky velkých i malých vítěz-
ství, zvratů – ale věřím, že nikdo se nako-
nec necítil jako poražený, protože vyhrálo 
to nejdůležitější – CHUŤ A RADOST ZE 
HRY a – jak jsem již zmínil výše – DOBRÁ 
NÁLADA… Jak vždy dodávám, konečné 
výsledky jsou důležité až na posledním mís-
tě, ale pro pořádek :-) Turnaj ovládl Michal 
Urbášek z KSH Sever Zábřeh, který ztratil 
pouhý půlbod (6 výher, 1 remíza), před Li-
borem Sitou (Future) a Adamem Bilkem 
(Vsetín Jokers). V žácích nám udělali opět 
velkou radost Petr Hadaščok s Jakubem 
Sklářem (oba B.H.C. Dobrá), kteří obsadili 
2. a 3. místo za vítězným Filipem Caránkem 



(CSVČ J. Boska Havířov). Ještě prestižněj-
ším než celkové pořadí jednotlivců se vždy 
stává souboj družstev. Do posledního kola, 
posledního zápasu to byly nervy, pořadí 
se přelévalo, ale nakonec si vítězství v této 
„kolektivní“ kategorii odváží tým Future, 
druhé místo obsadili Vsetín Jokers, třetí pak 
Šprtec Partyja Ostrava. Konkurence byla 
tentokráte pro B.H.C. Dobrá nad její reálné 
síly a domácí vybojovali až 4. místo – ovšem 
nesmutníme, turnaj byl pro nás opět velkou 
zkušeností, zkouškou charakteru týmu a cíl 
– užít si turnaj s chutí – nám vyšel. Navíc 
v průběžném pořadí Šprtec Tour držíme 
v družstvech 2. místo a v jednotlivcích neo-
mylně okupuje již od 1. turnaje vedoucí po-
zici náš Dalibor Hájek. :-) Na turnaj zavítal 
také pan starosta Jiří Carbol, v závěru jsme 
si všichni užili předání ocenění z rukou pana 
místostarosty Milana Stypky a po turnaji 
jsme ještě dlouho debatovali, jednali, bavili 
se i slavili :-)

Rád bych na závěr poděkoval všem, kte-
ří se na nevšedním zážitku podíleli – všem 
zúčastněným týmům a hráčům, každému, 
kdo pomohl při přípravách turnaje a pod-
poruje klub B.H.C. Dobrá nejen nyní, ale 
dlouhodobě. Děkuji všem těm viditelným 
i neviditelným, díky Vaší obětavosti a nezištné

spolupráci si můžeme dávat další a další 
úkoly, plnit je, hrdě Dobrou reprezentovat 
a zviditelnit ji.  Turnaj se stal opět tou nej-
lepší vizitkou pro sport s názvem „šprtec“.

DĚKUJEME A TĚŠÍME SE
SPOLEČNĚ S VÁMI NA DALŠÍ 
ŠPRTCOVÉ ZÁŽITKY...

Statistiky turnaje (vzhledem k jejich 
rozsahu uvádíme pouze průřez, podrobněj-
ší info je k dispozici na webu klubu B.H.C.: 
http://sprtec-dobra.wgz.cz).

Pořadí družstev turnaje:
1. Future – 24 bodů
2. Vsetín Jokers – 23,5 b.
3. Šprtec Partyja Ostrava – 20,5 b.
4. B.H.C. Dobrá – 19 b.
5. CSVČ J.Boska Havířov – 18 b.
6. DDM Fontána Bohumín – 9 b.
7. KSH Sever Zábřeh – 6,5 b.

Celkové pořadí jednotlivců:
1. Michal Urbášek (KSH Sever Zábřeh)
2. Libor Sita (Future)
3. Adam Bilko (Vsetín Jokers)
4. Michaela Grabinská (Future)
5. Josef Svoboda (Vsetín Jokers)
6. Dalibor Hájek (B.H.C. Dobrá)
…
20. Petr Hadaščok (B.H.C. Dobrá)
21. Miroslav Šebestík (B.H.C. Dobrá)
22. Vlastimil Kalmus (B.H.C. Dobrá)
24. Vítězslav Foltýn (B.H.C. Dobrá)
…

Kategorie ŽENY:
1. Michaela Grabinská (Future)
2. Veronika Grabinská (Future)
3. Lucie Kubíková (Šprtec Partyja Ostrava)
4. Kamila Žvaková (B.H.C. Dobrá)
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Kategorie MUŽI:
1. Michal Urbášek (KSH Sever Zábřeh)
2. Libor Sita (Future)
3. Adam Bilko (Vsetín Jokers)
4. Josef Svoboda (Vsetín Jokers)
5. Dalibor Hájek (B.H.C. Dobrá)

Kategorie JUNIOŘI:
1. David Miklovič (CSVČ J.Boska Havířov)
2. Jan Wilczek (CSVČ J.Boska Havířov)
3. Vojtěch Caránek (CSVČ J.Boska Havířov)
4. Patrik Sedlář (Šprtec Partyja Ostrava)
5. Vojtěch Pískala (CSVČ J.Boska Havířov)

Kategorie ŽÁCI:
1. Filip Caránek (CSVČ J.Boska Havířov)
2. Petr Hadaščok (B.H.C. Dobrá)
3. Jakub Sklář (B.H.C. Dobrá)
4. Daniel Dvořák (CSVČ J.Boska Havířov)
5. Stanislav Tichý (CSVČ J.Boska Havířov)
6. Filip Křižák (B.H.C. Dobrá)
8. Jan Romanidis (B.H.C. Dobrá)

Následující turnaje
ŠPRTEC TOUR 12/13:
5. turnaj – 27. 4. 2013 – Havířov-Šumbark
6. turnaj – 18. 5. 2013 – Ostrava 
7. turnaj (FINÁLOVÝ) – 8. 6. 2013 - Dobrá

(podrobnější informace a kompletní statistiky turnaje i celé ŠPRTEC TOUR jsou k dispozici na ofi ciálním 
webu klubu B.H.C. Dobrá http://sprtec-dobra.wgz.cz)

-  29  -



-  30  -

Mistrovství Euroregionu 
Beskydy se uskutečnilo 
v Dobré

Zatímco v Praze probíhala soutěž svě-
tového poháru dospělých judistů, sešlo se 
u nás v Dobré 260 vyznavačů tohoto sportu 
v dětských kategoriích. Třetí ročník Mis-
trovství Euroregionu Beskydy přivítal 
chlapce a děvčata z příhraničních oblastí 
Česka, Polska a Slovenska. Dvě tělocvičny 
základní školy se zcela zaplnily soupeřícími 
sportovci a přihlížejícími diváky. Slavnost-
ního zahájení jednoho z prestižních tur-
najů v kraji se zhostili předsedkyně Re-
gionu Beskydy, senátorka Eva Rychtrová 
a starosta obce Dobrá Jiří Carbol za pří-
tomnosti paní ředitelky Radky Otipkové 
a dalších významných hostů. Nejpočetněj-
ším soutěžícím kolektivem byl pochopitelně 
oddíl školního kroužku z Dobré, posílený 
judisty ze základen Frýdku-Místku a Raš-
kovic. Také díky nim potvrdil roli favorita 
v soutěži klubů a v celkovém hodnocení zví-
tězil velkým bodovým rozdílem před judisty 
z Femaxu Hranice a třetím Baníkem Ostra-
va. Ze zahraničních klubů se nejlépe umísti-
la mládež z Dubnice a 1JC Pezinok. Výborný 
výkon předvedli především naši nejmladší 
benjamínci, kteří jsou na soutěži tradičně 
nejpočetnější kategorií. Radost i smutek 
nejmenších bojovníků se často proměni-
ly v slzy. Vždy však přišla pochvala rodičů 

a trenérů za statečnost nebo výborný výkon. 
Starší a zkušenější závodníci již dokážou 
emoce potlačit a tak vítěz přijme upřímné 
blahopřání od poraženého. V bojích po-
kročilých judistů se předvedli také mistři 
a zástupci státních reprezentací, což vý-
znamně přispělo ke kvalitní konkurenci 
a zvýšení prestiže soutěže. Příjemné pro-
středí a dobrá práce pořadatelů přispěla 
k hladkému průběhu setkání mládeže. Ví-
tězný kolektiv judistů získal 31 medailo-
vých umístění a vybojoval 72 vítězných 
utkání. 

Hlavní trenérka klubu Pavla Prőllová 
řekla „Soutěž byla velmi dobře obsazená 
a všechny kluby přivezly ty nejlepší borce. 
Silná konkurence byla především v kate-
gorii nejmladších benjamínků. Proto mám 
velkou radost z úspěchu našich chlapců 
a děvčat, kteří potvrdili, že patří k nejlep-
ším v kraji a pokud vydrží, čeká je světlá 
budoucnost. Každý tak výrazný úspěch nám 
přivádí další zájemce o trénink juda. Nábor 



3/2013

-  31  -

do školního kroužku probíhá nepřetržitě 
v průběhu celého roku“. Poděkování za vý-
borný průběh akce patří především kolek-
tivu dobrovolných pracovníků z řad rodičů 
a přátel klubu, bez jejichž pomoci bychom 
se neobešli.

Titulů mistra Euroregionu Beskydy 
vybojovali ve svých kategoriích Alex Del-
mar a sestry Eliška a Karolína Kubíčkovy . 
Bronzové medaile získali Filip Žídek, Niko-
la Šimková, Daniel Šimek, Natálie Majdlo-
chová, Luděk Kubíček, Šimon Klíma, Kamil 
Kisza a Petr Karásek. (Všichni jsou členy 
základny v Dobré.)

Výročního setkání se 
zúčastnilo 180 rodičů 
našich členů a přátel 
klubu

Vyhodnocení sezóny 2012 se konalo 
poslední únorový víkend v kulturním sále  
ZŠ Dobrá. Toto setkání je novou formou 
ukončení sezóny, která nahradí plesy z mi-
nulých let. Akce se zúčastní výhradně čle-
nové klubu (jejich rodiče) a pozvaní hosté.  
Z nabídnutého programu zaujaly přede-
vším ukázky dětí ze školního kroužku, které 
byly provedeny v nové choreografi i a patřily

k nejhezčím za poslední období. Potom už 
následovala volná zábava. Perfektní muzika 
Michala Blažka, výborné jídlo ze školní ku-
chyně, další noční představení a především 
skvělí hosté. Děkujeme všem zúčastněným, 
rodičům, kteří nás podpořili a pochopili, že 
akce je určena především pro ně.  Děkujeme 
rodičům, kteří se podíleli na přípravě a or-
ganizaci akce.

Úspěšně jsme zahájili 
projekt Baby - juda
v mateřské školce Dobrá 

Více než dvacítka nejmenších dětí se 
zapojila do projektu, který má přispět 
k zvýšení zájmu o sport především u skupi-
ny předškoláků a zajistit přirozený nábor do 
navazujícího sportovního kroužku v první 
třídě základní školy. V posledním období se 
projevuje snížený zájem nejmladších školá-
ků o sportovní aktivity, což je zapříčiněno 
upřednostněním pohodlnějšího a levnějšího 
trávení volného času u počítačových her. 
Někdy je na vině také obava rodičů o zvlád-
nutí školní výuky a potřeba domácí přípra-
vy. Obojí je však velkým omylem. Podceňo-
vání sportovní a pohybové průpravy může 
mít zejména v dnešní době pro mnoho dětí 
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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.

fatální následky. Tyršovo heslo „Ve zdravém 
těle zdravý duch“ je platnější než kdykoli 
v minulosti. Děti ze školky se formou zá-
bavných her učí základům gymnastiky 
a orientaci v pohybu. Pod vedením zku-
šených trenérů děti posilují vlastním tě-

lem a získávají návyky koordinace pohybu 
v rychlosti při společném soutěžení. Stále 
se mohou přihlásit další zájemci. Informace 
mohou rodiče získat od učitelek v mateřské 
školce, nebo na tel. č. 605 513 443.

Starší přípravka postoupila
do fi nále zimní ligy…

V neděli 10. března 2013 odehrála starší 
přípravka pod vedením Kamila Zíchy dodat-
kovou baráž v brušperské hale. Klukům se 
podařilo baráž vyhrát a tím si zajistili účast 
ve fi nále zimní ligy. 

Výsledky Dobré v baráži:

Dobrá - Nošovice  6:0 
Dobrá - Jablunkov  2:0 
Dobrá - Bystřice  4:0
Dobrá - Petřvald  0:2 
Dobrá - Brušperk  2:0
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Tabulka baráže:
Brušperk 10. března 2013 – starší přípravka

Poř. Družstvo z v r p Skóre body kód  

1. Dobrá „D“ 5 4 0 1 14:2 12 BX1 finále
2. Jablunkov „C“ 5 3 0 2 7:6 9    
3. Bystřice „C“ 5 2 2 1 5:4 8    
4. Petřvald „C“ 5 2 1 2 5:3 7    
5. Brušperk „E“ 5 1 2 2 1:5 5    
6. Nošovice „A“ 5 0 1 4 1:13 1    

Muži Dobré vyhráli
zimní turnaj
ve Vřesině…

V zimní přípravě se doberští muži zú-
častnili zimního turnaje na umělé trávě ve 
Vřesině u Ostravy. Turnaj byl kvalitně ob-
sazen týmy z 1. A třídy, 1. B třídy a okre-
su. Celkem Dobrá odehrála 7 zápasů a ani 
v jednom z nich nenašla přemožitele. Nej-
lepším doberským střelcem v turnaji se stal 
Petr Rajnoch s 8 brankami. 

Výsledky Dobré v turnaji:

Dobrá - Ostrava Jih  8:2
Dobrá - Koblov 2:1
Dobrá - Vřesina  4:3
Dobrá - Vratimov  7:5
Dobrá - Vítkovice U19  5:1
Dobrá - Kateřinice 4:3
Dobrá - Petřvald n. M.  3:0

Více aktuálních informací o fotbalovém
dění v Dobré naleznete na webu

www.sokoldobra.cz.
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Rozpis mistrovských utkání 1. B třídy sk. C
jaro 2012/2013 TJ Sokol Dobrá „A“ muži

DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ – HOSTÉ   HŘIŠTĚ

23. 3. 2013 SO 15.00 Dobrá „A“ - Dolní Datyně tráva
30. 3. 2013 SO 15:30 Dobrá „A“ - Fryčovice „A“ tráva 
  7. 4. 2013 NE 15:30 Jablunkov  -  Dobrá „A“  tráva 
13. 4. 2013 SO 16:00 Dobrá „A“ - Staříč    tráva 
20. 4. 2013 SO 16:00 Sedliště - Dobrá „A“ tráva 
27. 4. 2013 SO 16:00  Dobrá „A“ - Nýdek   tráva 
  4. 5. 2013 SO 16:30 Mosty - Dobrá „A“  tráva 
11. 5. 2013 SO 16:30 Dobrá „A“ - Horní Suchá   tráva 
18. 5. 2013 SO 17:00 Doubrava  - Dobrá „A“ tráva 
25. 5. 2013 SO 17:00 Dobrá „A“ - Hnojník  tráva 
  2. 6. 2013 NE 17:00  ČSAD Havířov  - Dobrá „A“ tráva 
  9. 6. 2013 NE 17:00 Hrádek - Dobrá „A“  tráva 
15. 6. 2013 SO 17:00 Dobrá „A“ - Dobratice  tráva 

Rozpis mistrovských utkání Okresní soutěže
jaro 2013 TJ Sokol Dobrá „B“ muži

DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ – HOSTÉ   HŘIŠTĚ

24. 3. 2013 NE 15:00 Vendryně „B“ - Dobrá „B“      tráva 
31. 3. 2013 NE 14:00 Dobrá „B“ - SK Nošovice Lhoty tráva
  7. 4. 2013 NE 15:30 Návsí - Dobrá „B“  UT tráva 
14. 4. 2013 NE 14:00 Dobrá „B“ - Sedliště „B“  tráva 
20. 4. 2013 SO 16:00 Vojkovice - Dobrá „B“ tráva 
28. 4. 2013 NE 14:00 Dobrá „B“ - Fryčovice „B“   tráva 
  5. 5. 2013 NE 16:30 Janovice - Dobrá „B“   tráva 
  8. 5. 2013 ST 16:30 Kunčice p.O. - Dobrá „B“ tráva 
15. 5. 2013 ST 14:00 Dobrá „B“ - Chlebovice tráva 
19. 5. 2013 NE 17:00 Milíkov - Dobrá „B“  tráva 
26. 5. 2013 NE 14:00 Dobrá „B“ - Paskov  tráva 
  1. 6. 2013 SO 17:00 Tošanovice - Dobrá „B“  tráva 
16. 6. 2013 NE 14:00 Dobrá „B“ - Pržno  tráva 

Rozpis zápasů Dobré pro jarní část sezóny 2012/2013…
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Rozpis mistrovských utkání Okresního přeboru sk. A
 jaro 2013 TJ Sokol Dobrá dorost

DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ – HOSTÉ   HŘIŠTĚ

30. 3. 2013 SO 13:00 Palkovice - Dobrá  tráva 
13. 4. 2013 SO 13:45 Dobrá - Raškovice   tráva 
20. 4. 2013 SO 16:00 Janovice - Dobrá  tráva 
27. 4. 2013 SO 13:45 Dobrá - Sedliště   tráva 
  4. 5. 2013 SO 14:00 Čeladná - Dobrá tráva 
11. 5. 2013 SO 14:15 Dobrá - Kozlovice  tráva 
18. 5. 2013 SO 14:45 Fryčovice  - Dobrá tráva 
25. 5. 2013 SO 14:45 Dobrá - Metylovice tráva 
  1. 6. 2013 SO 14:45 Václavovice - Dobrá tráva
  9. 6. 2013 NE 14:30 Řepiště (Lískovec) - Dobrá   tráva
15. 6. 2013 SO 14:45 Dobrá - Hukvaldy  tráva 

Rozpis mistrovských utkání Krajské soutěže sk. C
jaro 2013 TJ Sokol Dobrá  starší a mladší žáci

DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ – HOSTÉ   HŘIŠTĚ

  6. 4. 2013 SO 9:30/11:45 Bohumín - Dobrá  tráva 
14. 4. 2013 NE 10:15/12:00 Dobrá - ČSAD Havířov tráva 
20. 4. 2013 SO 9:00/10:45 Petřvald u Karviné - Dobrá tráva 
28. 4. 2013 NE 10:15/12:00 Dobrá - Frydlant n.O. tráva 
  4. 5. 2013 SO 9:00/10:45 Horní Suchá - Dobrá    tráva 
12. 5. 2013 NE 10:15/12:00 Dobrá - MFK Havířov „B“ tráva 
18. 5. 2013 SO 9:00/10:45 Inter Petrovice - Dobrá   tráva 
25. 5. 2013 NE 10:15/12:00 Dobrá - Lokomotiva Petrovice tráva 
  2. 6. 2013 NE 10:15/12:00 Dobrá - MFK Karviná „C“  tráva 
  9. 6. 2013 NE 9:00/10:45 Slavia Orlová „B“ - Dobrá  UT
16. 6. 2013 NE 10:15/12:00 Dobrá - Baník Albrechtice tráva 
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potraviny manželů Romanidisových, auto-
služby Nondek-Mlčák, paní Marcela Duží-
ková, Zdravá výživa paní Soni Jerglíkové, 
lékárna „Zdraví, kožešnictví paní Jany Bře-
zinové, Vietnamce Hance, JZD Nošovice, 
Kačabar, pivovar Radegast, Hyundai Nošo-
vice.

Děkujeme taktéž našemu hospodskému 
panu Carbolovi za vzornou obsluhu a výbor-
né jídlo, čistotu a teplo, kde se nám příjem-
ně sedí.

Na závěr bych chtěla popřát všem pevné 
zdraví.

Předsedkyně Marie Biolková

pořádala Výroční členskou schůzi dne 
12. 3. 2013 na „Špici“, kdy se nás na této 
akci sešlo celkem 75 členů. Přátelsky jsme 
si poseděli a popovídali a byli jsme rádi, že 
jsme se sešli v tak krásném počtu. Někteří 
mezi nás nemohli přijít, neboť jim to jejich 
zdravotní stav nedovolil. Tak jsme si na ně 
alespoň vzpomněli.

Dále bychom poděkovali našim přízniv-
cům, kteří buď fi nančně nebo materiálně 
podporují již řadu let naši činnost. Jsou jimi:
paní Slávka Poláková s rodinou, pekárna 
pana Milana Hlisnikovského, obuv a vi-
notéka paní Jany Šulíkové, obuv paní Jany 
Růžičkové, řeznictví pana Zdeňka Carbola, 

Plán činnosti na 2. čtvrtletí Klubu seniorů

Svaz tělesně postižených, Místní organizace Dobrá

Středa   3. 4. Turnaj v bowlingu, místo konání Klub stolárna Frýdek.
  Sraz na nádraží ČD ve 14:00 hodin, odjezd do Frýdku.
 
Středa 17. 4. Výšlap na Kohútku s degustací místního piva.
  Odjezd autobusu z Dobrá střed ve 14:53 hodin na zastávku
  Pod Prašivou, pak kolem Prašivé na Kohútku.
  
Středa 15. 5. Oslava Dne matek v klubovně seniorů. Začátek v 15:00 hodin.
 
Středa 29. 5. Smažení vaječiny. Sraz v Kačabaru v 15:00 hodin. Vejce, pažitku
  a dobrou náladu sebou. Bude se vybírat na zájezd 150,-Kč.
 
Středa 12. 6. Zájezd na jižní Moravu - Punkevní jeskyně , na zpáteční cestě
                     zastávka na Svatém Kopečku. Odjezd v 7:30 od kostela.
  Cena 150,-Kč.
 
Středa 26. 6. Výlet na Bezručův srub na Ostravici. Sraz na nádraží ČD
  ve 14:00 hodin. Odjezd vlakem na Ostravice-zastávka.

Ostatní středy tj. 10. a 24. dubna, 22. května, 5. a 19. června bude klubovna 
otevřena od 15:00 hodin.
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úprava otevírací doby je nutná  z personál-
ních důvodů. 

Naše obavy, že občané budou se změnou 
nespokojeni, že jim způsobí problém, byly 
pravděpodobně naprosto zbytečné. Dosud 
se totiž na radu obce neobrátil nikdo, komu  
úprava otevírací doby v pracovní dny kom-
plikuje život. Nebo tomu tak není a nadává-
me zase jen „u piva“?

Drahomíra Gongolová

V lednovém čísle Doberských listů bylo 
zveřejněno Oznámení České pošty, s.p.
o  změně otevírací doby pošty v Dobré. Od 
1. února pošta v pracovní dny zavírá již 
v 17 hodin  a v sobotu je zavřeno úplně. Rada 
obce se tímto zabývala, protože předpoklá-
dala, že občanům pracujícím do pozdních 
odpoledních hodin může tato změna způ-
sobit velké nepříjemnosti. Oslovili jsme 
dopisem představitele  pošty a požádali je 
o vysvětlení. Pošta nám odpověděla, že 

Velikonoce 2013:
 
28. 3. Zelený čtvrtek 17.45 hod.

29. 3. Velký pátek 17.45 hod.

30. 3. Bílá sobota 19.00 hod.

31. 3. Hod Boží velikonoční    8.00 hod. a 10.30 hod.

   1. 4. Pondělí velikonoční    8.00 hod. a 10.30 hod.                                      

 
Požehnané a radostné svátky Kristova vzkříšeníPožehnané a radostné svátky Kristova vzkříšení
Vám př eje a vypr ošujeVám př eje a vypr ošuje

 P. Bohumil Vícha

Vyhovuje Vám změna provozní doby pošty v Dobré?

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

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

Info na tel. č. 736 10 10 20



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

Pekařství Kolínek,
Lučina

Přijmeme důchodkyni
na noční směny do
pekárny na Lučině,

na občasnou
výpomoc.

Podmínka je
vlastní dojezd.

Informace na
tel. č. 558 689 041

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.



Firma AUTOMOTOSLUŽBY
Nondek a Mlčák, Dobrá 66

Pomalu se blíží jaro a s ním i motoristická sezóna. Proto nečekejte
a navštivte náš autoservis a pneuservis. Naši automechanici Vám

zajistí servisní prohlídku Vašeho vozu a kompletní přezutí na letní pneu.
Naše prodejna nabízí široký sortiment letních pneumatik.

Objednat se můžete na telefonu: 558 641 453,  603 258 506,  736 538 411 

nebo na 

e-mail: automotonondekmlcak@seznam.cz

Provozní doba  Pondělí – pátek  8.00 – 17.00 hodin

    Sobota  8.00 – 12.00 hodin
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Dřevoprodej Dobrá Stodola s.r.o.  
Provozovna Vyšní Lhoty 238, 739 51 

Tel: 725 148 501 , E-mail: obchod@dobrastodola.cz 
www. dobrastodola.cz 

________________________________________________________ 
   OSB deska 3N rovná hrana   1250 x 2500   3,125 m2/ks 
Tl. 12mm rovná hrana     348 K /ks 
Tl. 15mm rovná hrana     428 K /ks 
Tl. 18mm rovná hrana     515 K /ks 
   OSB deska 4 P+D   625 x 2500   1,5625 m2/ks 
Tl. 12mm pero drážka     186 K /ks 
Tl. 15mm pero drážka     227 K /ks 
Tl. 18mm pero drážka     273 K /ks 
   Palubky obkladové smrk A/B a B/C profil Klasik  
12,5 x 96 x 3000-5000     Kvalita A/B   145 K /m2   B/C   104 K /m2 
15 x 121 x 3000-5000      Kvalita A/B   174 K /m2   B/C   124 K /m2 
19 x 121 x 3000-5000      Kvalita A/B   211 K /m2   B/C   148 K /m2 
   Palubky podlahové smrk A/B a B/C profil Klasik  
24 x 146 x 3000-5000     Kvalita A/B   284 K /m2 
28 x 146 x 3000-5000     Kvalita A/B   326 K /m2 

CENY JSOU UVEDENY V ETN  DPH 
VÍCE INFORMACÍ NA STRÁNKÁCH FIRMY – www.dobrastodola.cz, tel. 725148501 
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 m sí ní slosování o ceny  

 ubytování 

 whirlpool 

 d tské h išt  

 
AKCE DUBEN 
SLEVA 20% 

P i zakoupení 10h 
bodové permanentky 

do 13. 5. 2013 
cena pouze 

  720,-

Dne 13. 4. 2013 Vás srde n  zveme na oficiální zahájení 
letošní sezóny, využijte naší speciální akce a p ij te si 

tento den zahrát tenis zcela zdarma! 

Sportovní areál se nachází v katastru obce Dobrá na 
cyklostezce v blízkosti VÚHŽ – Dobrá  

Otev eno: Po – Ne 9:00 - 19:00 

Zápis do tenisové školy prob hne: 
 19.4.2013 v 16:00 

 - srde n  Vás zvou Petra a David 

Objednávky a rezervace: 

+420 725 505 205 
www.sportrelaxclub.cz 
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta

558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Martina Gorošová, 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. 4. 2013.








