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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych vás pozval na připravo-
vané jednání zastupitelstva obce, kde bude 
projednáván a  schvalován návrh rozpočtu 
obce pro tento rok. Jednání zastupitelstva 
obce jsou ze zákona veřejné a všichni obča-
né mají možnost se do jejich průběhu aktiv-
ně zapojit, vznášet dotazy a připomínky. 

V těchto dnech probíhá sumarizace 
a vyhodnocení doručených vyplněných do-
tazníků, které slouží jako jeden z  hlavních 
podkladových materiálů pro zpracování 
Strategického plánu rozvoje obce Dobrá 
na období let 2014–2020. Chtěl bych vel-
mi poděkovat všem respondentům, kteří 
se do vyplnění dotazníků zapojili. Informa-
ce, které jsme takto získali, jsou pro vedení 
obce velmi důležité a  nezbytné. Rada obce 
jmenovala pro přípravu plánu pracovní sku-
pinu, jejímiž členy jsou někteří zastupitelé, 
kteří o to projevili zájem, předsedové komisí 
a  výborů, a  dále zástupci spolků a  občan-
ských sdružení z  naší obce. Na zhotovitele 
plánu rozvoje obce proběhla loni v prosinci 
veřejná soutěž. S nejnižší nabídkovou cenou 
(158.000,- Kč bez DPH) byla radou obce vy-
brána Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 
Ostrava. Na první schůzce pracovní skupi-
ny dne 15. 1. 2014 se účastnili také zástup-
ci uvedené agentury, projektoví manažeři 
Mgr. Jiří Štěpán a Mgr. Radek Jakob, kteří 
budou na strategickém plánu rozvoje obce 
Dobrá pracovat. Hotové dílo bude předáno 
do konce června 2014. Podkladem pro ana-

lytickou část plánu budou aktuální informa-
ce o  obci, získané z  veřejných dat. Dále se 
použijí informace z dotazníků, které vyplní 
občané. Na základě těchto podkladů budou 
určeny priority obce, dle kterých budou do 
plánu zařazeny projektové záměry buď již 
existující, nebo ty, které vyvstanou na zákla-
dě zjištění. Průběžné výsledky budou pre-
zentovány na každém jednání zastupitelstva 
obce. 

Možná jste si všimli, že v  minulých 
dnech byly pokáceny některé staré stromy 
za obecním úřadem, u nádraží ČD a v části
Na Hůrkách. Všude se jednalo o kácení stro-
mů, které představovaly obecné ohrožení. 
K posouzení těchto stromů jsme přizvali 
odbornou pracovnici paní Ing. Zinu Kleč-
kovou, která zjistila a odborným posudkem 
potvrdila havarijní stav, kdy při zhoršených 
klimatických podmínkách hrozí nebezpečí 
škody na majetku i ohrožení životů občanů. 

A na závěr informace o výsledku Tříkrá-
lové sbírky, která proběhla začátkem ledna. 
Koledníci přinesli své pokladničky na Obec-
ní úřad v Dobré, kde byly odpečetěny a pod 
úředním dohledem jejich obsah spočítán. 
V obci Dobrá se vybralo 77 804 Kč, v  No-
šovicích 22 020 Kč, v  Nižních Lhotách 
14  931  Kč. Vedoucím skupin, koledníkům 
a všem lidem, kteří přispěli, z celého srdce 
děkujeme. Tyto prostředky budou využity 
mimo jiné při péči o  staré lidi v  charitním 
Centru odlehčovacích služeb, Týdenním 
stacionáři a Domě pokojného stáří ve Frýd-
ku-Místku.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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KULTURNÍ POZVÁNKA
Začátek roku bývá pravidelně spojen s  plesovou sezó-

nou. Ani letošní úvod roku není výjimkou, proto se uskuteč-
ní první kulturní akce až v měsíci březnu.

Dovolte mi již nyní - se značným předstihem - seznámit 
vás s jiným typem zábavy, známým z televizní obrazovky. Ji-
ným proto, že se dosud v Dobré nic podobného neodehrálo. 

Celým pořadem bude diváky provázet Jirka Basta, 
rozhlasový a televizní moderátor, známý z Rádia Čas Rock 
a TV Rebel, bavič k pohledání, záruka dobré zábavy. Známý 
ostřílený ostravský rozhlasový moderátor, který jako nezpě-
vák a herec baví diváky již 20 let. Flexibilní, pohotový a vždy 
připravený „uvolnit kravaty“ a nasadit optimistický pohled 
na svět. Ten si do prvního (jarního) dílu pozve hned tři hosty – každý bude jiného ražení.

Jména hostů nejsou tajná a  začnu hned tím nejznámějším – pozvání přijal sexuolog 
a erotický rádce MUDr. Radim Uzel. Můžeme se těšit na příběhy, zážitky z praxe, pikantní 
vyprávění. Pan doktor bude připraven zodpovědět případné dotazy diváků.  

Mladší generaci bude reprezentovat zpěvák Honza Benko - absolutní vítěz soutěže Do-
remi na TV Nova – popovídá o zpívání, zážitcích s ním spojenými a během programu za-
zpívá naživo. Pokud si jej někteří z vás pamatujete, možná si vzpomenete, s jakou bravurou 

zvládal kantilény Mistra Karla Gotta.
Třetím „do party“ bude imitátor 

Petr Stebnický. Seznámí nás s výbě-
rem a následným postupem při nacvi-
čování „slavných“ hlasů, pohovoří 
o tréninku, o imitaci osobností, a zce-
la jistě předvede třeba Oldřicha No-
vého, Václava Klause a mnohé jiné.

Pojďme se společně pobavit a pro-
žít první BASTOVINY!

Honza

Petr

Radim

BASTOVINY I.
Datum: čtvrtek  27. března 2014 
Začátek: 19 hodin
Místo: Společenský sál při ZŠ Dobrá

Vstupenky v hodnotě 150,- Kč se budou prodávat na Obecním úřadě Dobrá – odbor 
fi nanční – od pondělí 17. března 2014 od 8 hodin a na místě konání akce. 

Milan Stypka
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Připravujeme - Kulturní okénko
Na pondělí 28. dubna 2014 od 18.00 hodin ve společenském sále při ZŠ Dobrá je 

plánovaný již tradiční JARNÍ KONCERT, tentokrát s  názvem „Je libo JAZZ, POP, 
VÁŽNOU HUDBU....?“ 

Koncert pořádá kulturní komise při radě obce ve spolupráci se Soukromou hudební 
výukou paní Miriam Dýrrové. 

Na co se mohou diváci a posluchači těšit? Jistě vás pobaví kvartet příčných fl éten nebo 
klavírní trio studentů a profesora MgA. Stanislava Slavíčka / klavírní doprovod / Janáčko-
vy konzervatoře a gymnázia v Ostravě. Opět se představí smyčcové trio žáků ZUŠ Havířov 
a fl étnový soubor s fl étnovým triem Miriam Dýrrové. 

Celým programem vás bude provázet pan Mgr. Jan Lörinc. Na všechny příznivce se těší 
všichni účinkující spolu s Miriam Dýrrovou. Více informací  ke koncertu přineseme v dalším 
čísle Doberských listů. Miriam Dýrrová

OBECNÍ PLES 2014 - Omluva a vysvětlení

Možná jste zaregistrovali, že vedení 
obce muselo – po důkladném zvážení – zru-
šit plánovaný obecní ples. Hlavním důvo-
dem bylo minimum prodaných vstupenek 
v předprodeji. Toto zjištění přimělo radu 
obce k výše uvedenému řešení – zrušit obec-
ní ples, vrátit s  omluvou již prodané vstu-
penky a  požádat o  shovívavost v  soudech 
a  názorech. Jednou z  příčin byl tedy malý 
zájem občanů zúčastnit se obecního plesu. 
Přepočteno na čísla, ocitli bychom se v těch 
červených, a to by nebylo vůbec dobré. 

Ty doby, kdy se ten nebo onen občan či 
podnikatel musel ukázat na obecním bále, 
jsou pravděpodobně už historií. Těch ple-
sů se uskutečnilo nebo se ještě odehraje 
v rámci letošní plesové sezóny celkem pět. 
Asi by bylo troufalé myslet si, že někteří lidé 
by snad mohli absolvovat plesy dva, spíše 
to vypadá, že si pro letošní plesovou sezónu 
prostě vybrali ten „svůj“ ples – a dali před-
nost hasičům, judistům, škole nebo se chys-
tají na mládežnický či fotbalový. Přejeme 
všem, aby se zejména dobře bavili, aby pro-
žili na plesech jen radost ze setkání s přáteli 
a vše přežili ve zdraví. 

Závěrem mi dovolte, abych jménem 
vedení obce poděkoval všem, kdo přispěli 
svými dary do soutěže o  ceny. Ples se ne-
konal, tudíž se ani nesoutěžilo, proto jsme 
oslovili všechny dárce s prosbou ponechat si 
jejich dary a tyto následně použít na některé 
z významných obecních akcí. Setkali jsme se 
s naprostým pochopením, děkujeme – vaše 
jména či názvy fi rem budou prezentovány 
s náležitou odpovědností a s vděkem.

Děkujeme za přízeň následujícím subjek-
tům: Firma Silvestr Hanák, pan P. Bohumil 
Vícha, SHARP CENTRUM Ostrava, Frý-
decká skládka a.s., F-M, KAČABAR Dobrá,
MOBIS CZECH, VÚHŽ a.s., Dobrá, Zdravá 
výživa Soňa Jerglíková, Zahrádkáři Dobrá, 
pan Kamil Křižák, STRABAG a.s., Ostrava, 
Včelaři Dobrá, Lékárna Dobrá, pan Stani-
slav Horák, pan František Jelének, pan Jan 
Matera, HYUNDAI – HMMC, Potraviny 
Romanidis, fi rma SWIETELSKY, pekařství 
pana Libora Vaňka, Mott MacDonald Pra-
ha, paní Slávka Poláková, paní Jana Šulíko-
vá, Sporting Ing. Ladislava Hampla.

Děkujeme.
Milan Stypka
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VLAJKA PRO TIBET
V Tibetu jsou desítky let porušována 

základní lidská práva, včetně systematické-
ho potlačování svobody slova, politického 
a náboženského vyznání, národní a kultur-
ní identity. Tibeťané nemohou používat své 
státní symboly (například tibetskou vlajku, 
státní znak), dochází k  diskriminaci tibet-
ského jazyka (na úřadech, v  nemocnicích 
a ve většině škol je úředním či vyučovacím 
jazykem čínština) a  v důsledku cílené mi-
grace čínských obyvatel na území Tibetu 
také k diskriminaci rasové. Tibeťané se stali 
menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům 
jsou dále odepírána práva na vzdělání (po-
dle ofi ciální statistiky čínské vlády je míra 
negramotnosti Tibeťanů starších 15 let 
více než 50%), právo na zdravotní péči atd. 
Dochází k  cenzuře sdělovacích prostředků 
a internetu. Lidé jsou zatýkání, zadržováni 
a souzeni bez práva na obhájce a řádný sou-
dí proces. Dochází k  mučení politických 
vězňů a k diskriminaci jejich rodinných pří-
slušníků.

V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda 
Ústředního výboru komunistické strany 
Mao Ce-tung vznik Čínské lidové republiky. 
O rok později vtrhla do Tibetu čínská voj-
ska a  nepočetná tibetská armáda byla zni-
čena v bitvě v Čhamdu. V roce 1959 uprchl 
14. dalajlama do Indie, kde později ustano-
vil Tibetskou exilovou vládu. Po jeho odcho-
du ze země vypuklo v  Tibetu povstání při 
několik let trvajícím represím a čínské poli-
tice, znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní 
zemi. 

Dne 10. března 2014 si připomene-
me 55. výročí povstání. Zemřelo při něm 
přibližně 80 000 Tibeťanů. Více než milion 

Tibeťanů zemřelo v  následujících letech ve 
vězení, pracovních táborech, v  důsledku 
hladomoru apod. Po sérii masových demon-
strací v letech 1987 – 1989 bylo v Tibetu na 
13 měsíců vyhlášeno stanné právo. Dalajla-
ma se stal ve stejné době laureátem Nobelo-
vy ceny míru. V roce 2008 proběhly v Tibetu 
masivní protesty proti porušování lidských 
práv, při nichž zemřelo několik desítek Tibe-
ťanů, více než tisíc lidí bylo zatčeno čínskou 
policií. Tibet je od té doby kvůli obavám 
z demonstrací spojených s výročím březno-
vého povstání v období od února do května 
každoročně zcela uzavírán nejen pro turisty, 
ale i pro zahraniční pozorovatele a média. 

Tolik historie, a vlastně i současnost. Po-
kud si čtenář myslí, že se ve výše uvedeném 
textu píše jen o historii, je na velikém omy-
lu, a pokud si myslí, že Tibet je přece hodně 
daleko a že se nás to v srdci Evropy netýká 
a  ani se nám nic podobného nemůže stát, 
mýlí se zcela zásadně. 

Dovolte mi jedno zamyšlení. Před pár 
dny zemřel Vasil Bilak, starší generaci znám 
jako „jeden z těch komunistů“ – kdo pozvali 
do tehdejšího Československa, v roce 1968 
– armády „spřátelených“ zemí, aby zde ru-
kou společnou zabránili kontrarevoluci. Při 
této „obraně“ zemřelo více než sto našich 
občanů. V  souvislosti se smrtí jmenované-
ho politika se vyjádřil místopředseda parla-
mentu a  předseda současných komunistů, 
pan (soudruh) Vojtěch Filip, tak neskutečně 
arogantně a – troufám si tvrdit – i hloupě, že 
ti, kteří jej poslouchali, nemohli nežasnout. 
Podle slov soudruha předsedy KSČM Fili-
pa je „úhel pohledu na pozvání cizích vojsk 
v srpnu 1968 do Československa různý“ 
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Informace o změnách ve vedení
agendy evidence obyvatel

Vážení občané,
jistě jste i vy zaznamenali z médií infor-

maci o  tom, že od roku 2012 Ministerstvo 
vnitra ČR spustilo tzv. základní registry. 
V těchto registrech jsou vedeny veškeré po-
třebné informace o fyzických a právnických 
osobách, které jsou potřebné pro výkon 
veřejné správy a  pro občany to má ten po-
zitivní dopad, že při jednání s úřadem stačí 
předložit občanský průkaz a úředník si v zá-
kladních registrech sám dohledá informace, 
které potřebuje. Tyto registry jsou přísně za-
bezpečeny a  přístup mají jen určené osoby 
na základě oprávnění. Zneužití je snadno 
prokazatelné a je také přísně sankciováno. 

– v  překladu to znamená – já a  mí přátelé 
a  známí tuto historickou událost vidí jed-
noznačně jako zradu na našem národu, na 
všech lidech, soudruh Filip (a bohužel mno-
zí další v  naší zemi) se dívá jiným úhlem 
pohledu, a  jako by schvaloval vpád cizích 
vojsk, následné krveprolití, smrt a  zranění 
desítek a  stovek lidí… To vše se skutečně 
odehrálo nyní, v  současnosti, u  nás v  Čes-
ku, tato slova pronesl vysoký státní činitel, 
a nikdo jej nedokázal vzít za klopy saka a vy-
hodit z Parlamentu. Asi je nám jedno, v jaké 
zemi žijeme, v zemi, kde je prostor pro slova 
– a od slov nebývá daleko k činům. 

Na tomto místě bych rád požádal všech-
ny, kdo se chtějí podílet na ceremonii vzty-
čení tibetské vlajky, nechť nejen přijdou 
a myšlenky o svobodě, právu na život, pod-
poří, ale myslíte-li si, že bude vhodné v rám-

Negativním dopadem pro obce je ta 
skutečnost, že jim již nejsou poskytovány 
údaje o  jejich obyvatelích, o  nově naro-
zených dětech, stěhování, úmrtí občanů 
apod. Pracovníci našeho obecního úřadu se 
proto často nedoví důležité informace pro 
jejich práci, což se projeví zvláště u agendy 
poplatků za odpady. V  kulturní oblasti se 
v důsledku změn občas stane, že některé 
nově narozené děti nepozveme s  rodiči na 
slavnostní vítání občánků obce, protože se 
o narození vůbec nedozvíme. Tato situace je 
nám velmi nepříjemná a omlouváme se ob-
čanům. Věřte, že se snažíme chyby minima-
lizovat a s ostatními obcemi vedeme jednání 

ci vztyčení vlajky také něco více přítomným 
připomenout, dejte to – prosím – vědět. 
Můžeme vše spolu náležitě připravit.

Upomínkové vztyčení tibetské vlajky se 
uskuteční v  pondělí 10. března 2014 od 
15 hodin před budovou obecního úřadu. 
Jste srdečně zváni.

Milan Stypka
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s  Ministerstvem vnitra, aby obcím údaje 
o jejich obyvatelích byly opět poskytovány. 

Prosíme občany, kteří se stali rodiči, 
aby v případě zájmu nahlásili své novoroze-
né dítě na vítání občánků, a to buď osobně 
nebo telefonicky. 

Kontaktní osoba:

Radka Mohylová – matrikářka, Obecní úřad 
v Dobré, kancelář č. 16, tel.: 558 412 307.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá, bude i v roce 2014 probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 5. 3., 
2. 4. 2014 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost 
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Jednání Zastupitelstva obce Dobrá
proběhne v pondělí 10. 3. 2014 v 17.00 hodin ve společenském sále Základní školy Dobrá, 

1. poschodí.

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 února 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 února do konce srpna 2014.

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2014

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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INFORMACE K VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky (dále jen „občan“), který dosáhl 
věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, 
jehož svéprávnost byla omezena. 
Vydání nového občanského průkazu je možné pouze v  případě zákonných důvodů, 
tj.  skončení platnosti dosavadního občanského průkazu, změna údaje zapsaného 
v dosavadním občanském průkazu, dovršení věku 15 let. 

V případě skončení platnosti dosavadního občanského průkazu uplynutím doby v něm 
vyznačené se doporučuje požádat o  vydání nového občanského průkazu v  předstihu  
30 dnů, max. 60 dnů. 

V případě občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se občan dostaví na úřad, předloží 
dosavadní občanský průkaz, příp. další doklady – viz níže. Zde se pořídí digitalizovaná 
podoba občana – fotografi e, vytiskne se žádost a pořídí se podpis občana. 

Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně. Za občana mladšího 
15 let přebírá občanský průkaz jeho zákonný zástupce; místo zákonného zástupce přebírá 
občanský průkaz pěstoun a další osoby oprávněné k podání žádosti.

Je nezbytná osobní návštěva občana na úřadu a  předložení dosavadního občanského 
průkazu, dle důvodu podání žádosti pak předložení dokladů prokazujících změny údajů.

Kde lze žádost podat:

Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor vnitřních věcí
Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
Palackého 115
738 22  Frýdek-Místek

Úřední hodiny:  Pondělí  08:00 – 11:30 hod.         12:15 – 17:00 hod.
                           Úterý pouze na objednávku
                            Středa 08:00 – 11:30 hod.         12:15 – 17:00 hod.   
                            Čtvrtek 08:00 – 11:30 hod.
                            Pátek pouze na objednávku

Objednat se na úterý a pátek lze na tel.č. 558 609 455 a 558 609 458.

K  vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let předkládá zákonný   
zástupce občana nebo občan:

  rodný list
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  platný cestovní pas; v  případě, že občan není držitelem platného cestovního 
 pasu, prokáže totožnost občana jeho zákonný zástupce (příp. jiná osoba)  
  s platným občanským průkazem, ev. jiným dokladem totožnosti

 http://www.mvcr.cz/soubor/informace-15-let-pdf.aspx  (informace MV)

K vydání občanského průkazu při skončení platnosti dosavadního občanského průkazu 
(žádost lze podat 30 dnů, max. však 60 dnů přede dnem uplynutí doby v občanském průkazu 
vyznačené): 
     ●  dosavadní občanský průkaz

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte: 
●  dosavadní občanský průkaz

●  doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, 
pravomocné   rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, 
pravomocné rozhodnutí soudu o uložení zákazu pobytu, doklad o získání 
akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné 
rozhodnutí soudu o rozvodu manželství či zániku partnerství).

K  vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nelze 
předložit dosavadní občanský průkaz) předložíte: 
 ●   potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při  
       nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu)

a dále některý z níže uvedených dokladů:
●   platný cestovní pas, řidičský průkaz či jiný doklad (veřejná listina s fotografi í)     
       k prokázání totožnosti občana nebo
●   rodný list nebo rodný a křestní list a doklad o rodném čísle, jestliže není rodné 
       číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
●    nemá-li občan k dispozici žádný z uvedených dokladů, může potvrdit jeho   
       totožnost jiná osoba s platným dokladem totožnosti (o této skutečnosti se  
      sepíše protokol).

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po 
nabytí státního občanství České republiky předložíte:
 ●   rodný list nebo rodný a křestní list
 ●   doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném 

  předkládaném dokladu

 ●   doklad o státním občanství (upozornění - doklad je platný 1 rok od data vydání)
 ●   doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství či  

  v partnerství
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Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Občan, 
který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, 
jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem 
anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným 
způsobem.

Kde lze nahlásit ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu?
Ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu je občan povinen neprodleně ohlásit 
kterémukoliv obecnímu úřadu obce s  rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, 
v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též Policii České 
republiky; v zahraničí se zastupitelskému úřadu České republiky.
Na Magistrátu města Frýdku-Místku se hlásí událost v  budově magistrátu v  Místku, 
ul. Palackého 115, kancelář č. 252.

Vzorová situace:
Mé nemohoucí matce/jiné osobě končí platnost občanského průkazu. Není schopna se osobně 
dostavit na úřad. Jakým způsobem mohu zajistit vyřízení nového občanského průkazu?
V těchto případech je nezbytné kontaktovat nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, který zajistí pořízení žádosti včetně fotografi e přímo v místě, kde se takový 
občan nachází (doma, ve zdravotnickém zařízení, domově pro seniory, léčebně apod.) 
prostřednictvím tzv. mobilního pracoviště. Na Magistrátu města Frýdku-Místku 
kontaktujte Janu Tlučkovou, tel. 558 609 455, e-mail: tluckova.jana@frydekmistek.cz.

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 
Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 
Mgr. Irena Saladi, tel.č. 558 609 198

Upozornění prodejcům alkoholu
Dnem 17. října loňského roku nabyla 

účinnosti novela živnostenského zákona 
vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 309/2013 
Sb., která mimo jiné nařizuje veškerým pro-
dejcům kvasného a konzumního lihu, včetně 
lihovin nad 15 %, mít v držení živnostenské 
oprávnění, které spadá do oblasti konceso-
vaných živností. Novela se netýká jen hos-

tinských provozoven, ale všech prodejců, 
včetně těch, na jejichž prodejních pultech 
se alkohol objeví pouze v malém množství, 
jako je tomu např. u  trafi kantů, cukrářů či 
pořadatelů tanečních zábav a  plesů růz-
ných sdružení. Původní množství etanolu 
v  lihovinách určených k  lidské spotřebě se 
zpřísnilo z  původních 20  % na současných 
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15 %, přičemž dnes se již za neznačený líh 
– bez kolků – považuje spotřebitelské balení 
od objemu 0,06 l. Spotřebitelským balením 
se rozumí nádoba či obal do 1 l, u obalů nad 
1 l (a současně pouze do 3 l) se musí jednat 
o obaly skleněné (zákaz barelů). Z jednoho 
výdejního místa lze nabízet alkohol pouze 
z jedné otevřené láhve určitého druhu.

Živnostníci si mohou zdarma vyřídit na 
kterémkoliv živnostenském úřadě tuto kon-
cesi do termínu 17. dubna 2014. Po tomto 
termínu lze získat koncesi pouze za úpla-
tu a  ti, kteří si nové oprávnění nevyřídí, se 
vystavují nebezpečí sankčního postihu ze 
strany živnostenského úřadu za přestupek 
neoprávněného podnikání.

4. Společná výzva MŽP a MSK
– Společný program na podporu výměny kotlů 

Rada kraje svým usnesením č. 32/2467 
ze dne 19. 12. 2013 schválila vyhlášení do-
tačního programu 4. Společná výzva MŽP 
a MSK – Společný program na podporu vý-
měny kotlů. 

Vyhlašovatelem Programu je Minister-
stvo životního prostředí a  Moravskoslez-
ský kraj s  tím, že poskytovatelem dotace je 
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtma-
nem kraje a Státní fond životního prostředí 
ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
– Chodov, zastoupený ředitelem Fondu. 

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat 
v  jednom podepsaném originále v  českém 
jazyce na adrese podacího místa: 

Moravskoslezský kraj – krajský úřad 
28. října 117 
702 18 Ostrava 

Žádosti o  dotaci se podávají osobně 
nebo prostřednictvím poštovních služeb 
v zalepené obálce označené v souladu s pod-
mínkami vyhlášené výzvy. 

Zahájení příjmu žádostí: 2. 1. 2014 

Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2014 
(nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li 
tento den dříve). 
4. Společná výzva k  podávání žádostí 
o  poskytnutí podpory (formát PDF; veli-
kos  96 kB) 
Seznam podporovaných kotlů pro aktuální 
výzvu. 

(Dovolujeme si Vás upozornit, že Se-
znam podporovaných kotlů je průběžně 
aktualizován Státním fondem životního 
prostředí ČR. V  případě dotazů se proto, 
prosím, obraťte na e-mail: sod-svt@sfzp.cz, 
popř. tel.: 267 994 117) 

Kontaktní osoby: 

Moravskoslezský kraj 
Ing. Jana Štěpánková tel. 595 622 480 
e-mail:
jana.stepankova@kr-moravskoslezsky.cz 
a
Státní fond životního prostředí ČR 
Mgr. Petra Danningerová tel.: 595 198 443 
e-mail: petra.danningerova@sfzp.cz 
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Cílem dotačního programu je snížení úrovně znečištění ovzduší 
v Moravskoslezském kraji, kde je silné zatížení znečišťujícími látkami 
pocházejícími  z průmyslu, dopravy a malých spalovacích zdrojů 
v domácnostech.

Topte EKOLOGICKY

Domácí topeniště mají až třetinový podíl na znečištění ovzduší v kraji, přestože 
tuhými palivy zde topí pouze cca 13 % domácností. Dle emisních bilancí 
ČHMÚ bylo v roce 2010 z domácností v Moravskoslezském kraji vypuštěno 
více než 1 tis. tun tuhých znečišťujících látek. 

Zavedením tohoto dotačního programu se předpokládá snížení vysoké 
zátěže obyvatel zapříčiněné právě znečišťujícími látkami z lokálních topenišť.

V domácích kotlích na tuhá paliva lidé často spalují nekvalitní paliva, 
případně i odpady. 

Topte MODERNĚ

Automatické podavače optimalizují množství a způsob využití paliva a díky 
samostatnému a průběžnému zásobování kotle tak vzniká menší množství 
znečišťujících látek, neboť většina těchto látek je generována právě při 
zahájení procesu spalování.

Topte ÚSPORNĚ

Seznam podporovaných kotlů je průběžně aktualizován Státním fondem 
životního prostředí ČR a je k dispozici na http://www.sfzp.cz/

Výše dotace činí 15 - 60 tis. Kč / na jeden kotel

Toto je právě částka, která je rozdílem mezi pořizovací cenou za moderní kotel 
a cenou za běžný, technologicky zastaralý odhořívací nebo prohořívací kotel. 
Nový kotel na uhlí nebo uhlí a biomasu s plně automatickým plněním musí 
splňovat minimálně podmínky emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 a nesmí 
umožňovat ruční přikládání.

PŘIPRAVTE SE
NA VÝMĚNU KOTLE

STOP
VÝDAJŮM ZA TOPENÍ

MÁTE ZELENOU DOTACI
ROZJEĎTE SE PRO

od 2.1. 2014
www.lokalni-topeniste.cz

Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2014 

(nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

D
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Důvod a cíl programu 

Cílem dotačního programu je snížení 
úrovně znečištění ovzduší v  Moravskoslez-
ském kraji, kde je silné zatížení znečišťu-
jícími látkami pocházejícími z  průmyslu, 
dopravy a  malých spalovacích zdrojů v  do-
mácnostech. 

Snížení znečištění ovzduší bude dosa-
ženo náhradou stávajících ručně plněných 
kotlů do tepelného výkonu 50 kW na tuhá 
paliva za nové nízkoemisní tepelné zdroje 
taktéž o  jmenovitém tepelném výkonu do 
50 kW. 

Domácí topeniště přispívají celou tře-
tinou emisí ke znečištění ovzduší v  kraji, 
přestože uhlím zde topí 10,1 % domácností 
a dřevem 2,9 % domácností. Tuhými palivy 
topí zhruba 63 tis. domácností. Dle emisních 
bilancí ČHMÚ bylo v  roce 2010 z  domác-
ností v  Moravskoslezském kraji vypuštěno 
více než 1 tis. t tuhých znečišťujících látek. 
Zavedením tohoto dotačního programu se 
předpokládá snížení vysoké zátěže obyvatel 
zapříčiněné právě tuhými znečišťujícími lát-
kami z lokálních topenišť. 

V domácích kotlích na tuhá paliva lidé 
často spalují ekologicky nevhodná paliva, 
příp. i  odpady. Automatické podavače op-

timalizují množství a způsob využití paliva, 
zejména z  toho důvodu, že eliminují druh 
používaného paliva a  díky samostatnému 
a  průběžnému zásobování vzniká i  menší 
množství tuhých znečišťujících látek, neboť 
většina těchto látek je generována právě při 
zahájení procesu spalování. Což zároveň 
přispěje i  k pohodlnější manipulaci při ob-
sluze těchto tepelných zdrojů. 

Přestože podle nejnovějšího průzkumu 
jsou ¾ domácností spokojeny s  životem 
v  Moravskoslezském kraji, tak pouze nece-
lá ¼ domácností v  tomto kraji je spokoje-
na s kvalitou ovzduší v obci kde bydlí, dále 
vyplývá, že obyvatelé Moravskoslezského 
kraje by byli ochotni investovat do výměny 
nového kotle v průměru 18 000 Kč, přičemž 
časová návratnost investice by dle nich měla 
být průměrně 4 roky. 

Výměna starého ručně plněného kotle za 
nový účinný nízkoemisní tepelný zdroj neje-
nom sníží ekologickou zátěž v  jednotlivých 
obcích Moravskoslezského kraje, ale také 
přinese jejich majitelům značnou úsporu 
peněz i  času při manipulaci s  těmito zaří-
zeními. Výše dotace činí v  tomto roce max. 
60 000 Kč, dle typu kotle.

Vážení podnikatelé,
od 3. 3.  do 7. 3. 2014 proběhne další kolo žádostí o dotaci 
Evropské unie z  programu Rozvoje venkova – Podpora 
zakládání podniků a  jejich rozvoje. Jedná se o  poslední 
možnost v  prvním programovacím období 2007 – 2013. 
Oproti výzvě z  minulého roku budou rozděleny větší 
fi nanční prostředky.
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Ohlédnutí za rokem 2013
z pohledu údajů evidence obyvatel a matriky

Připravili jsme pro vás několik údajů tý-
kajících se obyvatel v obci Dobrá.

V loňském roce se k  trvalému pobytu 
přihlásilo 129 osob a  k 31. 12. 2013 měla 
naše obec 3 121 obyvatel, z toho bylo 46 ci-
zinců s trvalým nebo přechodným pobytem. 
Narodilo se 25 dětí - 15 chlapců a 10 děvčat. 
Doma zemřelo 8 našich občanů.

V matričním obvodu obce Dobrá bylo 
uzavřeno 23 sňatků, z  toho 11 občanských 
sňatků v obřadní síni Obecního úřadu Dob-
rá, 9 sňatků církevních (1 v katolickém kos-
tele Dobrá, 1 v  katolickém kostele Dobra-
tice, 5 v evangelickém kostele Třanovice, 1 

v katolickém kostele Třanovice, 1 sňatek byl 
uzavřen církví adventistů s. d. ve Vojkovi-
cích) a  3 občanské sňatky se konaly mimo 
obřadní síň v obcích Horní Tošanovice, Niž-
ní Lhoty a Vojkovice.

Jak jsme Vás již dříve informovali (člá-
nek najdete v Doberských listech č. 10), od 
roku 2012 Ministerstvo vnitra ČR spustilo 
tzv. základní registry.

Důsledkem toho je, že nedostáváme in-
formace o  počtu odhlášených a o občanech 
zemřelých mimo naší obec.

Radka Mohylová, matrika a evidence obyvatel

O co můžete žádat i Vy: 
Od  45% do  60%  až  z 10 000 000,-  
uznatelných nákladů
              
Základní podmínky: 
- investice do provozovny v obci do 2 000 

obyvatel s vlastním zastupitelstvem

- mikropodnik do 10 zaměstnanců 

- podnikání ve zpracovatelském průmyslu

- žádost o proplacení dotace 
do 30. 6. 2015

- přijetí nejméně jednoho zaměstnance 

- žadatel  zároveň  nepodniká 
v zemědělské výrobě v souladu se 
zákonem č.252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů

Příklady možností čerpání dotace:
rekonstrukce stávajících objektů, nová vý-
stavba podnikatelských provozoven, jejich 
vybavení, nákup strojů a zařízení, manipu-
lační technika, hardware, software, zázemí 
fi rem, úpravy ploch v areálu fi rmy atd.

Jsme připraveni zpracovat strategii 
podnikání Vaší fi rmy v návaznosti

na další programovací období 
pro rok 2014 - 2020

Nabízíme bezplatnou konzultaci 
a rychlé jednání.

kontakt: František Winter  
mobilní tel.: 608 885 145 
e-mail:  dotace@lit.cz
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Další zajímavosti ze starých matrik

Jak jsme Vám v závěru roku slíbili, při-
nášíme několik zajímavých údajů z  minu-
losti o  obci. Tento kaleidoskop zajímavostí 
se podařil nashromáždit našemu pilnému 
kronikáři, panu Rostislavovi Vojkovskému. 
- Nejstarší obyvatelka byla Dorota Uherková 

a zemřela 22. května 1731 ve věku 100 let.
- Nejstarší obyvatel  byl Matěj Tkáč, žeb-

rák, který zemřel 3. dubna 1773 ve věku 
103 let.

- Nejstarší ženich byl 85letý Jan Štihel, bý-
valý fojt, který si vzal v roce 1831 za ženu 
38letou Barboru Materovou.

- Nejmladší ženich byl 16letý Josef Stokla-
sa, který se v  roce 1806 oženil s  20letou 
Magdou Pavlíkovou.

- Nejmladší nevěsta byla 14letá Marie Ny-
trová, která se v  roce 1801 provdala za 
19letého Jana Mališe.

- Nejmladší vdovec byl Josef Adámek, kte-
rý se podruhé ženil v 19 letech 22. srpna 
1843.

- Nejvíce úmrtí naší farnosti k počtu obyva-
tel bylo v roce 1805, kdy u nás řádil mor. 
V Dobré se nakazilo 232 osob a zemřelo 
56 – skoro všechny byly děti.

- Nejhorší pro Dobrou byl rok 1647, kdy 
byla napadena švédskými vojáky a  část 
staré dědiny byla vypálena a úplně zniče-
na.

- Nejstarší stavba v Dobré je dřevěnka č. p. 
106, která byla postavena asi v roce 1677 
(je o deset let starší než kostel).

- Nejvíce návštěvníků měla Dobrá v  roce 
1910 při Krajinské výstavě (za týden jich 
bylo asi 18 000).

- Nejvíce se stavělo v roce 1957 – vyrostlo 
25 nových domků.

Jsou to velmi zajímavé informace o do-
bách minulých. Můžeme se podivit, že se 
tehdy vdávala i  14letá nebo 15letá děvčata 
a  16letí chlapci. Pan Vojkovský ve své kni-
ze U nás v  Dobré vysvětluje, že důvodem 
vždy nebylo to, že by se děvčata „musela“ 
vdávat. V těch dobách to byl jediný způsob, 
jak se vyhnout službě u dvora nebo na faře 
a  u  chlapců byla založením vlastní rodiny 
snížena možnost odvodu na vojnu. 

Řádění Švédů za třicetileté války zasáh-
lo Dobrou nejvíce v posledním úseku války 
a lidé si o něm vypravovali po pokolení. Po-
dle již zmiňované knihy pana Vojkovského 
se mezi lidmi udržela pověst, že Švédy za-
hnali do bažiny u  Pazderny. Pobyt Švédů 
také připomíná název místní části na hrani-
ci s Nošovicemi, kde se říkalo „na piketě“. 
Co to znamená? Jedná se o vojenskou stráž 
u  lesa před obcí, kterou tvořilo čtyři šest 
osm vojáků s  dlouhými bodci, tzv. píkami 
a velitel.

Nejstarší chalupa č. p. 106 je poprvé 
zmiňována v  r. 1677 a  bývala hospodou. 
Jak se píše v uvedené knize stála na rozcestí 
u tehdy hlavní silnice, odkud se šlo do Těší-
na, do Nošovic a na Pazdernu. Do hospody 
chodil i  zbojník Ondráš. To potvrzují ar-
chivní záznamy a nález starých mincí v roce 
1870. Ty si Ondráš zakopal ve stodole do 
země u  své sestry Magdaleny Brantalové. 
V roce 1786 byla změněna trasa hlavní sil-
nice, a tak hospoda zanikla. Nyní je tato nej-
starší stavba  v havarijním stavu a její zkáza 
je bohužel zřejmě neodvratná. 

Krajinská výstava v  roce 1910 byla pro 
obec velmi významnou a  slavnou událostí. 
Výstava probíhala od 28. srpna do 18. září 
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a  o Dobré tehdy denně psaly noviny. Vý-
stavištěm se pohybovaly proudy zvídavých 
lidí. Obcí prošlo během týdne na 18 tisíc 
návštěvníků a  po dobu trvání výstavy jich 
bylo celkem 30 tisíc. Tehdejší noviny kon-
statovaly, že kdyby bylo lepší počasí, mohl 
se jejich počet ještě zdvojnásobit. Hostinští 
a obchodníci si jistě přišli na své! Krajinské 
výstavě v  roce 1910 věnuje pan Vojkovský 
v knize několik stran a  určitě si to výstava 
zaslouží. Jistě máte v paměti výstavu o mi-

nulosti Dobré uspořádanou ke stému výročí 
Krajinské výstavy. V  roce 2010 ji s  nadše-
ním připravil náš kronikář za podpory dal-
ších nadšenců a výstava se setkala s velkým 
úspěchem. Největší zájem byl právě o infor-
mace ze starých matrik o našich předcích.

Na závěr ještě poslední statistický údaj 
ze současnosti. Stále se stavějí nové domy. 
V současnosti máme přiděleno již 1004 čísel 
popisných.

Drahomíra Gongolová

Přehled sportovních akcí na 1. pololetí 2014
Sportovní činnost v  tomto roce, jako každoročně, zahájili fotbalisté již 15. ročníkem 

Tříkrálového turnaje v sálové kopané. S jeho výsledky jste byli seznámeni v minulém čísle 
Doberských listů. 

Jaké budou další sportovní akce 1. pololetí?

  5. 4. Turnaj ve stolním hokeji – šprtec
12. 4. Kulečníkový turnaj Na Špici
26. 4. Turistika Beskydy – 1. výlet

Květen Turnaj ve stolním tenisu
   3. 5. Turnaj Petanque – 1. kolo
17. 5. Třígenerační hry
 (spolu se sociální komisí)
24. 5. Sportovní den

Červen Dětský den 
 (spolu s kulturní komisí)
21. 6. Turnaj Petanque – 2. kolo
28. 6. Turnaj v plážovém nohejbalu
 – novinka.

Druhý ročník turnaje PETANQUE chceme rozšířit o turnaj rodinných družstev.

Podrobnosti o přihláškách, podmínkách a systému soutěže budou upřesněny v březno-
vém a dubnovém čísle Doberských listů. 

Ve 2. pololetí tohoto roku nás čeká dalších dvanáct soutěží, turnajů a sportovních akcí. 
Členové Sportovní komise se těší na vaši účast v těchto soutěžích a akcích a přejeme vám 
mnoho krásných sportovních zážitků, úspěchů a radost z pohybu.

Za Sportovní komisi Zdeněk Kafka
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První místo vždy potěší. Uvidíme, jakého 
úspěchu naši žáci dosáhnou v krajském kole.

Základní škola Dobrá informuje…

Dva sportovní úspěchy
Měsíc leden přinesl 

žákovským družstvům 
naší školy dva velké tri-
umfy. Žáci se zřejmě 
tak těšili na olympiádu 
v  Soči, že v  sobě nalezli 
také olympijskou formu.

Nejprve se 14. ledna 
konalo okresní kolo v  si-
lovém čtyřboji družstev. 
Akce se konala na SOŠ 
Lískovecká ve Frýdku-
-Místku. Soutěžilo se ve 
čtyřech disciplínách – 
šplh na laně bez přírazu, 
trojskok sounož, shyby 
s  podhmatem na hrazdě 
a  lehy - sedy bez opory 
nohou. Naši školu repre-
zentovalo družstvo chlapců 9. ročníku ve 
složení Vojtěch Turoň, Jakub Alexa, Marcel 
Stříž a Jan Tesarčík. Tým ZŠ Dobrá vybojo-
val 1. místo. Mezi jednotlivci se na 1. místě 
umístil Marcel Stříž z 9. C. Děkuji žákům za 
zodpovědný a bojovný výkon.

V pondělí 27. ledna 
se pak konalo okresní 
kolo fl orbalového turna-
je Orion Cup, kategorie 
8. – 9.  ročník. Turnaje 
se zúčastnilo celkem pět 
družstev – vítězných týmů 
z  okrskových turnajů. 
V  silné konkurenci jsme 
obsadili 1. místo, a tím si 
zajistili postup do kraj-
ského kola. Naši školu 
reprezentovali Vojta Tu-
roň, Marek Hrabec, On-
dra Fojtík, Tomáš Piskoř, 
Jakub Alexa, Jan Tesar-
čík, Marcel Stříž, Matěj 
Vláčil, Tadeáš Bařina, 
Jakub Šaněk a Dan Valo-

šek. Vítězství v turnaji je skvělým úspěchem 
a  potvrzením toho, že fl orbal má na naší 
škole vybudovanou silnou tradici. Věřím, že 
i v krajském kole předvedeme našim soupe-
řům kvalitní hru.

Mgr. Jiří Šmahlík

Hodnocení projektu „Sport nás baví“
V rámci projektu „Sport nás baví“ fi -

nancovaného státním podnikem Lesy České 
republiky, jehož cílem je podpora akcí na 
využití volného času a rozvíjení talentu dětí 
a mládeže, se nám podařilo nakoupit spor-
tovní vybavení v  celkové hodnotě přesahu-
jící 50 000 Kč. Je to největší investice do 
sportovního vybavení na naší škole za něko-

lik posledních let. Byly pořízeny 3 stoly na 
stolní tenis, 2 házenkářské branky se sítěmi, 
3 švédské lavičky s  kladinkou a  4 lana na 
šplh. Během měsíce ledna 2014 byly stoly 
na stolní tenis a házenkářské branky složeny 
a  u branek bylo instalováno nutné bezpeč-
nostní kotvení proti převrhnutí. Lana byla 
zavěšena. 
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nováním házené i v tělocvičně. Lana využívá-
me v hodinách šplhu a v lednu tohoto roku se 
nám podařilo vyhrát okresní kolo v  silovém 
čtyřboji, jehož součástí je právě zmiňovaný 
šplh na laně. Díky této investici máme mož-
nost se na tuto soutěž kvalitně připravovat 
i  do budoucna. Lavičky slouží ke gymnas-
tickým cvikům. Staré lavičky, které jsou již 
v  havarijním stavu, tak začínáme postupně 
nahrazovat novými. 

Tento projekt má pro naši školu obrov-
ský význam. Žáci sportovní vybavení přijali 
s nadšením a těší se na každou hodinu spo-
jenou se sportem na naší škole.  Děkujeme. 
Sportu zdar a společnosti Lesy České repub-
liky, s.p. zvlášť!

Mgr. Jiří Šmahlík

ky, minerálky a  párky v  rohlíku. Poptávka 
přesahovala nabídku a  o poslední párek 
v  rohlíku se téměř strhl boj. Nálada však 
byla po celou dobu vynikající, děti se výbor-
ně bavily, všichni se těšíme na další karne-
val. Děkujeme pořadatelům a Klubu rodičů 
za vynikající zážitek.

Mgr. Jaroslava Matyskiewiczová

Karnevalový rej z Karibiku
V pátek 7. února se od 16 hodin péčí 

Klubu rodičů při ZŠ Dobrá konal školní kar-
neval s názvem Pirátská show. Programem 
provázel Ivo Opletal v převleku piráta a jeho 
tři pirátské tanečnice, které úžasně tančily 
a dokázaly děti rozpohybovat na maximum. 
Pro děti byly připraveny soutěže, nechyběly 
sladké a jiné drobné odměny.

Děti i  jejich rodiče se mohli občerstvit 
v bufetu, kde pro ně byly připraveny koláč-

Pirát Ivo Opletal a posádka jeho lodi Doberský postrach.

Rej masek v plném proudu.

Stoly na stolní tenis jsou již plně vyu-
žívány jak v  hodinách tělesné výchovy, tak 
v zájmových kroužcích se sportovním zamě-
řením. Žáci si ping-pong velmi oblíbili a baví 
je. Branky na házenou se již využívají v mini-
kopané. Díky brankám můžeme začít s  tré-

Nejviditelnější sportovní novinkou pořízenou z projektu 
Sport nás baví jsou tenisové stoly.
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Žáci byli rozděleni do tří lyžařských 
družstev podle úrovně dovedností, jedno 
družstvo bylo navíc složeno pouze ze snow-
boardistů. Zimní pobyt se velmi vydařil, žáci 
si užili mnoho legrace na sjezdovce i mimo 
ni, strava jako každý rok i letos byla výbor-
ná. Děkujeme všem žákům, že na lyžařském 
kurzu vytvořili skvělou partu, děkujeme 
také instruktorům a pedagogům, kteří o děti 
po celý týden vzorně pečovali. 

Mgr. Jiří Šmahlík
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Kdo je sedmák, je i lyžař

Zápis prvňáčků

Ačkoliv letošní zima sněhem šetřila jako 
spořivá prateta cukrem na posypání bábov-
ky, i  přesto se podařilo uspořádat lyžařský 
výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku. Termín 
20. – 24. ledna se zprvu zdál nevhodně zvo-
lený, protože na lyžařském středisku Bílá 
v  Beskydech našich 38 sedmáků rozhodně 
nepřijelo do krajinky v zimním hávu, avšak 
počasí se brzy umoudřilo a  mohli jsme se 
plně věnovat ušlechtilým zimním radován-
kám. 

Zápis dětí do prvních tříd proběhl v úte-
rý 21. ledna. Malým předškolákům pomá-
hali překonávat trému žáci pátého ročníku 
v převleku včelích medvídků. Děti nahlédly 
do života včelích medvídků v  různých roč-
ních obdobích a  plnily zábavné úkoly. Za 
svou snahu obdržely pohádkový list plný 
razítek, která prozrazovala, jak se jim dařilo 
zvládat jednotlivá zadání.

Nikdo zatím nespadl? Výborně!

Budoucím prvňáčkům se věnovali včelí medvídci.

Naši snowboardisté vyhlíželi velmi zkušeně.



2/2014

- 19 -

Poté si s dětmi a jejich rodiči povídaly paní 
učitelky ve třídách a  budoucí prvňáčci byli 
odměněni drobnými dárky, které pro ně vyro-
bily děti ve školní družině. Děti a jejich rodiče 
také pobavily a  zaujaly jednoduché fyzikální 
pokusy a hravé činnosti na interaktivní tabu-
li. Máme velikou radost, že do 1. ročníku ná-
sledujícího školního roku je zapsáno 53 dětí. 
Přejme jim co nejkrásnější cestu za vzděláním.

Mgr. Eva NovosadováPlyšový včelí medvídek pomáhal dětem i při řešení 
různých úloh.

Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Tentokrát se zaměříme na spolupráci naší MŠ se zdejší ZŠ a také si v krátkosti připo-
meneme Lyžařskou školičku na Bílé, která se nakonec přece jen konala, i když zimní počasí 
dětem letos opravdu nepřálo.

Návštěva předškoláků v základní škole
V měsíci lednu byli naši předškoláci po-

zváni na návštěvu prvních tříd zdejší ZŠ. 
Předškoláci se na své bývalé kamarády ze 
školky moc těšili a byli zvědaví, jak se jim ve 
škole daří. Děti se rozdělily do dvou prvních 
tříd, ve kterých je přivítaly paní učitelky. 
Školáci našim dětem předvedli, co všechno 
už umí a  zazpívali nám i  veselou písničku 
o měsících v roce. Pak si děti vyměnily role 
a naši předškoláci usedli do školních lavic, 
plnili úkoly, které jim paní učitelka zadá-
vala, no a  jejich kamarádi jim dělali rádce, 
pokud si děti nevěděly rady. Setkání to bylo 

opravdu příjemné a  uteklo nám jako voda. 
Naše děti dostaly za svou snahu odměnu 
v podobě malé papírové aktovky, kterou jim 
jejich kamarádi – prvňáčci zhotovili.
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Lyžařská školička na Bílé

Návštěva dětí z prvních tříd v naší školičce

I když byl lyžařský kurz v letošním roce 
ohrožen teplým počasím, přesto v  měsíci 
lednu odjelo 25 dětí naší MŠ do zimního are-
álu na Bílé. Díky organizátorům, kteří areál 
zasněžili, děti mohly s  nadšením lyžovat. 
Podle lyžařských schopností byly děti rozdě-
leny do pěti skupin (Sněžní motýlci, Tygříci, 
Torpéda, Lední medvědi a  Chobotničky). 
Instruktory, kterých letos bylo podstatně 
více, si děti oblíbily a měli vzájemný kama-
rádský vztah. V pátek se uskutečnily závody, 
děti obdržely medaile, diplomy a sladkosti. 

Prvňáčci ze ZŠ nám oplatili návště-
vu a  přišli k  nám do naší MŠ pochlubit se 
s  vysvědčením, které nedávno obdrželi. 
Školáci prošli jednotlivými třídami, kde se 
pozdravili se svými dřívějšími kamarády. 
Ti si zblízka prohlédli jejich vysvědčení, 
které bylo ve všech případech moc povede-
né, proto je děti ocenily velkým potleskem. 
Společně jsme si zazpívali veselé písničky 
ze školky i ze školy, děti si vzájemně sdělo-
valy své dojmy a  zážitky. Všichni společně 

Na závody se přijeli podívat i někteří rodiče 
a velmi ocenili výkony svých dětí.

Mgr. Ludmila Sikorová

jsme se pak vydali na představení s názvem 
„Kouzlení s klaunem,“ na které jsme pozvali 
i prvňáčky za jejich školní snahu. Děti moh-
ly společně sledovat kouzlení tří kouzelníků 
s papírem, žonglování s míči, šavlemi a ba-
revnými kruhy. Kouzelníci zapojili do svých 
kouzel i jednotlivé děti, které byly z čarování 
nadšené. Věříme, že to bylo opravdu skvěle 
strávené společné dopoledne a všem dětem 
se určitě líbilo.

Mgr. D. Dvořáčková
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Březen – měsíc čtenářů
v Místní knihovně v Dobré

Blíží se Březen a ten je již dlouhou dobu  
prezentován jako Měsíc – knihy, interne-
tu a  čtenářů (BMKIČ). Naše knihovna 
se svými akcemi připojí ke stovkám dal-
ších knihoven. Začneme ale netradičně již 
v  pátek 28. února 2014. Připravili jsme 
pokračování přednášek o  tradiční čínské 
medicíně, spojené s ukázkami cvičení pana 
Mgr. Volanského (viz další článek). Protože 
budeme potřebovat více místa, než máme 
v  knihovně, zveme vás do multifunkčního 
sálu v budově ZŠ v Dobré. Přednáška začí-
ná v 17 hodin.

Po celý březen budeme registrovat nové 
i  stávající čtenáře zdarma! Pokud jste se 
zaregistrovali v rámci Týdne knihoven v říj-
nu, máte možnost si opět prodloužit regist-
raci do října zdarma! Budou také probíhat 
besedy pro děti základních a  mateřských 
škol. 

V knihovně zahájíme 4. 3. 2014 v 17 ho-
din slavnostně Březen-MKIČ vernisáží 
„Výstavy portrétů“ začínající kreslířky, 
paní Marcely Žákové z  Frýdku-Místku. Na 
vernisáži vyhlásíme a  odměníme naše nej-
lepší čtenáře za rok 2013. 

Na duben připravujeme besedu Gem-
moterapie s  paní Mgr. Jarmilou Podhor-
nou (přesný termín bude v příštím zpravo-
daji). Gemmoterapie  je  přírodní léčebná 
metoda, využívající výtažků ze zárodeč-
ných tkání rostlin v  růstu. Nejčastěji se 
jedná o  pupeny, proto se můžeme také se-
tkat s názvem „medicína pupenů“. Výroba 
bylinných tinktur probíhá v  provozu certi-

fi kovaném Státním ústavem pro kontrolu 
léčiv, je pečlivě testována v průběhu celého 
procesu ve vlastních laboratořích. Bylinné 
produkty jsou zpracovávány bez chemic-
kých a  konzervačních přísad. Majitelkou 
společnosti „Naděje“ je paní Mgr. Jarmila 
Podhorná, která vždy milovala přírodu a její 
dary, tak se její záliba stala i povoláním. Stu-
dovala, získávala informace v oblasti lidské-
ho organismu i alternativní medicíny.

Ohlédnutí za rokem 2013 – do knihov-
ny pravidelně chodilo 591 registrovaných 
čtenářů, to je téměř 20% všech obyvatel. 
V  průměru si každý obyvatel obce Dobrá 
přišel každý měsíc půjčit  1 knihu nebo časo-
pis. Kdyby si měli koupit tyto knihy nebo ča-
sopisy, utratili by za ně přes 7 000 000,- Kč. 
Internet přišlo využít do knihovny v přepoč-
tu přes 50% obyvatel a 2/3 obyvatel si pro-
hlédlo naše webové stránky na internetu.

Knihovna je otevřena v pondělí 12.00-
17.30, úterý a  čtvrtek 8-11, 12.00-17.30 
a  každou lichou sobotu 8-11 hodin. Pro-
hlédněte si i  náš nový on-line katalog Car-
men na webových stránkách naší knihovny 
www.knihovnadobra@dobra.cz.  Prohlí-
žejte si i  naše novinky a  objednávejte si je 
přímo přes web. Máme tip od jedné čtenář-
ky – když jde s manželem na pivo, tak ve vol-
né chvíli si objednává knihy z knihovny přes 
internet, ty jí pak manžel vyzvedne, když 
jde z práce. Můžete si  rezervovat vypůjčené 
i nevypůjčené knihy a časopisy.

Marie Mališová, ředitelka
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HASIČI V DOBRÉ

Dovolte mi, abych Vám připomněla 
loňský rok doberských hasičů. Náš sbor 
čítá 66 členů, z toho dospělých 45 a 19 dětí 
do 15 let a 2 do 18 let. 

V lednu roku 2013 jsme připravili ples  
s vlastním programem. Hosté mohli zhléd-
nout představení aquabel hodné paraolym-
piády a záchranné akce tonoucího aqabela 
za osobní účasti Pamely Anderson.

V dubnu byl ukončen jeden z dotačních 
titulů spolupráce s polskými Rybarzowice-
mi. Naše výjezdová jednotka se zúčastňo-
vala po dobu půl roku školení týkajících 
se poskytování první pomoci. V  polovině 
dubna se naše mladá generace zúčastnila 
soutěže železný hasič v  Hnojníku. Martin 
Sikora se umístil na 28. místě, Lukáš Řízek 
na 45. místě, Matěj Tvrdý na 53. místě z po-
čtu zúčastněných 75 a naše dámy – Aneta 
Kiszová na 4. místě a  Simona Řízková na 
9. místě z počtu 19. Také se zúčastnili po-
dobné soutěže v  Krásném Poli. Dále jsme 
uskutečnili prodej na pouti, který vyžaduje 
veliké úsilí a práci nás všech.  Výsledek je 
závislý nejen na počasí, ale také na vůli na-
šich členů. 

V květnu jsme uctili památku našich 
zemřelých hasičů a  připomněli si náročné 
povolání a  poslání všech našich členů vý-
jezdových jednotek na mši svaté v  kostele 
sv. Jiří v Dobré a to na sv. Floriána, patrona 
hasičů. Konalo se 1. kolo v  petangu, kde 
máme nominované naše rodinné družstvo 
Kiszů. Výjezdová jednotka se zúčastnila 
okrskové soutěže v požárním sportu v Hor-
ních Domaslavicích. V  Bohumíně byl po-

řádán benefi ční koncert na podporu sboru 
dobrovolných hasičů Bohumín – Kopytov. 
Této akce se zúčastnilo 5 členek. 8. květ-
na jsme připravili květinový den pro děti  
v Kačabaru.

V červnu jsme se již tradičně podíleli na 
prodeji občerstvení na  dětském dni, 7. 6. 
jsme smažili na hřišti Sparta vaječinu. Bylo 
to příjemné odpočinkové setkání. 29. 6. se 
Dobrou rozezněl rockový nářez, kde se 
o pitný režim návštěvníků všech věkových 
kategorií starali také naši hasiči. 

V červenci se zúčastnila dvě hasičská 
družstva sportovního turnaje, který byl po-
řádaný sportovní komisí obce na kurtech 
u VÚHŽ.

Nebylo by léto bez dovolené a tak jsme 
si letos naplánovali dovolenou společnou 
a aktivní – a to na Lužnici. Celkem 43 od-
vážných hasičů nasedlo na kánoe a sjíždě-
li Lužnici. Bylo to krásných 6 dní, plných 
pohody, klidu, ale i  napětí na vratkých 
plavidlech, ovšem večery všem vždycky vy-
čistily hlavu a ráno se jelo dále. Je úžasné, 
že umíme společně makat, ale i odpočívat 
a relaxovat.

Konec prázdnin tradičně patří Velké 
Doberské a my jsme nastoupili v plné polní 
s pivem, minerálkami, plackami, hambur-
gery a vším možným, aby měli hosté mož-
nost se občerstvit. Naši členové sestavili 
jedno družstvo na atletický 6ti boj a také na 
nohejbal. 

Nohejbal si zahráli naši borci ještě 
i v září, kdy jsme již poněkolikáté organizo-
vali turnaj ve volejbale pro doberský okrsek. 
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Pátého října jsme v rámci přeshraniční 
spolupráce se slovenskou Ochodnicí uspo-
řádali hasičské soutěže. Své disciplíny měli 
jak dospělí, tak děti. Obě kategorie měly 
připraveny také vědomostní testy. Tato část 
dne se odehrávala na hřišti. Ovšem zlatým 
hřebem dne bylo námětové cvičení v  are-
álu společnosti Motor Lučina. Akce byla 
profesionálně připravená naším velitelem 
panem Petrem Carbolem a  členy výjezdo-
vé jednotky. Mimo zasahujících  jednotek 
SDH byl rovněž předveden zásah členů 
červeného kříže a také profesionálních zá-
chranářů.  Bylo se na co dívat a co obdivo-
vat.  Později se slovenští hosté podívali na 
útvar profesionálních hasičů, kde pro ně 
byl připraven velice poutavý program. Za 
toto děkuji Ing. Krupovi. 

Výjezdová jednotka SDH obce Dob-
rá má 18 členů: velitel jednotky, 2x velitel 
družstva, 5x strojník a  10 členů. Členové 
JSDH se podrobují pravidelnému školení, 
praktickým výcvikům a  fyzické přípravě. 
Jednou ročně jsou jejich znalosti ověřeny 
zkouškou. Osm členů JSDH jsou nositeli 
dýchací techniky a  4 členové jsou opráv-
něni manipulovat s  motorovou pilou. 
Strojníci (pokud neměli ze zaměstnání) 
absolvovali profesní školení řidičů. Všichni 
členové JSDH jsou podle funkčních a  od-
borných požadavků povinni podrobit se 
lékařské prohlídce. Financování jednotky 
SDH je prováděno z rozpočtu obce Dobrá 
a  plně kryje požadavky na akceschopnost 
jednotky tj.: početní stavy a  funkční zařa-
zení členů, odborná příprava, zdravotní 
prohlídky, technické a  materiální vybave-
ní jednotky pro její činnost. Jednotka dis-
ponuje plně vybaveným vozidlem CAS 24 
Renault a  dále dopravním automobilem 

Avia 30 DA. Jednotka je vybavena čerpadly 
a  agregáty pro technické zásahy, dýchací-
mi přístroji a spojovací technikou - analo-
gové a  digitální radiostanice. V  loňském  
roce byly pořízeny pracovní stejnokroje, 
zásahová obuv, páteřová deska a evakuační 
vyváděcí masky. V roce 2013 členové JSDH 
obce Dobrá zasahovali u 13 mimořádných 
událostech, z toho bylo 9 požáru, 2x tech-
nická pomoc, 1x dopravní nehoda a 1 tak-
tické cvičení. Šestkrát jednotka zasahovala 
u  mimořádných událostí na území obce 
Dobrá, další požáry byly v okolních obcích 
a v neposlední řadě ve Frýdku-Místku, kde 
jednotka zasahovala např. u požáru disko-
téky Kraken. Z technických zásahu převlá-
daly odchyty a  likvidace obtížného hmyzu 
a odstraňování spadlých stromů na komu-
nikaci vlivem silného sněžení. 

V porovnání s  minulými roky došlo 
k  poklesu počtu výjezdů jednotky SDH 
Dobrá a  to zejména u  technických zása-
hů. Likvidace obtížného hmyzu se provádí 
pouze v  případě přímého nebezpečí ohro-
žení osob a to zejména u budov a prostorů 
v  majetku obce (škola, školka, chodníky 
a pod.) U soukromých osob a fi rem se tato 
činnost převážně provádí soukromými 
subjekty za úhradu. V  preventivní činnos-
ti byli členové JSDH obce Dobrá navrženi 
do požární hlídky, která provádí úkoly při 
hromadných akcích na území obce podle 
obecně závazné vyhlášky č.1/2011 Požární 
řád obce Dobrá podle požadavků Obecné-
ho úřadu. 

Sbor a JSDH obce Dobrá nadále spolu-
pracuje na poli kulturním a poli profesním 
s  partnerskou obcí Rybarzowice z  Polské 
republiky v  rámci projektu příhraniční 
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spolupráce, kdy JSDH obce Dobrá bude 
provádět sérii společných školení a výcviku 
společně s polskými kolegy. 

Kroužek mladých hasičů navštěvuje 
22 dětí, rozdělených do družstva mladších 
a starších žáků. Tři  členové dovršili 15ti let 
a  byli zařazeni do kategorie dorostu. Děti 
se zúčastnily  všech soutěží zařazených do 
celorepublikové soutěže „Plamen“. Druž-
stvo mladších žáků se v  celoročním hod-
nocení umístilo na 11. místě, což je přesná 
polovina startovního pole. Naši starší žáci 
obsadili 6. místo z celkového počtu 20 sou-
těžních družstev. Mladí hasiči se na soutě-
že připravují v  zimním období v  tělocvič-
ně základní školy a  jakmile počasí dovolí, 
schází se venku na školním hřišti.

Mimo přípravy na soutěže se snažíme 
dětem zpestřit program i  jinými aktivita-
mi, mezi které patří oblíbené víkendové 
pobyty. V červnu letošního roku jsme strá-
vili krásný víkend v neméně krásném pro-
středí Slavíče na chatě společnosti JEWA. 
Víkend plný soutěží a  her, opékání buřtů 
i noční stezky odvahy,  se dětem moc líbil. 
Podařilo se nám získat dotace z nadace Hy-
undai – DOBRÝ  SOUSED na akci „MLA-
DÍ  HASIČI  VŠEMI  SMĚRY“. Jednalo se 
o víkendový pobyt pro děti  v hasičské škole 
v Jánských koupelích. Byl to pěkný víkend, 
kde jsme se pobavili. Děti předvedly své 
dovednosti a  znalosti, a  také se něco no-
vého naučily. Nedílnou součástí naší celo-
roční činnosti je i tradiční smažení vaječiny 
v červnu a v prosinci jsme pro děti uspořá-
dali mikulášskou  besídku.

Děkuji všem, kteří se v  našem sboru 
práci s dětmi věnují a věřím, že se nám to, 

co do našich dětí dnes vložíme, v budouc-
nu vrátí. Největší zásluhy na výchově naší 
mladé generace má paní Markéta Řízková, 
jejíž práci bych chtěla touto cestou vyzved-
nout. Pomáhají jí také naši mladí členové 
– Martin Sikora, Aneta Kiszová, Romana 
Ponikvová a  Simona Řízková. I jim pat-
ří mé poděkování. Děti jsou naše naděje 
a budoucnost, proto je práce s nimi velice 
důležitá a potřebná.

V neposlední řadě chci zmínit  spolu-
práci s vedením obce. I na tomto poli jsme 
úspěšní a snažíme se vyhovět požadavkům 
ze strany obce. Její vedení nás podporuje 
jak fi nančně, tak také v jiných směrech.  

Jak sami vidíte, naše činnost je pest-
rá, my se nenudíme. Život přece není jen 
o práci a starostech, ale člověk musí umět 
také odpočívat a relaxovat.

Náš plán na letošní rok je neméně zají-
mavý. Už v lednu proběhl náš tradiční ples, 
kde mohli hosté na vlastní oči zhlédnout 
vystoupení ve stylu „Ein Kessel Buntes“,  
svého času velice oblíbeného pořadu vý-
chodoněmecké televize. Nechyběl ani kou-
zelník a jeho médium – Sirael. 

Děkuji všem členům Sboru dobrovol-
ných hasičů v  Dobré za jejich nezištnou 
pomoc ve všech směrech. Bez nich bychom 
nemohli být aktivní součástí obce, bez nich 
bychom nemohli pořádat akce pro děti, pro 
veřejnost, bez nich by hasiči  v Dobré neby-
li tím, čím jsou.  Správnou partou.

Děkuji také všem příznivcům a sponzo-
rům za jejich náklonnost a vstřícnost.

Ing. Ludmila Baranová
Starostka SDH Dobrá
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Výroční setkání členů 
a přátel klubu juda

se uskutečnilo ve společenském sále 
první sobotu v únoru. Přítomní, kteří zcela 
zaplnili sál, si vyslechli hodnocení uplynu-
lé sezóny. Předseda klubu Luděk Kubíček 
také nastínil představy o nastávající sezóně 
a vyslovil přesvědčení, že bude stejně úspěš-
ná, jako ty předešlé. „Do letošních mistrov-
ských soutěží se zapojí silná skupina star-
ších žáků a  žaček, kteří již budou bojovat 
o  své místo ve výběru státní reprezentace. 
Systém tréninkové přípravy se zkvalitní ze-
jména v technické oblasti už od nejmladších 
začátečníků. Od pokročilých členů se bude 
vyžadovat ještě odpovědnější přístup k  tré-
ninkům a účasti na všech dalších aktivitách 
směřujících k  úspěšné reprezentaci klubu 
a obce.“ Po vystoupení předsedy následova-
la ukázka umění judistů, při které se před-
vedli nejmladší benjamínci i zkušení junioři. 
Poté přišla na řadu výborná večeře a volná 
zábava, přerušená špičkovým vystoupením 
skupiny bubeníků v jamajském stylu. Vede-
ní klubu děkuje všem účastníkům a sponzo-
rům za podporu a pomoc nejen při této akci.

Na první soutěži
sezóny byli judisté
mimořádně úspěšní

Turnaj žáků v  Českém Těšíně byl první 
letošní zkouškou připravenosti doberských. 
Za účasti Poláků a Slováků se naši předvedli 

ve výborné formě. Sedmnáct reprezentantů 
přivezlo domů třináct medailí, z  toho pět 
zlatých. Vítězství ve svých kategoriích vy-
bojovali žáci Luděk Kubíček, Ondřej Slá-
ma, Petr Lisník a Vojtěch Hronek. Jedinou 
dívkou, která vybojovala zlato, byla Vendula 
Mecová. Pro některé z  našich borců to byl 
první start ve vyšší věkové kategorii, který 
všichni zvládli na výbornou.

Semináře a soustředění 
budou v letošním roce 
preferovanou oblastí 
tréninkové přípravy

Za judisty je letos první úspěšný jedno-
denní seminář, který je součástí intenzivní-
ho vzdělávacího programu. Vysoký počet 
účastníků potvrdil mimořádný zájem dětí 
a rodičů. O 66 mladých talentovaných spor-
tovců se postaralo 6 trenérů a  5 asistentů. 
Pozvání přijali borci z Baníku Ostrava, Hra-
nic a Závišic. Trénink žáků vedl jeden kraj-
ský trenér Dušan Koza (4.Dan), který našim 
budoucím šampionům předvedl dokonalé 
techniky. Vybral si ty, kteří mají budoucnost 
pro reprezentaci krajského výběru starších 
žáků a  seznámil je s  jejich ročním trénin-
kovým a  soutěžním plánem. Benjamínci 
a začátečníci využili dokonalých podmínek, 
které jim v téměř individuální péči vytvořilo 
6 učitelů juda. Ti dětem poctivě vysvětlovali 
jednotlivé techniky, fi losofi i a  zásady juda. 
Spokojena byla hlavní trenérka klubu Pavla 
Prőllová i všichni účastníci.
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Letošní letní tábor se
uskuteční na Malé Morávce 

za úzké spolupráce se sportovně rekre-
ačním centrem Kopřivná. V termínu od 1. 7. 
do 12. 7. 2014 si budou děti užívat nádher-
né prostředí Jeseníků, které skýtá nespočet 
možností pro všestrannou aktivitu. Počet 
účastníků bude omezen. Proto neváhejte 
a přihlaste své děti včas. 

Mistrovství Euroregionu 
Beskydy se opět
uskuteční v Dobré

v tělocvičnách základní školy, 1. března 
2014 od 10,00 do 15,00 hod. Soutěž je od le-
tošního roku součástí série „BAIL  SPORT 
TUR“. Očekává se účast až tří stovek soutě-
žících v mládežnických kategoriích.

Karolína Kubíčková se stala nejúspěšnější judistkou klubu za rok 2013. Na poháru starosty porážela kluky. 

R
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Jarní práce na zahrádce

První degustace jablek v Dobré

Na odpoledne 22. ledna 
si připravil pan Čestmír Jež 
přednášku o jarních pracích na 
zahrádce.

V první části přednášky byli 
účastníci seznámeni s  činností 
doberského sdružení – DOB-
RÁ 3000 o.s., které se věnuje 
projektům na ochranu přírody 
a krajiny a obnově remízků, stromořadí a ovoc-
ných alejí. Dozvěděli jsme se o projektech, které 
toto sdružení provádělo v roce 2013 – ovocnou 
alej v  Kaňovicích, stromořadí v  Bruzovicích 
a protihlukové zelené stěně v Dobré.

V další části přednášky předseda místní 
organizace Českého zahrádkářského svazu 
sděloval přítomným své zkušenosti s  no-
vými přípravky vhodnými na naši zahradu, 
ať se již jednalo o  postřiky, hnojiva či orga-
nické prostředky podporující růst zeleniny, 

Předseda místní organizace Českého za-
hrádkářského svazu zorganizoval dne 10. led-
na 2014 první degustaci jablek v Dobré. Akce 
se konala v  klubovně seniorů. Zúčastnilo 
se této akce celkem 24 hodnotitelů z  Dobré 
a  okolních vesnic, kteří hodnotili jablka do-
berských pěstitelů, která převážně v  tomto 
období dozrávají ve sklepích zahrádkářů 
a jsou nyní vhodná ke konzumaci. 

Hodnotili jsme vzhled, chuť, šťavnatost, 
strukturu dužniny a  celkový dojem. Pan Jež 
připravil pro hodnotitele pomůcku, podle 
které se jednotlivá jablka obodovala. Zvítězila 
odrůda Rubín. Na druhém místě byla odrůda 
Rubinola a na třetím Andego.  

květin a  stromů. Dále nás 
informoval o  vhodných ře-
zech na stromech na na-
šich zahradách. Důležitostí 
a  vhodností založení kom-
postů, jejich vhodné skladbě 
a  přípravcích, které napo-
máhají rychlejšímu rozpadu 
kompostovaného materiálu. 

Kompostéry mají významnou úlohu na na-
šich zahradách, kompost je stoprocentně 
přírodním hnojivem a  půdou plnou živin, 
kterou můžeme využít nejen pro růst zeleni-
ny ale i okrasných květin a stromků.

V závěru přednášky odpovídal pan Jež na 
dotazy zahrádkářů. Bylo by toho mnoho co 
ještě říci, ale vše se nevešlo do jednoho krátké-
ho ale příjemného odpoledne, za které bych si 
opět dovolil poděkovat panu Čestmíru Ježovi.

Vítězslav Pantlík

Některá jablka ješ-
tě nebyla dostatečně 
dozrálá a  nebyla tak 
šťavnatá jako jiné dru-
hy, které právě v  tomto 
období ve sklepích dozrály 
do konzumní zralosti. Ochutnali jsme kolem 
třiceti vzorků jablek a bylo zajímavé srovná-
vat jednotlivé vzorky.

Myslím si, že takováto akce je hodna opa-
kování i  příští rok, kdy se uskuteční možná 
v ještě větším fóru hodnotitelů a s více hodno-
cenými vzory. Poděkování za zorganizování 
této akce patří Čestmíru Ježovi, který tuto de-
gustaci připravil a při ní nás i provázel.

Vítězslav Pantlík
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MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární klinika, Sadová 1158, 738 01 F-M
tel.: 558 638 260 

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

v sobotu dne 5. 4. 2014  na těchto místech: 

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

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

Neposílejte se psy nezletilé děti a nezapomeňte očkovací průkaz.

Při vakcinaci bude možno zakoupit tablety na odčervení a  přípravky proti blechám 
a  klíšťatům. Pokud máte zájem o  společnou vakcinaci vztekliny a  infekčních nemocí, 
nahlaste tuto skutečnost telefonicky na č. 558 638 260.

Srdečně Vás zve tým pracovníků 1. veterinární kliniky ve Frýdku – Místku.

Změna ordinační doby DS Dobrá, MUDr. Iva Kučerová
17. 2.  pondělí 7.30 – 10.30 hod.

18. 2.  úterý 7.30 – 10.30 hod.

19. 2.  středa            13.00 – 15.30 hod.

20. 2.  čtvrtek 7.30 – 10.30 hod.

21. 2.  pátek 7.30 – 10.30 hod.

28. 2.  pátek 7.30 –   9.00 hod.



NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Kadeřnické služby
Dámské, pánské, dětské

Nestíháte si zajít ke kadeřnici?

Tak jsem tu právě pro Vás.

Nabízím: střih, barvení, melíry, trvalou.

Po domluvě Vás přijedu ostříhat, 

učesat z pohodlí vašeho domova.

Více o nabídce

se prosím informujte telefonicky.

Volat můžete každý den od 8-19 hod.

Kontakt:

Anna Pastorová  775 667 826

PRONAJMU
garsonku ve Frýdku.

Bližší informace
na tel.č. 777 887 988.

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 sepisová-

ní listin, žalob, smluv vč. kupních, daro-
vacích, 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@.cz

Je vhodné předem zatelefonovat!
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RESTAURACE CYKLOBAR           
OP T OTEVÍRÁME !!! 
Kdy: v pátek 28. B EZNA 2014  

PO - T  od 14.00 hod do 21.00 hod ?   PÁ  od 14.00 hod do 22.00 hod ?  
SO  od 11.00 hod do 22.00 hod ?    NE  od 11.00 hod do 21.00 hod ?  

(V letních m sících bude provozní doba upravena) 

Srde n  Vás tímto zveme k p íjemnému posezení v naší 
restauraci. 

 P íjemná obsluha 
 Možnost konání spole enských a rodinných akcí 
 V celém areálu WIFI, bezbariérový p ístup 
 D tský koutek a h išt  
 Venkovní posezení na terasách 

 www.cyklobar.cz              TEL: 604 379 384             

          T ŠÍME SE NA VÁS   

                  Zveme všechny 
          na 6. ro ník tradi ní akce 
         Jaro ve stodole                  
            v sobotu 5. dubna 2014  
             od 10:00 do 16:00 hod 
    v areálu restaurace Cyklobar v Dobré 

 
Jarní dekorace a vazby, ukázky ru ních prací, perní ky, drátované 

výrobky s p edvád ním starého emesla.  
Pro mlsné jazý ky medovina, ochutnávky a prodej sýr , uzených a 

zabija kových specialit a jiných domácích dobrot   
Atmosféru vykouzlí housle a harmonika Ládi a Milana  

 
          P IJ TE SI PRO JARNÍ NÁLADU! 

               Aktuální informace na  www.cyklobar.cz                             
    



Pronájem bytů v obci Dobrá
Nabízíme k pronájmu byt 3+1+ lodžie 86 m2

Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou a elektr.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 března 2014 nabízíme první 
měsíc nájmu zdarma (mimo služeb spojených s užíváním bytu).

Kontakt:

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

Prodejna Zdravé výživy
v Dobré nabízí:

•      Bio výrobky

•      Bezlepkové produkty

•      Dia výrobky

•      Sójové výrobky

•      Různé druhy olejů

•      Sušené plody, semínka

•      Čaje sypané a porcované

•      Sirupy

•      Kávy značky Bazzara a Lazzarin, zrnková i čerstvě mletá

•      Dárkové balíčky a kornouty

Těším se na vás.
Taťána Jursová
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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

558 412 310 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. 3. 2014 do 12.00 hodin.






