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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 22. července 2013 proběh-
lo v zasedací místnosti Obecního úřadu 
v Dobré další jednání zastupitelstva obce. 
Toto zasedání bylo svoláno mimořádně 
k projednání jednoho aktuálního bodu, kte-
rým bylo zvýšení fi nanční spoluúčasti obce 
na pořízení čistícího a kropicího vozu, na 
který jsme podávali žádost o dotaci v roce 
2011. V rámci veřejné zakázky na dodáv-
ku tohoto vozu jsme obdrželi dvě nabídky. 
Nejnižší cenu nabídla společnost Unikont 
group s.r.o., Praha, ve výši 3.897.000,- bez 
DPH. Spoluúčast obce činí z této částky 26 
procent. Zastupitelé se po důkladné disku-
si rozhodli za tuto cenu čistící vůz pořídit. 
V další diskusi jsme ještě projednali ze-
jména aktuální stav akce zateplení základ-
ní školy, která probíhá podle schváleného 
časového harmonogramu.

Vzhledem k častým dotazům občanů 
bych vás rád informoval, že příprava oprav 
některých místních komunikací v naší obci 
se nyní dokončuje a projektová dokumen-
tace je již podána na Magistrátu ve Frýdku-
Místku, za účelem vydání povolení. Součas-
ně jsme zahájili realizaci veřejné zakázky na 
výběr zhotovitele oprav. Předpokládáme, že 
pokud všechno proběhne hladce, tak vlast-
ní opravy budou zahájeny v druhé polovině 

měsíce září. Bohužel bez vydání příslušných 
povolení není možné tyto větší opravy pro-
vádět, a proto vás musím požádat o trpěli-
vost. 

Obdrželi jsme výsledky elektronické 
aukce na elektřinu a plyn. Kolik ušetří do-
mácnosti? Tak přesně to se v minulém týdnu 
dozvěděli všichni, kteří se účastnili elektro-
nické aukce se společností eCENTRE, a.s., 
Ostrava. Zájemci obdrželi návrhy smluv 
s novými dodavateli elektřiny nebo plynu. 
Elektronické aukce se účastnilo celkem 42 
domácností a dosažené úspory jsou oprav-
du zajímavé. Absolutní většina domácností 
dosáhla úspory nad 20 %. Celková dosažená 
úspora domácností na platbě za elektřinu 
a plyn je v průměru 26,79 %.

Závěrem bych vás rád všechny pozval 
na DEN OBCE - VELKOU DOBERSKOU 
2013, která se uskuteční v sobotu 31. srpna. 
O bližších podrobnostech se dozvíte více 
v článku pana místostarosty a na webových 
stránkách obce www.dobra.cz. Stejně jako 
loni jsme se rozhodli neprodlužovat tuto 
obecní slavnost přes půlnoc, abychom příliš 
nezatěžovali sousedy multifunkčního hřiště 
hlukem a umožnili všem klidné prožití závě-
ru prázdnin a dovolených.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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DEN OBCE DOBRÁ
- VELKÁ DOBERSKÁ 2013 

31. srpen 2013

Prázdniny vstoupily do své druhé polo-
viny, víceméně se s námi pomalu loučí a blí-
ží se poslední sobota v měsíci srpnu, která 
pravidelně bývá zasvěcena nejvýznamněj-
šímu dni naší obce. Den obce – Velká Do-
berská – se připravuje s velkým předstihem. 
Ani letos tomu nebylo jinak. Organizátoři 
se snaží, aby se celý den nesl ve znamení 
zábavy, pohody, dobré nálady. Nikdy se ne-
zavděčí všem občanům, ale posuďte sami, 
zdali nenajdete i vy spolu s vašimi nejbližší-
mi nějakou zajímavost v rámci velmi široké 
programové náplně Dne obce Dobrá 2013.     

V minulém vydání Doberských listů 
jsme upozorňovali, že se letos – díky roz-
marům květnového počasí – vracíme k ne-
dávné historii a od ranních hodin budeme 
svědky sportovního zápolení jednotlivců 
i kolektivů. Sportovní komise připravila 
„atletický šestiboj“ pro muže i ženy, ode-
hraje se „fi nálový“ turnaj v nohejbalu trojic 
a velký zájem jistě přiláká vodní fotbal.

Program sportovní části
Velké Doberské 2013:

9.00   „Atletický šestiboj“
 - skok daleký
 - skok z místa
 - vrh koulí
 - hod sudem
 - běh na 50 m
 - pití piva brčkem na čas

9.00 Turnaj v nohejbalu trojic
 (nominovalo se prvních šest trojic
 z červencového turnaje) 

11.00    Turnaj ve vodním fotbale
 – družstva jsou tříčlenná

 Upozornění: Turnaj bude ukončen 
 v 12.30 h a vodní fotbal bude do 16 
 hodin sloužit široké veřejnosti! 

Do soutěží jednotlivců se můžete přihlá-
sit také přímo na místě – v multifunkčním 
areálu při základní škole – zahájení sportovní
části Dne obce bude v 9.00 hodin (aktivní
sportovci se dostaví již na 8.30 hodin) a celá 
sportovní část bude ukončena v 12.30 hodin. 

Možná by stálo za úvahu jednotlivých 
složek, komisí, výborů, klubů, svazů, školy 
i školky, i knihovny najít mezi sebou vhod-
né a soutěživé typy a po vzájemné dohodě 
je nominovat – vždyť se jedná především 
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o zábavu. Navíc jsou pro ty nejlepší připra-
veny hodnotné ceny!

Přihlášky do „Atletického šestiboje“ i do 
turnaje ve vodním fotbale zasílejte – prosím 
– na adresu místostarosta@dobra.cz do 
28. 08. 2013.

P L A C K I Á D A

Před samotným zahájením kulturní 
části - ve 13 hodin -  Velké Doberské 2013 
se uskuteční již 2. ročník PLACKIÁDY. 
První ročník ukázal, že je možné a vhodné 
organizovat takovou soutěž. Soutěžící týmy 
se snažily z dodaných ingrediencí připravit 
ty nejlahodnější a nejchutnější bramboro-
vé placky, a že nakonec porotě zachutnaly 
placky našich seniorek, snad přiláká více 
soutěžních trojic a k družstvu hasiček a obce 
se přidají (možná) i některá další – cožpak 
neumějí nasmažit placky paní učitelky ze 
školy nebo školky? A co maminky a man-
želky našich fotbalistů, judistů? O „šprtci“ 

nebo zahrádkářích ani nemluvě… Těšíme se 
na milé překvapení ve formě nominací do 
2. ročníku „PLACKIÁDY“! Organizátoři 
se postarají o všechny ingredience, nádo-
by, nástroje – jedinou podmínkou soutěžích 
bude donést si s sebou škrabku a struhadlo.

Přihlášky do PLACKIÁDY zasílejte – pro-
sím – na adresu místostarosta@dobra.cz 
nebo telefonicky na 558 412 311 do 28. 08. 
2013.

Program kulturní části
Velké Doberské 2013:

Úvod kulturní části této významné akce 
obstarají naši nejmenší, děti z mateřské 
školy. Po nich se představí žáci základní 
školy. Všechna vystoupení ponesou zcela 
jistě známky vysoké kvality, neboť všichni 
vystupující  budou chtít ukázat přítomným 
divákům, co se naučili, co pěkného nazkou-
šeli, rádi se podělí o radost a nadšení z před-
vedených výkonů – a ani letos asi nezůstane 
některé oko maminky či babičky suché – na 
to se moc těšíme a držíme všem palce!

A kulturní blok pokračuje dál. Na řadě 
budou folklorní soubory ze slovenské 
Ochodnice a letos poprvé také z polského 
Mucharze. Tradice poznávání našich přá-
tel prostřednictvím jejich kultury je stálá, 
neměnná, a tak je to správné. Rádi uvítáme 
soubory, které již známe, ale těšíme se na 
umění souborů nových, dosud nepozna-
ných. O všech se podrobněji dočtete na dal-
ších řádcích.

Folklorní soubor Kýčera vznikl v roce 
1972. Zakladatelkou a první uměleckou 
vedoucí byla paní Mária Ďurošková (ma-
minka současného starosty Ochodnice). 
V průběhu let vedl soubor také pan Ernest 
Maurer, v současné době je vedoucí paní  
Anna Vavríková. Kýčera byla původně ryze 
ženským souborem, později začala účinko-
vat jako smíšený pěvecký soubor. Reprezen-
tovala obec  na mnohých okresních folklor-
ních festivalech, např. na Beskydských 
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slavnostech v Turzovce. Získala první místo 
ve státní soutěži v Rimavské Sobotě, a místo 
druhé v Jindřichově Hradci.

V Dobré nebude Kýčera vystupovat po-
prvé, i proto se můžeme těšit na pásmo písní 
a scének, které vycházejí z historie Kysucké-
ho kraje. 

Dechová hudba Ochodničanka existuje 
již dlouhých třicet let. Za tu dobu se soubor 
účastnil celé řady soutěží a přehlídek. V roce 
1990 se tomuto tělesu podařilo dokonce vy-
hrát okresní soutěž. Bývá pravidelně sou-
částí všech oslav v rámci obce Ochodnica. 
Repertoár je tvořen převážně polkami a val-
číky, zazní také lidové písně známé po obou 
stranách společné hranice. Uměleckým ve-
doucím je člen zastupitelstva obce Ochodni-
ca pan Ján Tarana.

Ani Ochodničanka není našim obča-
nům neznámá. Předpokládá se, že diváci 
nezůstanou „stranou“ a celým areálem bu-
dou znít písně zpívané všemi přítomnými. 
A dobrá nálada bude pokračovat.

Pěvecký soubor Seniorka se do Dobré 
velmi  těší. Během nedávných folklorních 
slavností v Ochodnici jsme se s členkami 
souboru domluvili rovněž na letošní účas-
ti v programu Velké Doberské. Vzhledem 
k tomu, že „dámy“ jsou velmi aktivní a čino-

rodé, můžeme očekávat jistou obměnu pís-
ní, ale jistě zazní i osvědčené a dobře známé 
skladby.

Soubor je velmi mladý – co do doby 
vzniku (2010), skládá se ze 14 členů – žen 
i mužů. Reprezentuje svou obec na festiva-
lech a přehlídkách po celém Slovensku (Ky-
sucké Nové Mesto, Čadca), ale i v Polsku. 
Vedoucím souboru je paní Emília Gáborová. 

Dětský soubor Kozinianie – v polském 
originále „Kapela Kozinianie” – vznikl 
v roce 2000 a u jeho zrodu stál Spolek pro 
obecní kulturu obce Mucharz. Požádal uči-
tele hudby pana Tadeusza Wojtanka, který 
začal s výukou hry na housle, kontrabas 
a klarinet – tyto nástroje tvoří základ pro 
hudební a pěveckou produkci souboru.

Soubor je složen výhradně z místních 
dětí! Charakteristickým znakem je oblečení. 
Děvčata mají na sobě modré halenky ozdo-
bené na šíjích červenými šátky, tmavé suk-
ně poseté květy a „poznávacím znamením” 
jsou „vrkoče” (vlasová úprava) všech vystu-
pujích dívek. Chlapci bývají celí v bílém, jen 
na hlavách nosí černé klobouky. Za zmínku 
stojí také přísné dodržování dobových kra-
jových tradic v obutí členů souboru. K vidě-
ní budou dívčí i chlapecké „krpce”.

Soubor vystupuje pravidelně na přehlíd-
kách a festivalech ve svém okolí, byl nadmí-
ru vřele přijat obecenstvem na „Přehlídce 
talentů” v Krakově, podobně se jim vedlo 
také na festivalu „Souborů a zpěváků lido-
vých písních” ve Wisle.

Nezapomenout na tradiční umění kraje, 
v němž všichni členové souboru žijí, snažit 
se o udržení zvyků, obyčejů a prezentovat je 
současnému publiku s láskou a pokorou – 
to je ve zkratce motto souboru Kozinianie 
– budou u nás poprvé, ale jistě osloví i ná-



8/2013

-  5  -

vštěvníky Velké Doberské, stejně jako se jim 
to podařilo na „Folklorech” v Ochodnici na 
začátku července.  

Sportovní předěl mezi části folklorní 
a hudební obstará oddíl juda – jistě se 
dočkáme dynamického vystoupení dětí 
i dospělých členů oddílu a těšit se můžeme 
rovněž na originální choreografi i a dechbe-
roucí kombinace cviků a chvatů na tatami 
před pódiem.

O následujícím hudebním bloku (od 
16.30 do 23.45 hodin) jsme vás informovali 
v minulém vydání Doberských listů. Mohli 
jste se podrobně seznámit se všemi vystu-
pujícími umělci  a vybrat si podle vlastního 
vkusu i znalostí kapelu či umělce svému na-
turelu nejbližší. 

Zde je časový rámec vystoupení kapel, 
včetně zvukových zkoušek – některé z nich 
budou totiž vyplněné doprovodným progra-
mem (více informací naleznete níže v textu):

16.00 - 16.25 zvuková zkouška The Police/
 Sting Coverband
16.25 - 17.15 The POLICE/STING
 Coverband
17.15 - 17.45 zvuková zkouška PAKOSTRA
17.45 - 18.45 PAKOSTRA

18.45 - 19.15 zvuková zkouška NEBE
19.15 - 20.00 NEBE
20.00 - 20.30 zvuková zkouška Miro  
 Šmajda s kapelou
20.30 - 21.30 MIRO ŠMAJDA s kapelou
21.30 - 22.00 zvuková zkouška ABRAXAS
22.00 - 23.45 ABRAXAS

Doprovodný program

Od 12.30 do 16 hodin máte jedinečnou 
možnost si na vlastní kůži (a to doslova) 
vyzkoušet vodní fotbal – ve výše uvedeném 
časovém rozmezí bude k dispozici veřejnos-
ti a o výstroj – přilbu a rozlišovací vestu – 
se postará obsluha této atrakce.

Od 14 do 18 hodin budou v areálu multi-
funkčního hřiště k dispozici rovněž atrakce 
pro děti – oblíbená pohyblivá zvířátka pro 
nejmenší, jeepy pro větší děti (a jejich tatín-
ky), skákací hrad. 

Od 15 do 17 hodin se zcela jistě seběh-
nou všechny přítomné děti, aby úplně zblíz-
ka viděly, kterak z obyčejných balónků díky 
tvořivým a šikovným rukám vznikají různá 
zvířátka – po velmi dobré zkušenosti z letoš-
ních oslav Dne dětí jsme se příliš nerozmýš-
leli a modelování balónků se objeví také na 
Velké Doberské 2013. 
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Naše „malérečky“ budou v akci od 14 do 
18 hodin. Jedná se o jednu z mála atrakcí, 
na niž stojí fronta a již využijí s přibývajícím 
časem a zábavou nejen děti, ale i mnozí do-
spělí. Působivě a originálně pomalované ob-
ličeje dotvářejí ráz této akce již několik let. 

Svou účast letos opět přislíbili pracovní-
ci (i dobrovolníci) z řad Charity F-M. Děti 
se mohou těšit na spoustu zajímavých sou-
těží a dospělí mohou konzultovat svůj zdra-
votní stav, případně využít i další nabídky 
pracovníků Charity F-M. Vše bude ze strany 
Charity F-M opět zdarma!

Program Charity F-M pro děti
– od 14 hodin:

1. Tvoření s dětmi – papírové tvoření
 „Můj medvídek Teddy“, přívěšek
 ve tvaru srdce nebo ryby 
2. Překážkový běh – dítě musí zdolat
 několik připravených překážek a splnit  
 zadané úkoly na cestě do cíle. U dítěte  
 se projeví zručnost, obratnost a logické  
 myšlení. 
3. Hod do lví tlamy – dítě se musí trefi t  
 míčkem do lví tlamy. Celkem má
 5 pokusů. 
4. Úkoly na zručnost 
 1. Braní zápalek - hráči musí zvednout  

 sirky tak, že první zvedají dvěma palci,  
 druhou ukazováčky a dále postupují dle  
 pokynů. 
 2. Rovnání zápalek do krabičky se
 zavázanýma očima.
5. Rybolov – obratnostní hra. Na zemi leží 
 několik ryb. Pod jednou z nich je schovaný 
 klíč. Cílem hry je za určitý časový limit 
 nalézt klíč, který je uschovaný. Hráč 
 si pomáhá pouze udicí s háčkem,
 kterým může ryby zvedat. 

Pro dospělé: měření krevního tlaku a mě-
ření hladiny cukru v krvi.

Po celou dobu bude v areálu stánek 
s výrobky klientů středisek Charity F-M. 
Zde se naskýtá jedna z možností, kterak při-
spět na záslužnou a bohulibou činnost této 
dnes tolik potřebné instituce a vhodit ban-
kovku či mince do připravené kasičky.

V dopoledních i odpoledních hodinách – 
přesné úseky viz níže v nabídce – mohou zá-
jemci z řad dětí i dospělých využít možnosti 
jezdeckého oddílu.

Nabízejí jízdu na koni. K dispozici bu-
dou 3 koně. Jízda na koni je vhodná pro děti 
od 4 let. Na koních se bude možno svést 
dopoledne od 9:00-11:00 a odpoledne od 
15:00-17:00. Jízdy se uskuteční pouze za 
příznivého počasí (bez deště). Cena jízdy 
bude 15,-. Jízda je na vlastní zodpovědnost 
nebo na zodpovědnost rodičů.

Zodpovědná osoba: Lenka Herecová 
(tel.: 721 346 163), kontaktní mail na pří-
padné rezervace můžete již nyní učinit na 
adrese: jizdarnadobra@seznam.cz

Od 16 hodin bude všem přítomným 
k dispozici „siloměr“ – atrakce, která 
zaznamená vaši sílu – jinak řečeno: jste-li 
soutěživí, neváhejte a přistupte a uhoďte 
gumovým kladivem, nebo – jste naštvaní 
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na něco nebo na někoho, nebo dokonce na 
všechno, zkuste se zbavit přebytečné ener-
gie a upusťte páru – výkony všech soutě-
žících budou zaznamenávány a vítězové v 
jednotlivých kategoriích budou oceněni – 
ukončení soutěže bude ve 20 hodin. Soutěží 
se průběžně a pravidla budou určena v den 
konání akce.

V rámci jedné ze zvukových zkoušek ka-
pel, konkrétně v 17.15 hodin, začne dlouho 
očekávaná, divácky oblíbená soutěž v há-
zení vajec (čerstvých!) ve dvojicích. Již nyní 
máme přislíbenu účast polské dvojice, smě-
le lze uvést, že soutěž bude mít mezinárodní 
rozměr – očekáváme přihlášky dvojic našich 
občanů, ať se jedná o hasiče, sokoly či judis-
ty, nebo o zahrádkáře, seniory či zdravotně 
postižené, možná se objeví na startovní čáře 

také dvojice „šprtců“, myslivců, včelařů, ry-
bářů, ochránců přírody, v neposlední řadě je 
vhodná účast ze strany školy, školky (snad 
je i povinná – aby se děti i rodiče přesvědčili 
na vlastní oči, jak šikovné paní učitelky nebo 
učitelé dbají o výchovu jejich ratolestí). Ka-
ždopádně se bude jednat o jeden z vrcholů 
Velké Doberské 2013 a u něj byste rozhodně 
neměli chybět právě vy – ať už jako „háze-
či a chytači“ nebo jako hlasitě povzbuzující 
diváci!

Přihlášky s uvedením jmen soutěžní 
dvojice a sportovního názvu (např. Vejca-
ři, Házeči a chytači, Chytni vejce apod.), 
případně sponzorů zasílejte na adresu: 
místostarosta@dobra.cz do 26. 08. 2013.

Vajec je dost!!!         
Milan Stypka

Byli jsme u toho aneb návštěva
na FOLKLORECH v Ochodnici

První červencový víkend bývá pravidel-
ně ve znamení nejvýznamnější kulturní akce 
naší spřátelené obce Ochodnica. Tamější 

Folklorní slavnosti lákají lidi z celého okolí, 
proto i v letošním roce někteří naši občané 
neváhali a vytvořili reprezentační delegaci. 
V sobotu 6. července s uskutečnila Meziná-
rodní soutěž v přípravě halušek, a stejně 
jako v roce minulém se našemu týmu poda-
řilo připravit chutnou krmi, podle některých 
členů poroty tu nejchutnější – avšak druhé 
místo jako by nám bylo souzeno. V neděli 
po poledni jsme se setkali s našimi občany 
v letním amfi teátru a mohli sledovat pěvec-
ká a taneční vystoupení souborů z Ochod-
nice, okolních slovenských obcí i polského 
Mucharze. Skvělá atmosféra, péče a starost-
livost pořadatelů o naše občany na jedničku,

Fotografi e:
Miloslav Pindor
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jen počasí s účastníky opět laškovalo – 
v loňském roce se muselo vše – díky dešti – 
přemístit do sálu, letos chyběly naopak 
slunečníky a kousek stínu. Holt si jeden 

nevybere. Příště bude v Ochodnici snad pod 
mrakem, ale nálada jistě zůstane stejná! 
Skvělá!

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 23. 8. 2013 
 Odvoz kontejneru: v pondělí dne 26. 8. 2013

 Přistavení kontejneru:  v pátek dne 6. 9. 2013 
 Odvoz kontejneru: v pondělí dne 9. 9. 2013

 Přistavení kontejneru:  v pátek dne 20. 9. 2013 
 Odvoz kontejneru: v pondělí dne 23. 9. 2013

Kontejner bude přistaven v těchto následujících termínech (pátky):  4. 10.,  18. 10.

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

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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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.

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!

UPOZORNĚNÍ

Vedení obce důrazně upozorňuje ty občany, kteří používají obecní studny jako zdroj 
užitkové vody pro své rodinné domy nebo chaty, aby ihned zjednali nápravu, hadice ve-
doucí k jejich obydlím odstranili a okolí studny uvedli do stavu, který neohrozí ostatní 
občany na jejich zdraví a bezpečnosti.

Další důrazné upozornění, spíše varování, je určeno všem občanům, kteří se zba-
vují splaškové vody ze svých domácností vypouštěním do potoků. Některé případy jsou 
zadokumentovány a všechny ostatní jsou snadno vysledovatelné. Žádáme vás, abyste 
s těmito praktikami ihned přestali a jednali podle norem a zákonů České republiky.

Od měsíce listopadu bude probíhat důsledná kontrola břehů toků na katastru obce 
Dobrá, stejně jako míst s obecními studnami. Zjistíme-li, že náprava učiněna nebyla, 
obrátíme se na pracovníky kontrolních orgánů příslušných institucí, kteří vše vyhodnotí 
a zahájí s případnými viníky správní řízení. Děkujeme za pochopení a věříme, že dva 
měsíce na „řešení problémů“ je doba nadmíru dostatečná.

Milan Stypka

Poplatek za odpady

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

Poplatek je nutno uhradit do konce srpna 2013.
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Harmonogram sběru nebezpečného
odpadu v obci Dobrá

Termín konání:  07. 09. 2013

Stanoviště a časy: Dobrá – u lesa (Křibíka) 8.30 –   8.45 hodin
 Dobrá – u nádraží ČD 9.40 – 10.10 hodin
 Dobrá – parkoviště u kostela 10.15 – 10.35 hodin
 Dobrá – Stará Dědina 10.40 – 11.00 hodin
                                   
 Pazderná – autobusová zastávka U kříže 8.55 – 9.10 hodin
 Pazderna – parkoviště u hřbitova 9.15 – 9.30 hodin

Proběhne sběr nebezpečného odpadu:

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 televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, 
sporáky, pračky.

Úplná uzavírka mostu NL-M-02
v obci Nižní Lhoty

Oznamujeme občanům, že z důvodu rekonstrukce mostu přes žermanický přivaděč dojde 
k úplné uzavírce mostu NL-M-02 v obci Nižní Lhoty (most na spojnici Nižní Lhoty - 
Dobratice) v době od 26. 8. 2013 do 31. 10. 2013 (v závislosti na postupu prací může 
dojít ke zkrácení doby plánované uzavírky). Objízdná trasa bude značena přes most 
NL-M-03 v obci Nižní Lhoty (u chaty Povodí Odry, na katastrální hranici Nižní Lhoty - 
Nošovice).

Právní poradna

Pro občany obce Dobrá se uskuteční ve dnech 4. 9. 2013, 2. 10. 2013, 6. 11. 2013 a 4. 12. 2013 
od 16 hodin, tedy vždy první středu v měsíci v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí,
zasedací místnost č. 21 – bývalé foto.
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OBJÍZDNÁ 
TRASA

UZAVŘENÝ
ÚSEK
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Základní škola Dobrá informuje…

Revitalizace školy ve fotografi ích...

Dvě pozvánky sportovní komise

Od 21. června probíhají ve škole staveb-
ní práce spojené s revitalizací základní ško-
ly.  V současné době je rekonstrukce v plném 
proudu a ve škole i kolem ní panuje neustále 
čilý ruch. A protože už se nezadržitelně blíží 
první školní den, probíhají v učebních pavi-
lonech také úklidové práce, aby se děti po 
prázdninách vrátily do čistého a útulného 
prostředí svých tříd a odborných učeben. 
Vlastní průběh zachytily fotografi e níže.

Škola se už pomalu odívá také do no-
vého barevného kabátu a za chvíli přijde 
na řadu  „stará“ budova. Její součást bude 
tvořit obrázek vystihující naši školu a její za-
měření na přírodu. Který obrázek nakonec 

Poslední dvě srpnové soboty se uskuteční další pravidelné akce sportovní komise. 
V sobotu 24. 8. 2013 vás zveme na turistiku do Beskyd. Tentokrát si vyjedeme na 

Radhošť. Odjezd vlaku je v 7.24 hodin z Frýdku. Pokud pojedete vlakem z Dobré, kupte si 
jízdenku do Frenštátu. Tam přestoupíme na autobus do Ráztoky a lanovkou na Pustevny. 
Z Radhoště budeme mít na výběr dvě možnosti: buďto po zelené do Ráztoky, nebo po červe-
né do Rožnova. Domluvíme se na místě.

Další akcí, kterou připomínám je sportovní dopoledne v rámci Velké doberské, poslední 
srpnovou sobotu.

Přijďte se společně pobavit. Jsou připraveny hodnotné ceny, bohaté občerstvení, bude 
legrace.

Utvořte rodinná družstva na vodní kopanou. Přijďte si zasoutěžit v individuálních disci-
plínách. Bude vyhodnoceno pět nejlepších mužů a žen. Začátek soutěží bude v 9.00 hodin 
na školním hřišti. Vyhodnocení proběhne ve 12.00 hodin.

Rozpis soutěží byl uveden v minulém čísle Doberských listů.

Ještě jednou vás srdečně zveme na obě tyto akce a těšíme se na vaši hojnou účast.

Za sportovní komisi Zdeněk Kafka, předseda

bude školu zdobit, můžete rozhodnout i vy 
na stránkách obce do 25. srpna 2013.

Na fotografi ích si můžete prohlédnout, 
jak rekonstrukce probíhá…



8/2013

-  13  -



-  14  -

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Zahrádkáři informují
Základní organizace zahrádkářského svazu Dobrá, pořádá výstavu ovo-

ce a zeleniny ve společenském sále základní školy dne 21. 9. - 23. 9. 2013. 
Bude uskutečněna soutěž o největší a nejtěžší, ovoce vystaveného. Tato 
soutěž je přístupná široké veřejnosti, nad touto soutěží přebral patronát 
starosta obce Dobrá ing. Jiří Carbol.
Výpěstky se přijímají  20. 9. 2013 do 17 hod.
Na vaší účast se těší pořadatelé zahrádkáři.

Předseda ZO  Čestmír Jež

UPOZORNĚNÍ pro všechny členy Klubu seniorů
V měsíci září 2013 dochází ke změně data opékání klobás, a to místo 18. září proběhne 

tato akce o týden později, což je 25. září v 15.00 hodin.
                                                                                     Předseda Klubu seniorů  Čeněk Juřica
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B.H.C. Dobrá na CZECH OPEN 2013

Cenu obce obdržela Marie Cinařová

CZECH OPEN 2013 se pořádal 13. 7. 
2013 za účasti nejlepších hráčů z celé re-
publiky a zahraničí (celkově se zúčastnilo 
114 hráčů a hráček). Za náš klub B.H.C. 
Dobrá se tohoto svátku zúčastnili Láďa 
Hájek, Dalibor Hájek, Miroslav Šebestík, 
Kamila Žvaková a Petr Hadaščok. Turnaj 
se konal na zimním stadionu v Boskovicích, 
kde bylo perfektní zázemí pro konání této 
akce. Pro mnohé z nás to byla nová zkuše-
nost a srovnání s republikovou špičkou. Náš 
klub B.H.C. Dobrá v této konkurenci obstál 
na výbornou. Nejlépe si vedl Mirek Šebes-
tík, který měl na kontě 4 výhry, 2 remízy 
a 1 porážku a v celkové klasifi kaci se umís-
til na krásném 17. místě. Dobře si vedl také 
Dalibor Hájek, který měl bilanci 3 výhry, 
1 remíza a 3 porážky  a to celkově stačilo na 
56.  příčku.  Na 83. místě v celkovém pořa-
dí se umístila Kamila Žvakova s 2 výhrami, 
2 remízami a 3 porážkami. Petr Hadaščok 
se umístil na 94. místě a Ladislav Hájek se 

Cena obce za rok 2012 byla zastupitelstvem udělena paní Marii Cinařové a to za 
celoživotní aktivitu a obětavou práci pro obec na úseku spolkového života.

Co si pod tímto máme představit? Kdo je Marie Cinařová? Je to skromná, obětavá 
žena, která je i v seniorském věku stále aktivní. Je ochotná pomoci, přispět radou nebo 
názorem a  problém je hned vyřešen. Tato svěží dáma, přestože již delší dobu užívá za-
slouženého důchodu, má nám mladším stále co říci, a tak jsem se rozhodla ji navštívit. 

Zmíním zde jen ty její aktivity, u kterých „vydržela“ nejdéle. Když jí bylo něco 
přes 20 let, zapojila se do činnosti Československého červeného kříže (dále jen ČK),  
od svých 13 let zpívala  téměř 70 let v chrámovém sboru a přes 20 let dělá jednatelku 
v obnoveném spolku Katolický dům.

umístil na 97.  místě. Celkově se dá konsta-
tovat, že jako tým jsme uspěli, potrápili jsme 
profesionální mistry republiky a některé mi-
stry Evropy. Tito hráči mají tréninky denně 
a v to ve srovnání s tím, že náš tým trénuje 
1x týdně je skvělý výkon. Po tomto turnaji 
už začali prázdniny v týmu B.H.C. Dobrá. 
Od září nás čeká Play off,  kde se rozhodne 
o vítězi 4. ročníku  Doberské ligy.

(autor: BHCečkař Dalibor Hájek)



Marie, jak jsi se dostala k červenému kříži?

Chtěla jsem se někde zapojit, a tak jsem 
vstoupila do červeného kříže. Bylo to někdy 
počátkem 50 let, kdy jsem byla na mateřské. 
Tehdy bylo nutné se někde zapojit.  

Měla jsi nějaký vzor v rodině?

Já jsem vlastně to spolkaření podědila 
po svém otci, který byl u hasičů jednatelem 
a později jako předseda (pozn.: Jan Tesarčík,
učitel v Dobré). 

Ty jsi své mládí vlastně prožívala v době
2. světové války.

Je to tak. Když jsem vyšla ze školy v Dob-
ré, jezdila jsem do Frýdlantu do dvouleté 
obchodní školy u řádových sester. Tam jsem 
byla od roku 1942 do roku 1944. Po nás už 
nové žáky nebrali, školy se zavíraly.  Po ško-
le jsem začala pracovat v obchodě u strýčka 
Mokryše (pozn.: dnešní galanterie) a tam 
jsem byla do června 1945. Pak jsem 3 roky 
pracovala na Úřadu práce ve Frýdku.

To už kdysi byly úřady práce?

Ano, byly. Představ si, že ten pracák byl 
tam naproti nádraží, jak byl donedávna. Na 
úřadu práce jsem dělala korespondentku. Já 
jsem ve škole hrozně neměla ráda těsnopis 
a tam jsem musela dvě i tři hodiny psát těs-
nopisem podle diktátu šéfa. Byla jsem ráda, 
když jsem dostala nabídku a přešla jsem do  
účtárny. 

A to tě bavilo?

No jejda (smích). Já jsem od školy měla 
moc ráda účetnictví, a tak jsem v tom oboru 
zůstala celý život.

Ty jsi celý další život pracovala
na jednom místě?

Byla jsem ještě chvilku na ředitelství 
Báňské a hutní společnosti v Českém Těšíně 
a pak od roku 1949 až do důchodu jsem byla 
ve fi nanční účtárně ve Válcovnách plechu 
v Lískovci. Z toho jsem dva a půl roku byla 
doma se synem. Tehdy jsem musela pra-
covní poměr ukončit. Když synovi bylo dva 
a půl roku, vzkázali mi, že by mě ve Válcov-
nách zase potřebovali. Se synem mi tehdy 
hodně pomáhala má maminka.

Takže jsi už byla vdaná paní.

V roce 1948  jsem se vdala za Otto Cina-
ře z Místku. Seznámili jsme se na  pracáku. 
Pracoval později ve Válcovnách ve mzdové 
účtárně i jako můj vedoucí. Naše manželství 
trvalo jen 29 let, zemřel předčasně.

Musím vysvětlit, že se známe z Válcoven 
plechu, kde jsem pracovala předtím, než 
jsem nastoupila na obecní úřad. Poznala 
jsem tě však už dříve v chrámovém sboru. 
To, že jsi zpívala 69 let v jednom pěveckém 
tělese, je neuvěřitelné. Kdybychom měli  
obecní knihu rekordů, tak už bys v ní byla 
zapsána. Jak jsi se ke zpěvu dostala? 

K hudbě mě vedl můj tatínek. Zpíval 
v chrámovém sboru v tenoru, zpíval všech-
na sóla. Jeho oblíbené byly Biblické písně 
Antonína Dvořáka. Nadchl pro ně varhaní-
ka Zdeňka Tesarčíka a za jeho doprovodu je 
rád zpíval. Tatínek byl učitelem tělem i duší.
Dva roky před důchodem jej vyhodili ze 
školství. Chtěli, aby podepsal, že nebude 
chodit do kostela a zpívat. Prý že jeho zpěv 
táhne do kostela hodně lidí.
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Víš něco o počátcích chrámového sboru?

Co vím, tak sbor začal koncem 20. let 
minulého století pod vedením pana řídícího 
Václava Slívy.

Můžeš vzpomenout na některé výrazné 
zpěváky, osobnosti, které jsi za tu dlouhou 
dobu ve sboru potkala?

Tak třeba Josef Fryščák. Ten později 
účinkoval jako sólový zpěvák ve Slezském 
divadle v Opavě a byl profesorem na konzer-
vatoři v Ostravě. Nebo Josef Žižka z Nošo-
vic. Když se odstěhoval do Frýdku, tak tam 
také vstoupil do sboru a nějakou dobu ho 
vedl. Dále mě napadají jména jako paní Pav-
lovská (maminka Petra Bezděka), která byla 
dobrá altistka, Žofka Nytrová, Josef Fojtík, 
Mařenka Hranická, Jirka Hranický, Vašek 
Tesarčík, Jirka Řehák, Vojtěška Gavlasová 
a samozřejmě varhaník Zdeněk Tesarčík. 
Také vzpomínám na varhaníka Josefa Bře-
zinu.

Máš nějakou oblíbenou skladbu nebo píseň?

Ráda jsem zpívala Českou mši vánoční 
Hej, mistře. Když jsme ji nacvičovali v 60. 
letech, tak můj otec trval na tom, že musíme 
mít dirigenta. Dirigoval nás pak Petr Baran 
z Nošovic. S touto mší jsme spolu s hudeb-
níky vystupovali  mnohokrát ve Skalici. Od-
tud pocházel Karel Měrka, který byl hlavním 
varhaníkem v kostele Božského Spasitele 
v Ostravě, a tak jsme se dostali i do Ostra-
vy.  Zpívali jsme na svatbě Zdeňka Tesarčíka 
ve Starých Hamrech, byli jsme za knězem 
Josefem Bury v Mostech u Jablunkova, v Ja-
novicích, za knězem  Jarkem Němcem v Os-
travě, v Prostějově, ve Staré Vodě a zpívali 
jsme na mnoha dalších místech. Z lidových 
písní mám nejraději Teče voda teče, to byla 
oblíbená mého tatínka.

Vraťme se k červenému kříži. ČK od svého 
vzniku byl spolkem s charitativním zamě-
řením, který se snažil pomáhat chudým, 
starým a nemocným. Po roce 1948 byl zařa-
zen mezi společenské organizace do jednotné 
Národní fronty a přestal vykonávat řadu 
tradičních úkolů. Dobrovolní zdravotníci 
ČK se zaměřili na zdravotnickou službu při 
různých hromadných akcích, na bezpří-
spěvkové dárcovství krve, na kurzy první 
pomoci, výchovu dětí, pomoc v zemědělství, 
sběr druhotných surovin, léčivých rostlin 
apod. V 80 letech patřil ČK k největším 
společenským organizacím a měl více jak 
1,4 mil. členů. Přes ztížené podmínky 
odváděl mnoho prospěšné práce. 

Nahlížím do tvých písemností a zastavuji se 
u roku 1985. Tento rok byl pro místní orga-
nizaci ČK zvlášť významný, protože 6. ledna 

Marie Cinařová gratuluje Alfonsi Duží, za ním
F. Milich. Zřejmě konec 70. let. Archiv M. Cinařové.
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toho roku uplynulo 60 let od jejího založení. 
ČK v Dobré byl na vrcholu své činnosti, měl 
265 členů. V hasičské zbrojnici se tehdy 
uskutečnila slavností schůze za účasti členů 
ČK a mnoha hostů politického života. U této 
příležitosti jsi jako předsedkyně vystoupila 
s proslovem, v němž jsi na devíti stránkách 
zachytila šedesátiletou historii a činnost ČK 
v Dobré.

Jak jsem řekla, když jsem v padesátých 
letech do ČK vstoupila, po nějaké době mě 
udělali jednatelkou. Tou jsem byla 16 let 
a 5 let místopředsedkyní. Pak jsem se stala 
předsedkyní. Dlouho jsem spolupracovala 
s panem Alfonsem Duží, který byl nejdéle 
předsedou a to celkem 34 roků. Ráda na něj 
vzpomínám. Své předsednictví musel ukon-
čit po zhoršení zdravotního stavu v roce 
1981.

Jak jste se v té době v ČK oslovovali?

Oslovovali  jsme se bratře a sestro.

Které aktivity, události ti nejvíce utkvěly
v paměti?

Byla to účast na soutěžích zdravotních 
družin v okrese, kde jsme několikrát obhá-
jili přední místa i první. Okresní soutěž byla 
velmi náročná. Mimo ošetřování raněných 
jsme museli stavět i velký stan. Hodnotil se 
čas postavení stanu i to, jak bylo provedeno 
ošetření raněných. 

Můžeš vzpomenout na některé členy ČK?

Především chci vzpomenout na paní uči-
telku Ludmilu Bláhovou, která pro ČK hod-

ně vykonala. Byla za války na gestapu, ale 
stačila všechny dokumenty ČK ukrýt. Dále 
mě napadají Ludmila Mikolášová, Zdeňka 
Petřkovská, Franta Milich, má sestra Mila-
da Satková, Anička Zmijová, Zdeňka Baue-
rová, Bohumír Maráček, Tonička Tesarčíko-
vá a Milada Žurková, která má přes 90 let 
a stále je čiperná.

Uvědomuji si, že dnes o ČK v Dobré
není nic slyšet.

Lidé přestali mít zájem o práci v ČK. 
Nadšení členové zestárli a ti mladší, kteří 
byli členy jen proto, aby v zaměstnání vyka-
zovali, že jsou zapojeni, z ČK vystoupili. 

Co ti působí radost?

Mám radost z hodně věcí. Těší mě třeba, 
když k nám přijede pravnouček Dominik. 
To je hned živo v celém domě.

Je něco, co ti v životě pomáhalo,
když ti bylo těžko?

Život byl někdy opravdu těžký. Řekla
bych to takhle -  celý můj život řídí Pán, 
s pokorou přijímám, co na mne sesílá. Tím 
jsem se vždy řídila.

Děkuji za příjemné chvíle při našem 
povídání a přeji do dalších let dobré zdraví 
a radost ze života.

Vážení čtenáři, pokud byste se chtěli do-
zvědět více o spolkovém životě v Dobré, ote-
vřete si knihu pana Rostislava Vojkovského 
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U nás v Dobré. V části „Lidé“ na str. 72 a 73
se dočtete o doberském Červeném kříži. 
Autor zde píše o tom, jak naše ženy získa-
ly 1. místo v celostátní soutěži v roce 1983,  
které ženy toto vítězné družstvo tvořily 

a mnoho dalších zajímavostí. Pokud tuto 
knihu ještě nemáte, můžete si ji zakoupit na 
obecním úřadě.

Drahomíra Gongolová

Fotografi e chrámového sboru a hudebníků z počátku 60. let. Marie Cinařová je ve druhé řadě druhá zleva.
V první řadě sedící zleva jsou: Bancířová, Pavlovská, učitel Jan Tesarčík, varhaník Zdeněk Tesarčík, dirigent Petr Baran, 
Josef Fojtík, Jaroslav Nikl. Za Z.Tesarčíkem stojí Marie Tesarčíková, maminka M. Cinařové. Fotografi i pořídil
pravděpodobně Vladimír Krupa. Archiv M. Cinařové.

HOSPIC ve Frýdku-Místku informuje…
Budova Hospice ve Frýdku-Místku, v ulici

I. J. Pešiny 3640, stojí v klidné části města za 
nemocnicí již třetím rokem a poskytuje tzv. 
paliativní péči, tedy péči zaměřenou zejmé-
na na úlevu od bolesti, dušnosti, nevolnosti 
a jiných příznaků, které vážná postupující 
nemoc přináší, na rozdíl od standardní lé-
kařské péče v nemocnici, která je zaměřená 
na léčbu nemoci. Hospic je určen pro termi-

nálně nemocné, tedy nevyléčitelně nemocné 
pacienty na konci života. Neslibuje uzdrave-
ní, ale také nebere naději, neslibuje vyléčení, 
ale slibuje léčitelnost. Pro pobyt v hospici 
se může nemocný rozhodnout sám, nepo-
třebuje rozhodnutí lékaře, a to ani v pří-
padě, že je hospitalizován v nemocnici, 
potřebuje pouze jeho vyjádření ke zdra-
votnímu stavu.
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V Hospici je kladen důraz na kvalitu 
života nemocného až do jeho posledních 
chvil. V hospicové péči doprovázíme i pří-
buzné nemocného, kteří přestože trpí 
současně s ním, hrají nezastupitelnou roli 
v péči o svého blízkého.

V Hospici je o pacienta postaráno nejen 
o jeho fyzickou stránku, ale i o psychickou, 
což je přístup, který obyčejně v nemocnicích 
chybí. Proto jsou součástí profesionálního 
týmu lékaři, sociální pracovníci, psycholog, 
duchovní, aj., kteří se vzájemně doplňují. 
Filozofi e hospice vyžaduje hluboce lidský 
a současně profesionální přístup všech, 
včetně dobrovolníků, kteří jsou pro mnohé 
pacienty s nedostatečným rodinným záze-
mím tím nejbližším člověkem v jeho posled-
ních chvílích života.

Frýdecko-Místecký Hospic nabízí mimo 
30 hospicových lůžek a 24 přistýlek pro ro-
dinné příslušníky i 13 lůžek pro sociálně – 
zdravotní a odlehčovací služby. Posláním 
odlehčovací služby je poskytnout podporu 
a pomoc pečujícím osobám se zajištěním 
dočasné péče o jejich blízkého v případě, 
kdy potřebují čas ke svému odpočinku, 
dovolené a regeneraci sil, popř. tehdy, ne-
jsou-li samy schopny zajistit náročnou péči 
o svého blízkého do té doby, než pro ně 
zajistí vhodné zařízení s možností dlouho-
dobého pobytu. Zdravotně sociální služba 
pak zajišťuje péči napomáhající k zajištění 

maximální možné fyzické a psychické sobě-
stačnosti lidem, kteří pro trvalé nebo dlouho-
dobé změny svého zdravotního stavu vyža-
dují péči po dobu, než jim bude zabezpečena 
v jejich domácím prostředí nebo v pobyto-
vých zařízeních sociálních služeb.

Všem našim hospicovým pacientům 
i uživatelům odlehčovacích a zdravotně 
sociálních služeb se snažíme pobyt v našem 
zařízení co nejvíce zpříjemnit. Klub Duha 
vedený pracovnicí volnočasových aktivit 
má ve svém programu každodenní nabíd-
ku aktivního využití volného času – trénink 
paměti muzikoterapií, kroužek stolních her, 
skupinové cvičení a mnoho dalších aktivit. 
Hospic by neměl být vnímán jako dům 
smutku, ale místem naděje a nabídnutí 
pomocné ruky pro nemocné i jejich blízké 
a hledání potěšení ze života, který zbývá.

 Pro první informace doporučujeme zá-
jemcům o naše služby navštívit naše webo-
vé stránky www.hospicfm.cz, dále pak vo-
lat na tel. čísla 595 538 111, 777784717, 
777784719.

Na uvedených webových stránkách a te-
lefonních číslech získají zájemci základní 
informace o všech poskytovaných službách. 
Pro podrobnější informace spojené s pro-
hlídkou zařízení nabízíme osobní kontakt 
v době pondělí – pátek od 8 – 14 hod., po 
domluvě i v jinou dobu.

Změna ordinačních hodin
– Dětské středisko Dobrá,
MUDr. Iva Kučerová  

   6. 9. pá        7.30 - 9.00,
   9. 9.  po        7.30 - 9.00, 
10. 9.  út       7.30 - 9.00, 
11. 9.  st   14.30 - 16.00, 
12. 9.  čt        7.30 - 9.00,
13. 9.  pá       7.30 - 9.00,  
20. 9. pá   neordinuje se, nutné případy ošetří 
  DS Raškovice,  tel.č.:  733 685 195.
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Poděkování
Chtěl bych tímto způsobem znovu a ve-

řejně poděkovat člověku nebo i několika li-
dem, které vůbec neznám, jen vím, že pra-
cují na zateplování Základní školy v Dobré.

V pátek 19. 7. večer jsem se vracel z Vyš-
ních Lhot, a při cestě na kole mi vypadla 
ze zadní kapsy kalhot peněženka se všemi 
doklady a více penězi. Znovu jsem celou 
trasu projel a prohledal, ale zbytečně. Jsem 
student, takže pro mne nepříjemné a drahé 
poučení.

Hned druhý den, v sobotu dopoledne, 
mne vyhledal podle adresy jeden člověk 

a druhý, který zrovna pracoval v tu dobu 
na opravě školy, mi tam peněženku nejen 
s doklady, ale i se všemi penězi, osobně 
a s úsměvem předal. Hovořil slovensky, ale 
neměl čas. Pospíchal na lešení.

Byl jsem tak překvapený tím, že ještě 
existují lidé, kteří vrátí nalezenou peněžen-
ku i s penězi a ani potom je nepřijmou jako 
odměnu, že jsem se nezeptal na jména.

Ale ať jsou takoví lidé kdokoliv, zaslouží 
respekt a poděkování.

Jiří Pohludka

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
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               Výrobu kvalitních destilát  z vlastního kvasu nebo z dodaného ovoce, 
možnost zesta ení ultrazvukem, zm ení cukernatosti kvas , poradenství 
s p ípravou kvasu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace a p edb žné rezervace termín  pálení na telefonech  :                                
777 570 405,  777 130 357,  558 641 228 (záznamník),                                 
mail : palenicedobra@seznam.cz 
 

NABÍZÍME

Využijte nejvýhodn jší zp sob, jak zhodnotit vaše p ebytky 
ovoce. Na destilát lze použít i plody nevhodné pro p ímou 
konzumaci, tj. malé, áste n  poškozené nemocemi, chu ov  
nevýrazné. Musí však být vyzrálé a isté, bez plísní a hniloby, 
listí a v tvi ek. Získáte kvalitní produkt na p írodní bázi 
s neomezenou záru ní dobou. 
 

739 51   Dobrá . 431 

„Z Pálenice Dobrá,  
máš-li dobrý kvas, 
pálenka  je dobrá,  

  p íšt  p ijdeš zas.“ 
 

Pálenka z vlastního  kvasu   
- cena 128,-K / 1 litr 50 %, tj.  ( 256,- K /1 litr 100% ) 

Kapacita kotle 300 litr ,  minimální množství kvasu 200 litr . 
Menší množství po dohod . 
Pálenka  z dodaného ovoce  

- cena 140,- K / 1 litr 50 %, tj.  ( 280,- K /1 litr 100% ). 
Spot eba  cca 10-14 kg  ovoce dle druhu na 1 litr  50% pálenky. P íjem ovoce 
v termínech jako p íjem objednávek p ípadn  i v jiných p edem dohodnutých. 

P íjem objednávek v objektu pálenice (p ípadn  telefonicky) 
od 12. 8. 2013 ve dnech pond lí až pátek od 8 do 16 a v sobotu 
od 8 do 12 hodin (b hem provozu pálenice nep etržit ). 
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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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Pronájem bytů v obci Dobrá

Nabízíme k pronájmu poslední volné byty.

Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, WC,
koupelnou a masážním sprch. boxem aj.

Možnost pronájmu i bytu kompletně vybaveného

nábytkem a ostatním 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



Soukromá hudební výuka

Kdo má zájem naučit se hrát na tyto hudební nástroje:

•  Klavír
•  Akordeon
•  Pozoun

•  Zobcové fl étny
(sopránová, altová, tenorová, basová)

•  Příčná fl étna
•  Kytara

Přihlaste se dne 4. září 2013 v přízemí školní družiny

– ZŠ Dobrá v 13.15 – 16.00 hodin.

Schůzku si můžete individuálně domluvit
na mobil. čísle 604 821 849.

Těšíme se na vás – Miriam Dýrrová dopl.um.

Doučím žáka ZŠ, SŠ angličtinu

Jsem studentkou VŠ, vlastním certifi kát FCE

a mám složenou státní jazykovou zkoušku z AJ.

Kontakt: Karina.Vranayova@seznam.cz
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta

558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 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

558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu

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 9. 9. 2013 do 12.00 hodin.






