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Slovo starosty
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Vážení občané,

v pondělí 12. září proběhlo 21. jednání 
Zastupitelstva obce Dobrá v  tomto voleb-
ním období. Zastupitelé schválili zprávy fi -
nančního a kontrolního výboru, dále schvá-
lili poskytnutí dotace pro Sportovní klub 
policie Ostrava, z.s., Oddíl Judo Dobrá a žá-
dost o změnu využití poskytnuté dotace pro 
Charitu Frýdek-Místek. Část poskytnuté do-
tace bude využita na navýšení příspěvku pro 
Dům pokojného stáří a terénní pečovatelské 
služby. Také jsme schválili žádosti o poskyt-
nutí kotlíkových dotací, majetkové převody 
u  bytových domů a  nepřijali jsme nabídku 
na prodej pozemků od Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových. 

Tradiční Výstava ovoce a zeleniny pro-
běhla v sobotu a neděli 10. – 11. září ve spo-
lečenském sále ZŠ. Výstavu uspořádali naši 
zahrádkáři pod vedením pana Čestmíra 
Ježe. Na výstavě se svými výpěstky a výzdo-
bou účastnily také děti z naší základní a ma-
teřské školy. Na zahájení výstavy přišel pan 
farář P. ThLic. Marek Kozák, který společně 
s námi za letošní bohatou úrodu poděkoval 
a vše požehnal. Moc děkuji všem, kteří tuto 
výstavu organizačně zajistili a připravili.  

V  průběhu měsíce října bude zahájena 
realizace stavby: Úprava vstupních prostor 
před hlavním vstupem do Základní školy. 
Dodavatelem stavby je společnost SKAN-
SKA a.s., která byla vybrána ve veřejné sou-
těži s cenou 10.948.985,43 Kč. V rámci této 
stavby dojde k  rozšíření odstavných ploch 
před školou, kompletní rekonstrukci ploch 
a  splaškové kanalizace. Provádění stavby 
bude klást zvýšené nároky na bezpečnost 
chodců, především dětí ze základní školy. 
Prosíme všechny o dodržování bezpečnost-
ních pokynů, které budou v prostoru stave-
niště umístěny. 

V  pátek a  sobotu 23. a  24. září 2022 
se konaly komunální volby, nejen v Dob-
ré, ale v  celé České republice. Výsledky 
z naší obce jsou zveřejněny na naší webo-
vé stránce i v tomto čísle Doberských listů. 
Děkuji všem občanům, kteří využili svého 
volebního práva, nově zvoleným zastu-
pitelům srdečně blahopřeji a  věřím, že 
budou společně pracovat pro další rozvoj 
naší obce. 

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Výsledky voleb

Právní poradna 
pro občany obce Dobrá v roce 2022 bude probíhat ve stejném režimu  

jako v roce 2021, a to každou první středu v měsíci v době od 16 – 17 hodin  
v budově Obecního úřadu Dobrá,  1. poschodí. 

Termíny: 2. 11., 7. 12. 2022.
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Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2022
7.11., 5.12. 2022  

- příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

INFORMACE PRO OBČANY!
Dne 28. 10. 2022 bude sběrný dvůr v Dobré uzavřen!!!

DRAKIÁDA
Dne 1. 10. 2022 proběhl již 15. ročník 

Doberské drakiády. Opět v hojném počtu, 
téměř devět desítek dětí, jsme se dobře po-
bavili. Chyběl nám jen trochu příznivější 
vítr, ale to neubralo ve snaze dětí dostat za 
každou cenu své dráčky na oblohu. Vytr-
valost jsme odměnili balíčky se sladkost-
mi a  chvilka napětí při losování tomboly 
ukončila tuto povedenou akci. Děkuji kole-
gům ze sportovní komise Janě Chrobokové 
a Pavlu Peterkovi za skvělou spolupráci.

Za sportovní komisi René Křižák
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Burza hraček a dětského sportovního vybavení 
Komise pro rodinu a  občanské záleži-

tosti při RO Dobrá Vás zve na burzu hraček 
a  dětského sportovního vybavení (mimo 
oblečení), která se uskuteční ve dnech 
11.  -  12. listopadu 2022 ve víceúčelovém 
sále ZŠ v Dobré. 

Kdo bude chtít nabídnout věci k  pro-
deji, musí se přihlásit na mail: komisepro-
rodinu@post.cz  Poté mu bude přidělen 
registrační kód, kterým označí své věci 
(lístkem připíchnutým nebo přilepeným), 
společně s uvedením ceny a zároveň sepíše 
seznam věcí vč. ceny, který předá členům 
komise. Je nutné zajistit, aby označení 
bylo stabilní a nedocházelo k jeho odlepení 
nebo odpadnutí.

Zaregistrovat se můžete od 20. 10. 
2022 do 9. 11. 2022. 

Burza proběhne s následujícím progra-
mem:

Hračky a  dětské sportovní vybavení 
se bude vybírat v  sále ZŠ v  Dobré v  pá-
tek 11.  10. 2022 v  době od 9,30 hod do 
11,00 a od 15,00 hod do 17, 00 hod.  

V  sobotu 12. 11. 2022 v  době od 
9,00 hod do 11,00 hod proběhne samot-
ná burza, na které můžete jiné hračky 
nebo sportovní vybavení nakoupit.

Výdej peněz a  vrácení neprodaných 
hraček a sportovního vybavení se uskuteč-
ní rovněž v sobotu 12. 11. 2022 v době od 
13 – 14 hodin.

Nevyzvednuté věci, budou věnovány na 
charitu.

Hračky musí být čisté, kompletní, ne-
poškozené, plyšové hračky vyprané, spor-
tovní vybavení v dobrém stavu.

Za komisi Radka Zitová

PRO MIlOVNíKY DIVADlA
Ve středu 30.11.2022 pro Vás máme připravené představení

v divadle Jiřího Myrona

NANEBEVSTOUPENÍ LOJZKA LAPÁČKA
 ZE SLEZSKÉ OSTRAVY

Vstupenky si můžete vyzvednout 
u p.Kolářové na obecním úřadě v Dobré od 7. 11. 2022. 

Cena je 230 Kč.

Odjezd autobusu bude v 17:30 z parkoviště u kostela sv. Jiří v Dobré.

Srdečně Vás zve komise pro kulturu a školství
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Cyklistický výlet
V sobotu 10. 9. 2022 se konal cyklistic-

ký výlet. I  když předpověď počasí nebyla 
příznivá přece jen jsme se vydali na cestu 
a počasí nás odměnilo krásným slunečným 
dnem a kapkám deště jsme ujeli. Trasa byla 
dlouhá 62 km a vedla kolem přehrady Oleš-

ná na Hukvaldy, kolem vodní nádrže Větř-
kovice do Kopřivnice a cílem byl historický 
Štramberk. Zpět přes Mniší, pod oborou 
hradu Hukvaldy a Frýdek-Místek domů.

Děkuji všem zúčastněným.

Za sportovní klub Renata Friedlová

Pozvánka
Přátelé turistiky, zveme vás na poslední letošní  
4. turistický výlet v sobotu 5. 11. 2022. 

Autobusem na Morávku a odtud již pěšky kolem Ateliéru na Kotař 
a dále pod Čuplem na Prašivou. Trasa je dlouhá cca 11 km.  

Věřím, že nám počasí bude přát a užijeme si příjemnou podzimní túru.

Sraz bude na autobusové zastávce Dobrá střed v sobotu 05. 11. 2022 v 09:05 hod. 

Prosíme zájemce, aby se přihlásili na tel. 775 933 551. 

Těšíme se na vaši účast, za sportovní klub Renata Friedlová
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Plánovaná odstávka elektrické energie  
č. 110060861958 – ČEZ Distribuce a.s. 

Dne 27.10. 2022 od 7:30 do 15:00 hodin.
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Dobrá (Frýdek-Místek)
č.p. 71, 76, 101, 867, 100

Senioři doma nesedí
Pro své členy stále připravujeme pro-

gram, z kterého si mohou vybrat.

14. srpna jsme využili autobus, zajiště-
ny OÚ, k návštěvě Kulturního dne Sdružení 
obcí povodí Morávky v  Kamenitém, aby-
chom zhlédli připravený kulturní program.

27. 8. na Velké doberské nás tříčlenné 
družstvo reprezentovalo v  soutěži pečení 
bramborových placků. Nevím, jakou použili 
„recepturu”, ale zvítězili byli první!

8. září jsme si v Kačabaru pochutnali na 
výborných klobásách, které pro nás opekli 
naši ochotní kuchaři. Jelikož i  počasí nám 

přálo, všichni jsme se dobře pobavili. Chy-
běla nám však každoroční návštěva mís-
tostarosty obce, pana Milana Stypka, který 
nás vždy slovem podpořil v  naší činnosti. 
Přejeme mu tímto brzké uzdravení.

Na druhý letošní zájezd jsme si vyjeli 
22. září. V pohankovém mlýně ve Frenštátě 
a ve svíčkárně v Rožnově jsme si skvěle na-
koupili. V minipivovaru v Kozlovicích okoš-
tovali čtyři druhy piva a po obědě pokračo-
vali do Planetária v Krásném poli, podívat se 
na hvězdy. Všem se nám výlet líbil, obzvlášť 
proto, že nebylo žádného dlouhého chození.

Škoda jen, že v autobuse bylo hodně vol-
ných míst.

1. října na Mezinárodní den seniorů 
jsme na pozvání, Krajské rady seniorů vy-
jeli na oslavu do Bruntálu. Zástupci města 
spolu s Městským klubem seniorů připravili 
téměř celodenní kulturní program včetně 
pohoštění pro všech 240 návštěvníků z na-
šeho kraje. Patří jim velký dík.

Jsou i nadále připraveny další akce, tak 
lidičky, neváhejte a využijte je.

Za Klub seniorů 
Drahomíra Gryžboňová 
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Zahrádkáři informují….
Výstava ovoce zeleniny 10.-12. 9. 2022, 

Multifunkční sál ZŠ Dobrá
Pěstitelská sezóna se pomalu ale jistě 

blíží ke svému letošnímu konci, a  tak jako 
každý rok, tak i  letos uspořádal ZO ČZS 
Dobrá tradiční Výstavu ovoce a  zeleniny. 
Tato výstava je již každoročně vrcholem 
zahrádkářské a  pěstitelské sezóny a  mnozí 
členové uvítají tuto příležitost, aby se moh-
li pochlubit svou úrodou a  nebo si nechat 
poradit od zkušenějších. Stejně jako v před-
chozích letech výstavě požehnal otec Marek 
Kozák.

Jedním z  hlavních vrcholů výstavy byla 
Soutěž o  nejkrásnější jablíčko. Celkem se 
nám k  vyhodnocení sešlo 245 nádherných 
jablíček, do soutěže bylo vybráno 34 vzorků 
z  různých odrůd. Každý z  návštěvníků měl 
možnost dát svůj hlas jednomu z  vystave-
ných jablíček. S  velkým odstupem zvítězi-
lo jablko odrůdy Královnino paní Dagmar 
Pastorové s 36 hlasy. Na 2. místě se umístil 
s 22 hlasy pan Pavel Tvrdý s  jablíčkem ne-
známé odrůdy a opravdu těsně na pomysl-
né bronzové příčce skončilo jablko odrůdy 
Fire Star pana Čestmíra Ježe. Celkem bylo 

odevzdáno 169 hlasů. Poděkování patří 
obci Dobrá za hodnotné ceny a  samozřej-
mě i panu starostovi ing. Jiřímu Carbolovi, 
který výstavu společně s předsedou ÚS ČZS 
Frýdek-Místek panem Václavem Kolkem 
slavnostně zahájil a panu ing. Janu Maren-
čákovi za předání cen.

Zajímavým zpestřením naší výstavy byla 
sbírka masožravých rostlin paní Petry Car-
bolové, o  výzdobu se svými výkresy stejně 
jako v jiných letech postaraly děti Mateřské 
školy Dobrá.

Již čtvrtým rokem sklízí velký úspěch 
Zahradníkovo kolo štěstí, a  protože jsme 
chtěli poděkovat všem, kteří se nás rozhodli 
podpořit, neodcházel nikdo domů s  prázd-
nou. Sešlo se nám velmi mnoho krásných 
cen a zajímavých výher, které do soutěže vě-
novali členové a sympatizanti ZO ČZS Dob-
rá. Své majitele tak našlo láskyplně vypěsto-
vané ovoce a zelenina, venkovní i pokojové 
rostliny, skvělá domácí marmeláda, med, 
zavařeniny a zahradnické pomůcky.
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ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17–18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.

MOŠTOVÁNí jABlEK
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vyšní Lhoty od 1. 9. 2022

Moštuje jablíčka cena 4 Kč za 1 litr.
 Jen po telefonické domluvě p. Tesarčík tel. 605 973 725

Ani letos nechybělo chutné občerstvení 
a  opravdovým hitem byla domácí zelňač-
ka pana Michala Tvrdého – ta se vydařila 
tak, že nejeden z  návštěvníků si ji odnášel 
i domů. Společně s návštěvníky výstavy jsme 
u dobré kávy a domácích moučníků zhodno-
tili naše letošní pěstitelské úsilí a vyměnili si 
zajímavé zahrádkářské rady a tipy.

Myslím si, že můžeme bez obav říci, že se 
nám letošní výstava opravdu podařila, přiví-
tali jsme rekordní počet návštěvníků, včetně 

dětí z Mateřské školy Dobrá a dětí prvního 
stupně Základní školy Dobrá, z  nichž ně-
kteří přispěli i  různými exponáty. Ke konci 
výstavy nás dokonce navštívil dinosaurus  

V  neposlední řadě patří poděkování 
všem členům, kteří se podíleli na přípravě 
výstavy, zajišťovali její hladký průběh a při-
ložili ruku k dílu při závěrečném úklidu.

ZO ČZS Dobrá



10/2022

- 11 -

Základní škola informuje…
Základy první pomoci

Na začátku školního roku jsme pro žáky 
2. stupně uskutečnili kurz první pomoci, 
protože nikdy nevíme, kdy se dostaneme 
do situace, abychom přispěli k  záchranně 
lidského zdraví či života, nebo kdy my sami 
budeme první pomoc potřebovat…

Žákům se po celé dopoledne věnovali 
zdravotníci z  Oblastního spolku ČČK Frý-
dek-Místek, kteří žákům vysvětlili hlavní 
principy a  správné základní postupy první 

pomoci. Žáci si pod vedením zkušených 
zdravotníků všechny postupy prakticky 
vyzkoušeli, procvičili a  snad zapamatova-
li, aby je dokázali v  krizové situaci použít. 
Někteří z žáků budou své nabyté zkušenosti 
předávat svým mladším spolužákům v rám-
ci připravované akce pro 1. stupeň.

Za uskutečnění tohoto kurzu Oblastní-
mu spolku ČČK F-M velmi děkujeme.

Mgr. Radka Otipková
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5. ročník branné soutěže Wolfram  
pro základní školy Moravskoslezského kraje

Krajské kolo se konalo dne 9. září 2022 
ve vojenském výcvikovém prostoru Liba-
vá, vodní cvičiště Barnov. Akce se celkem 
zúčastnilo 26 čtyřčlenných družstev. V  ka-
ždém družstvu muselo být zastoupení ale-
spoň jedné dívky. Pořadatelem akce byla 
Armáda České republiky – Krajské vojenské 
velitelství v  Ostravě. Žáci absolvovali trať 
dlouhou 2 750 m a během ní plnili úkoly na 
8 stanovištích: jízda na raftu, vyhledej a znič 
(práce s detektorem kovu), zdravověda, si-
lový trojboj, vědomostní test (znalosti o Os-
travské operaci), střelba ze vzduchovky, 
překážková dráha a  topografie. Do výsled-
ků se započítával i čistý čas zdolání okruhu 
Barnovské přehrady. 

Naši školu reprezentovala 2 družstva, 
která postoupila z okresního kola:

Dobrá B (1. místo v okresním kole) – 
Štěpán Kajzar, Lukáš Vrána, Markéta Vlč-
ková, Kateřina Kajzarová - družstvo obsadi-
lo 7. místo 

Dobrá A (2. místo v okresním kole) – 
Šancer Šimon, Vanessa Prymusová, Václav 
Javorský, Kryštof Kohut - družstvo obsadilo 
12. místo

Žáci si zaslouží velkou pochvalu za pří-
kladnou reprezentaci, projevené znalosti 
a  za prokázání silných morálně volních 
vlastností. Poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na jejich přípravě jak sportovní, tak 
i vědomostní.

Mgr. Petr Krus, 
Mgr. Renata Kubalová
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Beseda speciální pedagožky
15. září 2022 se uskutečnila před úvod-

ními třídními schůzkami v  prostorách sálu 
základní školy beseda speciální pedagožky 
Mgr. Šárky Sohrové na téma Jak doma pod-
pořit nácvik čtení, psaní a počítání v 1. třídě. 
Velmi nás potěšila účast rodičů a velký zájem 
o získání potřebných informací, jak doma dí-
těti pomoci se zvládnutím učiva 1.  ročníku. 
Všichni vnímáme, že 1. třída je nejdůležitější 
rok v  rámci školní docházky. Dítě se naučí 
číst, psát a počítat do 20. Vzhledem k  tomu 
zazněl důraz na denní procvičování doma, 
které doplňuje práci ve škole. „Číst se učí čte-
ním.“ Rodiče byli seznámeni se základními 
pravidly – kdo by se měl s dítětem připravo-

vat (ten, kdo na to má „nervy“), s nejvhod-
nější dobou, kdy dítěti pomáhat, čemu se 
naopak vyvarovat a zároveň byli rodiče upo-
zorněni na výskyt možných potíží ve čtení, 
psaní a počítání, se základními informacemi, 
jak tyto potíže řešit.

Na závěr byla rodičům nabídnuta pří-
padná pomoc ze strany speciální pedagož-
ky, která je zaměstnancem naší školy od září 
letošního školního roku a vede s dětmi před-
měty speciálně pedagogické péče. Rodiče 
poděkovali bouřlivým potleskem a  žádostí 
o přeposlání zhlédnuté prezentace.

Mgr. Renata Kubalová

Projekt Youth 4 Impact
Na začátku školního roku jsme se zapo-

jili do mezinárodního celostátního projek-
tu Youth 4 Impact pod záštitou studentské 
organizace AIESEC. V  termínu od 26. do 
30. září 2022 zpestřili výuku žáků stážisté 
z  Kyrgystánu a  z  Turecka. Cílem projektu 
bylo seznámit žáky s kulturními odlišnostmi 
těchto zemí a  prolomit jazykovou bariéru, 
jelikož komunikačním pojítkem celého pro-
jektu je angličtina. 

V pondělí 26. 9. jsme uvítali dva zahra-
niční studenty Sezim z Kyrgyzstánu a Hasi-
ma z  Turecka. Studenti předvedli dětem 
poutavé prezentace o svých zemích, zkusili 
s  nimi národní tance, jazykolamy a  zapoji-
li je také do několika workshopů. Veškerá 
komunikace probíhala v  angličtině. „Jiné, 
cizokrajné, překvapující,“ řekla o  tomto 
projektu žákyně 9. D. „Prezentace byly za-
jímavé, velice dobře podány a  bylo dobré 
se dozvědět něco nového o  jiných státech, 
tradicích, a tak. Bylo taky super vědět, že se 
anglicky teprve učí tak jako my. Fakt se mi to 
líbilo,“ dodaly žákyně 8. A. 

Jsme rádi, že se projekt líbil a třeba zase 
někdy: „Djakshy kal!“ 

Mgr. Žaneta Frančeková
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Informace z Mateřské školy Dobrá
ZPRÁVIČKY Z NAŠí ŠKOlIČKY

První měsíc nového školního roku je za 
námi, září skončilo a my si krátce shrneme, 
co nového nám září přineslo. A  bylo toho 
opravdu hodně.

Během prázdnin totiž proběhlo na naší 
školce něco jako hra „Škatulata hejbejte 
se.“ Třída Soviček se přestěhovala do nové 
budovy, kde již koncem loňského školního 
roku začala fungovat třída Veverek. 

Třída loňských Medvídků se přestěho-
vala místo třídy Soviček a  zároveň se pře-
jmenovala na třídu Zajíčků. Třída Medvíd-
ků zůstala dole, ale navštěvují ji samé nově 
příchozí děti. Je to tedy nově vzniklá třída 
i s novými paní učitelkami.

Naše školka má v současné době 7 tříd: 
Světlušky, Berušky, Žabičky, Medvídci, Za-
jíčci a dále Sovičky a Veverky, obě tyto třídy 
se nacházejí na nové budově.  

Září bývá v každé třídě náročné vzhledem 
k  tomu, že přicházejí do tříd nováčci, a  to 
hlavně menší děti, které si postupně zvykají 
na denní režim své třídy, seznamují se s nový-
mi kamarády a také s paní učitelkami.

V pondělí 12. září děti všech tříd postup-
ně navštívily výstavu ovoce a zeleniny, kte-
rá probíhala v sále ZŠ. Nejprve si děti pro-
hlédly výstavu všech jablíček, která jejich 
pěstitelé přihlásili do soutěže o nejkrásnější 
jablíčko v Dobré. Následně si děti prohlédly 
i  tři vítězná jablíčka, z nichž to vítězné nás 
zaujalo i nádhernou vůní.
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Děti si prohlédly také výpěstky ovoce 
a zeleniny školáků ze ZŠ, děti rovněž zauja-
la výstavka masožravých rostlin. Naše děti 
se podílely na této výstavě svými výtvarnými 
dílky v podobě různých ztvárnění ovoce, ze-
leniny a květin.

Doufejme, že většina dětí se během mě-
síce září již dostatečně adaptovala, neboť 
v měsíci říjnu čekají na děti již další zajíma-
vé akce naší školky.

Předškoláci budou od 3. října každý 
týden až do měsíce prosince odjíždět auto-
busem na předplavecký výcvik, který bude 
probíhat v Aquaparku Olešná. 

Následovat bude akce pro celou rodinu, 
která ponese název „Putování za švestko-
vou vůní.“ Tato akce proběhne odpoledne 
ve venkovních prostorách a  je určena pro 
všechny děti naší školky a  jejich rodiče. 
Doufejme, že nám bude přát počasí a  tato 
akce zdárně proběhne.

Ale o tom zase až příště…

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková, uč. MŠ
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Místní knihovna Dobrá
Milí čtenáři, 

v  měsíci říjnu je naše knihov-
na tradičně zapojena do celore-
publikové akce Týden knihoven. 
Po celý měsíc říjen pro Vás máme 
připravenou mini výstavu foto-
grafi í o  naší knihovně “Dober-
ská knihovna v  průběhu času“. V  chodbě 
knihovny se můžete podívat a připomenout 
si, jak naše knihovna vypadala v  časech 
minulých a  porovnat změny, které nastaly. 
Dále budou probíhat besedy pro ZŠ v rám-
ci projektu Naše obec a také u nás vystoupí 
manželé Márovi s  cestovatelskou besedou 
– Ve stopách Vikingů. Tradičně budou mít 
noví i  stávající čtenáři zdarma registrační 
poplatky na půl roku. 

Děti od 6 let zveme na Hallo-
weenskou párty dne 26. 10. 2022 
od 16 hod. do 27. 10. 9.00  h. 
Čeká nás odpoledne a  noc plná 
dobrodružství a možná se bude-
me i trochu bát.

Neváhejte nás navštívit, rádi 
Vám pomůžeme, nejen s výběrem knih, ale 
také tiskneme, kopírujeme, laminujeme 
různé dokumenty.

Všechny potřebné informace jsou k dis-
pozici na www.knihovna-dobra.cz  nebo na 
tel. 558 641 016 a 733 762 376, nebojte se 
ozvat, jsme Vám plně k dispozici a na Vaše 
dotazy rády odpovíme a  těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Knihovnice MK Dobrá

Halloween párty v knihovně
Srdečně zveme všechny děti,

 které se nebojí na zábavné odpoledne a noc v knihovně

26. 10. 2022 od 16.00 h.
Bližší informace a přihlášky k vyzvednutí 
v knihovně nebo na tel. 733 762 376
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11. září 2022 to bylo již 130 let, co byl 
založen Hasičský sbor v Dobré. Dovolte mi, 
abych svými slovy připomněla strukturu 
a významné osobnosti dobrovolného hasič-
ství v Dobré.

Já jsem v pořadí pouze 7. na místě staros-
ty sboru. To vypovídá o tom, že náš sbor měl 
vždy ve vedení člověka, který byl hasičství od-
dán srdcem i duší. Bylo mi ctí osobně poznat 
po dlouhá léta spolupracovat s panem Jiřím 
Hranickým, který vedl náš sbor celého ¼ sto-
letí a po odchodu z  této funkce ještě pár let 
pracoval ve funkci náměstka  starosty sboru, 
kterým byl po panu Hranickém pan Jaroslav 
Hrabec. Oba tito starostové  zanechali v na-
šich hasičských životech a v žití našeho sboru 
nezapomenutelnou stopu.

Skutečnost, že sbor slaví 130. výročí, 
prozrazuje, že nejen vedení, ale i  členové 
sboru žijí dobrovolným  hasičstvím. Jsme 
parta přátel a sounáležitostí, která mezi 
námi panuje, obohacujeme vzájemně své ži-
voty. Troufám si říci, že jsme jedna z nejpev-
nějších  společenských komunit naší obce.

Výjezdová jednotka má dnes vybavení, 
o  kterém se našim předkům ani nezdálo. 
V začátcích dobrovolného hasičství v Dobré 
si sbor musel brát půjčky na hasičskou tech-
niku a členové a obecní mecenáši přispívali 
financemi ze svých kapes. Za dob socialis-
mu bylo zvykem, že hasičskou technikou 
vybavovaly jednotky státní společnosti, jako 
například našemu sboru darovala výjezdo-
vou Avii Česká spořitelna. V  dnešní době 
financuje potřeby a vybavení výjezdové 
jednotky obec. Naše obec je v tomto ohledu 
zodpovědná a velkorysá. 

Veliký dík patří všem, kteří jakkoli při-
spěli na hasičskou techniku, ať už jen zved-
nutím ruky při schvalování obecního roz-
počtu, či přispěním financí a  v  neposlední 
řadě také těm, kteří se o techniku jednotky 
starají a  udržují ji v  řádném a  provozu-
schopném stavu. Naše technika je naší pý-
chou, vizitkou i bohatstvím. Zejména co se 
týká historických stříkaček. 

Velitelé našeho sboru byly významné 
osobnosti našeho sboru. Dovolte mi při-
pomenout  alespoň pár z  nich z  posled-
ních 50 let  – p. Josef Klaner  p. Klimunda, 
p.  Tkáč, p. Jiří Březina a  pan Petr Carbol. 
Velitelé jsou spojovacím článkem mezi vý-
jezdovou jednotkou  a výborem sboru. Veli-
ce záleží na jejich práci a na jejich přístupu 
k potřebám sboru.  Děkujeme Vám, velitelé, 
za Vaši práci, za vaši obětavost a za vaše pů-
sobení v této funkci.

Doberský sbor se pyšní více než 50letou 
tradicí výchovy mladých hasičů. Tento krou-
žek prošel cestou od hasičů přes požárníky 
zpátky k hasičům a i na tomto postu se  ve-
doucích mládeže nevystřídalo mnoho. Trou-
fám si říci, že tato pozice je jedna z nejvíce 
časově náročných. Nejedná se jen o každo-
týdenní schůzky, ale také víkendové soutě-
že, výlety, pobyt na chatě a v neposlední řadě 
je velice časově náročná příprava schůzek, 
údržba a příprava techniky.  Všem, kteří se 
ve kterémkoli období dětem, mladým hasi-
čům věnovali, patří velký dík a uznání. Ráda 
bych vyzvedla především práci vedoucích 
mládeže - p. Jaroslava  Slováka, p. Kamila 
Klimundy, p.  Jaroslavy Budínské a p. Mar-
kéty Řízkové. Markéta Řízková za tuto svoji 

130 let trvání našeho hasičského sboru
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činnost získala v době nedávno minulé  oce-
nění  Doberského okrsku.

Nebylo by ovšem vedoucích mládeže, 
kdyby nebyla mládež. Tak děkuji i Vám děti 
a  teenageři, kteří navštěvujete jak kroužek 
mladých hasičů, tak také dorostové schůz-
ky. Dorostenci se již zapojují mimo svoji 
činnost také do práce výjezdové jednotky 
a pevně věřím, že nám roste  kvalitní nová 
generace hasičů.  Dneska máme cca 20 mla-
dých hasičů a  já jim ze srdce přeji, aby jim 
láska k hasičství vydržela a stala se jejich ži-
votním posláním.

Protože hasičství není práce, je to oprav-
du poslání.

Ve sboru pracuje výbor, který své schůz-
ky mívá nepravidelně, dle potřeby řešení 
vzniklých situací a problémů a je pomyslnou 
páteří sboru. V  porevoluční  době ve  výbo-
ru pracovaly osobnosti našeho sboru jako 
např. p.  Jaroslav Hrabec, p. Bohumil Čajá-
nek, p. Jan Carbol, p. Jan Vojvodík, p. Dra-
homíra Gryžboňová a další. 

Nejen duševní potravu potřebuje dobro-
volné hasičství, potřebujeme také finance. 
O naše sborové finance se stará pokladník, 
který  nejen vede účetnictví sboru, ale také 

spravuje sborový majetek. S postupem času 
jsou na pokladníky kladeny stále větší a vět-
ší nároky. Kdysi stačil sešit a pero a zapiso-
valy se příjmy a výdaje. Dnes je to sice v já-
dru stále stejné – příjmy a výdaje, ale přibylo 
nám daňové přiznání, roční závěrky, hlášení 
o majetku a financích, dotace a jejich účto-
vání, správa bankovního účtu…  Už jsou 
nenávratně pryč doby, kdy staříček skrblík 
měl doma pod postelí kovovou pokladnu 
na klíček, který byl tak dobře ukrytý, že i po 
jeho odchodu na věčnost nebyl k  nalezení. 
On byl nezapomenutelným hospodářem, 
ze kterého jsme páčili každou korunu a jen 
rozhodnutí starosty p. Hranického ho při-
mělo k tomu, aby pokladnu odemkl a pení-
ze poskytl. Ten hospodář byl p.Jan Carbol. 
Po něm bylo několik dalších, ale vždy už 
jen ženy – nejdříve já, zřejmě proto, že ta 
pokladna byla stále u  nás v  ložnici pod ta-
tínkovou postelí, a  pak další ženy, a  dnes 
je v  této funkci p. Lenka Hrabcová, která 
je neuvěřitelně ochotná a  pracuje pro sbor 
s  obrovským nasazením svých sil a  schop-
ností. Díky Ti, Leni, za Tvoji  práci a spolu 
s ní bych chtěla poděkovat i Radkovi, jejímu 
manželovi, který je stínový hospodář. Jsou 
sehraná dvojka, u  nich jsou naše finance 
v bezpečí.

Důvěřuj, ale prověřuj. To je heslo naší 
revizní komise, kterou již řadu let vede naše 
Marcelka Kiszová. Revizní komise se schá-
zí  nepravidelně, kontroluje účty, výdaje, 
příjmy, vedení účetnictví a  ještě se nestalo, 
aby něco nebylo v pořádku. I  jim patří dík, 
že dlí svým ostřížím zrakem nad našimi fi-
nancemi.

Naši další částí jsou naši „staří“, jak jim 
důvěrně a s láskou  říkáme. Už je jich jenom 
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hrstka, ale jsou stále s námi a účastní se na-
šich akcí, za což jim patří dík a uznání. Stále 
mezi nás chodí  p. Jan Matera, který je, co 
se týká členství, nejstarším členem sboru, 
pan Jan Kaňok, p. Jan Krupa a p. Stanislav 
Nytra. Patří k nim i naše kronikářka Draho-
míra Gryžboňová – pokud nevíte, o kom je 
řeč, jde o  naši Dražu!!! Ta je vždy a  všude 
připravena k akci. Ona je perpetum mobile 
sboru. Když už nemůžeš, podívej se na Dra-
žu, ta může ještě dvakrát!  Tito členové jsou  
naše nejstarší generace. A stále „funkční“. 

Hasičský život zaznamenáváme do kro-
nik, a  i  tato činnost je velice důležitá. Kro-
niky máme od založení našeho sboru. Vý-
znamným kronikářem byli p. Alois Kolek, 
p. Karel Satek, p. Jan Carbol a  dnes vede 
kroniku naše Draža. Obohacuje záznamy 
fotografiemi a tím se stává kronika velice za-
jímavá a pestrá. Při prohlížení kronik dých-
ne na člověka historie a ožijí vzpomínky na 
akce, které jsme prožili a  třeba jsme na ně 
i trošku pozapomněli.

Náš sbor tvoří všichni již vyjmenovaní 
a všichni ti by nebyli zapotřebí, kdybychom 

neexistovali, kdybychom neměli členy. Je 
nás celkem téměř 80, a nemáme mezi námi 
nikoho, kdo by alespoň jedenkrát za rok 
něco pro hasič neudělal. Děkuji Vám všem 
členům za to, že pro hasič obětujete svůj 
volný čas, za to, že se zapojujete do našich 
akcí, a že přijdete i na setkání, která nejsou 
o  práci, ale jde o  přátelská setkání, kdy si 
oddychneme od všedních starostí, povyklá-
dáme si, někdy  dáme i taneček a užijeme si 
společné chvíle.

Tak snad jsem Vás provedla celou struk-
turou našeho Sboru dobrovolných hasičů 
v  Dobré. Nevyjmenovala jsem všechny vý-
znamné členy sboru, chtěla jsem Vám jen 
připomenout a vyzvednout práci těch, kteří 
se vryli do paměti mi osobně a  myslím si, 
že i  mnohým z  Vás. Pokud jsem ve svém 
dnešním vystoupení na někoho zapomněla, 
omlouvám se, jsem jen člověk, ne elektro-
nická součástka.  Jsem hrdá, že jsem sou-
částka našeho sboru. 

Ing. Ludmila Baranová   
Starostka Sboru dobrovolných hasičů Dobrá
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Poděkování voličům
Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vám 
poděkovat za podporu ve volbách do 
Zastupitelstva obce Dobrá. Volební stra-
na Aby Dobrá byla dobrá – Sdružení 
KDU-ČSL a  nezávislých kandidátů 
získala celkem 5159 hlasů, což znamená 
5 mandátů v patnáctičlenném zastupitel-
stvu. Tento výsledek je pro nás opravdu 
velmi zavazující. V  současné době vede-
me jednání s  dalšími volebními strana-

mi o sestavení nového vedení obce. Naši 
zastupitelé budou v zastupitelstvu prosa-
zovat to, k čemu jsme se Vám – občanům 
před volbami ve svém programu zavázali. 
Věříme, že příští čtyři roky budou obdo-
bím aktivní spolupráce všech zastupitelů 
v zájmu co nejlepšího rozvoje naší obce.  

Ing. Jiří Carbol, předseda Místní 
organizace KDU-ČSL Dobrá

Poděkování voličům
Sdružení nezávislých kandidátů Dobrá 
pro občany, občané pro Dobrou děkuje 
všem svým voličům za odevzdané hlasy 
při volbách do obecního zastupitelstva.
Sdružení  získalo 3 zastupitele.
Děkujeme všem voličům za účast ve vol-
bách, vyjádřili jste tak zájem o dění v obci.
Chceme, aby se nám všem v  Dobré žilo 

lépe.  Prací v  zastupitelstvu se budeme 
snažit naplnit náš volební program. Se 
svými podněty nás můžete kdykoliv kon-
taktovat.
Zveme také všechny občany na zasedání 
zastupitelstva, která jsou veřejná.

Za sdružení Radka Zitová
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Karolína Kubíčková, bron-
zová na Mistrovství ČR žen. 

Do sbírky naší úspěšné ju-
distky přibyla v  sobotu 1. 10. 
další cenná medaile. Karolí-
na vybojovala bronz na mis-
trovství republiky, když ji od 
finále dělilo jediné zaváhání 
v  souboji s  pozdější vítězkou. 
Doberská reprezentantka se 
v současné době připravuje na 

policejní mistrovství republi-
ky, kde by se chtěla nomino-
vat na Mistrovství světa a na-
vázat tak na úspěšnou kariéru 
své matky a  současné hlavní 
trenérky klubu, Pavly Prőllo-
vé. Pro zranění se soutěže 
nezúčastnili loňští medailisté 
a favorité soutěže Eliška a Lu-
děk Kubíčkovi. 

Adam Rusňák vybojoval zlato na význam-
ném evropském turnaji.

Grandprix Brno patří k významným me-
zinárodním soutěžím, která díky vysokému 
počtu zahraničních účastníků překračuje 
svojí kvalitou i  Mistrovství republiky. Sou-
těže se zúčastnilo 1200 judistů z  13 zemí 
Evropy. V této náročné konkurenci bojovalo 
také 11 zástupců Juda z raškovické základ-
ny. Mimořádného úspěchu dosáhl Adam 

Rusňák ve váhové kategorii staršího žactva 
do 60. kg. obsadil 1. místo před maďarským 
a ukrajinským soupeřem. Bodované sedmé 
místo v  této kategorii obsadil jeho klubový 
kolega Tomáš Pěnkava.  V boji o bronz v ka-
tegorii do 46 kg. skončil další náš zástupce 
Vojtěch Bortel, který tak bral bodově hod-
nocenou „bramborovou” medaili.  Za velký 
úspěch se dá považovat také další 7. místo 
Olivera Tragana ve váze do 42 kg. Úspěšné 

jUDO
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judisty z  Beskyd přijal hejtman kraje Ivo 
Vondrák a  také primátor Frýdku-Místku 
Petr Korč. Oba představitelé poděkovali 
Monice Jančíkové, Adamu Rusňákovi a Pet-
rovi Pěnkavovi za vzornou reprezentaci kra-
je a regionu na letošní olympiádě mládeže.  

Na Velké ceně Ostravy, která proběhla 
24. září, zvítězili doberští judisté v soutěži 
klubů, když v  jednotlivých váhových kate-
goriích vybojovali celkem 10 zlatých medai-
lí. Soutěž byla nominací pro nadcházející 
mistrovství republiky žactva. Po krajském 
přeboru, který se uskuteční v  Raškovicích, 

bude nominace definitivní. Všem našim bo-
jovníkům držíme palce. 

O baby judo je v Dobré obrovský zájem. 

Od září probíhá v  tělocvičně ZŠ Dobrá 
trénink Baby juda. Děti od 5 let se zde učí 
základům gymnastiky a techniky pádů. Tré-
nink, který začíná každé úterý od 15.15 hod., 
navštěvuje padesátka dětí, převážně z Mateř-
ské školy v Dobré. Stále probíhá také nábor 
nových členů do klubu. Trénink přípravky 
a náboru vždy v úterý od 16.00 hod.

PŘIJĎTE VYZKOUŠET JUDO.
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Stalo Se před 40 lety (vybíráme z kroniky roku 1982)
Přestavba kina byla dokončena. Od 7. září 1981 bylo v rekonstrukci

místní kino. Slavnostní otevření se uskutečnilo 4. května v den 37. výročí
osvobození obce. Na počest znovuotevření byl promítnut sovětský film
Akvanaut. Sál byl budován nově. Výsledek ovšem stojí za poznamenání:
Návštěvník vstoupí do sešeřelého sálu a upoutají ho polstrovaná světlá křesla
v řadách. Řad je 15, sedadel 10—15 v každé z nich. Vlevo je pódium se
schodištěm a vstup přímo z předsálí na něj; v čele širokoúhlé bílé plátno v optimálním tvaru, po
stranách dlouhé závěsy, které se před promítáním rozevírají. Stěny jsou pokryty umělými
plochami, strop z bílých děrovaných dekorativních čtverců. Je to kulturní prostředí se vším všudy.
V pokladně příjemná pokladní, odložíte si u šatnářky, v bufetu vás obslouží cukrovinkami, ale
i černým pivem. Usměvavá uvaděčka a promítači Adolf Rojíček, Antonín Hradílek nebo syn
vedoucího kina Josef Klaner ml. Hodně zvědavců přilákaly první dny nového kina a svérázný
přístup vedoucího Josefa Klanera k návštěvníkům, příjemné prostředí a kvalitní filmy si zajistily
velmi solidní návštěvnost po celou dobu trvání kina (do 1991).

Zahrádkářská osada byla založena v Dobré u železniční trati. Obec uvolnila pozemek, který
byl rozdělen na 12 parcel. Zájemci si podle nařízení postavili na parcelách všichni stejné zděné
chatky. Tím se zahrádkářský svaz rozrostl a zvýšila se i jeho činnost. Obnovily se výstavy, které se
v posledních letech pořádají každoročně a jsou rok od roku hodnotnější.

90leté jubileum našich hasičů. Hasičský sbor byl na vesnicích v posledních letech minulého
století takřka jedinou organizací, která dala základ společenskému životu jejich obyvatel. Hasičství
bylo založeno na burcující myšlence, která byla předávána všem, kteří se s nadšením a dobrovolně
sdružovali k pomoci druhým ve chvílích nejtěžších. U hasičské jednoty nešlo jen o darování
volného času a síly bližním, ale i oběti finační, protože veškeré zbrojní vybavení sborů se získávalo
výlučně z prostředků dobrovolných darů, sbírek a příspěvků, které poskytovali především členové
sboru. Proto organizovali různé věnečky, výlety, plesy, divadla a soutěže, aby z utržených peněz
diváků mohli zakoupit techniku a vše potřebné. A lidé zase přicházeli na akce hasičů, aby je
podpořili. Uniformy si platili sami, i svou osobní výzbroj. Obce, i když měly podle zemských
požárních řádů jisté povinnosti ve věcech požární ochrany, věnovaly často peníze na požárnické
vybavení nerady a hasiči naráželi na nepochopení a vystavovali se často posměchu také proto, že
to byli vesměs mladí a nezkušení lidé, nemajetní a vlastenecky orientovaní. To už je minulost,
dnes je Svaz požární ochrany dotován obcemi a okresním inspektorátem požární ochrany.

Místo pro integrovaný dům služeb. V červenci byla vykoupena nemovitost č. p. 81
manželů Jindřicha a Jaroslavy Berčíkových, ale protože dotyční vlastníci nechtěli bývalou usedlost
opustit a s rozhodnutím obce nesouhlasili, byli v září soudně vystěhováni. Tato usedlost je poslední
ze tří domků, na jejichž místě vznikne nový integrovaný dům služeb (obecní úřad). Generálním
projektantem této stavby je Okresní stavební podnik ve Frýdku–Místku, dodavatelem Místní
národní výbor v Dobré a investorem Okresní národní výbor. K zahájení stavby ale letos nedošlo.

Nedostatkové zboží. Letos nebylo v obchodech ovocných sirupů a šťáv, ale zásobování
masem se oproti minulosti zlepšilo, ovšem přetrvává úplný nedostatek vnitřností (ledviny, játra,
plíce), které se prodávají jen známým „pod pultem“.

• Od zimy byla zavedena v našem okrese pětimístná telefonní čísla, dosud čtyřmístná. Tak došlo
k přečíslování všech telefonních stanic i u nás v Dobré. Volající k nám do Dobré vytáčí číslo
začínající dvojčíslím 89 a pak následují tři, vesměs již dosud používaná čísla.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Stalo Se před 30 lety (vybíráme z kroniky roku 1992)
• U poštovních přepážek včetně těch na naší poště nastaly dlouhé fronty na
    registraci kupónové privatizace, která běžela — avšak bez zájmu — již vloni.
• 10. února stávkovali zaměstnanci Československé státní autobusové dopravy;
    mnozí se nedostali do zaměstnání, mnozí museli do práce vlastními auty.
• Škola uspořádala velmi zdařilou školní akademii, při níž se všichni dobře bavili.
• Ve škole byla uspořádána výstava k výročí narození Komenského „Škola včera a dnes“ — s tabulí,
    lavicemi, kalamáři, slabikáři, sešity, učebnicemi i starými fotografiemi z dob našich otců a dědů.
• V dubnu byl biologicky vzácný Kamenec na hranicích Dobré s Panskými Novými Dvory vyhlášen
    přírodním výtvorem. Kdysi se zde těžila rašelina, kterou si lidé odváželi domů k hnojení zahrad.
• Havárie kamionu na Hurkách byla pro mnohé užbinutí si trošky z velkého množství vysypaného
    drogistického zboží, jež se povalovalo na silnici; svědomí měli čisté — vždyť bylo pojištěno…
• Předvolební kampaň měla rozhodnout o budoucnosti společného státu či půjdou-li Česko a
    Slovensko svými cestami; proto byla s návštěvami nejhlasitějších pražských politiků všech stran.
    Podruhé Dobrou navštívil na předvolebním turné i ministr financí Václav Klaus.
• Krásné počasí bylo letos v květnu, červnu, červenci i srpnu — velká úroda ovoce, ale také se
    ukázal nedostatek vody v přehradách, včetně Morávky a Žermanic.
• 3/4 voličů na Slovensku odmítlo dosavadní federaci a Václava Havla za svého prezidenta. Už
    i optimisté začínají pochybovat o udržení společného státu…
• Fotbalisté slavili 60. výročí založení v sobotu 27. června šesti zápasy. Přijel i soupeř z Polska.
• Národnostní boje v Jugoslávii přerostly ve válku s tisíci mrtvých, i dětí, dosud spoluobčanů…
• Byl zrovnoprávněn sňatek občanský a církevní, už se nemusí „opakovat“ na úřadě jako dosud.
• Olympijské hry v Barceloně; nošovický pivovar tam odvezl množství hektolitrů piva v lahvích,
    jež se pak staly žádanými trofejemi sběratelů; sportovci přivezli několik pěkných medailí.
• Autobusový zájezd do Francie, Versailles — královské rezidence; z Dobré jelo 33 občanů. 
• Elektrické vedení na sloupech svedeno do země — je rozkopaný střed obce, sloupy zmizely.
• Začala úprava povrchu hřiště Sparty, škváru nahradí tráva. Pouť se zde koná proto naposledy.
• Byl renovován interiér kostela — starý oltář byl vyměněn za nový, což vyvolalo mezi věřícími
    vesměs odsudek, neboť ho pokládali za starobylý a vzácný, leč správce farnosti měl názor jiný.
• Hasiči oslavili sto let trvání hasičského sboru v Dobré námětovým cvičením u sýpky a veselicí
    na sokolském hřišti. Oslavy se soutěží se vydařily, v hasičárně byla uspořádána výstava.
• Vznikl euroregion Slezsko (ale Dobrá ani okolní obce se k němu nepřipojily).
• Vznikly další obchody a služby, byly zrušeny dotace na některé léky, které si musíme kupovat.
• Autobusová havárie v neděli 6. prosince — do autobusu, jenž uvízl ve sněhu na nošovických
    závorách, najela vlaková souprava. Naštěstí stačili lidé z autobusu před srážkou vystoupit.
• Byla přijata nová Ústava České republiky a posledního dne v roce zaniklo Československo.
• Druhá etapa výstavby integrovaného domu služeb je skončena, pošta a lékárna jsou v novém. 
• Byly vykáceny akáty, které dosud lemovaly oplocení kostela při hlavní silnici i cestu kolem školy.
• Výborně si vede se svou hudební skupinou Antonín Hradílek, který i vyučuje v okolních obcích,
    ovšem i u nás, hře na hudební nástroje. Má „školní kapelu“ Radost složenou ze 28 žáků.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář



- 26 -

 

 

 
 
 
 

FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Na Jízdárně 3162/3, 709 00  Ostrava  

Tel.: 596 651 302, petra.homolova@fs.mfcr.cz 
                      

T I S K O V Á   Z P R Á V A 
Finanční úřad marně vyzývá současné i bývalé poplatníky daně silniční, aby 
se zajímali o své přeplatky na této dani a podnikli kroky k  jejich vrácení. 
Úřad aktuálně eviduje přeplatky na této dani ve výši 134 milionů korun.  
  

Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční, že zálohy na daň silniční byly 
novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny. Bohužel, ne všichni poplatníci tuto změnu 
zaregistrovali. Na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj proto i v důsledku záloh 
zaplacených v roce 2022 nebývale rostou přeplatky na dani silniční. Přeplatky částečně vznikly 
také  v letech předchozích.  Finanční úřad nemůže přeplatky vracet na základě vlastní iniciativy, 
musí obdržet řádně podanou žádost o vrácení přeplatku. Pokud si poplatník o přeplatek sám 
nepožádá, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a 
poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká. 

Finanční úřad již od počátku srpna rozesílá poplatníkům upozornění na možnou existenci 
vratitelného přeplatku na dani silniční a nabízí součinnost.  Dosud bylo poplatníkům napříč 
Moravskoslezským krajem rozesláno 23 000  SMS zpráv. Z tohoto počtu zareagovalo 
kontaktováním finančního úřadu a podáním žádosti pouze 2500 subjektů (fyzických i 
právnických osob), kterým bylo finančním úřadem vráceno  více než 7 milionů korun.   

Finanční úřad současným i bývalým poplatníkům daně silniční doporučuje, aby si co nejdříve  
na finančním úřadě ověřili existenci vratitelného přeplatku a požádali o jeho převedení na  jinou 
daň, nebo o jeho vrácení.   

Potřebné informace  lze získat  na územních pracovištích finančního úřadu, například na níže 
uvedených telefonních číslech a kontaktních e-mailech. Zaměstnanci finančního úřadu jsou  
připraveni rychle a věcně reagovat na dotazy a pomoci poplatníkům s podáním žádosti.   
Informaci o existenci přeplatku však je možné zjistit také přihlášením se do Online finančního 
úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky.  

Žádost o vrácení přeplatku lze jednoduše vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy. 
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Žádost je možné podat  v listinné podobě (osobně na všech podatelnách úřadu  nebo doručením 
poštovní přepravou) i ústně do protokolu. Elektronicky lze podání odeslat  datovou zprávou: 

a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního 
podpisu, 

b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové 
schránky, 

c) s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo 
d) prostřednictvím daňové informační schránky. 

 
Na vyřízení žádosti má finanční úřad stanovenou lhůtu 30 dní. 
 
 

Územní pracoviště 
finančního úřadu 

E-mailové adresy  
pro příjem dotazů 

veřejnosti  

Telefonické linky  
pro zodpovídání 

dotazů  
 

ÚP Ostrava I  podatelna3201@fs.mfcr.cz 596 150 111 
ÚP Ostrava II  podatelna3202@fs.mfcr.cz 596 705 111 
ÚP Ostrava III podatelna3203@fs.mfcr.cz 596 905 111 
ÚP v Opavě podatelna3216@fs.mfcr.cz 553 681 111 
Úp v Hlučíně podatelna3211@fs.mfcr.cz 595 021 111 
ÚP v Bruntále podatelna3205@fs.mfcr.cz 554 792 111 
Úp v Krnově podatelna3214@fs.mfcr.cz 554 695 111 
ÚP v Novém Jičíně podatelna3215@fs.mfcr.cz 556 788 111  
ÚP v Kopřivnici podatelna3213@fs.mfcr.cz 556 882 111 
ÚP ve Frýdku-Místku podatelna3207@fs.mfcr.cz 558 605 111 
ÚP v Třinci podatelna3218@fs.mfcr.cz 558 382 111 
ÚP v Karviné podatelna3212@fs.mfcr.cz 596 304 111 
ÚP v Havířově podatelna3210@fs.mfcr.cz 596 495 111 
Finanční úřad- sídlo podatelna3200@fs.mfcr.cz 596 651 111  

 
 
V Ostravě  dne 23. září 2022 
 
Ing. Petra Homolová 
tisková mluvčí 
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Charita Frýdek-Místek, informuje…..

O vaše blízké se postaráme my
„Už nějakou dobu se sem 

pravidelně vracím každé pon-
dělí. Vždy se moc těším na 
děvčata, která jsou opravdu 
laskavá a starají se o mě, jako 
o vlastní. Dalo by se říct, že je 
to můj druhý domov“. Právě 
těmito slovy popsala svůj 
pobyt v týdenním stacionáři 
Charity Frýdek-Místek kli-
entka Liduška. Pro někoho 
pouhé klišé, pro nás balada 
pro uši. 

Týdenní stacionář je součástí Charity 
Frýdek-Místek již několik let. I  přesto se 
občas setkáváme s  tím, že mnozí nemají 
tušení, co vůbec „týdenní stacionář“ je, 
a k čemu vlastně slouží. „Klientem se může 
stát senior či osoba starší 45 let, která není 
plně upoutána na lůžku. Ve většině případů 
se na nás obrací pečující osoby, které musí 
splňovat své pracovní povinnosti, ale zá-
roveň chtějí mít jistotu, že v  průběhu jejich 
nepřítomnosti je jejich rodinný příslušník 
v  bezpečí a  má veškerou potřebnou péči. 
To  samozřejmě zahrnuje obvyklou denní 
péči, hygienu, stravu, ale také kontakt s vrs-
tevníky, volnočasové aktivity a  láskyplnou 
pozornost. Víkendy poté tráví se svou rodi-
nou v domácím prostředí“, popisuje vedou-
cí střediska Darja Hamalová. 

Službu lze využít krátkodobě v  řadě 
pár týdnu, dlouhodobě po několik let, ale 
také přerušovaně/ nesouvisle. Klient má 
dostatek svého soukromí v jednolůžkovém 

či dvoulůžkovém pokoji, 
ale zároveň se nikdy necítí 
osaměle, jelikož je středisko 
obohaceno hned několika 
zákoutími, kde mohou své 
volné chvíle trávit s pracov-
níky či vrstevníky. „Klien-
tům se také věnují dobro-
volníci, kteří je doprovází 
na mše, vyráží společně na 
procházky v  blízkém okolí 
nebo jen relaxují u  kávy.“, 
doplňuje vedoucí střediska. 

Jedná se tedy o ojedinělou službu, která 
je svou formou jedinou v  okrese Frýdku-
-Místku. Jak říká pracovnice Iva, „Pečující 
osoby se tímto neodlučují od svých blíz-
kých natrvalo. Mají pouze možnost věno-
vat se svým povinnostem a zároveň mít jis-
totu, že je o ně dobře postaráno.“ 

Pokud je týdenní stacionář službou, 
kterou právě hledáte, neváhejte kontak-
tovat sociální pracovnici, paní Martinu 
Škarkovou na tel.: 730 524 664, nebo pro-
střednictvím e-mailu: martina.skarkova@
charitafm.cz. Případné bližší informace 
naleznete také na webových stránkách 
www.charitafm.cz. 

Tereza Staroščáková

Charita F-M, F. Čejky 450, F-M
mobil: +420 734 682 682 

e-mail: tereza.staroscakova@charitafm.cz 
www.charitafm.cz
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Závěr sezóny 2021/2022 a prázdninový volejbal

VK RAŠKOVICE z.s. 
www.vkraskovice.cz, @vk_raskovice, @VkRaskovice

AKCE RODIČ A HRÁČ
6. června jsme uspořádali volejbalovou 

akci pro rodiče a děti z 1.-4. třídy s názvem 
RODIČ A  HRÁČ - Volejbalová hodinka. 
Akce se zúčastnilo více než 40 dětí se svými 
rodiči, kteří se společně zúčastnili volejbalo-
vého tréninku pod vedením trenérů VK Raš-
kovice.

CELOSTÁTNÍ KOLO V BAREVNÉM MI-
NIVOLEJBALE VE ZLÍNĚ

25 hráček a hráčů mladší přípravky, star-
ší přípravky a mladšího žactva se zúčastnili 
dvoudenního maratónu v barevném minivo-
lejbalu ve Zlíně, na který jsme odjeli s rodiči 
a trenéry v sobotu 11. 6. brzy ráno.  Turnaje 
se zúčastnilo celkem cca 230 dětí z celé ČR, 
které bojovaly mezi sebou v  87  družstvech 

rozdělených do 5 barev. Turnaje se zúčast-
nily týmy z Kolína, z Prahy, Zlína, Bučovic, 
Nivnice, Znojma. Bylo nádherné počasí, ale 
pro volejbal na otevřeném sportovišti bez 
stínu, velice náročné. Ve zdraví jsme do-
razili v  neděli 12. 6. v  18.00 hodin zpět do 
Raškovic.

Součástí turnaje byla také návštěva utká-
ní evropské ligy žen mezi Českou republi-
kou a Chorvatskem. Bohužel i přes bouřlivé 
povzbuzování diváků z řad malých volejba-
listů a volejbalistek naše ženy prohrály. Děti 
si však odnesly fotografie s  podpisy našich 
reprezentantek a nezapomenutelné zážitky.

Děkujeme všem zúčastněným dětem za 
reprezentaci a  rodičům za pomoc s  dopra-
vou a podporu dětí.
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MEMORIÁL JOSEFA MATĚJŮ - TUR-
NAJ ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ V HODSLAVICÍCH

Starší žačky s trenérkou mládeže Bárou 
Ivánkovou a starší žáci s  trenérem Vaškem 
Sonnkem se zúčastnili turnaje pořádaného 
MS KVS a  TJ Sokol Hodslavice. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 6 družstev žákyň a  5 
družstev žáků. Naše hráčky obsadily celko-
vě 3. místo a na stejné umístění dosáhli také 
starší žáci. 

MALÁ CENA BESKYD
O víkendu 18. - 19. 6. se v Raškovicích 

v rámci projektu Moravskoslezského kraj-
ského volejbalového svazu s  názvem „Vý-
znamné volejbalové mládežnické turnaje 

v Moravskoslezském kraji” uskutečnil tra-
diční mládežnický volejbalový turnaj Malá 
cena Beskyd, který byl spolufinancován 
Moravskoslezským krajem. Turnaje, který 
je rozdělen do dvou dnů pro různé věkové 
kategorie, se celkem zúčastnilo rekord-
ních 66 družstev. Letos Malá cena Bes-
kyd nabídla samostatné turnaje 6 různých 
kategorií. 

V  sobotu se zúčastnily turnaje 3 týmy 
mladších žáků, 13 týmů mladších žákyň 
(Volejbal Vyškov, VO Slezská Orlice, SVK 
Nový Jičín A, VK Raškovice A, Volejbal Os-
trava, VAM Olomouc, VK Polanka, TJ  So-
kol Frýdek-Místek, VKB Frýdlant n/O, KV 
Kopřivnice, Nový Jičín B, Vam Havířov, 
VK UP Olomouc), 17 týmů starších žá-
kyň (TJ Frenštát pod Radh., KV Kopřivni-
ce, VO  Slezská Orlice B, SVK Nový Jičín, 
TJ Ostrava B, VK Raškovice, KVA MSK, SK 
Metylovice, VK UP Olomouc "A", VK  Po-
lanka A, VK Polanka B, VK UP Olomouc 
"B", TJ Sokol Frýdek-Místek A, TJ Ostrava 
A, TJ  Sokol Frýdek-Místek B, VO Slezská 
Orlice A, VK Kylešovice) a  10 týmů stra-
ších žáků (VO Slezská Orlice, VK Raškovi-
ce, VK Ostrava A, Red Volley FnO-Reďáci, 
SVK Nový Jičín, Green Volley A, Green Vo-
lley B,  Blue Volley A, Blue Volley B, Kotouč 
Štramberk). Tento počet donutil pořadatele 
využít všechny volejbalové kurty v  Raško-
vicích, a  to nejen ve sportovním areálu TJ 
Sokol Pražmo-Raškovice, ale i ve sportovní 
hale a venku na umělém povrchu u haly.

VÝSLEDKY
Mladší žáci
1.  SVK Nový Jičín
2.  Green volley
3.  Volejbal Ostrava
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LETNÍ POHÁR LUMÍRA HAJDUŠKA

Okresní soutěž Letního poháru zahrnova-
la celkem 5 turnajů trojkového volejba-
lu mladšího žactva během měsíců května 
a června. Poslední kolo se uskutečnilo 23. 
6. v Palkovicích, ve Frýdlantu nad Ostravicí 
a v Kopřivnici. V soutěži jsme měli celkem 
4 družstva šestičlenná družstva. 

KONEČNÁ TABULKA 
1. Red Volley Frýdlant n/O
2. Green Volley Frýdek-Místek A
3. SK Metylovice
4. VSO - ZŠ Brušperk
5. TJ Sokol Palkovice  A
6. VK Raškovice  A
7. ZŠ Janovice starší
8. KV Kopřivnice - Sanny
9. VK Beskydy Frýdlant n/O  A
10. VK Raškovice  B
11. Green Volley Frýdek-Místek B
12. KV Kopřivnice - Blue Tigers  A
13. VK Raškovice - kluci
14. TJ Sokol Mosty - Prašivá
15. TJ Sokol Palkovice  B
16. VK Raškovice  C
17. KV Kopřivnice - Blue Tigers  B
18. VK Beskydy Frýdlant n/O  B
19. TJ Sokol Frýdek-Místek
20. VK Beskydy Frýdlant n/O  C
21. VK Beskydy Frýdlant n/O  D
22. ZŠ Janovice mladší

V  neděli se zúčastnilo turnaje ve spo-
lečné kategorii 18 družstev juniorek 
a  kadetek (TJ Frenštát pod Radhoštěm., 
k-ky, Volejbal Vyškov, j-ky, TJ Frenštát pod 
Radhoštěm.,j-ky-liga, TJ Šumperk, kky VK 
Raškovice, jky, TJ Ostrava B, kky-Anténky, 
TJ Ostrava B, kky, KP TJ Ostrava A, kky, 
TJ Ostrava A,jky,  SK Přerov,jky, TJ Sokol 
Frýdek-Místek A, kky, TJ Sokol Šternberk, 
jky, TJ Sokol Frýdek-Místek C, kky, TJ Sokol 
Frýdek-Místek, jky, SK Slezan Orlová, jky,  
VKB Frýdlant n/O, kky, TJ Sokol Česká Tře-
bová, kky ,TJ Sokol Frýdek-Místek B, kky) 
a 5 družstev juniorů a kadetů. Opět se hrálo 
v hale i na kurtech.

Mladší žačky
1.  SVK Nový Jičín
2.  VAM Olomouc
3.  VKB Frýdlant nad Ostravicí
4.  VK Raškovice

Starší žáci – 52. ročník
1.  Green Volley Frýdek-Místek (KVA MSK)
2.  Blue Volley Ostrava
3.  Red Volley Frýdlant nad Ostravicí
4.  Green Volley Frýdek-Místek B

Starší žačky – 46. ročník
1.  VK UP Olomouc
2.  Krajská volejbalová akademie Moravsko-

slezského kraje 
3.  TJ Ostrava A
4.  SVK Nový Jičín

Kadetky a juniorky – 24. ročník
1. TJ Sokol Šternberk, exl. - juniorky
2. TJ OSTRAVA A, exl. - juniorky.
3. TJ SOKOL FM A, exl. - juniorky
4. TJ SOKOL FM A, exl. – kadetky

Junioři a kadeti – 24. ročník
1. Green Volley Frýdek-Místek
2. VK Ostrava junioři
3. VK Ostrava kadeti
4. Red Volley Frýdlant nad Ostravicí
5. TJ Šumperk 
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V pondělí 27. 6. proběhlo na antukových 
kurtech od 15.00-17.00 zakončení sezóny 
2021/2022 společnými hrami dětí z mladší 
a  starší přípravky, které soutěžily mezi se-
bou ve florbale, přehazované, trojičkovém 
minivolejbale a  jiných sportovních hrách. 
Na závěr trenéři s  rodiči připravili táborák 
a  společně s  dětmi opekli špekáčky, sýry, 
hermelíny. Trenéři také vyhlásili a odměnili 
děti s nejlepší docházkou na trénincích.

Od 17.00 se postupně sešli také hráči 
a  hráčky mladšího a  staršího žactva tento-
krát spolu se svými rodiči, kteří se aktivně 
zapojili do volejbalového klání náhodně lo-
sovaných družstev, která se utkala na antuce 
nebo na písku. Beachvolejbalu se zúčastnila 

celkem 4 družstva po 4 hráčích a antukové-
ho turnaje 4 družstva po 5-6 hráčích. Hráli 
jsme ve skupinách každý s každým na čas. 
Všichni účastníci včetně rodičů obdrželi za 
své výkony sladké odměny.

Na závěr trenéři zhodnotili uplynulou 
sezónu a  informovali o  sezóně následující. 
Byli vyhlášeni hráči a hráčky s nejlepší do-
cházkou na trénincích, utkáních i turnajích, 
kteří si odnesli poukázky do Decathlonu.

V úterý se sešly, aby zakončily uplynulou 
sezónu, také kadetky a  juniorky se svými 
trenéry. Opět byly vyhlášeny hráčky s  nej-
lepší docházkou a ta na 1. místě si odnesla 
poukázku do Decathlonu.

O  prázdninách proběhly celkem 4 tur-
naje na písku v beach volejbale. Celkem se 
zúčastnilo 25 hráčů  a hráček, kteří si v jed-
notlivých kolech losovali své spoluhráče. 
Celkovými vítězkami open turnaje se staly 
s 12 body Elen Malyšková, Beata Dudková 
a Karolína Škarabellová.

ZAKONČENí SEZÓNY VŠECH KATEGORIí

RAŠKO BEACH OPEN
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V sobotu 20. 8. se v Raškovicích na tur-
naji Poháru Jaromíra Vybírala utkalo 10 
družstev žen a  juniorek. I  přes proměnlivé 
počasí se celý turnaj odehrál na antukových 
kurtech. Vítězem turnaje se stalo družstvo 
žen ze Šternberka, které ve finále porazilo 
družstvo juniorek TJ Ostrava. Turnaje se zú-
častnilo také domácí mladé družstvo, které 
však nepostoupilo ze skupiny.

Konečné pořadí
1. Šternberk
2. TJ Ostrava, jun.
3. TJ Ostrava U18
4. Frenštát p. R.
5. Prostějov
6. Palkovice

V  neděli nám již počasí nedovolilo ode-
hrát turnaj venku, proto jsme využili naši 
víceúčelovou halu. Na turnaj se sjelo celkem 
15 družstev mužů a juniorů. Ve finále se po-

tkalo družstvo Šenovský 
kartel (Blue Volley Ostrava) 
a  Valmezáci (Valašské Me-
ziříčí). Vítězem turnaje se 
po urputném boji stal tým 
Šenovský kartel. Turnaje se 
zúčastnily také 2 raškovické 
týmy, z nichž jeden postou-
pil do čtvrtfinále, kde pro-
hrál s vítězem turnaje. 

POHÁR jAROMíRA VYBíRAlA – turnaj žen a juniorek

MEMORIÁl jOSEFA SAlÁTA  
– turnaj mužů a juniorů

Konečné pořadí
1. Šenovský kartel (Blue Volley Ostrava)
2. Valmezáci (VK Valašské Meziříčí)
3. VAMOS Rafa
4. Palkovice C
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Tréninky v nové sezóně začaly již ve čtvr-
tek 25. 8. pro kadetky a juniorky od 18.00, od 
pondělí 29. 8. od 15.00 začínají trénovat mlad-
ší žačky a od 16.30 starší žačky a žáci. Trénin-
ky mladší a starší přípravky začínají v pondělí 
5. 9. od 15.00, v září ještě vždy na antukových 
kurtech, od října ve sportovní hale.

Tréninkový plán (časy jsou orientační 
a mohou být upraveny dle rozvrhu haly)

Pondělí  15.00  Mladší přípravka, mladší  
 žačky, starší přípravka

 16.30 Starší žačky, žáci, kadet-
ky+juniorky

 18.00 Ženy, muži

Čtvrtek 15.00  Starší přípravka, mladší 
žačky

 16.30 Starší žačky, žáci, kadet-
ky+juniorky

Pátek 18.00 Mladší a starší žačky (od 
října v hale), muži, ženy+juniorky

V  případě zájmu o  volejbal volejte 
732 241 173, Šárka Sonnková nebo pište na 
info@vkraskovice.cz.

Veškeré informace o dění VK Raškovice 
z.s.  můžete najít na www.vkraskovice.cz , na 
sociálních sítích Instagram @vk_raskovice 
a na facebookové stránce @VkRaskovice.

Za VK Raškovice Šárka Sonnková   

SEZÓNA 2022/2023

INZERCE
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Jaký je postup? 
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.

Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, 
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II. 

Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem 
do 30. listopadu 2022. 

Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora 
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč). 

Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu. 

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto? 
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.

Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021. 

Dluh je vymáhán soukromým exekutorem. 

JISTINA 
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro 
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč. 

Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.

To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pou-
ze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně 
odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč 
(1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Milostivé léto II

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou. 
Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800

*   VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
 Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková 
organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního 
samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, 
státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou 
majetkovou účast. 

exekuce.justice.cz/milostive-leto
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5. 10. 2022
2. 11. 2022
7. 12. 2022
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OBECNí ÚŘAD DOBRÁ – TElEFONNí SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 312 Pavel Peterek, uvolněný předseda komise
558 412 308 Martina Nytrová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent finančního odboru,
  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu
558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   
558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční  
  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
736 614 720  majetku a investic
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu 
---------------
558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
Pondělí    8.00 - 12.00 hodin
Středa  13.00 - 17.00 hodin
Pátek 13.00 - 17.00 hodin
Sobota   8.00 - 12.00 hodin

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

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

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEINwäChTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 07. 11. 2022 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
739 381 380 Zdeněk Friedel

Správce multifunkčního hřiště:    605 887 443    Jana Chobotová



Oslava 30 let SDH



10 let trvání skautského oddílu


