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Slovo starosty
Vážení občané,
v pondělí 10. června proběhlo ve společenském sále 4. jednání Zastupitelstva
obce Dobré. Jak jsem Vás již informoval,
na programu bylo mimo jiné schválení
hospodaření obce za rok 2018, návrhy na
ocenění občanů Cenou obce za rok 2018
a další. O všech přijatých usneseních se
můžete informovat na našem webu: http://
www.dobra.cz/obec-dobra/samosprava/
dokumenty-ke-stazeni/usneseni-zastupitelstva/.
V roce 2018 naše obec hospodařila
s příjmy v celkové výši 62 909 798,05 korun a výdaji ve výši 76 994 272,27 korun.
Rozdíl byl krytý kladným zůstatkem na
účtu obce Dobrá z minulých let. Kontrolu
hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, konkrétně zaměstnanci
Odboru kontroly. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Poděkování maminkám – Den matek jsme oslavili v neděli 12. května. Celá
akce proběhla ve Společenském sále ZŠ
Dobrá, pod patronací Komise pro kulturu
a školství. Maminkám a babičkám připravily krásné kulturní pásmo děti z mateřské
a základní školy, samozřejmě pod vedením
svých učitelek. Všem vystupujícím i organizátorům moc děkuji.
V sobotu 18. května se uskutečnil
5. ročník DOBERSKÉ PĚTKY . Celého běžeckého závodu se letos zúčastnilo
celkem přes sto závodníků. Chtěl bych poděkovat Komisi pro sport a volný čas za

perfektní zajištění celého závodu, hlavně
jejímu předsedovi Ing. Janu Gryžboňovi,
ale i všem dalším členům a dobrovolníkům.
Jsme opravdu rádi, že si tento závod získal
takovou oblibu a děkuji všem účastníkům
za vytvoření perfektní atmosféry. Výsledky si můžete prohlédnout na našem webu
v sekci Aktuality.
Neděle 1. června odpoledne patřila
v naší obci nejmenším a jejich rodičům.
V areálu školního hřiště se odehrál Pohádkový dětský den. Počasí se letos vydařilo,
sluníčko připalovalo a naši nejmenší si tak
naplno užívali soutěží a her s pohádkovou
tématikou. Všechny soutěže probíhaly na
multifunkčním hřišti. Děti měly možnost
se také projet na koních. Poděkování patří
Komisi pro kulturu a školství, pod vedením
Ing. Ludmily Baranové, za vynikající organizaci. Všem pohádkovým postavám velmi
slušely skvělé převleky. Na konci všech soutěží dostali malí účastníci sladkou odměnu.
Letošní oslava byla zakončena promítáním
díla filmového kouzelníka Karla Zemana:
Cesta do pravěku. Doufáme, že se celý
program hlavně dětem líbil a už se těšíme
na další akce pro děti.
Našim školákům již brzy začínají zasloužené letní prázdniny a také dospělým
se přiblížilo období letních volných dnů.
Dovolte, abych Vám všem popřál krásné
a slunečné léto a mnoho příjemných prázdninových a dovolenkových zážitků.
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Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Oslavy konce druhé světové války
– „Rytíři nebes“ – 4. květen 2019
Sobota 4. května 2019 byla dnem Oslav
v naší obci.
Již pátý ročník Oslav konce druhé světové války
s podtitulem „Rytíři nebes“ přilákal do areálu
U medvěda spoustu návštěvníků. Počasí akci
příliš nepřálo, proto jsme s obavami očekávali, zda se na nebi nad Dobrou objeví pět let
vyhlížené stíhačky. Objevily se…
O nich a peripetiích a snahách vedení obce
a spřátelených osob „je tady konečně mít“ s dovolením píši na jiném místě Doberských listů.
Oslavy začaly vzpomínkovým aktem u památníku občanům, kteří položili život ve válečných bojích na území naší obce. V 9 hodin
jsme spolu s přítomnými občany zavzpomínali, vzdali čest za přítomnosti skautské
hlídky ze skautského oddílu Doberčata ve
svátečních stejnokrojích, položili květiny
a minutou ticha si připomněli hrůznost všech
válek a jejich obětí.
Tradičním „tahákem“ Oslav bývají letecké
souboje. Letos se na nebi utkal trojplošník
s dvojplošníkem. Jejich show byla doprovázena pyrotechnickými efekty na zemi, vyvrcholením bylo napadení starého vojenského
automobilu. Ten pod palbou z letadel začal
dokonce hořet! Razance výbuchů a živá ukázka vyskakujících osob z hořícího automobilu
znásobila už tak velký zážitek návštěvníků.
Opět jsme mohli spatřit něco nového, něco
v Dobré dosud neviděného.
Nebe nad areálem U medvěda nepatřilo jen
těmto strojům, prezentoval se také pilot s velmi známou stíhačkou JAK-3 a pokud bylo

nebe volné, využívala toho společnost, jež
nabízela vyhlídkové lety vrtulníkem.
Velmi si vážíme aktivního přístupu všech složek Integrovaného záchranného systému
Moravskoslezského kraje k našim Oslavám
– prezentují se od prvního ročníku svou technikou i dovednostmi.
V rámci Oslav mohli návštěvníci akce opět
spatřit členy Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje z hasičské stanice
Nošovice v akci, sledovali techniku vyprošťování osoby z vraku automobilu, aktivně se zajímali o vystavenou techniku, vznesli spoustu
dotazů na věci, které je zajímají.
Program Oslav bývá připravován s výrazným
časovým předstihem. Velmi si vážíme přístupu
a vynaloženého úsilí velitele hasičské stanice
Nošovice pana npor. Mgr. Davida Hrbáčka. Ten
navíc umožnil moderátorovi akce a našemu
obecnímu fotografu vyjet nahoru nad areál
v záchranném koši vozidla určeného k zásahům při požárech vysokých budov. Děkujeme.
Opět po roce mohli všichni návštěvníci akce
spatřit naši policii „v plné parádě“ – jednak
díky dovezené technice, jednak díky akční
ukázce práce psovoda se svým svěřencem.
Přítomní zájemci z řad návštěvníků, mladí
i staršího věku, se mohli seznámit s vystavenou technikou, poslechnout si komentáře
přítomných policistů, na všechno, co je zajímalo, se zeptat.
Příslušníci Policie České republiky se stali
nedílnou součástí Oslav a spolu s dalšími zástupci Integrovaného záchranného systému
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MSK měli významný podíl na úspěchu celé akce.
Naše poděkování náleží policistům Obvodního oddělení PČR v Nošovicích, zejména
pak npor. Mgr. Bc. Jiřímu Řehovi, vedoucímu
oddělení.
Jsme moc rádi, že díky pětileté historii Oslav
jsme získali možnost nazývat je „Dnem se
složkami Integrovaného záchranného
systému Moravskoslezského kraje“. Obec
Dobrá se tak přiřadila jako třetí k městům
Frýdek-Místek a Třinec. Tento název si mohla
nárokovat obec Nošovice – stanice IZS MSK
– ale akce se koná na katastru obce Dobrá,
proto jsme jej získali my(!).
Armáda České republiky byla v letošním
roce zastoupena „jen“ stánkem Rekrutačního
střediska Ostrava. Vojáci nestačili odpovídat
na zvídavé otázky zejména mladších hochů
a museli přislíbit účast dalších armádních
složek v roce následujícím. Děkujeme.
Na ploše před areálem mohl návštěvník spatřit vojáky v dobových uniformách, seznámit se s tehdy užívanými zbraněmi, projet
se v obrněném transportéru OT-64 nebo
„prolézt“ tank T-72. Tematicky zaměřenou
ukázkou se návštěvníkům představili členové
zájmového spolku z Dolní Lutyně oblečeni
do uniforem a výstroje Rudé armády, Wehrmachtu nebo SS.
Z výše uvedeného textu jste asi pochopili, že
program Oslav probíhal současně v areálu,
ale také mimo něj. Právě prostor vně areálu
se změnil – bylo zde poprvé v historii vystavěno pódium a na něm se střídali tanečníci,
zpěváci, kapely a odehrály se též historicky
převratné a obdivuhodné záležitosti.

Čím začít? Začnu právě jimi – z mého pohledu – velmi zajímavými událostmi, které
povýšily úroveň akce zase o třídu výš. Organizace Hravý klaun nás – hlavního pořadatele, tedy areál U medvěda a obec - navedla
na myšlenku nezištné pomoci postiženému
mladíkovi. Ano, naše Oslavy získaly s pátým
ročníkem punc charitativní akce. A právě
v rámci kulturního programu na velkém
pódiu se odehrála ona krásná chvilka, kdy
zástupci obce a Hravého klauna předali dotyčnému mladíkovi šek na 30000,- Kč. Tato
zcela nová zkušenost orosila dojetím mnohé zraky přihlížejících návštěvníků, neboť
oni byli rovněž přispěvovateli zakoupením
vstupenek.
Některé kapely se úplně vzdaly svého honoráře. Tady mohu hrdě jmenovat naši mladou
kapelu Náhoda, která se skládá ze současných a bývalých žáků ŽS Dobrá a hraje ve
složení Nela Žáková, její starší sestra Natálie, Michal Bojko, Jakub Sklář a Dominika
Žváková, frontwoman kapely. Děkujeme za
vystoupení a za krásné gesto pomoci.
A ještě jednou byla v „hlavní roli“ naše škola,
spíše její někteří žáci a žákyně, kteří se na
podzim přihlásili do neskutečně odvážné
akce s názvem „Škola tančí a hraje rock“.
Děti poctivě cvičily písně známé kapely AC/
DC, pod vedením hudebních lektorů otce
a syna Býmových. Každý pátek v hudebně
školy dělaly krůčky, pak i kroky k tomu, aby
byly schopny písně se naučit, zahrát jako
kapely a zazpívat je. Klobouk dolů před nápadem paní Vlaďky Klempové, před dětmi
a před vedením školy a učiteli a také, samozřejmě, rodiči. Děti na Oslavě vystoupily na
opravdovém pódiu, byly skvělé a zaslouženě
sklidily velké ovace.
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A v jakém složení se děti představily?
Tanec: Eliška Krejčí, Blanka Žurková, Anežka Žurková, Víťa Petroš, Eliška Žurková,
Hana Skripková, Simona Tvarůžková, Lucie
Kočvarová
Zpěv: Klára Stuchlíková, Karolína Hromjáková, Eliška Žurková, Bára Sobková, Bára
Dudková, Vít Kuliha, Klára Bollogová
Klavír: Adéla Davídková, Michal Křibík, Petra Kachtíková
Flétna: Lucie Bjolková
Bicí: Vojta Sameš, Patrik Žvák
Trubka: Jan Sobek
Kytara: Markéta Korbelová, Eva Dřízgová,
Matěj Chovanec
Moc děkujeme za odvahu, píli a talent.
Program na velkém pódiu začali svým vystoupení revivaloví hudebníci Carlos Santana Tribute Bandu a zakončili jej AC/DC
Czech revival band. Takže nejen vojenstvím
žil prostor před areálem, zněla zde i hudba
a k vidění byl i tanec.
A co bylo v prostoru před areálem ještě k vidění? Opravdovým lákadlem pro děti od tří
do deseti let byla velká překážková dráha,
kterou připravila i obsluhovala celá řada lidiček z organizace Hravý klaun. Děti stály
fronty, aby se dostaly k jednotlivým úkolům,
dostaly za jejich absolvování klaunské peníze
a ty proměnily v klaunském stánku za velmi
vkusné a pěkné dárky. Povedená zábavy, díky,
Hravý klaune.
Uvnitř areálu bylo v permanenci nejen malé
pódium, ale také tenisové kurty. Na pódiu i na
kurtech se představili naši judisté. Nejprve
předvedli několik svých nacvičených sestav,
poté se věnovali zájemcům o opravdové judo

a v rámci workshopu je učili spoustu chvatů
a úchopů. Jsme moc rádi, že můžeme dát judistům z oddílu JUDO Beskydy na obecních
akcích prostor a jsme ještě raději, že nikdy
nezklamou a odnesou si zasloužený potlesk.
Ukázky předváděly děti pod vedením trenéra
Jaroslava Kolouška a Pavly Prőllové.
Oliver Kohut, Lukáš Weissman, Antonín Kubíček, Amálie Danková, Andrea Ramíková,
Denisa Švrčková, Václav Klepáč, Adam Siuda,
Martin Jež, Vojtěch Ramík, Adéla Davídlková. Mladí sportovci, děkujeme.
Malé pódium a travnaté okolí přímo vybízelo
k odvážným kouskům parkouristů. A budete
se asi divit, ale mnoho kluků si chtělo zkusit něco z jejich umění. Na kurtech si mohly
děti vyzkoušet baseball i tenis a naši skauti
i letos přispěli se Stezkou odvahy pro děti
menší i větší. Některé úkoly byly tentokrát
docela obtížné a děti si jejich splněním zasloužily sladkou odměnu – za přípravu balíčků děkujeme paní Nadě Hadaščokové a jejím
nejbližším.
Poděkování si zaslouží Denisa Chroboková, Jan Březina, Jakub Tománek, Markéta
Gryžboňová, Michael Kroček, Viktorie Skotalová, Vojtěch Mališ, Vladana Urbancová,
Vojtěch Turoň a Marie Stýskalová ze skautského oddílu Doberčata.
Dalším spolkem, který se pravidelně prezentuje v rámci Oslav, je Modelářský klub
Dobrá. Ve svém stanu vystavovali jeho členové svá díla, odpovídali na zvídavé otázky
mladších i starších návštěvníků, pyšnili se
složenými modely. Kdo z modelářů se akce
zúčastnil a zaslouží poděkování? Vladislav
Blahuta, Veronika Blahutová, Jindra Janošec
(RC létání), Petr Čermák, Martin Holek z řad
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dospělých a dále mládež: Karel Sobek, Michal
Janošec, Ondra Kocián, Tomáš Anděl a Jakub
Vantuch.
To ale nejsou zdaleka všichni z naší obce, kteří nějakým způsobem přispěli ke zdárnému
průběhu letošních Oslav.
Nemohu zapomenout na naše hasiče. Členové Sboru dobrovolných hasičů Dobrá působí na Oslavách vždy jako povinná hlídka,
ale neváhají odpovídat na dotazy, podávají
informace o své práci, o zásazích, a jsou významnou složkou mezi „vystavovateli“ Letos
se akce zúčastnili Petr Carbol, Karel Mikoláš,
Ladislav Krištof, Radim Burger, Martin Sikora, Patrik Mikoláš, Aneta Kiszová, Simona
Řízková a Margareta Baranová.
Aktivní částí SDH Dobrá jsou mladí hasiči.
Letos jim byla nabídnuta možnost předvést
svoje umění široké veřejnosti i v rámci programu Oslav. Připravenou, a poměrně vysokým
plamenem šlehající dřevěnou hranici zvládli
uhasit ve velmi rychlém čase a s bravurou.
Jen tak dále, mládeži! Na přípravě a samotném hašení se podíleli Michal Burger, Jakub
Špaček, Nela Bednárová, Markéta Snášelová,
Jan Mikoláš, Tomáš Gavenda, Ondřej Nováček a Denic Messing.
Dětem i dospělým členům SDH Dobrá patří
naše velké poděkování.
Každá taková akce musí mít řád a smysl – a to
zde nechci psát o dlouhých přípravách několik měsíců před jejím konáním. Návštěvníci si
mohli zakoupit vstupenky buď v předprodeji,
nebo přímo na pokladnách v areálu. A zde
si velmi zdatně vedli členové našich komisí
(zdůrazňuji slovo komisí, neboť se aktivně
zapojili členové hned několika komisí) a bez
problémů zvládli svou někdy nelehkou roli.

Pokladny letos obsluhovali Petra Sekaninová,
Petr Mališ, Renata Friedlová, Pavel Baran,
Ivona Sikorová, Radek Václavík, Drahomíra
Gryžboňová, Ludmila Pohludková a Libor
Kohut. Děkujeme, dámy a pánové.
V týdnu před konáním Oslav každý rok zahlédneme známé tváře z obecního úřadu.
Pavel Peterek se stará o návoz laviček, stolů,
dopravních značek, spolu s ním spolupracuje
Josef Hajfler se svými pracovníky, nad vším bdí
Tomáš Chýlek, s přípravou pomáhají také Eliška Andrlová, Martin Majer a Jana Kolářová.
Bez jejich nezištné pomoci by akce nemohla
mít tak vysokou úroveň. Děkujeme, kolegové.
A ještě jedna skupina lidiček nemůže být opomenuta. Já osobně jim říkám „organizační
složka“. Mým osobním asistentem bývá Dalibor Hájek a letos pracovní skupinu tvořili
Petr Hadaščok, Josef Studenič, Marco Nicita,
Lukáš Mitura, Ondřej Menšík. Mladí muži
toho měli na starost opravdu hodně a vedli si
znamenitě a já jim všem, včetně vedoucího,
opravdu moc děkuji.
Pokračuji v děkování. Ne, nezapomněl jsem
na Kubu Milatu a jeho pomoc s umístěním
(i s pozdějším odstraněním) vraku auta, který
se stal součástí ukázky práce profesionálních
hasičů. Kubo, děkuji a věřím v další spolupráci.
Kdo si oblíbil moderátora Rádia Čas Honzu
Gavelčíka, setká se s ním za pár měsíců na
Velké Doberské, konkrétně 7. září 2019 – na
Oslavách musel zvládnout i novinku v podobě
velkého pódia a už i bez něj bývá program náročný. Pořád se něco dělo ve vzduchu, v areálu, na kurtech, mimo areál… a obsáhnout to
všechno a doprovodit mnohé aktivity zasvě-
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ceným komentářem – klobouk dolů, Honzo.
A poslední poděkování směřuje k manželům Silvii a Františku Jelénkovým. Poslední
jen pořadím, nikoliv významem. Oba spolu
s dalšími zaměstnanci areálu U medvěda
i společnosti JEWA připravují spolu s obcí
akci každý rok. Letos tomu tak bylo popáté
a každý rok se snaží přijít s něčím novým.
Každý rok – i přes finanční podporu obce
Dobrá – jdou do velkého rizika. Akce tohoto
typu si sama musí budovat svou pozici, letos
se to podařilo opravdu výrazně – z akce se
stal Den se složkami Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského
kraje, podpořily ji slavnostním přeletem
stíhačky JAS-39 Gripen. Další významnou,
lidsky krásnou novinkou bylo charitativní
zaměření akce a na částce se samozřejmě
podíleli také majitelé areálu U medvěda.

Velký dík Silvii a Františkovi, velký dík také
všem zastupitelům obce Dobrá za podporu
tak významné akce, která přerostla náš mikroregion a láká návštěvníky ze širokého okolí.
A na závěr? Možná jsem nepopsal vše, co se
v sobotu 4. května 2019 odehrálo během
Oslav konce druhé světové války, možná jsem
někomu opomněl oficiálně poděkovat (za to se
omlouvám), možná jsem někoho nalákal k návštěvě této akce v příštím roce, nebo k účasti
na nějaké další akci, kterou pořádá obec prostřednictvím komisí – ale jsem moc rád, že se
do akce zapojilo (aktivně a s chutí) tolik našich
občanů, včetně mladých lidí a dětí.
Jen ať nám to všem společně vydrží, jen ať
nás to baví!
Děkuji.
Milan Stypka

Jedeme do Ochodnice!
Před několika dny jsme obdrželi pozvánku
k účasti na tradičních Folklórních slavnostech
v naší spřátelené obci Ochodnica.
V neděli 7. července 2019 se v tamějším
přírodním amfiteátru uskuteční další ročník
přehlídky tanečních i pěveckých souborů, dechových hudeb z Ochodnice a blízkého okolí.
Je objednána přeprava autobusem s kapacitou 45 míst.
Termín zájezdu: 7. červenec 2019 /neděle/
Trasa: Dobrá - Ochodnica (SK) - Dobrá
Místo odjezdu: naproti budovy Základní
školy Dobrá (směr park)
Čas přistavení: 10.45 hodin
Odjezd autobusu: 11.00 hodin

Odjezd z Ochodnice: cca v 19-20 hodin (na
základě dohody účastníků s řidičem).
Zájemci, obraťte se, prosím, na paní Drahomíru Gryžboňovou, tel.: 724 074 004 nebo
pana Čeňka Juřicu, tel.: 603 306 814.
Nahlaste své jméno, příjmení, adresu a rodné
číslo (kvůli pojištění při cestě do zahraničí).
Kapacita zájezdu činí 45 osob – kdo ví, že
chce být u toho a do Ochodnice se letos podívat, ať neváhá a kontaktuje osoby na uvedených telefonech.
Na viděnou v Ochodnici!
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Chraňte si svůj majetek
Není tomu tak dávno, obrátil se na mě jeden
z občanů s informací, která nepopisovala
právě nejveselejší chvilky v životě člověka.
Jednalo se o sérii krádeží majetku ze zahrad,
kůlen, přístavků, zahradních domků v lokalitě
u nádraží ČD.
Jedné noci z pátku na sobotu se zahradami
„prošla“ parta lapků a brala, co ve tmě v zahradách našla. Výjimkou nebyly ani kabely
čerpadel, pracovní náčiní, nářadí.
Vzniklá škoda v takových případech nemusí
být velká, ale psychická újma ze skutečnosti, že se mi někdo v noci prochází po zahradě
s úmyslem mi něco ukrást, to je horší.

Jen Vás chci nabádat k tomu, že někdy nestačí zkontrolovat navečer jen hlavní dveře,
nebo dveře zadní (do zahrady), ale je třeba
se projít ke kůlně, domku na nářadí a všude
tam, kde máte něco, co se může jinému (zadarmo) hodit.
A děkuji dotyčnému občanovi za to, že si
nenechal tak důležitou informaci pro sebe,
zejména v době, kdy se každý snaží starat se
právě hlavně o sebe a okolí jej nezajímá. Buďte, prosím, pozorní a můžete pomoci nejen
sobě, ale i sousedovi.
Milan Stypka

Jak se shánějí Gripeny…
Dalo by se krátce odpovědět, že… snadno.
Ale trvá to někdy i pět let.
Ano, hned při pořádání prvního ročníku
jsme chtěli v rámci Oslav konce druhé světové války prezentovat složky Integrovaného
záchranného systému (IZS) a Armády ČR. Se
složkami IZS nebyl problém, armádní velitelé
naši snahu pochopili o další roky později. Ale
již od první myšlenky, kterak akci pojmout
a čím její program doplnit, aby se neodehrály
jen letecké souboje v oblacích, ale bylo se na
co dívat i dole na zemi, jsme mysleli na nejen
na početnou účast armádních složek, ale zejména na slavnostní přelet stíhacích letounů.
Na konci roku 2014 jsme poprvé – jako
zástupci vedení obce – adresovali ministru
obrany České republiky a náčelníku Generálního štábu Armády České republiky žádost

o podporu akce přeletem stíhaček. Dopis
zůstal bez odezvy s tím, že o takovou podporu musíme žádat podstatně dříve, aby ji bylo
možno zahrnout do letových plánů. Pochopili jsme… a další rok žádali s dostatečným
předstihem – odpovědí nám byla skutečnost,
že v republice se koná x větších akcí, které si
podporu stíhaček zaslouží víc (v překladu:
„až budete se svou akcí známější a větší, přiletíme“). Samozřejmě jsme se snažili a žádali
každý další rok, ovšem bezúspěšně.
A teď vám to, čtenáři, bude připomínat pohádku.
Kde se vzal, tu se vzal, v areálu U medvěda se
v rámci jednoho z ročníků akce objevil tajemný podplukovník, veterán z Kosova a dalších
destinací, pilot, letec… nějakým způsobem
jsme k sobě našli cestu a ejhle, pan, nyní už
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plukovník, se dokonce představil v loňském
roce při vzpomínkovém aktu u památníku
padlých občanů ve své parádní uniformě! Atmosféra fotografií se výrazně změnila a v uniformách nebyli už jen skauti jako čestná stráž,
ale také pilot, letec, plukovník.
A z pohádky zase do reality. Ani na sklonku minulého roku jsme nemarnili čas a naši
žádost o podporu akce přeletem stíhaček na
velitelství vojenského letectva zaslali. A stalo
se něco výjimečného (aspoň pro naši obec
a obce podobného typu…), neboť jsme obdrželi dopis s informací, že 4. května 2019
v den Oslav konce druhé světové války přeletí přesně v 9 hodin letka dvou stíhacích
letounů JAS-39 Gripen nad centrem obce.
Měsíc před dnem D se telefonicky ozval
zmocněnec velitele štábu s tím, že vše platí
a bude záležet jen a jen na počasí, zda stroje
z Čáslavi vyletí… ale to mi prý řeknou v 8 hodin v den D sami piloti.
Mohu vám říct, že po zkušenostech s léty minulými, kdy jsme hrdě avizovali přelet stíhaček a ony se neobjevily, nevěřil jsem tomu ani
tentokrát.

V sobotu 4. května zrána nebylo vůbec dobré počasí a já jaksi nedoufal, že se mi jeden
z pilotů ozve a potvrdí start – a on se ozval
a potvrdil, že sedí v kokpitu stíhačky a letí směr
Dobrá!
Podařilo se a obě stíhačky se objevily přesně
v 9 hodin nad našimi hlavami, pak se obrátily a přeletěly – přesně podle domluvy – ještě
jednou.
Naše akce tak dostala punc akce kvalitní, ne
bezvýznamné, a byli tak odměněni všichni,
kteří ji vymysleli, podpořili a se svou podporou vytrvají i v dalších ročnících.
A pan plukovník bude muset s pravdou ven
– jestli to nebyl právě on, kdo se nakonec
po pětiletém snažení nezasloužil o Gripeny
v Dobré. Až s ním budu, zeptám se ho.
P.S. Máte-li ve svém telefonu natočené video
nebo nějaké fotky Gripenů v Dobré, rádi je
zveřejníme na obecním webu i oficiálním fb
profilu obce.
Milan Stypka

Vážení občané,
v obci Dobrá bude probíhat revize katastrálního operátu.
Princip revize katastrálního operátu je dát do souladu skutečnost se stavem, který je
evidován v katastru nemovitostí. Stručná prezentace postupu revize za účasti pracovníků Katastrálního úřadu Frýdek-Místek se uskuteční v pondělí 24. 6. 2019 v 16:00
v sále Základní školy v Dobré.
Jelikož terénní práce budou probíhat za účasti vlastníka a pracovníka Katastrálního
úřadu, je velice vhodné se prezentace osobně zúčastnit.
Při setkání Vám budou k dané problematice zodpovězeny Vaše dotazy.
Markéta Řízková, referent správy majetku a investic
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Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
– o státních svátcích v měsíci červenci
Pátek 			5. 7. 2019
Sobota			6. 7. 2019		

ZAVŘENO
ZAVŘENO

Místní poplatky
Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440,- Kč.

			
Osvobozeni od poplatku jsou:
				

Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
- děti do věku 10 let včetně
- občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatek je možno uhradit během během května až do konce září 2019.
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. 2019

POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA oproti minulým letům u poplatku za odpady
Poplatníci, kteří mají nárok na osvobození či úlevu od poplatku za odpady a budou chtít tento nárok uplatnit, napsat žádost o poskytnutí osvobození či úlevy, a ne jen tuto skutečnost doložit,
jak tomu bylo doposud. Pokud takto neučiní do 15 dnů ode dne, kdy nárok na toto osvobození
či úlevu vznikl, pak tento nárok na toto osvobození či úlevu zaniká.
Kdo nepodává písemnou žádost
1. zákonní zástupci dětí do věku 10 let včetně (úplné osvobození od poplatku)
2. zákonní zástupci dětí od 11–15 let včetně (úleva 50 % z poplatku)
3. občané obce Dobrá starší 80 let včetně (úplné osvobození od poplatku)
4. vlastník stavby určené k individuální rekreaci nebo vlastník rodinného domu, ve kterém není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to v případě, že vlastník nebo alespoň jeden
ze spoluvlastníků má v obci trvalý pobyt. (úplné osvobození od poplatku)
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Kdo musí podat písemnou žádost do 15 dnů
1. studenti, kteří studují a jsou ubytováni mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 měsíců v roce,
maximálně do věku 26 let.
2. všichni ostatní, kteří spadají do skupin v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2017 článek 6. Osvobození a úlevy (vyjímaje těch, kteří jsou uvedeni v předchozím odstavci tohoto textu – Kdo nepodává písemnou žádost)
Žádost o poskytnutí osvobození či úlevy si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Dobrá, kancelář č. 17, kde Vám budou i zodpovězeny dotazy, jak si úlevu, či osvobození vyřídit, a hlavně kdy,
což je nejdůležitější.
Informujte se s dostatečným předstihem, ať o svou možnost úlevy, či osvobození od poplatku
za odpady nepřijdete.

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. 5. – 25. 5. 2019
Výsledky hlasování na území obce Dobrá
Celkový počet voličů:
Počet vydaných úředních obálek:
Počet platných hlasů:
Volební účast v %:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2 560
783
775
30,59

Klub angažovaných nestraníků
Strana nezávislosti ČR
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Národní socialisté
Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament
Česká str.sociálně demokrat.
Romská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
Koalice DSSS a NF
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Koalice Rozumní, ND
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
- 10 -

0
1
1
0
84
7
30
0
57
0
0
13
1
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14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

NE-VOLIM.CZ
Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
Koalice ČSNS, Patrioti ČR
JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.
PRO Zdraví a Sport
Moravské zemské hnutí
Česká Suverenita
TVŮJ KANDIDÁT
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA
Demokratická strana zelených
BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Alternativa pro Česk. rep.2017

0
0
4
0
0
4
0
0
1
15
6
40
82
106
0
185
0
4
0
2
0
5
2
0
122
3

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2019
1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019 – příspěvky v tyto termíny je možné zasílat vždy
pouze do 12 hodin.

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2019 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin,
tj. 3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11. a 4. 12. 2019 v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.
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Poděkování
patří Komisi pro občanské záležitosti při Radě obce Dobrá za pěkné zážitky
pátečního odpoledne při Setkání jubilantů
obce Dobrá, dne 17. 5. 2019, konané ve
společenském sále ZŠ v Dobré.
Je smutné, že z počtu 80 pozvaných
se nezúčastnila ani polovina občanů. Ti,
co neprojevili zájem o účast na této akci,
přišli o hodně. Byli jsme poctěni milým programem dětí z mateřské školky, výborným

pohoštěním, včetně živé hudby, vzpomínkovými filmy a prohlídkou naší krásné základní
školy. Nakonec nám předali hlavní představitelé obce malý dárek, čímž jsme byli
potěšeni.
Bylo tam dobře, moc se nám tam líbilo
a ani se nám nechtělo jít domů.
Všem těm, co se o nás tak dobře starali,
patří velké poděkování
Vojtěška Gavlasová

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17-18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.

Zahrádkáři informují
Český zahrádkářský svaz věnuje mimo
jiné také pozornost pěstování květin a jejich
využití pro květinové dekorace. Pro své členy
pořádá floristické kurzy s různým zaměřením
i floristické soutěže, ve kterých pak mohou děti
(kategorie mladší žáci), studenti (kategorie
junioři) a dospělí (kategorie senioři) změřit své
znalosti a dovednosti v této tvůrčí disciplíně.

Okresní kolo floristické soutěže – vyhlášení výsledků

Okresní kolo floristické soutěže – miska (H. Gregorová)

Okresní kolo floristické soutěže ČZS proběhlo několik dní před Velikonocemi, a to
11. dubna. Soutěžním úkolem bylo uvázat kytici a připravit vypichovanou misku s velikonoční tématikou. Je potěšující, že dvě první místa
v tomto kole obsadili zástupci ČZS z Dobré,
a to Hana Gregorová v kategorii senioři a Alexandra Gregorová v kategorii mladší žáci.
- 12 -
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Na okresní kolo této soutěže navázalo dne
30. května zemské kolo, které tradičně proběhlo v Prostějově a úkolem bylo uvázat dárkovou
kytici a připravit vypichovanou misku. Za
Dobrou soutěžila Alexandra Gregorová, která
v konkurenci žáků z celé Moravy obsadila 1.
místo a postoupila tak do národního kola floristické soutěže, která proběhne letos v červenci
v rámci výstavy Květy v Lysé nad Labem.

pohádkovým příběhem Alenky v říši divů
a úkolem pro žáky bylo uvázat kytici pro Alenku, připravit košík pro Kloboučníka a přizdobit hrnkovou květinu pro Bílou královnu.
Alexandra Gregorová obsadila v jednotlivých
kategoriích 1. -3. místo a v celkovém pořadí
skončila jako třetí.

Zemské kolo floristické soutěže – kytice (A. Gregorová)
Kytice pro Alenku – A. Gregorová

Zemské kolo floristické soutěže – miska (A. Gregorová)

Alexandra Gregorová se díky účasti v loňském kole floristické soutěže ČZS nominovala k účasti v soutěži profesionálních floristů
Děčínská kotva. Letos poprvé na této soutěži,
která je jinak určena pouze pro profesionální floristy, soutěžili díky podpoře ČZS také
mladší žáci do 15 let. Téma žákovské soutěže
na letošní Děčínské kotvě bylo inspirováno

Košík pro Kloboučníka – A. Gregorová
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Na tuto soutěž se žáci připravovali na
dvou soustředěních organizovaných ČZS
v Praze a sami si museli zajistit pomocný
materiál pro dekorace. Čas a úsilí věnované
soutěži určitě stálo za to – žáci mohli vidět
práce profesionálních floristů a vychutnat si
krásnou atmosféru celé soutěže, která letos
nesla název Snová.
Za organizaci ČZS V Dobré Karel Pastor

Přízdoba hrnkové květiny pro Bílou královnu – A. Gregorová

Sportovní komise Rady obce Dobrá
Ohlédnutí za 2. výšlapem
doberských turistů,
tentokrát jsme v sobotu 25. 5. 2019 navštívili rozhraní 3 zemí, česko-slovensko-polské pomezí, Hrčavu a Gírovou, počasí
nám bylo nakloněno a užili jsme si krásný
slunečný den na horách. Za sportovní klub
děkuje zúčastněným doberským turistům
a těším se na další túru na podzim
Renata Friedlová
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Cyklistický výlet
Příznivce cykloturistiky zveme v neděli
23. 6. 2019 na cyklistický výlet, který bude
mít cca 55 km. Z Dobré pojedeme směr Ostravice, dále pod Smrčkem na Čeladnou a po
úbočí Ondřejníku zpět na Frýdek a Dobrou.
Po cestě budeme zastavovat na občerstvení.

Sraz bude v neděli 23. 6. 2019 v 9:30
před vlakovým nádražím Dobrá.
Prosíme zájemce, aby se hlásili na tel.:
775 933 551.
Těším se na vaši účast
Renáta Friedlová,
Sportovní komise Rady obce Dobrá

5. ročník Doberské Pětky
V sobotu 18. května uspořádala komise
Rady obce Dobrá pro sport a volný čas již
5. ročník běžeckého závodu Doberská
Pětka. Celá akce proběhla ve sportovním
areálu na Spartě, kde bylo pro závodníky připraveno zázemí s občerstvením. Doberskou
Pětku provázelo slunečné počasí a přilákalo
na start více než 110 závodníků.
Od devíti hodin se spustila prezentace
jednotlivých kategorií. Jako první startovaly
předškolní děti, které svůj závod na 100 m
zvládly a v cíli byly odměněny „sladkou“
medailí a balíčkem sladkostí.
Na kategorii mladších žáků a žákyň čekala už delší trasa a to 300 m. Mezi chlapci vyhrál Tomáš Sýkora a u dívek Tereza
Hrušková. Následoval start starších žáků

a žákyň. Trasu o délce 1100 m zaběhl nejrychleji Martin Vlk a Karolína Vilčková si
doběhla pro první místo mezi dívkami. Na
juniory čekala trať dlouhá 1,7 km, v kategorii dívek zvítězila opět Karolína Vilčková
a mezi juniory ovládl trať Martin Vlk.

- 15 -

Na půl dvanáctou byl naplánován start
hlavního závodu BĚH LUKÁŠE KUČI O POHÁR SENÁTORA JIŘÍHO CARBOLA na počest mladého běžce z Dobré, který se
svou nemocí bojoval až do konce. Na startu
se seřadilo přes 60 běžců. Mezi ženami, které
běžely trať o délce 3,4 km, si pro vítězství v kategorii do 39 let doběhla Veronika Siebeltová z Frýdku Místku s časem 13:26, kategorii
žen nad 40 let ovládla Ludmila Trávničková
z Frýdku Místku v čase 14:21. Obě závodnice
obhájily vítězství z loňského ročníku.
V mužské kategorii do 34 let doběhl jako
první Jan Adam Tarana, který trať dlouhou
5 km zdolal v čase 19:33. Kategorii muži do
49 let vyhrál Petr Hruška z Vojkovic s časem
19:58, který obhájil prvenství z loňska. Kategorii nad 50 let vyhrál Rostislav Trávníček
v čase 19:34.

Všem vítězům a zúčastněným gratulujeme a těšíme se na další ročník Doberské
Pětky. Na závěr bych chtěl poděkovat paní
učitelce Jarce Matyskiewiczové za vyrobení
krásných medailí pro tři nejlepší závodníky
v každé kategorii. Kompletní výsledky jsou
na www.dobra.cz
Za SKROD – Jan Gryžboň
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Základní škola informuje…
Ekologické akce a projekty v měsíci květnu

PROJEKT VODA V ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ ČLOVĚKA
Ve dnech 15. – 16. května 2019 proběhl na naší škole nový vzdělávací program
v rámci projektu Voda v životním prostředí
člověka s názvem STROM ŽIVOTA. Byl
určen pro žáky sedmých tříd. Projektu se
aktivně neúčastnili žádní učitelé, ale byl připraven a celou dobu veden externími lektory.
Dobrodružný příběh Strom života, díky
němuž žáci formou hry a původního soupeření, které přeroste v kooperaci nutnou
pro zachování vodních zdrojů na planetě,
vstřebávají základní informace o chemických
a fyzikálních vlastnostech vody. Problematika
čistoty vodních zdrojů je v současnosti velmi
aktuální.
A co na program řekli sami žáci?
Program byl zaměřen na ochranu, šetření a odpovědné zacházení s vodou. Žáci byli
rozděleni do 3 týmů a každý z nich musel
splnit 5 úkolů týkající se vody (fyzikální
a chemické pokusy). Snažili se sestrojit
funkční model mlýnského kola, pracovali

s lávovou lampou, čistili vodu pomocí filtrace, vyzkoušeli si lom světla a zvládli i pokus
zvaný karteziánek.
Výukový program nebyl pojat jako klasická výuka, ale vše probíhalo hravou formou. Žáci se vžili do situace, že žijí v pravěku
a jejich kmenu dochází čistá voda a naopak
přibývá té znečištěné. Šaman kmene proto
vyslal bojovníky do říše duchů, kde museli
plnit výše uvedené úkoly a tím obnovit čistotu
pramenu. Cílem bylo zjistit, který duch vodu
znečišťuje a ze země duchů ho vyhnat.
Tento programu upevňoval u žáků nejen
znalosti o vodě, ale také schopnost týmové
spolupráce a zodpovědnost za své rozhodnutí. Na závěr projektu si všichni sedli do
kruhu, zhodnotili, jak se jim projekt líbil, jak
se jim pracovalo a co by pro příště změnili.
Lektoři pak kladli žákům otázky, jak mohou
vodou šetřit a co udělat pro její ochranu.
Květoslava Lysková, garant projektu;
za žáky sedmých ročníků Jan Řeha ze 7. B

BESEDA PLAZI, JAK JE NEZNÁTE
V květnu proběhla i beseda s panem Samuelem Valkem, chovatelem z Nýdku, který
se se svým otcem dlouhodobě zabývá chovatelstvím plazů a hmyzu. Beseda na téma
„Plazi, jak je neznáte“ se týkala stavby těla
plazů, žáci se dověděli i hodně zajímavostí
z jejich života.

Doufám, že vše pak zúročí v hodinách přírodopisu, kdy se o plazech budeme učit. Beseda
byla spojena s ukázkou živých exemplářů hadů,
ještěrů a želv. Žáci se mohli plazů dotknout
nebo si hady omotat kolem rukou či krku. Beseda se setkala s kladným ohlasem nejen u žáků,
ale i u vyučujících. 
Květoslava Lysková
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PROJEKT VODA – DO SKALICKÉ
STRÁŽNICE ZA POKLADEM
Poslední květnovou ekologickou akcí byl
projekt VODA ve čtvrtém ročníku. Tento
projekt probíhal v terénu v okolí řeky Morávky a ve Skalici. Tato oblast je velmi zajímavá
a můžete se o ní dočíst i v řadě pověstí. Podle
jedné z nich je v oblasti Skalické Hůrky zakopán poklad, který stráží drak Ťmok.
Cílem projektu bylo najít poklad
a k tomu, aby se jim to podařilo, musely děti
vyluštit tajenku. Po celé trase žáky čekaly
úkoly, bez jejichž splnění by se k pokladu
nedostali. Museli se seznámit s informacemi

Čtvrťákům se projekt Voda moc líbil a odnesli si mnoho zážitků

Nový vzdělávací program Strom života přinesl dětem
pobavení i poučení

na deseti naučných tabulích v lužním lese
řeky Morávky a trasa pokračovala i vrchem
Skalická Strážnice, ze kterého jsou pěkné
výhledy do krajiny a na panorama Beskyd.
Projekt se žákům líbil, i když cesta byla
mnohdy blátivá. Velkou pochvalu si zaslouží
šest žáků z 9. A, kteří se stali čtvrťákům průvodci tímto projektem. Doufám, že informace, které během projektu získali, zpestří
jejich výuku.
Květoslava Lysková, garant projektu

MasterChef Dobrá 2018/2019
V tomto školním roce se konal první
ročník kuchařské soutěže pod názvem MasterChef Dobrá. O soutěž mezi mladými kuchaři byl obrovský zájem a ke kvalifikaci,
která se konala v prosinci minulého roku, se
přihlásilo 18 dvojic z celého 2. stupně. Do
hlavní soutěže postoupilo celkem 12 dvojic,
na které pak čekalo celkem 5 kol, ve kterých
museli předvádět své kuchařské dovednosti.

Připravovaly se chlebíčky, nápoje, bramborové placky apod. Postupně pak odpadávaly dvojice, které získaly nejméně bodů
v jednotlivých kolech. Do Velkého finále
pak postoupily 3 dvojice, které mezi sebou
bojovaly o stupně nejvyšší.
Na 3. místě se v soutěži umístila dvojice
Klára Zappová a Anna Marie Klusová
z 8. C, ze druhého místa se radovala dvojice
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Vendula Marečková a Markéta Snášelová ze 7. B a absolutním vítězem celoroční
soutěže se staly kuchařky ze 7. B ve složení
Marie Smítalová a Eliška Žurková.
Výkony všech kuchařů a kuchařek byly
vynikající a určitě překvapily. Vítězové na
prvních třech místech byli oceněni věcnými cenami, které sponzorovala komise pro
sport a volný čas obce Dobrá. Děkuji všem
účastníkům soutěže za skvělé výkony a vynikající gastronomické zážitky a obci Dobrá
za finanční podporu.
Jiří Šmahlík

Nejlepší kuchařky byly za své umění náležitě oceněny

Verbalista 2019
Umění dobře hovořit před lidmi patří
a stále více bude patřit k základní výbavě
úspěšného člověka 21. století. Tuto skutečnost si na naší škole velmi dobře uvědomujeme a různé formy řečnických cvičení
a mluvených prezentací jsou pevnou součástí vzdělávacích plánů většiny vyučovaných

Naši mladí řečníci se ve světě rozhodně neztratí

předmětů. Ti nejlepší orátoři pak mají každý
rok možnost popasovat se s náročným programem řečnické soutěže Verbalista.
Také letos se ti nejlepší řečnici osmých
a devátých ročníků sešli ve čtvrtek 9. května
ve školním infocentru, aby přednesli svůj
připravený projev, který v druhém kole doplnili nepřipraveným proslovem na zadané téma. Porota složená z vyučujících
českého jazyka měla těžký
úkol, neboť všichni mladí
mistři slova promlouvali
jako Jan Zlatoústý. Nakonec si vavříny vítězů a pěkné knižní odměny odnesli
Simona Budínská z 9. B,
Martin Prášek z 8. B a Lucie
Miziová z 9. B, která rovněž
ukořistila cenu diváků. Blahopřejeme a přejeme našim
žákům, aby svůj řečnický
talent dále rozvíjeli.
Jan Lörinc
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Branná soutěž Wolfram
15. května se konal 4. ročník branného
závodu pod názvem Wolfram. Akce je organizována Armádou České republiky – Krajským
vojenským velitelstvím Ostrava. Závod je
pojmenován a inspirován největším paravýsadkem za II. sv. války, který se kdy uskutečnil

Oba naše týmy předvedly na branné soutěži Wolfram
nepřekonatelné výkony

na území tehdejšího protektorátu. V oblasti
Nytrové na Morávce byli nasazeni vycvičení
čeští vojáci, aby zde plnili bojové úkoly proti
nacistickému režimu.
Naše škola vytvořila a připravila dva soutěžní týmy, které se skládaly ze tří chlapců
a jedné dívky. Soutěžilo se v rozličných disciplínách, např. základy první pomoci, hod granátem na cíl, bojová dráha, vědomostní test,
střelba ze vzduchové pušky či fyzické testy.
Okresního kola, které se konalo na 7. ZŠ,
se zúčastnilo celkem 10 družstev. Naše škola
zvítězila a zajistila si tak postup obou týmů
do krajského kola, které se uskuteční ve vojenském prostoru Libáva v září tohoto roku.
Vítězné týmy se skládaly z těchto žáků:
1. místo – Dobrá A – Nepožitek Lukáš,
Guziur Ondřej, Mojžíšek Lukáš, Vilčková
Karolína,
2. místo – Dobrá B – Bado Filip, Daniel Zlý, Natálie Majdlochová, Kateřina
Kohutová.
Děkuji všem žákům, kteří se akce zúčastnili a vzorně reprezentovali naši školu na
veřejnosti. V některých soutěžích jsme byli
absolutně nejlepší a zvítězili jsme s velkým
náskokem. V září nám držte palce!
Jiří Šmahlík

Environmentální soutěž „Zlatý kapřík“
V pátek 24. května 2019 proběhl na
Základní škole v Lučině již 6. ročník environmentální soutěže „Zlatý kapřík“. Letos
poprvé se této soutěže zúčastnili i 3 žáci
naší školy. Lucie Hendrychová z 1. A,
Ondřej Bařina z 3. C a Kateřina Marková
z 5. A.

Děti plnily na celkem sedmi stanovištích
úkoly v přírodovědných a praktických znalostech a dovednostech. Vše bylo samozřejmě
zaměřeno na vodní ekosystémy, základní
podmínky života ve vodě a rybolov. Tématem
byly také druhy našich i světových vodních
organismů. Součástí celé soutěže měl být
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i lov ryb udicí na rybnících MO ČRS Lučina,
ale vzhledem k nepřízni počasí musela být
tato část zrušena.
Soutěže se zúčastnilo celkem osm základních škol z blízkého okolí. Ve tvrdé konkurenci obsadili naši žáci pěkné 3. místo.
Získali spoustu nádherných cen, medaile,
pohár a pro školu knižní publikace zaměřené
na lov ryb. Dětem gratulujeme.
Věříme, že v příštích letech počasí vyjde
lépe než letos a že se nám podaří v rybníku ulovit i toho „Zlatého kapříka“. Petrův
ZDAR!
Jiří Nohel

Naši malí rybáři v akci
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Mateřská škola informuje…
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
A je tady červen. Ve vzduchu je cítit blížící se bezstarostné období pro všechny děti školou
či školkou povinné. Je to měsíc dozrávajících jahod, školních výletů a hlavně měsíc, ve kterém
slaví svůj svátek všechny děti. A také slaví svátek tatínkové, abychom na ně nezapomněli…
My se však ještě vrátíme ve vzpomínkách do měsíce května, ve kterém probíhaly následující akce:

PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Stalo se již pravidlem, že před nástupem našich předškoláků do školy si je pozvou budoucí paní učitelky do školy. Děti
se setkaly se všemi ostatními budoucími
prvňáčky přímo v prostorách prvních tříd,
aby se navzájem seznámili.
Paní učitelky si na úkolech v rámci Metody dobrého startu otestovaly, jak jsou
děti připravené na školu a co všechno již
zvládnou.
Předškoláci si již připadali jako opravdoví školáci, všechny úkoly s elánem sobě
vlastním plnili a měli velkou radost, když
je paní učitelky pochválily.

Radost tedy byla oboustranná a my
všem budoucím školákům ze srdce přejeme hodně úspěchů, zdravého sebevědomí a mnoho štěstí na jejich další cestě za
vzděláním.

RYTMY SBĚRNÉHO DVORA
Také letos mezi nás zavítal dětmi oblíbený pan David, který si pro naše děti opět
připravil program v rámci projektu „Rytmy
sběrného dvora.“

Děti opět bubnovaly na sudy, tentokrát
třeba na písničku „Skákal pes.“
Nejprve se však děti a pan David zábavnou formou navzájem představili, tím
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se všichni uvolnili a bubnování mohlo
začít.
Děti si také zahrály na vlastní tělo v rámci body drummingu, rovněž hra na chrastítka vyrobená ze starých plechovek děti
nadchla.

Závěrem si děti v rámci improvizace procvičily zábavné počítání, dynamiku i frázování, zahrály si také například na staré hrnce.
Jak tvrdí pan David – staré a nepotřebné
věci se dají znovu použít, chce to jen trochu
fantazie…

PŘEDSTAVENÍ ŽÁKŮ ZŠ PRO NAŠE DĚTI V SÁLE ZŠ
V rámci oslav Dne dětí nás naši kamarádi ze školy opět pozvali na přehlídku tance
a pohádek do sálu ZŠ.
Tentokrát se nám předvedla děvčata
z prvních tříd se svým úžasným tanečkem
s květinami. Ani chlapci se nenechali zahanbit
a zatančili nám na známou skladbu „Letkis“ se
židličkami a apartními klobouky na hlavách.

Starší děti pak dětem zahrály pohádku
„Perníková chaloupka“ tentokrát s Ježidědkem a „Psí pohádka,“ kterou nám děti zahrály
na závěr svého vystoupení, byla o jedné zakleté princezně.
Děkujeme všem školákům za nádherné
vystoupení, které pro nás společně s paní
učitelkami přichystali

- 27 -

DĚTSKÝ DEN NA ZAHRADĚ NAŠÍ ŠKOLKY
Ještě v poslední den měsíce května proběhl
na zahradě naší školky Dětský den spojený
s pasováním předškoláků. Sluníčko má děti
určitě rádo, a tak se rozhodlo, že bude svítit
a hřát, aby se dětem jejich den vyvedl.
Celou akci zahájila paní ředitelka Bc. Jana
Maďová, která všechny přítomné přivítala
a seznámila je s celým programem tohoto
odpoledne.
Poté vystoupil se svým programem taneční
kroužek pod vedením paní učitelky Mgr. Magdalény Volné. Děvčata, která tento kroužek
celý školní rok navštěvovala, nám předvedla
Kočičí taneček, Tanec berušek a Čokoládový
tanec. Všechny tanečky se přítomným velmi
líbily, což všichni ocenili velkým potleskem.
A na řadu přišlo pasování předškoláků,
kterého se ujali Skřítci v podání paní učitelky
Mgr. Ludmily Sikorové a její kolegyně Lucie
z divadelní agentury Křesadlo.

Předškoláci jednotlivých tříd se postupně seřadili, následně byli pasováni
a v závěru obdrželi šerpu z rukou naší paní
ředitelky, tričko s logem naší MŠ a knížku jako upomínku na MŠ. Tričko a knihu
dětem předávaly paní učitelky jednotlivých
tříd.
Následně se děti rozeběhly na jednotlivá
stanoviště, kde si třeba zaházely míčem na
cíl, prolézaly průlezky, či chodily se zavázanýma očima s rukama na laně a hledaly
zvoneček, aby na něj zazvonily. Po absolvování všech úkolů pak děti obdržely balíček
s ovocem a sladkostmi.
Protože nám počasí přálo, měli všichni
přítomní možnost se občerstvit třeba i výbornou zmrzlinou.
Zkrátka náš Dětský den se opravdu vyvedl a děti odcházely spokojené a také příjemně unavené spolu se svými rodiči domů.

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková
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Doberské judo v akci
Od začátku letošního roku se doberští
judisté předvedli na několika významných
soutěžích doma i v zahraničí a podíleli se
na uspořádaní několika významných soutěží a také soustředění výběru kraje, kterého
se zúčastnil trenér reprezentačního výběru
seniorů.
Největšího úspěchu dosáhla hlavní trenérka Pavla Prőllová, která vybojovala bronz
na Mistrovství Evropy policejních sborů
v maďarském Győru. Úspěšná hlavní trenérka Juda Beskydy byla nejúspěšnější členkou
reprezentace české policie. V těžkém zápase
o třetí místo se střetla s domácí maďarskou
závodnicí. V bouřlivém prostředí zúročila
česká reprezentantka své letité zkušenosti a potvrdila, že dlouhodobě patří k našim
nejúspěšnějším reprezentantkám v judu.
Na svém kontě má dvacet titulů mistryně
ČR, dva tituly policejní Mistryně Evropy,
titul mistryně Evropy v kategorii Masters
a několik dalších světových a evropských
medailových umístění.
V průběhu dubna a května sbírali důležitá medailová umístění také další z Juda

Karolína v boji o bronz na MČR

Karolína Kubíčková – první zprava

Beskydy. Mezi nejcennější patřil bronz Karolíny Kubíčkové na Mistrovství republiky
žen. Tato teprve juniorka o sobě dává vědět
po dlouhodobém zranění kolena. Doberští
se podíleli na úspěchu v krajském přeboru
dorostu, juniorů, mužů a žen v Ostravě. Na
této soutěži vybojovali zástupci klubu šest
titulů přeborníka a stali se nejúspěšnějším
kolektivem soutěže. Přeborníky kraje se ve
svých věkových a váhových kategoriích stali
Karolína Kubíčková, Vojtěch Hronek, Kamil
Kisza, Luděk Kubíček a Barbora Kalenská,
která vybojovala titul v kategorii dorostenek
i juniorek. Stříbro si z této soutěže odvezla
Iveta Kočí. Mezi nejúspěšnější v kraji patří také nejmladší benjamínci, děti do 9 let,
které tvoří početně největší skupinu členské základny. Benjamínci vybojovali medailová umístění na významných soutěžích,
Mistrovství Euroregionu Beskyd, Mezinárodní velké ceně Ostravy, nebo Velké ceně
Kroměříže. Nejúspěšnějšími benjamínky
doberské základny jsou Martin Jež, Václav
Klepáč, Luděk Kubíček, Andrea Ramíková,
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Oliver Tragan, Zdeněk Šimík, František Kozel a další, kteří jsou kvalitní
zálohou pro doplnění žákovských
kategorií v dalších letech. Na předních místech nominace pro účast na
mistrovství republiky v žákovských
a dorosteneckých kategoriích se pohybují další doberští reprezentanti
Luděk, Eliška a Karolína Kubíčkovi,
Vojtěch Hronek, Iveta Kočí, Daniel
Pavlas, Kamil Kisza, Karolína Tararíková, Natálie Majdlochová, Adéla
Davídková, Denisa Švrčková, OndNatálie Majdlochová – vpravo
Pavla Pröllová
řaj Menšík a Adam Siuda.
28. května proběhl poslední trénink Ba- volná místa. Možno využít fondu FKSP zaby-juda a juda pro družinu ZŠ. V průběhu městnavatele.
školního roku si zde děti zdokonalovaly záLETNÍ TÁBOR S JUDEM. TAKÉ
klady gymnastiky a juda. Po prázdninách
bude kroužek juda pokračovat novým ná- JAKO PŘÍMĚSTSKÝ. 18. 8. – 23. 8.
2019
borem.
Klasický táborový program a judo pro
zájemce, kteří si ho chtějí vyzkoušet, nebo
LETNÍ TÁBOR – NEKONEČNÝ
se dále zdokonalovat. Ubytování v prostoMARATÓN. 30. 6. – 10. 7. 2019
Tábor s klasickým programem v krás- rách sportovní haly v Raškovicích. Ještě jsou
ném prostředí Dolní Lomné. Ubytování ve volná místa.
Více na www.judobeskydy.cz
stanech, pro nejmenší v budově. Ještě jsou

Benjamínci klubu
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2. liga družstev 2019
STŘELICE 11. 5. 2019
Ve Střelicích se hráčům BHC Dobrá
povedlo konečně bodovat naplno
K třetímu kolu se naši hráči vydali poprvé ve druhé lize do města Střelice, které
leží u Uničova. Pokud jsme však ještě chtěli teoreticky pomýšlet na finálovou pětku,
museli jsme získat co nejvíce bodů. Naše
sestava byla pohromadě a kompletní: DALIBOR HÁJEK, PETR HADAŠČOK, JIRKA DOHNAL, JOSEF SVOBODA a JAN
BILKO. Chyběli pouze JOSEF STUDENIČ
a ADAM KURÁŇ, kteří dostali v tomto kole
volno. V prvním zápasu nás vyzvali nováčci
soutěže, hráči ze Střelic. Do tohoto kola se
Střelicím vůbec nedařilo, byli poslední v ta-

bulce a na kontě měli
nula bodů. My jsme
jim to trápení chtěli
prohloubit a taky se
to povedlo. Měli jsme více ze hry a poprvé
v tomto ročníku se nám podařilo naplno
bodovat 4:1. V druhém utkání nás čekali
hráči Břeclavi. Tento mladý tým letos šlape

jako hodinky a zaslouženě vedou druhou
ligu. Chtěli jsme předvést to nejlepší, co
v nás je, což se do třetí třetiny velice dařilo.
Vedli jsme už 3:1, ale nakonec jako bychom
se tímto výsledkem ukolébali, přišel zkrat
a body se dělily na obě strany 4:4, což byla
pro nás velká ztráta, nic jiného však nezbývalo a museli jsme bojovat dále. Do odvety
se Střelicemi jsme šli s čistými hlavami, ale
šlo vidět, že ztráta bodů s Břeclaví nás hodně poznamenala a Střelicím jsme darovali
první body do tabulky za prohru 2:5. V od- 32 -
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vetě s Břeclaví jsme nic jiného než dva body
nechtěli. Dali jsme do toho všechno, kluci
bojovali, chtěli si vybojovat aspoň nějakou
naději na finálové kolo a nakonec za poctivou práci jsme si ty dva body zasloužili. Porazili jsme Břeclav 4:2 a zapsali jsme si do
tabulky celkem 5 bodů. Už je jen teoretická
šance na finále, ale přesto žije. Uvidíme, jak
dopadne čtvrté kolo ve Žďáru nad Sázavou,
Statistiky hráčů BHC Dobrá po 3. kole:
				
Z. V. R. P.
1. JIŘÍ DOHNAL
23 10 9 4
2. DALIBOR HÁJEK
26 11 5 10
3. PETR HADAŠČOK 22 11 3 8
4. JOSEF SVOBODA 13 3 4 6
5. ADAM KURÁŇ
10 2 2 6
6. JAN BILKO		
13 1 3 9
7. JOSEF STUDENIČ 1 1 0 0

kterého se naši hráči nezúčastní. Až v 5.
kole odehrajeme zbývající zápasy.
Výsledky 3. kola:
BHC DOBRÁ – GUNNERS BŘECLAV
BHC DOBRÁ – SOKOL STŘELICE
BHC DOBRÁ – GUNNERS BŘECLAV
BHC DOBRÁ – SOKOL STŘELICE

GV. : GO.
74 : 29
74 : 27
54 : 25
33 : 10
17 : 6
24 : 5
2 : 2

+/6
1
3
-3
-4
-8
1

4:4
4:1
4:2
2:5

B.
29
27
25
10
6
5
2
Josef Svoboda (BHC Dobrá)

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
Dětského střediska Dobrá,
MUDr. Kučerová Iva
Dne 16. 7., 1. 8., 26. – 30. 8. 2019 – SE NEORDINUJE.
Nutné případy ošetří DS Místek, Politických obětí (u bývalého autobus. stanoviště).
V týdnu od 26. – 30. 8. 2019 zastoupí i MUDr. Mácová, tel. č. 733 685 195
po, st, pá - DS Raškovice, út, čt - DS Morávka.
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VÝSLEDKY ANKETY Komise pro kulturu a školství
V průběhu měsíce dubna jste měli možnost zúčastnit se ankety týkající se kulturního
života v Dobré. Ankety se zúčastnilo celkem
210 respondentů a my jsme díky jejich zájmu
získali cenné informace o tom, co občanům
Dobré v Dobré na kulturním poli chybí. 151 občanů vyplnilo anketu přes internet, 59 občanů
vyplnilo a odevzdalo papírovou formu ankety.
Zde jsou souhrnné statistické výsledky:
1
2
3
4
5
6
7

Divadelní představení
Koncert
Opereta
Stand-up comedy show
Recitál
Cestopisná přednáška
Vlastní návrhy

58%
55%
8%
45%
5%
43%
21%

Z výše uvedených dat vyplývá, že Vám nejvíce chybí divadlo, koncerty, rádi byste navštívili
stand-up comedy show a přednášky.
Mezi vlastními návrhy se objevila celá škála
nápadů. Některé z nich byly napsány v legraci,
jako např. srazy anonymních alkoholiků. Zde
uvedl respondent věk 18 let. Sami jistě uznáte,
že si z ankety prostě a jednoduše vystřelil.
Další vlastní návrhy byly např.:
- Výstava – nebylo uvedeno téma
- Vzdělávání seniorů
- Přednášky a besedy na téma zdravého životního stylu, zdraví obecně, besedy se sportovci
- Transvestite show
- Šlágr
Objevily se také požadavky na akce, které
v Dobré běží. Tímto chci upozornit občany,
aby lépe sledovali Doberské listy a internetové
stránky obce – sekci kalendář akcí. Na anketních lístcích se objevil například požadavek
na deskové hry pro děti. Tato akce proběhla
v březnu a nemohu říci, že by byla naplněna

kapacita. Přišlo pár dětí s rodiči. Tuto akci pořádala komise pro rodinu a občanské záležitosti. Dále bylo uvedeno tvoření pro dospělé.
Letos proběhlo již 3x tvoření pro ženy. Ani tato
aktivita nebyla ani jednou plně obsazena. Další přání bylo divadlo a akce pro děti do tří let.
I tato aktivita už v Dobré běží a je podporována
obcí. Maminky s dětmi se scházejí v hasičské
zbrojnici, děti si zvykají na kolektiv, maminky
si sdělují zkušenosti a podnikají společné výlety. Těchto maminek je již celá řada. Co se týká
divadla pro děti, tak v dubnu bylo divadélko pro
děti ve společenském sále v Dobré a v prosinci
připravujeme Mikulášskou nadílku. V anketě se
také objevilo přání běžeckého závodu. I ten naše
obec organizuje. Letos to bylo 18.5. na fotbalovém hřišti. Byl to již 5.ročník. Některým z Vás
chybí bazary pro rodiny s dětmi. Komise pro
rodinu pořádá burzy dětského oblečení, hraček
a sportovních potřeb pro děti již řadu let. Jsou
to sezónní záležitosti, vždy na jaře a na podzim.
Letos nás čeká podzimní burza a ta bude v září.
Nebudu zde vypisovat všechny Vaše požadavky a postřehy z kulturního života v obci,
které jste uvedli do ankety. Mohu Vám ale slíbit,
že se komise pro kulturu a školství bude výsledků ankety držet, budou páteří naší činnosti
tak, abychom co nejlépe splnili Vaše očekávání.
Z Vaší strany bude největší poděkování za
naši práci účast na těchto akcích. Nemáme nejlepší zkušenosti se zájmem o kulturu v obci
Dobrá. Velice nás překvapilo, že Vám chybí
celá škála kulturních zážitků, ale účast na pořádaných akcích tomu neodpovídá. Sledujte
tedy veškerá dostupná média, kde je možno
zjistit co, kdy a kde se děje, abyste mohli žít
kulturněji a obohatili své životy o pěkné zážitky.
Ing. Ludmila Baranová
předsedkyně Komise pro kulturu a školství
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LISTUJEME V KRONICE – PŘED 40 LETY, 1979
„Úkol dne: šetřit palivy a energií“, psaly noviny a chrlilo se z televize a
rozhlasu. Neočekávaně hluboký pokles teplot v prvních dnech nového
roku 1979 přinesl pro celé národní hospodářství vážnou palivoenergetickou
situaci. (Slovo krize se nesmělo užívat se zdůvodněním, že se socialistické
hospodářství nikdy nemůže do krize dostat.) Počátky byly patrny již na
sklonku minulého roku. Hospodářství celého státu bylo plánované, takže
krize skutečně vznikla, poněvadž plány výroby i spotřeby přestaly platit. Proto byla vládou
vyhlašována pro všechny závazná opatření, jak této vážné situaci čelit. Poněvadž se týkala
každého občana, stojí zde za připomenutí: 1. Kontrolovat neustále výši spotřeby energie.
2. Snížit osvětelní v obchodech a veřejných místnostech o 50 %. Vypnout všechny světelné
reklamy, poutače, výkladní skříně. Ve veřejných budovách se může rozsvítit až od 8 hodin.
Jen osvětlení křižovatek zůstává, ale musí být vypnuta polovina světel, úplně musí být
zhasnuto pouliční osvětlení — i naše Dobrá se ponořila do tmy… Bylo určeno pořadí
naléhavosti dodávky paliva: na prvním místě jsou zdravotnická a sociální zařízení, pak
obytné domy s ústředním topením, mateřské školy a jesle, družiny, pak potravinářské a
zemědělské organizace, výrobní organizace a podniky, hotely, restaurace, obchody, oblasti
místního hospodářství, podnikové rekreační chaty, úřady a ostatní, teprve nakonec školy a
učiliště, protože byly až do odvolání vyhlášeny uhelné prázdniny. 3. Snížit teplotu vytápění
od 22 hodin o 10 °C, školy jen temperovat spalováním dříví, lokální topení odstranit úplně.
Snížit teplotu kinosálů, restaurací apod. na 16 °C. Teplá voda nesměla překračovat 60 °C.
K těmto opatřením přibyly časem další: Byla omezena autobusová doprava na minimum
a byly v provozu vlastně jen nutné spoje do zaměstnání, přes víkendy značně omezené.
Vylepené jízdní řády na zastávkách byly začerněny, některé linky byly zrušeny úplně, jiné
byly posouvány tak, aby lidé přijeli do zaměstnání včas, neboť pracovní doba byla upravena.
Ve dvou a třísměnných provozech zůstala beze změny, ale administrativní pracovníci začali
pracovat až od 8 hodin, jednosměnné provozy začínaly pracovat nejdříve v 7 hodin. Toto
opatření vyšlo naprázdno, protože musely zůstat spoje pro úředníky, kteří se nyní přepravovali
jako školní mládež, jež měla prázdniny. Nejen proto byla tato úsporná opatření lidmi
chápána jako zbytečná nebo nedomyšlená, což vyjadřovali řadou anekdot. Když začalo od
20. ledna hustě sněžit, sněhovým vločkám se říkalo kalamitky, neboť způsobovaly sněhovou
kalamitu na silnicích a železnici. Prodejní doba ve vybraných obchodech byla v důsledku
posunutí pracovní doby prodloužena do 19 hodin. K tomu přišlo omezení ve vysílání
televize, které bylo zkráceno jen na několik hodin denně a dočasně byl vyřazen 2. program.
Největším zásahem do života lidí bylo zavedení tzv. letního času. Všeobecná energetická
krize v roce 1979 zatřásla celkově národním hospodářstvím, a to nejen v tzv. socialistických
státech. Od občanů, přijíždějících ze zahraničí, jsme se dovídali, že za „železnou oponou“ se
normálně svítí, topí, vysílá televize, jen že elektřina zdrahla o několik marek nebo šilinků.
Jen posunutím hodin na jaře jsme se dostali mezi „západní“ svět, který toto energetické
opatření provozoval již od šedesátých let. Posouvání času, které je dodnes diskutováno, jsme
zavedli na jaře 1979 jako jedna z posledních zemí Evropy.
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA
NABÍZÍ VÝUKU
NA HUDEBNÍ NÁSTROJE
: klavír
: zobcové flétny - sopránová
		
- altová
		
- tenorová
		
- basová
: příčná flétna
: kytara
: trubka, baskřídlovka
: pozoun, baryton
Přihlaste se:
dne: 3. září 2019
kde: v ZŠ Nošovice
v kolik: 11.45 – 13.00 hodin
….......................................................
dne: 3. září 2019
kde: v přízemí školní družiny v Dobré
v kolik: 13.15 – 17.00 hodin
Schůzku si můžeme individuálně domluvit/mobil. číslo: 604 821 849/.
Těší se na Vás - Miriam Dýrrová dipl. um.
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Právní záležitosti

projedná a vyřídí s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 17.15 hodin v kanceláři v 1. patře
Obecního úřadu v Nošovicích – zelená budova
(vedle rest. „Radegastův šenk“, v přízemí se nachází potraviny)

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti občanského, obchodního a rodinného práva a sepisování
listin, žalob, smluv vč. kupních, darovacích, také převody nemovitostí, věcná břemena
apod.

• Kdykoliv můžete telefonovat na 603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město, Na Fojtství 8, 736 01
Tel., fax: 596 810 741
mobil 603 447 219
e-mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat!

Výpis z evidence obyvatel

rok 2017

rok 2018

meziroční
trend v %

Počet občanů
s trvalým pobytem

3 102
+ 40
cizinců

3 122
+ 42
cizinců

> 0,7 + > 5

z toho ŽEN

1 558

1 560

> 0,002

z toho mužů

1 544

1 562

> 1,15

Počet narozených dětí

37

33

< 10,9

Počet zemřelých občanů

22

28

> 27,3

Počet uzavřených sňatků

17

14

< 17,7

Počet občanů
přihlášených k trvalému
pobytu

85

121

> 42,4

Počet občanů
odhlášených
z trvalého pobytu

79

78

< 1,3

CO NÁS ZAJÍMÁ?
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300
558 412 301

Ing. Jiří Carbol, starosta
Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308
558 412 311
		
558 412 307
		

Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
podatelna, ověřování, CZECH Point
Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika,
ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305
558 412 306
		

Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
Jana Kolářová, referent finančního odboru,
místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303
558 412 302
558 412 310
558 412 304
		

Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
Alena Alexová, referent stavebního úřadu
Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu 		
Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční
správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309
736 614 720
--------------739 705 945
--------------558 412 313

Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
majetku a investic
přehrávání hlášení místního rozhlasu
Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
pondělí
8.00 – 12.00 hodin
středa 14.00 – 17.00 hodin
pátek
14.00 – 17.00 hodin
sobota
8.00 – 12.00 hodin
739 630 870
733 745 008

Markéta Hlawiczková, správce sběrného dvora
Pavel Peterek, dovoz a odvoz kontejneru na biologický odpad

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 1. 7. 2019 do 12.00 hodin.
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Kreativní tvoření

Setkání jubilantů

Doberská pětka

