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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych vám popřál hodně zdra-
ví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním 
životě, prostě všechno nejlepší v Novém 
roce 2014. Toto období je obvykle věnováno 
také rekapitulaci a přípravám na budoucí 
akce. Rád bych v této souvislosti poděkoval 
všem představitelům a členům jednotlivých 
spolků, které se podílejí na životě obce. Po-
děkovat chci především za pomoc při reali-
zaci nejrůznějších akcí. Nejrůznější kulturní 
vystoupení ve společenském sále, sportovní 
akce na hřišti a v tělocvičnách nebo turis-
tické výlety do vzdáleného i blízkého okolí 
naší obce. Za všechnu tuto činnost, organi-
zovanou bezplatně a ve volném čase, oprav-
du všem děkuji. Nebudu zde vyjmenovávat 
všechny akce, protože ten seznam by byl 
velmi dlouhý, ale o podrobnostech najdete 
informace na obecním webu (www.dobra.cz), 
včetně videa a fotodokumentace. 

V pondělí 16. prosince minulého roku 
proběhlo 17. jednání zastupitelstva obce, na 
kterém jsme projednali rezignaci na mandát 
člena zastupitelstva obce, kterou podal pan 
Ladislav Žurek (KSČM). Na uvolněné mís-
to zastupitele obce nastoupila jako náhrad-
ník paní Jana Chroboková, ze stejné volební 
strany. Dále jsme mimo jiné schválili roz-
počtové provizorium, což jsou pravidla pro 
hospodaření obce začátkem tohoto roku, 
projednali zprávu o realizaci stavby „Revi-
talizace ZŠ – zateplení budov základní ško-
ly v Dobré“, schválili rozpočtové opatření 
č. 5/2013 a také jsme se zabývali bezpeč-
nostní situací v naší obci. V poslední době 
došlo totiž k několika nebezpečným vlou-
páním do soukromých i obecních objektů. 
Více se dočtete v samostatném článku mís-
tostarosty pana Mgr. Milana Stypky. 

Chtěl bych velmi poděkovat všem obča-
nům, kteří nezůstali lhostejní k naší výzvě 
a vyplnili dotazník k marketingovému prů-
zkumu ve věci zpracování studie proveditel-
nosti stavby „Chodník k Pazderné“. Opravdu
jste nám tím pomohli a tato studie bude jed-
ním z podkladových materiálů k podání žá-
dosti o dotaci na uvedenou akci v rámci 22. 
výzvy Regionální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko. Také byla v těchto dnech 
dokončena investiční akce „OÚ Dobrá 230,
Dům služeb – výměna výplní otvorů (okna,
dveře) ve vnějším plášti budovy“. Stavba 
v hodnotě 1 598 766,- Kč byla provedena fi r-
mou TURČINA, s.r.o. z Havířova a budeme 
rádi, pokud to přispěje k větší spokojenosti 
návštěvníků České pošty, spořitelny nebo 
lékárny či zahradnictví a prodejny kol.

Přesto, že zima zatím vyčkává, tak ještě 
upozornění k zajištění zimní údržby místních
komunikací a rozhrnování sněhu. I v tom-
to roce bude rozhrnování sněhu zajišťová-
no na základě dlouhodobé smlouvy fi rmou 
pana Antona Lišky. Organizaci zimní údrž-
by zajišťuje správce pan Bohuslav Siko-
ra (tel. 558 412 309, mobil 736 614 717). 
Chtěl bych požádat hlavně řidiče, aby někdy 
zbytečně neuváženým parkováním svých 
automobilů na ulicích neztěžovali a nekom-
plikovali případné odklízení sněhu. 

Na závěr jedno tradiční poděkování. 
Právě v těchto dnech možná i u vás doma 
zazvonili tříkráloví koledníci. Zpívali koledy 
a popisovali dveře symbolickým nápisem 
K+M+B+2014.

Přitom vybírali fi nanční příspěvky do 
pokladniček, aby tak udělali radost těm, kdo 
jsou odkázání na cizí pomoc. Děkuji srdeč-
ně všem koledníkům, ale nejen jim. Velký 
dík patří také všem dárcům, kteří přispěli na 
Tříkrálovou sbírku. Děkujeme!

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Nedejme šanci zlodějům
ani v roce 2014

Milí spoluobčané, sousedé – spolu s přá-
ním všeho dobrého v roce 2014 mi dovolte 
zamyslet se nad nešvarem, který historicky 
– někdy více, jindy méně – sužuje člověka, 
způsobuje mu trápení, přidává zbytečnou 
práci, ale i nutí k zamyšlení. Tím nešvarem 
jsou krádeže.

Nebudu tady vypisovat, co a komu se vše 
za uplynulý kalendářní rok ztratilo nebo o co 
někdo přišel. Minulost ponechám stranou 
a budu se snažit vám nastínit, jakým způso-
bem krádežím předcházet, jak jim případně 
zabránit, a v případě již spáchaných krádeží 
– co dělat a kam vše nahlásit.

Na úvod bych rád zmínil ono staré, ale 
platné rčení – příležitost dělá zloděje. Stá-
le platí, neboť si jistě sami uvědomujete, 
pokud nabídnete zloději šanci, chopí se jí. 
Může to znít jako klišé, několikrát omílané 
varování, ale dbejte – prosím – aby v pří-
padě vaší nepřítomnosti byl váš dům či byt 
uzamčen. Zkontrolujte před odchodem, 
zda jsou uzavřeny i garáže, přístřešky, kůl-
ny apod. Neváhejte vyjít několik schodů do 
patra vašeho domu a zajistěte okna nebo 
balkonové vstupy. I nevhodně umístěný žeb-
řík dává více možností, kterak být po návra-
tu z obchodu nebo úřadu nemile překvapen. 
Někteří občané nechávají rozsvícená světla, 
aby dali najevo, že… jsou doma. Jednou 
z důležitých a praktických věcí je také uza-
mykání vrátek nebo vjezdů do zahrad. Čím 
více překážek záškodníkovi připravíte, tím 
je jeho práce těžší, případně si její provedení 
může rozmyslet.

Nebuďte, prosím, nevšímaví. Uvidíte-li 
někoho neznámého v místech naprosto ne-

obvyklých – na sousedově zahradě, u sou-
sedova přístřešku, u vstupních vrátek nebo 
dveří, neváhejte dotyčného oslovit s dota-
zem, koho nebo co tam hledá. Nevšímavost 
zapříčinila již spoustu krádeží. A stane-li se 
vám, že zloděje přistihnete při činu, prostě 
jej svým příchodem domů překvapíte, nedo-
poručuje se snažit se mu zabránit v odchodu 
(jedinou výjimkou je zřejmé zjištění, že jste 
o několik váhových kategorií výše a že pří-
padný boj vyhrajete), neboť dotyčný může 
být ozbrojen a kromě majetkové újmy se 
můžete potýkat i se zdravotními problémy. 

V případě, že ke krádeži dojde, je důle-
žité ji nahlásit na nejbližší oddělení Policie
České republiky. Naši občané se v tako-
vých případech obracejí na oddělení se 
sídlem v Nošovicích. Zde je telefonní číslo 
– 558 641 333. 

Toto číslo použijte nejen ve výše uve-
dených případech – ale také v situaci ještě 
nedávno zcela běžné, mám na mysli podo-
mní prodej. Nezapomínejme, že se podo-
mní prodejci mohou objevit v naší obci zase 
a znovu. Zkoušejí to obvykle v určitých lo-
kalitách a jejich nekalé praktiky se dají lehce 
rozpoznat – za všechny - jedním z ukazate-
lů je nastartované, starší auto, stojící opo-
dál. Nemohu vám doporučit, abyste si jich 
nevšímali, ale nepotřebujete-li nic z jimi 
nabízeného zboží, neotevírejte jim, neko-
munikujte s nimi. Pokud si chcete vyslech-
nout jejich nabídku, bavte se s nimi raději 
prostřednictvím okna nebo jen přes zamče-
né dveře. A v neposlední řadě – nikdy je 
nepouštějte dovnitř. Pak bývá zpravidla 
pozdě naříkat nad nesmyslnou a předraže-
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nou koupí něčeho, co jsme dokonce ani ne-
chtěli, ani nepotřebovali.

Snad tato připomenutí a osvěžení pamě-
ti napomohou ke klidnějšímu a bezproblé-
movému žití nás všech. Těch jiných problé-
mů má každý z nás už tak dost, není potřeba 
k nim přidávat další. Ať se vám případné sta-
rosti se sepisováním škod vzniklých krádeží 
vyhnou, ať nepostihnou ani vaše nejbližší, 

sousedy nebo známé. Nedejme zlodějům 
šanci, postarejme se, aby se jen tak snad-
no nedostali k nám domů. Važme si svého 
majetku, proto o něj pečujme i tím, že jej 
zabezpečíme. Pak budeme všichni klidnější 
a bude se nám zde žít a bydlet lépe a radost-
něji.                                

                                                
Mgr. Milan Stypka, místostarosta
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Právní poradna
pro občany obce Dobrá, bude i v roce 2014 probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 5. 2 ., 
5. 3. 2014 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost 
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Místní poplatky – UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Poplatek za psy – sazba poplatku činí ročně 100 Kč.
               Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 % sazby.
               Poplatek za psy se platí ze psů starších 3 měsíců.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1341 + čp.
Poplatek uhraďte v průběhu ledna do konce března 2014.

Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.
                Děti do 15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
                Občané od 80 let věku včetně – ve výši 50 % sazby.
                                Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1337 + čp.                                                                     
Poplatek uhraďte v průběhu ledna až do konce srpna 2014.

Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Dobrá v roce 2014
Pondělí 10. 03. 2014, 09. 06. 2014, 08. 09. 2014 od 17 hodin – společenský sál Základní 

školy Dobrá, 1. poschodí.

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2014

10. 2., 10. 3., 7. 4., 12. 5., 9. 6., 7. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2014
– vždy do 12.00 hodin.
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Víme všichni, kam máme volat v tísni?
Přivítali jsme nový rok a všichni věříme, 

že bude lepší než ten minulý. Bohužel ne 
vždy dokážeme ovlivnit to, zda se staneme 
účastníky dopravní nehody, požáru či jiné 
události. Víte, jaké číslo máte v případě nou-
ze vytočit a kam se dovoláte? 

V České republice jsou čísla tísňových 
linek pevně stanovena. Jistě je většina z nás 
máme v podvědomí, ale pro přehlednost si 
je nyní připomeneme. V naší republice jsou 
zavedena tzv. „národní“ čísla tísňového vo-
lání:

150 … hasičský záchranný sbor
155 … zdravotnická záchranná služba
156 … městská policie (je-li zřízena)
158 … Policie ČR

Dále je pak v naší republice zavedeno 
číslo: 

112 … „mezinárodní“ číslo tísňového
                volání 

Toto mezinárodní tísňové číslo je určeno 
především pro zahraniční návštěvníky naší 
země, turisty, pro zahraniční studenty, cizin-
ce, kteří na území naší republiky pobývají. 
V telefonních centrech pro příjem tísňového 
volání 112 pracují speciálně vyškolení ope-
rátoři, kteří jsou schopni celkově vyhodnotit 
zprávu volajícího a okamžitě ji předat pří-
slušným složkám integrovaného záchran-
ného systému. V Moravskoslezském kraji 
jsme ještě o krok napřed, poněvadž v Ost-
ravě je v plném provozu od prosince roku 
2010 tzv. Krajské centrum tísňového volání, 
kde na jednom pracovišti sedí pohromadě 
operátoři všech tísňových linek. Na toto 
pracoviště jsou směrována všechna „národ-

ní čísla“ tísňového volání i tísňová linka 112 
z území celého Moravskoslezského kraje 
a číslo 156 pro Ostravu a okolí, ať už voláte 
z pevného nebo mobilního telefonu. 

Velmi důležité je, abyste při volání na 
tísňovou linku dodrželi jednoduché zásady 
a operátorům sdělili následující informace:

- vaše jméno a příjmení
- číslo telefonu, ze kterého voláte
- co se stalo, jaký je rozsah události
- kde k události došlo (adresa, popis 
  místa, popis dojezdu na místo)
- další informace podle pokynů operátora
 
Uvědomte si, že linky tísňového volání 

jsou zřízeny pro přijetí stavů nouze. Nezne-
užívejte je! Vaše nezodpovědnost může mít 
za následek oddálení pomoci lidem, kteří ji 
opravdu potřebují! Poučte o tom i své děti. 

Hasičský záchranný sbor MSK,
nprap. Ing. Dalibor Kubátka
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Vítězný tým žáků 8. a 9. tříd.

Vystoupení pro klienty domova se zvláštním režimem 
Beskyd se velmi vydařilo.

Základní škola Dobrá informuje…

Mušketýři s hokejkou na Orion Cupu

Vánoční vystoupení pro klienty domova 
se zvláštním režimem

Na naší škole máme mezi žáky skvělé 
fl orbalisty, což se potvrdilo v okrskovém 
kole fl orbalového turnaje Orion Cup. Turnaj 
se konal na 2. ZŠ ve Frýdku-Místku a byl
rozdělen do dvou dnů. Nejprve v pondělí 
9. prosince bojovala družstva tvořená žáky 
8. a 9. tříd. V silné konkurenci městských 
škol naši fl orbalisté nepoznali přemožitele 
a zaslouženě se radovali z prvního místa 
a postupu do okresního kola, které proběh-
ne 27. ledna v Paskově. Nejlepším střelcem 
našeho týmu byl benjamínek družstva Jakub 
Šaněk z 8. A se sedmi brankami. 

 Následujícího dne proběhl turnaj 
žáků 6. a 7. ročníku. Našemu týmu se bohu-
žel již tolik nedařilo a obsadili jsme poslední 
místo ze čtyř zúčastněných týmů. Nejlepším 
a také jediným střelcem našeho týmu byl 
David Pastor z 6. B. Tým byl tvořen převáž-
ně mladšími hráči, kteří ještě nemají zku-

Ve středu 18. prosince navštívila sku-
pina našich žáků domov se zvláštním reži-
mem Beskyd ve Frýdku-Místku. Děti zde 
pod uměleckým vedením paní učitelky Olgy 
Kafonkové a paní učitelky Andrey Hovjacké 
vystoupily s vánočním pěveckým vystou-
pením. Domov Beskyd pečuje o staré lidi 
s duševním onemocněním, kteří vzhledem 
ke svým potížím nejsou schopni bydlet 
sami. Naši žáci s vědomím, že dobré skutky 
zahřejí lidská srdce nejvíce, vložili do zpěvu 
celou svou čistou dětskou duši a zpříjemnili 

šenosti z takovýchto turnajů. Pevně věřím, 
že v příštím roce budeme bojovat o příčky 
nejvyšší. Děkuji všem reprezentantům za 
bojovný výkon.

Mgr. Jiří Šmahlík
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klientům domova předvánoční dopoledne. 
Děti byly rády, že mohly potěšit lidi těžce 
zkoušené životem a dát jim tak dárek, na 
který si sice nemohou sáhnout, ale který byl 

prozářen paprsky betlémské hvězdy. Všem 
vystupujícím i jejich pedagogům děkujeme.

Mgr. Jan Lörinc

Vánoce ve škole
V sobotu 14. prosince děly se ve ško-

le věci nevídané. Hned tři veliké a divu-
plné události přilákaly zástupy vánočních 
poutníků všech generací zblízka i zdáli – 
Den otevřených dveří, Vánoční jarmark 
a Vánoční koncert změnily na jedno dopole-
dne Základní školu v Dobré na kulturní cen-
trum srovnatelné v myslích lidí dobré vůle 
s Goethovým Výmarem. 

Věřím, že žádný z návštěvníků nebyl 
zklamán prohlídkou rekonstruované školy, 
zvláště když u oken svítících novotou už ne-
hrozilo, že na někoho spadne rám pamatují-
cí třicetiletou válku a způsobí mu nepěknou 
škodu na zdraví. Hosté si mohli projít třídy 
i odborné učebny, mnozí z nich přitom za-
sněně vzpomínali na dobu, kdy sami sedá-
vali v lavicích a dumali nad problémy za-
pomenutého domácího úkolu či podivného 

citu, který v nich vzbuzuje jisté děvče z 8. C.
Se svými krásně melancholickými vzpo-
mínkami pak mohli usednout v žákovské 
kuchyňce, která se pro tento den změnila ve 
vánoční kavárnu, a potěšit vyprahlé hrdlo 
punčem či kávou, k níž se znamenitě hodi-
ly roztodivné vánoční pamlsky podávané za 
nepatrný peníz příjemnou obsluhou. 

Nejvíc živo ovšem bylo mezi jarmareční-
mi stánky. Zdá se, že myšlenka Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy k zavedení 
fi nanční gramotnosti do školních vzděláva-
cích plánů nese své ovoce, neboť děti vržené 
do vírů nejistých vod světového fi nančnic-
tví projevovaly dravého obchodního ducha 
a oškubaly autora těchto řádků jako sva-
tomartinskou husu. Je velikým štěstím, že 
babičky prodejců toho dopoledne poslou-

„Kupte si, paní, druhý takový svícen neseženete.“
„A zde máme naše fenomenální svíce vyrobené
z vosku supervčel.“



1/2014

- 7 -

chaly v sále vánoční vystoupení, jinak bych 
se obával nejhoršího. 

Vrcholem celého dne bylo samozřejmě 
vánoční představení, které si s našimi žáky 

připravil kolektiv pedagogů pod vedením 
paní učitelky Olgy Kafonkové. Barevná ko-
láž vánočních písní, tanců a zpěvů, jakož 
i výborných scének, potěšila ducha všech 
diváků a naladila je na tu správnou vánoč-
ní notu. Ačkoliv naši vystupující nejsou te-
levizní profesionálové, svá čísla předváděli 
s čistým srdcem a touhou potěšit, takže 
dojatí diváci nešetřili s potleskem. Stejný 
potlesk náleží všem, kteří se zasloužili o to, 
aby tento krásný den na půdě naší školy pro-
běhl, a také všem návštěvníkům, pro které 
škola není mrtvou institucí, ale živoucí díl-
nou lidskosti a radosti. Tak zase napřesrok.

Mgr. Jan Lörinc
Učebna fyziky lákala na zajímavé hokuspokusy.

Kromě nadaných pěvců máme i vlastní kytaristy.
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Sborový zpěv vánočních písní potěšil návštěvníky
vánočního koncertu.
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Poslední měsíc loňského roku byl pro naši MŠ opravdu štědrý a bohatý na mnoho zají-
mavých akcí, setkání a posezení.

Mikulášská nadílka
Mikulášská besídka naší MŠ probíha-

la vzhledem k velkému počtu dětí ve dvou 
dnech a to ve společenském sále místní 
ZŠ. Děti se tentokrát za přispění a pomoci 
svých rodičů proměnily ve veselé sněhuláky, 
neposedné čertíky a něžné andílky, ve kte-
ré se „převtělila“ děvčata ze třídy Sluníček 
a Broučků. Každá třída předvedla všem při-
hlížejícím své pásmo složené z básniček, 
písniček, andělských tanečků či čertovských 
rejů. Před příchodem Mikuláše a jeho po-
mocníků – Anděla a Čerta si děti ještě spo-
lečně zaskotačily, také se mohly občerstvit 
sladkými dobrotami, které napekly ochotné 

a pilné maminky. A pak už nastal ten pravý 
čas pro příchod Mikuláše, Čerta a Anděla. 
Děti jim společně zazpívaly a na oplátku 
každé dítě obdrželo balíček plný sladkostí 
a vitamínů. MŠ „Barevný svět“ děkuje všem 
rodičům, kteří svým dílem přispěli k úspěš-
nému průběhu celé akce.
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Předávání zrekonstruované zahrady

Sbírka Adra v naší MŠ

Sponzorský dar fi rmy EASY4U

Vánoční dílničky

Na podzim loňského roku probíhala 
rekonstrukce zahrady naší MŠ. V měsíci 
prosinci pak proběhlo slavnostní předává-
ní zahrady za účasti hlavních představitelů 
obce, bývalých zaměstnanců MŠ a ostatních 
pozvaných hostů. Také naše děti si připravi-
ly u příležitosti této akce svůj program. Nej-
prve vystoupily děti ze třídy Broučků pod 
vedením svých učitelek a následně čekalo 

Dva dny v měsíci prosinci probíhala 
na naší MŠ charitativní sbírka pro ADRU. 
Rodiče měli možnost nabalit všechny nepo-
třebné hadříky i jiné věci a darovat je ADŘE. 
ADRA tyto věci prodává ve svých charitativ-

Firma EASY4U s.r.o. věnovala zdarma 
naší MŠ refl exní vesty pro všechny děti. 
Dalším dárkem této fi rmy bylo DVD s ná-
zvem „První pomoc dětem,“ jež vzniklo za 
spolupráce s VZP. Toto DVD je ojedinělou 
pomůckou pro všechny zodpovědné rodiče 

Ještě před vánočními svátky proběhly 
v každé třídě naší MŠ Vánoční dílničky. Ka-
ždá třída je pojala po svém, proto se někde 
zpívaly vánoční koledy, v další třídě si děti 
pro rodiče připravily vánoční pohádku. Po-
jítkem pro všechny třídy však bylo společné 
tvoření dětí a rodičů, kdy se vyráběly např. 
vánoční svícny z jablíček, zdobily se vánoční 
perníčky, vyráběly se zvonečky z květináč-
ků, tvořily se sněhové vločky. Děti si hotové 
výrobky mohly odnést domů.

Třída Broučků děkuje p. Rehwaldové za 

na všechny přítomné avizované překvapení. 
Tím překvapením bylo vystoupení dětského 
pěveckého sborečku „Paprsek,“ který vzni-
kl na naší MŠ na podzim loňského roku pod 
vedením p. učitelky Bc. Marie Adamusové. 
Na klavír děti doprovázela p. uč. Mgr. Lud-
mila Sikorová.

Snad se všem přítomným vystoupení na-
šich dětí líbilo.

ních obchůdcích, kde mohou posloužit ji-
ným lidem. Vydělané peníze použije ADRA 
na rozvoj dobrovolnictví.

Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli 
dobré věci.

i prarodiče, kteří si chtějí osvojit pravidla 
pro poskytování první pomoci nejen svým 
vlastním dětem. Děkujeme této fi rmě za 
výše uvedené dary, které děti využijí napří-
klad při pravidelných vycházkách. 

Mgr. D. Dvořáčková

upečení skvělých zákusků, také třída Včeli-
ček děkuje p. Maršálkové za zajištění občer-
stvení pro děti a rodiče.
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Jako každý rok, plánujeme, chceme být 
úspěšnější a dokonalejší. Rok co rok je to 
těžší. Naše plány a cíle jsou vyšší a nároč-
nější. Počet soutěží, tréninků, akcí i medailí 
se stále zvedá. Konkurence je mnohem vyš-
ší, než bývala dříve. Nikdo neusíná a všichni 
chtějí být nejlepší - stejně jako my. Dokázali 
jsme už hodně a překonat počty medailí 
bude obtížné a náročné.

V letošním roce zkusíme cestu, která 
snad zaujme všechny rodiče našich svě-
řenců a další zájemce. Letos budou vítězit 
ne jen velké medaile, ale správné judistické 
chování, které je obsaženo v kytici juda. 

Pro rok 2014 je naším cílem se stmelit, 
vytvořit komunitu, která bude úzce spolu-
pracovat. Dlouholeté zkušenosti nám uká-
zaly, že když úzce spolupracujeme s dětmi 
a jejich rodiči, jsou výsledky lepší. Děti 
nám vydrží mnohem déle a naše práce má 
význam. Naším cílem je, aby děti nenavště-
vovaly pouze školní kroužek, jednou až dva 
krát týdně. Chceme, aby se zúčastňovaly 
soustředění, seminářů a táborů, aby měly 
v judu své opravdové kamarády, trenérům 
věřily a dokázaly říct, co, kdo a proč jim vadí.

 Turnaje o pohár starosty obce Dobrá 
v judu se poslední víkend před Vánocemi 
zúčastnilo 240 borců z 20 oddílů, z toho 
86 našich členů. Byl to turnaj, kde se měli 
šanci předvádět úplní začátečníci, méně 

Vedení klubu bude důsledně informovat 
všechny rodiče o pořádaných akcích. Chce-
me znát důvod nepřítomnosti dětí nebo ro-
dičů na akcích a tréninku. Chceme vědět, 
kdy a proč dítě začíná ztrácet zájem o judo. 
Chceme znát problémy dětí ve škole, jejich 
známky, popř. kázeňské přestupky. Může-
me napomoci, když o problémech víme. 

Chceme za rok méně soutěžit a více tré-
novat. Chceme se více vzdělávat a pochopit 
principy technik a juda samotného. Chceme 
z našich svěřenců ve spolupráci s rodiči vy-
chovat silné a zdravé jedince, kteří budou 
vzorně reprezentovat školu obec a klub. Ne 
jen svými výsledky v judu, ale svým chová-
ním a disciplínou, která bude v letošním 
roce na prvním místě. 

Věříme, že rodiče budou pyšní na své 
děti. Získané návyky vydrží dětem na celý 
život, i když s judem jako sportem dávno 
skončí. Jednou se vrátí se svými dětmi a toto 
je náš cíl. Budeme vám vděčni všem za po-
moc a spolupráci. 

BUĎTE S NÁMI PRO SVÉ DĚTI.

Luděk Kubíček

i více zkušení borci. Dvě tělocvičny byly 
zcela naplněny k prasknutí. Slavnostního 
zahájení soutěže se zhostili starosta obce 
Ing. Jiří Carbol, ředitelka školy paní Mgr. 
Radka Otipková, starosta obce Raškovice 

JUDO 2014

Pohár starosty na výbornou
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Jiří Blahuta, vedoucí sportovní komise Zde-
něk Kafka, členka rady obce Ing.Drahomíra 
Gongolová - všichni popřáli všem sportov-
cům hodně úspěchů a férového zápolení 
bez zranění. Starosta obce předal putovní 
pohár nejúspěšnější judistce ZŠ v Dobré 
za rok 2013, kterou se stala stejně jako loni 
a předloni Karolína Kubíčková. Všichni 
letošní medailisté z mistrovských soutěží 
předstoupili před vedení obce, byli předsta-
veni všem zúčastněným a oceněni potles-
kem. Na uvítanou jsme pozvali bubeníky 
z Nových Dvorů, kteří naladili všechny 
soutěžící do bojové atmosféry. Je to skupi-
na bývalých judistů, kteří se věnují tomuto 
umění. Sklidili stejný potlesk jako naši nej-
lepší judisti. Turnaj je připraven a může začít. 
V malé tělocvičně jsou pouze začátečníci a ti 
nejmenší. Předvádí skvělé boje. Někteří jsou 
nedočkaví, kdy začnou bojovat, někteří se 
začínají bát. Výhodou je, že každý má šanci 
bojovat vícekrát a sbírat cenné zkušenosti. 
Ve velké tělocvičně probíhají ostré boje vyš-
ších věkových kategorií. Turnaj má dobrý 
spád. Děvčata bojují s chlapci a dokonce 
i vyhrávají. Skvělá atmosféra, průběžné oce-
nění nejlepších bojovníků. Ve 14.00 hodin 
bylo téměř hotovo. Jako vyvrcholení naší 
nejúspěšnější sezony a vyvrcholení turnaje 
je samostatná soutěž družstev. Všichni jsou 
už unavení po těžkých bojích v kategorii jed-
notlivců. Do turnaje družstev se přihlásilo 
7 oddílů. Po soutěži jednotlivců někteří 
trenéři zjistili, že nemají šanci uspět a ze 
soutěže odstoupili. V soutěži zůstává Baník 
Ostrava, Sokol Previdza a 2 týmy domácích.

Domácí tým A - Mecová V., Burkot, Ku-
bíčková E., Filipec, Šimek, Hromják, Kubíč-
ková K., Rýpar, Šimková, Lisník, Polášek, 
Chlopčík, Piskoř

Domácí tým B - Koloušek J.,Bortel O., 

Matyskiewicz, Koloušek F., Kubíček L., Slá-
ma, Stachová, Silvestr, Kučák.

Atmosféra houstne. Domácí A - porá-
ží Previdzu s velkým náskokem, Domací 
B po těžkých zápasech velmi těsně poráží 
Baník Ostrava, Domácí A s přehledem po-
ráží Baník Ostrava, Domácí B opět po vy-
čerpávajících bojích poráží Previdzu. Je to 
neuvěřitelné, ale ve fi nále jsou dva domácí 
týmy. Tým B ví, že vítězství bude těžké, ale 
dají maximum do posledního zápasu a sna-
ží se to svým zkušenějším kamarádům po-
řádně znepříjemnit. Tým A vítězí 10:0, tým 
B nesmutní, dokázali porazit 2 družstva se 
zvučným jménem a do bojů dali vše. Třetí 
místo si vybojovali Slováci. Baník nestačil 
silné konkurenci, ale všichni bojovali stateč-
ně. Všichni zúčastnění obdrželi poháry vě-
nované starostou obce a medaile. Vítězové 
plaketu, cenu sponzora LESY ČR, o kterou 
se podělili oba domácí týmy. 

Jako celek jsme vybojovali 174 vítězných 
utkání, získali 54 medailí z toho 19 zlatých.

Někteří z nováčků zažili první pocit ví-
tězství, jiní první pocit prohry. To vše ke 
sportu patří. Důležité je nevzdat se, poctivě 
trénovat a vydržet. Jen tak můžeme v životě 
něco dokázat. Moc děkujeme účastníkům 
za podaný výkon, za odvahu a bojovnost. 
Všichni vítězové a účastníci si zaslouží ob-
rovskou pochvalu. Ti, kteří seděli doma, 
neomluvili se, ani nepřišli povzbudit své 
kamarády určitě zaváhali a připravili se 
o krásné prožitky. My nabízíme, vy berete 
nebo odmítáte. Nejhorší je ignorace. Pocti-
vě pracujeme na vzájemné komunikaci mezi 
rodiči, dětmi a námi. Výsledky jsou uspoko-
jivé. Našim cílem je zaujmout všechny naše 
členy a ostatní děti.

Obrovská pochvala a díky všem, kteří 
se podíleli na přípravě, organizaci a úklidu 
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po turnaji. Vše proběhlo rychle a hladce. 
Týmová práce je to nejdůležitější pro další 
úspěšné fungování a kvalitní výsledky naše-

Fotbalový ples
Letošní fotbalový ples bude ve stylu fi lmových hvězd a uskuteční se v sobotu 15. února 

od 19:00 v multifunkčním sále při ZŠ Dobrá. Bližší informace k programu a rezervaci vstu-
penek naleznete na webových stránkách www.sokoldobra.cz.

TJ Sokol Dobrá – oddíl kopané

Tříkrálový turnaj
V sobotu 4. ledna 2014 se uskutečnil 

další ročník tradičního Tříkrálového tur-
naje v sálové kopané za fi nanční podpory 
sportovní komise obce Dobrá. Turnaje se 
zúčastnilo rekordních 11 mužstev, které 
byly rozděleny do dvou skupin. Slavnostní-
ho zahájení se ujal starosta obce Dobrá Jiří 
Carbol. V základních skupinách se odehrá-
valy vyrovnané boje a do semifi nále postou-
pily z každé skupiny dva nejlepší mančafty. 
Semifi nálové dvojice tvořili: Jeleni – Jogurti 
a Rychlé šípy – Zimbabwe. Do fi nále se pro-
bojovaly celky Jelenů a Zimbabwe, kde se až 

po prodloužení radoval tým Jelenů z celko-
vého vítězství v turnaji. Vítězný tým tvořili 
tito hráči: Igor Palarčík, Vojtěch Palarčík, 
Kamil Klimunda, Jan Gryžboň, Michal Pi-
etroszek a Lukáš Rác. Vyhlášení výsledků 
bylo za přítomnosti starosty a místostarosty 
obce Dobrá. Nejlepším střelcem turnaje se 
stal Lukáš Rác, z vítězného týmu, s 11 přes-
nými zásahy. 

Všem hráčům děkujeme za férovou hru 
a návštěvníkům za výbornou diváckou kuli-
su. Přejeme také všem občanům obce Dob-
rá vše nejlepší do kalendářního roku 2014.

ho klubu. Velké poděkování panu starostovi 
za osobní záštitu a vedení obce za podporu.

Luděk Kubíček

Zimní turnaj
V minulém roce naši muži vyhráli zimní turnaj ve Vřesině. Letos budou pokoušet štěstí 

na umělé trávě ve Frýdlantě n. O., která je podstatně blíže. Přehled zápasů:

Více aktuálních informací o dění v doberském fotbale naleznete na www.sokoldobra.cz

sobota 25. 1. 2014 11:00 Janovice - Dobrá
sobota   1. 2. 2014 13:00 Staříč  - Dobrá
sobota   8. 2. 2014 13:00 Frýdlant „A“ - Dobrá
sobota 15. 2. 2014 11:00 Václavovice - Dobrá
středa 19. 2. 2014 17:30 Kozlovice - Dobrá
sobota   1. 3. 2014   9:00 Frýdlant „B“ - Dobrá
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Mikulášský turnaj v Dobré

Shrnutí Extraligy B.H.C. Dobrá  (3. 1. 2013)

Dne 7. 12. 2013 proběhl v tělocvičnách 
ZŠ Dobrá 15. ročník Mikulášského turnaje 
smíšených družstev ve volejbalu a v tomto 
roce můžeme říct mezinárodního turnaje, 
protože se zúčastnilo 1 družstvo z Polska. 
Po celodenním klání 9 přítomných družstev, 
(družstvo Frýdlantu n. Ostravicí se odhlá-
silo pro nemoc hráčů), byl konečný stav na 
stupních vítězů následující:

1. družstvo ŠENOV
2. družstvo CELINA
3. družstvo RAŠKOVICE

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

Skončila šprtcová sezona 2013 a my 
si pojďme v krátkosti říci, jak vše dopadlo 
a kdo se v roce 2013 stal jejím vítězem. 
Extraligová sezona započala v únoru 2013 
a zúčastnilo se jí 16 hráčů. V tuhých bojích 
základní části nejlépe obstál Vlastimil Kal-
mus, který získal největší počet vítězství 
tj. 20.

V soutěži o nejlepší obranu byl nejlep-
ší Libor Houda, který inkasoval pouze 18 
branek v 19 utkáních, což dělá průměr 0,9 
branky na zápas. Nejlepší útočnou hru 
a přesnost skórovat prokázal Mirek Šebes-
tík, který skóroval 86x a to v 24 duelech, což 
dělá 3,6 branky na zápas.

Po skončení části následovalo play-
-off, které zahájilo své boje už v srpnu a 
jeho vyústění bylo naplánováno na začátek 
prosince 2013. V play-off bylo letos hodně 

OÚ Dobrá, uzenářství Carbol, prodejna 
Slávky Polákové, prodejny Petry Pernicové, 
p. Kociana z fi rmy Torola, p. Křibíka z fi rmy 
Soudal, p. Leguta s manželkou a Hospůdky 
KAČABAR.

Výborné sportovní výkony všech druž-
stev, úroveň řízení vlastních utkání třemi 
profesionálními rozhodčími a celková or-
ganizace turnaje byla vysoce oceněna zú-
častněnými sportovci i přítomnými diváky 
a hosty.

Všichni se těšíme na 16. ročník turnaje 
v roce 2014.

Za organizátory:
Stanislav Nytra a Luděk Kotásek

favoritů na zisk titulu, ale všem vytřel zrak 
hráč, od kterého by to nikdo nečekal - Libor 
Houda. Tento hráč postupoval ze 7 pozice 
do play-off a proto mu pavouk nadělil nej-
horší možnou cestu za titulem. Ale i s tím se 
rodák s vesnice Lažany u Tábora popasoval 
skvěle. V prvním kole zdolal v poměru 4:2 
Vítězslava Foltýna. Ve čtvrtfi nále by leckdo 
řekl, že to bude jeho konečná ale skvělým 
výkonem vyřídil Dalibora Hájka 4:1 na zá-
pasy. Leckdo by řekl že tyto postupy byly 
dílem náhody ale hned v semifi nále potvrdil 
Libor, že tomu tak není a porazil Vlastimila 
Kalmuse 4:1 na zápasy. A začátkem pro-
since přišlo fi nale, ve kterém se proti sobě 
postavil Libor Houda a obhájce titulu Mirek 
Šebestík, který prošel pavoukem přes Filipa
Křižáka, Láďu Hájka a v semifi nále přes 
Kamilu Žvakovou.
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Finále bylo opět napínavé a konečný 
výsledek 4:1 pro Libora Houdu určitě nevy-
stihuje vyrovnanost obou soupeřů. Souboj 
o třetí místo mezi Vlastimilem Kalmusem 
a Kamilou Žvakovou vyzněl jasně pro Vlastu 
Kalmuse poměrem 4:0 na zápasy. V soutěži 
o nejlepšího juniora zvítězil Petr Hadaščok 
před Kubou Sklářem. Sezona tedy skončila 

opět střídáním na trůnu a zatím nikdo titul 
mistra Extraligy neobhájil. 

Uvidíme zdali se to podaří příští rok už v 5.
ročníku Extraligy B.H.C. Dobrá, který startuje 
v únoru 2014. Tímto samozřejmě zvu všech-
ny zájemce o tento sport, nechť se přihlásí.

Více informací na webových stránkách 
www.bhcdobra.cz.                     Dalibor Hájek

1. místo Libor Houda, 2. místo Mirek Šebestík, 3. místo 
Vlastimil Kalmus (místo něj přebrala trofej Kamila 
Žvaková)

junioři: 1. místo Petr Hadaščok; 2. místo Kuba Sklář

Finále B.H.C. Dobrá play off 2013
Série

Libor Houda  4   -   1   Mirek Šebestík
zápasy: (2:1 ; 1:0 ; 1:2 ; 2:0 ; 2:1)

O 3. místo
Série

Vlastimil Kalmus   4   -   0   Kamila Žvaková
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Klub seniorů

A ještě jedno upozornění

V pondělí 30. prosince se senioři sešli 
v klubovně, aby se rozloučili s končícím ro-
kem 2013. Každý donesl něco dobrého, co 
zůstalo po Vánocích, a to cukroví, jedno-
hubky, pomazánky, nebo něco ve skle. Uva-
řili jsme si čaj a kávu, každý podle své chuti. 
Aby to nebylo jen konzumní posezení přijel 
z obce Lučina 14ti členný pěvecký soubor 
s harmonikářem, který nám k dobré pohodě 
přednesl několik veršů a zazpíval pár písní 
s vánoční tématikou. Po přednesu se člen-
ky souboru usadily mezi nás, pobesedovaly 
s námi a okusily drobné pohoštění, které 

Dne 26. 2. 2014 se jede na bowling autobusem, linkou Morávka-Ostrava s odjezdem ze 
zastávky Dobrá-střed, ve 14:35 hodin, do Místku na zastávku Anenská.

Herna se nachází v restauraci Šatlava, dříve Morava.
Čeněk Juřica, Klub seniorů

bylo na stolech. Takto se členové Klubu se-
niorů rozloučili s končícím rokem.

Svaz zdravotně postižených v Dobré
Dne 10. 12. 2013 jsme měli, v restauraci

Na Špici Mikulášské posezení kde jsme 
zároveň ukončili rok 2013.

Sešlo se nás 72 členů a hosté. Pozvání 
přijali pan starosta Ing. Jiří Carbol a pan 
místostarosta Mgr. Milan Stypka.

Tato akce byla výborná. Navštívil nás 
Mikuláš s Čertem, kteří rozdali malé dáreč-
ky za písničku nebo básničku. Nálada byla 
dobrá, zpívali jsme koledy i písničky, ke kte-
rým nám zahrál na harmoniku pan Franti-
šek Biolek.

Panu Floriánu Carbolovi děkujeme za 
vzornou obsluhu, čisto a teplo v restauraci 
a za jídlo, které všem velice chutnalo.

Při této akci jsme si vzpomněli i na ty, 
kteří nemohli mezi nás přijít, neboť jim to 
zdravotní stav nedovolil.

Nakonec bych chtěla do roku 2014 
všem popřát hlavně pevné zdraví a Boží 
požehnání.

Předsedkyně Marie Biolková
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Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové, dipl.um.
spolu s jejími žáky Vás zvou na

v e ř e j n é   p ř e d e h r á v k y,
které se konají ve společenském sále Základní školy Dobrá 

dne 12. 2. 2014 v 16.30 hodin.

Vstupné dobrovolné.  Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Chvála doberským skautům

Poděkování

Jako obvykle – i letos o Vánocích nám 
předvedli doberští skauti a skautky pásmo 
„Živý betlém“ v kostele sv. Jiří v Dobré, ten-
tokrát v režii Bc. Lucie Vláčilové.

I přesto, že v tu dobu u nás řádil ničivý or-
kán, byl kostel plný lidí, kteří si chtěli připo-
menout skutečnost, jak to vlastně bylo v Bet-
lémě, když se Ježíšek narodil před 2013 lety.

Příjemnou vánoční atmosféru nám skauti
a skautky doplnili též betlémským světlem 

Uplynul pracovní rok chrámového sbo-
ru při kostele sv. Jiří v Dobré. Řádný vedoucí 
spolku hodnotí své spolupracovníky, nejlé-
pe nějakou fi nanční pozorností. Tuto mož-
nost nemám, a proto jim chci touto cestou 
za celoroční práci poděkovat. 

Děkuji za hodiny nácviku všem zpě-
vákům, zvláště sólistům Jiřímu Řehákovi, 
Václavu Tesarčíkovi, Martinu Březinovi, 
Václavu Baranovi a Barboře Heinrichové, 
za varhanní doprovod Janu Krupovi.

Děkuji též hudebníkům, kteří svými vý-
kony doprovodili chrámový sbor a zvýrazni-
li tím krásu mše J. J. Ryby. Chrámový sbor 
jako celek dosáhl úspěchu při provedení 
České mše vánoční J. J. Ryby „Hej mistře“. 
Za to děkuji nejvíce. Při vánočních zpěvech 

a cukrovím, které sami napekli a roznesli 
osamělým spoluobčanům v Dobré.

Také se každoročně obětují a klepou na 
dveře u dobrých lidí po celé naší obci v rám-
ci „Tříkrálové sbírky“ pro Charitu a potřeb-
né v našem kraji.

Za to všechno si zaslouží alespoň pár 
slov: Naši skauti a skautky, děkujeme vám!

Vojtěška Gavlasová

jste přispěli částkou 2 674,- Kč ve prospěch 
Tříkrálové sbírky.

Děkuji také tzv. „Funuspartě“, tj. muž-
ské části sboru, která doprovází svými zpěvy 
smuteční obřady v Dobré a okolí.

Chrámový sbor děkuje pracovníkům 
Obecního úřadu Dobrá a zastupitelstvu 
obce v čele s Jiřím Carbolem a Milanem 
Stypkou za fi nanční příspěvek na činnost 
chrámového sboru a vstřícný přístup.

Také děkuji za spolupráci a duchovní 
vedení p. Bohumilovi Víchovi.

Přeji všem, aby se v roce 2014 projevila 
u každého z nás láskyplnost, shovívavost, 
trpělivost a abychom se z našeho zpívání 
těšili a radovali.  

Zdeněk Tesarčík
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Poutě a mše svaté v roce 2014:
Farní kostel sv. Jiří Dobrá: 
              
  malá pouť -  čtvrtek  24. 4. v 17.45 hod. 
  velká pouť -  neděle  27. 4.  v 8.00 a 10.30 hod.  
  krmáš  -  neděle  21. 9.  v 8.00 a 10.30 hod. 
 
Filiální kostel sv. Antonína Prašivá:
                                                
  malá pouť - pátek  13. 6. v 10.30 a  17.45 hod. 
  velká pouť - neděle  15. 6. v 10.30 hod. 
  pouť dětí - úterý     1. 7. v 10.30 hod. Kamenité a Prašivá                          
  další mše sv. - červenec a srpen - každá neděle v 10.30 hod. 
       - každá středa v 17.45 hod.
  krmáš  - neděle  19. 10. v 10.30 hod. 
  Silvestr  - středa  31. 12. v 15.00 hod.      
 
Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty:
 
  velká pouť - neděle       1. 6.  v 10.30 hod.
  krmáš  - neděle  26. 10. v 10.30 hod. 
   
Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě.
 

p. Mgr. Bohumil Vícha, farář v Dobré    

fuzbor@volny.cz

http://bvi.rajce.idnes.cz

http://facebook.com/BohumilVicha

http://www.signaly.cz/BohumilVicha

www.farnostdobra.cz

www.ado.cz/poutni
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Služby Centra pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s. 

Detašované pracoviště Frýdek-Místek
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s. je organizace, která 

poskytuje sociální služby osobám se zdravotním postižením a seniorům v celém MS kraji. 
Občané obce Dobrá mohou služby využít na pracovišti ve Frýdku-Místku. K dispozici je 
Poradna pro osoby se zdravotním postižením, služba Osobní asistence, Sociálně ak-
tivizační služby či Půjčovna kompenzačních pomůcek. Na poradnu se mohou uživatelé 
obracet v mnoha životních situacích, pomůžeme například s vyřízením sociálních dávek či 
invalidního důchodu, pomůžeme se sepsáním odvolání apod. Služba osobní asistence je 
pak určena osobám se zdravotním postižením či seniorům, kteří potřebují péči z důvodu 
vysokého věku či onemocnění. Služba je poskytována v domácnostech, ale také ve školách 
či dalších místech, určených klientem. Uživatelé mohou v Centru také navštěvovat sociálně 
aktivizační služby. V současné době v Centru probíhá cvičení jógy, ergoterapie či kroužek 
korálkování. Tyto aktivity slouží zejména k vyplnění volného času, k aktivizaci a navazování 
nových kontaktů. V Centru se nachází také půjčovna kompenzačních pomůcek (invalidní 
vozíky, chodítka apod.) a je možné také zakoupit příslušenství k pomůckám pro sluchově 
postižené (baterie, fi ltry do sluchadel apod.).  

Centrum se zabývá také zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. V současné 
době realizujeme 2 projekty, které jsou fi nancovány Evropskou unií a státním rozpočtem 
ČR, a to projekt „Na trhu práce máme své místo!“ a projekt „Společně k pracovnímu 
uplatnění“. Oba projekty si kladou za cíl zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postiže-
ním. Jsou určeny osobám z Moravskoslezského kraje, které splňují podmínku nezaměst-
nanosti (déle než 6 měsíců) a jsou uznány ČSSZ invalidními v I. až III. stupni nebo jsou 
ÚP ČR uznány osobami se zdravotním znevýhodněním. Účastníci projektů si mohou vybrat 
z široké nabídky vzdělávacích a motivačních aktivit: Psychologické poradenství, Pracovní 
a bilanční diagnostika, Rekvalifi kační kurzy apod. V rámci projektů je možné poskytnout 
zaměstnavatelům, kteří vytvoří nové pracovní místo pro účastníka projektu, příspěvky na 
mzdu účastníka po dobu 6 měsíců. To je pro zaměstnavatele motivační. V současné době se 
na pracovišti ve Frýdku-Místku účastní projektů cca 30 osob a řada z nich již našla vhodné 
a odpovídající zaměstnání. 

Bližší informace získáte v Centru pro zdravotně postižené Moravsko-
slezského kraje o. p. s. Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek 
Mgr. Hana Hajfl erová, DiS., sociální pracovnice
Tel.: 558 431 889
e-mail: czp.hajfl erova@czp-msk.cz Budova Centra ve Frýdku-Místku
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Pekárna
na Lučině
Miloš Kolínek
tel. č. 558 689 041

přijme důchodkyni
na občasnou

výpomoc, pouze na 
noční směny.

Podmínka:

vlastní doprava.

Pronájem bytů
v obci Dobrá
Nabízíme k pronájmu byt

3+1+ lodžie - 86 m2 a byt 3+1 – 68 m2

Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou
a elektrickým nebo plynovým sporákem,

koupelnou s masážním sprchovým boxem
a odděleným WC. Televizní a satelitní

příjem, možnost připojení wifi  – internetu.
Bytové domy i byty jsou po revitalizaci,

v blízkosti středu obce. K dispozici vlastní 
parkoviště nebo možnost pronájmu garáže.
Při uzavření smlouvy do konce ledna 2014 

nabízíme první měsíc nájmu zdarma
(mimo služeb spoj. s užíváním bytu).

Kontakt:

mobil: 603 854 852
e-mail: alosed@seznam.cz

POVÁNOČNÍ TUKY PRYČ  SE ZUMBOU
2x45 min ZUMBY  •  POSILOVÁNÍ BŘICHA  •  BODYBALANCE

Kdy: 15. 2. 2014 / začátek ve 14.00 h.
Kde: malá tělocvična ZŠ Dobrá

Cena: 120 Kč
Info: zuzkazumba.webnode.cz

Přihlášky do 12. 2. 2014 na tel: 724 500 216 nebo mail: zuzka.zumba@seznam.cz     

TĚŠÍM SE NA VÁS!!!  ZUZKA



Počítačový servis

nabízím kompletní servis počítačové techniky.

Odvirování, reinstalace, nastavení bezdrátových sítí atd.

Přímo u Vás doma, případně na provozovně v Soběšovicích dle domluvy.

Tel.č.: 737 875 337
Nogol Stanislav

PŘIJMEME SERVÍRKU
do baru ZANZIBAR – brigádně.

Vyučení není podmínkou – praxe ano. Nástup ihned.

 Info: tel.č. 603 500 124 nebo přímo v baru Zanzibar.

Přikrývky, polštáře, povlečení a matrace

Nabízíme přikrývky, polštáře z dutého vlákna a ovčí vlny,

ložní povlečení cca 100 dezénů, prostěradla, nahřívací polštářky,

matrace - úpravy zdarma.

České výroby. 

Celou nabídku naleznete na webu

www.MujPelisek.cz

Daruji pejska
slyšícího na jméno Cézar,

narozeného v březnu
loňského roku.

Je velmi milý a přítulný.

Vyrůstá s dětmi v bytě a chybí mu 
výběh na zahradu.

Informace na tel. č. 722 736 234
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VODA TOPENÍ PLYN
JOSEF HLISNÍK

Nabízí tyto služby:

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:
vým na rozvod  pitné a užitkové vody,rekonstrukce koupelen,
vým na vodovodních baterií,montáž oh íva  vody elektrických,
kombinovaných.

TOPENÁ SKÉ PRÁCE:
vým na otopných t les,v etn  rozvod  v m di železe nebo 
vícevrstvých trubkách.Montáž podlahového topení v etn  pokládky 
polystyrénu.Montáž kotl  na tuhá paliva-VIADRUS,ROJEK 

PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:
montáž plynových kotl ,plynových spot ebi ,plynových oh íva  
vody,provád ní plynových p ípojek od HUP.Zajišt ní revize.

Dodávka instala ního materiál ,v etn  spot ebi (kotle,bojlery atd.)

mob.607 956 196 

hlisnik.vodotopo@email.cz

www.votopl-hlisnik.kvalitne.cz
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O své zkušenosti se s vámi podělí 
odborný instruktor Čestmír Jež.  
V druhé polovině přednášky vám 
řekne své nejnovější poznatky na 
téma „Program péče o krajinu“ 
pan Vítězslav Pantlík.  
                                                                                                                               

                                                                                     
Zveme všechny milovníky přírody

   Zahrádkáři DobráPostřiky a hnojiva budou ke koupení.

KDY:  22. 1. 2014 v 17 hodin 
KDE:  v multifunkčním sále základní školy



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

558 412 310 Jarmila Lisníková, 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 10. 2. 2014 do 12.00 hodin.






