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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte mi, abych Vám všem srdečně 
popřál hodně zdraví, štěstí a  úspěchů 
v osobním i pracovním životě a všechno 
nejlepší v novém roce 2017. 

V pondělí 12. prosince minulého 
roku proběhlo 11. jednání zastupitelstva 
obce, na kterém jsme projednali rezignaci 
Mgr.  Jakuba Gryžboně (Aby Dobrá byla 
dobrá) na mandát člena zastupitelstva 
z  důvodu změny trvalého pobytu. Novým 
členem zastupitelstva se stal Ing.  Jan Ma-
renčák ze stejné volební strany. Dále jsme 
projednali studii připravované akce „Roz-
šíření kapacity Mateřské školy Dobrá“, 
která je vyvolána změnou školského záko-
na, kdy rodiče mohou přihlašovat své děti 
do mateřské školy již od dvou let věku. Také 
jsme schválili nové obecně závazné vyhláš-
ky, které se týkají pohybu psů na veřejném 
prostranství, stanovení nočního klidu nebo 
poplatku za provoz systému sběru komu-
nálních odpadů. Zastupitelstvo, dle dopo-
ručení Rady obce, schválilo stávající výši 
platby poplatku, která činí 440 Kč na osobu 
a rok, včetně osvobození od platby poplat-
ku pro děti do 10  let a  občany nad 80 let. 
Děti od 11 do 15 let mají nárok na 50% sle-
vu. Také jsme schválili smlouvu o  poskyt- 

 
nutí finančního příspěvku městu Frýdek-
-Místek ve výši 205.000,- Kč, za účelem za-
jištění dopravní obslužnosti veřejnou auto-
busovou dopravou. Zastupitelstvo rovněž
schválilo rozpočet obce Dobrá na rok 2017
s  příjmy a  výdaji ve výši 71  302  210,-  Kč,
a rozhodlo o poskytnutí dotací občanským
sdružením a spolkům, které předložily své
žádosti v minulém roce. V různém se mohli 
přítomní občané dotázat na to, co je zají-
má, většinou se jednalo o  problematiku
zatížení centra naší obce intenzivním pro-
vozem osobních automobilů.

V sobotu 10. prosince se uskutečnil tra-
diční Vánoční jarmark a  Den otevřených 
dveří v  Základní škole Dobrá. V  průběhu 
této akce jsme měli možnost vidět velmi 
hezké dětské vystoupení „Vánoční kole-
da“. Moc děkujeme všem žákům, učitelům 
i organizátorům, kteří nám připravili hez-
ké dopoledne. O týden později se uskuteč-
nil v  kostele sv.  Jiří předvánoční koncert 
„Dětského pěveckého sboru Paprsek“, 
který naplnil náš kostel takřka do posled-
ního místa návštěvníky z  Dobré i  ze širší-
ho okolí. Koncert byl velmi hezký a všichni 
vystupující, děti i dospělí, si zaslouží obdiv 
a naše poděkování. 
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Prosím věnujte pozornost následující informaci k zajištění zimní údržby místních ko-
munikací a rozhrnování sněhu. Zimní údržbu komunikací na území naší obce provádí pan 
Petr Uher, IČ 01681877, Morávka č. 334. Organizaci zimní údržby zajišťuje vedoucí Odboru 
investic a správy majetku Ing. Tomáš Chýlek (tel. 558 412 309, mobil 736 614 720). Chtěl 
bych tímto požádat hlavně řidiče automobilů, aby parkováním svých automobilů na ulicích 
neztěžovali a nekomplikovali případné odklizení sněhu. 

Ing. Jiří Carbol

 

Aktuálně:

Před vánočními svátky jsme s  panem 
místostarostou a  členkami Komise pro ro-
dinu a  občanské záležitosti navštívili naše 
seniory v domovech a penzionech, kde jsme 
jim předali vánoční balíčky. Všichni obdaro-
vaní z  nich měli opravdu upřímnou radost 
a také máme vyřídit poděkování a pozdravy 
všem v Dobré.

Začátek nového roku je příležitostí 
k ohlédnutí se za tím rokem uplynulým. Rok 
2016 byl v naší obci opět rokem velkých in-
vestičních akcí. Nejprve jsme dokončili s po-
mocí dotačních prostředků Rekonstrukci 
a přístavbu hasičské zbrojnice, která již více 
než 8 měsíců slouží k plné spokojenosti nám 
všem. Dále jsme provedli Výstavbu a opra-
vy místních komunikací v objemu cca 5 mi-
lionu korun a také jsme realizovali Chodník 

k  Pazderné. V  průběhu letních prázdnin 
jsme provedli Rekonstrukci sociálních 
 zařízení v  základní škole, v  objemu přes 
1 mil. Kč. V závěru roku se nám ještě podaři-
lo úspěšně dokončit akci Výstavby veřejné-
ho osvětlení v části obce Kamenec. 

Na závěr jedno poděkování. Právě 
v  těchto dnech možná i  u vás doma zazvo-
nili tříkráloví koledníci. Zpívali koledy 
a  popisovali dveře symbolickým nápisem 
K+M+B+2017. Přitom vybírali finanční 
příspěvky do pokladniček, aby tak pomohli 
těm, kdo to potřebují. Děkuji srdečně nejen 
koledníkům, ale také všem dárcům, kteří 
přispěli na Tříkrálovou sbírku. 

Ing. Jiří Carbol
starosta obce

honza
Zvýraznění

honza
Zvýraznění
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Novinka v systému nakládání 
s odpady v naší obci

Sběr olejů a tuků z domácností
V závěru loňského roku oslovila společ-

nost EKO-PF obce Sdružení obcí povodí 
Morávky s  nabídkou rozšíření služeb pro 
občany v  nakládání s  komunálním odpa-
dem. Tato firma se již téměř dvacet  let sta-
rá o biologické odpady na území republiky. 
V současné době nabízí bezplatnou službu ve 
formě sběru upotřebeného potravinářského 
oleje a tuku.

Městům a obcím je nabídnuto bezplatné 
dodání potřebného množství separačních 
nádob pro sběr upotřebeného potravinář-
ského oleje a tuku. Potravinářský olej a tuk 
se do nádob (klasická plastová 120 l/240 
l popelnice zelené barvy) vkládá v zavře-
ných PET lahvích, nebo jiném obalovém 
materiálu z  PVC. Tyto nádoby a  veškeré 
služby spojené s  odvozem budou poskyto-
vány zdarma.

Obec Dobrá se po zralé úvaze rozhodla 
vyzkoušet tento druh separace. Byla určena 
dvě místa pro umístění nádob – u  školní-
ho hřiště (naproti pálenice) a  u Večerky ve 
směru na Nošovice (u čp. 397). Aktuálně je 
možno zbavit se stejným způsobem upotře-
bených potravinářských olejů a tuků v areá-
lu sběrného dvora.

Ptáte-li se na důvody, proč se zbavit toho-
to druhu odpadů tímto způsobem, odpověď je 
jednoduchá. Pokud tento odpad bude končit 
tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do 
WC, výlevek a  dřezů v  domácnostech, je na-
nejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či 
později havarijní stav na domovní kanalizaci. 
Kanalizace bude neprůchodná.

Tuky a  oleje do kanalizace nepatří!!! Po 
ochlazení odpadní vody v  kanalizaci dojde 
k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho 
zanesení, respektive zalepení odpadních sys-
témů v  domácnostech. Nejčastější případy 
nastávají v  přečerpávacích jímkách a  nádr-
žích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání 
čerpadel z důvodu obalení spínacích plováků 
tuky. Tuky se v  kanalizace také rozkládají, 
tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují koro-
zi stěn kanalizačního potrubí.

Pokud se jedná o  separaci potravinář-
ských olejů, tak je to první krok k prodloužení 
životnosti a  akceschopnosti odpadních po-
trubních systémů v domácnostech. Máte rádi 
své domy? Pak je chraňte. Chraňte je aktivní 
prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na krá-
se bez správné funkce odpadů. 

(použit text  
z informativního letáku EKO-PF, s.r.o.) 

Milan Stypka 
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Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 100,- Kč. 
   Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 % sazby. 
   Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Poplatek je možno uhradit od ledna do konce března daného roku.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1341 + čp.

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2017

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 31. 9. 2017

Místní poplatky – UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2017 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 1. 2., 1. 3. 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
6. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5., 5. 6., 24. 7., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2017– příspěvky v tyto termíny 
je možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.
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Základní škola Dobrá informuje…

Zimní čtení v atriu
Letošní prosinec byl kouzelný nejen svou 

vánoční atmosférou, ale také nádherně bílým 
a  mrazivým počasím. Zima nás ale neodra-
dila od prima nápadu zahrát si na dvanáct 

měsíčků a pozvat mezi sebe Krále lesa, Vílu 
Lesněnku a  Zimní královnu. Posledně jme-
novaná nám, žákům 1. stupně, přečetla krás-
nou pohádku a  my poslouchali, ohřívali se 
u ohýnku, popíjeli horký čaj, pojídali výbor-
nou buchtu a nasávali zimní atmosféru.

Byl to kouzelný den a  při pohledu zpět 
můžeme říci, že Zimní královna dodržela 
svůj slib, že když jsme byli vzornými poslu-
chači a  odpověděli na všechny královniny 
otázky, prožijeme kouzelné Vánoce. Moc se 
nám všem čtení v  atriu líbilo, všichni jsme 
odcházeli spokojeni a nadšeni, a proto velké 
díky patří všem dobrým lidem, kteří se na 
této akci podíleli. 

Mgr. Markéta Turoňová

Vánoční jarmark a Den otevřených dveří
V sobotu 10. prosince se opět po roce 

otevřely dveře naší školy dokořán pro 
všechny hosty z  řad rodičů, bývalých žáků 
a občanů z Dobré a okolí. Letošní program 
byl opravdu bohatý a doufáme, že pro naše 
návštěvníky i zajímavý.

Na chodbách školy se konal vánoční jar-
mark, kde si mohli zájemci u stánků jednot-
livých tříd zakoupit krásné výrobky našich 
žáků. K prodeji byly i vynikající koláče z naší 
školní kuchyně a ozdobná keramika ze škol-
ní keramické dílny. Ve třídách a odborných 
učebnách probíhal doprovodný program 
připravený našimi vyučujícími, hosté si tak 
měli možnost vyzkoušet všechny pomůcky, 
které děti ve vyučování používají, zejména 
pak moderní techniku v podobě interaktiv-

ních tabulí, počítačů a tabletů. Odpočinout 
si návštěvníci mohli v příjemném prostředí 
žákovské kuchyňky, kde pro ně bylo připra-
veno znamenité občerstvení a kde vládl las-
kavý duch vánoční cukrárny. 

Horký čaj zpříjemnil krásné čtení Zimní královny 
(Natálie Žáková z 9. B).

Naše vzácné hosty vítal u vstupu do školy koledami malý 
pěvecký sbor.
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Pro milovníky umění si naši žáci nacvi-
čili vánoční představení Vánoční koleda na 
motivy stejnojmenné knihy Charlese Dic-

kense. Divadlo s  hudebními a  písňovými 
vstupy se divákům velice líbilo a zaslouženě 
ocenili skvělé výkony našich malých herců 
a muzikantů potleskem ve stoje. 

Děkujeme všem našim milým hostům, 
že se rozhodli prožít předvánoční sobotní 
odpoledne právě v naší škole, a přejeme si, 

aby i v příštích letech poctili naši školu svou 
návštěvou. Už dávno neplatí, že škola a ve-
řejnost jsou dva oddělené světy, neboť prá-
vě díky prolínání a  spolupráci obou světů 
vznikají skvělé věci. Jako třeba právě tento 
vánoční jarmark. Těšíme se na příští rok. 

Mgr. Jan Lörinc... a zákazníci se jen hrnuli.

Stánky jednotlivých tříd nabízely široký vánoční 
sortiment ...

Vystoupení našich dětí dojalo publikum k slzám.

Řezání dřeva na rychlost si ve školní dílně vyzkoušeli 
i mnozí rodiče.



1/2017

- 19 -

2. ročník Zimního turnaje v halové kopané
Ve čtvrtek 15. prosince se konal ve škol-

ní tělocvičně turnaj v halové kopané určený 
pro žáky 2. stupně. Do turnaje se přihlásilo 
přes 30 hráčů. Složení družstev určoval los 
tak, aby v každém družstvu byli zastoupeni 
hráči ze všech ročníků. 

Zápasy probíhaly systémem každý s ka-
ždým a  když bylo konečně dobojováno, 
 

palmu vítězství získalo družstvo ve složení 
Jakub García, Denis Kovalčík, Nikolas Ny-
tra, Jakub Sklář a Daniel Šmiga. Děkujeme 
všem fotbalistům za předvedené výkony 
a ducha fair play, Klubu rodičů za finanční 
prostředky na nákup odměn pro nejlepší tři 
družstva. Věříme, že příští ročník přiláká 
k účasti ještě více žáků.

Mgr. Jiří Šmahlík

Ani v předvánočním shonu si milovníci fotbalu nenechali vzít svoji herní vášeň.

Mateřská škola Dobrá informuje...

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Ani jsme si nestačili pořádně užít vánoční svátky a  máme tady nový kalendářní rok 

a s ním i měsíc leden, který, jak to vypadá, bude opravdu ledový a mrazivý.
Připomeňme si však ještě rok minulý, kdy se v polovině měsíce prosince naše děti sešly spo-

lečně s rodiči na VÁNOČNÍCH DÍLNIČKÁCH, a také se ještě vrátíme na PŘEDVÁNOČNÍ 
KONCERT našeho dětského pěveckého sborečku Paprsek.
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VÁNOČNÍ DÍLNIČKY V NAŠÍ MŠ
Rodiče se postupně scházeli ve všech tří-

dách naší MŠ a pak už na ně čekalo vánoční 
tvoření, které si každá třída pro ně i  jejich 
děti připravila. U  Broučků rodiče společ-
ně s dětmi stříhali, tvořili a  lepili stromečky 
v nejrůznějších podobách a pomocí různých 
materiálů.

Ve Sluníčkách se vyráběly dekorace na 
dveře a svícny pomocí přírodních materiálů 
a různých ozdob.

Za dveřmi Koťátek všichni společně tvořili 
veselé hvězdičky či zajímavé stromečky a dárečky.
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PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT  
DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU PAPRSEK

Dne 19. 12. 2016 v 17.00 hodin, se v kos-
tele sv. Jiří v Dobré konal předvánoční kon-
cert Dětského pěveckého sboru Paprsek“. 
Na tento koncert děti poctivě trénovaly a vý-
sledkem byla kouzelná atmosféra s nejednou 
slzičkou na tváři všech přítomných. 

Ať už to byl samotný začátek, kdy děti 
nastupovaly se svíčkami do přítmí kostela 
anebo pak závěrečná koleda, kterou děti ve-
sele doprovázely cinkajícími zvonečky. Na 
samotném konci se rozprostřelo hluboké ti-
cho, ve kterém si všichni přítomní nechávali 
doznít melodie písní a nadechli se atmosféry 
blížících se Vánoc.

Celý koncert byl také zážitkem umělec-
kým, kdy k  dotváření této atmosféry při-
spěly svými výkony paní učitelky Michaela 
Harvišová (kytara) a Mgr. Ludmila Sikoro-
vá (klávesy) a také velmi nadaný host hrající 
na několik hudebních nástrojů, v  případě 
koncertu na housle a klávesy - Daniel Lokaj.

Děkuji Obci Dobrá za milou spolupráci 
- financování ozvučení, tisk plakátů, letáčků 
a mnoho dalšího, bez kterého by se koncert 
neobešel.

Děkuji také rodičům, otci Markovi 
a panu Zdeňku Tesarčíkovi.

Bc. Marie Adamusová

A co nás v tomto mrazivém měsíci, tedy lednu, čeká? 
Předškoláci pojedou na výlet do Ostravy, kde navštíví Malý Svět techniky U6, větší děti 

se mohou těšit na lyžařský výcvik na Bílé a ke konci měsíce k nám po roce opět zavítá náš 
oblíbený kouzelník Aleš Krejčí se svým novým programem.

Mgr. D. Dvořáčková

Zkrátka ve všech třídách se tvořilo, vy-
rábělo a vymýšlelo mnoho krásných a pove-
dených vánočních ozdob. A protože při tom 
všem tvoření všem určitě i  vyhládlo, bylo 
v každé třídě k dispozici sladké i slané občer-
stvení, o které se postaraly šikovné maminky. 
To však ještě zdaleka nebylo vše.

Protože každá třída si vytvořila dle své 
fantazie dva krásné anděly, bylo třeba anděly 
zavěsit na náš venkovní vánoční stromeček. 
Tohoto úkolu se ujaly paní učitelky.

Pak si všechny děti u stromečku zazpívaly 
vánoční písničku, kterou se naučily s  paní-
mi učitelkami jednotlivých tříd. Také jsme si 
společně s  rodiči zazpívali koledu „Půjdem 
spolu do Betléma“ a koledu „Štědrý večer na-

stal.“ Popřáli jsme si pěkné svátky a všichni 
se po tomto kouzelném zážitku vraceli zpět 
do svých domovů.



- 22 -

Zahrádkáři informují
Činnost zahrádkářů Dobrá v uplynulém roce

V lednu jsme měli ochutnávku jablek 
od členů naší organizace a  také z  okolních 
obcí. Zúčastnili se rovněž i zahrádkáři z naší 
družební obce Ochodnica, aby se seznámili 
s novými odrůdami jablek.

V březnu se uskutečnila odborná před-
náška Jaro na zahradě.

V květnu jsme uspořádali zájezd na Flo-
rii Kroměříž a  zámek Milotice. Zámeckou 
zahradou nás a  doprovodil odborným vý-
kladem zámecký zahradník, navštívili jsme 
i vinařství Krist. Tento zájezd se uskutečnil 
díky dotaci automobilky Hyundai v  rámci 
akce „Dobrý soused“.

Výroční členská schůze se konala v nově 
zrekonstruované hasičské zbrojnici a  za 
Republikovou radu se zúčastnil př. Václav 
Kolek. Taky jsme se postupně zabydlovali 
v nové klubovně v hasičské zbrojnici.

Tím jsme mohli zahájit odbornou porad-
nu o zahradě pro veřejnost a to, vždy každý 
první čtvrtek v měsíci.

V záři nás čekala výstava ovoce a  zele-
niny se soutěží o  nejkrásnější jablko obce 

Dobrá pod patronací našeho starosty ing. 
Jiřího Carbola, výstavu obohatily svými 
a  výtvarnými díly děti z  mateřské školky 
a základní školy v Dobré. Zúčastnili jsme se 
výstavy zahrádkářů na Černé louce v měsíci 
září, vystavovali jsme ovoce a  zeleninu vy-
pěstovanou našimi členy.

V říjnu jsme měli expozici na výstavě 
Hortikomplex v Olomouci. Vystavovali jsme 
naše výpěstky ovoce a zeleniny. Zvláštní po-
zornost jsme věnovali ochraně životního 
prostředí, životu ptáků a  různého hmyzu, 
který žije v našich zahradách.

V říjnu jsme se vydali se zájezdem na 
Okresní výstavu do naší družební obce 
Ochodnica a  Jablunkov pro načerpání no-
vých poznatků pro naší výstavu v  příštím 
roce.

Poslední velkou akcí byla prosincová 
mezinárodní Degustace jablek pod patro-
nací našeho obecního úřadu, kterou zahájil 
místostarosta Mgr. Milan Stypka.

Předseda ZO ČZS Dobrá 
Čestmír Jež

Další významná akce svazu zahrádkářů Dobrá
Další mimořádně významnou události 

svazu zahrádkářů Dobrá v  tomto roce byla 
oblastní degustace jablek. Tato akce v tako-
vém rozsahu se konala s odstupem jednoho 
roku již podruhé. Uskutečnila se 16.  12. 
2016 pod záštitou vedení obce Dobrá v jed-
nom ze sálů rekonstruované „hasičárny“. 
Zúčastnili se jí zástupci ZO ze širokého 
okolí – Přerova, Jeseníku, Karviné, Krno-
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va, Opavy, Frýdku-Místku, včetně zástupců 
svazu zahrádkářů Dobrá. Rovněž byli pří-
tomni zástupci ze sousedních zemí. Svaz 
školkařů z  Polska zastupoval Janko Lazar. 
Slovensko pak zástupci SZZ Ochotnica 
a  Raková. Republikovou radu ČZS zastu-
poval MVDr. Stanislav Kubesa. Degustaci 

vedl a vzorky předváděl Ing. Jožko Čerňan-
ský, odborný instruktor SZZ Žilina. Celkem 
bylo hodnoceno 43 odrůd jablek. Každé 
jablíčko bylo hodnoceno v sedmi kritériích-
-vůni plodu, konzistenci, šťavnatosti, tvaru 
a  vzhledu, charakteru slupky, chuti a  slad-
kosti (kyselosti). Každé kritérium bylo hod-
noceno devíti stupněmi.

Hodnotilo celkem 33 hodnotitelů. Na 
závěr degustace Miroslav Přesličák, odbor-
ný instruktor ČZS Krnov, přednesl k jednot-
livým odrůdám odborný výklad.

Za zdárný průběh této akce patří podě-
kování předsedovi svazu zahrádkářů Dobrá 
panu Čestmíru Ježovi, který tuto akci orga-
nizačně velmi dobře připravil a jeho kolekti-
vu, který pomáhal při vlastní degustaci. 

Jan Žižka, člen komise

Výsledky degustace jablek v Dobré ze 43 odrůd prvních 10 podle bodů: Admirál, Red 
Jonaprince, Larisa,Briliant, Bohemie, Honey Crip, Orion, Dark Rubín, Rubinola, Charlotte.

Zpracoval Čestmír Jež

Plán činnosti zahrádkářů z Dobré
Neděle 19. 2. 2017  Výroční členská schůze v Hasičské zbrojnici
Sobota 22. 4. 2017 Zájezd Flora Olomouc 
16. 9 – 18. 9. 2017 Výstava ovoce a zeleniny
22. 9. – 28. 9. 2017  Výstava Život na zahradě Ostrava Černá louka  
Sobota 7. 10. 2017  Zájezd Olomouc Europom 2017 v rámci oslav 60. výročí ČZS 
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ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA 
Vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.

Kouzelné náramky

Doberčata patří k Dobré,  
jak k polévce koření

Již první kouzelný náramek zná svého 
majitele. Respektive druhý, jeden bonusový 
náramek byl vylosován z  krabice během 
soutěží a  her. Druhý byl umístěn a  pečlivě 
uschován někde na území obce Dobrá. Dle 
nápověd na stránkách www.dobercata.cz se 
jej podařilo dopátrat. Byl schován na spodní 
straně lavičky u kříže pod Vrchami. Nálezci 
gratulujeme! Tedy zbývá posledních 8 bonu-
sových náramků, které máte stále šanci získat 

a zajistit si tímto účast ve 
velkém finále o  velmi 
ho d no t né  a   z a j í -
mavé ceny. Sledujte 
proto i nadále stránky 
www.dobercata.cz ! 
V brzké době se zde opět 
objeví informace vedoucí k nalezení dalšího 
bonusového náramku.

Za středisko Doberčata Vojtěch Mališ

Skauti z Dobré píší zas po roce článek

do Doberských listů i obecních stránek.

Je za námi další rok, tak mi prosím dovolte, 

doberčátských jen pár slok, sedněte si, povolte.

Znovu jsme se rozšířili, nyní je nás víc jak sto, 

někteří se přiženili, mnoho členů nabyto.

Chtěl bych nyní poděkovat našim skvělým vedoucím 

za čas, jenž často věnovali, generacím budoucím.

Jen tak dále celá parto, jsme společně velký tým, 

když si řeknem: „Máme na to,“ přežijeme žár i dým.

Není lehké postarat se o sto dětí na krku,

je to těžké na táboře, natož v zimě na Smrku :).

Na té úzké cestičce v řadě kráčet k vrcholu, 

vysvětlovat holčičce, že tu nejsme v sokolu!

„Proč sis vzala kraťásky?“ ptá se dívky vedoucí,

„Na fejsu jsme dali sázky o korálky lesknoucí.“

Někdy je to s těmi dětmi velká dřina, přátelé, 

když však mrknem trošku z výšky, není to tak kyselé.

Krásná „banda“ mladých lidí, která vzhlíží k hodnotám, 

láska, úcta, pravda, věrnost, učení se lopotám.

Snažíme se rozdávati kolem sebe radost jen, 

dodržujem skautské heslo, a to zní: Buď připraven!

Naší milí kamarádi, děkujeme za vše všem, 

přejem krásný nový rok, ať stojí za to každý den.

A na závěr mého psaní dovolte mi tvrzení: 

Doberčata patří k Dobré, jak k polévce koření.

Dobrá, to je super obec, vždyť je nám tu nádherně, 

máme kostel, park i školu, žijem si tu moderně!!!

Vše krásné v novém roce 2017 přeje celá parta 
skautů z Dobré.

 Za skautské středisko Doberčata  
Vojtěch Mališ - www.dobercata.cz
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Poděkování našim skautům
V sobotu 17.  12. 2016 u  naší branky 

zazvonil zvonek. Když jsem otevřela, stála tam 
skupinka mladých lidí. Jedna dívenka přišla 
ke dveřím a podávala mi balíček s vánočním 
cukrovím a kartičku s ručně!!! psaným přá-
ním k Vánocům. Podepsání skauti Doberčata. 

Chtěli jsme jim dát peníze, ale velmi rezo-
lutně to odmítli. Řekli: „To jsme pekli s láskou, 
přijměte to jako dárek od nás“. 

Mohu říct, že z tohohle šoku jsem se ještě 
dlouho vzpamatovávala. V dnešní době, kdy 
každý stojí s nataženou rukou, nám, pro ně 
cizím lidem, dávají dárek, který se nedá kou-
pit. Museli to cukroví nejdřív napéct a ozdobit, 
prostě dát si s tím tu práci. Takže pokud v naší 
obci žijí takoví mladí, není to s námi tak zlé 
a nemusíme se bát zítřka. Mockrát ještě jed-
nou děkujeme. Plškovi, Dobrá 796

Billiard – Hockey Šprtec
Ze zákulisí šprtce Kamily Žvakové - 3. díl

Rozhovor z vícemistrem ČR v kategorii juniorů 

JOSEFEM STUDENIČEM 
Dne 26. listopadu 2016 se konalo MČR ve Žďáru nad Sázavou. O největší překvapení 

se postaral Josef Studenič, který si s klidným výrazem odvezl 2. místo v juniorech. Před-
běhl nejen hráče s většími zkušenostmi, ale také překvapil a utvrdil tým o svých kvalitách. 
Vůbec jsem to nečekal, přijel jsem tam jen potrénovat, říká Josef Studenič. 
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Na začátek mě zajímá. Jak dlouho hra-
ješ šprtec? A kdo tě k němu přivedl?

Šprtec hraju asi 3 a  půl roku. Přivedl 
mě k  němu spolužák Péťa Hadasčok. Jen 
mi řekl, ať si to jdu zkusit. A protože jsem 
fanoušek hokeje, tak mě to začalo bavit.

Byla během toho 3 a půl roku doba, kdy 
jsi se šprtcem skončil? Nebo hraješ celou 
dobu? 

Jen na začátku byla doba, kdy jsem na 
chvíli skončil. A to proto, že jsem prohrával. 

Máš i  jiné koníčky? Nebo se aktivně 
věnuješ jen šprtci?

Kromě šprtce se věnuji a mám rád také 
florbal, na který chodíme vždy po tréninku. 
A také, nevím jestli se to dá brát jako koní-
ček, ale mám rád ženy. 

To mě pobavilo, tak třeba právě po 
tomto rozhovoru se nějaká ozve. Trénuješ 
pravidelně?

To je trochu horší. Doma trénuji jen před 
turnajem, ale jinak ne, protože samotného 
mě to nebaví. Proto se na tréninku snažím 
využít každou chvilku, kdy můžu trénovat.

Abych se dostala k  hlavnímu. Jak je 
známo, tak jsi na MČR ve Žďáru nad Sáza-
vou zazářil. Skončil jsi před bývalým mistrem 
ČR roku 2015 v juniorech Simonem Kaňou. 
Trénoval jsi nějak zvlášť, nebo to i  pro tebe 
bylo překvapení, jak si skončil?

Pro mě to bylo obrovské překvapení. 
Nic jsem od toho nečekal. Ale moje hra 
fungovala a já z toho vytěžil skoro to nej-
lepší. A  jak už jsem zmiňoval. Opět jsem 
trénoval jen den před turnajem. Takže 
žádná změna.

Jakou si použil na hráče strategii? Útoč-
nou nebo obrannou?

Volil jsem obrannou strategii. Takhle 
hraju vždy.

Co proto tebe tento úspěch znamená? Máš 
nějaký další větší cíl?

Tento úspěch znamená pro mě to, že jsem 
se přesvědčil, že jsem takovou dobu nehrál 
zbytečně. Mým dalším cílem je uspět týmově 
ve druhé lize.

Jelikož toto mistrovství byla tvoje pre-
miéra, jak na tebe působila atmosféra na 
turnaji? Změnil bys něco?

Atmosféra byla fajn. Seznámil jsem se 
s novými lidmi a nejspíš bych neměnil nic.

Spoluhráčům tvého týmu bohužel nebylo 
přáno, ale je někdo, jehož výkon bys vypíchnul?

Jak říkáš, moc se nedařilo, ale asi bych 
chtěl pogratulovat Daliborovi Hájkovi, který 
se dostal mezi silnou elitu 32 mužů a  také 
Kamilu Žvakovou, která si své místo také 
vybojovala velmi pěkně. 
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Josef Studenič, hrdina našeho klubu, 
ze Žďáru si veze pohár za druhé místo 
v kategorii juniorů

Už uběhlo hodně  let od založení Unie. 
Celoročně se konají turnaje jednotlivců po celé 
České republice. Ten nejhlavnější se však konal 
ve Žďáru nad Sázavou v pořadí už 37. Mis-
trovství České republiky. Do tohoto turnaje 
postoupilo celkem 32 mužů, 8 juniorů, 8 žen, 
8 starších žáků a 6 mladších žáků. Po dlouhé 
době jsme se do Unie vložili i my z BHC Dobrá 
a po celý rok, co jsme hráli turnaje jednotlivců, 
se podařilo některým našim hráčům vybojo-
vat postup na ten hlavní a velkolepý turnaj. 
Začneme u mužů. DALIBOR HÁJEK celou 
sezónu hrál fantasticky, měl skvělé výsledky, 
proto po právu postoupil mezi 32 nejlepších 
mužů z  celé republiky. Bohužel samotné 
mistrovství mu nesedlo, ze sedmi odehraných 
zápasů dokázal vyhrát jen dva, dále uhrál 

jednu remízu a poražen odešel ze čtyř duelů. 
To mu stačilo pouze na 27. místo. Přesto 
Daliborovi děkujeme za reprezentaci a snahu 
bojovat, patřil mezi nejlepší muže, kteří tam 
nastoupili, a to se cení. Zastoupení jsme měli 
i v kategorii žen. KAMILA ŽVAKOVÁ, která se 
do klubu BHC Dobrá vrátila po delší odmlce, 
a to skoro ke konci této sezóny, odehrála jen 
pár turnajů jednotlivců. Dokázala však tři 
turnaje po sobě vyhrát, a to na domácí půdě 

Ve Žďáru jste s týmem byli 2 noci a určitě 
jste si užili hodně srandy. Nemílím-li se?

Opravdu sranda byla. Probrali jsme 
mnoho věcí, stmelili jsme se ještě víc a spo-
lečně nám bylo fajn.

Věřím, že jste si to všichni naplno užili. 
A já ti popřeju, aby se ti i v příští sezóně dařilo 
a sáhl si třeba i na mistra ČR v juniorech. Na 
závěr mě zajímá. Doporučil bys šprtec i ostat-
ním? Jaký má pro tebe přínos? 

Děkuji, snad se to povede. Šprtec mi za 
prvé přináší to, že nesedím jen doma, i když 

máme tréninky jen v pátek, ale setkáváme se 
spolu i ve volném čase. Za druhé to, že jsme 
super parta, rozumíme si. A za třetí to, že se 
dokážu u této hry odreagovat, i když někdy 
u ní chytám nervíky. 

Určitě. To je pěkné, tak snad se vaše skvělá 
parta brzy rozroste i o nové talenty. Děkuji za 
tvůj čas.

Já také děkuji a chci popřát všem šťastný 
a úspěšný rok 2017.

Kamila Žvaková

Billiard – Hockey Šprtec
37. Mistrovství České republiky
Žďár nad Sázavou 26. 11. 2016
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při turnaji ČP-12, potom si pro vítězství 
dokráčela i v daleké Dobré Vodě u Českých 
Budějovic a na závěr smetla všechny ženy na 
turnaji v  Polsku, konkrétně v  Czyzowicích. 
Toto ji dovedlo až na postup MČR. Na závě-
rečném turnaji jí však štěstí nepřálo, bojovala 
srdnatě, ale výsledkem bylo pouze 5. místo z 8 
žen. Dvojité zastoupení jsme měli v juniorech. 
PETR HADAŠČOK postoupil na mistrov-
ství z  druhého místa a  JOSEF STUDENIČ 
dokonce z  předposledního sedmého místa. 
Jenže se to trošku otočilo. Petr Hadaščok, který 
měl být adeptem na medaili, skončil docela za 
očekáváním. Ze sedmi zápasů vyhrál pouze 
jeden, a to bylo velké zklamání. Je pravda, že 
Petr měl po celý rok střídavé výsledky, ale věřil 
si. Na mistrovství však končí ve své kategorii 
až šestý. Naopak Josef Studenič předvedl to, 
čemu snad sám nevěřil. Podal výkon svých 
snů, neprohrál ani jeden zápas, měl tři remízy 
a dokonce čtyřikrát vyhrál. Chuť a odhodlání 
jít po medaili mu vyšla, veze do Dobré stří-
bro. Úspěch famózní, Pepa se čím dál více 
zlepšuje, my mu gratulujeme k senzačnímu 
výkonu a věříme, že i v příští sezóně nám něco 
předvede. Děkuji všem našim hráčům, kteří ve 
Žďáru bojovali o cenné kovy, i když některým 
to nevyšlo, přesto mají můj obdiv za bojovnost 
a nasazení a těším se, že v novém roce podáme 
ještě lepší výkony než v roce starém. 

Už 28. ledna se koná v BŘECLAVI první 
velký turnaj jednotlivců s názvem Český pohár 
36 a my tam samozřejmě chybět nebudeme. 
Nezapomínám ani na 2. ligu, kde vstoupíme 
do své druhé sezóny. Plán 2. ligy ještě není 
znám, ale můžu dodat, že pravděpodobně 
už nebude rozdělena do dvou skupin Čechy - 
Morava, ale spojí se v jednu skupinu, což bude 
velmi atraktivní. Máme se na co těšit.

Pořadí muži:
1. Nakládal Jiří  (BHC DRAGONS MODŘICE)
2. David Jakub (BHK OREL BOSKOVICE)
3. Kučera Martin  (SHL SDS EXMOST BRNO)
27. Hájek Dalibor (BHC DOBRÁ)

Pořadí ženy:
1. Zajíčková Petra  (BHK OREL BOSKOVICE)
2. Grabinská Michaela 

(ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA)
3. Grabinská Veronika 

(ŠPRTMEJKŘI OSTRAVA)
5. Žvaková Kamila (BHC DOBRÁ)

Pořadí junioři:
1. Dohnal Jiří (BHC TJ SOKOL BOHUMÍN)
2. Studenič Josef (BHC DOBRÁ)
3. Káňa Simon (GUNNERS BŘECLAV)
6. Hadaščok Petr (BHC DOBRÁ)

Josef Svoboda (BHC Dobrá)
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Sponzoři Mistrovství České republiky byli:Sponzoři Mistrovství České republiky byli: 
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V pátek 23. 12. 2016 se uskutečnil před-
vánoční turnaj juniorů ve šprtci. Celkem se 
sešla šestice hráčů, kteří byli rozděleni do 
dvou skupin. Nechyběla ani trojice účastníků, 
kteří už mají zkušenosti z mistrovství České 
republiky. Konkrétně PETR HADAŠČOK, 
JOSEF STUDENIČ a  naše KAMILA ŽVA-
KOVÁ. K  nim se přidali MARTIN SEKA-
NINA, JAKUB SKLÁŘ a HONZA ROMA-
NIDIS. Hned první kolo napovědělo, že 
jednoznačné to pro favority nebude. Kamila 
na úvod porazila Kubu Skláře 1:0 a Honza 
Romanidis si poradil s  Martinem Sekani-
nou 2:1. Do druhého kola už nastoupili naši 
nejzkušenější. Kamila, nažhavená z prvního 
kola, si chtěla smlsnout i na Pepovi Studeni-
čovi čerstvém vícemistrovi z MČR a skoro se 
jí to povedlo. Přesto Pepovi ukradla body za 
remízu 1:1. Ve druhé skupině se představil 
Petr Hadaščok, který vyzval na souboj Honzu 
Romanidise. Tady se ukázala síla favorita 
a Petr jednoznačně přehrál Honzu v poměru 
5:2. Třetí kolo bylo nejzajímavější, ve skupině 
A si Josef Studenič pohlídal zápas s Kubou 
Sklářem a zvítězil 2:0, ale ve skupině B došlo 
k  zajímavému překvapení. Petr Hadaščok 
jako by byl namlsaný vítězstvím nad Honzou, 
myslel si, že tento duel s Martinem Sekani-
nou zvládne na jedničku, ale nebylo tomu 
tak. Martin předvedl famózní výkon a Petra 
udolal vysoko 5:2.

Semifinálové dvojice tak byly jisté, Pepa 
Studenič vyzval Petra Hadaščoka a Kamila 
Žvaková měla za soupeře překvapivě Martina 
Sekaninu. První souboj mezi Petrem a Pepou 
byl velmi napínavý, oba velmi zkušení hráči, 
kdy jeden z  nich však musel padnout. Po 
krásném utkání odešel nakonec vítězně Petr 

Hadaščok, který až na samostatné nájezdy 
přehrál Pepu v  poměru 2:1. Druhé semifi-
nále došlo taky až do samostatných nájezdů 
a  kupodivu se konalo další překvapení. 
Martin Sekanina si vyšlápnul na Kamilu Žva-
kovou a postoupil do finále výsledkem 2:1. 

Ve finále se tak střetli Martin Sekanina 
a Petr Hadaščok. Duel hraný na dva vítězné 
zápasy zvládl nakonec lépe Petr Hadaščok, 
který zvítězil 4:3 a 4:2 a stal se tak celkovým 
vítězem turnaje. V  boji o  třetí bronzovou 
příčku se utkali Kamila Žvaková a  Josef 
Studenič. Utkání se taky odehrálo na dva 
vítězné duely, které lépe zvládl Pepa, i když 
to bylo napínavé a musel rozhodnout až třetí 
zápas. Všem zúčastněným děkuji za účast 
a těm, kterým se podařilo vybojovat medaile, 
gratuluji a věřím, že i příští rok se odehraje 
junior cup ještě ve větším počtu účastníků.

Junior cup 2016 ve šprtci 23. 12. 2016
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Výsledky Junior cupu 2016:

Skupina A: Skupina B:

Žvaková - Sklář  1:0        
Romanidis - Sekanina 2:1
Žvaková - Studenič  1:1        
Romanidis - Hadaščok 2:5
Studenič - Sklář  2:0         
Sekanina - Hadaščok 5:2

Semifinále:
Josef Studenič - Petr Hadaščok 1:2 sn.
Kamila Žvaková - Martin Sekanina 1:2 sn.

O 3. místo:
Josef Studenič - Kamila Žvaková 
 (1:2 pr.), ( 3:2), (2:1 sn.)

Finále:
Martin Sekanina - Petr Hadaščok (3:4), (2:4)

Konečné pořadí:
1. PETR HADAŠČOK
2. MARTIN SEKANINA
3. JOSEF STUDENIČ
4. KAMILA ŽVAKOVÁ
5. JAN ROMANIDIS
6. JAKUB SKLÁŘ

Josef Svoboda (BHC Dobrá)

Další rok v JK Moravian Dobrá za námi 
Jezdecký klub JK Moravian Dobrá má 

za sebou další rok své existence. V  Dobré 
má sice jezdecký sport poměrně dalekou 
historii, ovšem v průběhu let se na jízdárně 
v  Dobré vystřídalo mnoho koní, jejich 
majitelů i  nájemců. Od té doby, co zde 
„hospodaří“ Lenka Klimková, se jezdecký 
sport v  Dobré zase dostává do povědomí 
dětí a dospělých. V jezdeckém klubu se stará 
nejen o výuku jízdy na koni, ale i o seznamo-
vání dětí s prací kolem koní, 
teoretické výuce jezdectví 
a neméně důležitá je zde také 
výchova k lásce ke zvířatům 
a  přírodě obecně (součástí 
jezdeckého klubu je také 
německý ovčák Diefenbaker 
a  kočka). Protože se jedná 
o  velice zodpovědnou čin-
nost, nemůže chybět ani 
vzdělávání vedoucích klubu 
a  proto se Lenka Klimková 
v  průběhu roku účastnila 

v Jižních Čechách akredito-
vaného (akreditace MŠMT) 
kurzu Instruktor jezdectví, 
díky kterému může posky-
tovat ještě odbornější a kva-
litnější výcvik jezdců a koní.

Za uplynulý rok se toho 
v jezdeckém klubu JK Mora-
vian Dobrá změnilo hodně. 
Narodilo se zde hříbě klisně 
Boa Vista, která je již zaslou-
žilou matkou a v létě jste jej 
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mohli zahlédnout, jak dovádí na pastvinách 
za sběrným dvorem. Na podzim však již 
odjelo do hříběcí školy v Havířově, kde si bude 
užívat bezstarostné mládí s dalšími mladými 
koňmi, než se z  mladé kobylky stane jistě 
nadějný sportovní kůň. Z jezdeckého klubu 
odešli někteří koně do jiných stájí, mnoho 
nových přibylo. Zajímavým členem naší 
stáje se stala např. slezská norička Jasmína, 
dále mladý hafling Argo nebo další černá 
kobylka Zoe. 

Sportovní sezona jezdeckého klubu 
bohužel nebyla příliš úspěšná, neboť se naši 
členové, ale i někteří koně potýkali s různými 
nemocemi a  úrazy. Zúčastnili jsme se tak 

jen několika menších závodů. Vyzdvihnout 
je snad možné účast naší čerstvě obsednuté 
kobylky Bedrunky na zkoušce tříletých kli-
sen, kde se předvedla velmi nadějně. Opět 
jsme zopakovali oddílové závody, na kterých 
si i  ti nejmenší a  nejméně zkušení členové 
mohli vyzkoušet závodní atmosféru např. 
v  jízdě zručnosti. Ti zkušenější změřili své 
síly v  drezurní úloze a  parkuru. Soutěžící 
přijeli podpořit jejich rodiče i  známí, a  tak 
byla atmosféra perfektní.

Do roku 2017 máme velké plány. Chtěli 
bychom vyjet na parkurové závody a zúročit 
tak loňskou sezonu, kdy pilně trénovali jak 
naši koně, tak i  jezdci. V  sezoně 2017 již 
budou mít členové klubu více zkušeností, 
a tak nás určitě budete moci přijet podpořit 
na závody ve Sviadnově (Pod Štandlem), ale 
i jinde. Do nového roku si tak ze všeho nejvíce 
přejeme zdravé koně, pilné děti a  hodnou 
trenérku. Vám bychom chtěli za JK Moravian 
Dobrá popřát do nového roku jen to nejlepší, 
zdraví, štěstí a samozřejmě i lásku…

Mgr. Veronika Šopíková

Oddílové závody – křížkový parkur

Oddílové závody – jízda zručnosti
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Pro začátek prozraďte 
čtenářům, jak dlouho jste 
předsedou Kulturní komise 
a jak jste se k této roli dostal?

Předsedou Kulturní ko-
mise jsem od roku 2014, kdy 
po komunálních volbách 
strany a sdružení určily před-
sedy jednotlivých komisí 
a výborů.

Co vše má předseda Kul-
turní komise na starost?

Kulturní komise má na starost kulturní 
program v  obci, na který jdou prostředky 
z  obecního rozpočtu. Jako předseda pak 
vedu zasedání KK, koordinuji práci a vyúčto-
vávám jednotlivé akce na Obecním úřadě.

Jaké kulturní akce v obci probíhají?
Tou největší a asi i nejvýznamnější kul-

turní akcí je určitě Velká Doberská, to je 
taky jediná akce, kterou šéfuje pan mís-
tostarosta osobně. Jinak kulturní komise 
připravuje Obecní plesy, Dobrfesty, MDŽ, 
Dny matek, divadelní představení, tančír-
ny, vernisáž, přednášky a  besedy (se za-
městnanci Ústavu pro studium totalitních 
režimů, s  reprezentačním brankářem To-
mášem Vaclíkem), cestopisné přednášky či 
třeba Den dětí. Zároveň ale máme v popisu 
práce podporovat kulturu jiných subjektů 
(ZŠ, MŠ, farnost Dobrá,…). Zde bych rád 

poděkoval i  členům dalších 
komisí, hasičům nebo skau-
tům, kteří nám při některých 
akcích vypomáhají.

Jaká může být příčina 
toho, že občané tyto akce moc 
nenavštěvují?

Na tuto otázku se obtížně 
hledá odpověď. Kultura má 
být jedna z alternativ pro vy-
užití volného času, a  jelikož 
je v Dobré mnoho organizací 

(TJ Sokol, Skaut, hasiči, judo), do kterých je 
zapojeno hodně lidí, tak už lidé nemají po-
třebu navštěvovat akce, které jim nabízíme. 
A to už nemluvě o kulturním vyžití ve měs-
tech Frýdku-Místku či Ostravě, které mají 
přirozeně na kulturu vyhrazeny více pro-
středků. Ale hraje tam roli i mnoho dalších 
aspektů. Popravdě řečeno, sám hledám na 
tuto otázku odpověď.

Co by se dalo v oblasti kultury zlepšit či 
změnit?

V tomto směru je co zlepšovat, i kdyby-
chom měli plný sál na každou akci. Vždycky 
je co zlepšovat. Tím spíš, když ty plné sály 
vždycky nemáme. Po každé kulturní akci, 
kterou pořádáme, si vyhodnocujeme její 
pozitiva a hlavně negativa, abychom příště 
neopakovali stejné chyby, ale ani tomu se 
nedá vždy předejít.

Žijí tady s námi, znáte je!

Tentokrát jsme se vám v této rubrice rozhodli představit předsedu kulturní komise a nového za-
stupitele, pana Jana Marenčáka. Co vše má předseda Kulturní komise na starost, na jaké akce se 
v novém roce můžeme těšit a jaké novinky nás čekají? 
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Co nového je v plánu na rok 2017?
Za tuto otázku jsem vděčný, protože 

mohu lidi nalákat na novinku, a to sice roz-
svěcování vánočního stromu na začátku ad-
ventní doby. Pak bychom chtěli zorganizovat 
nějakou podzimní akci pro děti. A krom ob-
vyklých akcí, jako MDŽ, Den matek, Obecní 
ples, Den dětí, tančírny, divadelního před-
stavení či cestopisné přednášky, v tuto chvíli 
jednáme s Hradišťanem o koncertu, který by 
se uskutečnil v kostele sv. Jiří.

Bylo mi řečeno, že se chystá také něco z di-
vadelní oblasti… na co se můžeme těšit?

Divadlo je jednou z  mých nejoblíbeněj-
ších zálib, tak bych se časem chtěl s  Do-
berskou sodou (DOBERSKÁ SKUPINA 
OPRAVDOVÝCH DIVADELNÍCH AMA-
TÉRŮ) víc věnovat amatérskému divadlu 
v Dobré. Zatím hledám vhodnou hru. V tuto 
chvíli to vypadá zase na nějakou komedii 
nebo pohádku, která by ale pobavila i  ma-
minky a  tatínky. Víte, velice rádi s  manžel-
kou chodíme do divadla a potom špekuluje-
me nad jednotlivými scénami, a když můžete 
špekulovat nad vlastní hrou, tak to je paráda. 
A ještě lepší je, když pak nad těmi vašimi scé-
nami špekulují i ostatní.

Trošku odbočíme od kulturní stránky… 
Stal jste se novým zastupitelem obce Dobrá, 
jak to vnímáte a co vás k tomu přivedlo?

Vždycky mě to lákalo. Když jsem se 
tady před téměř 7 lety přiženil, tak mě 
Dobrá opravdu nadchla a jsem z ní vlastně 
nadšený pořád. Myslím, že Dobrá je feno-
mén v mnoha směrech a to pozitivně. Když 
jsem byl pak oslovený, abych kandidoval 
za sdružení „Aby Dobrá byla dobrá“, tak 
jsem neváhal. Po volbách jsem byl prvním 
náhradníkem, a  když se jeden zastupitel 

z  našeho sdružení přestěhoval, tak došla 
řada na mě.

Jaké jsou vaše cíle v roli zastupitele?
Na všech věcech, ke kterým jsem měl 

nějaké výhrady či poznatky, začalo zastu-
pitelstvo pracovat již před mým příchodem 
(křižovatka nad starým kinem, hustý provoz 
v centru obce,…), takže teď jde „jen“ o to, aby 
se to zdárně povedlo dotáhnout do konce, 
což není vždy úplně možné, jak si někteří ob-
čané představují. Ale tím nechci říci, že není 
na čem pracovat a co zlepšovat. Zatím jsem 
se zúčastnil teprve jednoho zastupitelstva, 
tak je brzy na nějaké hlubší postřehy. Pak 
bych ještě chtěl určitě dopomoci skautům 
k  nějakému většímu prostoru, který by byl 
vyhrazen pouze pro jeho účely. V tuto chvíli 
má něco kolem 120 členů a krčí se v malých 
místnůstkách na faře a nad večerkou Petrou. 
Sice teď mají k dispozici místnost v hasičár-
ně, ale i o tu se dělí. Víte, skaut, krom toho, že 
odtrhuje děti od počítačů a mobilů, také učí 
určitým morálním hodnotám. A bohužel tyto 
hodnoty teď nejsou v naší společnosti úplně 
v kurzu. Je třeba si ale uvědomit, že právě tito 
lidé byli v  naší historii elitou národa, která 
byla za své morální zásady perzekuována jak 
za války, tak za komunismu. Měli bychom být 
tedy vděční lidem ve skautu za to, že se dětem 
věnují ve svém volném čase a podporovat je.

Chtěl byste občanům ještě něco vzkázat?
V novém roce bych chtěl popřát lidem 

z Dobré, a nejen z Dobré, pokoj v srdci, aby 
se uměli radovat z maličkostí a samozřejmě 
kulturní vyžití, které je bude bavit a  občas 
jim nabídne podnět k zamyšlení.

Děkuji za rozhovor a  přeji hodně osob-
ních i pracovních úspěchů.

Monika Návratová

PÁR DROBNOSTÍ K VÝROČÍ »ORÁČE« – 1
Mnoha našim spoluobčanům, kteří se o minulost obce příliš nezajímají

anebo se přistěhovali a neměli možnost se blíže s ní seznámit, připadá
budova při vjezdu do středu obce záhadná svou starobylostí, k níž nás vede
hlavně její „dvojitá“ střecha připomínající venkovský zámeček.

V přehledu událostí, které si letos připomeneme (Doberské listy
12/2016), je i zmínka o stavbě panského dvora, folvarku, zvláště o jeho
úřednické budově, dnes restauraci Oráč. Dost je o ní a o přilehlých hospodářských budovách
a především sýpce psáno v naší knize U nás v Dobré na stranách 167—171. Ne vše se  do stati
nazvané „»Oráč«, dříve panský dvůr a arciknížecí zájezdní hostinec“ vešlo, zvláště schází řada
událostí z novější doby. Při letošním „kulatém“ 300. výročí »Oráče« máme příležitost uvést
další podrobnosti.

Jen jednou větou připomeneme, že budova Oráče byla postavena frýdeckými pány Pražmy
z Bílkova jako panský dvůr se sýpkou, který byl zrušen v roce 1868. Poté byl zde přestěhován
arciknížecí zájezdní hostinec. Ten byl prodán v roce 1927 hospodářskému spolku, který jej
pojmenoval „U Přemysla Oráče“, ale brzy (v roce 1932) prodal Kubáskovým, v jejichž rodě
byl až do roku 2014. Nyní je majitelem Dinh Viet z Ostravy.

Co vše se zde za 300 let událo, co se v něm nacházelo, co do něj bylo umístěno, se podařilo
alespoň z nepatrné části vyhledat v dobových dokumentech:

Kancelář (v přízemí) a byt šafáře–správce (v patře); prvním šafářem byl Jan Volný
připomínaný v roce 1722; zde také bydlel první doberský dráb Jura Hajdušek (1713—1726).

1802 — byt a ordinace prvního dobrozemského doktora Antonína Kargera;
1809 — vojenský špitál, poněvadž už nestačily místnosti provizorního lazaretu ve škole;
1836 — hostinské pokoje pro zeměměřiče mapující celý katastr Dobré a okolních obcí;
1839 — nemohoucí a přestárlí sem umístění ze špitálu–chudobince, který byl na č.p. 25;
do 1842 — učírna, protože v jednotřídní škole u kostela již nebylo pro žáky místa;
pošta — před budovou stavíval dostavník a přepřahal koně při cestě z Olomouce do Těšína;
1868 — byt posledního správce majetku Habsburků (od 1797) v Dobré JiříhoSedláčka;
1877 — vyhořely stodoly ve dvoře, po nichž zbyly jen kamenné pilíře, i ty jsou zbourány;
1878 — výrobna vyplétaného a ohýbaného nábytku, především židlí (asi do 1907);
1883 — arciknížecí zájezdní hostinec přestěhovaný ze sousední budovy, právě bourané;
1892 — spolková místnost Sboru dobrovolných hasičů v Dobré a garáž stříkačky (do 1904);
1898 — kancelář jednatelství místní raiffeisenky–spořitelny (do 1957);
1927 — správa arciknížecích statků prodala hostinec Hospodářskému spolku;
1932 — Hospodářský spolek prodal hostinec U Přemysla Oráče Bohumile Kubáskové;
Ve dvoře jsou dlouhodobě dílny řemeslníků–živnostníků nejrůznějších profesí, též kuželna;
1948 — povolení živnosti synu Bohumily Kubáskové Karlu Chválkovi již nebylo vydáno;
1953 — ubytovna pracovníků Ingstavu Brno stavějících přehradní nádrž Žermanice; v sále

měla Jednota uskladněny mýdlové prášky a umělá hnojiva;
1958 — hostinec uzavřen, do budovy umístěn kulturní dům a hudební škola; v provozu je

jen sál, v něm se hraje první divadelní představení; sýpka pronajata zemědělskému družstvu.

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  9.1.17  9:14  Stránka 45
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PÁR DROBNOSTÍ K VÝROČÍ »ORÁČE« – 1
Mnoha našim spoluobčanům, kteří se o minulost obce příliš nezajímají

anebo se přistěhovali a neměli možnost se blíže s ní seznámit, připadá
budova při vjezdu do středu obce záhadná svou starobylostí, k níž nás vede
hlavně její „dvojitá“ střecha připomínající venkovský zámeček.

V přehledu událostí, které si letos připomeneme (Doberské listy
12/2016), je i zmínka o stavbě panského dvora, folvarku, zvláště o jeho
úřednické budově, dnes restauraci Oráč. Dost je o ní a o přilehlých hospodářských budovách
a především sýpce psáno v naší knize U nás v Dobré na stranách 167—171. Ne vše se  do stati
nazvané „»Oráč«, dříve panský dvůr a arciknížecí zájezdní hostinec“ vešlo, zvláště schází řada
událostí z novější doby. Při letošním „kulatém“ 300. výročí »Oráče« máme příležitost uvést
další podrobnosti.

Jen jednou větou připomeneme, že budova Oráče byla postavena frýdeckými pány Pražmy
z Bílkova jako panský dvůr se sýpkou, který byl zrušen v roce 1868. Poté byl zde přestěhován
arciknížecí zájezdní hostinec. Ten byl prodán v roce 1927 hospodářskému spolku, který jej
pojmenoval „U Přemysla Oráče“, ale brzy (v roce 1932) prodal Kubáskovým, v jejichž rodě
byl až do roku 2014. Nyní je majitelem Dinh Viet z Ostravy.

Co vše se zde za 300 let událo, co se v něm nacházelo, co do něj bylo umístěno, se podařilo
alespoň z nepatrné části vyhledat v dobových dokumentech:

Kancelář (v přízemí) a byt šafáře–správce (v patře); prvním šafářem byl Jan Volný
připomínaný v roce 1722; zde také bydlel první doberský dráb Jura Hajdušek (1713—1726).

1802 — byt a ordinace prvního dobrozemského doktora Antonína Kargera;
1809 — vojenský špitál, poněvadž už nestačily místnosti provizorního lazaretu ve škole;
1836 — hostinské pokoje pro zeměměřiče mapující celý katastr Dobré a okolních obcí;
1839 — nemohoucí a přestárlí sem umístění ze špitálu–chudobince, který byl na č.p. 25;
do 1842 — učírna, protože v jednotřídní škole u kostela již nebylo pro žáky místa;
pošta — před budovou stavíval dostavník a přepřahal koně při cestě z Olomouce do Těšína;
1868 — byt posledního správce majetku Habsburků (od 1797) v Dobré JiříhoSedláčka;
1877 — vyhořely stodoly ve dvoře, po nichž zbyly jen kamenné pilíře, i ty jsou zbourány;
1878 — výrobna vyplétaného a ohýbaného nábytku, především židlí (asi do 1907);
1883 — arciknížecí zájezdní hostinec přestěhovaný ze sousední budovy, právě bourané;
1892 — spolková místnost Sboru dobrovolných hasičů v Dobré a garáž stříkačky (do 1904);
1898 — kancelář jednatelství místní raiffeisenky–spořitelny (do 1957);
1927 — správa arciknížecích statků prodala hostinec Hospodářskému spolku;
1932 — Hospodářský spolek prodal hostinec U Přemysla Oráče Bohumile Kubáskové;
Ve dvoře jsou dlouhodobě dílny řemeslníků–živnostníků nejrůznějších profesí, též kuželna;
1948 — povolení živnosti synu Bohumily Kubáskové Karlu Chválkovi již nebylo vydáno;
1953 — ubytovna pracovníků Ingstavu Brno stavějících přehradní nádrž Žermanice; v sále

měla Jednota uskladněny mýdlové prášky a umělá hnojiva;
1958 — hostinec uzavřen, do budovy umístěn kulturní dům a hudební škola; v provozu je

jen sál, v něm se hraje první divadelní představení; sýpka pronajata zemědělskému družstvu.
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PÁR DROBNOSTÍ K VÝROČÍ »ORÁČE« – 1
Mnoha našim spoluobčanům, kteří se o minulost obce příliš nezajímají

anebo se přistěhovali a neměli možnost se blíže s ní seznámit, připadá
budova při vjezdu do středu obce záhadná svou starobylostí, k níž nás vede
hlavně její „dvojitá“ střecha připomínající venkovský zámeček.

V přehledu událostí, které si letos připomeneme (Doberské listy
12/2016), je i zmínka o stavbě panského dvora, folvarku, zvláště o jeho
úřednické budově, dnes restauraci Oráč. Dost je o ní a o přilehlých hospodářských budovách
a především sýpce psáno v naší knize U nás v Dobré na stranách 167—171. Ne vše se  do stati
nazvané „»Oráč«, dříve panský dvůr a arciknížecí zájezdní hostinec“ vešlo, zvláště schází řada
událostí z novější doby. Při letošním „kulatém“ 300. výročí »Oráče« máme příležitost uvést
další podrobnosti.

Jen jednou větou připomeneme, že budova Oráče byla postavena frýdeckými pány Pražmy
z Bílkova jako panský dvůr se sýpkou, který byl zrušen v roce 1868. Poté byl zde přestěhován
arciknížecí zájezdní hostinec. Ten byl prodán v roce 1927 hospodářskému spolku, který jej
pojmenoval „U Přemysla Oráče“, ale brzy (v roce 1932) prodal Kubáskovým, v jejichž rodě
byl až do roku 2014. Nyní je majitelem Dinh Viet z Ostravy.

Co vše se zde za 300 let událo, co se v něm nacházelo, co do něj bylo umístěno, se podařilo
alespoň z nepatrné části vyhledat v dobových dokumentech:

Kancelář (v přízemí) a byt šafáře–správce (v patře); prvním šafářem byl Jan Volný
připomínaný v roce 1722; zde také bydlel první doberský dráb Jura Hajdušek (1713—1726).

1802 — byt a ordinace prvního dobrozemského doktora Antonína Kargera;
1809 — vojenský špitál, poněvadž už nestačily místnosti provizorního lazaretu ve škole;
1836 — hostinské pokoje pro zeměměřiče mapující celý katastr Dobré a okolních obcí;
1839 — nemohoucí a přestárlí sem umístění ze špitálu–chudobince, který byl na č.p. 25;
do 1842 — učírna, protože v jednotřídní škole u kostela již nebylo pro žáky místa;
pošta — před budovou stavíval dostavník a přepřahal koně při cestě z Olomouce do Těšína;
1868 — byt posledního správce majetku Habsburků (od 1797) v Dobré JiříhoSedláčka;
1877 — vyhořely stodoly ve dvoře, po nichž zbyly jen kamenné pilíře, i ty jsou zbourány;
1878 — výrobna vyplétaného a ohýbaného nábytku, především židlí (asi do 1907);
1883 — arciknížecí zájezdní hostinec přestěhovaný ze sousední budovy, právě bourané;
1892 — spolková místnost Sboru dobrovolných hasičů v Dobré a garáž stříkačky (do 1904);
1898 — kancelář jednatelství místní raiffeisenky–spořitelny (do 1957);
1927 — správa arciknížecích statků prodala hostinec Hospodářskému spolku;
1932 — Hospodářský spolek prodal hostinec U Přemysla Oráče Bohumile Kubáskové;
Ve dvoře jsou dlouhodobě dílny řemeslníků–živnostníků nejrůznějších profesí, též kuželna;
1948 — povolení živnosti synu Bohumily Kubáskové Karlu Chválkovi již nebylo vydáno;
1953 — ubytovna pracovníků Ingstavu Brno stavějících přehradní nádrž Žermanice; v sále

měla Jednota uskladněny mýdlové prášky a umělá hnojiva;
1958 — hostinec uzavřen, do budovy umístěn kulturní dům a hudební škola; v provozu je

jen sál, v něm se hraje první divadelní představení; sýpka pronajata zemědělskému družstvu.
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Jednota oznamuje likvidaci pohostinství č. 709 u Oráče k 11. únoru 1958 takto: Hospodářské
výsledky vedoucího s. K. Haladěje na uvedené provozovně jsou velmi nepříznivé. Stav sítě
pohostinských provozoven v Dobré je v současné době vysoký. Náklad na udržování tak vysokého
počtu pohostinství je velmi neúměrný docíleným tržbám. 

1959 — V jedné ze dvou místností v přízemí holičská oficína, vedoucí Rudolf Kořínek;
1960 — Oráč převzal Místní národní výbor; nová střecha krytá taškami;
1961 — otlučeny omítky a celá budova znovu omítnuta vápennou maltou;
1962 — provizorní ubytování pro pracující na melioraci polí v Dobré; hudební škola;
1963 — dům č.p. 20 se sýpkou zákonem zapsán do státního seznamu památek;
1964 — v přízemí zřízena družstevní jídelna, ale po roce a půl uzavřena.

Rada národního výboru rozhodla (1964): Školní mládež nemá místnosti pro ping–pong a pro
tento účel bude zapůjčena šenkovna na Oráčovicích(!), dokud se nenaleznou vhodné místnosti.

1965 — Do patra budovy přestěhována středisková knihovna; ordinace obvodního lékaře;
1966 — do budovy umístěna klubovna svazu mládeže, později Juveny;
1967 — podnět ze školské a kulturní komise a návrh na stylové a exklusivní pohostinství.

Sál u Oráče byl v roce 1967 vymalován, ale nebyla opravena střecha, takže do sálu zatéká a nová
malba má už velké skvrny. Elektroinstalace je v naprosto desolátním a životu nebezpečném stavu.
V místnosti Československého svazu mládeže jsou již dva roky rozbitá okna včetně rámů.

1968 — Budova prodána Restauracím a jídelnám (RaJ); název restaurace má být »U Oráče«;
1969 — adaptace pozastavena; výpovědi sklenářům, knihovně, mládežníkům, skladu civilní

obrany a službě Fotografia; uvažuje se o demolici sýpky stojící ve dvoře, nejsou peníze na opravu;
1970 — adaptace budovy na pohostinské zařízení — otevřeno od srpna 1970.

V roce 1972 vedoucí provozovny Řičánek odůvodňuje neplnění plánu tržby: Po velmi zdařilé loňské
sezóně zapřičiněné větší kupní silou obyvatelstva přišel pokles. Příčiny výrazného nesplnění plánu
jsou tyto: povodňová kalamita v létě, kdy byl zatopen sklep budovy. Na jídlo se zastavovalo méně
lidí, neboť je uzavřen most na Visalajích a auta nejezdí skrze Dobrou, ale přes Skalici a Staré Město
na Morávku. Hraniční přechod v Českém Těšíně je uzavřen z důvodu karantény na slintavku.
Dlouhodobě jezdí dálkoví řidiči jinudy, a to včetně tranzitní dopravy TIR. Stavba výrobních prostor
trvala 6 týdnů, což znamenalo propad výroby o 70 % (na jídle).

1973 — Rozšířena kuchyň; opravena a omítnuta budova sýpky, která „září do okolí bělostí“;
1977 — budova sýpky po adaptaci předána k užívání mysliveckému sdružení.

Na plenární schůzi v roce 1977 byl vznesen požadavek o nekuřáckou pauzu v době podávání jídel
11—13 hodin v restauracích v Dobré. Odpověď vedoucího: Připomínka je zbytečná, v restauraci
U oráče se v tu dobu nekouří už dávno.

Kontrola 23. října 1986: V restauraci U Oráče patřící Beskydským hotelům a restauracím (BHaR)
byly v roce 1986 zjištěny závady: WC znečištěné, uniká voda, části světel schází, sklad špinavý,
v každém rohu smetí, dvě ledničky mimo provoz, v kuchyni není oddělen prostor pro čistou a
špinavou práci, nepořádek, osobní oděv, špinavé hadry na knedlících, nedostatečně větráno,
špinavo — bloková pokuta 100 Kčs (tj. asi 1050 Kč). »Oráč« je na tom ze všech zařízení ve
střediskové obci nejhůře, hrozí mu uzavření. Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

Státní okresní archiv Frýdek–Místek, MNV Dobrá, zápisy ze zasedání rady a pléna MNV Dobrá.
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Jednota oznamuje likvidaci pohostinství č. 709 u Oráče k 11. únoru 1958 takto: Hospodářské
výsledky vedoucího s. K. Haladěje na uvedené provozovně jsou velmi nepříznivé. Stav sítě
pohostinských provozoven v Dobré je v současné době vysoký. Náklad na udržování tak vysokého
počtu pohostinství je velmi neúměrný docíleným tržbám. 

1959 — V jedné ze dvou místností v přízemí holičská oficína, vedoucí Rudolf Kořínek;
1960 — Oráč převzal Místní národní výbor; nová střecha krytá taškami;
1961 — otlučeny omítky a celá budova znovu omítnuta vápennou maltou;
1962 — provizorní ubytování pro pracující na melioraci polí v Dobré; hudební škola;
1963 — dům č.p. 20 se sýpkou zákonem zapsán do státního seznamu památek;
1964 — v přízemí zřízena družstevní jídelna, ale po roce a půl uzavřena.

Rada národního výboru rozhodla (1964): Školní mládež nemá místnosti pro ping–pong a pro
tento účel bude zapůjčena šenkovna na Oráčovicích(!), dokud se nenaleznou vhodné místnosti.

1965 — Do patra budovy přestěhována středisková knihovna; ordinace obvodního lékaře;
1966 — do budovy umístěna klubovna svazu mládeže, později Juveny;
1967 — podnět ze školské a kulturní komise a návrh na stylové a exklusivní pohostinství.

Sál u Oráče byl v roce 1967 vymalován, ale nebyla opravena střecha, takže do sálu zatéká a nová
malba má už velké skvrny. Elektroinstalace je v naprosto desolátním a životu nebezpečném stavu.
V místnosti Československého svazu mládeže jsou již dva roky rozbitá okna včetně rámů.

1968 — Budova prodána Restauracím a jídelnám (RaJ); název restaurace má být »U Oráče«;
1969 — adaptace pozastavena; výpovědi sklenářům, knihovně, mládežníkům, skladu civilní

obrany a službě Fotografia; uvažuje se o demolici sýpky stojící ve dvoře, nejsou peníze na opravu;
1970 — adaptace budovy na pohostinské zařízení — otevřeno od srpna 1970.

V roce 1972 vedoucí provozovny Řičánek odůvodňuje neplnění plánu tržby: Po velmi zdařilé loňské
sezóně zapřičiněné větší kupní silou obyvatelstva přišel pokles. Příčiny výrazného nesplnění plánu
jsou tyto: povodňová kalamita v létě, kdy byl zatopen sklep budovy. Na jídlo se zastavovalo méně
lidí, neboť je uzavřen most na Visalajích a auta nejezdí skrze Dobrou, ale přes Skalici a Staré Město
na Morávku. Hraniční přechod v Českém Těšíně je uzavřen z důvodu karantény na slintavku.
Dlouhodobě jezdí dálkoví řidiči jinudy, a to včetně tranzitní dopravy TIR. Stavba výrobních prostor
trvala 6 týdnů, což znamenalo propad výroby o 70 % (na jídle).

1973 — Rozšířena kuchyň; opravena a omítnuta budova sýpky, která „září do okolí bělostí“;
1977 — budova sýpky po adaptaci předána k užívání mysliveckému sdružení.

Na plenární schůzi v roce 1977 byl vznesen požadavek o nekuřáckou pauzu v době podávání jídel
11—13 hodin v restauracích v Dobré. Odpověď vedoucího: Připomínka je zbytečná, v restauraci
U oráče se v tu dobu nekouří už dávno.

Kontrola 23. října 1986: V restauraci U Oráče patřící Beskydským hotelům a restauracím (BHaR)
byly v roce 1986 zjištěny závady: WC znečištěné, uniká voda, části světel schází, sklad špinavý,
v každém rohu smetí, dvě ledničky mimo provoz, v kuchyni není oddělen prostor pro čistou a
špinavou práci, nepořádek, osobní oděv, špinavé hadry na knedlících, nedostatečně větráno,
špinavo — bloková pokuta 100 Kčs (tj. asi 1050 Kč). »Oráč« je na tom ze všech zařízení ve
střediskové obci nejhůře, hrozí mu uzavření. Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

Státní okresní archiv Frýdek–Místek, MNV Dobrá, zápisy ze zasedání rady a pléna MNV Dobrá.
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MUDr. Iva Kučerová – Dětský lékař Dobrá 
Změna ordinační doby

Ordinace praktického lékaře pro dospělé  
– MUDr. Petr Moravec

Změna ordinační doby od 1. 1. 2017

20. 1. 2017 pátek 7.30 - 9.00 hodin.

Pondělí   7.00 – 9.00   pro objednané
   9.00 – 12.00

Úterý  12.00 – 16.00
  16.00 – 18.00  pro objednané

Středa   7.00 – 11.00
  11.00 – 13.00 pro objednané

Čtvrtek   7.00 – 12.00
  12.30 – 15.30

Pátek   7.00 – 12.00

Provozní doba: po, st, čt, pá od 6.30 hodin, út od 11.30 hodin

Odběry krve denně, kromě úterý, od 6.30 – 8.45 hodin.

Daruji 3 letou fenku Labradora

Hodná, neublíží, má ráda děti. Potřebuje vedení a pozornost. 
Daruji i potřebné vybavení pro chov pejska. Info na tel.č. 737 469 629.



NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Nabízím pronájem  
bytu 1+2 v Dobré,  

v rodinném domě poblíž školního hřiště.
Kontakt: 724 074 004.
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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
  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 © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 6. 2. 2017 do 12.00 hodin.

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré

 zimní období (listopad – duben) letní období (květen – říjen)

středa 12.00 – 15.00 hodin 14.00 – 17.00 hodin
pátek 12.00 – 15.00 hodin 14.00 – 17.00 hodin
sobota   9.00 – 12.00 hodin   8.00 – 12.00 hodin








