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Slovo starosty
Vážení občané,

na pondělí 14. září 2015 bylo svoláno do 
společenského sálu základní školy 5. jedná-
ní Zastupitelstva obce Dobré. Bližší zprávu 
z tohoto jednání obdržíte v příštím vydání 
našeho zpravodaje. 

Dva měsíce prázdnin uběhly jako voda, 
dětem skončilo období volna a začal nový 
školní rok. Společně s paní ředitelkou jsme 
přivítali více jak šedesát žáků prvních tříd. 
Všem žákům základní školy přejeme hod-
ně úspěchů ve studiu v tomto školním roce 
a zvláště novým prvňáčkům přejeme úspěš-
ný start. Jak jsme již psali, tak i během 
prázdnin probíhal ve škole čilý stavební 
a provozní ruch. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat vedení školy i všem provozním 
zaměstnancům, za jejich práci na úklidu po 
stavební činnosti. 

Mnohem větší proměnou však v tomto 
parném létu prošla naše mateřská škola, 
kde byla realizována investiční akce: „Za-
teplení budov MŠ Dobrá“. Jak jsme Vás již 
informovali, tak bylo provedeno kompletní 
zateplení všech budov, výměna oken a ven-
kovních dveří a přestavba spojovacího trak-
tu. Celé dílo bylo doplněno novým zadláždě-
ním venkovního nádvoří. Z tohoto důvodu 
byl částečně omezen vstup do školky při 
zahájení školního roku, za což se dodateč-
ně omlouváme. Také mateřská škola, stejně 
jako škola základní, má nové logo na svém 
štítu. Realizace celé této stavby byla samo-
zřejmě náročná i pro celý kolektiv pracov-
níků mateřské školy. Zvláště dokončovací 
činnosti, spojené s opakovaným úklidem 
po řemeslnících, byly velmi náročné. Proto 

ještě jednou děkuji paní ředitelce Mgr. 
Janě Bódisové a všem zaměstnancům 
mateřské školy za jejich podíl na úspěšné 
realizaci celé stavby.   

Poslední srpnová sobota již tradičně 
patřila oslavě Dne obce – Velké Doberské 
2015. Za pomoci mnoha dobrovolníků, čle-
nů komisí, zaměstnanců obecního úřadu 
a členů občanských spolků jsme uvítali hos-
ty ze Slovenska i Polska. Pro všechny ná-
vštěvníky, a nebylo jich opravdu málo, byla 
připravena široká nabídka kulturní zábavy. 
Samozřejmě nechybělo také nejrůznější ob-
čerstvení, takže si všichni mohli vybrat po-
dle své chuti či nálady. Všem, kteří jste obě-
tavě pomáhali, velmi srdečně děkuji. Velmi 
rád bych poděkoval také všem sponzorům, 
protože bez jejich finanční či materiální 
podpory bychom těžko mohli podobnou 
akci v takovém rozsahu upořádat. 

V neděli 6. září se v areálu Sport Relax 
Clubu uskutečnila zcela nová akce s názvem 
DEN SPORTU – Vyber si svůj sport. Dě-
kuji členům sportovní komise pod vedením 
Ing. Jana Gryžboně, kteří zajistili hladký 
průběh celého setkání. Samozřejmě děku-
ji zástupcům všech představených sportů 
a věřím, že se celá akce mladým začínajícím 
sportovcům líbila. 

Přijměte srdečné pozvání na „Výstavu 
ovoce a zeleniny“, která proběhne ve dnech 
19. a 20. září ve společenském sále Základ-
ní školy v Dobré. Na Vaši účast se těší pořa-
datelé zahrádkáři.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Naše obec realizovala projekt s názvem
„Varovný protipovodňový systém pro obec Dobrá“

Obec Dobrá realizovala projekt s ná-
zvem „Varovný protipovodňový systém pro 
obec Dobrá“, který byl spolufi nancován ze 
zdrojů Operačního programu Životní pro-
středí, osa 1 – Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika povodní, 
oblast podpory 1.3 Omezování rizika po-
vodní, podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení 
systému povodňové služby.

 Předmětem projektu je hlavně dodáv-
ka varovného protipovodňového systému 
(místního informačního systému = MIS), 
včetně lokálního varovného systému. MIS 
se skládá z centrální technologie zabezpe-
čující dálkové ovládání z jednotného systé-
mu varování a vyrozumění, místní ovládání 
z dotykového pultu, z PC s programem míst-
ního ovládání, ze záložního pultu a auto-
nomní ovládání prostřednictvím mobilního 
telefonu. Dále jsou součástí systému konco-
vá místa ozvučení pokročilých technologic-
kých řešení. Odbavovací pracoviště systému 
MIS používá moderní selektivní přijímací 
a vysílací prvky s digitálním kódováním a di-
gitální ochranou akustických vstupů.

Předmětem druhé části projektu je zpra-
cování „Digitálního povodňového plánu“ 
(dále také dPP) pro obec Dobrou. Digitál-
ní povodňové plány jsou zpracovány dle 

podkladů Ministerstva životního prostředí 
ČR, tedy podle Metodiky MŽP 2009 pro 
tvorbu dPPu, jsou navázány na Editor dat 
dPP ČR a jsou v souladu s Povodňovým 
informačním systémem (POVIS). V rámci 
tvorby dPP byla získána a zapracována data 
o ohrožených osobách, významných zdro-
jích znečištění, ohroženém kulturním dě-
dictví a ohroženém majetku ve vymezených 
záplavových územích.

Celkové investiční náklady projektu či-
nily 3 172 500,-  Kč včetně DPH, z toho pro-
středky z FS činily 2 696 625,- Kč, prostřed-
ky SFŽP byly poskytnuty ve výši 158 625,- 
Kč. Finanční dotace pokryla 90 % způso-
bilých výdajů akce. Dle podmínek smlouvy 
o poskytnutí dotace máme povinnost varov-
ný systém provozovat beze změn po dobu 
5 let. 

V případě, že hlásič ve Vašem okolí 
nefunguje správně nebo vůbec, tak velmi 
prosíme o nahlášení této lokality na obec-
ní úřad (558 412 309 - správce majetku) 
nebo využijte rubriku pro podněty na 
webové stránce obce ( http://www.dobra.
cz/podnety/). 

 
Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Znovu i  tento rok nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpa-
dů (BRO). Sběr bude zajištěn přistavením velkoobjemového kontejneru na  stanoviště 
„Za obecním úřadem“ (u garáže): 

Přistavení kontejneru v pátek 9. 10. 2015 – ráno
Odvoz kontejneru v pondělí 12. 10. 2015 – ráno

Kontejner bude označen cedulí „Určeno pro sběr biologický rozložitelných odpadů“  
včetně informací, co lze do kontejneru odložit:

 UKLÁDEJTE NEVHAZUJTE

 - trávu, seno - větve z ořezu stromů a keřů
 - listí, jehličí, piliny - odpady živočišného původu, odpady v obalech
 - zbytky ovoce a zeleniny - tekuté, nebo kašovité odpady                 

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

Jsme rádi, že  jste si  již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, 
který je umísťován za obecní úřad. Dle sdělení pracovníků Frýdecké skládky, a. s. se akce 
zdařily, a proto v nich budeme pokračovat i nadále. 

Termíny přistavení kontejnerů na BRO budou průběžně zveřejňovány v dalších vydáních 
Doberských listů.

DALŠÍ TERMÍNY sběru BRO v roce 2015:
Přistavení kontejneru:  23. 10., 13. 11. 2015

Odvoz kontejneru:  26. 10., 16. 11. 2015

Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů (BRO)

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2015

12. 10., 9. 11., 7. 12. 2015  vždy do 12.00 h.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá v roce 2015 bude probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 7. 10., 
4. 11. a 2. 12. 2015 od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací 
místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.
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Sběrný dvůr

Pozvánka na burzu dětského
zimního oblečení

Výstavba sběrného dvora se zdárně blíží 
ke svému konci. Nebývalé problémy vznik-
ly při projednávání napojení na zdroj elek-
trické energie. Pracovníci ČEZ – byť byli 
informováni s dostatečným předstihem – 
naprosto podcenili termín dokončení stavby 
a zpracovávali projektovou dokumentaci 
s velkým zpožděním. Navíc práce spojené 
s napojení vybavení sběrného dvora „musí“ 
realizovat oprávněná fi rma pod patronací 
ČEZ, ta má svoje termíny, prostě – radost 
jednat se státním podnikem!

Po dokončení výstavby započne proces 
kolaudace. A s koncem října by měl být sběr-
ný dvůr uveden do provozu. O přesném ter-
mínu otevření budete informováni v příštím 
vydání Doberských listů.

Dnes vám poskytneme informaci, jaký 
druh odpadu budete moci do sběrného dvora 
přinést nebo přivézt a následně odevzdat.

Papírové a lepenkové obaly, plastové 
a kovové obaly, kompozitní a skleněné obaly, 
pneumatiky z osobních aut, dřevo, sklo, plas-
ty, kovy, oděvy a textilní materiál, biologický 
rozložitelný a objemný odpad. Dále též syn-
tetické motorové, převodové a mazací oleje, 
obaly obsahující zbytky nebezpečného od-
padu, absorpční činidla, fi ltrační materiály, 
čisticí tkaniny, ochranné oděvy, rozpouštědla, 
kyseliny, zásady, fotochemii, pesticidy. Může-
te se zbavit rovněž zářivek a jiného odpadu 
obsahujícího rtuť nebo chlorovodíky, oleje 
a tuk, barvy, lepidla, pryskyřice, baterie, aku-
mulátory, elektrické a elektronické zařízení.

V příštím vydání Doberských listů při-
neseme další informace o novém zařízení 
v naší obci.

Milan Stypka

Komise pro rodinu a občanské záležitosti při OÚ Dobrá Vás opět zve na burzu dětského 
zimního oblečení, která se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2015 ve víceúčelovém sále ZŠ 
v Dobré. Pro ty, kdo o burze ještě neslyšeli nebo na ní nikdy nebyli, uvádíme následující 
informace.

Do prodeje můžete nabídnout zimní oblečení do 10-ti let věku dítěte a zimní vybavení 
(lyže, brusle apod.) vše dohromady v maximálním  počtu 30 kusů. 

Pro urychlení vybíraní oblečení je nutná registrace maminek. Maminka, která bude 
chtít nabídnout věci k prodeji, se předem přihlásí na email: komiseprorodinu@post.cz

Po té jí bude přidělen registrační kód, kterým označí své věci (lístkem připíchnutým 
nebo přilepeným), společně s uvedením ceny a zároveň sepíše seznam věcí vč. ceny, který 
předá členům komise. Registrace bude probíhat od 23. 9. 2015 do 30. 9. 2015.
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K U L T U R N Í  P O Z V Á N K A

P O D Z I M N Í  K O N C E R T
V Á Ž N É  H U D B Y 

19. října 2015     17:30 hodin     společenský sál při ZŠ Dobrá

Milí milovníci umění, zveme vás na

4. ročník Podzimních koncertů,

který se koná v pondělí 19. října 2015 se začátkem v 17.30 hodin
ve společenském sále při ZŠ Dobrá. 

Nebudou zde chybět děti, které navštěvují SOUKROMOU HUDEBNÍ VÝUKU
Miriam Dýrrové. Jaký by to byl koncert bez hostů?

Hosty - jako již tradičně - budou studenti Janáčkovy konzervatoře
a gymnázia v Ostravě. 

Všechny vás srdečně zveme na nevšední umělecký zážitek
a skvělé výkony vystupujících!

Miriam Dýrrová

Burza proběhne s následujícím programem:
Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré v pátek 2. 10. 2015 v době od 9,30 hod. do 

11,30 hod. a od 15,00 hod. do 17, 00 hod.  
V sobotu 3. 10. 2015 v době od 9,00 hod. do11,00 hod. proběhne samotná burza, na 

které můžete jiné zboží zase nakoupit.
Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů se uskuteční rovněž v sobotu 3. 10. 2015 v 

době od 13,30-14,00 hod. Nevyzvednuté věci, budou věnovány na charitu.
Věci musí být čisté a v dobrém stavu.
Věříme, že si pro své děti vyberete vhodné oblečení. 
      

Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti  
Žižková Marie
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S P O R T O V N Í   P O Z V Á N K A

1. DOBERSKÝ
AMATÉRSKÝ BADMINTONOVÝ TURNAJ 

PRO DOSPĚLÉ VE ČTYŘHRÁCH

17. ŘÍJNA 2015     OD 9:00     HALA SPORT RELAX CLUB

Zveme všechny hráčky a hráče badmintonu na 

1. DOBERSKÝ AMATÉRSKÝ BADMINTONOVÝ TURNAJ
PRO DOSPĚLÉ VE ČTYŘHRÁCH,

který se bude konat v sobotu, 17. října 2014 (9:00 - 16:00)
v nové hale Sport Relax Clubu v Dobré.

Turnaj je společný pro ženy i muže a je určený pro hráče
všech úrovní a věku nad 15 let. Základní skupina se bude hrát švýcarským systémem, 

po základní skupině bude následovat vyřazovací část.

Vezměte i své ratolesti, pro které budou připraveny dovednostní soutěže o ceny 
Přihlášky posílejte: pavel.baran@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek: 14. října 2015

                                                                                                                       Pavel Baran, sportovní komise

Říjnová turistika
Sportovní komise zve příznivce turistiky na 2. výlet tohoto roku, který se uskuteční 

10. října 2015. Okruh s cílem a nejvyšším bodem Čantoryje měří 12 km. Sraz na vlakovém 
nádraží Dobrá u F-M v sobotu 10. 10. 2015 v 08:30 hod. Věřím, že nám počasí bude přát 
a výlet se vydaří jako minule. Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel. 775 933 551. 

Těšíme se na vaši účast
Za SK Renáta Friedlová
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Plán práce Klubu seniorů na 4. čtvrtletí
Středa 14. 10. Návštěva planetária v Ostravě, sraz u kostela ve 13:45 hod.,
 cena 50,- Kč na osobu, začne se vybírat na klobáskách
 
Středa 11. 11. Výroční členská schůze v sále Základní školy v 15:00 hod.,
 příspěvek na člena 50,-Kč
 
Středa 2. 12. Mikulášská nadílka v klubovně v 15:00 hodin.

Středa 30. 12. Ukončení roku 2015 ve 14:00 hodin v klubovně,
 vezměte s sebou něco dobrého na zub.
 
Ostatní středy tj. 7. a 21. října, 4. a 25. listopadu, 9. a 16. prosince
bude klubovna přístupná od 14:00 hodin.

Čeněk Juřica předseda

Sportovní komise
V další tropickou sobotu dne 15. 8. 2015 jsme odehráli 9. Ročník plážového fotbálku u 

Zanzibaru. Maximální počet týmů byl vyčerpán již několik dnů před turnajem. Velice mě těší 
takový obrovský zájem nejen o samotný sport, ale také u fandících diváků. K vysoké úrovni 
turnaje přispěli níže uvedení sponzoři, za což jim patří velký dík: P. Velčovský (Kačabar), 
obec Dobrá, f. Hyundai Mobis, uzenářství Carbol na Špici, p. Růžičková (obuv), VÚHŽ 
v Dobré, pivovar Radegast Nošovice, Těšínské jatka (pobočka v Dobré), p. Mlčák (auto-
servis). Děkuji  p. K. Křižákovi za bezplatný pronájem hřiště a občerstvení od ranních hodin.

Výsledky turnaje:

1. místo: M. Miček, F. Golasovský, Fiala
2. místo: P. Milich, Beneš, Klimczak, R. Foldyna, Šrubař
3. místo: P. Jursa, T. Mičulka, V. Ševčík

Myslím si a z ohlasů všech zůčastněných bylo zřejmé, že proběhla další velmi vydařená 
akce a moc se těším  na příští setkání a zápolení. Ještě bych chtěl poděkovat za výpomoc 
p. V. Mališovi, p. D. Hájkovi a J. Svobodovi.

                                                                                
Za sportovní komisi René Křižák
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Prázdniny jsou tady 
a to znamená jediné, 
tábory jsou po roce 
opět na scéně a spolu 
s tím i konec skautské-
ho roku formou táborů.  
Letos si skauti z Dobré 

připravili pro děti dva letní tábory. První tá-
bor byl určen pro mladší členy našeho stře-
diska Doberčata, který trval sedm dní. Na 
druhý tábor zavítali starší členové střediska, 
jelikož to byl tábor pro starší trval déle a to 
dvanáct dní. Oba tábory proběhly na místě 
všem skautům dobře známém, na své oblí-
bené místo se vraceli už po páté. Štecovka se 
nachází poblíž Mostů u Jablunkova. 

1. Turnus – Mladší
Nejkrásnější Hádanka

V pondělí ráno se sešli účastníci 1. tur-
nusu (mladší) před naší klubovnou na faře. 
Naložily se všechny potřebné věci a hurá na 
tábor. Po celých sedm dní jsme byli v krásné 
přírodě na Štecovce nedaleko Hrčavy. Měli 

jsme to nejhezčí počasí. Svítilo nám sluníč-
ko a bylo teplo dokonce i večer u ohně nebo 
na tajemných večerních hlídkách. Každý 
dobrý tábor má své téma, ve kterém se nese 
celý jeho program. A letošní rok děti musely 

hodně zapojit své bystré hlavy, neboť téma 
táboru bylo Nejkrásnější Hádanka. Stejný 
název nese i pohádka, kterou jsme se inspi-
rovali. V táboře se tedy objevil i chudý pra-
cant Matěj, který měl moc rád mlynářovu 
dceru Majdalenku. Mlynář mu ji ale nechtěl 
dát. Matěj šel do světa, aby si vydělal tro-
chu peněz. V našem táborovém království 

Prázdniny v skautské košili
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byla však i princezna Rozmarýnka, která se 
měla brzo provdat a tak si dala podmínku, 
že její nastávající musí uhádnout 3 hádan-
ky. Matěj se o tom dozvěděl a říkal si, že tím 
zkusí vyhádat nějaký ten zlaťáček. První 
hádanku Matěj rozlouskává bez problémů 
s pomocí dětí. Další den přinesl další hádan-
ku, ovšem princeznu, po tom co opět slyšela 
správnou odpověď, unáší lupiči přímo před 
námi. Proto jsme se vydali na výlet, aby-
chom našli a zachránili princeznu ze spárů 
strašného loupežníka Madlafouse. Matěj 
s vojákem Ondrou přemohli loupežníka 
a zachránili princeznu. Matěj uhádl i třetí 
hádanku. Získal tak velké bohatství, mohl 
vzít Majdalenku a Rozmarýnce položil také 
svou hádanku. Rozmarýnka měla uhád-
nout, kdo jí má moc rád a uhádla správně, 
že voják Ondra. Ten Večer se konala svatba 
Matěje s Majdalenkou a také Rozmarýnky 
s Ondrou. Na svatební hostině byl celý náš 
tábor. Děti dokonce vyrobily i své svatební 
dary pro novomanžele a hrály své vymyšlené 
scénky na pobavení. Po celou dobu tábora 
si děti mohly plnit různé skautské odborky, 
například hvězdáře nebo lukostřelce. Muse-
ly splnit několik úkolů, které odborka poža-

dovala. Hráli jsme různé zábavné hry. Měli 
jsme se zkrátka nádherně. Poslední večer 
na táboře jsme měli slavnostní slibový oheň 
a do naší skautské rodinky přibylo pět no-
vých světlušek a čtyři vlčata. Zpívali jsme 
a hráli na kytary, dokud nám síly stačily. 
Měli jsme krásných a neopakovatelných 
sedm dní. Děti byly šikovné a některým se 
vůbec nechtělo odjet. Ale už byl čas předat 
tábor do rukou našim nástupcům a to star-
ším dětem z našeho střediska. Už teď se 
těšíme na další tábor. 

2. Turnus – Starší
Mořeplavci

Tábor se konal 10. - 22. 8. 2015 na Šte-
covce nedaleko Mostů u Jablunkova. Celým 
táborem nás doprovázel program na téma 
mořeplavci. První den si všichni vybrali své 
stany a vybalili si svůj batoh. Děti byly roz-
děleny do 6 skupinek, ve kterých se společ-
ně snažily dosáhnout co nejlepších výkonů 
během celého tábora. Všechny aktivity byly 
bezvadně vymyšleny např.: děti musely pře-
strojit za piráta jednoho člena ze své skupin-

Jana Peterková (Janey), Dominik Sýkora (Kocur), vedoucí 
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ky, malovaly lodě, ale ne jen tak obyčejně, 
nýbrž nosem… Učili jsme se společně sou-
hvězdí a pozorovali je pod širým nebem. Ka-
ždý skaut by měl být vzorem pro druhé, takže 
se každý musel snažit o co nejlepší chování. 
Když se to někomu nedařilo, tak si za trest 

zatočil „kolem štěstí“, kde bylo 8 trestů od 
jezení červa až po mytí ešusů celému tábo-
ru. Jeden táborový den jsme společně šli na 
výlet do jeskyň a na bazén. Po cestě tam měli 
někteří z důvodu hry svázány ve dvojicích 
k sobě ruce, nohy nebo šli poslepu. Předpo-
slední den tábora se všechno připravovalo 
na slavnostní oheň, u kterého někteří sklá-
dali večer sliby. Na posledním nástupu bylo 
vyhodnocení výsledků a rozdělení odměn. 
Nejlepší výkon měla skupinka Trinidad. 
Poslední den tábora jsme byli zklamaní, že 
musíme odjet, nakonec všechno sbalit a au-
tobusem domů. Celý tábor byl super a moc 
děkujeme všem vedoucím.

Kristýna Goldová (Želva) a Kateřina Mališová, členové střediska
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Prázdniny pomalinku končí a to platí 
i pro hráče klubu B.H.C. Dobrá. Před novou 
sezónou se hráči sešli, aby se pomalu připra-
vovali. Wooden cup, neboli v překladu dře-
věný pohár ve stolním hokeji šprtci je tur-
naj, kde se každoročně v srpnu hráči sejdou 
a zahrají si o tuto trofej. Tentokrát se sešlo 
osm účastníků, mezi nimi byli i ti nejlepší 
jako třeba DALIBOR HÁJEK, JOSEF SVO-
BODA i zkušený JAN BILKO, nechyběli ani 
naši mladí PETR HADAŠČOK a JAKUB 
SKLÁŘ. Turnaj byl rozdělen do dvou sku-
pin, nejvyrovnanější byla skupina A, všichni 
tři měli shodně 6 bodů, jediný Martin Seka-
nina nedorazil, proto se mu musely zápasy 
kontumovat. Druhá skupina byla také velmi 
zajímavá, Josef Svoboda i Jan Bilko nasbí-
rali shodně po sedmi bodech. Jelikož skóre 
bylo přijatelnější pro Svobodu, vyhrál tuto 
skupinu B a mohl se vyhnout čtvrtfi nále, 
protože automaticky postoupil až mezi čtyři 
nejlepší díky neúčasti právě Martina Seka-
niny. A tak už ve čtvrtfi nále proti sobě stáli 
ti nejlepší Dája Hájek a Honza Bilko a byl 
to boj. Dája nakonec padnul po prohře 3:2 
a tak postoupil Honza. Libor Houda hladce 
vyřadil Láďu Hájka 7:2 a Kuba Sklář si po-
radil z Peťou Hadaščokem 3:1. Semifi ná-
le mělo velký náboj, Honza vyzval Libora 
a Pepa si to rozdal s Kubou. Honza se trošku 
natrápil, ale nedopustil překvapení a porazil 
Libora v poměru 3:0 a byl prvním fi nalistou. 
Druhé semifi nále bylo hlavně pro diváky, 
byly to střelecké hody. Kuba už není žádný 
otloukánek, držel krok celý zápas, ale zku-
šenost Pepy byla znát, proto odskočil o tři 
branky a zvítězil 7:4. Finále tohoto turnaje 
si Pepa zahrál poprvé.  Věděl, že nemá už 
co ztratit, proto hrál celkem v klidu a po-

hodě, což se mu nakonec vyplatilo, a tak 
jak ve skupině Pepa Honzu porazil 2:1 po 
samostatných nájezdech, tak i v dramatic-
kém fi nále si s ním poradil tentokrát vyso-
ko 6:2. Stal se tak poprvé vítězem turnaje 
a minimálně rok se bude s tímto dřevěným 
pohárem mazlit. O bronz pak bojovali Libor 
s Kubou a po dobrém výkonu už v semifi -
nále Kuba přehrál Libora Houdu 5:1 a ob-
sadil třetí příčku. Tímto příprava skončila, 
na řadu přichází play-off naší ligy a měly by 
se rozjet i turnaje pod Českým svazem stol-
ního hokeje, kam bychom se měli vrátit po 
třech letech. Po jednáních klubů s Českým 
svazem by se první turnaj měl konat 17. 10. 
2015 na půdě UNIČOVA ve Střelicích, vše 
bude ale upřesněno. Připomínám, kdo by 
měl zájem si zahrát a vyzkoušet tuto skvělou 
hru, má každopádně možnost každý pátek 
od 16.00 h v hasičské zbrojnici v sále v prv-
ním patře, kde probíhají tréninky.
Pořadí 4. ročníku WOODEN CUP 2015
1. JOSEF SVOBODA  (Rytíři Kladno)
2. JAN BILKO  (HC Slezan Frýdek-Místek)
3. JAKUB SKLÁŘ  (Real Madrid)

Josef Svoboda (B.H.C. Dobrá)

4. ročník Wooden cup 20154. ročník Wooden cup 2015
       14. 8. 2015
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Základní škola Dobrá informuje…

Vstupujeme do nového školního roku
Školní rok 2015/2016 otevřel 1. září 

první nepopsanou stránku a po dvou měsí-
cích se žáci společně se svými pedagogy vrá-
tili do školních lavic odpočatí a plní elánu. 

Neznamená to však, že by škola během 
prázdnin zahálela, ba naopak se pilně praco-
valo. Protože do školy nastoupilo 509 žáků, 
což je o 50 víc než loni, musela vzniknout 
zcela nová třída včetně vybavení, nakoupily 
se nové šatní skřínky, nábytek potřebný pro 
početné třídy, tři třídy mají nové podlahy, 
u tělocvičen byly zrekonstruovány sprchy, 
což ocení především odpolední návštěvníci 
tělocvičen, a opravila se sociální zařízení 
žen u školní jídelny. Kromě toho se řada 
prostor školy opět vymalovala. Pro vzdělá-
vací potřeby školy proběhl nákup IT techno-
logií. Poděkování patří provozním zaměst-
nancům, díky nimž je škola krásně uklizená 
a připravená odolat desetiměsíční zátěži. 

Kromě těchto provozních prací však 
po celé prázdniny probíhalo dokončování 
a příprava projektů, které významnou mě-

Krásná nová třída pro 1. stupeň vznikla během 
prázdnin probouráním zdi mezi dvěma 
menšími místnostmi.

Díky projektu jsme mohli nakoupit velké množství
knih pro čtenářské dílny.

Zrekonstruované sprchy u tělocvičen přímo 
lákají k osvěžení po sportu.
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První školní den
V úterý 1. září jsme v sále naší 

školy slavnostně přivítali nové žáč-
ky – prvňáčky. Před osmou hodinou 
paní třídní učitelky 1. A, 1. B a 1. C 
vítaly u šaten malé školáčky a spolu 
se zástupci žáků z 9. ročníku je do-
provázeli do sálu, kde děti od své 
paní třídní učitelky dostaly medaili 
s logem své třídy. 

Po osmé hodině se sálem rozezněl 
zpěv písničky o vzorné i neposlušné 
holce, kterou zpívaly žákyně 8. roční-
ku Lenka Žurková a Natálie Žáková. 
Poté prvňáčky přivítali paní ředitelka 
Mgr. Radka Otipková a pan starosta 
Ing. Jiří Carbol, kteří dětem popřáli 
úspěšné zahájení školní docházky se 
spoustou krásných zážitků. Na děti čekalo 
překvapení – kornouty naplněné dárečky od 
sponzorů a knížky s pohádkami a pověstmi. 

Po focení nových třídních kolektivů 
se šly děti seznámit se svou novou třídou 
i paní učitelkou. Naučily se společně novou 
básničku „Jsem školák“ a s rodiči si vyrobily

květinku s přáním k začátku školních dní. 
Přejeme našim prvňáčkům, aby svou školní 
docházku prožili šťastně a s úsměvem, jejich 
rodičům pak pevné nervy a mnoho radosti 
s novým školákem. 

Mgr. Alexandra Blažková

rou zlepšují materiální a vzdělávací pod-
mínky pro žáky a pedagogy. Bylo dokonče-
no vybavení zeměpisné učebny, vzdělávání 
učitelů s novými IT technologiemi, nákup 
zhruba 500 knih pro čtenářské dílny a vý-
běr cestovní kanceláře, se kterou v říjnu 
pojedou žáci 9. ročníku na 7denní zájezd do 
Anglie. Finanční prostředky na výše zmiňo-
vané aktivity včetně realizace školní zahrady 
dosáhly k 3 milionům. Tak vysoká investice 
by nebyla možná bez podpory našeho zřizo-
vatele obce Dobrá a bez rozsáhlé projektové 
aktivity školy.  

Když k těmto bonusům vzdělávání při-
čteme tradiční školní akce, soutěže, pro-
jektové vyučování, volnočasové odpolední 
aktivity 30 kroužků, určitě se ve škole nebu-
deme nudit a učení nás bude bavit.

Na závěr bych chtěla všem školou povin-
ným i nepovinným popřát úspěšný školní 
rok plný poznání a zábavy. :-)

   

  Mgr. Radka Otipková,
ředitelka školy

Třída 1. A se raduje ze sladkostí i z krásných knížek.
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Kostky jsou vrženy,
aneb kdo si hraje, nezlobí

Když veliký Caesar překročil se svými le-
giemi řeku Rubikon a zahájil tak občanskou 
válku, která navždy změnila tvář Říma, jistě 
ho nenapadlo, že jeho výrok Alea iacta est 
(Kostky jsou vrženy) bude i za dva tisíce let 
znát každé malé dítě. Velké věci se totiž rodí 
postupně a často ze skromných počátků.  

Ale pojďme k věci. V naší školní družině 
si všechny děti velice rády hrají s klasickými 
dřevěnými kostkami. Bohužel jich máme 
k dispozici pro potřeby dětí nedostatek, 
a proto bychom se chtěli obrátit s velikou 
prosbou na všechny, kteří mají rádi naši 
školu v Dobré, zdali by doma nenašli dře-
věné kostky (jednobarevné, s obrázkem, 
prostě jakékoliv) a věnovali je naší školní 
družině. Naše děti by vám byly velice vděč-
né, protože v kostkách platí jasné pravidlo, 
že čím víc, tím líp. 

Pokud tedy chcete naší školní družině 
věnovat dřevěné kostky, které sami nevy-

užijete, můžete je nosit přímo do školní 
družiny a předat je paním vychovatelkám, 
nebo je poslat po dětech.  Jménem dětí, 
které chodí do školní družiny, vám z celého 
srdce děkujeme a věříme, že s naší prosbou 
budeme stejně úspěšní jako slavný římský 
vojevůdce se svým tažením.

Mgr. Jan Lörinc

Mateřská škola Dobrá informuje...
Vážení rodiče, milé děti,

vítám Vás po dvou měsících letních 
prázdnin v novém školním roce a věřím, 
že jste si užili prázdninových letních dnů, 
odpočinuli si a načerpali mnoho sil. Do 
letošního školního roku vstoupilo do naší 
MŠ 150 dětí do šesti tříd. Jak mnozí z Vás 
víte, podařilo se nám v úzké spolupráci se 
zástupci obce „ obléknout“ mateřskou ško-
lu do nového „kabátu“ a včas zahájit nový 
školní rok.

Přestože stavební práce začaly již první-
ho června, ukončili jsme školní rok v plném 
provozu a zajistili jsme bezpečný provoz 
mateřské školy i během měsíce července. Ne 
vždy byla organizace provozu jednoduchá a 
jsme rádi, že ji rodiče s jistou dávkou tole-
rance přijali.

Teprve v měsíci srpnu, po úplném uza-
vření mateřské školy, jsme se mohli vrhnout 
na úpravu a úklid vnitřních prostor.

Během tří týdnů se nám podařilo vymě-
nit koberce ve všech třídách, vyměnit lina 
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V brzkých odpoledních hodinách vy-
stoupila se svým programem také naše 
MŠ. Vystoupil zde již dobře známý „Dětský 
pěvecký sbor Paprsek“. Tentokrát se děti 
a paní učitelky přestrojily za kočky a kocou-
ry, kteří nejenom zazpívali písně o kočkách, 

ale také zatančili „kočičí tanec“. Toto pásmo 
s dětmi předvedly paní učitelky Bc. Marie 
Adamusová a Mgr. Ludmila Sikorová. Paní 
učitelky děkují paní Škapové za spolupráci 
při výrobě kostýmů a také rodičům za spo-
lupráci.

ve dvou třídách, opravit a vyměnit nábytek, 
vymalovat. Dále se nám podařilo nainstalo-
vat nový příchodový videosystém, čímž jsme 
zajistili našim dětem pobyt v bezpečnějším 
prostředí.

V neposlední řadě jsme uklidili a uved-
li do provozu všech 5 tříd, školní kuchyni 
a veškeré zázemí mateřské školy. Pracovní 
kolektiv mateřské školy tvoří 12 pedagogů 
a 7 správních zaměstnanců. Pedagogové 
pracovali s dětmi ve ztížených podmínkách, 
správní zaměstnanci se podíleli na organi-
zaci a postupu vnitřních úprav mateřské 
školy a zejména na úklidu po celkové rekon-
strukci objektu. Jsem ráda, že tento tým za-
městnanců dokázal pracovat v časové tísni 
a umožnil nástup dětí do mateřské školy v 
řádném termínu. 

Všem svým zaměstnancům bych touto 
cestou chtěla za jejich mimořádné pracovní 

nasazení poděkovat. Také bych chtěla podě-
kovat zaměstnancům Obecního úřadu, kteří 
nám v případě potřeby podali pomocnou 
ruku.

Mgr. Jana Bódisová, ředitelka MŠ Dobrá

Prázdniny jsou již za námi, všichni si ur-
čitě do sytosti užili sluníčka a letních rado-
vánek a tak děti naší MŠ opět, některé zcela 
poprvé, nastoupily do školky. Tentokrát na 
ně čekala zcela nová fasáda, zářící veselými 
barvami a obrázky, což dětem určitě zpří-
jemnilo jejich první krůčky do MŠ. Sice ještě 
zbývá dodělat venkovní úpravy, ale věříme, 
že to nebude trvat dlouho a i okolí naší MŠ 
dozná viditelných změn k lepšímu. Školní 
rok nám tedy začal, my se však ještě vrátíme 
v čase ke konci prázdnin, kdy se konala na 
školním hřišti Velká Doberská.

Vystoupení našich dětí na Velké Doberské
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 Všem přihlížejícím také zatančily děti 
z Pohybovek pod vedením paní učitelky 
Bc. Evy Březinové a také děti s tanečkem, 
který připravila paní učitelka Bc. Veronika 
Palarčíková. Děkujeme všem dětem i paní 
učitelkám za reprezentaci naší MŠ a všem 
rodičům za skvělou spolupráci. 

S přispěním
Bc. Marie Adamusové

Mgr. D. Dvořáčková

Týden knihoven
5. 10. 2015 – 11. 10. 2015

– zažijte knihovnu jinak
Místní knihovna v Dobré zve všechny 

přátele a milovníky dobré četby k návště-
vě, v rámci celostátní akce Týden knihoven. 
Registrovaní návštěvníci si mohou zdarma 
prodloužit registraci na dalších 6 měsíců 
a noví čtenáři se mohou rovněž zdarma 
zaregistrovat po celý měsíc říjen. Těm, 
kteří pozapomněli knihy vrátit včas, a při-
šla jim upomínka, těm promineme všech-
ny pokuty. V prostorách knihovny můžete 
zhlédnout výstavu fotografi í pana Michala 
Návrata „Podzimní variace“. Stále nabízí-
me možnost zarezervovat si knihy a časopi-
sy přes internet na www.knihovnadobra.cz.
Pak si je můžete vyzvednout v knihovně 
v době, která Vám nejlépe vyhovuje. Indi-
viduální návštěvu si můžete domluvit te-
lefonicky mimo otevírací dobu na těchto 
číslech: 558 641 016 nebo 725 144 014 
nebo e-mailem na adrese:
knihovnadobra@dobra.cz. 

Do svých androidů si také můžete staho-
vat zdarma elektronické výpůjčky knih.

Půjčovní doba ve školním roce je:

Pondělí                                            12.00 – 17.30

Úterý a Čtvrtek    8.00 – 11.00   12.00 – 17.30

Každá lichá sobota                           8.00 – 11.00

Marie Mališová,
ředitelka knihovny
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Nově JUDO BESKYDY

RODIČE PŘIVEĎTE SVÉ DĚTI DO JUDA.

Vyvrcholení letošní sezóny bude prvním 
zápisem pro nový sportovní subjekt „JUDO 
BESKYDY“. Změna názvu má jednoznačně 
deklarovat příslušnost klubu k regionu a ob-
cím, které naše sportovce fi nančně podpo-
rují. Do budoucna má dát prostor pro další 
zvýšení počtu tréninkových základen pod 
jeden regionální klub. Oddíl juda v Dobré 
dnes čítá 98 aktivních členů, z toho 78 dětí 
do 15 let. Po zkušenostech z předchozích let 
a po ohlasu prezentačních ukázek na dnu 
obce ale také sportovním dnu, se dá před-
pokládat přírůstek nových zájemců. Velkým 
přínosem pro budoucí přípravu školáků je 
zejména kroužek baby-juda mateřské škol-
ky, kterého se před prázdninami zúčastni-
lo 25 dětí. Klub má dnes čtyři tréninkové 
základny, které mohou využívat všichni 
členové. Doberská v základní škole je líhní 

nejúspěšnějších judistů v historii klubu. Pů-
sobí zde školní kroužek, baby-judo a oddíl 
jógy. Děti se připravují pod vedením 7 tre-
nérů. Další základny jsou v kasárnách poli-
cejního útvaru „Na Bahně a v základní škole
Raškovice. Poslední tréninkovou základnu 
tvoří areál na Skalici-Kamenci, kde se při-
pravuje především závodní tým v letních 
měsících.

Pravidelné tréninky v tělocvičně 
ZŠ Dobrá probíhají každé úterý a čtvrtek 

od 16,30 do 18,00hod. NÁBOR DO 
ODDÍLU PROBÍHÁ NEPŘETRŽITĚ 

V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU. 

Kroužek BABY – JUDO v mateřské 
školce Dobrá zahajuje 15. září, 

vždy v úterý od 14,15 do 15,00 hod. 
Je určen především předškolákům.



- 18 -

2001: VZPOMÍNÁTE, JAK…?
Na na jaře roku 2001 skončilo vydávání malého periodika Doberské čtení.

Byla v něm historie obce od počátků až do konce roku 2000, byť od roku 1991
jen heslovitě. Poněvadž je nás dost, kteří si rádi připomeneme i nejnovější
události, bude na přání občanů výňatek toho nejzajímavějšího z kroniky ve
stejném duchu (ovšem nepravidelně) pokračovat až k dnešku.

Nuž tedy, zavzpomínejme na rok 2001.
Kronika píše hned v úvodu k novému století (a tisíciletí) toto: První hodiny nového roku 2001

jsou bez mráčků; klidno, jasno, všude dost sněhu, i na větvičkách stromů, pravá zima. Teplota
kolem –9 °C, obloha blankytná, nad Prašivou růžová; před spěchajícími na jitřní bohoslužbu
dlouhé stíny a jen odvážlivci vyjeli automobilem, takže kromě hlavní silnice byly cesty bílé,
prázdné, svobodné… • Chodci dostali přednost na přechodech a děti na kolách povinnost mít
přilbu. • Průměrná měsíční mzda byla asi 13 000 Kč. • 26. února starostu Jiřího Carbola (od
loňského podzimu místohejtmana Moravskoslezského kraje) vystřídal ve funkci Milan Stypka. •
Poprvé byla uspořádána veřejná třikrálová sbírka. • Sčítání lidu, domů a bytů — naše obec měla
2944 obyvatel (mužů 1438 a žen 1506). • Domy s modrými hvězdami v oknech soutěžily
v celostátní soutěži. • Hrozná autonehoda 4. března: uhořeli při ní dva mladí muži. • „Pokémoni
hitem doby“. • Nádherný ohňostroj Silvestra Hanáka jsme pozorovali o „dobrodinském odpustu“.
• Nasazení na nucené práce do Německa v době protektorátu byli po 56 letech odškodněni. •
Malí fotbalisté se počátkem června zúčastnili mezinárodní soutěže v kopané ve francouzském
Estaires. • Silnice od závor přes Nošovice až do Nižních Lhot má od června nový povrch. •
Chodníky pro chodce od Obecníka k bývalému národnímu výboru byly v týdnu od 16. do
20. července znovu vydlážděny zámkovou dlažbou. • Prázdninové počasí bylo vrtkavé. Po
slunečném a teplém květnu přišel chladný červen a proměnlivý červenec. Horké letní dny byly
do poloviny měsíce, od 19. července nastaly deště s ochlazením, takže pět dnů vůbec nevysvitlo
sluníčko. Chodili jsme v podzimních bundách a místy pršelo tak, že přehrada na Morávce byla
plná a musela se z ní voda odpouštět. • Od července začaly jezdit nové autobusy. Výhodou je
pohodlné sezení na vyzdvižených sedadlech a hlavně světelné informační nápisy, kam autobus
jede a přes které zastávky. • Srpen byl teplý, slunečný, jen tu a tam bouřka nebo krátkodobé
ochlazení. • Občané Dobré zablokovali hlavní silnici. Stalo se tak v pátek 30. srpna ve 4 hodiny
odpoledne. Silnice byla zablokována lidmi, aby upozornili na kritický stav projížděním automobilů
centrem obce. • V odezvu na to padlo konečné rozhodnutí — dohoda o stavbě čtyřproudové
„dálnice“, která by měla svést veškerou transferní dopravu obcí mimo jejich centra. • V Dobré je
podle statistiky 1406 ekonomicky aktivních lidí, z toho je 143 (69 mužů a 74 žen) nezaměstnaných,
to značí 10,17 % (čímž je Dobrá na 65. místě v okrese ze 77 obcí na tom dost dobře). • Škola
spustila od září „projekt Občan“ — přiblížit dětem „nedětský“ svět, který je v dospělosti čeká;
občané–rodiče vesměs na to: „jen ať se děcka učí, co jim k životu bude“. Školní bufet zavedl
„svačinky jak od maminky“. • Velká úroda hub. • Vybrána poloha pro obří automobilku v No-
šovicích. • Skončilo zpracovávání dřeva na dřevoskladu v Dobré. • Po chladném a deštivém září
nádherný říjen! • Restaurace Oráč dostala novou fasádu. Po třiceti letech byla opravena omítka na
třech stranách hlavní budovy. • Listopad byl průměrný. Prosinec přinesl sníh a nevídanou zimu.
Od počátku měsíce mrzlo a sněžilo, již od 4. prosince byly mrazy až –10 °C, v noci až –15 °C, ale
nejnižší teplota byla nad ránem ve čtvrtek 13. prosince, kdy bylo na našich teploměrech mínus
dvacet. • To u nás v Dobré se započala nová tradice, přinášení betlémského světla do domovů.
Pro světlo si se svíčkou mohou přijít lidé na faru. Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář 
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Informace Úřadu práce ČR

Výměna průkazu osoby
se zdravotním postižením

K 31. 12. 2015 končí platnost všech 
průkazů mimořádných výhod I. až III. 
stupně, které vydávaly před 1. lednem 2012 
obce s rozšířenou působností a ještě předtím 
bývalé okresní úřady. Na konci roku 2015 
zároveň skončí platnost průkazů osoby se 
zdravotním postižením TP, ZTP a ZTP/P, 
které vystavoval v období let 2012 až 2014 
(tzv. dočasné průkazy opatřené plastovou 
fólií) Úřad práce ČR. 

O výměnu stávajících průkazů za nový 
musí držitelé průkazů požádat na přísluš-
ném pracovišti Úřadu práce ČR nejpozději 
do konce tohoto roku 2015, v opačném 
případě nebudou moci využívat žádné bene-
fi ty a nároky, které jim z držitelství průkazu 
vyplývají. 

Pro obec Baška, Brušperk, Bruzovice, 
Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, 
Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Mís-
tek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovi-
ce, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krás-
ná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, 
Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, 
Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, 
Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Sta-
říč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní 
Lhoty, Žabeň, Žermanice, se jedná o praco-
viště ÚP ČR, Na Poříčí 3510, 738 01 Frýdek-
-Místek. O výměnu průkazu mohou držitelé 
stávajících průkazů požádat v úředních ho-
dinách, v pondělí a středu od 8,00 hod. do 
12,00 hod a od 13,00 hod. do 17,00 hod., 
v úterý, čtvrtek a pátek od 8,00 hod. do 11,00 
hod., v kanceláři č. 110a, v přízemí budovy. 

K výměně průkazu je nutno doložit stá-
vající průkaz osoby se zdravotním postiže-
ním (průkaz mimořádných výhod), platný 
občanský průkaz, současnou fotografi i drži-
tele průkazu o rozměru 35 x 45 mm a vypl-
něný formulář „Žádost o přechod nároku na 
průkaz osoby se zdravotním postižením“, 
který je k dispozici také na webových strán-
kách https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/
cs/form nebo je k vyzvednutí přímo na pří-
slušném pracovišti úřadu práce. Za nový 
průkaz je vybírán správní poplatek 30,-Kč. 
Hotovost klient uhradí přímo u zaměstnan-
ce, který bude nový průkaz vydávat. 

Držitelé průkazů mimořádných výhod vy-
dávaných před 1. lednem 2012, pokud vlastní 
písemné rozhodnutí o přiznání mimořádných 
výhod, doloží i toto rozhodnutí. Tímto rozhod-
nutím se prokazuje období, na které byly kli-
entovi přiznány mimořádné výhody.  

Držitelé průkazů, kterým byl přiznán prů-
kaz osoby se zdravotním postižením úřadem 
práce po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat for-
mulář „Přechod nároku na průkaz osoby se 
zdravotním postižením“. K výměně průkazu 
držitelé doloží úřadu práce pouze stávají-
cí průkaz osoby se zdravotním postižením, 
platný občanský průkaz, současnou fotogra-
fi i rozměru 35 x 45 mm, s tím, že na úřadu 
práce podepíší formulář k výměně průkazu. 

Pro bližší informace se můžete obrátit 
na telefonní čísla našeho pracoviště ve Frýd-
ku-Místku:
950 113 540, 950 113 480 a 950 113 482

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek
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ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY DS DOBRÁ MUDR. KUČEROVÁ
V DOBĚ OD 25. 9. - 2. 10.

25. 9.  Pátek 7.30 - 9.00 h
28. 9.  Pondělí Neordinuje se - státní svátek
29. 9.  Úterý 7.30 - 10.30 h
30. 9.  Středa 13.00 - 16.00 h

1. 10.  Čtvrtek 7.30 - 9.00h
2. 10.  Pátek Neordinuje se
          - nutné případy  ošetří DS Místek Pol. obětí
           (u býv. autobus. stanoviště)
5. 10.  Pondělí 7.30 - 9.00 h

Charita Frýdek-Místek
se opět účastnila Velké doberské

Charita Frýdek-Místek měla již počtvrté 
možnost obohatit program Velké doberské. 
Děkujeme vedení obce, že jsme se akce moh-
li zúčastnit a představit tak naše sociální a 
zdravotní služby. Zaměstnanci Charity Frý-
dek-Místek společně s dobrovolníky připra-
vili zdarma program pro děti i pro dospělé. 

Děti si mohly na několika stanovištích 
ověřit svou zručnost a šikovnost. Na prv-
ním stanovišti si děti vyzkoušely skákat na 
skákacích tyčích a zjistily, jak jsou na tom 
s rovnováhou. Při této aktivitě se nejenom 
zasmály, ale protáhly i své tělo. Druhé sta-
noviště bylo soutěživé, kdy se děti snažily 
pomoci frisbee talířů trefi t terč, s co nej-
vyššími body. Na třetím stanovišti si děti 
vyzkoušely chůzi na chůdách po vymezené 
trase. U stanoviště s výtvarnými aktivita-
mi si děti mohly nabarvit magnetu, vyrobit 

opičku z papíru a vybarvit šablony obrázků 
na okna, které si odnesly domů.

Dospělým návštěvníkům akce se věno-
valy dvě pracovnice z Charitní pečovatelské 
služby, které jim změřily krevní tlak a glyke-
mický cukr. V případě, že naměřené hodnoty 
nebyly v normě, přidaly i radu, jak s danými 
problémy bojovat. Pracovnice také zodpoví-
daly dotazy, které se týkaly našich služeb. 

Ve vedlejším stánku jsme za symbolické 
ceny prodávali výrobky, které zhotovili kli-
enti Denního centra Maják pro psychicky 
nemocné. O výrobky klientů byl velký zájem 
a návštěvníci si odnášeli plátěné pytlíky na 
přezůvky, vonné pytlíčky, šité hračky, košíky 
z pedigu a jiné. 

Během sobotního odpoledne byly naše 
stánky i stanoviště ve stálém obležení dětí i 
dospělých. Zájem o naše aktivity byl velký, 
což nás velice potěšilo. Z prodeje výrobků se 
nám podařilo získat 2.000,-Kč, které použi-
jeme na nákup materiálu pro práci. Za vaše 
dary moc děkujeme a již se těšíme příští rok 
opět na Velkou doberskou.

Za Charitu Frýdek-Místek
Mgr. Renáta Zbořilová
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Právní záležitosti
projedná a vyřídí

s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodin 

v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu
v Nošovicích – zelená budova

(vedle rest. „Radegastův šenk“,
v přízemí se nachází potraviny)

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti 

občanského, obchodního a rodinného 
práva a sepisování listin, žalob, smluv 
vč. kupních, darovacích, také převody 

nemovitostí, věcná břemena apod.
• Kdykoliv můžete telefonovat na

603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město, 

Na Fojtství 8, 736 01

Tel., fax: 596 810 741 • mobil 603 447 219

• e-mail: zoric@atlas.cz

Je vhodné předem zatelefonovat!

DOUČÍM ŽÁKA
ZŠ, SŠ

ANGLIČTINU

Jsem studentkou VŠ,
vlastním certifi kát FCE
a mám složenou státní

jazykovou zkoušku
z AJ.

Kontakt:

Karina.Vranayova@seznam.cz

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE



ŽENY A MUŽI
KAŽDÉHO VĚKU

Chcete zhubnout? 

Máte problémy s páteří?

Chcete zpevnit své tělo?

Nabízím trenérské hodiny v posilovně od akreditovaného 

FITNESS Trenéra s diplomem a zkouškami v Praze.

Bližší info na tel. č. 603 500 124

Své léky m žete objednávat i telefonicky 558 641 392 nebo na 
www.mojelekarna.cz a léky si u nás vyzvednout. 

 Na setkání s Vámi se t ší odborný personál  Lékárny Zdraví v Dobré 
Po - Pá  7:30 - 17:00, So 8:00 - 11:00                   

♦ pro držitele karet slevy na prodej bez receptu 
♦ adu lék  vydáváme bez doplatku (nap . inzulíny) 
♦ p ijímáme všechny elektronické recepty 
♦ p ijímáme poukázky Sodexo, Ticket, Unišek, Cadhoc, Benefity  
♦ ZDARMA odborné poradenství, m ení krevního tlaku a BMI  

VYUŽIJTE SLEVY AŽ 50 %  
Z DOPLATKU NA RECEPT  

PRO D TI A SENIORY  
(PLATÍ PRO DRŽITELE SLEVOVÝCH KARET)
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Kerak-Kompt s.r.o.
ve Vyšních Lhotách

vzorková prodejna obkladů, dlažeb sanity a sparovacích hmot FA, 

Vás zve na prohlídku prodejny.

Představíme Vám novou kolekci 2015 obkladů a dlažeb RAKO, Para-

dyz, Opoczno, Tubadzin a dalších výrobců obkladů a dlažeb včetně 

SIKA. V prodejně jsou vystaveny obklady a dlažba - novinky roku 

2015 v koupelnových boxech a na 200 vzorkových panelech. Prodá-

váme výrobky RAVAK, TEIKO, VAGNERPLAST, RAKO, OPOCZNO, 
PARADYZE, TUBADZIN, ARTTEC, SIKO, SAPHO, KNAP, HENKEL 
- CRESIT, TRIKER, ARTE a dalších. 

Nabízíme obklady, dlažbu, sanitu, vany akrylátové i smaltované 

v různých tvarech a velikostech, koupelnový nábytek, sprchové 
kouty, boxy, baterie a barevnou škálu spárovacích hmot. 

Zakoupené zboží dopravíme zdarma na Vaši adresu.

Nabízíme krátké dodací lhůty a slevy na zakoupený materiál.

Provedeme Vám návrh 3D koupelen zdarma.

V pátky a soboty nabízíme akční slevy do 20%
na objednané zboží po složení zálohy. 

Také prodáváme Propan Butan v lahvích  2 kg  za    90,- Kč 

                                                                        10 kg  za  300,- Kč 

                                                                         33kg  za  990,- Kč, 

měníme je od pondělka až do soboty.

Naše prodejní doba:  Pondělí - Pátek 8-17hodin, 

                                      Sobota               8-11hodin.

Kontakt: Mládek Vladimír,  tel. č. 602 190 377

                                              e-mail: kerak.mladek@seznam.cz 

Budeme se těšit na Vaší návštěvu.
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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

---------------

739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu

---------------

558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

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.
Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 12. 10. 2015 do 12.00 hodin.






