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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vás pozval na 14. jednání 
zastupitelstva obce Dobrá, které je plánova-
né na 17. června 2013, od 17:00 hodin, do 
společenského sálu základní školy. Jednání 
zastupitelstva jsou přístupná široké veřej-
nosti a program bude zveřejněn také na 
všech informačních tabulích. Již dnes před-
pokládáme, že zastupitelé budou rozhodo-
vat o přijetí úvěru ve výši 8,5 milionu korun, 
na dofi nancování stavby zateplení budov zá-
kladní školy. Nejlepší nabídku na poskytnutí
úvěru nám předložila Česká spořitelna, a.s. 
V minulých dnech jsme navíc byli informo-
váni z Ministerstva životního prostředí, že 
během dvou týdnů nám konečně přijdou 
podepsané smlouvy o udělení dotace a celá 
akce bude moci začít.

Velmi chci ocenit právě proběhlý „Květi-
nový den s plackovým hodováním“, který 
uspořádali 8. května pro děti členové SDH 
(Sbor dobrovolných hasičů) společně s re-
staurací KAČABAR. Ani rozmary počasí ne-
odradily návštěvníky od účasti na této akci. 
Zájem malých účastníků byl opravdu veliký 
a tak si děti mohly vyzkoušet nejrůznější dis-
ciplíny. Všichni malí soutěžící byli nakonec 
obdarováni drobnou sladkostí a originálním 
květinovým diplomem. Návštěvníkům byly 
dále nabízeny vynikající plackové speciality 

a myslím, že celá akce se velmi vydařila. Ještě
jednou děkuji všem, kteří se na této akci 
podíleli, a především představitelce „Krá-
lovny květin“, kterou byla paní ing. Ludmila 
Baranová. 

Sportovní komise Rady Obce Dobrá 
v tomto roce připravila premiérový turnaj 
PETANQUE TOUR DOBRÁ 2013. Úvodní 
turnaj v tomto netradičním sportu proběhl 
na multifunkčním hřišti při základní škole 
v sobotu 4. května 2013. Prvního kola se 
účastnilo celkem 11 tříčlenných týmů (plus 
jeden náhradník) a všichni už se určitě těší 
na další pokračování. Do konce roku se 
uskuteční celkem čtyři turnaje a teprve pak 
budeme znát historicky první vítězný tým. 

A ještě pozvání, a to na každoroční akci 
„Noc kostelů“, která proběhne v pátek 
24. května i u nás v Dobré, v kostele sv. Jiří. 
Zahájení je v 18:30 hodin a po celou dobu 
do 23:00 bude kostel přístupný všem ná-
vštěvníkům, kdy mají možnost prohlídky 
celého kostela včetně kůru, sakristie a kap-
lí. Dále mají možnost zeptat se na cokoliv, 
co je bude zajímat a co budou chtít vědět. 
K tomu všemu je zajištěno občerstvení. 
Více informací najdete na adrese:
http://www.dobra.cz/.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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DEN DĚTÍ - 1. červen 2013
S blížícím se koncem školního roku 

nastává období tradičního svátku – svátku 
našich ratolestí, našich nejmilejších, našich 
dětí.

Ani letos obec nezapomněla a prostřed-
nictvím kulturní komise připravila pro 
všechny děti oslavy svátku se vším všudy. 
Návštěvníci se mohou těšit na celou řadu 
soutěží, her – mohou se svézt na jezdících 
zvířátkách, zaskákat si v nafukovacím hra-
du. Nebude chybět ani oblíbené „malování 
na obličej“.

Hlavní program oslav začíná v 16 ho-
din vystoupením kouzelníka s balónkovou 
show. Od 17 hodin se uskuteční defi lé sta-

Letos budou oslavy Dne dětí ve znamení – „Soutěžíme s večerníčkovými postavami“. 
Zde je výčet disciplín, na něž se můžete těšit :

 
 Bob a Bobek -> skákání v pytli mezi klobouky 
 Krteček -> šlapací auto\motokára   
       Rákosníček -> stříkání vodou
 Pat a Mat -> zatloukání kolíků 
 Děda Lebeda -> házení kroužků (záchranných kruhů) na tyč 
 Vodník Česílko -> lovení rybek
 Kocour Mikeš -> závody ve velkých botách 
  Hajný Robátko -> házení kuliček (suchý zip) na zvířátka 
 Bolek a Lolek -> jízda na kole
 Malá čarodějnice -> míchání dortu, hmota

Pro příchozí je připraveno občerstvení, pro děti spousta cen a sladkostí, k poslechu i tan-
ci všem zahraje mladá studentská kapela Master Farts. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé 
– členové kulturní a sportovní komise, skauti a Sbor dobrovolných hasičů.

DEN DĚTÍ - sobota 1. června 2013 od 14 hodin - multifunkční hřiště při ZŠ

16 hodin  -  Kouzelnická show s balónky
17 hodin  -  Historická kola v Dobré
                        (II. ročník „Setkání moravských a slezských velocipedistů v Dobré“)

rých kol, velocipedů a dalších dopravních 
prostředků – setkání moravských a slez-
ských velocipedistů, tentokráte pod názvem 
„Historická kola v Dobré“. Máte-li rádi 
tajemno, šikovné ruce kouzelníka, a jste-li 
zvědavi na stará, avšak opečovávaná a na-
blýskaná kola – neváhejte a přijďte, uvidíte 
vše a na jednom místě. Kola budou vysta-
vena k prohlédnutí i fotografování, veloci-
pedisté dobově ustrojeni, shlédnete jejich 
slavnostní jízdu po oválu s komentářem. Ne 
každý den má člověk možnost vidět KOU-
ZELNÍKA spolu s historickými KOLY na 
jednom místě. Snad se bude jednat o zají-
mavý zážitek. Ale nepředbíhejme…
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PETANQUE TOUR DOBRÁ 2013 ZAHÁJENA!
Člověk míní, lidé mění…
Jak jinak začít informativní článek o zcela

nové zábavě, která – zdá se – najde mezi 
našimi občany oblibu. V minulém čísle Do-
berských listů jste byli informováni o pre-
zentaci tradiční hry s koulemi, pétanque, 
zástupcům deseti složek, organizací, sdru-
žení, svazů činných na katastru obce Dob-
rá. Účast byla hojná a svědčila o obecném 
zájmu. Byl rovněž sdělen termín a místo 
prvního klání náročné PETANQUE  TOUR  
DOBRÁ  2013.

V sobotu 4. května 2013 nebylo počasí 
vůbec nakloněno připraveným týmům. Zdá-
lo se, že se první turnaj neuskuteční, ale…
vše bylo nakonec úplně jinak. Členové spor-
tovní komise rozlosovali zápasy přítomných 
11 družstev, turnaj byl krátce po 14. hodině 
zahájen a slunce osvětlilo čtyři hrací plochy 
a přinutilo účastníky k odložení svetrů a bund.
Všechny zápasy se nesly v duchu dobré zába-
vy, nouze však nebyla ani o výkřiky nadšení 
i zmaru. Emoce ovládly areál hřiště a s při-
bývajícími zápasy i časem se ukazovalo, 
kdo s jakou formou do turnaje přišel. Málo 
trénovalo družstvo základní školy – snad 

účastí paní ředitelky v příštím turnaji své 
postavení na chvostu průběžného pořadí 
učitelé zlepší. Nikterak lépe zatím na tom 
nejsou ani naši senioři nebo zdravotně po-
stižení občané. A právě tato dvě družstva 
mohou trénovat podle potřeby, volný čas by 
jim neměl dělat problém. Možná se trénink 
projeví už na příštím turnaji. A kdo je zatím 
na vrcholu? Těžko se mi to píše – ale jsou to 
reprezentanti vedení obce, následováni čle-
ny sportovní komise. Byl to však jen první 
turnaj.

A kdy se uskuteční druhý? V sobotu 
22. června 2013 – opět na multifunkčním 
hřišti při ZŠ Dobrá a zase od 14 hodin.
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Alkehol je česká rocková hudební skupi-
na. Vznikla v roce 1991, kdy se Ota Hereš 
a Petr Buneš, tehdy kytaristé thrashmetalové
skupiny Kryptor, rozhodli složit ne-trashme-
talové písně s hospodskými texty. Ústředím 
místem, kde svou tvorbu konzultovali, byla 
pražská restaurace „Na Slamníku“. Demo 
pojmenované „Hospodo, nalejvej“ dokon-
čené 25. ledna 1992 již pod názvem Alkehol 
obsahovalo 12 skladeb a bylo nabídnuto na-
hrávací fi rmě Monitor, která nabídku přija-

A L K E H O L

la. První album skupiny Alkehol bylo nahrá-
no v dubnu 1992 v nahrávacím studiu a ke 
dvanácti skladbám uvedených již na demu 
přibyly další tři písně. Kromě dvou hudeb-
níků Alkeholu se na nahrávání podílel Filip 
Robovski a Lou Fanánek Hagen. Album 
s názvem „Alkehol“ vyšlo 8. června 1992.

Po úspěchu alba Alkehol se dalšími čle-
ny skupiny stali Martin Melmus (dříve Törr) 
a Tonda Rauer. Od té doby se sestava nikdy 
nezměnila. První koncert odehrál Alkehol 

Během prvního klání jsme si všimli nad-
šených ohlasů jednotlivců i skupinek přihlí-
žejících. Dotazy se týkaly možnosti zahrát 
si. Pro tyto zájemce bude právě v tento ter-
mín – 22. června 2013 od 14 hodin – při-
praveno další - volné – hřiště. Pokud se vám 
bude chtít přijít a zahrát si turnaj s ostatní-
mi příchozími, jen připomínám – jedná se 
o tříčlenná družstva (nejlépe koule s sebou 
– nemáte-li, nevadí, dodáme…) a zahrajete 

si uzavřený turnaj mezi sebou – samozřejmě 
o ceny. Prezentace bude od 13.30 do 13.50 
hodin na místě.    

PETANQUE TOUR DOBRÁ 2013
- 2. turnaj 22. června 2013 od 14 hodin
na multifunkčním hřišti při ZŠ Dobrá

Milan Stypka
Pavel Peterek

O B E C N Í   H U D E B N Í   S L A V N O S T I

29. červen 2013
multifunkční areál při ZŠ Dobrá

Věřte nebo ne, ale myšlenka uspořádat další kulturní akci se snahou pobavit Vás, 
dát Vám možnost sejít se s přáteli, přiťuknout si na zdraví, a to vše přímo ve vesnici, 
v níž žijete, a přitom všem si poslechnout kvalitní muziku, zazpívat si, zaskákat si… tak 
tato idea vznikla v souvislosti se zlatavým mokem, tedy s pivem. Původně se mělo jednat 
o „pivní“ slavnosti, situace se však změnila, proto i v titulku čtete „hudební“ slavnosti. 
V překladu – hudba zůstává, pivo se mění. Na čepu bude to naše, Radegast!

A na koho se v sobotu 29. června 2013 můžete těšit?
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Z poloviny ženskou rockovou úder-
ku GLAYZY již asi netřeba hudby znalým 
posluchačům představovat. Stojí za nimi 
především vystoupení na vyhlášených hu-
debních přehlídkách: Colours of Ostrava, 
Noc plná hvězd v Třinci, Havířovský Inku-
bátor, Benátská noc na Malé Skále, Proti 
proudu v Moravských Budějovicích, Trn-
kobraní open air na Bílé Hlíně, dále pak 
vystoupení na festivalech menšího formátu: 
Rock park v Liptovské Osadě u Ružombero-
ka, Ropucha ve Slávnici u Púchova, Baby-
fest Praha, Trilobeat Jablunkov, Zlot Třinec, 
festival Hrachovka u Valašského Meziříčí 
a hromady motorkářských srazů. Aktuálně 
mají GLAYZY na 200 koncertních zářezů 
na území Čech, Moravy, Slovenska a Polska. 
Asi největší kuriozitou, a to i pro GLAYZY
 samotné, bylo v létě roku 2004 vystoupení 

v Duchcově (30. října 1992), kde vystou-
pil jako předkapela skupiny Kabát. Úspěch 
skupiny pokračoval vydáním desky S úsmě-
vem se pije líp v roce 1993, která vyhrála 
televizní hitparádu a po které skupina vystou-
pila ve vyprodaném sále Lucerna v Praze.

Od té doby odehrála skupina Alkehol 
stovky koncertů, několik turné, zúčastnila 
se řady festivalů a vydala níže uvedené des-
ky. V roce 2002 změnil Alkehol vydavatel-
ství a přešel k Sokol‘s Power Voice Music, 
kde jako první vyšla deska Planeta vopic.

V roce 2008 nazpívala kapela hymnu 
hokejového týmu Kometa Brno.

G L A Y Z Y

pro odsouzené v jedné z nejznámějších čes-
kých věznic Mírov.

Stylově se GLAYZY pohybují tradičně 
v rockových vodách, nově pak přes hranice 
stylů a časů, absolutně temperamentní, to 
vše okořeněno precizní rytmikou. Ke slyše-
ní již vedle klasických textových kombinací 
angličtiny, češtiny a polštiny bude tentokrá-
te také slovenština, španělština a upravené 
africké dialekty.

Složení kapely :

HELA – zpěvy
MAGDA – klávesy, zpěvy
MAJA – kytary, zpěvy
RENÉ – kytary
BOBACZ – bass
OVAR – bicí

V minulém roce se objevilo další, tento-
krát výběrové album s názvem 20 let na tahu 
(2 CD) a řadová deska Do bezvědomí. 

Kapela má 4 členy:

• Ota Hereš - hlavní zpěv, elektrická kytara

• Petr „Kuna“ Buneš - zpěv, elektrická
 kytara (doprovodná)

• Martin Melmus - zpěv, bicí

• Tonda Rauer - zpěv, basová elektrická
 kytara
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Metallica-revival Ostrava vznikla po 
dohodě zkušených muzikantů na podzim 
roku 2009 s cílem co nejlépe prezentovat 
tuto legendu po hudební stránce, s důrazem 
na kvalitní a věrný zpěv. Do konce roku 2010 
stihla kapela odehrát mnoho úspěšných 
koncertů, nejen po hudebních klubech, ale 
například i na motosrazu v Sedlnici.

V roce 2011 prošla kapela zásadními 
změnami ve složení, z osobních důvodů 
odešli v poklidné atmosféře Luděk Jaša 
a Robert Heinz, na místo kytary a baskytary 
nastoupili zkušení, Metallicou silně ovlivně-
ní muzikanti Jan Macura a Zdeněk Procház-
ka. Do léta 2011 kapela opět velmi úspěšně 
koncertovala a to i mimo Českou republiku.

Olomoucká skupina AC/DC revival - 
Bon Scott memorial band vznikla v roce 
2001.

Nejedná se však o další zpackaný plagiát,
kterých je u nás v poslední době už víc než 

Nejvěrohodnější podání skladeb Ram-
mstein včetně charakteristické pyrotech-
nické show! Za Rammstern mluví mno-
ho odehraných koncertů v ČR i zahraničí, 
profesionalita hráčů, ale především hodně 
nabušený playlist peckami nejkontroverz-
nější evropské skupiny!

Rammstern vznikl jako pokračování 
Rammstein.CZ po nátlaku originální sku-
piny Rammstein a nečekaných problémech 
s ochrannou známkou.

M E T A L L I C A   R E V I V A L   CZ

AC/DC REVIVAL –  BON SCOTT MEMORIAL BAND

R A M M S T E R N

V červenci roku 2011 došlo ke změne 
v obsazení na postu el. kytary. Vaška Mo-
cha, který uspěšně absolvoval konkurz do 
legendární ostravské kapely Salamandra, 
nahradil jím i námi vybraný, nadějný kyta-
rista Honza Pniak.

Začátkem srpna 2011 došlo kvůli zásad-
ním neshodám v kapele ke změně na pos-
tu hlavního zpěváka. Novým zpěvákem se 
zhruba o měsíc později po pečlivém výběru 
stal Tomáš‚ “Kuře“ Foldyna. Dlouhovlasý, 
bloďatý a vysoký drak, jehož hlas je až nero-
zeznatelný od Jamese Hetfi elda. S Tomášem 
jako zpěvákem odehrála kapela do konce 
roku 2 koncerty.

dost. Již z názvu je zřejmé, že hlavním zá-
měrem olomouckých muzikantů bylo rea-
lizovat projekt, který by všem nadšencům, 
fanouškům a obdivovatelům starých AC/DC
připomněl a znovu oživil tak výraznou a ne-

A samotní členové o sobě: 
„OČEKÁVAT OD NÁS MŮŽETE:

- Pekelné zpestření Vaší akce!
- 6 hráčů na pódiu
- Až 100 minutový program
- Nejvěrohodnější hudební napodobení
- Samply, na nichž se podíleli profesionálové 
   z EU
- Pódiovou pyrotechnickou show s certifi ko-
   vaným pyrotechnikem
- Seriózní a odpovědný přístup.“
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zapomenutelnou osobnost zpěváka skupiny 
AC/DC – Bona Scotta.

Aby vše fungovalo, tak jak má, bylo nut-
né skvěle zvládnout dva hlavní pilíře kape-
ly, na kterých stojí celá její hudební show 
– zpěváka a sólového kytaristu. Neuvěřitel-
ně věrohodný hlas zpěváka Mirka Matušů, 
dokonale zahrané sólové party zkušeného 
kytaristy Pavla Andree, obojí pak umocněné 
skvěle pracující rytmickou sekcí v čele s ky-
taristou Michalem Ručilem, baskytaristou 
Milošem Lounem a bubeníkem Liborem 
Spurným – to vše řadí skupinu AC/DC revi-

val – Bon Scott memorial band mezi přední 
a nejvyhledávanější revivalové projekty u nás.

Skupina již několik let vystupuje v roc-
kových klubech v celé ČR, motorkářských 
srazech a letních festivalech. Její koncert-
ní vystoupení trvá déle než 2 hodiny a hity 
Highway To Hell, T.N.T, Whole Lotta Rro-
sie, Touch To Much, Dirty Deeds Done 
Dirt Cheap, Let There Be Rock, Jack, Shot 
Down In Flames, Sin City a další vás v podá-
ní zpěváka kapely téměř dokonale přenesou 
do 70. let minulého století.

Milan Stypka

Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů

Opět nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpadů. Sběr bude zajiš-
těn přistavením velkoobjemového kontejneru na stanoviště „Za obecním úřadem“ (u garáže):

 Přistavení kontejneru:  v pátek dne 31. 5. 2013 
 Odvoz kontejneru: v pondělí dne 3. 6. 2013

 Přistavení kontejneru:  v pátek dne 14. 6. 2013 
 Odvoz kontejneru: v pondělí dne 17. 6. 2013

Kontejner bude označen cedulí „Určeno ke sběru biologicky rozložitelných odpadů“ 
včetně informací, co lze do kontejneru odložit:

 

Prosíme občany, aby do kontejneru odkládali pouze kompostovatelné odpady dle uvede-
ných pokynů. V případě, že bude biologicky rozložitelný odpad znečištěn nežádoucími od-
pady např. objemnými, nebezpečnými odpady apod. nebude Frýdecká skládka, a.s. schopna 
tento odpad využít, ale bude nutno jej odstranit uložením na skládce.

NEVHAZUJTE!!!      
-  větve z ořezu stromů a keřů
-  odpady živočišného původu
-  tekuté nebo kašovité odpady
-  odpady v obalech
-  stavební odpady
-  jiné odpady (sklo, plasty, kovy apod.)

UKLÁDEJTE 
-  trávu, seno
-  listí, jehličí
-  zbytky ovoce a zeleniny
-  piliny
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Jsme rádi, že jste si již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, 
který stává za obecním úřadem. Podle sdělení pracovníků Frýdecké skládky a.s. se akce po-
dařila a nepokračovat v ní by jistě nebylo správné. Proto směle pokračujme!

Následující upozornění zde umisťuji proto, že se opět množí počet občanů, kteří nedbají 
zákazu a o nedělích a svátcích ruší okolí hlukem spojeným s řezáním, sekáním trávy apod. 
Níže je uveden výňatek z příslušné Obecně závazné vyhlášky pro naši obec. Doufám, že si 
připomínku zákazu někteří občané vezmou k srdci a ustanou v rušení okolí v předmětných 
dnech a časech.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 - K zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku

Noční klid v obci a jiné opatření před hlukem
1. Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 hodin do 6:00 hodin. V tomto čase je povinností 
 každého zachovat klid a omezit hlučné projevy. 
2. Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době 
 od 6:00 do 22:00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způso-
 bujících hluk např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. 
                                                                                                        

Milan Stypka

Jarní koncert vážné hudby
Jaro už ťuká na dveře. Většina z nás chtě-

la stihnout udělat co nejvíce na zahrádce..., 
ale ti, kteří přišli mezi nás 22. 4. 2013, a ne-
bylo nás nejméně, uslyšeli krásné skladby 
z pohádek, z populární i „vážné“ hudby.   

Na závěr žáci ze Soukromé hudební 
výuky a studenti Janáčkovy konzervatoře 
a gymnázia v Ostravě společně zahráli a po-
přáli všem posluchačům krásný den sklad-
bou - Oh Happy Day. 

Všichni účinkující se velmi snažili, za to 
jim moc děkuji i jejich rodičům. Obec Dobrá 
si pro ně připravila občerstvení.

Chci poděkovat také za spolupráci obci 
Dobrá s panem místostarostou Mgr. Mila-
nem Stypkou, zvukařům, kulturní komisi 
a dalším.

Nechcete se příště přijít podívat i Vy?

Miriam Dýrrová
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KLADINA/HRAZDA - kurz pokračuje!
V měsíci květnu se uskuteční další setká-

ní ve společenském sále při základní škole 
– termín květnového setkání je 28. 05. 2013 
od 15 hodin. 

Termín v měsíci květnu je následující: 
11. června 2013 (pozor – jedná se o úterý),
vždy se začátkem v 15 hodin. Vezměte si 
s sebou podložky a cvičební úbor (oděv, 
v němž se cítíte dobře a uvolněně). 

Současně bychom nejen účastníky kur-
zu, ale i všechny ostatní zájemce, rádi po-
zvali v neděli 2. června 2013 ve 14 hodin 
do multifunkčního areálu při základní ško-
le, kde bude slavnostně zahájeno cvičení na 
nářadí – své umění předvede také tatínek 
naší paní cvičitelky, pan Nuno Cobra.

Brazilec Nuno Cobra se více jak 50 let 
věnuje tréninku lidí, atletů, podnikatelů, 
s cílem získání kvalitnějšího života. Byl 10 
let trenérem Ayrtona Senny - brazilského 
pilota Formule 1. Napsal knihu „Semínko 
vítězství“, které se již prodalo více jak 500 
tisíc výtisků, kde popisuje svůj příběh a for-
mování své metody, která se opírá o 3 zá-
kladní pilíře - pohyb, stravu a spánek.

V dnešní době, ve svých 74 letech před-
náší a trénuje lidi, skupinově i jednotlivce, 
po celé Brazílii.

Pavel Slováček
Milan Stypka 

UPOZORNĚNÍ  
V minulých dnech se v lokalitě u pekárny objevil výjimečný nešvar. Do jedné ze zahrad 

byly několikrát po sobě – vždy o víkendu - vhozeny zbytky uzenin. Majitelka psa se obává, 
že by tyto zbytky mohly být kontaminovány a po požití by mohly zvířeti (zvířatům) způsobit 
zdravotní obtíže. Protože jsou známy případy otrávených návnad a následně uhynulých psů, 
žádáme Vás, abyste dbali o své miláčky, nepouštěli je z vodítka. Rovněž bychom přivítali 
informaci, která by nás přivedla k viníkovi. Děkujeme. 

Vítání občánků
V sobotu 27. 4. 2013 jsme přivítali v obřadní síni zdejšího obecního úřadu naše nej-

menší za nové občánky obce Dobrá. S rodiči a příbuznými se k obřadu dostavilo 5 děvčat 
a 3 chlapci. Po slavnostním přivítání a podpisu do pamětní knihy následovalo předání 
dárečku, kytičky a nechybělo ani tradiční focení našich nejmenších. Všem dětem přejeme 
hodně zdraví, štěstí, radosti  a hlavně trpělivé rodiče.

Termín jednání Zastupitelstva obce Dobrá: 17. 6. 2013 v 17.00 hodin,
společenský sál Základní školy Dobrá.
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UPOZORNĚNÍ  
Upozorňujeme všechny zájemce o využití multifunkčního areálu při Základní škole Dobrá,

že tento – celý – bude dne 15. června 2013 (sobota) – uzavřen pro veřejnost z důvodů
konání akce společnosti GLOVIS.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
POPLATEK  ZA  ODPADY  JE  MOŽNO  UHRADIT

 V  PRŮBĚHU  ROKU, NEJPOZDĚJI  VŠAK  DO  KONCE SRPNA  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

 Číslo účtu: 168 197 5309/0800
 VS: 1337 + čp

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá se uskuteční i v příštím roce vždy první středu v měsíci, tj. 5. 6. 2013,  
3. 7. 2013, 7. 8. 2013 vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, 
zasedací místnost č. 21 – bývalé foto.

Informační leták fi nančního úřadu pro poplatníky daně z nemovitostí

Informace k zasílání složenek pro platby 
daně z nemovitostí od roku 2013

Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů zpracovávány centrálně 
a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou fi rmou. Zasílána je standardní 
složenka typu A, podléhající poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty.
   Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 fi nančních úřadů se síd-
lem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí 
vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) 
prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy spisy poplatníků. Tím se 
výrazně změnila správa daně z nemovitostí, neboť od 1. 1. 2013 je daň z nemovitostí slouče-
na do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje.
   Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v obvodech místní 
působnosti dvou nebo více fi nančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města 
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Prahy a jednoho nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto 
fi nanční úřady.
   Pro platbu daně z nemovitostí u každého z dotčených fi nančních úřadů je poplatníkovi 
daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto fi nančního úřadu činí nejvýše 
5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve 
dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to 
v termínu první splátky daně.
  Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného fi nančního 
úřadu (tj. toho fi nančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost nachá-
zí), kterému je příslušná platba určena. Upozorňujeme, že čísla účtů fi nančních úřadů, 
vzniklých od 1. 1. 2013, se liší od čísel účtů původních fi nančních úřadů, existujících 
v r. 2012. Tuto skutečnost musí poplatník zohlednit, platí-li daň bezhotovostně, např. 
trvalým platebním příkazem.

Na alonži složenky jsou uvedeny tyto důležité údaje:

• celková výše daně z nemovitostí na rok 2013,
• výše a termíny splatnosti splátek,
• spravující územní pracoviště fi nančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis 
• k dani z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s fi nančním úřadem.

   Z důvodu probíhajících organizačních změn Finanční správy ČR není na alonži slo-
ženky uveden stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek 
na dani z nemovitostí.
   V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách fi nančních úřadů jsou 
složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti fi nančních úřadů. Proto je 
potřeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky sou-
časně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději 
do 25. května 2013.
   Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočte-
ná daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém 
přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromad-
ným předpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z nemovitostí na rok 2013 již 
před obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně a k dopla-
cení případného rozdílu.
   Ve specifi ckých případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány 
(např. prostřednictvím obcí) jednotlivými fi nančními úřady. Tuto možnost mohou jednotli-
vé fi nanční úřady zvolit podle konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného 
a efektivního doručení složenek poplatníkům.
   Důležité upozornění: Adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenka-
mi, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasí-
lání jiné korespondence fi nančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně 
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příslušný fi nanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na ad-
resu územního pracoviště místně příslušného fi nančního úřadu, uvedeného na složence.

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného
seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013 

   Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební 
výměr nebo hromadný předpisný seznam. 
Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2013 došlo ke změně 
výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, 
sděluje místně příslušný fi nanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadným předpisným 
seznamem, který je k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného fi nančního 
úřadu. 
   Finanční úřad vydává jeden hromadný předpisný seznam na daň z nemovitostí za celý 
obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hl. město Prahu. Hromadné před-
pisné seznamy zpřístupní všechny fi nanční úřady k nahlédnutí v průběhu měsíce května 
2013. Informace o době, kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřej-
ní jednotlivé fi nanční úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na 
své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
   Vyhlášky fi nančních úřadů o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu budou zve-
řejněny také na úředních deskách obcí v příslušném kraji. Při nahlédnutí do hromadného 
předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu 
stanovené daně. 
   Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje. 
   Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpří-
stupnění. 
   Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu 
odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se 
podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá 
odkladný účinek. 
   Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitostí sta-
novena podle zákona o dani z nemovitostí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné 
s podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, 
anebo je oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně 
poplatníkem přiznané. 

Splatnost daně z nemovitostí 

   Vyměřená daň z nemovitostí je splatná: 
   a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splát-
kách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období, 
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   b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 
do 30. listopadu zdaňovacího období. 
   Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději 
do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najed-
nou i při vyšší částce. 
   Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li 
daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí vyšší než poslední známá 
daň, a lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl 
splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného sezna-
mu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní 
lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.

Vážení podnikatelé,
Od 5. 6. do 11. 6. 2013 proběhne pravděpodobně 
další kolo žádostí o dotaci Evropské unie z progra-
mu Rozvoje venkova – Přidávání hodnoty země-
dělským a potravinářským produktům. Podpora 
bude zaměřena na hmotné a nehmotné investice do 
zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro hospo-
dářská zvířata poskytující potraviny.  Bude se jednat o poslední možnou dotaci v  programo-
vacím období do 2013.

O co můžete žádat i Vy:
50%  až  z 30 000 000,-  uznatelných nákladů
              
Základní podmínky:
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu. Podpořit lze výrobce 
potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které defi nuje zákon č. 110/1997 Sb., 
o potravinách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vi-
nařství, ve znění pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu 
o společné organizaci trhu s chmelem.
Zemědělský podnikatel, musí mít předmět činnosti v souladu s § 2e, odst. 3, písm. e, záko-
na č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v předmětu činnosti 
musí mít uvedeno: „úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby“ nebo 
„zemědělská výroba“.
Výrobce krmiv, kterého defi nuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších 
předpisů. Příjemce dotace může být i zemědělský podnikatel, který má zároveň v předmětu 
činnosti výrobu krmiv.



-  14  -

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace
– technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracovaní zemědělských a potravinářských 
 produktů
– nákup zařízení přímo souvisejících s fi nální úpravou, balením a značením výrobků ve 
 vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností výrobků  
 a  včasného upozornění na nebezpečné potraviny
– investice do zařízení na čištění odpadních vod vznikajících ve zpracovatelském provozu
– investice ke zlepšování a monitorovaní kvality zemědělských a potravinářských produktů 
 (včetně provozních laboratoří a výdajů na související hardware a software) max. do výše 
 1 mil. Kč
– investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, 
 postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě
– investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování země-
 dělských a potravinářských produktů
– investice do zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, 
 včetně expedičních skladů zpracovatele

Příklady možností čerpání dotace:
technologie pro zpracování hroznů a výroby vína, výroby sýra, čaje, zpracování masa, 
medu, zeleniny, třídění a balení ovoce, čištění zrnin, sušárna hub, šrotovací linka, 
výroba krmiv

Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.
kontakt: František Winter  mobilní tel.: 608 885 145 

e-mail:  dotace@lit.cz

Kontaktní formulář a bližší podmínky k žádosti o dotaci najdete na našich webových stránkách:
www.wintereuropeconsulting.cz

Oprava interiéru kostela sv. Jiří v Dobré
Drazí přátelé!
 V roce 2012 se nám podařilo opravit 

střechu a fasádu našeho kostela svatého Jiří 
a jeho odvodnění.

V říjnu 2012 byl prohlédnut interiér kos-
tela jedním z malířů a po dvouhodinovém 
jednání byla naplánována výmalba po Veli-
konocích 2013.

Počátkem ledna 2013 bylo setkání dvou 
malířů s dvěma pamatkářkami z Frýdku-
Místku a z Ostravy. Oprava špatných omí-
tek začala 27. 2. pod vedením pana Waltra 
Schmida a za pomoci pana Milana Kubiese 
a pana Václava Bosoka. S přestávkami, kdy 
zasychaly nové omítky, byly opravy hotové 
13. 3. Toho dne také dovezl restaurátor dva 
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nově zhotovené podstavce pod dva opravené 
a pozlacené anděly, kteří byli kdysi na hlav-
ním oltáři. A do třetice. Toho večera 13. 3.
večer v 19.07 hodin se objevil bílý kouř nad 
Sixtinskou kaplí ve Vatikánu. Toto zname-
nalo, že byl zvolen nový papež po Benediktu 
XVI. Stal se jim argentinský kardinál Jorge 
Mario Bergoglio z Buenos Aires. Zvolil si 
nové jméno František.

Malování kostela mělo začít hned po Ve-
likonocích. Na tyto svátky napadalo hodně
sněhu a byl mráz, takže se začalo až o tý-
den později v úterý 2. 4. Malování se usku-
tečnilo z plošiny. Pod vedením pamatká-
řek pracovali dva malíři - pan Jan Pečinka 
z Nové Horky u Studénky a pan Václav David 
z Lukavce u Fulneku. Výmalba byla ukonče-
na ve středu 17.4. Vše se stihlo do naší poutě 
k oslavě svatého Jiří, který je patronem kos-
tela a farnosti Dobrá. 

Do naší farnosti pro zajímavost patří 
tyto čtyři obce: Dobrá, Nošovice, Nižní Lho-
ty a Vyšní Lhoty.  Poděkování patří všem, 
kteří v počtu 30 lidí uklidili kostel a vrátili 
na svá místa sochy a obrazy. 

Fotky z této akce si můžete prohlédnout 
na tomto odkazu:

 
http://bvi.rajce.idnes.cz/Oprava_inte-

rieru_kostela_sv._Jiri_v_Dobre_-_foto_P._
Bohumil_Vicha/ 

 
Jistě si všichni přejeme, aby kostel byl co 

nejdéle v této kráse, jak je tomu nyní!

P. Mgr. Bohumil Vícha, farář v Dobré



Vezměte si s sebou pláštěnky a svačinu. Malé občerstvení si můžete koupit na místě. Areál Kamenité najdete 
mezi obcí Vyšní Lhoty a Dobratice. Parkoviště pro farní autobusy je zajištěno. V případě nepříznivého počasí 
se bude konat pouze mše svatá v bazilice ve Frýdku. Sledujte internetové stránky www.kpc-ostrava.archa.info

V RÁMCI PROGRAMU SE KONÁ
, NA KTEROU MŮŽETE PŘISPĚT UŽ TEĎ SVOU ODPOVĚDÍ 

NA WWW.PRASIVA2013.CZ
, KTERÉ MŮŽETE PŘINÉST A V AREÁLU KAMENITÉ JE 

VYMĚNIT ZA JINÉ, NEBO JE DAROVAT

10.00 Zahájení, areál Kamenité
10.30 Mše svatá
11.30 Výstup ke kostelíku
  sv. Antonína na hoře Prašivá
13.00 Společný program
15.30 Závěrečné požehnání 
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Základní škola Dobrá informuje…

Výborní cyklisté z naší základní školy

Jarní projekty zaměřené
na environmentální výchovu

V úterý 7. května se nejlepší jezdci naší 
školy zúčastnili okrskového kola Dopravní 
soutěže mladých cyklistů (BESIP). V tomto 
školním roce se soutěž konala na základní 
škole v Raškovicích, kde děti prokázaly své 
vědomosti a dovednosti v dopravní výchově 
ve dvou kategoriích. Soutěžili, kdo nejlépe 
zná pravidla silničního provozu a také se 
umí vypořádat se zdoláváním překážek při 
disciplíně „Jízda zručnosti“. 

V 1. kategorii soutěžili tito žáci – Da-
vid Holeček a Barbora Novobilská z 5. B, 
Ivan Filipovský   a Sára Chroboková z 6. B. 
Mladší soutěžící při testech ukázali, že pra-
vidla silničního provozu dobře znají.  Menší 
problémy se vyskytly na hřišti při průjezdu 
dopravního hřiště, kde děti nasbíraly více 
trestných bodů, ale přesto vybojovaly pěkné 
3. místo.

Ve 2. kategorii reprezentovali naši školu 
žáci z vyšších ročníků - Barbora Bednárková
a Patrik Mikoláš z 8. C a Adéla Březinová 
z 9. B. Naši starší žáci předvedli, že doprav-
ní předpisy znají nejlépe a také nejzručněji 
ovládají kolo. Proto s nejmenším počtem 

Ačkoliv si letošní jaro dávalo se svým 
příchodem načas, na naší škole jsme jej při-
vítali s patřičnou parádou a v sérii projektů 
jsme nejen dostali prostor obdivovat divy 
jarní přírody, ale také jsme si společně se 

trestných bodů zvítězili a postupují do 
okresního kola, které se bude konat v pátek 
17. května ve Frýdku-Místku. 

Všem soutěžícím gratulujeme a děkuje-
me za vzornou reprezentaci naší školy. 

Mgr. Alexandra Blažková
koordinátorka dopravní výchovy

svými žáky v našich srdcích upevnili ekolo-
gické myšlení a chápání přírody jako part-
nera, s nímž by měl člověk spolupracovat, 
a nikoliv ji brát jako samozřejmost, nebo ji 
dokonce bezohledně ignorovat.

Vítězné družstvo našich cyklistů – zleva Patrik Mikoláš, 
Adéla Březinová a Barbora Bednárková.
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Žáci devátých ročníků sázejí stromky v rámci projektu 
Člověk a jeho vztah k životnímu prostředí v obci.

Žáci osmých ročníků vedou své mladší spolužáky 
během Dne Země. Mladší žáci byli svými
staršími vzory nadšeni.

Člověk a jeho vztah
k životnímu prostředí v obci

Projekt Člověk a jeho vztah k ŽP v obci 
je ročníkovým projektem 9. ročníku. Tak 
jako v minulém roce se jedna skupina vy-
pravila do lokality „Na Skotni – Klimánkova 
olšina“. Spolu s myslivci žáci upravovali vy-
sazený lesík, zbavovali ho náletových dřevin 
a suché trávy, dosazovali mladé smrčky na 
místo těch uhynulých. Druhá devátá třída 
nastoupila v pracovním oblečení na dvůr 
naší školy, kde upravovali okolí školy, ko-
telnu a vysazovali habrový živý plot. Všem 
žákům i zaměstnancům školy, kteří se na 
projektu podíleli, patří velké poděkování. 
Vždyť vztah mladého člověka k životnímu 

prostředí vzniká právě ve vnímání estetické 
upravenosti vlastního okolí.

Den Země – starší mladším
Stává se již tradicí, že oslavu svátku naší 

planety Země připravují starší spolužáci 
svým mladším kamarádům. Žáci osmých 
ročníků, kteří docházejí do volitelného před-
mětu Ekologická výchova, zaměřili svůj 
letošní program na praktické dovednosti. 

V prvních třídách např. vyráběli obrázky 
z recyklovaného papíru, malovali pozdravy 
planetě Zemi a skládali příběhy o zvířátkách. 
V druhých třídách byl program zaměřen 
na vše, co souvisí se včelami. Na návštěvu 
přišel i opravdový včelař (žák osmé třídy), 
který druháky seznámil se vším, co potře-
buje včelař ke své práci. Různými aktivita-
mi se seznamovali se životem včel, nakonec 
si společně zazpívali známou píseň Karla 
Gotta Včelka Mája. Program pro třetí třídy 
byl zaměřen na problematiku vody. Jedna 
skupina ekologických instruktorů předvá-
děla žákům různé pokusy, z nichž mnohé si 
diváci sami vyzkoušeli, druhá skupina pak 
podávala základní informace o tom, proč je 
voda tou nejdražší tekutinou. 

Poděkování patří všem osmákům, kteří 
si program připravili a ve třídách prvního 
stupně samostatně realizovali.
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Projektu Voda počasí poměrně přálo a děti si odnesly 
řadu terénních zkušeností.

Voda v životním prostředí člověka

Krajinou legend a snů

Tento květnový projekt sedmých roč-
níků byl prakticky zaměřený jak na práci 
v terénu, tak i v učebnách fyziky, chemie 
a v infocentru naší školy. Venkovní aktivity 
se uskutečnily u řeky Morávky. Na třech sta-
novištích mapovali žáci bylinný podrost, ve 
vodě pak lupou pozorovali živočišné zástup-
ce a na třetím stanovišti zjišťovali informace 
o vodě a řece, např. jak je hluboká, široká, 
jaká je rychlost toku, teplota.

Druhý den byl obohacen o výukový pro-
gram Plazi. Pan Valko povyprávěl sedmá-
kům o svých svěřencích – užovce červené, 
krajtě, korálovce a dalších. Každý se pak 
mohl přesvědčit o tom, že plazi nejsou slizcí 
a jsou i přítulní. Kdo chtěl, mohl si je pohla-
dit či pochovat. V učebnách fyziky a che-
mie si naši žáci vyzkoušeli různé zajímavé 
pokusy s vodou, srovnávali vody minerální 
nebo z rybníka. Třetí aktivita v infocentru 
byla celkem náročná. Žáci mapovali horní, 
střední a dolní tok řeky Morávky, vyhledáva-

Na přelomu dubna a května se skupina 
našich současných i bývalých žáků doplně-
ná o děti z Pardubic vydala ve spolupráci 
se Student Agency na slavnou výpravu do 
jihozápadní Anglie. V deštivé a zamračené 
neděli jsme se k polednímu rozložili v pro-
storném žlutém autobuse, který nás mile 
překvapil luxusní výbavou, a vyrazili ke 
slunci západu. Kanál La Manche jsme pře-
konali na trajektu, nechali jsme za sebou 
poslední kapky kontinentálního deště a bílé 
útesy doverské nás už vítaly zalité sluncem, 
jako by nám prastaří bohové mýtického 
Albionu dávali najevo, že na naši pouť za 

li informace o tom, co tam žije a roste, jaké 
jsou přítoky apod. Vše co našli, zakreslili. 
Nakonec řeku propojili v jeden velký tok.

Dvoudenní projekt se vydařil a líbil se. 
Všichni se tak mohou těšit na ten příští, kte-
rý bude zaměřený na odpady.

Mgr. Květoslava Lysková,
garant projektů

poznáním pohlížejí s láskou a pochopením.
Skvělé počasí nám vydrželo po celý tý-

den. Po pár hodinách jízdy něžně zvlněnou 
krajinou jihozápadní Anglie jsme byli u cíle 
a stejnou cestou, kudy kráčely vítězné le-
gie císaře Claudia, jsme vstoupili do Aquae 
Sulis, neboli dnešního Bathu. Bath je milé 
lázeňské městečko, pro jehož atmosféru jsou
charakteristické domy postavené z taměj-
šího unikátního kamene. Hned pro trium-
fálním vjezdu do oblíbeného lázeňského 
letoviska vysloužilých legionářů jsme za-
mířili do římského muzea vybudovaného 
v místě původních starověkých lázní. Děti 
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mohly obdivovat archeologické nálezy a stále
fungující bazény, seznámit se s technolo-
gií výroby olověných trubek na vodu nebo 
dutých odlehčených střešních tašek, pro-
niknout do stavitelského a inženýrského 
mistrovství starých Římanů, nahlédnout do 
nitra původního chrámu a požádat bohyni 
Sulis Minervu o požehnání či v jejím jmé-
nu vrhnout nejstrašnější starověkou kletbu 
na své nepřátele. To poslední, zdá se, příliš 
nefungovalo, zřejmě nedostatečná znalost 
starověké latiny způsobila u bohyně nepo-
chopení a místo prokletí nám raději popřála 
příjemný pobyt.

Od prvního večera na anglické půdě 
jsme přespávali u místních rodin v Bathu 
a díky domácí kuchyni jsme tak měli mož-
nost seznamovat se s anglickými speciali-
tami (opět se ukázalo, že hojně rozšířené 
pomluvy o anglické kuchyni jsou zcela ne-
podložené). Pro mnohé naše žáky se tak 
jejich výlet rozvinul ve velké kulinářské 
dobrodružství. Anglická kuchyně má svoje 
rázovité prvky, např. na hranolky Angliča-
né vášnivě kapou sladový ocet, který nemá 

takový stupeň kyselosti jako u nás běžný 
jablečný ocet a společně s křupavými hra-
nolky vytváří neopakovatelnou chuť, zvláště 
pak v kombinaci s rybou, jmenovitě treskou, 
smaženou v pivním těstíčku a podávanou 
s různými přílohami, z nichž k nejtradič-
nějším patří rozmačkaný hrášek a tatarská 
omáčka. Laskavý čtenář si tuto pochoutku 
může v Anglii objednat na každém rohu pod 
názvem Fish and Chips. 

Druhého dne nás čekal výlet do Bristolu 
za nákupy a hlavně pak za návštěvou první-
ho pasažérského parníku na světě, krásné 
a honosné lodi SS Great Britain. Britové 
jako národ upřednostňují zážitkový způsob 
učení před suchou řečí faktů, tudíž i jejich 
muzea jsou vždy jednou velkou hravou a in-
teraktivní učebnicí historie. Např. parníkem 
Great Britain dál znějí v podpalubí dávno 
proběhlé hovory bývalých pasažérů, a když 
chcete vejít na lodní latrínu, dveře vám před 
nosem vztekle přibouchne cestující, jehož 
od předminulého století trápí ukrutná zá-
cpa, a ještě vám zle vyčiní. Z přístavního 
Bristolu, který je pomníkem průmyslové 

Odpočíváme na trávníku při výkladu slečny průvodkyně 
mezi Parlamentem a Westminster Abbey.

Římské lázně v Bathu. Nedivme se prázdnému bazénu, 
koupat se mohou jen římští občané.
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revoluce, jsme otočili kormidlo našeho žlu-
tého autobusu ve směru, s nímž si neporadí 
růžice ani toho nejmodernějšího kompasu. 
Jako černočerný havran v příbězích dáv-
ných národů překročili jsme hranice času 
a prostoru a vstoupili do kraje, jemuž lidé 
dodnes říkají Avalon.

Glastonbury je spojeno s mnoha le-
gendami. Podle některých to byla první 
křesťanská svatyně v celé Británii. Další 
legenda hovoří o tom, že Josef z Arimatie, 
muž, který dal k dispozici svou hrobku tělu 
ukřižovaného Krista, putoval až do Británie 
se Svatým grálem. Josef z Arimatie zarazil 
na kopci nad dnešními pozůstatky kláštera 
svou poutnickou hůl do země, hůl zázračně 
vyrašila a vznikl tzv. glastonburský neboli 
také svatý keř. Tato tajemná rostlina se vy-
skytuje jen v bezprostředním okolí Glaston-
bury a kvete dvakrát do roka, a to na Vánoce 
a Velikonoce. Klášter v Glastonbury je pak 
možným místem posledního odpočinku 
polomýtického vládce Británie krále Artuše 
a jeho manželky Guinevery. Když zdejší 
mniši kopali ve 12. století základy pro novou 
kapli, nalezli v zemi pod velkým kamenem 
kosti dvou lidí v rakvi z vydlabaného stro-
mu, kostra ženy měla stále dlouhé zlaté vlasy 
a poblíž kostry muže nalezli dobří mniši olo-
věný kříž, na němž v pozdně starověké lati-
ně stálo: „Zde leží pochován slavný král Ar-
tuš na ostrově Avalon.“ Je škoda, že Artušův 
hrob přemístěný do samého srdce katedrály 
i samotný klášter vzaly za své během bouř-
livého období reformace a dnes návštěvníky 
vítají jen romantické ruiny. Naši žáci však 
nasávali zdejší atmosféru plnými doušky 
a moc se jim líbilo i městečko Glastonbury, 
které je známé nejen největším rockovým 
festivalem v Anglii, ale také tím, že se do něj 

sjíždějí všichni podivíni, věční poutníci, my-
stikové a stárnoucí hippies z celé Británie. 
Podle zcela ověřených zpráv zde má stálou 
adresu i několik zbývajících skřítků.

I další den se nesl v duchu cesty časem, 
tentokrát jsme se však vypravili na půdu, na 
kterou nás už nemůže provázet žádný dáv-
ný kronikář, neboť bude trvat dlouhá staletí, 
nežli někdo v Evropě začne používat písmo. 
Průvodce po mladší době kamenné a době 
bronzové a jejich nesmrtelných monumen-
tech ve Stonehenge a Avebury nám tedy 
dělali jen všudypřítomní havrani, jejichž 
oči vidoucí krajiny nezřené na nás pohlížely 
stejně zvědavě jako na naše předky, když zde 
před tisíciletími uspořádávali obří kameny 
do tajemných kruhů, jejichž skutečnému 
významu rozumí už jen ti havrani, kteří jako 
jediní na zemi mohou svobodně létat mezi 
světem mrtvých a živých. Hlas dávných 
kamenů mocně promluvil do srdcí našich 
malých poutníků. Tváří v tvář věčné nepo-
hnutelnosti vstřebávali nejprostší poselství, 
k jehož předávání není třeba slov ani pís-
men. Že v člověku je ukryto cosi velikého, 
cosi přesahujícího všechny každodenní 

Obdivujeme monumentální vznešenost Stonehenge.
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marnosti, cosi silného, co ho nutí překoná-
vat vzdálenosti, bojovat s fyzikálními záko-
ny, vzdorovat času a nikdy nepřestávat hle-
dat a otevírat nové otázky. Člověka zamrzí, 
že po nás se všemi našimi vymoženostmi tu 
zůstanou jen ohavné supermarkety a fast-
-foody bez špetky krásy a fantazie. Téhož 
dne jsme také navštívili městečko Salisbury 
s překrásnou katedrálou, jejíž věž dosahují-
cí výšky 123 metrů je nejvyšší kostelní věží 
v celém Spojeném království.

Ale to už tu byl poslední den naší vzdělá-
vací exkurze a s ním očekávaný výlet do srd-
ce Britského impéria. Děti se do Londýna 
velmi těšily a pohár jejich očekávání byl až 
po okraj naplněn nezapomenutelnými zážit-
ky. Pod zářivě modrou oblohou vystoupali 
jsme do výšek nad střechy a věže Londýna 
v kabince vyhlídkového kola London Eye 
(Oko Londýna), prošli jsme se kolem zná-
mých budov Parlamentu a Westminsterské-
ho opatství přes vládní ulici Whitehall až k 
Buckinghamskému paláci. Došli jsme na 
Trafalgarské náměstí, které z výšky svého 
sloupu hlídá ostřížím zrakem socha slav-
ného admirála Nelsona, v obchůdcích na 
Piccadilly jsme ulevili své touze po suvený-
rech. Vrcholem pak byla plavba lodičkou po 
Temži, kdy jsme mohli z hladiny obdivovat 
oba břehy hemžící se turisty, kochat se po-
hledem na hrad Tower, projet pod slavným 
Tower Bridge a tisíce dalších maličkostí od-
rážejících se v rozzářených očích dětí. 

A pak už hurá domů. Do České republi-
ky, do Slezska, do Dobré, do naší malé milé 
školy, do prkýnka ale že už nám bylo někte-
rým docela smutno a hlavně jsme se těšili, 
až se o své zážitky podělíme s našimi blíz-
kými. Pro skromného autora těchto řádek 
byl největším zážitkem z celého zájezdu bá-

ječný kolektiv našich žáků, kteří si dokázali 
výlet užít jako praví objevitelé a dobrodruzi. 
Děkujeme také Student Agency za příklad-
nou organizaci celé výpravy. Děkuji také své 
kolegyni paní učitelce Markétě Turoňové 
za výbornou spolupráci při zajišťování naši 
statečné skupiny malých cestovatelů. V ne-
poslední řadě patří náš dík také vedení ško-
ly, které nám při organizaci zájezdu vychá-
zelo velmi vstříc a podalo vždy pomocnou 
ruku. Věříme, že i v dalších letech se podaří 
podobné vzdělávací exkurze uskutečnit. 
Neboť kdo jednou navštívil hrdý Albion, 
část jeho srdce tam zůstane navždy.

Mgr. Jan Lörinc

Hlavní symbol Londýna a celého Spojeného království
se tyčí přímo před našimi udivenými zraky.
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Výlet za pokladem

Předškoláci ve školních lavicích

Jako první se na výlet za pokladem vy-
daly děti ze Včeliček, po nich třída Broučků, 
Sluníček, Delfínků a jako poslední vyrazila 
hledat poklad třída Motýlků.

Aby děti cestou nezabloudily, musely 
pozorně sledovat barevné fáborky, které 
nás vedly tou správnou cestou k pokladu. 
U některých fáborků musely děti plnit nej-

Základní škola si také letos pro naše 
předškoláky připravila řadu společných se-
tkání s paní učitelkami, které v příštím škol-
ním roce budou učit nastávající prvňáčky.

Na prvním společném setkání se paní 
učitelky dětem představily a rozdělily děti 
na dvě skupiny tak, aby každé dítě mělo své 
místo v lavici. 

Děti se také představily paní učitelkám, 
společně pak zpívaly, procvičovaly velikosti, 
barvy a počty v lavicích i na koberci.

Děti se rozloučily s paní učitelkami a spo-
lečně se těšily na další setkání.

V rámci Dne Země se děti naší MŠ vydaly na cestu za pokladem, kterou pro ně připravila 
paní učitelka Alferyová ze třídy Delfínků.

různější úkoly – chodit po nakreslené čáře, 
namalovat křídou sluníčko, skákat „panáka.“

Nejvíce děti zaujal strom „Bonbónov-
ník,“ ze kterého si mohly utrhnout jeden 
bonbón. Děti cestou také poznávaly zvířata 
na obrázcích, měly pojmenovat řeku a za-
zpívat písničku o vodě, poznat barvy balón-
ků a pojmenovávat jarní květiny. Posledním 
úkolem, který na děti čekal, bylo hledání po-
kladu v lese, což se všem třídám postupně 
zdárně povedlo.

Děti si pak užívaly krásného slunečného 
dne v okolí Zanzibaru, kde se také občer-
stvily.

Děkujeme paní učitelce Alferyové za pří-
pravu cesty za pokladem a panu Křižákovi 
za přípravu občerstvení pro naše děti.

Děti naší MŠ v současné době žijí také 
přípravami na Den matek, ale o tom bude 
naše povídání zase za měsíc.                    

                                                                                    Mgr. D. Dvořáčková
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TOP 10 v knihovně
Podobně, jako v jiných knihovnách, 

sáhnou naši čtenáři po titulech, o kterých 
se mluví nebo které opravdu stojí za to si 
přečíst. Snažíme se takové tituly naším 
čtenářům nabízet. I v Dobré čtenáři nejra-
ději sáhnou po detektivce, v současné době 
hlavně po severské detektivce, zamilované 
nebo erotické knize, ale často se půjčuje 
i doporučená četba, knihy pro nejmenší 
děti, kuchařky a zároveň knihy o hubnutí. 
Tyhle všechny tituly najdete v naší první de-
sítce letošních nejpůjčovanějších knih: 

1. Nesbø, Jo  -  NETOPÝR
2. James, E. L. – PADESÁT ODSTÍNŮ 
 ŠEDI
3. KNÍŽKY Z KRABIČKY
4. Erben, K.J. -  KYTICE
5. Mačingová, A. – SCHŮDKOVÁ
 METODA HUBNUTÍ
6. Nesbø, J. -  SNĚHULÁK
7. Keleová-Vassilková, N. – DVA ŽIVOTY
8. Kozien, D. – PIZZY, TOASTY,
 ZAPÉKANÁ JÍDLA
9. Piers, H. – KRÁLÍK
10. Mačingová, A. – ZHUBNĚTE
 JEDNOU PROVŽDY

Pokud nemáte čas na knihy, zkuste si 
vybrat z naší nabídky časopisů. V červnu 
si můžete půjčit knihy a časopisy na celé 
prázdniny a vrátit je až v září! Knihy a ča-
sopisy si můžete rezervovat přes internet na 
našich stránkách www.knihovnadobra.cz. 
Máte možnost si vybrat z těchto titulů časo-
pisů:

O bydlení: Bydlení, Dům a zahrada, Fajn 
život, Home, Doma Dnes, Svět koupelen, 
Svět kuchyní, Pěkné bydlení, Receptář

Ze společnosti: Mladá fronta Dnes, Epo-
cha, Story, Magazín 2000 záhad, Moje psy-
chologie, Magazín MF Dnes, Svět fi lmu, 
Týdeník Květy, Vlasta, 100+1 ZZ, Fakta 
a svědectví

Sport:  Auto, motor a sport, Hattrick

Vaření: F.O.O.D., Chuť a styl, Knihovnička 
recepty, Apetit

Zahrada: Flóra na zahradě, Naše krásná 
zahrada, Zahrádkář

Pro děti a mládež: Bravo, Bravo Girl!, Extra
PC s CD, Kačer Donald, Koně a hříbata, 
Mateřídouška, Medvídek Pú, Barbie, Méďa 
Pusík, Můj vláček, Sluníčko, Tom a Jerry, 
Čytřlístek,  Ahoj, tady FIFI

Pro ženy:  Burda, Burda plus, Burda pro pl-
noštíhlé, Móda pro děti, OnaDnes, Praktic-
ká moderní žena, Svět ženy, Verena, Creativ 
Amos

Pokud jste nenašli v naší nabídce titul, 
o který máte zájem a chtěli byste si jej u nás 
půjčovat, napište nám na:

knihovnadobra@dobra.cz.

Marie Mališová, ředitelka
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Zájezd zahrádkářů
Po třech letech se zahrádkáři z Dobré 

vydali za poznáním a načerpáním inspirace 
pro své okrasné zahrádky k severním sou-
sedům. Navštívili jsme Gotzalkovice, okras-
nou zahradu Kapiasz, která se po třech
letech rozrostla o jeden ha. A že a bylo co 
obdivovat. Pak jsme se vydali směr Pisa-
řovice, zastavili jsme se na nákup postřiků 
a ostatních ochranných prostředků pro 
úspěšné pěstování rostlin. Následovala den-
drologická zahrada se zaměřením na rod 
rododendronů, jejich množení a pěstování, 
byla možnost zakoupit rostlinný materiál 
pro výsadbu. Tato školka má svou prezen-
taci na www.azalia.pl i v českém jazyce. 
V sousedství je další okrasná školka ze za-
měřením na byliny, kde je možnost načer-
pat inspiraci pro výsadbu. A na konec jsme 

si nechali to nejkrásnější, navštívili jsme 
u p. Pudelko jeho japonskou zahradu, která 
se oproti minulé návštěvě rozrostla a kde byla 
možnost vidět jak se zakládá nová zahrada, 
při které je i čajovna. Je možno si ji pro-
hlédnout na www.pudelko-com.pl. I z této

zahrady odcházeli účastníci zájezdu obtěž-
kání taškami. I když nám nesvítilo sluníčko, 
tak domů přijeli všichni spokojeni.

Za ZO ČZS Dobrá předseda 
Čestmír Jež
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Pozvánka sportovní komise
Zveme všechny na 

11. ročník amatérského turnaje
v nohejbalu tříčlenných družstev,

který se koná dne 6. 7. 2013 od 9:00 na tenisových kurtech u VÚHŽ v Dobré. 
Povrch kurtů - umělá tráva.

Další akce: 7. ročník Plážového fotbálku proběhne dne 17. 8. 2013 od 9:00 u Zanzibaru.
Hraje se 3 + 2 náhradníci. Jako každý rok budou připraveny krásné a hodnotné ceny.

Ze zkušenosti z minulých let určitě nebude nouze o skvělou zábavu.
Vzhledem k velkému zájmu volejte včas.

Uzávěrka přihlášek je na nohejbal do 3. 7. 2013 a na plážový fotbálek do 14. 8. 2013 na 
telefon 723 8063 64 p. Křižák René.

Za sportovní komisi
Křižák René

 

KLUB STOLNÍHO  
TENISU 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA MÁJOVÉHO 
TURNAJE AMATÉRSKÝCH HRÁČŮ
VE STOLNÍM TENISU

1. místo: Vojtěch Šulák
2. místo: Tomáš Piskoř
3. místo: Martin Skarka
  
Všem zúčastněným děkujeme
a těšíme se na příště.
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Petra Pastorová je po úspěchu
v Pražském maratonu
českou jedničkou

Pozornost příznivců sportu se v těchto 
dnech zaměřila především k probíhajícímu 
mistrovství světa v hokeji. Přesto by nám 
neměl uniknout další skvělý úspěch Petry
Pastorové z Dobré. V neděli 12. května 
u nás skoro celý den pršelo. V Praze však 
od rána bylo slunné a teplé počasí a na trať 
19. ročníku tradičního Pražského maratonu 
tam vyběhlo téměř 10 tisíc běžců ze 78 zemí. 
O tom, že se bude jednat o skvělý závod, 
svědčí i tato slova pořadatelů před jeho 
zahájením:

„Tolik lidí, k tomu vynikající elitní jmé-
na, která jsou vidět jen na největších závo-
dech světa, veliký počet účastníků, co běží 
poprvé, víc než tisíc charitních běhů...“ žasl 
Carlo Capalbo, předseda organizačního 
závodu. „Jsem sice vizionář, ale toto jsem 
si nedovedl představit ani já.“ Trať závodu 
se oproti loňsku změnila jen v detailech, 
po startu ze Staroměstského náměstí se na 
předepsaných 42,195 metrech poběží přes 
Karlův most, kolem Národního divadla, na 
Anděl, do Karlína. „Takže kolem nejkrásněj-
ších pražských památek,“ zval Václav Skři-
vánek, ředitel závodu. „A věříme, že bude 
hezky. Že bude Pražský maraton současně 
mistrovstvím republiky, dorazí na start i nej-
lepší čeští závodníci. Jejich hlavním cílem 
bude krom zlaté medaile zaběhnout časy, co 
je budou opravňovat ke startu na srpnovém 
mistrovství světa v Moskvě.“ (převzato z in-
ternetu). 

Petra Pastorová mezi ženami doběhla 
jako první z českých běžkyň na úžasném 
8. místě v čase 2:36:44, když slunné a teplé 
počasí paradoxně výkony běžců zpomalo-
valo.

V rozhovoru pro tisk tato maminka tří 
dětí svůj výkon skromně zhodnotila tak-
to: „Limit pro srpnové mistrovství světa 
v Moskvě mi sice utekl o víc než tři vteřiny, 
ale zlepšila jsem si osobní rekord, což taky 
není špatné. Neběželo se mi špatně, jen mi 
trochu vadilo sluníčko.“

Paní Petro, přijměte naši velkou gratula-
ci k dalšímu skvělému výkonu!

Drahomíra Gongolová
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bude konat 14. června, sraz v 15:00 hod. 
na parkovišti u obecního úřadu, kde se do-
zvíte další podrobnosti o průběhu této akce. 
Z bezpečnostních důvodů, prosím, děti mlad-
ší 15 let, ať přijdou pouze v doprovodu svých 
rodičů. Určitě budeme rádi za každého, kdo 
nabídne svou pomoc. S sebou si vezměte 
rukavice, zbytek zajistí obec. (občerstvení 
zajištěno)

Za skautské
středisko Doberčata

Tomáš Berka

a 2. místo obsadil v sobotu Mikoláš Nevrkla 
B4 Team Šumperk.

Zájemci o tento sport mohou navštívit 
stránky www.bmxtrinec.net.

Richard Nekoranec

Hledáme dobrovolníky z řad občanů 
obce Dobrá, kteří by se rádi zapojili do úkli-
du. Prosím, pomozte i vy, kteří čtete tento 
článek a není Vám lhostejné naše životní 
prostředí. Relativně čisté prostředí bez od-
padků je vizitkou každého z nás. Bohužel 
zjišťujeme, že při procházkách krásnou 
přírodou kolem řeky Morávky je spousta 
odpadků, které se válejí jen tak v lese v bez-
prostřední blízkosti lesních cestiček a řeky. 
Skauti ze střediska Doberčata se rozhodli 
ve spolupráci s naší obcí uspořádat úklid, 
který určitě zvýší estetickou stránku obce 
a zároveň zvýší bezpečnost, především dětí, 
jelikož se v odpadcích vyskytují spousty ne-
bezpečných odpadů a materiálů. Úklid se 

Poslední dubnový víkend se startovalo 
v Pardubicích 3. a 4. kolo evropského po-
háru v bikrosu. V nabité zahraniční konku-
renci zajel Daniel Havela z Dobré, jezdící za 
BMX TEAM TŘINEC, v kategorii cruiser 
15/16  v sobotu 3. místo a v neděli 2. místo.
Tím získal cenné body do této prestižní 
soutěže. 1. místo zajel ital Diego Verducci 

Úklid naší obce

Evropský pohár v bikrosu
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Vážení rodiče,
SK Nošovice – Lhoty, oddíl kopané,

zve další chlapce a děvčata se zájmem o fotbal, zejména ročníky 2006 – 2007, aby  se přidali 
k již fungujícím mládežnickým týmům.
Pro případné informace volejte p. Čagalu, tel. č. 776 638 851.

Těšíme se na Vás!!!

Pobeskydský aviatický klub Frýdek-Místek
pořádá  již

VII. ročník
POBESKYDSKÝCH DVOJPLOŠNÍKŮ

A VÍCEMOTORÁKŮ
ve dnech 25. – 26. května 2013

na letišti v Místku Bahně.
Letos opět i modely letadel, jejichž předloha létala od roku 1939.

Letový program:  sobota  9.30 – 18.00 hodin  /  neděle 9.30 – 14.00 hodin
Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč.

Letecko modelářský klub Dobrá ve spolupráci se ZŠ

Vyhlašuje soutěž ve stavbě
papírových modelů

Termín soutěže: 22. – 23. 6. 2013
Kde: Multifunkční sál ZŠ Dobrá

Přejímka soutěžních modelů bude probíhat 22.6. od 8.00  do 14.00 hodin.

 Kategorie: Mini – žáci 1. a 2. tříd
  Mladší žáci 3. až 6. tříd
  Starší žáci 7. až 9. tříd
Kritéria hodnocení: důraz bude kladen na přesnost, náročnost a čistotu provedení a nad-
standartní úpravy. Vyhlášení vítězů proběhne dne 23. 6. 2013 od 14.00 hodin. Současně 
bude probíhat každoroční výstava činnosti LMK Dobrá. Zájemci o rady ke stavbě modelů 
můžou navštívit LMK Dobrá v jejich klubovně, která se nachází nad JR obuví, vedle večerky 
Petra ve Staré dědině. Schůzky jsou každé úterý od 16 do 18 hodin a čtvrtky od 15 do 17 
hodin. Těšíme se na hojnou účast a přejeme všem soutěžícím pevnou ruku.
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Soukromá hudební výuka
Miriam Dýrrové, dipl.um.,

spolu s jejími žáky,
Vás zvou na 

KONCERT ŽÁKŮ,

který se koná dne 10. 6. 2013 v 16.30 hodin
ve společenském sále Základní školy Dobrá.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

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!



Pronájem bytů
v obci Dobrá

Nabízíme k pronájmu poslední volné 
byty. Byty jsou vybaveny kuchyňskou 
linkou, WC, koupelnou s masážním 

sprch. boxem aj.
Možnost pronájmu i bytu komplet-

ně vybaveného nábytkem a ostat-

ním zařízením (manažerské byty).
Bytové domy i byty jsou po

revitalizaci, v blízkosti středu obce.
K dispozici vlastní parkoviště nebo 

možnost pronájmu garáže.

Kontakt:

Mobil: 603854852
e-mail: alosed@seznam.cz

AUTOŠKOLA JISKRA
Jiří Kreuziger

nabízí výuku a výcvik 

i na autě s automatickou 
převodovkou

v učebně Dobrá
– budova obecního úřadu

Provozní doba:
pondělí a středa

od 14.45 do 16.15 hodin.

Tel.č.: 603 442 920, 608 122 522
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STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE - Martin Kaňok - Dobrá 398

• Zemní a výkopové práce pásovým minirypadlem

• Přesun a nakládka sypkých hmot kloubovým nakladačem

• Převoz materiálu do 2 tun na třístranné sklopce

• Pokládka kanalizačních přípojek dle projektu na klíč

• Realizace zámkových dlažeb a zpevněných ploch

• Stavba základových desek

• A mnoho dalších - stačí zavolat na 602 435 588
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Místní skautské st edisko Dober ata
ve spolupráci s obcí Dobrá

Budeme rádi za každého, kdo nabídne svou pomoc.

• sraz v 15 hodin na parkovišti
u obecního ú adu (zde se dozvíte
podrobnosti o pr b hu akce)

• z bezpe nostních d vod
d ti mladší 15 let
mohou p ijít pouze
v doprovodu svých rodi

• s sebou
si vezm te rukavice,
zbytek zajistí obec
(ob erstvení
taktéž zajišt no)

14. ervna 2013

hledá dobrovolníky na



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, CZECH Point

558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 

  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

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

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 14. 6. 2013.






