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Slovo starosty
Vážení občané,
dva měsíce prázdnin uběhly jako voda,
dětem skončilo období volna a začal nový
školní rok. V naší základní škole se meziročně navýšil počet žáků na současných
598, což je nárůst o dvě třídy. Všem žákům
přejeme hodně studijních úspěchů, a zvláště novým prvňáčkům přejeme úspěšný start
školní docházky. Jak jsme vám již psali,
v průběhu prázdnin probíhal ve škole čilý
stavební a provozní ruch. Byla provedena výměna otopných těles, opravena kanalizace ve
školní jídelně, opraveny podlahy ve 4 třídách
a výmalba potřebných prostor. Chtěl bych
poděkovat vedení školy za účast na řízení
stavebních prací a dále všem zaměstnancům,
za jejich práci na úklidu školy po stavební
činnosti.
Začátek školního roku v Mateřské škole
Dobrá je letos spojen se „střídáním stráží“,
jelikož ředitelský post opouští paní Mgr. Jana
Bódisová, která byla ve funkci šest let. Odchází z vlastního rozhodnutí, z důvodu změny pracovního zaměření, a my jí velmi děkujeme za vše, co ve své funkci pro mateřskou
školu udělala. Škola pod jejím vedením odváděla velmi dobrou práci a některé akce, jako
například dětský balet, byly opravdu nadregionálního významu a věhlasu. Od 1. září je
ředitelkou paní Bc. Jana Maďová, která zvítězila ve veřejném konkursním řízení.
Konečně máme potvrzeno z Ministerstva
zemědělství ČR, že jsme uspěli a získali dotaci celkem 864 000 korun na realizaci rozšíření splaškové kanalizace (stoka AM). Stavba,
která již v úzkých uličkách probíhá, je velmi
technicky náročná a prosím proto všechny
občany, kterých se to týká, o trpělivost a pochopení s omezením, které jim to přináší.

Předpokládáme dokončení stavebních prací
včetně asfaltových povrchů do konce září.
Ještě malé ohlédnutí za Velkou Doberskou 2017. Poslední srpnová sobota již tradičně patří těmto obecním slavnostem. Pro
všechny návštěvníky, a nebylo jich opravdu
málo, byla připravena široká nabídka kulturní zábavy. Samozřejmě nemohlo chybět
také nejrůznější občerstvení, aby si všichni
návštěvníci mohli vybrat podle své chuti či
nálady. Všem, kteří jste obětavě pomáhali,
všem dobrovolníkům, členům komisí, zaměstnancům obecního úřadu a členům občanských spolků velmi srdečně děkuji. Velmi
rád bych poděkoval také všem sponzorům,
protože bez jejich ﬁnanční či materiální podpory bychom těžko mohli podobnou akci
v takovém rozsahu uspořádat. Zvláště chci
poděkovat za úžasné vystoupení panu Václavu Neckářovi se skupinou Bacily, kteří vytvořili na slavnosti parádní atmosféru.
V pondělí 18. září 2017 se bude konat
15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce,
které bude mít na programu jako hlavní bod
schválení Územního plánu obce Dobrá. Zastupitelé budou samozřejmě projednávat
i spoustu dalších bodů, o kterých budete informováni na našem webu: www.dobra.cz.
Zasedání je ze zákona veřejné a všichni jste
samozřejmě zváni.
Na závěr přijměte srdečné pozvání na
zahrádkářskou „Výstavu ovoce a zeleniny“,
která proběhne ve dnech 16. až 18. září 2017
ve společenském sále Základní školy v Dobré. Nenechte si ujít tuto krásnou každoroční
přehlídku, co všechno v našich sadech vyroste a vykvete. Na Vaši účast se těší pořadatelé
ze základní organizace ČZS Dobrá.
Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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VELKÁ

DOBERSKÁ
…ohlédnutí

Poslední srpnová sobota roku 2017 od samotného rána nevěštila nic dobrého – obloha
byla zamračená, dokonce se sneslo i pár kapek
na dokonale připravený areál, který očekával
tradiční zátěžovou zkoušku – Velkou Doberskou!
Celý týden před konáním nejvýznamnější
akce obce je vždy v areálu živo, stavějí se stany, připravují prodejní stánky, vše se následně
„osvětlí“, v sobotu se stánky zavážejí občerstvením, zkrášluje se pódium neobvyklými,
ale vkusnými aranžemi, staví se aparatura
zvuková i světelná, probíhají zvukové zkoušky
těch nejmenších účastníků, moderátory nevyjímaje…
Kousek dál v parku si v poledne dávají sraz
doprovodné týmy z řad Klubu seniorů a Svazu zdravotně postižených, aby po instruktáži společně se členy organizační složky čekali
na příjezd hostů – slovenských z Ochodnice
a polských z Mucharze. Letos autobusy dojíždějí s dostatečným odstupem, naši hosté jsou
osobně vítáni bezprostředně po opuštění autobusů, naši vedoucí ve slušivých žlutých tričkách si je přebírají a ruku v ruce odcházejí do
jídelny na chutný oběd.
V tu chvíli jsou již v areálu pod pódiem
připraveny stolky pro účastníky Mezinárodní
soutěže v přípravě bramborových placků.
Soutěž se stala tradicí a láká k účasti stále více
týmů. V letošním roce se vedle sebe postavily
soutěžící trojice reprezentující polskou obec
Mucharz, vedle jsme viděli týmy judistů, fotbalistů, zahrádkářů, hasičů, šprtce a nakonec
tým obce Dobrá. Do čela mezinárodní jury
byl jmenován pan Krulíkovský, lašský král
a během krátké chvíle již byly do stanu poroty
servírovány placky jednotlivých týmů. Komi-
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se si dávala na čas, protahovala napětí, neboť
vyhrát „Plackiádu“ je prestižní záležitostí –
nakonec byl znám výsledek, třetí byl letos tým
Obecního úřadu Dobrá, ze druhého místa se
radovali judisté a zlatí pro rok 2017 jsou „šprtci“, členové B.H.C. Dobrá! Blahopřejeme!
Ale zpět do areálu…s blížící se hodinou
zahájení Velké Doberské 2017 zjišťujeme, že
již všechny stánky lákají na chutnou krmi,
chlazené nápoje, speciality (káva, trdelník…),
atrakce pro děti jsou připravené, balónky nafouknuté, pracovnice Charity FM v červeném
nepřehlédnutelné, Centrum radosti spolu
s Face2Face aktivizované, obsluha stánku
s malováním na obličej a tetovačkou již sleduje
tvořící se řadu dětí, rozprašovač spuštěn (najednou je nad areálem slunce a všude začíná
být opravdu horko…to pocítí velká většina
prodejců, neboť ti budou vystaveni slunečním
paprskům až do večera…) a vše může začít!
Čas 14:30 hodin, znělka 15. ročníku oslav
Dne obce Dobrá – Velká Doberská 2017 začíná.
Na pódiu se objevují oblíbení moderátoři
ve slušivém oblečení. Podíváme-li se pozorněji, zjistíme, že se opět jedná o Natálku Pajdlovou a Kryštofa Skokana, pravda, trošku povyrostli, ale stále se o nich dá hovořit jako o hodně mladých, ale moc šikovných. Okamžitě si
podmaňují celý areál a zvou na pódium pěvecký soubor Paprsek. Děti z naší mateřské školy zpívají, tančí, rozdávají dobrou náladu a své
vystoupení si užívají. Bílá a žlutá jim v horkém
odpoledni moc sluší. Velký podíl na úspěšném
vystoupení paprsku mají paní učitelky Marie
Adamusová a Ludmila Sikorová. Děkujeme,
děti.
Následuje tradiční blok folklorních souborů. Jako první se prezentuje slovenská Se-
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niorka, střídá ji polský mládežnický soubor
Jasczurowianki, který na závěr svého setu zařadil i velmi zajímavou fúzi tradičního folkloru
a moderní hudby. Skvělý nápad, profesionální provedení. Na řadě je ochodnická Kýčera
a mimo program se s krátkým vystoupením
mihne dechová hudba Ochodničanka.
Ale zpět k nám do Česka. Pořadatelé si
letos vybrali „svého zástupce“ v rámci lidové
hudby. Stala se jím Lašská divadelní společnost Gigula s lašským králem panem Zdeňkem
Krulíkovským. Areálem zněly popěvky a písničky v krajovém nářečí a dříve narození diváci si vzpomínali na slova písní, vybavovali si
jejich melodie, které v mládí často slýchávali.
Dobrá volba a příjemné osvěžení. Společnosti
s panem králem v čele náleží velké poděkování
za to, že se snaží udržet tradici, prezentuje staré známé písničky a rozdává radost.
Slavnostní zahájení každého ročníku Velké
Doberské bývá jakýmsi předělem jednotlivých
částí programu. Ani letos tomu nebylo jinak
a krátce po 16. hodině moderátor Honza Gavelčík z Rádia Čas pozval na pódium zástupce partnerských obcí Ochodnice, Mucharze
a Dobré a vyzval je ke krátké zdravici. Součástí tohoto aktu bylo předání Ceny obce Dobrá.
Tu obdržel z rukou starosty obce Dobrá Jiřího
Carbola a radní paní Drahomíry Gongolové
pan Čestmír Jež za dlouholetou a aktivní práci pro místní zahrádkáře jako předsedy spolku,
přednáškovou činnost přesahující rámec katastru obce, přeshraniční spolupráci se zahrádkáři
z Ochodnice. Blahopřejeme a věříme, že Cena
obce je ve správných rukou.
Pospěšme ale zpět k programu – bezprostředně po zahájení akce se na ploše před pódiem představili naši malí tanečníci, Zumbíci – a vedli si velmi dobře. Předvedli sladěné,

kvalitně synchronní vystoupení a bylo vidět,
že se na něj velmi zodpovědně pod vedením
paní učitelek Radky Jelínkové a Jiřiny Zachníkové připravovali. Všem moc děkujeme.
Po chvilce potřebných příprav se prostor
před pódiem rozpohyboval. Každý rok se prezentují sportovci – od těch nejmenších po ty
starší, zkušenější – svými výkony. Vystoupení
judistů je doprovázeno hudbou, je akční, dech
beroucí, prostě skvělé! Ani letos judisté diváky
nezklamali a dokázali, že si svým umem místo
v hlavní části programu zaslouží. Děkujeme.
Ale z plochy pod pódiem rychle na samotné pódium. Právě „se loučí“ jedna školní
legenda. Kapela „Náhoda“ ohlásila již předem, že se v rámci Velké Doberské uskuteční
poslední vystoupení! To si nenechaly ujít davy
fanoušků či rodinných příslušníků a příbuzných. Kapela je za ty roky velmi dobře sehraná,
prostě to mladým muzikantům šlape a převzaté skladby v jejich podání nejsou žádnou muzikou začínající kapely. Mládež na nástroje hrát
umí, všichni do hry dávají to hlavní…srdíčko.
Byť se jejich cesty po ukončení základní školní
docházky rozejdou, snad se jim někdy podaří
dát se zase dohromady. Děkujeme a přejeme
štěstí všude tam, kam vás vítr života zavane…
Po školní, amatérské kapele nastupuje
profesionální hudební duo, Chanson Tap –
spojení netradiční hry na kytaru se zpěvem
šansonů je představeno návštěvníkům vůbec
poprvé. Pořadatel akce se každý rok snaží
přivézt do Dobré někoho zajímavého či výjimečného, avšak kvalitního. A to se v případě
tohoto dua povedlo.
Následující kapela si o své zařazení řekla
nejen kvalitní muzikou „na okraji žánrů“, ale
především tím, že všichni hudebníci pocházejí z Dobré a velmi blízkého okolí. Se svým
symfonickým metalem přišli také oni s troškou něčeho nového, běžně na Velké Doberské
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neprezentovaného, ale…pozornost si získali,
přilákali návštěvníky k pódiu a spousta z nich
si hudbu užila. Jen tak dále – dámo a pánové
z Final Destiny - přejeme jen a jen úspěch.
A nastal čas seznámit se s předkapelou
hlavní hvězdy programu. Kapela Lake Malawi byla v hledáčku pořadatele akce již delší
dobu. Frontman Albert Černý, kdysi působil
v kapele Charlie Straight, nezklamal. Hned
po příjezdu celé kapely do areálu jsme se
mohli přesvědčit o profesionálním přístupu,
vytříbeném chování, plném soustředění na
výkon na pódiu. Vystoupení se neslo v duchu moderních písniček s anglickými texty.
Nerad přirovnávám skladby jednoho autora
k těm již známým, proto to neudělám ani
nyní, ale všem, kdo mají rádi emoce a nálady
v písních, těm kapela vycházela během celého vystoupení vstříc. S výběrem Lake Malawi
jsme neprohloupili, osobně jim přeji, aby se
dokázali prosadit nejen na domácí scéně, ale
díky angličtině i v cizině. Skvělý zážitek, Alberte, díky.
V době příprav a zvukové zkoušky kapely Lake Malawi „přistála“ v areálu červená
dodávka. A po chvíli se objevila i drobná postava legendy české pop music, pan Václav
Neckář. Jsem moc rád, že jsme mu dokázali
dopřát klid na úpravu zevnějšku, převlečení
i na soustředění na koncert. Ten měl patřit
k vrcholům a zařadit se k těm památným
a nezapomenutelným. S ohledem na to, že
všichni přítomní vědí, jak koncert probíhal, jaké písničky Vašek zazpíval, jaké hity
neopomněl zařadit do repertoáru (bylo jich
vlastně 18 z 18…), co všechno si ve svém požehnaném věku na pódiu dovolil, jak laskavý
a pokorný byl při podepisování fotografií,
památníčků, desek…jedním slovem – byl
fantastický a jsem přesvědčen o tom, že večer
s Ním všechny přítomné nadchnul, ty starší

vrátil v čase, přinutil je zpívat mnohé písničky s tisícihlavým davem Jeho fanoušků a obdivovatelů. A vybavím-li si „Kdo vchází do
tvých snů, má lásko…“ opět mi vlhnou oči…
Velké poděkování Vaškovi a jeho kapele
Bacily za výkon na pódiu, za srdečné a přátelské chování před i po vystoupení, za možnost popovídat si, podat si ruce, obejmout
se…všichni muzikanti se chovali skromně,
s pokorou k těm, co si je přišli poslechnout,
co jim zaslouženě tleskali a děkovali.
Děkujeme také my Vám, Václave.
Příznivci Vaška Neckáře byli stále plni
dojmů a emocí a další várka „nádhery“ pro
ně byla připravena na obloze. Tradiční partner, tvůrce ohnivých obrazců Láďa Krištof
nezklamal a zase přidal ještě něco ke kvalitní
show. Vskutku nádherná oslava krásně prožitého dne. Díky moc, Láďo…
Ale slavnostní večer ještě neskončil.
Stánky stále zvaly k občerstvení, a další muzikanti se připravovali zakončit Velkou Doberskou 2017 starými, dobrými, známými
„fláky“ – Krakatit si spoustu let drží vysokou kvalitu, má mnoho místních fanoušků
a dokáže udělat dobrou zábavu. Ani v Dobré
tomu nebylo jinak, dokonce se přetahovalo,
za což se okolním občanům opravdu hluboce
omlouváme.
Velká Doberská 2017 je minulostí.
Jistě jste zaregistrovali, že se v článku objevila jen některá jména. Ostatní osoby – které
se podílely na přípravě, organizaci, občerstvení – budou jmenovitě uvedeny v říjnovém
vydání Doberských listů.
Všechna jména jsou uváděna bez titulů.
Omlouvám se.
Milan Stypka
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POPLATEK ZA ODPADY
ROK 2017
KONČÍ SPLATNOST
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 uhraďte
do konce září.
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)
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
Starosta obce Dobrá podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 21. října 2017 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je ve volebním okrsku 1 a volebním okrsku 2 budova Základní
školy Dobrá, Dobrá č. 860, víceúčelový sál, 1. poschodí (přístavba nad školní jídelnou,
vchod z boční strany).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem)
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Informace o způsobu hlasování na území České republiky
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných dne 20. a 21. října 2017
Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota; hlasování probíhá v pátek 20. října
2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním

pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné,
aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz opravňuje k zápisu
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů
ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě
zvláštním volebním okrsku vytvořeném při
zastupitelském nebo konzulárním úřadě
České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo
zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okr-
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skové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem příslušného
obecního nebo městského úřadu, magistrátu,
úřadu městského obvodu nebo městské části.
Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj,
v němž se nachází volební okrsek, kam se volič
dostavil.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro
každou politickou stranu, politické hnutí
a koalici. Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí
a koalic musí být ve všech volebních krajích
označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí
nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve
všech volebních krajích, zůstane v daném
volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které
volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou
číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak
nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických
stran, politických hnutí a koalic, u kterých
bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím
lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické
straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými
v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou
opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb. V případě, že dojde k jejich
poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je

možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo
koalice. Zároveň může volič na hlasovacím
lístku vybrané politické strany, politického
hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického
hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů
škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal
na hlasovacím lístku přednostní hlas více než
4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického
hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se
však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou
z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je
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neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek

za něho upravit, vložit do úřední obálky,
popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména
zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb
do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech
20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon, o volbách do Parlamentu“) na voličský
průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku
na území České republiky nebo ve zvláštním
volebním okrsku v zahraničí.
Zákonem č. 90/2017 Sb., kterým se mění
volební zákony a některé další zákony, byla
s účinností od 13. dubna 2017 vypuštěna možnost zažádat o voličský průkaz v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem, a to na základě vyhodnocení rizika, které je spjato s elektronickým podpisem;
zatímco doposud byl uznávaný elektronický

podpis vedle jména a příjmení spojen i s „identifikátorem MPSV“, který umožňoval osobu
jednoznačně identifikovat, nově je - v souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 910/2014
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (nařízení eIDAS) - u kvalifikovaného elektronického
podpisu jen jméno a příjmení.
Způsob a podmínky vydání voličského
průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny
jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách do Parlamentu.
Zákon o volbách do Parlamentu v tomto
ustanovení upravuje dva způsoby, jak lze
již ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května
2017, požádat obecní úřad příslušný podle
místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to
• osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který
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je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti
učiní úřední záznam, ve kterém veškeré
potřebné údaje uvede; o vydání voličského
průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října
2017 do 16.00 hodin.
• podáním doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017,
příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu
není žádný předepsaný formulář. Podání
může být učiněno v této formě:

2) notáři
na
základě
zákona
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich
činnosti (notářský řád), ve znění
pozdějších předpisů.
Při ověření podpisu u správních
úřadů (viz shora ad 1a) lze využít
osvobození od správního poplatku
podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f)
zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou
osvobozeny úkony pro účely využití
volebního práva. Tuto skutečnost
správní úřad u úkonu vyznačí. Držitel
poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu podle § 8a
odst. 2 a 3 zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požadovat poplatek. Poplatek
požadují i notáři.

a) v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče; ověřený
podpis žadatele zákon o volbách do
Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu
žádá, chráněn před zneužitím tohoto
institutu.
Úřední ověření podpisu voliče provádějí
1) úřady, kterými jsou podle zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
ve znění pozdějších předpisů,
1a) krajské úřady, obecní úřady
obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí
nebo městských obvodů územně
členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města
Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
1b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky

b) v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve
15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017,
předá osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí /
vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však
k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou
adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz
lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den
voleb dostavit na tento zastupitelský úřad,
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kde bude voličský průkaz předán a následně
je možné přistoupit k hlasování.
Na základě ustanovení § 6a odst. 3 zákona
o volbách do Parlamentu opravňuje voličský
průkaz voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše
do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství České
republiky, tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu
ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků
(pokud volič hlasuje v jiném volebním kraji
nebo nemá hlasovací lístky v rámci „svého“

volebního kraje k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
Dostaví-li se takovýto volič do volební
místnosti volebního okrsku, kde je z titulu
trvalého pobytu veden ve stálém seznamu
voličů, okrsková volební komise poznámku
o vydání voličského průkazu zruší a voličský
průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu
voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek
jako obecní úřad, na žádost voliče, který je
u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních
úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2017
Voliči v zahraničí volí kandidáty ze Středočeského kraje, který byl dne 5. května 2017
vylosován Státní volební komisí jako volební kraj, pod který jsou podřazeny všechny
zvláštní volební okrsky. Volebními dny jsou
čtvrtek 19. října 2017, pátek 20. října 2017
a sobota 21. října 2017 podle ustanovení § 1
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“).

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České

republiky platným občanským průkazem,
nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak
neučiní, nebude hlasování umožněno. Je
tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné
doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební
komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního
seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu
voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním
úřadě České republiky v zahraničí.
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Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem příslušného
zastupitelského nebo konzulárního úřadu
a hlasovací lístky.

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

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

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2017 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin,
tj. 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2017, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
Vždy první čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin v Hasičské zbrojnici Dobrá.

Pozvánka na Drakiádu
Zveme všechny věkové skupiny na další zábavné setkání při pouštění draků. Sraz účastníků se uskuteční 21. 10. 2017 od 10:00 hod. na Vrchách za vodárnou v Dobré. Občerstvení a odměny pro děti s dráčky budou připraveny. Přijďte všichni s dobrou náladou
a zkusíme překonat loňský rekord v počtu téměř 40 draků na obloze najednou. Při deštivém počasí se akce přesouvá na neděli 22. 10. 2017.
Za sportovní komisi René Křižák

11. ročník plážového fotbálku
Dne 22. 7. 2017 se odehrál další tradiční
turnaj Sportovní komise obce Dobrá. Více
než 30 soutěžících z 8 týmů zápolilo v krásném letním počasí o ta nejlepší umístění
a hodnotné ceny. Velký počet diváků vytvořil
skvělou atmosféru a v přátelském duchu se
odehrál i celý turnaj. Moc děkuji p. J. Svobodovi za rozhodování zápasů, p. D. Herníkovi

za perfektní fotodokumentaci, kterou můžete zhlédnout na facebooku obce Dobrá a p.
K. Křižákovi za bezplatný pronájem areálu
u Zanzibaru.
Mnoho různých cen a poukazů při závěrečném losování se již staly pravidelným
zpestřením a odměnou i pro ty hráče, kteří
nedosáhli na nejvyšší mety. Za tyto příspěvky
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bych chtěl poděkovat těmto firmám a lidem:
Obec Dobrá, pivovar Radegast (p. Jursa), fa.
Hyundai Mobis, autovrakoviště Milata, Cas
Car autodíly p. Carbolová, uzenářství Carbol
na Špici, Těšínské jatky (prodejna Dobrá),
restaurace Santini, Dobré barvy p. Ramíková, LM obuv p. Růžičková, střechy p. Velčovský, železářství p. Byrtus.

Nakonec výsledky turnaje:
1. místo: P. Hadaščok, P. Studenič, D. Hájek,
L. Houda
2. místo: P. Milich, R. Foldyna, M Beneš,
Z. Šrubař, R. Feike
3. místo: P. Jursa, T. Mičulka, V. Ševčík
Za sportovní komisi René Křižák

Sportovní klub

klub zdraví příznivce podzimní turistiky
a zve na další výlet tohoto roku na Slavíč dne 7. 10. 2017.

Nenáročná trasa dlouhá jen cca 12,5 km povede z Horní Lomné
přes Kamenité na Slavíč a zpět dolů na Morávku.
Sraz na vlakovém nádraží Dobrá u Frýdku v sobotu 7. 10. 2017 v 07:30hod.
Věřím, že počasí bude k nám opět příznivé a užijeme si krásný výlet do hor.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel. 775 933 551 a těšíme se na vaši účast.
Za sportovní klub Renata Friedlová

ODVAZ v Dobré
Kulturní komise při Radě obce Dobrá Vás zve na improvizační představení divadla improvizace Odvaz. Toto představení se uskuteční 24. září v 17:30 ve společenském sále ZŠ Dobrá.
Předprodej vstupenek bude zahájen 11. září 2017 na OÚ Dobrá (kancelář č. 17) Vstupné bude
100 Kč.
Improvizační představení je založeno na převážně krátkých scénkách, které využívají témata od diváků. Nejčastějšími typy představení jsou zápas a improshow.
ZÁPAS
Zápas v improvizaci je malinko o sportu, ale především o divadle. Dva týmy se navzájem
utkávají v improvizačních kategoriích na divácká témata. Cílem není navzájem se vyřadit,
ale společně vytvářet kvalitní improvizaci, mít radost ze hry, moci si kdykoliv zahrát/zaimprovizovat s různými týmy z různých měst. Hráči hrají spolu a ne proti sobě.
Nestranný hlavní rozhodčí a pomocní rozhodčí dohlížejí na dodržování etických a improvizačních pravidel ustanovených Českou Improvizační ligou - Improligou.
Důležitou osobou v zápase je konferenciér, který celé představení moderuje. Na konci zápasu tým s vyšším počtem hlasů od diváků vítězí. Jde o hru, chuť improvizovat, naslouchat
kolegům z vlastního i opačného týmu a především bavit diváky.
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IMPROSHOW
Narozdíl od zápasu v improshow nejsou hráči rozděleni do týmů, ale hrají všichni společně. Tím pádem není na konci žádný vítěz, ani poražený. V improshow také nevystupuje
rozhodčí, pouze konferenciér. Improshow bývá často tématicky zaměřená (např.: na zpívání, veršování, dabing,...) a celé představení se tohoto tématu drží.
Přijďte se odvázat smíchem!

Za kulturní komisi Jan Marenčák

Komise pro rodinu a občanské záležitosti
Procházka Pohádkovým lesem, plná soutěží, her a také střelby, je připravena pro děti na
sobotu 7. října 2017 se začátkem od 14.00 do 15 hodin.
Sejdeme se na kraji lesa, u myslivecké klubovny. Připraveno bude občerstvení i drobné odměny.
U menších dětí je vhodný doprovod dospělé osoby. Pro úspěšnou přípravu celé akce, včetně
odměn, žádáme laskavě o přihlášení na email. Adrese: komiseprorodinu@post.cz, nebo
telefonicky 724 074 004, do 30. 9. 2017.
Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Drahomíra Gryžboňová

Svaz tělesně postižených v Dobré
Dne 6. června 2017 – tradičně, jako každý rok, proběhlo smažení vaječiny na našem oblíbeném místě v Kačabaru. Na této akci se nám sešlo 70 členů, počasí nám přálo, svítilo sluníčko.
Přišel mezi nás i místostarosta obce Milan Stypka, za což jsme byli velmi rádi.
Naše členky z výboru usmažily vaječinu z 340 kusů vajec a byla prvotřídní, všem ohromně
chutnala a úplně všechna se snědla.
Pan František Sojka se postaral o dřevo na oheň, které přivezl na vozíčku a za to mu patří velký
dík. Pan František Biolek zahrál na harmoniku a zazpíval, pak jsme se rozešli ke svým domovům.
S touto akcí jsme byli všichni velice spokojení.
Za svaz paní Marie Biolková

Čtvrté pokračování historie Klubu seniorů
začíná rokem 2009, kdy v lednu proběhla
členská schůze a vybraly se členské příspěvky. V únoru se uskutečnilo sportovní odpoledne v Komorní Lhotce, kde jsme si zahráli

dráhové kuželky a koncem měsíce navštívili
divadlo v Ostravě. V březnu se uskutečnila
v klubovně výstava předmětů, které se používaly v domácnostech. Výstavu navštívi-
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lo 285 žáků základní a mateřské školy a 90
dospělých. V dubnu se promítal film o Indii
a Tibetu od pana Přidala a od paní Šimkové
o Austrálii. Ještě proběhla exkurse v tiskárně
v Českém Těšíně. V květnu proběhla tradiční
oslava Dne matek a smažení vaječiny v Kačabaru. V červnu jsme se rozloučili s paní
Corbolovou, bývalou předsedkyní klubu,
navštívili kostelík v Sedlištích a muzeum
ve Fulneku a Kuníně. Při návštěvě domu
J. A. Komenského se nejvíce líbil jeho výrok
„Nad zlato dražší klenot je dítě, ale nad sklo
křehčí a snadno se mu může ublížiti a škoda odtud nesmírná“. Koncem prázdnin se
zajelo na výlet do Hájku. V září se opékaly
klobásy v Kačabaru, v říjnu se uskutečnil
zájezd do Olomouce a ZOO na Svatém Kopečku, vycházka ke Koníčkovi a přednáška
pana MUDr. Moravce o první pomoci. Koncem listopadu proběhla v Obecníku výroční
schůze s bohatou tombolou. V prosinci byla
mikulášská nadílka, kde každý dostal balíček a porci výborného guláše, který navařili
pánové Lach a Sendler. Tímto byla činnost
pro tento rok ukončena.
Rok 2010 začal členskou schůzí, kde se
vybíraly členské příspěvky a na divadlo do
Ostravy. Pan Přidal promítl film o cestě do
Peru, dále pak sportovní odpoledne ve hře
kuželky v Komorní Lhotce. Začala se připravovat výstava starších hraček, knih a fotografií, o které byl velký zájem, zvláště pokud se na nich někteří poznali. Výstava byla
prodloužena do pondělí z důvodu školních
prázdnin. Výstavu zhlédlo 300 občanů včetně dětí a ve Frýdecku byl zveřejněn článek
a fotografie. Jaro začalo vycházkou k Mališce a soutoku Morávky s Ostravicí. V dubnu
jsme navštívili automobilku Hyundai. Květen začal oslavou Dne matek a měl pokračovat smažením vaječiny, avšak z důvodu
nepřízně počasí se termín posunul na 28.

7. Červen začal zájezdem na Dlouhé Stráně
a do Velkých Losin. V Cyklobaru proběhl 1.
ročník Dobrfestu, který měl presentovat jednotlivé složky obce, ale účast nebyla velká.
Dále se uskutečnil výšlap na Prašivou a na
Vrchy, ale z důvodu velmi teplého počasí tento skončil u Sendlerů pod ořechem a chlazení se nanukovými dorty. V červenci se pro
velký zájem zopakovala exkurse do automobilky Hyundai a usmažila se opožděná
vaječina v Kačabaru. V srpnu byla tradiční
návštěva Hájku a baziliky Navštívení Panny
Marie. V září proběhl zájezd do gobelínky ve
Valašském Meziříčí a skanzenu v Rožnově.
Koncem měsíce se opekly klobásy v Kačabaru. V říjnu jsme navštívili včelařské muzeum
v Chlebovicích s obsáhlým výkladem. Dále se
uskutečnila schůzka v klubovně se zástupci
obce paní Tancerovou a panem Žůrkem, kteří věnovali klubu peněžní dar jako poděkování za spolupráci za uplynulé volební období.
Dále proběhl výšlap k restauraci U mamy
s drobnou oslavou 80. narozenin paní Emilie
Frischtokové. Listopad začal besedou s praporčíkem Fasugou o bezpečnosti v běžném
životě. Následovala výroční schůze, která se
uskutečnila v sále základní školy. Jídlo připravila školní jídelna a bylo velmi dobré. Za
obec se zúčastnili zástupci, kterým končilo
volební období, tak zástupci, kterým začínalo. K poslechu zahrál pan Vlček. V klubu pak
proběhla mikulášská nadílka, na občerstvení
se podávaly řízky s chlebem. Závěr roku se
uskutečnil v klubovně s hudebním doprovodem pana Dobeše na mandolu a pana Koliga
na ozembuch.
Rok 2011 začal členskou schůzí a změnou členů výboru. Odstoupil pan Hranický
Jiří, paní Marie Čajánková změnila funkci
předsedy, kterou vykonávala 6 let, za místopředsedu a na místo předsedy byl zvolen
pan Čeněk Juřica. Koncem měsíce nám pan
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Přidal promítl film o Azerbajdžánu. V únoru se začaly šít hračky – hadráčci, kteří měli
posloužit jako odměna pro žáčky mateřské
školky za vystoupení ke dni matek. Následoval turnaj v bowlingu ve Frýdku, návštěva
divadla v Ostravě a beseda pana Michaličky
z Novojičínského muzea o řemeslech a životě v pobeskydí. Začátkem března se uskutečnila v klubovně výstava ručních prací
pod názvem „Od paličkované krajky až po
krajku na perníku“. Výstavu tvořily perníky
paní Aleny Křibíkové a rukodělné výrobky
paní Jiřiny Juřicové, která předvedla celou
škálu různých technik. Výstavu shlédlo 402
návštěvníků, mezi nimi zástupci obecního úřadu a šéfredaktor Frýdecka pan Machálek, který pak zveřejnil v tisku článek
a několik fotografií. Do konce měsíce ještě
proběhl výšlap Hliníky a kolem řeky Morávky. Před velikonocemi paní Jiřina Juřicová
předvedla v klubovně některé techniky na
zdobení velikonočních vajec. Květen začal
kursem práce na počítačích pod záštitou
manželů Klausových. Zúčastnilo se 8 členů
klubu seniorů a 4 členové klubu tělesně postižených. Následovala oslava Dne matek,
zájezd do pohankového mlýna ve Frenštátě
pod Radhoštěm a do Kozlovic, kde jsme navštívili minipivovar a obecnou školu. Další
akcí bylo smažení vaječiny v Kačabaru, kde
se sešlo 49 členů a smažilo se ze 217 vajec.
V červenci byl v plánu výšlap přes Skalici na
Bašku, ale z důvodu vysokých teplot byla vycházka přesměrována kolem řeky Morávky
a návštěva Kačabaru z důvodu dodržování
pitného režimu. Do konce prázdnin jsme
ještě absolvovali vycházku ke Koníčkovi,
návštěvu Ostravského hradu a Hájku. V září
se uskutečnil zájezd na Baťův kanál s ukázkou pletení košíků. Koncem měsíce se tradičně opékaly klobásy v Kačabaru. V říjnu
se uskutečnila vycházka na Bašku, ale paní

Šimková šla do klubovny a tam zjistila, že je
vycházka a z toho důvodu složila na schodech před klubovnou tento verš „Sedím tady
na schůdku a kručí mi v žaludku, troch pití
bych si dala, abych tady nezaspala“. Rychle
se vzpamatovala, šla na nádraží a vlakem do
Bašky, kde výletníky stihla. Pan Přidal nám
promítl film o Indii a obecní úřad nám zajistil stoly do klubovny, které byly sice starší,
ale měly všechny stejný rozměr a po drobných opravách panem Kotáskem, Krupou
a Juřicou slouží doposud. Paní Juřicová
nakoupila látku a ušila ubrusy a klubovna
dostala jiný vzhled. Výroční schůze se konala opět v sále základní školy. V prosinci se
uskutečnila mikulášská nadílka v klubovně
kde pánové Sendler, Lach a Juřica navařili
guláš a každý obdržel malý balíček. Koncem
měsíce se v klubovně sešlo 31 členů a ukončili rok 2011.
Rok 2012, jak bývá zvykem, začal členskou schůzí, na které se vybraly členské příspěvky. V únoru se uskutečnil turnaj v bowlingu ve Frýdku na Slezské. Koncem měsíce
proběhla přednáška na téma léky a léčiva,
která se uskutečnila v sále základní školy
a byla přístupná všem obyvatelům obce.
V březnu se uskutečnila vycházka směr Skalice, Nižní Lhoty a Nošovice. Během jarních
měsíců jsme uskutečnili vycházky do okolí
obce, oslavili jsme Den matek s vystoupením
žáčků s mateřské školky a usmažili vaječinu
v Kačabaru. Období prázdnin jsme zahájili
vycházkou do Frýdeckého lesa, výletem na
Čeladnou a návštěvu daňčí farmy. V srpnu
jsme navštívili Lašský dvůr v Hodoňovicích
a tradiční návštěvu Hájku a Mariánské baziliky. Počátkem září se uskutečnil zájezd do
Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme navštívili firmu UNIPAR, kde vyrábějí svíčky z čistého parafínu. Každý si mohl koupit svíčku,
která se mu líbila. Koncem měsíce jsme
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tradičně opekli klobásy v Kačabaru. V říjnu
proběhla v klubovně beseda se členy mysliveckého svazu o přírodě a zvěři před zimním
obdobím. V listopadu jsme navštívili pivovar
Nošovice, kde jsme byli seznámeni s historií
a provedeni provozem pivovaru s následnou

ochutnávkou. Dále proběhla výroční schůze
v základní škole s bohatou tombolou. Začátkem prosince se uskutečnila mikulášská
nadílka v klubovně a závěrem měsíce rozloučení se starým rokem.
Čeněk Juřica, předseda

Plán činnosti Klubu seniorů na 4. čtvrtletí 2017
Středa 11. října

- vycházka kolem řeky Morávky do Starého města Na fojtství.

		

Sraz u nádraží ČD ve 13:00 hod., kdo si netroufá může linkou

		

č. 13 z Dobrá střed ve 13:10 hodin do Frýdku

Středa 1. listopadu - turnaj v bowlingu v Šatlavě v Místku, odjezd ve 13:10 hodin
		

z Dobrá střed linkou č. 13.

Středa 15. listopadu - výroční schůze ve 14:00 hodin v Obecníku, nezapomenout
		

věci do tomboly.

Středa 13. prosince - mikulášská nadílka v klubovně ve 14:00 hodin
Čtvrtek 28. prosince - rozloučení se starým rokem v klubovně ve 14:00 hodin,
		

každý donese něco na zub.
Čeněk Juřica, předseda

Základní škola Dobrá informuje…
Přivítání v novém školním roce
Vážení čtenáři a přátelé ZŠ Dobrá,
dva měsíce prázdnin utekly jako voda
a v pondělí 4. září se v naší doberské škole
sešlo 558 žáků společně s 66 zaměstnanci
školy, a to už je ve škole znát.
Během prázdnin jsme se snažili účelně
využít každé místečko, abychom se ve škole
při tak vysokém počtu cítili dobře. Museli

jsme najít místo pro dvě nové třídy, a tak se
třída 8. A učí v odborné učebně výtvarné výchovy, ve které jsme opravili podlahu a nakoupili nový školní nábytek, a třída 6. C se
zatím učí v odborné učebně zeměpisu. Do
konce roku chystáme přestavbu školního
bytu na kmenovou třídu, do které se 6. C
přestěhuje.
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1. A paní učitelky Petry Svobodové

1. B paní učitelky Radmily Jelínkové
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1. C paní učitelky Kateřiny Dobešové

Po celé dva měsíce probíhala ve spolupráci se zřizovatelem rozsáhlá výměna
otopných těles v celé škole a oprava kanalizace ve školní jídelně. Kromě těchto velkých
oprav jsme měnili podlahy ve 4 třídách, zrekonstruovali učitelský kabinet a vymalovali
potřebné školní prostory. Děkuji všem, kteří
nám s těmito opravami pomáhali, a také
provozním zaměstnancům, že se děti mohly
vrátit do krásné uklizené školy.
Co se týká podpory vzdělávání, nakoupili jsme novou počítačovou techniku do velké
počítačové učebny a díky daru Klubu rodičů
jsou tři kmenové třídy vybaveny počítačem,
dataprojektorem a plátnem. V letošním roce

pokračujeme v projektu Profesní rozvoj
doberských pedagogů, který je zaměřen na
vzdělávání našich učitelů, na podporu v oblasti inkluze, matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti, ale také na doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem, či
klub zábavné logiky.
Tým pedagogů ZŠ Dobrá je připraven
10 měsíců předávat svým svěřencům to
nejlepší ze sebe a Vás, čtenáře, o tom budeme pravidelně informovat prostřednictvím
těchto stránek.
Přeji Vám úspěšný školní rok!

- 18 -

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy
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Místní knihovna Dobrá
Léto a podzim v knihovně
Počátkem léta jsme dokončovali úpravy
prostor pro veřejnost i pro zaměstnance. Do
místnosti pro katalogizaci jsme dokoupili
2 psací stoly a 3 knižní regály. Nainstalovali
jsme závěsný systém na vystavování clipartů nebo obrazů a vymalovali jsme vstupní
chodbu. Opět za vydatné pomoci pana ing.
Chýlka a zaměstnanců obecního úřadu
v Dobré.
Letošní prázdniny v knihovně byly pohodové, všichni zaměstnanci se vystřídali
při vybírání dovolené bez toho, abychom
museli knihovnu zavírat. V červenci a srpnu navštívilo knihovnu osobně 1786 čtenářů (60 % mužů a 40 % žen) a dalších 1018
návštěvníků si vyhledávalo knihy v našem
on-line katalogu. Internet přímo v knihovně
využilo přes 420 návštěvníků, což je o 100 %
více než v loňském roce. Návštěvníci také
hodně využívají WiFi zdarma pro své mobily, tablety nebo notebooky.
Od 1. 9. 2017 si můžete půjčovat přes
naši knihovnu elektronické knihy již na
31 dnů. Stačí se zaregistrovat v naší knihovně a poskytnout svoji e-mailovou adresu.
Elektronické knihy si již můžete číst i na
svých chytrých telefonech nebo mobilech
s OS Android.
Nejčtenější knihou za uplynulý rok je
kniha „Dívka ve vlaku“ od stejné autorky již máme další knihu „Do vody“. Mezi
nejčtenější české autory patří Patrik Hartl a jeho „Okamžiky štěstí“ nebo knihy
Radky Třeštíkové „Bábovky“ a „Osm“.
Nejvíce knih si naši čtenáři půjčili od slovenského autora Dominika Dána. Můžete

si už také přečíst jeho nejnovější „Smrt na
druhém břehu“. Také letošní bestseller Jo
Nesba „Žízeň“ si už přečetlo téměř 30 lidí.
A už tento měsíc také vychází 5. díl Milenia
– „Muž, který hledal svůj stín“. Knihy si
můžete rezervovat přímo na našich stránkách v elektronickém katalogu, telefonicky
nebo e-mailem.
Naši čtenáři v létě určitě zažili krásné
okamžiky, které si nafotili. Jestli se chcete
o ně podělit i s ostatními, zašlete nám své
fotografie e-mailem, my je vytiskneme barevně ve formátu A4 a dáme je na výstavu
„Léto 2017“ (i anonymně), pak si fotografie
můžete odnést domů.

- 19 -

Pokud se chcete dozvědět o naší knihovně ještě něco víc – navštivte nás osobně.
První týden v říjnu probíhá v celé republice
akce Týden knihoven. U nás jsme už po několikáté vyhlásili Měsíc knihoven, proto se
můžete během celého měsíce října zaregistrovat nebo si prodloužit platnou registraci
ZDARMA.

Máme otevřeno:
Pondělí 12.00-17.30
Úterý 8.00-11.00 12.00-17.30
Středa zavřeno
Čtvrtek 8.00-11.00 12.00-17.30
Pátek zavřeno
Sobota každá lichá 8.00-11.00

Více informací zde: http://www.knihovnadobra.cz/, na Facebooku nás najdete:
@MistniKnihovnaDobra, staňte se našimi přáteli a budete mít více informací ze světa knih.
Telefon: 725 144 014, 558 641 016, e-mail : knihovnadobra@dobra.cz
Marie Mališová, ředitelka

Charita Frýdek-Místek
obohatila program Velké Doberské
Charita Frýdek-Místek byla díky vedení
obce opět součástí Velké Doberské a měla
možnost obohatit její program. Na několi-

ka stanovištích si děti vyzkoušely pohybové
a výtvarné činnosti a zapojily logické myšlení. Akce se zúčastnila střediska Charity
Frýdek-Místek, jejíž služby jsou zaměřeny
na rodiny a děti – Klub Nezbeda, Terénní
služba Rebel, Centrum Pramínek. Z výtvarných aktivit si děti mohly namalovat magnetky se psí tématikou. Tato aktivita nakonec
přilákala také mnoho dospělých, kteří při ní
v poklidu zrelaxovali. Dále si mohly potisknout papírové tašky, které si také následně
vyzdobily. Velkou atrakcí pro děti byly také
balónky, ze kterých jim pracovnice Centra
Pramínek vyráběly zvířátka. Terénní služba Rebel si pro děti připravila pohybové
aktivity ve formě opičí dráhy. Dospělým
návštěvníkům akce se věnovaly dvě pracovnice z Charitní pečovatelské služby a Charitní ošetřovatelské služby, které jim změřily krevní tlak a glykemický cukr. Našly se
však i odvážné děti, které si nechaly změřit
hladinu cukru v krvi. V případě, že naměře-
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né hodnoty nebyly v normě, přidaly i radu,
jak s danými problémy bojovat. Návštěvníci
Velké Doberské mohli podpořit také Denní
centrum Maják nákupem výrobků vlastnoručně vyrobenými klienty Denního centra
Maják. O výrobky klientů byl zájem a návštěvníci si odnášeli pohankové polštářky,
šité hračky, košíky z pedigu a jiné. Během
sobotního odpoledne byly naše stanoviště
i stánky ve stálém obležení dětí i dospělých.
Zájem o naše aktivity byl velký, což nás potěšilo. Z prodeje výrobků se nám podařilo
získat 2000,- Kč, které použijeme na nákup

materiálu pro práci s klienty. Již nyní se těšíme opět na Velkou doverskou v příštím roce.
Lenka Talavašková

Sbírka pro Elišku – poděkování
Milí spoluobčané,
dne 2. 8. 2017, se v prostorách Obecního úřadu Dobrá, uskutečnila sbírka pro pětiletou
Elišku, která od narození trpí AVM (arterio-venózní malformace). Jedná se o cévní anomálii, kterou trpí asi 5 % lidí v ČR.
Chtěla bych, jménem komise pro rodinu a občanské záležitosti a také jménem maminky
Elišky – paní Tvarůžkové, upřímně poděkovat všem, kteří tuto sbírku podpořili a pomohli
tak Elišce.
Za komisi pro rodinu a občanské záležitosti, Simona Tvrdá

Skautský tábor Štecovka 2017- Šmoulové
Letos jsme se opět vydali na největší akci
skautského roku, kterou je letní tábor. Sešli
jsme se 29. 7. 2017 v 8 ráno před skautskou
klubovnou v Dobré v hojném počtu. Kolem 9. hodiny 27 odvážných dětí zamávalo
svým rodičům a vyrazili jsme vstříc dobrodružství do přírody. Naše tábořiště se nachází v Mostech u Jablunkova, přesněji toto
místo nese název Štecovka. Tábor byl velice
náročný díky vysokým teplotám a ani kapce
dešťové vody. Děti se hned po příjezdu roz-

dělily do 5 skupin, ve kterých spolupracovaly celý týden, a společně si vymyslely své
názvy a pokřiky. Letošním tématem tábora
byli Šmoulové. Všichni jsme se přes celý
týden snažili pomoct šmoulům přemoct
Gargamela. Děti si zahrály opravdu velkou
spoustu her a také se naučily spoustě nových věcí. Děti poznaly, že na táboře se nemůžeme jenom bavit, ale musíme taky trošku pomoct s prací, protože jinak bychom
si neuvařili oběd a večer si nemohli udělat
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táborák, proto měly každý den různé služby např. voda, dřevo, umývání nádobí atd.
Přes týden se děti také snažily splnit bobříky hladu a mlčení. Jednou nám dokonce
Gargamel ukradl i Šmoulinku, a proto jsme
museli vyrazit ji najít. Po cestě jsme navštívili horskou chatu Studeničné, kde jsme
se ochladili v místním bazénu, a koupili si
nanuky a nejrůznější sladkosti. Večery jsme
všichni společně trávili u ohně a zpívali
s doprovodem kytar spoustu táborových,
ale i spoustu moderních písniček. Několik
večerů jsme si opékali párky a ,,hady“ na
ohni. Poslední den se nám konečně podařilo Gargamela přemoct a osvobodit tak
šmouly od strachu. Večer nás čekal závěrečný nástup, kde došlo k vyhodnocení
celotáborové hry, a samozřejmě k rozdání

poděkování dětem a vedoucím. Děti dostaly spoustu odměn a sladkostí za snahu
a odvahu. Ohodnoceni byli také nejmladší
účastníci, kteří měli pouze 5 let, a již měli
odvahu s námi na tábor vyrazit. Po nástupu
nás čekal dlouho očekávaný slibový oheň,
u kterého složilo slib 10 světlušek, 3 vlčata
a 1 skautka. U ohně jsme seděli až do brzkých ranních hodin a někteří u ohně zůstali
i spát. Ráno jsme společnými silami všechno uklidili, sbalili a předali tábořiště dalšímu táboru. Chtěla bych tímto poděkovat
všem dětem, které se zúčastnily a zvládly
týden v přírodě, a taky nesmím opomenout
poděkovat všem vedoucím, kteří se na přípravě tábora podíleli a dětem se během týdne intenzivně věnovali. Už se zase všichni
těšíme na příští rok.

2.Tábor Štecovka 2017- Rychlé šípy
A je to tady, skauti opět vyrazili po roce
na tábor! Skupina 35 skautů plných očekávání se sešla v 9 hodin ráno před skautskou
klubovnou v Dobré, kde se sbalily potřebné věci a vyrazilo se vstříc životu v přírodě,
přesněji na Štecovku, kde se naše tábořiště

nachází. Hned po příjezdu čekalo vybalování a rozdělení do skupin, ve kterých děti
soutěžily celý tábor. Díky našim výborným
kuchařkám jsme se pořádně najedli a nabrali dostatek sil. Činili se také naši kluci,
kteří společnými silami postavili teepee,
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ve kterém jsme pak během tábora měli
možnost spát. Další den ráno na děti čekalo seznámení s tématem. Pro letošní rok
jsme zavzpomínali na slavného spisovatele
Jaroslava Foglara, který byl také skautem,
a proto byla vybrána jeho slavná kniha
Rychlé šípy. Během tábora se celý příběh
rozvíjel a děti postupně pomáhaly klukům
z Rychlých šípů odhalit tajemství hlavolamu Jana Tleskače. Během 10 dnů na ně čekalo velké dobrodružství a spousta nových
zážitků, které jim v srdci zůstanou na celý
život. Některé dny si děti vyzkoušely připravovat své vlastní jídlo na ohni a poznaly to, že není jednoduché něco uvařit a že
vždy je důležitá spolupráce. Jednou na nás
dokonce čekal úkol, který nebyl pro některé zrovna jednoduchý, spočíval v tom projít určitou vzdálenost po potoce a jít boso.
Ačkoliv se některým z vás může toto zdát
jako jednoduchý úkol, nebylo tomu tak,
hlavně mladším členům některé úseky daly
zabrat. Všichni to ale nakonec zvládli. Počasí nám během tábora přálo, až na 2 noci,
kdy přišla velká bouřka, která trvala celou

noc. Poničila nám spoustu věcí a narušila
trošku program dalšího dne. Toto počasí nás však neodradilo a pokračovali jsme
v programu dál. Také mnozí z nás asi budou dlouho vzpomínat na vosí hnízda, na
která jsme nešťastnou náhodou narazili při
hrách. Večery jsme trávili u ohně a občas
byla připravena večerní hra, ve které děti
využily svou poslední energii, a vždy kolem
10 hodiny jsme si společně zazpívali večerku a rozešli se spát do svých stanů. Samozřejmě jako na každém správném táboře
nesmí chybět výlet, a proto jsme se i my
vypravili směrem na Mosty u Jablunkova,
kde jsme navštívili místní zříceninu hradu,
a našli další indicie na vyřešení záhady hlavolamu. Poslední den tábora jsme dospěli
k dobrému konci celého příběhu a dosáhli
jsme tudíž míru a klidu ve Stínadlech. Na
posledním nástupu všichni dostali své odměny a vyhodnotili se také bobříci, které se
děti snažily během tábora plnit. Nakonec
nás čekal slibový oheň, na který se všichni
velice moc těšili. Celý tábor se nám velice
líbil a už jsme plní očekávání na další rok.
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Skautský tábor 3. oddílu
15. srpna se 3. oddíl vydal na skautský
tábor na Štecovku. Autobusem jsme jeli
do Mostů u Jablunkova. Letos jsme měli
kouzelnické téma Harry Potter. Po příjezdu
a následném odnošení věcí do tábora jsme
si vybrali stany a vybalili své věci. Po chvíli
jsme se oblékli do školních uniforem v podobě bílé košile a černých kalhot. A začalo
slavnostní zařazování do Bradavických kolejí, které se jmenovaly Nebelvír, Zmijozel,
Havraspár a Mrzimor. Každý student dostal
kravatu podle koleje, do které byl zařazen.
Jako správní kouzelníci jsme si šli vyrobit
své vlastní košťata do lesa. Každá kolej dostala látku a vyrobili jsme si své erby, na
kterých byla zvířata, která souvisí s kolejí
a bojovné pokřiky. Po různých aktivitách byl
zapískán první nástup. Večer jsme si uděla-

li táborový oheň a v deset hodin proběhla
večerka, všichni zalezli do svých spacáků
a po náročném dni usnuli. Druhý den nás
probudila hra na kytaru a začal další krásný
den. Po snídani jsme se sešli u stožáru a začala hra, při které jsme vařili lektvary. Poté
jsme hráli různé zábavné hry a dali si výborný oběd. Tento den jsme zakončili klasicky
u ohně s kytarou. Některé dny jsme si vařili
sami dobroty, jako jsou tortilly, bramborové
placky, nebo tvarohové knedlíky. V horkých
dnech jsme hráli vodní hry, jindy jsme zase
luštili záludné šifry. Jednoho dne se stalo
něco neobvyklého, probudili jsme se ráno
v 7, ale světlo nikde!. V Denním Věštci
(kouzelnické noviny) jsme se dozvěděli, že
to byl pouhý kouzelnický žertík. I přes tmu,
která nás obklopovala, jsme si zahráli hru,
při které jsme museli byt označení svítícími
pásky. A při boji jsme bojovali proti ostatním
kolejím a proti smrtijedům. Po náročné hře
jsme si uvařili těstovinový salát a šli si odpočinout. K večeru proběhl nástup, poté oheň,
večerka a šli jsme spát. Další den byl den
s rodiči, který proběhl v deštivém počasí, ale
za to jsme si ho moc užili. V neděli proběhla
mše svatá. Jako další zkušenost byl výsadek.
Vzbudili nás v noci, odvezli nás se zavázanýma očima do neznáma a řekli nám, že se
musíme do oběda vrátit zpátky do tábora.
Všechny tři skupinky se vrátily zpátky do tábora. Jednoho rána jsme se probudili a zjistili jsme, že všichni vedoucí jsou pryč. V Denním Věštci jsme se dočetli, že je důvodem
stávka Bradavických učitelů. Museli jsme si
určit hlavního vedoucího a den měl probíhat
podle táborového řádu. Vedoucí se do tábora vrátili po odpoledním klidu. Po celý tá-
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bor jsme vyráběli
různé věci z fimo
hmoty, kofoláčky
z bavlnek a magnetky. Zajímavá
výprava byla ta
vodní, kdy jsme
bez bot museli
dojít po potoku až
do cíle naší cesty.
Předposlední den
jsme sbírali chrostí a smůlu na slibový oheň. Jako
každý rok proběhl
závěrečný nástup
a poté posvátný slibový oheň.
Někteří spali pod
širým nebem. Ráno jsme se sbalili, uklidili
tábor a vydali se zpátky do Dobré. Moc děkujeme všem vedoucím, kteří pro nás tábor

ve svém volném čase připravili i přátelům,
kteří tábor podpořili.
Anna Růžičková a Viktorie Skotalová
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110 LET BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
Jen jedna budova v Dobré je známá úplně všem našim obyvatelům —
zdravotní středisko. Je dost těch z nás, kteří v životě nepotřebovali jít na
úřad, do školy, být v (kterékoli) hospodě, v (kterýchkoli) obchodech, ale
do zdravotního střediska dříve nebo později musíme všichni — zvláště,
když jsou u nás všechna čtyři potřebná oddělení. Počátek moderního
zdravotnictví v Dobré sice můžeme spojovat se jménem vojenského lékaře Kargera, který už
za napoleonských válek léčil v některé z místností arciknížecího dvora (Oráče), ale činíme
tak až se jménem Vítězslava Možíška o sto let později. Přiženil a přistěhoval se k nám i se
svou ordinací a usadil se nejprve na č.p. 201, pak v domě č.p. 25, který stál (pamatujeme si
ho jako tzv. »polský dům«) v místech dnešních pomníčků před lékárnou. Ten byl ovšem
Krusův, a tak si doktor po deseti letech postavil svou vlastní vilu i s bytem, hospodářstvím a
ordinací, jež byla v téže místnosti, kde dodnes léčí MUDr. Moravec.
Při zrodu této krásné budovy byla doktorova známost s Emílií Krusovou a zažádání o její
ruku. O nápadníku šla samá chvála, jak vysvítá z posudku frýdeckého advokáta Sekery, když
31letý doktor Možíšek žádal (dopisem z 24. června 1897) o ruku advokátovy svěřenkyně
Emílie Krusové, sestry našeho velkoobchodníka Jana Kruse. Tehdy napsal tuto chvalořeč:
„Jelikož tímto sňatkem dojde přiměřenému zaopatření a společenského postavení a jelikož
jest p. M.U.Dr. Viktor Možíšek v každém ohledu velice spořádaný muž, tedy nemám proti
tomuto zamýšlenému sňatku žádných námitek.“ Vojenský lékař se tedy k nám z Bruzovic,
kde se narodil a kam se navrátil z vojenské služby, přestěhoval a po sedmi letech (1904)
koupil od 63leté vdovy Veroniky Mikolášové vedlejší selský grunt č.p. 78 i s pozemky. Po
dalších dvou letech (1906) dvě přední budovy koupené usedlosti — obytnou a výměnkářskou
— nechal zbořit a ze třetí ve dvoře, v níž byly chlévy a stáj, měli zedníci sklad materiálu.
Stodola za humny zůstala. Na místě zbořených budov a volného místa pak nám neznámý
zednický mistr postavil podle Možíškova zadání krásnou vilu v tehdy módním secesním stylu.
Při stavbě, či nejprve kopání základů, se přišlo na větší množství lidských kostí. Nacházely
se v přední části, tzn. v místech nynější čekárny, vchodu a chodby. Narazilo se totiž na dávné
pohřebiště — okraj hřbitova pradávných usedlíků Dobré, jejichž ostatky tlely v zemi po staletí.
Hřbitov se kolem kostela rozkládal už od prvotní Dobré Zemice, tj, od doby před rokem 1300,
a to až do jeho zrušení v roce 1787, kdy byl vyměřen v místě dnešního parku, rozkládajícího
se před nynějším vstupem do školy, hřbitov nový.
Starý grunt č.p. 78 byl památný i tím, že patřil k těm nejstarším v Dobré vůbec. Je znám
už z urbáře sespaného v roce 1580 (tehdy ho vlastnil Filip Hurný) a střídaly se na něm selské
rody, zejména jej po více jak 170 let vlastnili Muchovi (1698—1871). Zmíněná Veronika byla
vdovou po posledním z Muchů, Františkovi (v roce 1876 se vdala podruhé). Sama se nového
Možíškova stavení nedožila, zemřela na č.p. 153 na Hůrkách (u obchodníka Josefa Škarabely,
jenž zde z obchodu později udělal hostinec — bývalé kino) již v polovině ledna 1907, kdy byla
vila ještě rozestavěna. Zajímavé snad bude, že na tomto gruntě žil v podnájmu i umělecký
řezbář (bildhauer) Karel Piskoř (zemřel 1868), o němž bylo psáno v loňských Doberských
listech v souvislosti se soškou sv. Floriána umístěnou na hasičské zbrojnici.
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POZVÁNKA
NA VÝSTAVU
Soukromý výtvarný „ATELIÉR DOMA“,
který vyučuje kresbu a malbu pro dospělé pořádá dvoudenní výstavu své tvorby
v Hasičské zbrojnici v Dobré.
Výstava bude probíhat o víkendu ve dnech 23. a 24. září 2017 vždy od 9.00 – 17.00 hodin.
Vstupné zdarma.
Všechny srdečně zve lektorka Marcela Brodová

Sdružení obcí povodí Morávky
Vás srdečně zve na

Sportovní den
v sobotu 23. září 2017 ve 14:00 hod.
areál Kamenité ve Vyšních Lhotách
Čeká nás několik sportovních soutěží, každou obec reprezentují čtyři družstva dětí rozdělených podle věku a jedno
družstvo dospělých, do soutěží se zapojují i starostové.
Tradičními královskými disciplínami ve všech sedmi ročnících jsou: pro děti štafetový skok v pytlích a pro dospělé,
hod syrovým vejcem.

Přijďte povzbudit naše soutěžní týmy!
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

SERVIS
ZAHRADNÍ TECHNIKY

Prodej
ovocných
stromků

- Mountfield, AL-KO, STIGA,
HONDA, VeGa, aj.

na objednávku,

- České zahradní traktory Starjet,
Challenge, Stiga

tel. č. 737 523 315.

Pavel Bezecný,
Polní 554, F-M
Tel: 736 219 319

www.vybavenizahrady.cz
… neděkujte, pamatujte
… vystřihněte, uschovejte

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!

Zdraví jako vášeň

Přihlásit se můžete do 30.9.2017

Největší
zaměstnanecká
Zdravotní pojišťovna
ministerstva
vnitra ČR nabízí:
Přihlásit se můžete z pohodlí
domova na www.211.cz

Jistotu pro vás a vaše blízké
Hustou síť pracovišť ZPMVČR
Kartu života
Moderní e-komunikaci
Slevy a výhody pro děti, studenty i dospělé
Výhodné cestovní pojištění
Více jak 26 000 smluvních zdravotních zařízení po celé ČR
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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
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 Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
558 412 306 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 Ing. Tomáš Chýlek, samostatný referent – správce
--------------739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu
--------------558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová
Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
pondělí
8.00 – 12.00 hodin
středa
14.00 – 17.00 hodin
pátek
14.00 – 17.00 hodin
sobota
8.00 – 12.00 hodin
Správce sběrného dvora: 739 630 870

Markéta Hlawiczková

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 2. 10. 2017 do 12.00 hodin.
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