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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 8. června 2020 proběhlo ve spo-
lečenském sále 10. jednání Zastupitelstva 
obce Dobré. Jak jsem Vás již informoval, na 
programu bylo mimo jiné schválení hospoda-
ření obce za rok 2019, schválení dotace pro 
TJ Sokol Dobrá, projednání žádostí o odkupy 
obecních pozemků, směny pozemků a dal-
ší. O všech přijatých usneseních se můžete 
informovat na našem webu: http://www.
dobra.cz/obec-dobra/samosprava/doku-
menty-ke-stazeni/usneseni-zastupitelstva/. 
V roce 2019 naše obec hospodařila s příjmy 
v celkové výši 72 236 080,24 Kč a výdaji ve 
výši 52 452 106,68 Kč. Přebytek hospodaření 
ve výši 19 783 973,66 Kč se převedl do aktu-
álního roku. Kontrolu hospodaření provedl 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Při 
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. 

Vzhledem k  aktuální epidemiologické 
situaci se nesměly uskutečnit některé plá-
nované akce. Museli jsme zrušit oslavu Dne 
matek, která byla plánovaná tradičně ve spo-
lečenském sále základní školy. Stejně tak 
jsme odložili start DOBERSKÉ PĚTKY 
a přesunuli jsme tento závod na nový termín, 
a to sobotu 19. září 2020. Život se i v naší obci 
vrací do normálu a postupně jsou uvolňována 
všechna opatření, která vláda a ministerstvo 
zdravotnictví schválily. Od pondělí 18. května 
2020 je již v běžném provozu multifunkční 
sportovní a dětské hřiště. Děkujeme všem 
občanům za důsledné dodržování zvýšených 
hygienických podmínek. 

Chtěl bych velmi poděkovat vedení zá-
kladní a mateřské školy za zvládnutí všech 
omezení při otevření jejich zařízení. Mateřská 
škola zvládla všechna opatření na výbornou 
a stejně tak se rozjel 1. stupeň základní školy. 
Od 8. června bude umožněna dobrovolná 
účast žáků 2. stupně ve škole. Nebude se 
jednat o výukové aktivity, ale o třídnické ho-
diny a konzultace v rámci jednotlivých před-
mětů v dopoledních hodinách maximálně 
2x týdně. Bude záležet na tom, kolik žáků 
se přihlásí a zda bude v možnostech školy 
vše zrealizovat. Stravování ve školní jídelně 
nebude pro žáky 2. stupně za stanovených 
podmínek a z důvodu zajišťování stravování 
1. stupně možné. 

I  přes odhadovaný pokles daňových 
příjmů pokračujeme v  investičních akcích 
a opravách obecního majetku. V tomto měsíci 
bude zahájena výstavba chodníku u autobu-
sové zastávky Na Špici. Ve veřejné soutěži 
jsme vybrali firmu na realizaci stavby: Za-
teplení budov OU Dobrá, která bude zahá-
jena v červenci 2020. Vyhrála firma MVEX  
stavby s.r.o., Sviadnov, s nabídkovou cenou 
13 842 903,24 Kč bez DPH. Na tuto investici 
máme dotaci z Operačního programu pro 
životní prostředí. 

Našim školákům již příští měsíc začínají 
letní prázdniny a také dospělým se přiblížilo 
období letních volných dnů. Dovolte, abych 
Vám všem popřál krásné a  slunečné léto 
a mnoho příjemných prázdninových zážitků.

 
Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Postupné rozvolňování 
opatření v naší  obci

A jiné zajímavosti…
Jistě jste si všimli, milí spoluobčané, že 

stejně jako v  jiných částech naší republiky 
odehrává se i v naší obci proces postupného 
rozvolňování všech opatření, která jsme mu-
seli dodržovat v době nastoupivší epidemie.

Jako první se otevřela mateřská ško-
la spolu s  místní knihovnou, poté do školy 
v  hegemonních patnáctičlenných skupi-
nách nastoupili žáci prvního stupně základ-
ní školy, otevřel se obecní úřad. 

Nechci se zde rozepisovat o všech úska-
lích, jimiž si musely všechny instituce projít 
v době úplného uzavření a následné přípra-
vy na opětovné zahájení provozu, byť se 
v některých případech jednalo jen o částeč-
né otevření instituce. 

Dovolím si však vyzvednout jednu sku-
tečnost, jejímž obsahem se zabývaly sku-
piny expertů i  velká část veřejnosti. Tou je 
dobrovolnost účasti žáků na školní docházce. 
Jednoznačně byla deklarována s otevřením 
prvního stupně základních škol. Mnohé děti 
„se nevešly“ do kritérií umožňujících do 
školy začít chodit, jiné zůstaly doma spolu 
s mladšími sourozenci. 

Byly ustaveny patnáctičlenné skupiny 
žáků, které se nemají během vyučování po-
tkat, nemohou být vedením školy doplňo-
vány, zamezí se tak šíření případné nákazy. 
Takové množství malých žáků samozřejmě 
musí obědvat. Vedení škol bez rozdílu tuto 
povinnost plní a  v  rámci zajištění požado-
vaného odstupu jednotlivých skupin začíná 
vydávání obědů již po desáté hodině… navíc 
se od 8. 6. 2020 chystají do škol žáci druhé-
ho stupně a školy naprosto jasně prohlašují, 

že stravovaní formou oběda pro tyto žáky je 
nemyslitelné, organizačně nemožné. Žáci 
druhého stupně budou docházet na třídnic-
ké hodiny dvakrát týdně.

Zdůraznil jsem slovo dobrovolnost 
a chápu, že dětský kolektiv velké většině dětí 
chybí. Děti jsou rády s kamarády, mnohým 
školní docházka již chyběla a  netajily se 
tím. Co ale dělaly děti, které se do některé 
z  uzavřených dětských skupin nedostaly? 
Zájem opět chodit do školy převýšil číslo ře-
čené Ministerstvem školství a tělovýchovy… 
a některé děti byly šestnácté, sedmnácté. Je 
to jen ukázka toho, co všechno se dá skrýt 
pod slovo d o b r o v o l n o s t.

Proč Někdo vymyslel skupiny po pat-
nácti dětech, když pak mnohé z  těchto 
dětí tráví odpolední hodiny na trénincích, 
v kroužcích, kde se setkávají se svými ka-
marády z  jiných škol, obcí nebo měst? 
Ano, můžete namítnout, že se vždy nedá 
vyjít vstříc všem dětem, všem rodičům. 
Ale než takto, alibisticky, nechat vše na 
vedení škol, ať si s tím nějak poradí, moh-
lo být rozhodnutí odpovědných „tam 
nahoře“ jednoznačné – buď počkat ještě 
týden dva a obnovit p o v i n n o u  školní 
docházku pro všechny děti nebo (z hledis-
ka ostře sledovaných a  spoustou kapacit 
vyhodnocovaných údajů o nákaze v celém 
Česku) školní rok 2019/2020 ukončit.

Z  výše uvedených slov je patrné, že se 
jedná o  můj osobní pohled na celou situ-
aci. Během minulých měsíců jsme museli 
spoustě občanů vysvětlovat (zpravidla te-
lefonicky a  zpravidla jen z  doslechu nebo 
z informací z internetu…), jak chápeme jed-
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Místní poplatky 

notlivé kroky epidemiologických, krizových 
nebo vládních špiček a co z nich pro tazate-
le/občana vyplývá.

Na závěr mi dovolte jen malé zamyš-
lení – v  současné době jsou stále „ve hře“ 
roušky a jejich nošení. K 1. 6. 2020 je jejich 
nošení stále povinné v MHD a obchodech. 
Na veřejnosti je možné roušku odložit ve 
chvíli, kdy kolem nositele nikdo v  okru-
hu x metrů není. Proto bych chtěl požádat 
o velkou míru shovívavosti a pochopení ty 
z vás, kdož se pozastavujete nad tím, že ně-

kdo na veřejnosti roušku stále nosí. Vězte, 
každý člověk se může cítit ohrožený v mo-
mentě, kdy ten druhý je přesvědčený o tom, 
že právě jemu nic nehrozí. Buďme k  sobě 
ohleduplní, prosím.

P.S. V červencovém čísle se – milí čtenáři – 
dozvíte o tom, zda se bude konat Velká Do-
berská 2020 a další tradiční akce a také vás 
seznámím s  tím, co znamená v praxi poře-
kadlo „sliby se slibují, blázni se radují“.

Milan Stypka

Poplatek za odpady 
– sazba poplatku pro fyzickou osobu 
    činí 440 Kč.

– Děti od 11 - 15 let včetně  
    – ve výši 50 % sazby.

Osvobozeni od poplatku jsou:
– děti do věku 10 let včetně
– občané obce Dobrá starší 80 let včetně.
Poplatek je možno uhradit během června až 
do konce září 2020.

Platbu možno provést hotově do pokladny  
OÚ Dobrá, dveře č. 17 nebo převodem na  
účet: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.

- do poznámky uvádějte, za koho odpady 
platíte – vypište jednotlivé osoby – nestačí 
napsat rodina Čápová – platba nebude 
přiřazena do doby, než doložíte, za koho 
konkrétně byla provedena(zaplatíte-li 
převodem, známka na popelnici Vám 
bude zaslána domů) 
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2020

Poplatníci, kteří mají nárok na osvobození 
či úlevu od poplatku za odpady a budou chtít 
tento nárok uplatnit, musí napsat žádost 
o  poskytnutí osvobození či úlevy, a  ne 
jen tuto skutečnost doložit. Pokud takto 
neučiní do 30 dnů ode dne, kdy nárok na 
toto osvobození či úlevu vznikl, pak tento 
nárok na toto osvobození či úlevu zaniká. 

Kdo nepodává písemnou žádost
1. zákonní zástupci dětí do věku 10 let 

včetně (úplné osvobození od poplatku)

2. zákonní zástupci dětí od 11 – 15 let 
včetně  (úleva 50 % z poplatku)

3. občané obce Dobrá starší 80 let včetně 
(úplné osvobození od poplatku) 

4. vlastník stavby určené k  individuální 
rekreaci nebo vlastník rodinného domu, 
ve kterém není hlášena k  trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba, a  to 
v případě, že vlastník nebo alespoň jeden 
ze spoluvlastníků má v obci trvalý pobyt. 
(úplné osvobození od poplatku)  



- 4 -

Upozornění pro občany 
– svoz popelnic

Svoz popelnic v pondělí 6. 7. 2020 (státní svátek) 
a 7. 7. 2020 proběhne v běžném režimu.

Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2020

 7. 7., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2020
 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

Právní poradna 
pro občany obce Dobrá bude v  roce 2020 probíhat vždy první středu v  měsíci,  
od 16 hodin, tj. 1.7., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12. 2020 v budově Obecního úřadu  
Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21. Pro občany obce Dobrá je poradna zdarma.

Kdo musí podat pís. žádost do 30 dnů
1. studenti, kteří studují a  jsou ubytováni 

mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 měsíců 
v roce, maximálně do věku 26 let.

2. všichni ostatní, kteří spadají do skupin 
v  Obecně závazné vyhlášce č. 2/2019 
článek 6. Osvobození a  úlevy (vyjímaje 
těch, kteří jsou uvedeni v  předchozím 
odstavci tohoto textu – Kdo nepodává 
písemnou žádost)

Žádost o  poskytnutí osvobození či úlevy 
si můžete vyzvednout na Obecním úřadě 
Dobrá, kancelář č. 17, kde Vám budou 
i  zodpovězeny dotazy, jak si úlevu, či 
osvobození vyřídit, a  hlavně kdy, což je 
nejdůležitější.

Informujte se s dostatečným předstihem, 
ať o svou možnost úlevy či osvobození od 
poplatku za odpady nepřijdete.

Provozní doba sběrného dvoru v Dobré 
– o státních svátcích v měsíci červenci

Pondělí  -  6. 7. 2020  -  ZAVŘENO
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Informace členům Klubu seniorů
Ve středu 1. července se zajedeme podívat na Ostravici 

do Ráje dřevěných soch. Vše v životní velikosti. 
Sejdeme se na nádraží ve 13 hod. a pojedeme vlakem na Ostravici.

Prohlídka trvá asi 40 minut a pak si zvolíme další program na místě.
Drahomíra Gryžboňová, předsedkyně Klubu seniorů

Základní škola informuje……
Vážení čtenáři,

jsme moc rádi, že po dvou měsících naše 
škola zase ožila. Ve dvou vlnách jsme mohli 
za přísných opatření přivítat žáky. Nejprve se 
11. května vrátilo 45 deváťáků, aby se třikrát 
týdně věnovali se svými učiteli přípravě 
na přijímací zkoušky z  českého jazyka 
a  matematiky, a  od 25.  května docházejí 
každodenně do školy žáci 1. stupně. 

Dobrovolnou možnost docházky 
do školy využila necelá polovina žáků 
1.  stupně. V  rámci ročníku jsme vytvořili 
neměnné skupiny po maximálně 15 dětech. 
V  dopoledních hodinách se dětem věnují 
učitelé, kteří nepatří do rizikové skupiny, 
a  odpolední skupiny přebírají vychovatelé 
a  asistenti pedagoga. Učitelé i  přes 
dopolední výuku nadále pokračují ve výuce 
na dálku pro žáky, kteří zůstali doma. 
Distanční výuka zůstává hlavním způsobem 
vzdělávání až do konce školního roku.

Ve škole musíme dodržovat přísná 
opatření k  ochraně zdraví a  provozu škol 

Zahrádkářská poradna 
vždy první čtvrtek v měsíci od 17–18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.

Do školy žáci vcházejí 6 různými vstupy.
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stanovená MŠMT. Dbáme na pravidelnou 
dezinfekci rukou, časté větrání, dodržování 
rozestupů, zároveň se skupiny nemohou 
potkat, a  proto máme přesně vymezené 
časy a místa vstupu do školy, časy přestávek 
a  oběda. Žáci i  zaměstnanci školy nosí ve 
společných prostorách roušky, kterými jsme 
se pro jistotu zásobili i vlastními silami, a tak 
máme pro děti v rezervě 150 roušek ušitých 
Janou Golíkovou, Hankou Velčovskou 
a  Renatou Novákovou. Učitelé mají 
k  dispozici také ochranné štíty, které pro 
nás zdarma natiskla skupina Pomáháme 3D 
tiskem z Frýdku-Místku a které bych chtěla 
touto cestou velmi poděkovat.  

Nastavili jsme přesný harmonogram 
organizace školy, abychom obě uvolňovací 
vlny zvládli. Na třetí vlnu uvolnění, ve které 
se 8. června do školy vrátí žáci 2. stupně 
formou třídnických hodin a  konzultací, se 
nyní připravujeme. Zájem vrátit se do školy 

alespoň na 2 dny v  týdnu nám potvrdilo 
zhruba 43 % žáků.

Přísná hygienická opatření kladou 
zvýšené nároky také na správní zaměstnance. 
Paní uklízečky provádějí pravidelný 
a  důkladný úklid, včetně dezinfekce všech 
využívaných prostor. Dezinfekce povrchů 
a předmětů užívaných větším počtem osob 
je prováděna několikrát denně. Také školní 
jídelna funguje v  přísném hygienickém 
režimu a  stravování je možné pouze pro 
žáky 1. stupně, abychom dodrželi pravidlo, 
že se při výdeji jídla nesetkají žáci různých 
skupin a budou dodrženy rozestupy. Nadále 
paní kuchařky krabičkují obědy pro cizí 
strávníky.

V  uvedeném režimu ukončíme tento 
nezvyklý školní rok a  pevně věřím, že se 
v září všichni ve škole sejdeme a vrátíme se 
k normálu.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Velikost skupiny nesmí přesáhnout 15 žáků.
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Při vstupu do školy je povinná dezinfekce rukou.

Příprava na přijímací zkoušky vrcholí…
Našim deváťákům přejeme hodně štěstí!

Ve školní jídelně má každá skupina 15 minut 
na oběd.
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Mateřská škola informuje…….

MATEŘSKÁ ŠKOLA OPĚT V PROVOZU
Milí čtenáři - od 01. 05. 2020 - resp. od 

pondělí 04. 05. 2020 byla naše MŠ opět ote-
vřena. Nebylo to ovšem jen tak. Než došlo 
k tomuto očekávanému bodu, bylo potřeba 
se připravit na něco, s  čím doposud nikdo 
z nás neměl až takové zkušenosti, s něčím, 
co můžeme nazývat jako velmi neobvyklou 
situaci. 

Vedení MŠ obdrželo předem od MŠMT 
jakési informace, za jakých podmínek se 
mohou MŠ otevřít. A  tudíž jsme měli jas-
no - je třeba se jako zaměstnanci předem 
sejít a se vším se seznámit a uchopit do pra-
xe a  chodu naší MŠ. Tak jsme také udělali 
a  před otevřením MŠ jsme se setkali. Per-
sonál byl poučen o veškerých hygienických 
opatřeních a ujasnili jsme si pevná pravidla, 
která je třeba dodržovat a kontrolovat. Před 
pondělním otevřením se celý víkend v  MŠ 
nezahálelo a vše dezinfikovalo a čistilo. Do 
všech prostorů MŠ byly rozdány a  posta-
veny dezinfekce rukou, také v  umývárnách 
bylo všude doplněno speciální dezinfekč-
ní mýdlo a  klasické bavlněné ručníky dětí 
byly nahrazeny jednorázovými papírovými 
ubrousky. 

Také zákonní zástupci našich dětí byli 
formou e - mailu předem informování o ote-
vření MŠ a  opatřeních, které nás čekají. 
Zásadní informace, kterou nově MŠMT 
vydalo, byla, že děti v MŠ a pedagogové ne-
musejí v  prostorách MŠ nosit roušku. Což 
byla pro mnohé děti velmi příjemná infor-
mace, protože být v MŠ celou dobu pobytu 
v roušce, byl i pro personál velmi nepředsta-
vitelný úkon. Také byla vydána tato kritéria, 
s kterými byli všichni účastníci provozu MŠ 

seznámeni:  
•	 Cesta do mateřské školy a  z  mateřské 

školy: Při cestě do školy a ze školy se na 
děti a doprovod vztahují obecná pravidla 
chování stanovená krizovými opatřeními, 
zejména: Zakrytí úst a  nosu ochrannými 
prostředky (dále jen „rouška“). 

•	 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s kri-
zovými nebo mimořádnými opatřeními 
(tedy není nutné např. u doprovodu dítě-
te/členů společné domácnosti).

•	 Příchod k  mateřské škole a  pohyb před 
mateřskou školou:

•	 Minimalizovat velké shromažďování osob 
před školou; mateřská škola je povinna 
zajistit případnou organizaci pohybu 
osob před školou. 

•	 Před školou dodržovat odstupy 2 metry 
v souladu s krizovými nebo mimořádnými 
opatřeními (tedy není nutné např. u  do-
provodu dítěte/členů společné domác-
nosti) 

•	 Pro všechny osoby nacházející se před 
budovou školy platí povinnost zakrytí úst 
a nosu.

V prostorách mateřské školy:
•	 Doporučuje se organizovat aktivity tak, 

aby bylo možné větší než obvyklou část 
dne strávit venku v areálu MŠ.

•	 Děti a  pedagogičtí pracovníci mateřské 
školy roušky v prostorách školy nosit ne-
musí. 

•	 Pro pobyt venku se využívá pouze areál 
MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště ško-
ly. Dle místních podmínek se skupiny dětí 
intervalově střídají nebo je určen odděle-
ný prostor pro jednotlivé skupiny. 
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Při první návštěvě po jejím otevření 
musel každý zákonný zástupce dítěte do-
cházejícího do MŠ podepisovat dokument 
– čestné prohlášení o  neexistenci příznaků 
virového infekčního onemocnění. V  měsíci 
květnu jsme také omezili vstup do budovy 
všem osobám kromě dětí a  personálu MŠ 
- tudíž v praxi to vypadalo tak, že zákonný 
zástupce předal u hlavních dveří své dítě a to 
bylo v  doprovodu personálu MŠ předáno 
třídní učitelce. 

Nově jsme také pořídili našim dětem, 
zákonným zástupcům a  personálu pevný 
stojan s  dezinfekcí, který je umístěn hned 
za hlavními dveřmi při vstupu do MŠ. Děti 
byly poučeny a seznámeny s tím, že je nutné 
dezinfekci používat vždy při projití hlavních 
dveří a díky jejich učenlivosti a šikovnosti se 
to také velmi rychle naučily. Viz. přiložené 
obrázky. 

Nová situace nám přinesla hlavně to, že 
i když jsme měli v MŠ vždy čisto, teď máme 
ještě čistěji a vše se pravidelně dezinfikuje. 
Na děti jsou také kladeny vyšší hygienické 
návyky, jsou zdravotně kontrolovány - mě-
ření teploty a  také omezení nošení si vlast-
ních hraček do MŠ. 

V měsíci červnu budeme ve všech hygie-
nických návycích a opatřeních plně pokračo-
vat, jediné změny budou v tom, že se MŠ zpří-
stupní již zákonným zástupcům dětí a vrátí-
me se k  původní otevírací době, která byla 
v měsíci květnu zkrácena. Věříme, že vše bude 
probíhat tak, jako doposud a  že nám všem 
bude dopřáno pevné zdraví a stálý úsměv na 
tváři, který vidíme rádi nejen u  našich dětí, 
personálu, ale také zákonných zástupců dětí 
MŠ. Děkujeme, že k tomu přistupujete stejně 
zodpovědně, jako celý náš tým MŠ. 

Bc. Jana Maďová, ředitelka MŠ Dobrá
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Knihovna v době nouzového stavu byla 
sice uzavřena pro veřejnost, ale pracovnice 
knihovny volno neměly. Nadále se nakupo-
valy a zpracovávaly knihy a časopisy, připra-
vovaly se soubory knih do dalších knihoven, 
knihovny se uklízely, seřazoval se knihovní 
fond, vyřazovaly se opotřebované knihy a ča-
sopisy. Stále jsme sledovali a konzultovali 
se zřizovatelem knihovny, obcí Dobrá, vý-
voj při rozvolňování karanténních opatření. 
Knihovny byly zaskočeny nejvíce, protože 
bylo avizováno, že se otevřou pro veřejnost 
8. 6. 2020. Knihovny si tedy připravily pro-
gram na dalších 6 týdnů karantény. Vláda ČR 
však 23. 4. 2020 večer sdělila, že knihovny se 
otevřou pro veřejnost, sice za přísných hygie-
nických opatření, ale už v pondělí 27. 4. 2020. 

V  pátek 24. 4. 2020 proběhla porada 
s  panem starostou a  panem místostaros-
tou. Protože jsme už předem věděli, jaké 
požadavky na provoz v knihovnách asi bude 
ministerstvo zdravotnictví mít, ihned jsme 
začali se zajišťováním ochranných i dezin-

fekčních pomůcek a  vytváření podmínek 
pro provoz v karanténě. To znamená, zajistit 
gumové rukavice pro knihovnice i pro čtená-
ře, roušky a ochranné štíty pro knihovnice, 
dezinfekční prostředky pro úklid knihovny, 
jednorázové tašky a bedny na ukládání knih 
do karantény (zpočátku se knihy odvážely do 
skladu a po týdnu se zase vozily zpět a teprve 
potom se vracely) a jednorázové návleky pro 
návštěvníky. Aby mohli návštěvníci dodr-
žovat 2 metrovou vzdálenost, vystěhovali 
jsme část půjčovny i chodby, aby bylo i místo 
na bedny s knihami v karanténě. Obec nám 
dodala dávkovač na dezinfekční prostředek 
na ruce i s náplní. To vše jsme stihli za víkend 
a v pondělí 27. 4. 2020 jsme knihovnu otevřeli 
pro veřejnost. Protože nemůžeme zajistit 
odstupy mezi návštěvníky, kteří využívají 
v knihovně počítače, zatím je jejich provoz 
omezen na využívání jednoho PC. 

Všechny čtenáře, kteří mají v kontaktech 
uvedenou svoji e-mailovou adresu nebo tele-
fon, jsme kontaktovali, že se knihovna v pon-

Knihovna  
v době rozvolňování karantény

Místní knihovna Dobrá
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Bleší trh pro „čtyřlístkové“ hafany
Akce se bude konat pondělí až pátek, 26.6. - 28.6. (června) 

v Restauraci Santini vždy od 9:00 do 19:00 hodin.

Milí spoluobčané obce Dobrá, 
srdečně vás všechny zvu na „bleší trh“, 

jehož výdělek je určený pro dobrou věc.
Jedná se o charitativní „bleší trh“. S ro-

dinou a přáteli jsme dali dohromady spoustu 
oblečení, knih, hraček, nádobí, květin a po-
dobných věcí, které máme doma navíc a moh-
ly by ještě potěšit někoho jiného. 

Celý výtěžek z  této akce bude předán 
psímu útulku naruby - útulku Čtyřlístek pro 
hafany, z.s., který jsem před rokem začala 
sledovat.  https://ctyrlistekprohafany.cz/ 
V  útulku jsem již byla několikrát osobně 

a vezla jsem pejskům granule, konzervy, deky, 
prostěradla, mlsky, hračky a ošetřovatelům 
čistící a prací potřeby, kávu a jiné. 

Jejich práce mě natolik zaujala, že jsem se 
rozhodla jim pomoct ještě více, a to finančně. 
Jejich přístup je naprosto odlišný od normál-
ních psích útulků (obecních a městských), 
které jsou dotovány právě obcemi a městy.

Mnohokrát se museli postarat o velmi 
nemocného, zanedbaného nebo týraného 
pejska a  muselo je to stát hodně úsilí ale 
i finančních prostředků.

(pokračování na straně 16)  

dělí otevře a zároveň jsme nabídli možnost te-
lefonické objednávky knih s odnosem domů. 
Naši čtenáři se ale do knihovny asi těšili a této 
služby využili jen čtenáři, kterým jsme donáš-
kovou službu dělali i před dobou koronaviro-
vou. Ostatní si rádi zašli do knihovny osobně. 

Protože dvě třetiny návštěvníků naší 
knihovny tvoří děti do 15 let, tak nám o ty dvě 
třetiny poklesl počet návštěvníků. Bohužel, 
když děti nechodí do školy, nechodí ani do 
knihovny. Ale ostatní čtenáři byli natěšení na 
nové knihy a za květen máme ještě o 100 vý-
půjček více než vloni. Také se nám zaregis-
trovalo více nových čtenářů. Jsme rádi, že 
veřejnost také využívá naši službu „Kniha 
z knihovny“ (https://www.knihazknihovny.
cz/shop/cart), to je nákup knih s 20% slevou 
a bez poštovného. V současné době můžete 
využít i slevové kupony na nákup knih přes 
tuto službu. Rodiče mohou nakoupit i učeb-
nice nebo např. mapy a  tabulky. Kupony 

jsou k dispozici v knihovně. Při nákupu přes 
799,- Kč je ještě další sleva 100,- Kč.

Od června už by měla mít knihovna zase 
v provozu svoje webové stránky knihovna-
dobra.cz, kde si můžete rezervovat knihy 
i časopisy.

Kontakty: knihovnadobra@dobra.cz, 
725 144 014, 558 641 016

Marie Mališová
ředitelka knihovny
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Info a přihlášky:
p. Křižák René,        723 806 364



- 14 -



6/2020

- 15 -



- 16 -

Zde jsou nějaké odkazy, kde se o útulku 
píše. Psali o nich v Rozhlasu, Deníku i Blesku. 
•	 https://www.denik.cz/galerie/zbidaceny-

-pes-nemel-jediny-sval.html?photo=3&
mm=7538132&back=2249680952-36-1 

•	 https://ostrava.rozhlas.cz/krute-tyrani-
-stenete-pul-roku-prezivalo-bez-svetla-a-
-pohybu-okusovaly-ho-krysy-6953792 

•	 https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-
-blesk-tlapky/584288/martin-niky-milo-
sek-tyhle-tlapky-nekdo-odkopl-domov-
-jim-dal-ctyrlistek-pro-hafany.html    

Pokud se vám tento nápad líbí, můžete 
podpořit hafany i tím, že donesete něco přímo 
pro ně. Například konzervy, granule, paml-
sky, hračky apod. 

Věříme, že se akce povede a podaří se vy-
brat hezká částka, která půjde na dobrou věc 
a pomůže těm, kteří za svůj osud nemůžou 
a za většinu zla, které se jim v životě stalo, 
může charakter člověka.

Budu tedy moc ráda, za vaši účast na této 
akci a za každou finanční i materiální pomoc 
pro tyto čtyřnohé kamarády.  

Zde odkaz na akci na Facebooku, kde 
můžete sledovat vše, co pro vás chystáme. 
Není toho málo! https://www.facebook.com/
events/245125646584330  

Předem moc děkuji za váš čas, který jste 
věnovali tomuto článku a těšíme se na vás! 
JSME Z  DOBRÉ, TAK BUĎME DOBŘÍ 
LIDÉ A POMÁHEJME. 

Aneta Kwaczková

FK Darkovičky – TJ Sokol Dobrá 1:1 (0:0)
Branka Dobré:  Petr Gryžboň
Sestava Dobré:  Hanke - Šmahaj, Zícha K. 
(46. Lužný), Palarčík, Georgiovský F.  
- Filipčík, Zícha O. (46. Gryžboň J.), 
Georgiovský O.  (46. Gryžboň P.), 
Bařina (46. Alexa), Gryžboň O. – Platoš,
Trenér:  Tomáš Zářický
První přátelské utkání po uvolnění státních 
nařízení se odehrálo v  sobotu 23. 5. 2020 
a skončilo spravedlivou remízou 1:1. 
V  prvních 20 minutách na nás domácí ce-
lek vletěl a  jen díky jejich nemohoucnosti 
v zakončení, podpořené výbornými zákroky 
našeho brankáře Hankeho, jsme stále drže-
li čisté konto. Druhá část prvního poločasu 
už byla z  naší strany lepší a  už i  my jsme 

ohrozili branku domácích, kdy hlavně šance 
Gryžboně O., Zíchy O. po gólu volaly, ov-
šem také bez úspěchu. Poločas tedy skončil 
bez branek. 
Druhá půle přinesla vyrovnanou partii, ale 
i  dva góly. Nejprve se domácí po nedoro-
zumění v naší obraně ujali vedení 1:0 a pak 
i kopali penaltu, kterou ale jejich hráč kopl 
prachbídně a  nechal vyniknout našeho 
brankáře. A opět se potvrdilo známé pravi-
dlo: nedáš – dostaneš, kdy hned v následu-
jící minutě vyrovnal Gryžboň Petr a stanovil 
výsledek utkání na konečných 1:1.
TJ Sokol Dobrá – Sokol Ostravice 4:2 (1:2)
Branka Dobré: 3x Zícha O., Bařina T.
Sestava Dobré: Hanke - Georgioský F., 
Zícha K., Palarčík, Platoš- Gryžboň O., 

Fotbalisté využili volno 
k pařátelským zápasům 
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Georgioský O., Bařina, Zícha O., Šmahaj D. 
– Gryžboň P. -  Figura, Gryžboň J., Alexa,
Trenér: Tomáš Zářický
V  pátek 29. května, přesně po 202 dnech, 
jsme se opět představili na domácím hřišti, 
kde jsme odehráli druhé přátelské utkání, ve 
kterém jsme porazili celek z Ostravice, díky 

3 brankám Ondry Zíchy ve druhém poločase.
V  měsíci červnu odehrají muži ještě derby 
s Dobraticemi a Dolní Datyní.
Další aktuální informace naleznete na 
webových stránkách: www.sokoldobra.cz 
nebo na facebooku.
 TJ Sokol Dobrá – oddíl kopané

Doberská 5 se uskuteční v září
Z důvodu vládních opatření se běžecký závod Doberská 5 neuskutečnil v tradičním květnovém 
termínu. Po dohodě všech zainteresovaných stran se letošní ročník uskuteční v novém termínu 
-  19. září 2020. Závody dětí i dospělých proběhnou v dopoledních hodinách. Více aktuálních 
informací přineseme v dalším vydání DL a na webu obce. Zapište si toto datum do kalendáře 
a budeme se těšit na Vaši účast. Komise pro Sport a volný čas
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Sportovní klub
Příznivce cykloturistiky zveme v sobotu 27. 6. 2020 na cyklistický výlet, ujedeme cca 55 km. 
Z Dobré pojedeme směr Baška, dále na Pržno, Metylovice, Hukvaldy, dále přes Rychaltice na 
Olešnou a zpátky domů.
Po cestě si určitě zasloužíme občerstvení. Sraz bude v sobotu 27. 6. v 10:30 před vlakovým 
nádražím Dobrá. Prosíme zájemce, aby se hlásili na tel.: 775 933 551. Těšíme se na vaši účast.

za sportovní klub Renáta Friedlová

Změna ordinační doby 
Dětského střediska Dobrá, MUDr. Iva Kučerová

 10.6. středa 12 – 13.30 hod.
 11.6. čtvrtek NEORDINUJE SE
 12.6. pátek NEORDINUJE SE

Nutné případy ošetří Dětské středisko, Politických obětí, Místek 
( u bývalého autobusového stanoviště) 

– MUDr. Devečková   12.30 – 14. 00 hod., tel. č. 558 434 835 
 v pátek i MUDr. Mácová, Dětské středisko Raškovice  7.30 – 10.00, tel.č. 733 685 195

 16.7. čtvrtek NEORDINUJE SE
 17.7. pátek NEORDINUJE SE

Nutné případy ošetří Dětské středisko, Politických obětí, Místek 
( u bývalého autobusového stanoviště) 

– MUDr. Devečková, tel. č. 558 434 835 
a MUDr. Mácová, Dětské středisko Raškovice, tel.č. 733 685 195.

Vývoz odpadních vod ze žump, 
septiků, čističek a jímek 
za jednotné akční ceny

Více info na telefonu 721 271 919
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PÁR PAMĚTIHODNOSTÍ K NAŠÍ ŠKOLE – 7
Konec školního roku svádí k zavzpomínání na doby, kdy i letití

spoluobčané byli žáčky a zažívali úplně stejné anebo docela jiné příhody
jak mladí dneška. Předloni bylo v našich Doberských listech na pokračování
povídání o naší škole ze vzpomínek pamětníků, leč pár drobností ještě
zůstalo nezveřejněno, a tak si dovolím je zveřejnit letos, když už se zase
jeden školní rok chýlí ke konci a je takový, jaký ho nepamatují ani „za císařů
pánů“. Je dost vysoká pravděpodobnost, že se neučilo v době poslední morové nákazy v roce
1805, ale není o tom žádný doklad. Určitě tehdy nešili roušky a nestříkali si na ruce špiritus.

První žena učící na naší škole byla Monika Muchová, dcera zdejšího nadučitele Rudolfa
Muchy. Byla to tehdy zvláštnost pro vesnické školy oslovovat — „slečno učitelko“. Učila
děvčata domácím pracím — šití, pletení, vaření, starosti o domácnost. Její kariéra ale byla
poznamenána — ta svízel tkvěla v tom, že tehdejší zákony nedovolovaly ženám a tedy i jí učit
občanskou nauku. Důvod byl ten, že — jako žena — neměla až do roku 1918 volební právo…
Co ovšem vyrazí dech úplně — jako učitelka, státní zaměstnanec, se nesměla vdát, totiž stát
se matkou, protože by se při starosti o dítě–děti nemohla věnovat svému povolání. Musela
si vybrat — buď učit svobodná nebo ze školství odejít… Ta naše emancipovaná průkopnice
počkala na rozhodnutí úřadů, a ty ji dekretem Okresní školní rady ve Frýdku ze dne 26. srpna
1907 služby na zdejší škole zprostily. (Provdaná Kramolišová byla 28. července 1940 pohřbena
na zdejším hřbitově, leží tedy na kterémsi místě nynějšího parku před školou.) 

U hospodářské farní budovy u hlavní silnice stával za slunečného počasí již od května
zmrzlinář z města, který vyjížděl k nám „na dědinu“ na kole, na němž měl připevněnu „kisňu“
se dvěma nádobami. Jeho příjezd vždy po odpustu (pouti) již předznamenával konec školního
roku. Kolo měl svému účelu přizpůsobené. Řídítka byla až nad bednou a on sám byl svému
podniku reklamou — oblečený vzorně do cukrářského oděvu, do bílé zástěry a s vysokou
bělostnou cukrářskou čepicí na hlavě. Jmenoval se Lacina. Když byla velká polední přestávka
(za války se držela hodinová polední přestávka povinně), rázem byla u něj děcka ze školy.
Bednu se zmrzlinou měl ve stínu, on sám se hřál na sluníčku. Bylo to tam, kde stála farní
hospodářská budova a začínala zahrada (je to na okraji dnešního parkoviště před farou).
Dojížděl do Dobré prý pravidelně od poloviny 30. let až asi do roku 1942. Děcka si nosila jeho
dobrou zmrzlinu i do školy, což se nesmělo, poněvadž to učitelé neradi viděli. Děcku totiž tu
a tam ukáplo něco z kornoutku na zem a byl z toho lepkavý flek, který se vmžiku roznesl po
chodbách a schodišti. Učitel P. děcka za to pohlavkoval.

Na Svatý Duch bývalo za první republiky i po válce volno. Po roce 1948 byly církevní svátky
zrušeny, a tu se odhodlali žáci z katolických rodin k bojkotu. Tři chlapci třetí měšťanky (8.
ročníku — třída byla v místě prodejny domácích potřeb p. Byrtuse) se postavili na obě hlavní
křižovatky v obci (před Oráčem a pod Hůrkami) a posílali žáky domů s vysvětlením, že se
neučí, jen to učitelé včera zapomněli ve třídách žákům sdělit. Budilo to důvěru, neboť oni tři
výtečníci patřili k těm důvěryhodným a nejsolidnějším, kterým se prostě věří. Mezitím ale
již došlo do školy žactvo bydlící ve středu obce a tu se ukázala nedomyšlenost celého bojkotu
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— jak tedy držet solidárně s ostatními a přitom se vyhnout sankcím od učitelů? A tak si ti,
kteří přišlo do školy, tašky s pomůckami schovali do ředitelova sklípku na uhlí, který byl
v chodbě. Neučilo se, protože se ukázalo, že žáci pomůcky nemají. Ředitel Konečný věděl své
a byl tehdy moc přísný; udělal pořádný kravál a ještě použil ukazovátka, takže se žáci uvolili
a tahali tašky z jeho sklípku a poslušně sedali do lavic. Když se šla ten den odpoledne smažit
na řečiště vaječina, dotyční chyběli, a nejen oni. I když otcové žáků ve skrytu duše s volnem
ve škole souhlasili, uznali za důležitější výchovu k čestnosti než smysl činu a svým synům to
nedarovali… Ze tří kluků to odnesl nejvíce hlavní organizátor „svatodušních prázdnin“. Na
vysvědčení měl samé jedničky odshora dolů, ale z chování dvojku.

V poválečné době měla Dobrá učitele P., jehož pamětník charakterizoval takto: „Nervní
typ, bil děcka pravítkem po dlaních.“ A hned k tomu přidal pár vysvětlující příběhů. Jednou
byly celé dvě třídy na výletě ve Skalici. Tu se odtrhla skupinka deseti dětí (byla to 5. třída),
sedmi děvčat a tří chlapců. Zkrátili si cestu dolů a přišli podstatně dříve než ostatní. Učitel
P. na to, že někdo schází, přišel až u nádraží, když se nemohl děcek dopočítat. Šel ale najisto
do školy, protože tušil, jak a co se stalo. Ti tři kluci již vyhlíželi ze záchodků k nádraží, když tu
se objevil průvod dětí kolem parkánů (hřbitovní zdi)… Tentokrát dal pamětník učiteli
zapravdu, byť byl jedním z postižených. Řekl mi: „Těch deset si nechal nastoupit, každé děvče
pak dostalo od něj na obě dlaně po ráně, kluci na každou dlaň zvlášť čili dvojnásob…“.

Při vzpomínkách onoho pamětníka se dovídáme i úsměvné drobnosti, které ale kdysi
drobnostmi nebyly. Kterási spolužákyně dostala 2 z chování za to, že načmárala v učebnici
Gottwaldovi vousy (Klement Gottwald byl prezidentem Československé republiky v letech
1948—1953.) Udal ji učitel P. „Byl to prevít,“ shodly se s vyprávějícím další pamětnice.

Učitel Š. byl učitel mizerný, proto prý před učitelskou konferencí žadonil kolegy o podporu.
„Pochvalte mne,“ říkával, „vám to neublíží a mi to pomůže.“

Školství prodělávalo, co škola školou je,  řadu reforem. Tak třeba poslední ročník končící
v roce 1951 konal závěrečné zkoušky před sedmičlennou komisí složenou z představitelů
obce. To bylo časem ukončeno a zároveň zavedena škola devítiletá. Tak se stalo, že poslední
ročník po starém způsobu končil osmou třídu se zkouškami a příští rok nevyšel ze školy nikdo.
Napřesrok vyšlo dětí dvojnásob, ovšem již bez závěrečných zkoušek.

Jít studovat na střední školu se kdysi nedalo tak snadno jako dnes. Kromě prospěchu a
přijímacích zkoušek se přihlíželo i původ, angažovanost rodičů a povolenou kvótu. Tak mohli
třeba tři ze třídy na gymnázium, čtyři na průmyslovku, zbytek do učňovských oborů. Bylo
limitováno i kolik půjde do zemědělských oborů a kolik do těžkého průmyslu a dolů. Též se
protěžovaly školy vojenské — praporčické a důstojnické. Na přání žáků se tolik nehledělo.
Nebylo možné, aby zůstalo vycházející děcko neumístěno — byla uzákoněna pracovní povin-
nost a školy prosazovaly, že každý člověk vycházející se musí připravovat uživit se prací.

Poslední dnešní vzpomínka na starou školu je na bývalou svačinkárnu, v níž pak byla
umístěna družina. „Děti hrály deskové hry, dámu, člověče, šachy a soutěžily v kvízech. Kdo
byl v družině, byl obvykle trochu ,vzdělanější‘, popředu, protože ledacos věděl v předstihu —
od starších žáků, od družinářky. To se někdy ostatním nelíbilo. Družina byla malá, dětí málo.“
Tak to viděla jedna z učitelek–pamětnic, když vzpomínala na začátky družiny na naší škole.

Při setkání s pamětníky zaznamenal Rostislav Vojkovský, kronikář
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POSLÁNÍ SLUŽBY 
 
Podporujeme lidi se zdravotním postižením 
v tom, aby rozvíjeli své schopnosti a dovednosti 
a zapojili do všech oblastí života.  
 
CÍLE SLUŽBY 
 
1. Člověk, který mluví a rozhoduje sám za 

sebe. 
2. Člověk, který našel své místo v životě: 

 pečuje o sebe a své zdraví, 
 bydlí podle své volby, 
 realizuje se v pracovním životě, 
 má navázány vztahy s dalšími lidmi, 
 dělá to, co je pro něj důležité. 

 
OKRUH OSOB,  
KTERÝM JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA 
 
Službu sociální rehabilitace poskytujeme lidem: 
 
 ve věku od 16; 
 s mentálním postižením, duševním 

onemocněním, kombinovaným postižením; 
 kteří se v důsledku svého postižení nebo 

duševního onemocnění ocitli v nepříznivé 
sociální situaci; 

 kteří jsou schopni a chtějí se podílet na 
řešení své situace. 

 
 

 

OKRUH OSOB,  
KTERÝM SLUŽBA NEMŮŽE BÝT POSKYTOVÁNA 

 
Osoby ve starobním důchodu, s těžkým 
a hlubokým mentálním postižením, osoby 
s chronickým duševním onemocněním v akutní 
fázi nemoci, osoby imobilní. 

ZÁSADY SLUŽBY 
 
 Podpora nezávislosti – člověk nemusí být 

nikdy zcela samostatný, přesto může vést 
plnohodnotný život. Podporujeme člověka 
v tom, aby rozhodoval sám za sebe, rozvíjel 
své schopnosti a dovednosti tak, aby měl 
možnost ovlivňovat svůj život. 

 Zaměření na člověka – zajímáme se o 
životní příběh člověka. Zaměřujeme se na 
jeho přání, potřeby a silné stránky. 
Respektujeme jeho obavy. 

 Podpora životní cesty – otevíráme člověku 
možnosti, které život nabízí. Hledáme 
společně cestu, jak zvládnout situace, které 
život přináší. Pomáháme mu objevit jeho 
vlastní zdroje, ale také podporu v jeho okolí. 
Věříme v úspěch. 
 

KAPACITA SLUŽBY 
 
 okamžitá kapacita – 1 uživatel 

na 1 pracovníka v daném okamžiku. 
  ambulantní forma - maximálně 1 uživatel 

v daném okamžiku. 
 terénní forma - maximálně 4 uživatelé 

v daném okamžiku 

NABÍDKA ČINNOSTÍ SLUŽBY 
 
1. nácvik dovedností pro zvládání péče  

o vlastní osobu, soběstačnosti  
a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začleňování 
 péče o zevnějšek; 
 samostatný pohyb a orientace; 
 péče o domácnost; 
 péče o děti nebo další členy 

domácnosti; 
 obsluha běžných zařízení a spotřebičů; 
 hospodaření s penězi; 
 plánování a uspořádání pracovních, 

domácích a zájmových aktivit; 
 získávání dovedností potřebných 

k úředním úkonům. 
 

2. zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím 
 zapojení do zájmových aktivit, získávání 

nových přátel a udržování kontaktu se 
společenským prostředím; 

 doprovázení při vyřizování osobních 
záležitostí včetně doprovodu zpět; 

 cestování hromadnými dopravními 
prostředky; 

 běžné a alternativní způsoby 
komunikace; 

 zjišťování, vyhledávání a zpracování 
informací; 

 chování v různých společenských 
situacích. 

3. výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti  
 upevňování motorických, psychických 

a sociálních dovedností; 
 aktivizace duševních funkcí; 
 vytvoření nebo upřesnění představy 

o pracovním uplatnění; 
 získávání dovedností potřebných 

pro pracovní uplatnění; 
 získávání, rozvíjení a upevňování 

pracovních návyků, dovedností 
a kontaktů; 

 základy práce s počítačem; 
 základy práce s internetem. 

 
4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí  
 obstarávání osobních záležitostí; 
 aktivní vyhledávání pracovního místa; 

místa pro pracovní praxi, terapii nebo 
odborný výcvik; místa pro pracovní 
rehabilitaci; 

 informační servis a zprostředkovávání 
služeb. 

 
SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ 

 

Poskytování služby je spolufinancováno Evropskou unií, 
státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem. 

 
 

NAJDETE NÁS NA 
                 

 
 

KONTAKTY 
RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace 

tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek 
mobil: 737 227 857 

e-mail: rut.fm@slezskadiakonie.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY 

 
  pondělí              7 – 15 hod. ambulantní, terénní 
  úterý 7 – 15 hod. ambulantní, terénní 
  středa 7 – 15 hod. ambulantní, terénní 
  čtvrtek 7 – 15 hod. ambulantní, terénní 
  pátek 7 – 15 hod. ambulantní, terénní 

 
Ambulantní forma služby – v kanceláři. Terénní forma 
služby – mimo kancelář. 
 

SLEZSKÁ DIAKONIE 
Na Nivách 258/7, 737 01 Český Těšín 

tel.: +420 558 764 333, fax: +420 558 764 301 
e-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz 

www.slezskadiakonie.cz 
číslo účtu: 23035791/0100 

 

Posláním Slezské diakonie  
je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti  

na základě křesťanských hodnot. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 ilustrační foto: Stock.XCHNG 
  

rutfrydek Slezská diakonie 
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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 finančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent finančního 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 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
736 614 720  majetku a investic
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu 
---------------
558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
Pondělí 8.00 – 12.00 hodin
Středa 14.00 – 17.00 hodin
Pátek 14.00 – 17.00 hodin
Sobota 8.00 – 12.00 hodin

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník
733 745 008 Pavel Peterek 

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Martin Svěrkoš

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace DL. č.E 12337. Výtisk zdarma.

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEInwäChTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 7. 7. 2020 do 12.00 hodin.





Přijďte na 

„BLEŠÍ TRH“ 
a podpořte pejsky v čtyřlístkovém útulku.

Výtěžek z této akce poputuje do útulku 

Čtyřlístek pro hafany, z.s. 

Více info o akci a útulku najdeš na 

        Bleší trh pro čtyřlístkové hafany 

(#pomahejnakupem).

26. 6. - 28. 6. (pá-ne) 

9.00 - 19.00 hod. 

v Dobré 65 (Restaurace Santini).


