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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych vás tradičně informo-
val o  aktuálním stavu přípravy některých 
investic v  naší obci. V  těchto dnech jsme 
zahájili veřejnou zakázku na zhotovitele 
stavby „Rekonstrukce a  výstavba parko-
vacích ploch kolem obecního úřadu“. 
Předpoklad zahájení stavby je v září tohoto 
roku, ale to samozřejmě záleží na průběhu 
výběrového řízení. Náklady dle prováděcí 
projektové dokumentace jsou ve výši 23 mi-
lionů korun. V pátek 2. června jsme předali 
staveniště pro realizaci akce „Propustky na 
Pazderůvce“, kde se jedná o výměnu a zka-
pacitnění propustků a  související opravy 
místních komunikací. Realizovali jsme vý-
běr zhotovitele projektové dokumentace pro 
opravy místních komunikací v příštím roce. 
S  nejnižší nabídkovou cenou 475 000,-  Kč 
(bez DPH) tuto zakázku získala firma: 
SHB akciová společnost, Masná č. 1493/8, 
702 00 Ostrava. Dále jsme vysoutěžili firmu 
CIVIL PROJEKTS s.r.o., s  nabídkovou ce-
nou ve výši 195 000,- Kč (bez DPH), na zho-
tovení projektu pro akci: „Veřejné osvětlení 
a  oprava chodníku k  nádraží v  Dobré“.  
Netrpělivě čekáme na konečné rozhodnutí 
o  přiznání dotace z  Ministerstva zeměděl-
ství na rozšíření splaškové kanalizace, kon-
krétně se jedná o  realizaci stavby „Stoka 
AM“. Tuto stavbu v  hodnotě 2,4 mil.  Kč. 
bude realizovat na základě proběhlé veřejné 
soutěže firma Jankostav s.r.o., z Ostravy. 

V sobotu 20. května se uskutečnil 3. roč-
ník běžeckého závodu DOBERSKÁ 5, 
kterého se zúčastnilo celkem kolem stovky 
závodníků. Výsledky jsou k  nahlédnutí na 
webových stránkách obce www.dobra.cz. 
Chtěl bych poděkovat sportovní komisi za 

perfektní zajištění celého závodu a  všem 
účastníkům za vytvoření dobré sportovní 
atmosféry. 

Další sobota 3. června odpoledne patři-
la v  naší obci nejmenším a  jejich rodičům. 
V areálu školního hřiště se odehrál Pirátský 
dětský den. Počasí se letos vydařilo, sluníč-
ko připalovalo a naši nejmenší si tak naplno 
užívali soutěží a  her s  pohádkovou témati-
kou. Na rozdíl od minulosti byly stanoviště 
rozesety po širším okolí, a  tak si to plnění 
úkolů všichni spojili i s malou procházkou. 
Poděkování patří sportovní komisi za vyni-
kající organizaci. Všem pirátům a pirátkám 
slušely skvělé převleky. Na konci všech sou-
těží dostali malí účastníci sladkou odměnu 
z pirátského pokladu.  

V neděli 25. června v 17 hod. vystoupí 
v Doberském kostele sv.  Jiří kapela Hra-
dišťan v  čele s  Jiřím Pavlicou. Vstupenky 
v jednotné ceně 250,- Kč budou v předpro-
deji od 22. května 2017 na Obecním úřadě 
obce Dobrá v kanceláři č. 17. Kapacita míst 
je pro 250 lidí, přičemž k sezení bude urče-
no zhruba 200 míst. Neváhejte tedy a přijď-
te si poslechnout toto ojedinělé hudební 
seskupení s  vysokou uměleckou i  interpre-
tační úrovní, nezvykle širokým žánrovým 
záběrem a  netradičním repertoárem, jehož 
silným inspiračním zdrojem byla zejména 
v počátcích jeho existence lidová tradice.

Našim školákům již brzy začínají zaslou-
žené letní prázdniny a také dospělým se při-
blížilo období letních volných dnů. Dovolte, 
abych Vám všem popřál krásné a  slunečné 
léto a  mnoho příjemných prázdninových 
a dovolenkových zážitků.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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SOBOTA 26. srpna 2017

Červnové vydání Doberských listů kaž-
doročně přináší první informace o průběhu 
nejvýznamnější společenské a kulturní akce 
na území naší obce – o Dni obce – Velké Do-
berské.

Letos se uskuteční již patnáctý ročník. 
Vzhledem k tomu, že vedení obce nepřipra-
vuje žádnou revoluční změnu programové 
části, mohou se všichni návštěvníci těšit na 
vystoupení dětí z naší mateřské školy, zá-
kladní školy, na ně svým uměním navážou 
folklorní soubory ze zemí našich přátel, 
ze Slovenska a Polska. 

První změnou bude také „náš“ repre-
zentant v oblasti folklóru – domluvili jsme 
se s Lašskou divadelní společností Gigula, 
která představí svůj program v „našich bar-
vách“.

Podvečerní program vždy pamatuje na 
prostor pro naděje v hudební oblasti. Tou le-
tošní bude místní kapela, jejíž název si zatím 
nechám pro sebe a zveřejním jej až teprve 
v červencovém vydání a stejným způsobem 
zatím zůstane skryto jméno hlavní hvězdy – 
jen napovím, že se bude jednat o jednu z pě-
veckých legend naší populární scény, která 
svými písničkami dělá radost již třetí či čtvrté 
generaci fanoušků.

Než přivítáme hlavní hvězdu letošní vel-
ké Doberské, na pódiu se budou prezentovat 
svou muzikou Lake Malawi, kapela kolem 
frontmana Adama Černého. Pánové jsou 
z Třince a okolí, hrají – podle svého vyjádře-
ní – hudbu ovlivněnou kapelami Coldplay, 
The Police, Crowded House – a do Dobré se 

již těší! Více se o kapele Lake Malawi dozví-
te na stránkách www.lakemalawimusic.com

Ani patnáctý ročník nebude skoupý na 
doprovodný program. Děti se mohou těšit 
na stanoviště pracovnic Charity F-M, men-
ší děti využijí nabízené atrakce. 

V posledních pěti letech bývá součás-
tí Velké Doberské tradiční Mezinárodní 
soutěž v přípravě bramborových placků. 
Ani letos tomu nebude jinak a věřím, že mé 
prosby (spíše něžné apely…) vyslyší nejen 
tradiční účastníci – zahrádkáři, senioři, ha-
siči, judisté, ale snad se nově zapojí také dal-
ší složky našeho spolkového života v obci. 
Hlásit svá tříčlenná družstva můžete již nyní 
na emailu mistostarosta@dobra.cz – a ke 
zdravému soutěžení budete potřebovat jen 
zástěru (a kuchařskou čepici), v rukávu ně-
jaké tajné ingredience a zejména chuť!   

Ještě bych chtěl požádat tradiční a skvělé 
spolupracovníky z řad Klubu seniorů i Sva-
zu zdravotně postižených o pomoc s našimi 
hosty ze slovenské Ochodnice a polské Mu-
charze. Přijedou jako naši hosté a chceme se 
jim jako našim hostům po dobu jejich poby-
tu v Dobré věnovat. Pokud můžete a termín 
vám vyhovuje, stejně jako doba od cca 12 do 
18 hodin, požádal bych vás, zda byste se ne-
nahlásili osobně nebo prostřednictvím tele-
fonu či výše uvedeného emailu. Moc děkuji.   

V dalším vydání Doberských listů odtaj-
ním vše podstatné a doplním informace do 
takové míry, že si téměř každý jednotlivec či 
celá rodina najde v programu to své, svému 
srdci nejbližší. A že se na Velké Doberské 
2017 setkáme!

Milan Stypka  

V E L K Á   D O B E R S K Á  2 0 1 7 
se blíží…
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Nevěřili byste, ale listováním v Dober-
ských listech od začátku roku 2016 jsem 
zjistil, že nejvíce článků bylo napsáno 
o  našich přátelích – ne těch ze Slovenska 
a Polska, ale o těch věrných, čtyřnohých, 
roztomilých domácích mazlíčcích, na slovo 
poslouchajících – o pejscích. I kdybych těch 
textů napsal dvakrát tolik, asi by jich nebylo 
dostatečné množství. 

Jen za dva dny jsme museli řešit hned 
další dva z řady případů psů-útěkářů.

Zastavím se u prvního z nich. 
V sobotu navečer jsem přijal telefonát 

z Obvodního oddělení Policie České repub-
liky s informací o nalezeném psovi, obdržel 
jsem kontakt na občana, u něhož pes aktu-
álně našel útočiště, zavolal jsem dotyčnému 
a  byl jsem mile překvapen následným roz-
hovorem, že pes je u něj, dcera si s ním hra-
je, je sice velký, ale radostný a prý si nemám 
dělat starosti. Nakonec jsme se domluvili, 
že mi „nový“ majitel zavolá, pokud bude 
pes další den ráno ještě na jeho pozemku, 
abychom – jako obec – mohli podniknout 
obvyklé kroky – zavolat do útulku a požádat 
o odvoz. Nikdo netelefonoval, tudíž jsem 
nabyl dojmu, že pes našel cestu domů.

Jednání, kterého jsem ten sobotní večer 
byl účastníkem, bylo na přátelské úrovni, 
nebývá obvykle vedeno tímto rozumným 
způsobem, bývá mnohdy plné emocí a po-
žadavků na okamžitou nápravu, v tu sobotu 
jsem díky reakci pana Petra Juračky a  jeho 
nejbližších opět nabyl přesvědčení, že lidé 
nejsou tak zlí, podráždění, negativní, a že 
jsou mezi námi i lidé rozvážní, chápaví, 
prostě rozumní. Děkuji vám, pane Petře, 

za tuto zkušenost a poděkujte také rodině. 
(Zároveň se omlouvám za zveřejnění vaše-
ho jméno, aniž bych se s vámi poradil nebo 
požádal o vaše svolení.)

Bez ohledu na tuto pozitivní zkušenost 
bych chtěl všechny majitele psů požádat, 
aby zabezpečili své zahrady takovým způ-
sobem, který znemožní pejskům útěk. Výše 
v textu je naznačeno, kterak takový útěk 
končí. Zdaleka není popsáno, co všechno 
se může stát, potká-li „útěkář“ dítě nebo 
dospělého člověka, který má ze psů bez vo-
dítka fóbii.

  
Děkuji vám, pejskaři, za ohleduplnost 

a za zvýšenou míru opatrovnictví svých psů, 
za uvědomění si možných následků.

Milan Stypka

P E S   -  P Ř Í T E L   Č L O V Ě K A
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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 od ledna do konce září daného roku.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17

nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS : 1337 + čp.

- do poznámky uvádějte za koho odpady platíte – vypište 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. 2017

Místní poplatky

Z důvodu zefektivnění provozu sběrného dvora Obec Dobrá uzavřela s Frýdeckou sklád-
kou a.s. smlouvu o  zajištění jednorázových odběrů velkoobjemových odpadů od občanů 
s  trvalým bydlištěm v  obci Dobrá. Jedná se jen a  pouze o  dřevo vhodné k  recyklaci jako 
např. nábytek, dřevěná okna, dveře atd., ve větších objemech. Jde o situace např. při bourání 
kurníku, králikáren, rekonstrukcích nebo vyklizení domu a je potřeba staré dřevo, nábytek, 
nebo okna někde zlikvidovat. Rovněž se může jednat o větší objem po ořezu stromů a občan 
nevyužije služby přistavení velkoobjemového kontejneru od obce. Pak po telefonické do-
mluvě se správkyni sběrného dvora paní Markétou Hlawiczkovou (tel.739 630 870) bude 

rozhodnuto podle momentální kapacity 
o  způsobu likvidace. V  případě nedostateč-
né kapacity ve sběrném dvoře je obyvatelům 
obce Dobrá umožněno odvézt tento odpad 
na Frýdeckou skládku a  zde po předložení 
občanského průkazu k  ověření trvalého by-
dliště odpad zdarma odevzdat. Tato služba 
bude zahájená od 1. 7. 2017.

Děkujeme tímto občanům obce za vyu-
žívání služeb sběrného dvora a  doufáme, že 
tuto novou službu budete využívat a nám tím 
ulehčíte práci.  

Aktuálně ze sběrného dvora

Provozní doba Řízené skládky odpadů 
na Panských Nových Dvorech ve 

Frýdku-Místku:

Po    6:30-15:00
Út    6:30-15:00
St     6:30-15:00
Čt     6:30-15:00
Pá    6:30-14:00
So    6:30-14:00
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Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2017 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 12. 7., 2. 8., 6. 9. 2017, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost 
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2017
24. 7., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2017– příspěvky v tyto termíny je možné zasílat vždy pouze 
do 12 hodin.

Upozornění občanům
Z důvodu státního svátku bude ve středu 5. 7. 2017 sběrný dvůr v Dobré uzavřen.

Plán činnosti Klubu seniorů na 3. čtvrtletí 2017

Středa  19. 7. - návštěva nového arboreta ve Frýdku. Odjezd ve 13:00 hodin z  Dobrá       
    střed, linkou č. 13,u nového bytu přestup na č. 1 k nemocnici.

Středa  16. 8.   - výlet do pivovaru na Ostravici, sraz na nádraží ČD v 10:00 hodin.
Středa  20. 9.   - tradiční opékání klobás v Kačabaru v 15:00 hodin.

Letošní oslava Dne matek proběhla v prostorách 
klubovny hasičské zbrojnice. Opět přišli popřát nej-
mladší zástupci naší obce a to žáčci mateřské školky 
pod vedením Bc. Marie Adamusové, kteří předvedli 
pásmo veršů, písniček a tanečků. Vystoupení se vel-
mi líbilo a bylo odměněno potleskem.

Uspořádání této akce v  prostorách hasičské 
zbrojnice umožnilo všem zúčastněným vidět vy-
stoupení v  plné kráse a  vystupujícím větší prostor 
než máme v naší klubovně. Ještě jednou děkujeme 
za poskytnutý prostor a mateřské školce za krásné 
vystoupení. Čeněk Juřica předseda

Oslava Dne matek 
v Klubu seniorů
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Stručná historie Klubu seniorů obce Dobrá
Druhé pokračování začíná rokem 2001, 

který začal zimním výletem na Visalaje. 
Zdatnější účastníci došli až na Bílý Kříž. 
24.  ledna proběhla členská schůze, revize 
hospodaření a  funkci pokladní převzala 
paní Daniela Karásková. V  únoru byla vy-
cházka po úpatí Prašivé do Dobratic a zpět 
a návštěva divadla. V průběhu jarních měsí-
ců se uskutečnil výšlap na Morávku, zájezd 
na Slovensko po trase Rajecké Teplice - 
Liptovský Mikuláš - Bešeňová s příjemným 
koupáním v  termálu. Během prázdnino-
vých měsíců proběhl turnaj v kuželkách, vý-
let na Lysou horu a návštěva divadla v Os-
travě. V  říjnu výšlap kolem řeky Morávky 
a návštěva divadla s kouzelnými melodiemi 
Rudolfa Frimla v  Králi tuláku. Ukončení 
roku proběhlo tradiční vycházkou na Ska-
lici a návštěvou jejich minimuzea.

Rok 2002 začal návštěvou divadla An-
tonína Dvořáka. V únoru proběhla členská 
schůze a  výlet do Dobratic s  ochutnávkou 
dobrot v  restauraci U  koníčka. V  červnu 
proběhlo posezení na Spartě s  opékáním 
klobás. V říjnu se jelo vlakem na Čeladnou 
a pak po svých do okolí na hezké vyhlídky. 
Aby se vědělo, že obecní úřad na své senio-
ry nezapomíná, uspořádal pro ně posezení 
v restauraci Obecník s hudbou žáků hudeb-
ní školy vedenou panem Hradílkem a boha-
tým občerstvením. Na závěr roku proběhla 
výroční členská schůze,  na které bylo po-
děkováno všem členům výboru za dobrou 
práci.

První schůzka v  roce 2003 se uskuteč-
nila v klubovně hasičů. Výše členského pří-
spěvku zůstala na 50,- Kč na člena. V lednu 
se ještě jelo do divadla na operetku Vídeň-

ská krev. V únoru se jelo na Visalaje na zim-
ní vycházku na Bílý Kříž. Následující měsíc 
se jelo vlakem do Frenštátu pod Radhoštěm 
na prohlídku pohankového mlýna. Také 
v  tomto roce na seniory školská a kulturní 
komise nezapomněla a připravila s žáky hu-
dební školy veselé odpoledne. Dále se usku-
tečnil zájezd do Jeseníků na trase přečerpá-
vací elektrárna Dlouhé stráně, ruční výroba 
papíru ve Velkých Losinách a hrad Sovinec. 
V  době léta se uskutečnila návštěva malé 
pouti na Prašivé, zájezd na zámek Ledni-
ce, výšlap na Morávku - Lúčku a zájezd na 
Hrčavu. V  září proběhla návštěva planetá-
ria ve Valašském Meziříčí a výlet do Oldři-
chovic s výšlapem na chatu Kozinec. Blížící 
se konec roku byl zpestřen ještě návštěvou 
divadla a ukončen 30. prosince vycházkou.

Rok 2004 byl uvítán 13. ledna v  hasič-
ské zbrojnici členskou schůzí,  na které bylo 
odsouhlaseno navýšení členského příspěv-
ku na 120,-  Kč na osobu. Slavnostní roz-
jezd do nového roku pak proběhl v restau-
raci Obecník, kde byl navržen nový výbor 
klubu ve složení: paní Marie Čajánková, 
Vojtěška Gavlasová, Věra Pánková a  pá-
nové Jiří Hranický a Dan Lach. V únoru se 
promítaly filmy pana Hranického o  Izraeli 
a Anglii. V jarních měsících se uskutečnila 
oslava Dne matek a  zájezd do Náměšti na 
Hané a na Svatý Kopeček. Poté následovalo 
smažení vaječiny v  Kačabaru, kde se sešlo 
62 členů a 180 ks vajec. Na podzim se usku-
tečnilo posezení na Kamenitém a  rok byl 
zakončen posezením v  hasičské zbrojnici. 
Toto je druhá část historie Klubu seniorů 
a pokračování opět za měsíc.   

Čeněk Juřica předseda
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Územní sdružení Českého zahrádkář-
ského svazu  Frýdek-Místek zorganizovalo 
dne 18. 5. 2017 soutěž Mladý zahrádkář  na 
9. základní škole ve Frýdku-Místku. Soutě-
že se zúčastnili žáci z více základních škol 
okresu. Organizačně byla soutěž rozdělena 
pro mladší žáky 4.-6. tříd v počtu 24 soutě-
žících a starší žáky 7.-9. tříd v počtu 25 sou-
těžících.

Organizátoři soutěže ÚS ČZS F-M spo-
lu ze zástupci 9. ZŠ předem vše připravili 
pro plynulý průběh soutěže. Žáci měli za 
úkol vypracovat testy, které obsahovaly 
40 otázek  zaměřených  na pěstování rost-
lin. Druhá část soutěže se týkala přesného 
pojmenování vystavených vzorků rostlin. 
Vyplněné podklady soutěžících byly řádně 
zkontrolovány a vyhodnoceny. Po 13. hodi-
ně následovalo vyhodnocení soutěže.  Žáci, 
kteří se umístili na prvních třech místech 
obdrželi diplom a všichni soutěžící si vybra-
li malý dárek ve formě sazenic rostlin. Za 
základní školu v Dobré se soutěže zúčastni-
la žákyně třídy 6. B Alexandra Gregorová, 
která úspěšně reprezentovala školu umís-
těním na 2. místě v soutěží mladších žáků. 
Postoupila tak do celostátní soutěže Mla-
dý zahrádkář v  Praze, která proběhne  ve 
dnech 16. až 18. 6. 2017. Přejeme jí pěkné 
umístění i v této soutěži.

Za výbor ČZS  v Dobré, Karel Pastor

Zahrádkáři informují

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA 
Vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.
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4. ročník plážového nohejbalu
Dne 3.  6.  2017 se uskutečnil 4. ročník 

plážového nohejbalu trojic na hřišti u  Za-
nzibaru. Doslova luxusní počasí předpoví-
dalo také skvělé výkony a  nasazení všech 
hráčů. Ještě v posledním z patnácti odehra-
ných zápasů nebylo rozhodnuto o pořadí na 
prvních třech místech. Boj to byl až do po-
slední minuty. Výborná nálada, krásné ceny 
a bohatá tombola zajistily opět velkou spo-
kojenost všech zúčastněných, kteří vytvořili 
skvělou atmosféru.

Děkuji Kamilovi Křižákovi za bezplatné 
zapůjčení hřiště a  níže uvedeným sponzo-
rům, kteří přispěli do tradičního losování 
hráčů. 

Obec Dobrá, fa Hyundai Mobis, are-
ál U  Medvěda (kurty u  VÚHŽ), fa Beston, 

restaurace Santini, p. Šulíková (vinotéka), 
p. Jursová (zdravá výživa), pivovar Rade-
gast (p. Jursa), p. Kokoř (vyjížďky v  O.T.) 
a VÚHŽ Dobrá.

Na závěr to nejdůležitější – konečné pořadí:
1. místo: Honza Pánek, Honza Filipčík, 

Kamil Zícha
2. místo: Jiří Štec, Víťa Schenk,  

Patrik Žalek
3. místo: Petr Čermák, Milan Janšík, 

René Křižák

Těšíme se na příští turnaje a  setkání 
se všemi, kteří mají rádi dobrou zábavu 
a sportovní zážitky.

Za sportovní komisi René Křižák

3. ročník Doberské Pětky 
V sobotu 20.  května uspořádala Spor-

tovní komise 3. ročník běžeckého závodu 
Doberská Pětka. Celá akce proběhla v are-
álu Na Spartě, kde bylo pro závodníky při-
praveno zázemí s občerstvením. Doberskou 
Pětku provázelo slunečné počasí a přilákalo 
na start více než 100 běžců. 

Od devíti hodin se spustila prezentace 
jednotlivých kategorií. Jako první startovaly 
předškolní děti, které svůj závod na 120 m 
zvládly a  v  cíli byly odměněny perníkovou 
medailí a balíčkem sladkostí. 

Na kategorii mladších žáků a žákyň če-
kala už delší trasa a  to 600 m. Mezi chlap-
ci vyhrál Lukáš Svoboda a  u dívek Eliška 
Cvičková. Následoval start starších žáků 
a  žákyň. Trasu o  délce 1100  m zaběhl nej-

rychleji Šimon Mališ a  Karolína Vilčková 
si doběhla pro první místo mezi dívkami. Na 
středoškoláky čekala trať 1,7 km, v kategorii 
juniorek obhájila loňské vítězství Barbora 
Bednárková a mezi juniory ovládl trať Jan 
Adam Tarana. 

Na půl dvanáctou byl naplánován start 
hlavního závodu BĚH LUKÁŠE KUČI 
- O  POHÁR SENÁTORA JIŘÍHO CAR-
BOLA na počest mladého běžce z  Dobré, 
který se svou nemocí bojoval až do konce. 
Na startu se seřadilo přes 50 běžců v 8 ka-
tegoriích. Mezi ženami, které běžely trať 
o  délce 3,4  km si pro vítězství v  kategorii 
do 34  let doběhla Petra Čaganová z  Niž-
ních Lhot s  časem 14:14, kategorii žen do 
50  let ovládla Ivana Malyšková ze Skalice 
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Okresní kolo Svojsíkova závodu 
V pátek 12. 5. se 4 družiny našeho stře-

diska vydaly na dlouho očekávané skautské 
závody, které proběhly v  Bašce. Celý závod 
začal na vlakovém nádraží, kde jsme se za-
registrovali a poté se vydali po předem při-
chystané, šipkami navigované trase, která 
nás měla dovést na místo tábořiště. Cestu 
nám stěžovaly jednotlivé stanoviště, na kte-
rých jsme hádali známé osobnosti z historie 
i  současnosti. V  průběhu nás zasáhl mega 
déšť, ale nejsme z cukru, tak jsme to přežili. 
Poměrně rychle jsme se dostali do cíle, pravý 
šok ale nastal až tady. Za 60 minut jsme mu-
seli postavit stany a uvařit na večeři zelňačku, 

což byly zároveň hodnocené disciplíny. Večer 
nás čekal nástup a  moc pěkné představení, 
které pro nás přichystali hasiči. Další den se 
nesl v  duchu závodění. Po ranním nástupu 
se jednotlivé týmy vydávaly na 2 okruhy, na 
kterých nás čekaly stanoviště ověřující naše 
znalosti, dovednosti a spolupráci.

Sovy
Na delším, hlavním okruhu jsme strávili 

více než 4 hodiny a ušli nejméně 6 kilometrů. 
Při jednotlivých úkolech, kdy jsme museli 
např. rozdělávat oheň na námi postaveném 
voru nebo ošetřovat zraněné, se projevila 

s  časem 15:43 a v kategorii nad 50 let se ra-
dovala z  prvenství místní běžkyně Monika 
Palarčíková. 

V mužské kategorii do 34 let doběhl jako 
první Jan Tesarčík z Dobré, který trať dlou-
hou 5 km zdolal v čase 16:12, za loňským ča-
sem zaostal o pouhých sedm vteřin. Katego-
rii muži do 50 let vyhrál Rostislav Trávníček 
s časem 19:00 a kategorii nad 50  let místní 
Kamil Klimunda. Nejrychlejším mužem 

bydlícím v Dobré se stal Jan Tesarčík a nej-
rychlejší ženou z Dobré Helena Blahutová.

Všem vítězům a  zúčastněným gratulu-
jeme a  těšíme se na další ročník Doberské 
Pětky. Na závěr bych chtěl poděkovat Marii 
Gryžboňové za upečení perníkových medailí 
pro děti a  paní učitelce Jarce Matyskiewic-
zové za vyrobení medailí pro tři nejlepší zá-
vodníky v každé kategorii.

Za SKROD – Jan Gryžboň
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naše dlouhodobá příprava na schůzkách. 
Kratší okruh byl o něco zábavnější, družiny 
šly kolem přehrady a vyzkoušely si řídit ká-
noe či plést turbánky.

Lentilky
Druhý den ráno jsme hned vyrazili na 

závod, který měl dva okruhy, jeden del-
ší a  druhý kratší. Na kratším okruhu byly 
3 stanoviště. Jízda na loďce, pletení turbán-
ku a poznávání různých věci pomoci čichu, 
sluchu, hmatu a  chutě. Na delším okruhu 
bylo mnoho stanovišť jako např. zdravově-
da, postřeh, trosečník, trasa, příroda a  se-
káč. Nejvíce se nám líbila zdravověda. Když 
závod skončil, byl nástup, kde jsme se do-
zvěděli, jak jsme se umístili.

Po ukončení obou kol nastal nástup 
a  vyhlášení. Z  chlapecké kategorie se naši 
Papoušci umístili na krásném 2. místě, 
v  dívčí kategorii Doberčata obsadila první 
místa z obou konců pořadí. 

Na 1. místě se umístily Sovy. Na po-
sledním Nikonky. Nevadí, věříme, že 
i přesto do toho také daly srdíčko. Lentilky 
skončily na 11. místě. Gratulujeme oběma 
postupujícím týmům a přejeme hodně štěstí 
v  krajském kole. Také děkujeme všem ve-
doucím, kteří nás na závody připravovali, 
vyplatilo se!

Áďa Rechtenbergová a Vala Budínská

Skautská víkendovka na Skalce 
Od pátku 26. 5. do neděle 28. 5. si dru-

žinka Lentilek připravila program na ví-
kendovku na Skalce pro Želvičky a Veverky. 
V  pátek po příjezdu na chalupu čekalo na 
holky překvapení, seznámily se s neznámou 
dívkou z dávné doby Ellisabeth, která se zá-
hadným způsobem dostala do současnosti. 
Večer se dozvěděly, proč je Ellisabeth tady 
a  jak jí mají pomoci vrátit se zpět domů. 
V  sobotu na rozcvičce se našla další indi-
cie k  rozlousknutí hádanky a  opět se obje-
vila Ellisabeth. Poté se celý den hrály hry 
a všichni si užívali krásného počasí. Na oběd 
jsme měli výbornou svíčkovou, kterou nám 
uvařila pan Irenka Slováčková z Fryčovic, za 
což moc děkujeme. Večer se holkám poda-
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Výšlap 
Trochu si ještě zavzpomínáme na poslední sníh tohoto roku a náš 1. výšlap 22. 4. 2017. 
I když nám počasí z rána nepřálo přece jen se mnozí nevzdali a prožili jsme fajn jarní den 

i se sněhem.
Děkuji moc všem účastníkům a těším se na další túru v září.  

Renáta Friedlová

řilo dostat Ellisabeth domů 
a  projít stezku odvahy. 
V  neděli už se jen uklízelo 
a balilo. Holky byly z víken-
dovky nadšené a  Lentilky 
si vyzkoušely, že vedoucí 
to nemají vždy tak jedno-
duché. Určitě si to někdy 
zopakujeme.

Simča Budinská
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Branná soutěž Wolfram
18. května se konal 2. ročník branného 

závodu pod názvem Wolfram. Akce je orga-
nizována Armádou České republiky – Kraj-
ským vojenským velitelstvím Ostrava. Zá-
vod je pojmenován a  inspirován největším 
parašutistickým výsadkem za 2. světové vál-
ky, jaký kdy proběhl na území nacisty oku-
povaného Protektorátu Čechy a  Morava. 
V oblasti Nytrové na Morávce byli nasazeni 
vycvičení českoslovenští vojáci, aby zde pl-
nili bojové úkoly proti nacistickému režimu. 

Naše škola vytvořila a připravila dva sou-
těžní týmy, které se skládaly ze tří chlapců 
a jedné dívky. Soutěžilo se v rozličných dis-
ciplínách, např. v  základech první pomoci, 
hodu granátem na cíl, soutěžící absolvovali 
bojovou dráhu a vědomostní test, stříleli ze 

vzduchové pušky a celkově museli prokázat 
dobrou fyzickou i znalostní připravenost.

Okresního kola, které se konalo na 
7. ZŠ, se zúčastnilo celkem 9 družstev. Naše 
škola  zvítězila a  zajistila si tak postup do 
krajského kola, které se uskuteční ve vojen-
ském prostoru Libavá v září tohoto roku. Ví-
tězný tým se skládal z těchto žáků – Veroni-
ka Bednárová, Maxim Kulhánek, Ondřej 
Georgiovský a Adam Petřkovský. 

Děkuji všem žákům, kteří na akci vzorně 
reprezentovali naši školu. Například výkon 
Zuzany Tesarčíkové ve zdravovědě označil 
přítomný lékař za jeden z  nejlepších v  celé 
soutěži napříč okresy a byl  ohodnocen  ma-
ximálním bodovým ohodnocením. V  září 
nám držte palce!

Mgr. Jiří Šmahlík

Základní škola Dobrá informuje…

Veronika Bednárová provádí pod bedlivým dohledem 
záchranářů cvičnou resuscitaci.

Žáci si mohli osahat dobové zbraně československých 
parašutistů za 2. světové války.
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Vstupujeme do Království čtenářů

Literární tvořivost

V úterý odpoledne 23.  května se se-
šli žáci prvních ročníků společně s  rodiči 
ve svých  kmenových třídách, aby složili 
„zkoušku čtenářství“. Rodiče se pro tuto 
chvíli stali učiteli a na jednotlivých stanovi-
štích pomáhali dětem plnit úkoly a zároveň 
je i  kontrolovali. Společně vzpomínali na 
průběh celého školního roku a  postupně 
procvičovali vše, co se během roku děti na-
učily. 

První úkoly byly jednoduché – sesta-
vování „čtyřlístku“ písmene, čtení slabiky 
a  vyhledávání správného obrázku, postup-
ně se úkoly stávaly obtížnějšími - napsání 
slova, rozdělení „hada písmen“ na slova, 
přepsání vzniklé věty. Všechny děti úko-
ly zvládly, některé s  úsměvem na rtu, jiné 
s  mírnými obtížemi, ale všem se podařilo 
dokázat, že jsou schopné vstoupit mezi čte-
náře. Za odměnu děti dostaly pamětní list, 

perníkový klíč k bráně do Království čtenářů 
a samozřejmě krásnou knížku s pracovním 
sešitem. Přejeme jim, aby v knihách nalezli 
opravdové zalíbení a aby je čtení nepřestá-
valo obohacovat po celý život.
Mgr. Svatava Kubeczková, Mgr. Jana Kavková

Každý z  nás umí číst a  psát, tuto 
činnost využíváme každý den, a někte-
ří z  nás dokonce mají i  touhu stát se 
spisovatelem. Podobnou touhu poci-
ťovalo i 20 žáků 4. a 5. tříd naší školy, 
kteří se přihlásili do soutěže Literární 
tvořivost konané v  pondělí 15.  května 
v sále školy. 

Malí spisovatelé se měli ponořit buď 
do světa fantazie, či reality, a  vytvořit 
příběh, který si pak všichni navzájem na 
pódiu přečetli. Porota vybrala pět nejlep-
ších prací, které byly odměněny krásnou kni-
hou. Vzhledem k tomu, že všichni si dali na 
svém příběhu opravdu záležet, žádný soutě-

žících neodcházel domů alespoň bez drobné 
pozornosti.

Mgr. Markéta Turoňová

Malí prvňáci se před svými rodiči vskutku vytáhli a uká-
zali všem, že čtení jim už jde.

Malí spisovatelé v akci.
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V týdnu od 22.  května do 26.  května 
se uskutečnil 2. ročník velmi oblíbeného 
sportovně-turistického kurzu. Stejně jako 
v loňském roce se akce uskutečnila v centru 
Beskyd na horském hotelu Visalaje. O  kurz 
byl velký zájem a celkem se na něj přihlásilo 
54 žáků 8. ročníku. 

V krásném prostředí beskydských lesů 
chlapci a  dívky společně pokořili Bílý kříž, 
Gruň, Lysou horu a  prozkoumali také pra-
men řeky Morávky. Na horských kolech 
obrazili v těžkém terénu přes 60 km. V sou-
vislosti s  turistikou jsme také absolvovali 
terénní praxi se školními GPS navigacemi, 
kdy bylo naším úkolem hledat poklady v ta-
juplných lesních zákoutích. Trénovali jsme 
stavbu nouzového přístřešku v lese, zakládá-
ní ohně, výměnu duše na horském kole a ori-
entaci v terénu. Po náročných výkonech jsme 
relaxovali pomocí různých zábavných her 
v přírodě, hráli jsme také stolní tenis, míčo-
vé hry, ale také třeba kulečník či stolní fotbal. 
Rozveselila nás i hra na kytaru a zpěv.

Na kurzu jsme soutěžili o nejčistší a nej-
tišší pokoj, ale také o nejlepšího horala a nej-
lepší horalku. Toto ocenění získává žák, který 
pomáhá ostatním, je kamarádský a je s ním 
legrace. Letos toto ocenění získali Tereza 
Šnajdrová z 8. A a Jakub Hanzlík z 8. C.

Celkově se kurz žákům velmi líbil, mimo 
jiné o tom svědčí známka, kterou žáci ohod-
notili celý kurz a  tou byla jednička. Děkuji 
všem žákům za krásný týden a kolegyním za 
spolupráci a pomoc na této náročné akci.

Mgr. Jiří Šmahlík

Filip Sikora a Matěj Gadlina pronikají do tajů GPS na-
vigace.

Sportovně-turistický kurz

Ani deštivé počasí nezabránilo osmákům, aby se na kurzu pořádně vyřádili.
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V pátek 12.  května jsem se zúčastni-
la soutěže v  mluveném projevu Verbalista 
2017, která je už na naší škole tradicí. Letos 
naše výkony hodnotila porota složená z vy-
učujících českého jazyka, na chvíli se přišla 
podívat také paní ředitelka.

Mohla bych napsat, že jsme byli všich-
ni už ze začátku nervózní, jenže nebylo 
proč. Měli jsme všechno předem připra-
vené. Jenže pak pro ty z  nás, kteří nejvíce 
svým projevem porotce oslovili, přišlo 
druhé kolo. Dostali jsme nové téma, které 
až do té doby nikdo z nás neznal, a 15 mi-
nut na přípravu. Tohle už bylo náročnější 

a  ukázalo se, kdo je ten nejlepší, kdo umí 
nejlépe improvizovat. Všichni jsme se roz-
hodně snažili, ale vyhrát mohli jenom ně-
kteří, a proto tři nejlepší z nás byli oceněni 
knížkou – Natálie Žáková (9. B), Denisa 
Tomančáková (8. A) a  Radka Saranová  
(8. A). Zvláštní cenu diváků si letos odnes-
la Veronika Bednárová (8. C). 

Letošní ročník přinesl nové zkušenosti 
nám, soutěžícím, ale určitě byl zajímavý 
i pro členy poroty, protože podle výběru té-
mat poznali, že už nejsme malé děti a taky 
dokážeme sami nad věcmi přemýšlet.

Eliška Šokalová, 9. B

Naši řečníci se vzájemně inspirovali k co nejlepším výkonům.

Řečnická soutěž Verbalista



- 16 -



6/2017

- 17 -

A je opět tady! Kdo? Co? No přece červen, poslední měsíc školního roku. Sluníčko nám 
ukazuje sílu svých paprsků, dozrávají jahody a ve vzduchu již cítíme vůni blížících se prázd-
nin. A co naše děti? Ty si užily v předešlých týdnech spoustu zajímavých akcí, takže ani ne-
víme, kterou začít dříve. Úvodem se tedy ještě vrátíme k akci pro naše předškoláky, kterou si 
pro ně připravily paní učitelky ze školy:

PŘEDŠKOLÁCI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Děti, které se po prázdninách chystají na-

stoupit do prvních tříd, se přišly podívat do vel-
ké školy, aby se seznámily s paními učitelkami 
a také s tím, co je ve škole čeká. První setkání 
proběhlo ve třídách, kde děti ve skupinkách pl-
nily nejrůznější úkoly, ale ze všeho nejvíce naše 
předškoláky bavila práce s tabletem.

 Při druhém setkání se děti opět rozděli-
ly do skupinek a  každá skupinka postupně 
procházela celou školou. Děti si zacvičily ve 
velké tělocvičně, na dopravním hřišti jezdily 
na koloběžkách či se procházely jako chod-
ci a snažily se dodržovat dopravní předpisy. 
Ve třídě si pak společně vyrobily záložku do 
knihy v  podobě myšky, kterou si odnesly 
domů. 

Děti byly z této akce nadšené a už se ur-
čitě těší, až v září do základní školy opravdu 
nastoupí.

Mateřská škola Dobrá informuje...

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ POLYTECHNICKÝCH 
STAVEBNIC OKOLNÍM MŠ

Ve středu 17. května dopoledne se na za-
hradě naší MŠ konalo slavnostní předávání 
velkorozměrových dřevěných stavebnic, kte-
rého se zúčastnili starostové okolních deseti 
obcí a další hosté. 

Úvodem všechny přivítala naše paní ře-
ditelka, přítomné pozdravil také místosta-
rosta obce Dobrá a  svou zdravici přednesl 
také prezident HMMC -  pro nezasvěcené 
jde o Hyundai Motor Manufacturing Czech.

 O kulturní vložku této akce se postaral 
náš dětský pěvecký sboreček „Paprsek“ pod 
vedením p. uč. Marušky a p. uč. Lidušky. 

Poté došlo k postupnému předávání sta-
vebnic zástupcům všech deseti MŠ v našem 
okolí. A protože se této akce účastnily všech-
ny děti naší školky, byly pro ně přichystány 
krásně nazdobené muffiny. Občerstvení 
bylo samozřejmě přichystáno i  pro ostatní 
účastníky této akce.

DRAVCI NA NAŠÍ ZAHRADĚ
Po nějaké době k  nám na zahradu opět 

zavítala sokolnická skupina Vancoš z Karvi-
né, která nám předvedla doslova v plné pa-
rádě své dravce. 

Děti tak měly možnost prohlédnout si 
zblízka jestřába, výra, sýčka i poštolku. Kdo 
měl odvahu, mohl si dravce také pohladit, 
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DĚTSKÝ DEN A PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Ještě v měsíci květnu proběhl na zahradě 

naší školky Dětský den spojený s pasováním 
předškoláků. Celou akci tentokrát řídil Pe-
pinoPrcek, kterého již děti znaly z  našeho 
karnevalu. Děti si zatančily, zahrály, společ-
ně s rodiči i soutěžily a užívaly si společných 
chvil.

Do programu vstoupily se svým taneč-
ním uměním na anglicky zpívané dětské 
písně děti z kroužku angličtiny pod vedením 
jejich paní lektorky van Ness. 

Své první krůčky či spíše skoky a  salta 
předváděli naši malí judisté pod vedením 
pana trenéra Kubíčka.

Pak už konečně došlo na pasování našich 
předškoláků, které již bylo opět v režii Pepi-
naPrcka, který každé pasované dítě usadil na 
malý trůn, popřál každému hodně jedniček 
jako bublin z bublifuku, paní učitelky z jed-
notlivých tříd dětem předaly knížky jako pa-
mátku na školku a poblahopřály jim. 

Tentokrát měly pasované děti na sobě 
trička v modré barvě pro chlapce a v červené 
barvě pro děvčata s emblémem naší školky.

Kdo chtěl, mohl se občerstvit, využít ská-
kací hrad a  ti nejtrpělivější se mohli dočkat 
i cukrové vaty, kterou jim PepinoPrcek natočil.

Počasí nám přálo, takže co více si přát…

a  ti nejodvážnější měli možnost se pokusit 
nějakého dravce i ochočit tak, aby je poslou-
chal na slovo, což se některým jedincům 
opravdu povedlo. 

Děti se při této akci nejen něco nového 
naučily, ale také dobře pobavily, protože 
naši sokolníci mají opravdu velký smysl pro 
legraci a snažili se děti také zabavit a roze-
smát. Tak zase někdy příště…
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DĚTI DĚTEM
Ještě jednu akci bychom chtěli krátce 

připomenout a  zároveň i  poděkovat zá-
kladní škole, jejím žákům a paním učitel-
kám. 

Ti všichni dohromady pro všechny děti 
z naší školky připravili program, který se 
nesl doslova v  „duchu“ – „Ať žijí ducho-
vé.“ Žáci nám zatančili, připravili si pro 
děti známou pohádku o  perníkové cha-
loupce v  trochu netradiční, až kriminální 
úpravě. 

Celé jejich vystoupení provázela známá 
hudba z již zmíněného filmu pro děti, která 
děti vždy vybudila k velkému potlesku. Děti 
v účinkujících poznávaly své nedávné kama-
rády ze školky, někdy i sourozence či známé 
a obdivovaly hlavně dvě malé tanečnice. Ješ-
tě jednou velké díky všem vystupujícím.

V měsíci červnu naše děti ještě čeká výlet 
a také Sférické kino v MŠ.

Mgr. D. Dvořáčková

Žijí tady s námi – znáte je!
Rostislav Vojkovský

Díky němu víme o  naší vesnici spoustu zajímavých informací, které by jinak ležely kdesi 
hluboko v  archivu, anebo zůstaly ukryty v  paměti našich občanů. Neuvěřitelných 29  let už se 
stará o kroniku obce Dobrá. Ano, řeč je samozřejmě o našem kronikáři – Rostislavu Vojkovském, 
který nás v dnešním rozhovoru vtáhl do zákulisí této kouzelné profese…

Mohu se nejprve zeptat, kdy (a proč) vás 
poprvé napadlo, že chcete být kronikářem?

Napadlo to tajemníka národního výboru 
Jiřího Kaňoka v roce 1988. Dvakrát mě na-
vštívil a požádal mě s tím, že dosavadní kro-

nikář (byl jím Otakar Kolek) pro nemoc ne-
může „kronikaření“ vést, a  je nutné jednak 
dopsat léta 1985–1988 a pak pokračovat od 
roku 1989. Po druhé návštěvě jsem kývl, ale 
s  podmínkou, že budu kroniku psát podle 
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sebe. Věděl jsem totiž, že si kronika té doby 
potrpí na fráze a  hlavně politiku. Tak jsem 
kroniku dělat nechtěl. S tou podmínkou sou-
hlasil, a tak jsem se stal od roku 1989 kroni-
kářem. (Dodnes nevím, jak se dozvěděl, že 
mě kroniky odjakživa zajímaly.)

Teď k  tomu „proč“ v  závorce. Vždy mě 
zajímaly „dny staré“, ne tolik dějepis jako 
letopopisy, příběhy, události doby minulé. 
Historik pracuje s  fakty, ale to je kronikáři 
málo. Sděluje sice pravdu, ale ne skuteč-
nost, poněvadž ji má ochuzenu o  to, co se 
prokazatelně stalo, ale v písemnostech není 
zaznamenáno. Historie za kronikou vlastně 
„pokulhává“. I proto mi je bližší kronika než 
historie. Od toho se také odvíjí přístup k za-
znamenávání události.

Jakým způsobem nejčastěji získáváte 
a ověřujete informace?

Kronika je sledem krátkých i delších pří-
běhů. Každý kronikářský zápis má samozřej-
mě „povinné“ údaje „kdy, kde, co“, ale navíc 
i to, co si o události myslí lidé, jaké jsou její pří-
činy, ale též zajímavosti, drobnosti a zdánlivě 
nepodstatné detaily, které událost doprováze-
jí. Ty dělají kroniku zajímavou a čtivou. Z vět-
ší části je zdrojem informací měsíčník Do-
berské listy vydávaný obcí. Je to perodikum 
opravdu na dobré úrovni (mohu to posou-
dit, jako „tiskaři“ mi prošly rukama desítky 
„zpravodajů“ včetně městských), jsou v něm 
prezentovány aktivity obce, komisí, spolků, 
organizací, školy a školky, dále řada zajíma-
vostí včetně barevných obrázků, ale i inzeráty, 
nabídky, pozvánky, vše, co kronikáři ulehčuje 
práci. Kromě toho jsou další dva až tři zdroje 
— jednak regionální tiskoviny a  internetové 
stránky a pak vlastní pozorování. O mnohém 
se v Doberských listech pochopitelně nepíše. 
Z poslední doby třeba o poničení trávníku na 
fotbalovém hřišti nebo o  otevření cukrárny, 

a tak musí mít kronikář „oči otevřené“ a vší-
mat si, co se kde děje, staví, upravuje, mění, 
vzniká a  zaniká. Proto mě někteří lidé vidí 
s foťákem, tužkou nebo se diví, proč se jich na 
něco ptám. Tyto záležitosti není třeba ověřo-
vat, jsou samy o sobě věrohodné. Posledním 
zdrojem jsou „informátoři“, kteří mi tu a tam 
přinesou něco zajímavého „neoficiálního“ ze 
školy, ze sportu a  akcí, vesměs „ze soukro-
mého sektoru“. Jen tyto informace zůstávají 
zčásti bez ověření, ale na to je v zápisu vždy 
upozorněno.

Jak dlouho se této činnosti věnujete?
Na to jsem částečně odpověděl už v první 

otázce — kronice obce 27 let. Tady musím 
doplnit, že kroniky mě zajímaly od kluka, 
první jsem přečetl jako „sedmák“, byla to 
Husitská kronika Vavřince z  Březové (za-
půjčená u paní Holečkové v knihovně, kde je 
dnes Klub seniorů) a nadchla mě, byť jsem 
ledačemu v ní nerozuměl. Začal jsem si psát 
i  svou kroniku. Pokud si vzpomínám, byl 
jsem pionýrským kronikářem už ve škole.

Jaké nejpodivnější místo jste v  honu za 
historickými fakty navštívil?

Pokud je to cestování za fakty týkající se 
Dobré, pak archivy (Frýdek-Místek, Ostra-
va, Opava, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, 
Brno, Praha), v  nichž jsem se cítil někde 
jako „hvězda“, jinde jako „nezvaný strejda“ 
ze Slezska. Některé jsem navštívil jen jed-
nou, některé mockrát, do archivu v  Místku 
jsem jezdil pár  let na kole zcela pravidelně, 
ale i  do Ostravy či Opavy. Ofocování doku-
mentů fotoaparátem či mobilem je celkem 
novodobá vymoženost, já jsem drtivou vět-
šinu toho, co by bylo pro Dobrou zajímavé 
(a bylo toho hodně) přepisoval do tlustých 
knih a doma přepisoval podruhé „do počíta-
če“. Ale k otázce: Vzpomínám si na návštěvu 
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Zemského archivu v Brně v době stavebních 
prací za plného provozu. Dostal jsem ob-
jednané materiály a  bylo mi vymíněno asi 
40 centimetrů místa (šířka židle). Sbíječky 
„jely“ naplno, kravál, nedýchatelno, protože 
se nesměla otevřít okna a nás bylo ve studov-
ně možná čtyřicet. Dokumenty nemohou 
sloužit jako podložka, a tak jsem si poznám-
ky psal doslova a do písmene na koleně, celý 
den… Jiný byl zážitek z Prahy-Chodova, kde 
je pražský ústřední archiv. Pět hodin vlakem 
tam, metrem na konečnou, 20 minut pěšky 
a v badatelně dostanete informaci, že ke stu-
dování matrik (v tomto případě židovských, 
neboť jsem toužil po podrobnostech ze živo-
ta našich továrníků Lichtensternů) musíte 
zaplatit 40korunovým kolkem za jedno na-
hlédnutí. „Dobře,“ říkám, ale jak mám vědět, 
kolikrát budu muset nahlédnout, než najdu, 
co potřebuju.“ Slečinka pokrčila rameny. 
„Tak mi prodejte 4  kolky, risknu to.“ – „Ty 
tady neprodáváme, to musíte do města…“ 
Nebýt náhodného pozorovatele, kterému 
zrovna nějaké kolky zbyly a prodal mi je, byl 
bych stíhán přinejmenší za slovní napadení. 
Dovětkem jen, že vše, co jsem v Praze zjistil 
(a ještě více), je vytesáno na pomnících na ži-
dovském hřbitově na začátku Frýdku, 20 mi-
nut na kole od mého domu, a zadarmo…

Další úžasné zážitky mám z osobních ná-
vštěv u pamětníků…

Zabýváte se také podrobně historií naší 
obce… Došel jste třeba i k nějakému překva-
pivému zjištění?

Těch byla naprostá většina. Každá ná-
vštěva archivu přinesla něco nového. A když 
jste přece jen nenašla nic z toho, co jste hle-
dala, uklidní vás důležitá poučka (jak říkají 
archeologové) – „negativní zjištění je také 
zjištění“ čili víte bezpečně, že to, co hledáte, 
v materiálech není.

Co vás na práci kronikáře nejvíce baví?
Právě to nacházení překvapivých zjiště-

ní. Těch drobných upřesňujících nebo i zá-
sadně měnících názor na minulost naší obce 
(tedy hlavně jejích obyvatel) jsou stovky. 
Netýkají se dávné historie, středověku, ale 
nové doby. Jsou z  19. a  20. století. Jsou to 
pozůstalosti, trestní spisy (hlavně výpovědi 
svědků, poškozených i delikventů), novino-
vé články, úřední nařízení, oběžníky, zápi-
sy ze zasedání rad a  zastupitelstev, zápisy 
z  činnosti komisí a  spolků atd. a  též vzpo-
mínky pamětníků. 

A je naopak něco, co vám už po těch letech 
„leze krkem“?

To ani ne. Spíše mě mrzí, že jsem začal 
poměrně pozdě vyzvídat u pamětníků a ptát 
se na minulost, kterou člověk nosí ve vzpo-
mínkách. Tím hodně toho zajímavého zůsta-
lo nezaznamenáno. Ale i tak to bylo několik 
desítek starších spoluobčanů, milých a přívě-
tivých lidí, kteří byli ochotni mi to, co věděli, 
sdělit a to téměř bez výjimky docela ochotně, 
s porozuměním, někdy až s nadšením.

Jakou školu jste vystudoval?
Po základce 4 roky střední školy v  Olo-

mouci „na Kosince“ učební obor ruční sa-
zeč, 4 roky gymnázia v  Ostravě „na Šme-
ralce“, doplnil bych velmi důležité 3 roky 
Lidové školy umění u Elišky Servátkové na 
Kostikově náměstí ve Frýdku.

Jaké další profese jste v životě vykonával?
Třiadvacet  let jsem byl především ruč-

ním sazečem (písma) v  tiskárně ve Frýdku 
u nádraží (nyní hotel Richtr), tedy pracoval 
v oboru, který jsem vystudoval. Dalších 6 let 
ve firmě potiskující a vyrábějící plastové kar-
ty na VÚHŽ (to už se profese ručního sazeče 
vykonávala na počítačích), pak „na volné 
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noze“, ale pořád u stejného řemesla, a nako-
nec u minifirmičky ve Sklenově. 

Jaké jsou vaše další koníčky?
Jeden „velký“ koníček se mi stal načas 

i části zaměstnání – hrady a zámky. O něm 
se nehodlám šířit, poněvadž i sebestručněj-
ší vysvětlení by zabralo celou stranu našich 
Listů, takže zvídavé čtenáře odkážu na www.
putujme.cz.

Spíše únikem do jiného prostředí než 
koníčkem je pití čajů; v  Dobré čajovně na 
Hluboké ulici ve Frýdku mě uvidíte celkem 
často…

Je stále co objevovat?
To určitě. Jistě bude můj nástupce „vyslý-

chat“ dnešní lidi středního věku a školáky, až 
nadejde čas a stanou se pamětníky. A bude 

se dovídat, jak se žilo v  Dobré na počátku 
21.  století, a  co tehdejší kronikář zapome-
nul, pominul nebo zcela vědomě nezapsal, 
poněvadž se mu záležitost zdála naprosto 
nepodstatná… Především je ale mým přá-
ním vše to, co jsem za těch už skoro třicet let 
sesbíral, předložit veřejnosti. Něco z toho je 
už v knize o Dobré, mnohé bylo zveřejněno 
v periodiku Doberské čtení, které vycházelo 
(přes 200 čísel) jako informační leták kroni-
káře obce v letech 1992–2000, něco se obje-
vuje pravidelně v Doberských listech. Snad 
budu mít ještě dost času a sil a podaří se mi 
vydat soubornou práci o Dobré.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších 
zajímavých objevů, ať se daří!

Monika Návratová

Benefiční koncert pomohl seniorům
Benefiční koncert Tomáše Kočky a  Or-

chestru, který se uskutečnil v pátek 19. květ-
na v areálu U Medvěda v Dobré, přilákal na 
220 lidí. Počasí bylo jako vymalované a  at-
mosféra skvělá. Lidé zakoupením vstupenky 
podpořili seniory a osoby se sníženou sobě-
stačností. Velký zájem  projevili účastníci 

koncertu také o výrobky uživatelů z DC Ma-
ják a Oázy pokoje. Děti byly nadšené z ručně 
šitých zvířátek a miminky zase s ručně ma-
lovaných a šitých tašek. Na místě se do kasi-
ček vybralo 3780,- Kč. Děkujeme všem, kteří 
přišli a přispěli tak na dobrou věc. 

Lenka Talavašková



- 24 -

PSALO SE V OBĚŽNÍCÍCH PŘED 70 LETY (1947)
Zdá se neuvěřitelné, jaké starosti měla obnovená republika po šesti letech

německé okupace. Nad některými sděleními se pousmějeme, ale našim
předkům do smíchu nebylo. Předkládám výtah z oběžníků roku 1947, které
lépe než cokoli jiného nám přiblíží dobu mládí našich nejstarších spluobčanů.

»Rok 1947: Krutá zima, 50 ledových dnů; pololetní prázdniny trvaly celý
měsíc«, píše se v kronice. Jednotný svaz českých zemědělců v Praze svým
oběžníkem doporučuje (s ohledem na energetickou kalamitu, jež vznikla dlouhotrvajícími mrazy
a s ohledem na zvýšenou potřebu uhlí) všem zemědělcům, aby v nynější zimní době se zapojili
do brigád. Účastnící se zemědělci by pak měli nárok na deputátní uhlí a to při měsíční uhelné
brigádě na 13 metráků uhlí a přednostní nárok na příděl uhlí z normálního zásobování. Zájemci
nechť takto vyjádří svůj postoj k průmyslu a československé dvouletce (obnova státu 1946—1948). 

Bylo zjištěno, že v poslední době se značně v naší obci rozmáhá nemírné požívání alkoholických
nápojů, které znamená nejen újmu na zdraví, ale také v mnohých případech způsobuje rodinný
rozvrat. Národní výbor ve snaze zabránit těmto škodám vzniklým z nemírného požívání
alkoholických nápojů usnesl se, že takové případy bude oznamovati prostřednictvím Veřejné
bezpečnosti k potrestání okresnímu národnímu výboru. Každé takové potrestání bude v oběžníku
uveřejněno. Pozorováním bylo zjištěno, že nejsou dodržovány vyhlášky o podávání alkoholických
nápojů mladistvým osobám a mládeži se nevěnuje patřičná pozornost při tanečních zábavách.
Proto žádám znovu (píše především hostinským předseda národního výboru Andělín Novák), aby
všechny předpisy o podávání alkoholických nápojů, policejní hodině a mládeži byly přesně
dodržovány. Bude-li nadále otázka mládeže přehlížena korporacemi a hostinkými, bude na úkor
pořadatelů ustanoven orgán okresního národního výboru, aby dohlížel na dodržování předpisů. 

Kroužek zemědělských žen při Jednotném svazu českých zemědělců svolává na neděli 16. března
o 2 hodinách odpoledne do hostince p. Chválka všechny zemědělské ženy, a to i ty, které chovají
alespoň jednu dojnici. Jejich přítomnost je nutná. Mohou přijít i ty, které mají méně pozemků
anebo pracují u zdejších zemdělců. Na programu je (přednáška o) konzervování masa a pojednání
o elektrické pračce.

Naše obec tvoří středisko kraje a musí býti snahou každého, aby i svým zevnějškem se zařadila
mezi nejlepší obce našeho kraje. Vyzýváme proto obyvatelstvo, aby všichni přiložili ruce k dílu,
aby se dařilo co nejlépe. Zejména žádáme: aby veškeré odpadky byly odváženy na určené místo
za hřištěm Sparty a chatou Junáka (dnes č. p. 107). Místo bude opatřeno tabulí s nápisem:
»RUMOVIŠTĚ«. Na řečišti není dovoleno skládati nějaké odpadky, ani kámen, štěrk, popel a jiné.
Kdo by tak přece činil, bude volán k zodpovědnosti. Na cesty ve středu obce se z polí házejí kameny
i jako hlava veliké a tím se činí chůze zvláště za tmy nebezpečnou. Rovněž hromádky pýru a plevele
na cestách vnitřní obce se nevyjímají pěkně. Též pohozené papíry a rozlámané ploty nepřidávají
obci krásy. Bylo zjištěno, že na rumoviště jsou házena mrtvá zvířata a střelivo (na vysvětlenou —
byla ho po válce spousta). Mrtvoly zvířat musí býti zakopány na mrchovišti. Upozorňujeme na
nebezpečí přechovávání vojenských výbušnin. Pro účely sabotážní měly tyto výbušniny i formu
gumových podrážek a pásů lenoleových.

Jsou obce, kde občané z vlastního popudu dbají na to, aby cesty před jejich domy byly čisté
a říkají, že podle pořádku na cestě před jejich domem by mohla veřejnost posuzovati pořádek
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u nich doma. Spoléháme na dobrou vůli našich občanů a doufáme, že se přičiní o to, aby naše
obec, která má jméno Dobrá, si své výstavbě a vzhledu zasloužila i přívlastek „pěkná“.

Leckde doma máte ještě markové peníze (německé válečné marky; papírové i kovové), které
u nás již neplatí, ale platí v Lužici, kde žije nejmenší, dosud neosvobozený slovanský národ – Lužičtí
Srbové. Utrpěli velmi mnoho válkou a Němci je utiskují. Přineste pro vás bezcenné marky na
obecní úřad! Zašleme je pak Společnosti přátel Lužice v Praze, která se postará, aby pomohly těm
nejpotřebnějším z ubohých našich slovanských bratří. 

Upozorňujeme obyvatelstvo, aby nechodilo od 29. září až do odvolání do lesů, hlavně ve dne;
v noci aby neopouštělo zbytečně vesnici a uposlechlo přesně na slovo stráží. Utíkati, ukrývati se
nebo léhati na zem apod. je velmi nebezpečné, ježto stráž se může domnívati, že jde o Banderovce
a může použiti zbraně. 

Poměry ve výrobě a dodávce elektřiny se stále zhoršují. Příčinou jest hlavně kritický stav vod
v řekách, poruchy zastaralých výrobních zařízení a stoupající spotřeba elektřiny. Aby se vyloučilo
pokud možno náhlé nouzové vypínání, které mívá za následek hospodářské ztráty a potíže, zavedly
československé energetické závody tato opatření: V domácnostech nesmí se v dopoledních
hodinách od 7 do 13 užívat drobných spotřebičů jako žehliček, vyssavače, ohřívače vody apod.
Žádáme všechny posluchače rozhlasu, aby nenechali přístroje zapnuty mimo dobu skutečného
poslechu, poněvadž i malý příkon přijímačů při velkém jejich počtu znamená značné zatížení sítě.
Právě tak doporučujeme hospodyním, aby pečení přeložily na odpoledne. Totéž se týká ostatních
– mlácení ve stodolách, řezání dřeva apod. Vytápění elektřinou je zakázáno. Neuposlechnutí může
být pokutováno až do 5 miliónů korun a vězením až do 3 let.

Množí se stížnosti z řad občanů, že chůze po uličce okolo hřiště Sokola a Dělnické tělovýchovné
jednoty (nynější cesta kolem mateřské školy k dětskému hřišti, jež byla kdysi uzounkou cestičkou)
je ohrožována jízdou na kolech, přičemž dochází k častým nehodám. Zakazuje se proto
s okamžitou platností jízda na kole po této uličce. Nedodržování tohoto zákazu bude pokutováno. 

Žádáme občany z řad sociálně slabých a nemocensky nepojištěných, aby se přihlásili v kanceláři
národního výboru za účelem provedení zdarma úplné opravy chrupu.

Jest známo, že již od podzimu 1946 jest v činnosti v obci Dobré Svaz brannosti. Není jistě
jediného občana, kterému by byl po všem, co každý z nás v posledním desetiletí prožil, osud
našeho národa a státu lhostejným. Jsou na omylu ti, kdož předpokládají, že se budou moci
povinnosti vyplývající pro ně z branné výchovy vyhnouti. Je v zájmu jich samých, aby jejich počet
byl co největší, a aby jednotlivé úkoly mohly být přiměřeně rozděleny. Problém veliké a krásné
myšlenky brannosti je součástí celého našeho budovatelského úsilí. Přihlaste se proto co nejdříve
do Sboru brannosti. Nepatrný členský příspěvek 2—5 Kčs měsíčně nikterak nezatíží vaši kapsu. 

(O pár měsíců později:) Velitelství Svazu brannosti rozeslalo připomínky k návštěvě cvičení. Do
cvičení v neděli 21. září se místo 98 osob dostavily 4. Toto počínání mládeže nedbající svých
vlasteneckých povinností se rozhodl národní výbor trestati pěněžitými pokutami a veřejnou
důtkou každému jednotlivci. Seznamy trestaných budou vyvěšeny na obecních tabulích.
Připomínáme znovu důrazně, avšak naposled povinnost navštěvovati cvičení branné výchovy,
které se koná vždy v neděli o 1/2 8. ráno na hřišti Sparty.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

Použito: Státní okresní archiv Frýdek–Místek: MNV Dobrá. Oběžníky. — Archiv kronikáře Dobré.
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Podmínky dotací na zateplení bytových 
domů jsou v současné době velmi výhodné

Vyšší podpora, než jaká je v  Integro-
vaném regionálním operačním programu 
(IROP), se v tomto programovacím obdo-
bí (2014–2020) již nedá očekávat. Proto 
je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co 
uvažují o zateplování či pořízení fotovol-
taických kolektorů, případně o  změně 
zdroje tepla. Ministerstvo pro místní roz-
voj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, 
zrychluje administraci a  zároveň hledá 
další možnosti jak pomoci žadatelům 
získat potřebnou podporu, která od léta 
2016 činí 30–40 % z  celkových způsobi-
lých výdajů projektu.

Ministerstvo pro místní rozvoj i  nadá-
le zjednodušuje proces předložení žádostí 
o podporu energeticky úsporných opatření 
pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými 
jednotkami a urychluje jejich administraci. 
Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba 
předložit méně dokladů a  pro vlastníky by-
tových domů je nyní také výrazně jednoduš-
ší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo 
výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. 
Záměrem je také zjednodušit pravidla pro 
získání podpory na zdroje tepla. Vzhledem 
k  tomu, že dosažení energetických úspor se 
neváže pouze na zateplení a  výměnu oken, 
ale také na zajištění dostatečného větrání, 
úpravu otopného systému a případně také na 
změnu zdroje tepla, přistoupil Řídicí orgán 
IROP k  návrhu změny hodnotících kritérií 
týkajících se právě zdrojů tepla nebo jednotek 
pro nucené větrání se zpětným získáváním 
tepla. Tato kritéria budou předložena počát-
kem června členům Monitorovacího výboru 
IROP, který o přijetí těchto změn rozhoduje, 

vysvětluje náměstek pro řízení sekce evrop-
ských programů Zdeněk Semorád. Změny 
budou poté promítnuty do revize 37. výzvy. 
Snahou MMR je umožnit podporu výměny 
např. plynového nebo elektrického kotle za 
tepelné čerpadlo, což v současné době není 
možné a  nabídnout tedy vlastníkům byto-
vých domů více možností při hledání nej-
vhodnějšího řešení. 

Podporováno je jak zateplení obvodo-
vých stěn nebo výměna oken a  dveří, tak 
i  pořízení nového zdroje vytápění nebo 
fotovoltaických kolektorů. V  létě 2016 se 
podařilo dojednat vyšší míru podpory pro 
žadatele (aktuálně je poskytována podpora 
ve výši 30 až 40 % z celkových způsobilých 
výdajů podle míry dosažených úspor) a tedy 
zateplit bytový dům je v  současné výzvě 
ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že 
podpora je výhodná pro všechny typy bytových 
domů: evidujeme žádosti o podporu na malé 
bytové domy o 4 bytech (přibližně pětina žá-
dostí je podána na bytové domy o  velikosti 
do 10 bytových jednotek), ale také na velké 
panelové domy. Také zastoupení panelových 
a cihlových bytových domů je přibližně rovno-
cenné, dodává náměstek Semorád. Jako nej-
aktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví 
vlastníci bytových domů v  Moravskoslez-
ském kraji, odkud byly zatím podány žádos-
ti o podporu v celkovém objemu 280 mil. Kč 
(téměř 1/5 podpory všech administrova-
ných žádostí v aktuální výzvě). Naopak nej-
méně žádostí o podporu je z Pardubického 
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kraje a z Vysočiny. Mezi nejčastější žadatele 
patří společenství vlastníků jednotek (60 % 
předložených žádostí) a obce (25 % předlo-
žených žádostí).

V polovině května evidujeme v obou vý-
zvách téměř 600 žádostí v  pozitivních sta-
vech (tedy bez zamítnutých nebo žádostí 
stažených žadatelem) o  celkovém objemu 
dotačního požadavku téměř 1,25 miliar-
dy  korun a  aktuálně jsou vyplaceny první 
projekty, např. v  Moravskoslezském, Libe-
reckém nebo Pardubickém kraji. Dalších 
přibližně 370 projektů je v  různých fázích 
realizace a přibližně 200 projektů je ve fázi 
hodnocení. Většina projektů je podána na 
zateplení obvodových konstrukcí a  výmě-
nu oken. Podmínky 37. výzvy ale umožňují 
(při splnění podmínek) podpořit zateplení 
bytových domů, jejichž vlastníci již částeč-

né zateplení nebo výměnu oken provedli. 
Výhodné podmínky pro získání podpory se 
vztahují k bytovým domům, které jsou kul-
turní památkou nebo se nacházejí v památ-
kové zóně či v památkové rezervaci a z dů-
vodů památkové ochrany nemohou splnit 
stejná technická kritéria, jako ostatní bytové 
domy. 

Příjem žádostí o podporu v aktuální vý-
zvě potrvá do 30. 11. 2017.

V případě, že Vás tyto informace zaujaly 
nebo byste se rádi dozvěděli další informace 
o získání podpory, obraťte se na regionální 
pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR. 
Regionální pracoviště sídlí ve všech kraj-
ských městech. Kontakty jsou zveřejněny na 
webové adrese www.crr.cz. 

Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR
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ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
Martin Kaňok Dobrá  

 mob 602 43 55 88            www.makado.cz 

           

MALÁ   MECHANIZACE 
 VÝKOPY
 PŘESUNY A NAKLÁDÁNÍ HMOT 
  MAN – KONTEJNER 4t
 VRTÁNÍ  DĚR A ZEMNÍ VRUTY

 TERÉNNÍ ÚPRAVY
 rozvoz ornice u novostaveb
 svahování a modelce terénu – zahrad 
 prosívání vykopané zeminy
 hutnění podkladů

 PŘEPRAVA MATERIÁLU 4+2 t
 STAVBA ZÁKLADOVÝCH DESEK
 STAVBA SÍTÍ – kanalizace, vodo, elektro, plyn 
 STAVBA JÍMEK, SEPTIKU, BAZÉNŮ, 

TRATIVODŮ a pod, vč.zkoušek těsnosti 
 DRENÁŽE ZÁKLADOVÉ SPÁRY
 ZAHRADNÍ JEZÍRKA A VODOTEČE
 ZÁMKOVÉ DLAŽBY , ZPEVNĚNÉ PLOCHY,

PLOTY, PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY
 SÁDROKARTON A MALÍŘSKÉ PRÁCE 
  

Pneuservis  
U KRYSTIANY

Bc. Květa Janíčková, DiS. 
Od 1.7.2017 v nových prostorech!!

DOBRÁ 15  
(areál bývalého JZD u hlavní cesty)
Naše firma Vám dále nabízí:
- kompletní pneuservis 
- montáž, servis LPG
- plnění a servis klimatizací
- výměna provozních kapalin
- diagnostika všech vozidel
- výměna čelních skel
- a mnohem více...

tel.: 773 985 110
e-mail: autodilyallcars@email.cz
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   VÍTÁ VÁS OBECNÍK 
 
Dovolte, abychom Vás pozvali  do Restaurace OBECNÍK, kde 
proběhla  rekonstrukce a modernizace kuchyně 

 

Náš  personál se těší na vaši návštěvu a udělá vše k  vaši  
spokojenosti 

 

Naše  MENU najdete na menicka.cz  nebo na našich stránkách 
wwwobecnik.eu 

 

Nadále bereme REZERVACE na veškeré oslavy, svatby, smuteční 
hostiny aj. 

 

Mimo běžné MENU je tu i speciální nabídka : 

 

KORÝTKA - TROKY 
Připravujeme dle vašich představ korýtka všech dostupných  
druhů masa tzv. MIX . Na výběr a gramáž provedeme kalkulaci 
ceny k vaší spokojenosti. Dále naše hovězí hamburgery a pizza. 
 
 
Otevírací doba :                                                     DaTaJo.gruppe s.r.o. 
Po-Pá (10 hod - 22 hod)                                     datajo@post.cz 
So (11hod - 22 hod )                                            mob.733180696 



Tìšit se mùžete na tradièní pochoutky: 
placky, myslivecký guláš, klobásky, koláèe, zákusky, 
toèené pivo, nealkoholické a alkoholické nápoje, …

Celým programem bude doprovázet moderátor 
Milan Miarka.

PROGRAM

VSTUP ZDARMA
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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

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 © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o.. Uzávěrka příštího čísla 24. 7. 2017 do 12.00 hodin.

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 Markéta Hlawiczková



Plážový nohejbal

Den matek



Den dětí

Doberská 5


