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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám jménem všech 
zaměstnanců Obecního úřadu v  Dobré sr-
dečně popřál všechno nejlepší, hodně zdra-
ví, štěstí a radosti v novém roce 2023.

V  pondělí 17. prosince minulého roku 
proběhlo 2. jednání zastupitelstva obce, na 
kterém jsme projednali a  schválili Obecně 
závaznou vyhlášku obce Dobrá č. 1/2022, 
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a  odstraňování komunálních odpadů. 
Dochází ke zvýšení poplatku na 550 Kč na 
osobu, ale zůstávají v platnosti všechny stá-
vající úlevy, kterých není málo. Takže nadále 
platí osvobození seniorů nad 80 let a dětí do 
10 let. Děti od 11 do 15 let mají poloviční saz-
bu. Poplatek nebyl zvyšován po velmi dlou-
hou dobu a  jeho zvýšení je vyvoláno rychle 
rostoucí inflací a neustálým navyšováním po-
platků, které obec musí platit za uložení od-
padů na Frýdeckou skládku. I přes toto navý-
šení poplatku musí obec systém odpadového 
hospodářství nadále dotovat z jiných příjmů. 
Pokud bychom zvyšující se náklady na odpa-
dy dopláceli z obecní pokladny, tak zase bu-
deme mít méně peněz na opravy a investice. 
Některé obce, a hlavně města mají poplatky 
mnohem vyšší. Společně s Vámi se daří, díky 
důslednému třídění plastů, skla a  papíru, 
udržet tento poplatek na přijatelné částce. 

Zastupitelstvo schválilo rozpočet 
obce Dobrá na rok 2023 s  příjmy ve výši 
73.783.959,- Kč, výdaji ve výši 95.733.959,- 
Kč, kdy rozdíl je krytý financováním z minu-
lých let ve výši 21.950.000,- Kč. Rezerva činí 
7.029.459,- Kč. Součástí schváleného roz-
počtu je také plán investičních akcí a rovněž 

jsme schválili akční plán pro rok 2023, který 
je součástí Strategického plánu rozvoje obce 
na období 2022–2027. Plánované investice 
pro tento rok jsou ve výši 23.950.000,- Kč 
a opravy majetku ve výši 11.525.000,- Kč.

Dále jsme rozhodli o  poskytnutí dotací 
pro Adámkovu vilu, Domov se zvláštním re-
žimem, z.ú., Raškovice, Klub seniorů Dobrá 
z.s., Charitu Frýdek-Místek, Slezskou diako-
nii. Většinově se jedná o sociální služby, které 
jsou poskytovány občanům naší obce. Také 
jsme projednali rozpočtová opatření provede-
ná radou obce nebo změny zřizovacích listin 
základní školy, mateřské školy a  knihovny. 
Zastupitelé schválili určení Pavla Peterka, 
1.  místostarosty obce, jako zastupitele zod-
povědného za pořízení Změny č. 1 Územní-
ho plánu Dobrá. Souhlasili jsme s  přijetím 
nabídky paní Libuše Saranové, na bezúplat-
ný převod části pozemku parc. č. 2272/1 do 
majetku obce. Projednali jsme petici občanů 
zastoupených panem Robertem Snášelem. 
Součástí jednání zastupitelstva bylo před-
stavení projektu Modernizace nádraží Dob-
rá, kterou nám uvedli zástupci investora – 
Správy železniční a dopravní cesty. Součástí 
rekonstrukce nádraží má být vybudování 
nového podchodu do centra obce, který má 
nahradit přejezd a  přechod na dřevoskladu. 
Současný přejezd nevyhovuje bezpečnostním 
předpisům a z tohoto důvodu má dojít k jeho 
zrušení. Obec s  tím dlouhodobě nesouhlasí, 
ale bohužel to nezáleží jen na našem souhla-
su, ke zrušení přejezdu může dojít i proti naší 
vůli. Náklady rekonstrukce nádraží a  koleji-
ště, včetně zmíněného podchodu jsou podle 
SŽDC odhadovány na půl miliardy korun, ale 
je to státní investice, nikoli obecní. 

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Budova obecního úřadu je nově bezbariérová
V prosinci roku 2022 započala instalace 

bezbariérové plošiny na schodišti v budově 
obecního úřadu v  rámci projektu „Bezba-
riérový přístup v  objektu obecního úřadu 
v Dobré“, na který se naší obci podařilo zís-
kat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. 
Tato plošina je již kompletně hotová a zpro-
vozněná tak, aby sloužila všem, kdo ji budou 
potřebovat. Bezbariérový přístup a možnost 
přistavení plošiny je u obou vchodů do obec-
ního úřadu (přední i zadní), přičemž plošina 
bude provozována s  přivolanou obsluhou 
zaměstnance obecního úřadu. V  rámci to-
hoto projektu jsou prováděny ještě další díl-

čí úpravy, které nejsou v současné době do-
končeny, a o kterých Vás budeme následně 
také informovat. Po dokončení všech úprav 
bude obsluha přivolávána tlačítkem. V pří-
padě nutnosti využití plošiny proto prosím 
oslovte podatelnu obecního úřadu, a to buď 
osobně nebo telefonicky. Doufám, že tímto 
krokem se opět více přiblížíme našim obča-
nům, a to zejména těm, kteří k nám až do-
teď nemohli dojít „po svých“, aby si mohli 
vyřídit své záležitosti, případně pro ně byly 
velkou překážkou schody.

Pavel Peterek,  
místostarosta

Vánoční setkání
V předvánočním čase jsme spolu s paní 

Drahomírou Gryžboňovou navštívili obča-
ny naší obce, kteří žijí v  domovech s  péčí, 
kterou z  důvodu svého zdravotního stavu 
nebo vzhledem k vysokému věku potřebují. 
Paní matrikářka Radka Mohylová připravi-
la balíčky, aby si mohli naši občané o Váno-
cích dopřát něco na zub a  také dostali pár 
věcí osobní potřeby pro radost.

Naši občané žijí celkem v  6 zařízeních. 
Návštěva všechny moc potěšila, povyprávě-
li jsme si s nimi, zavzpomínali, mnozí měli 
zájem o dění v naší obci, ptali se na novinky 
u nás, také se nám svěřili, jak se jim v zaříze-
ní líbí a zda jim něco nechybí.

Musím říci, že žijí v pěkném prostředí. 
Všude bylo teploučko jako ve staré chalu-
pě, vánoční výzdoba přispěla ke sváteční 
atmosféře, téměř všichni na nás působili 

velice spokojeně. Zaměstnanci nás ochot-
ně zavedli do jejich pokojů, v  Komorní 
Lhotce nám dokonce dovedli navštívené 
do společenské místnosti, kde jsme mohli 
strávit pár příjemných chvil.  V  některých 
zařízeních naši návštěvu i  fotili, ale bohu-
žel fotografie nemůžeme zveřejnit, vedení 
domovů nemá souhlasy všech svých klien-
tů k tomu, abychom mohli jejich fotografie 
zveřejňovat.

Popřáli jsme všem krásné Vánoce, pevné 
zdraví v roce 2023 a spokojenost a pohodu 
v každém prožitém dni.

   Chci se s Vámi podělit o takovou per-
ličku, která se mě lidsky velice dotkla. Do 
zařízení v Raškovicích s námi jela také paní 
Anna Zmijová, která má 97 let a je nejstarší 
občankou naší vesnice. Chtěla si popoví-
dat s paní Věrou Pánkovou, která má 76 let 
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Veřejné WC v provozu
Koncem loňského roku se v  naší obci 

podařilo zkolaudovat a zprovoznit budovu 
veřejného WC, kdy tento objekt je situován 
za budovou obecního úřadu a navazuje tak 
na plochy parkoviště. Ve výběrovém řízení 
byla jako zhotovitel vybrána firma s nejniž-
ší cenovou nabídkou, a  to společnost AR-
CADA DESIGN s.r.o. Celková cena této 
stavby byla 2 647 404,38 Kč. Stavba toho 
objektu byla započata v  květnu loňského 
roku. I  přes komplikace vyvolané situací 
na trhu se stavebními materiály se podařilo 
realizační firmě stavbu dokončit dle plánů 

a  v  požadovaném termínu. V  rámci této 
stavby byly rovněž řešeny prostory býva-
lé ČOV obecního úřadu, která nyní slouží 
jako přečerpávací stanice odpadních vod 
pro budovu obecního úřadu a také přilehlé 
budovy IDS (pošta, lékárna atd.). Původ-
ní stavba mimo jiné posloužila jako základ 
pro objekt veřejných toalet a  současně jí 
prochází také veškeré rozvody zdravotech-
niky.

V objektu veřejného WC se nachází tři 
kabinky toalet (muži, ženy a ZTP), z nichž 
největší pro ZTP je vybavena i  přebalova-
cím pultem pro maminky s  dětmi. Všech-
ny kabiny jsou pro přehlednost označeny 
na vstupních dveřích piktogramy. Dále je 
v  objektu technická místnost a  nachází se 
zde i zázemí pro úklid toalet (tyto prostory 
nejsou veřejně přístupné). Vstup do samot-
ných kabin toalet je řešen mincovními au-
tomaty v hodnotě 10 Kč nebo 0,5 €. Návod 
na použití automatu najdete na čelní straně 
objektu. Jsem rád že se tento záměr poda-
řilo zrealizovat a  doufám, že bude sloužit 
nejen našim občanům, ale také všem, kteří 
se v naší obci pohybují.

Pavel Peterek, místostarosta

a žije v Adámkově vile. Dobře se znaly, a tak 
se paní Zmijová v den, kdy bylo sněhu nad 
hlavu, s námi vydala na výlet. Popovídaly si, 
paní Pánková nás obdarovala krásnými háč-
kovanými vánočními ozdobami, které sama 
stále vyrábí. To setkání bylo moc pěkné. 
Obdivuji paní Zmijovou, obdivuji její zájem 
o dění, o zábavu, o společnost a  také na ni 

obdivuji to, že myslí na své známé a děkuji 
jí, že byla s námi p. Pánkovou potěšit. 

Paní Zmijová, přeji Vám pevné zdraví, 
bystrou mysl, ať je pro Vás každý den ra-
dostný a spokojený.

Ing. Ludmila Baranová,  
místostarostka obce
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ZAČALA PLESOVÁ SEZÓNA
V sobotu 7. 1. 2023 se konal Obecní ples 

v sále Základní školy v Dobré a tím odstarto-
vala plesová sezóna. Je to po covidovém ob-
dobí první zima, kdy se mohou akce tohoto 
typu konat.

Sál byl plný tanečníků, na své si přišli 
jak mladí, tak starší, kapela La Fiesta Band 
zahrála i  spoustu nových písniček, ale také 
evergreeny, bez kterých se žádný vesnický 
ples neobejde.

Soutěž o  ceny měla bez přibližně 100 
darů, za které chci touto cestou poděkovat 
všem sponzorům. Ceny byly pestré, někteří 
se radovali z  popelnice, někteří z  mobilní-
ho telefonu, jiní z čistících prostředků nebo 
z dobrot, z elektrospotřebičů, ale také z tele-
vize, víkendového pobytu na horách, nebo 
z  poukázky na návštěvu pivních lázní nebo 
dobré restaurace. 

Byla jsem překvapená, kolik mladých lidí 
se plesu zúčastnilo. Bylo to pěkné překvape-
ní, že tradice venkovských plesů bude po-
kračovat a že si  nová generace  tuto kulturu 
oblíbila.

Děkuji členům komise pro kulturu a škol-
ství rady obce Dobrá, že vše připravili bez 
jediné chybičky. Ples je organizačně velice 
náročný, vyžaduje spoustu obětavých  rukou 
a spoustu času vše nejen připravit, ale poslé-
ze také všechno uklidit.

Výzdoba byla nápaditá a oživila prostory 
nejen sálu, ale také schodiště. Za výzdobu dě-
kuji paní Markétě Skarkové, která má veliký 
cit pro krásu a design a k tomu šikovné ruce.

Pevně věřím, že i  další plesy budou tak 
obsazeny jako Obecní, že se budete na všech 
tak skvěle bavit a užijete si krásný zimní so-
botní večer na tanečním parketu našeho sálu.

Ing. Ludmila Baranová, místostarostka obce

Informace k místním poplatkům pro rok 2023
I. Místní poplatek ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 
3/2019

Poplatek ze psů 
– sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za kaž-
dého dalšího psa se sazba
zvyšuje o 50 % sazby - tzn. za každého další-
ho psa téhož majitele 150,- Kč
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 mě-
síců. 
Poplatek je možno uhradit během ledna, 
února až do konce března 2023.

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

POPLATEK  JE  SPLATNÝ   
DO  31. 03. 2023 

Ohlašovací povinnost vzniku a zániku po-
platkové povinnosti majitelů psů
Držitel psa je povinen ohlásit správci po-
platku vznik své poplatkové povinnosti do 
30  dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří 
měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa starší-
ho tří měsíců. 
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Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zá-
nik své poplatkové povinnosti (např. úhyn 
psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

Formuláře k přihlášení psa a změnu - odhlá-
šení psa na webových stránkách obce najde-
te v záložce - Místní poplatky.

II. Místní poplatek za obecní sys-
tém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška o místním poplat-
ku za obecní systém odpadového hospodář-
ství, číslo právního předpisu 1/2022

Poplatek za odpady pro fyzickou osobu 
přihlášenou v obci 
– sazba poplatku je 550,- 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 za odpady z vlastnictví nemovi-
té věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které 
není přihlášena žádná fyzická osoba a která 
je umístěna na území obce činí 550,- Kč.   

Formuláře k přihlášení k poplatku za odpa-
dy naleznete na webových stránkách obce 
v záložce – Místní poplatky.

Poplatek je možno uhradit během ledna, 
února, …až do konce září 2023.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ 
Dobrá, dveře č. 17 nebo převodem na účet čís-
lo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.
- do poznámky uvádějte za koho odpady pla-
títe – vypište jednotlivé osoby.

POPLATEK  JE  SPLATNÝ   
DO  30. 09. 2023

Informace k osvobození a úlevám od po-
platku za odpady
Co je nutno udělat?  
Podat písemnou žádost a  doložit příslušné 
dokumenty.

Do kdy musím podat písemnou žádost a do-
ložit příslušné dokumenty?
Do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok 
na osvobození a úlevu.

Kde vezmu žádost?
Žádost si můžete vyzvednout na Obecním 
úřadě Dobrá, kancelář č. 17, nebo v záložce 
– Místní poplatky.

Kdo písemnou žádost nepodává
1.  zákonní zástupci dětí do věku 10 let včetně
2.  zákonní zástupci dětí od 11-15 let včetně
3.  občané obce Dobrá starší 80 let včetně
4.  vlastník stavby určené k  individuální re-

kreaci nebo vlastník rodinného domu, ve 
kterém není hlášena k  trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba, a  to v  případě, že 
vlastník nebo alespoň jeden ze spolu-
vlastníků má v obci trvalý pobyt.

Kdo písemnou žádost podává do 30 dnů, po-
kud chce uplatnit úlevu nebo osvobození 
1. studenti, kteří studují a  jsou ubytování 

mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 měsí-
ců v roce, maximálně do věku 26 let. 



- 8 -

2. všichni ostatní, kteří spadají do skupin 
v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2022 čl. 
7 Osvobo - zení a  úlevy(vyjímaje těch, 
kteří jsou uvedeni v  odstavci – Kdo pí-
semnou žádost nepodává)

3. poplatníci, kteří jsou přihlášeni v  obci 
a  kteří jsou poplatníky poplatku za od-
kládání komu - nálního odpadu z nemo-
vité věci v jiné obci a mají v této jiné obci 
bydliště.

Žádost o  poskytnutí osvobození či úlevy si 
můžete vyzvednout na Obecním úřadě Dob-
rá, kancelář č. 17, kde Vám budou i zodpo-
vězeny dotazy, jak si úlevu, či osvobození 
vyřídit, a hlavně kdy, což je nejdůležitější.

Také jsou tyto žádosti na webových strán-
kách obce v záložce Místní poplatky.

III. Místní poplatek ze vstupného
Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 
4/2019

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku 
činí 20 % z  vybraného vstupného na: kul-
turní akci, sportovní akci, prodejní nebo 
reklamní akci.

Poplatník (fyzická nebo právnická osoba), 
která akci pořádá je povinna nejpozději 5 
dnů před konáním akce ohlásit (vyplnit for-
mulář) správci poplatku (dveře č. 17) druh 
akce, datum a  hodinu jejího konání, výši 
vstupného. (dle OZV Obec Dobrá č. 4/2019)

POPLATEK  JE  SPLATNÝ   
DO 15 DNŮ  ode dne skončení akce

Formuláře k  ohlášení akce naleznete na 
webových stránkách obce v záložce  – Míst-
ní poplatky.

IV. Místní poplatek za užívání ve-
řejného prostranství
Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 
5/2019

Poplatek za užívání veřejného prostranství
- se platí za zvláštní užívání veřejného pro-
stranství, kterým se rozumí provádění vý-
kopových prací, umístění dočasných staveb 
a  zařízení sloužících pro poskytování pro-
deje a  služeb, pro umístění staveních nebo 
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, luna-
parků a jiných obdobných atrakcí, umístění 
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího 
místa a užívání tohoto prostranství pro kul-
turní, sportovní a reklamní akce nebo potře-
by tvorby filmových a televizních děl. 

Poplatník místního poplatku (fyzická nebo 
právnická osoba), která užívá veřejné pro-
stranství způsobem výše uvedeným. V  pří-
padě vzniku platební povinnosti v důsledku 
realizace stavebních prací je poplatníkem 
vždy investor.

Ohlášení provede poplatník (vyplní formu-
lář) správci poplatku (dveře č.17) nejpoz-
ději 5 dní před zahájením užívání veřejné-
ho prostranství – pokud bude doba užívání 
kratší než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací 
povinnost nejpozději v den zahájení užívání 
veřejného prostranství.

Poplatek se platí od prvého dne užívání ve-
řejného prostranství, až do dne, kdy toto 
užívání skončilo.

Výši tohoto poplatku určuje Obecně závazná 
vyhláška č. 5/2019, čl. 5.

Místa veřejného prostranství jsou uvedená 
v  Příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019.  
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Jak správně třídit plasty?
37,8 kilogramu – tolik plastu vytřídí v prů-
měru jedna česká domácnost za 365 dní. 
A co všechno vlastně do této skupiny patří? 
Seznam je poměrně rozsáhlý – od svačino-
vých sáčků, igelitek a PET lahví až po plas-
tové hračky. 

Historie plastů jako materiálu není delší než 
dvě stě let. Plast je materiál, který se uplatňu-
je téměř ve všech oblastech lidské činnosti - 
v mnoha ohledech je už jen stěží nahraditelný 
a jeho spotřeba neustále roste. V ČR se třídí 
do žlutých kontejnerů či pytlů na separova-
ný odpad. Do nich můžeme vytřídit svači-
nové sáčky, fólie, igelitové tašky, PET lahve, 
kelímky, krabičky, pěnový polystyren a další 
druhy plastů. Co vše můžeme do žlutého 
kontejneru vyhodit, nám napoví samolepka, 
která je na každé nádobě na třídění odpadu. 
Hlavně u „petek“ nebo kelímků bychom měli 
před vhozením do kontejneru minimalizovat 
jejich objem sešlápnutím nebo zmáčknutím. 
Do tříděného plastu rozhodně nepatří mast-
né nebo jinak znečištěné obaly, ani celofán. 

Takto vytříděný plast putuje na dotřiďova-
cí linku, kde se ručně dotřídí. Pracovníci 
ho na třídícím páse rozdělí podle druhů na 
základní skupiny (PET lahve, duté plasty, 
fólie, polystyren a  směsný plast) a  vyberou 
z něj případné nečistoty. PET lahve se přitom 
ještě rozdělují podle barev. Takto roztříděný 
plast se slisuje do balíků a odváží k dalšímu 

zpracování. U zpracovatelů se dále drtí, pere 
a upravuje na požadovanou surovinu pro vý-
robu finálních produktů. 

Proč recyklovat plast?

Plasty se vyrábějí z  ropy. A  jak jistě všichni 
víme, zásoby této suroviny, stejně jako dal-
ších přírodních zdrojů, jsou omezené. Tří-
dění a  recyklace plastů je tedy rozhodně na 
místě. 

Nejčastěji z  vytříděných plastů vzniká tzv. 
regranulát, který má podobu malých peciček 
a je již vstupní surovinou pro výrobu nových 
plastových výrobků. Na regranulát se zpra-
covávají hlavně fólie a  obaly od potravin. 
Recyklované plasty najdete ve většině nových 
plastových výrobků. Pěnový polystyren se 
zpracovává do izolačních tvárnic a tepelných 
izolací. Ze směsných plastů se pak vyrábějí 
například ploty, zatravňovací dlažba, zahrad-
ní kompostéry nebo protihlukové zábrany. 
Z  vytříděných PET lahví se vyrábějí nové 
PET lahve nebo technická a  textilní vlákna, 
která se pak používají pro výrobu koberců 
nebo oděvů. Například z  pouhých 50 PET 
lahví lze vyrobit jednu fleecovou bundu. 

Tříděním a  recyklací plastů šetříme energii 
i  neobnovitelné přírodní zdroje – konkrét-
ně ropu. Ročně pak díky třídění a  recyklaci 
obalových odpadů společně ušetříme 29 km2 

přírody. 

DO ŽLUTEHO KONTEJNERU PATŘÍ DO ŽLUTEHO KONTEJNERU NEPATŘÍ
· fólie, igelitové sáčky, plastové tašky · obaly se zbytky jídla nebo čisticích prostředků
· sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtů · molitan
· nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků · podlahové krytiny, novodurové trubky, PVC
· obaly od CD, polystyren (menší kusy) · zbytky materiálů z 3D tiskáren (ABS, PET-G…)

Zdroj: EKOKOM, a.s.
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Participativní rozpočet
Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 9. 3. 2020 „Zásady participativního 
rozpočtu obce Dobrá“.

Participativní rozpočtování je postup, kdy občané mohou vstoupit do rozpočtového pro-
cesu a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné finance. Občané tak mohou rozho-
dovat o části peněz z obecního rozpočtu společně se svými volenými zastupiteli. 

Termín pro přijímání návrhů je od 1. 2. 2023 do 31. 3. 2023.

Předpokládaná uvolněná částka z rozpočtu obce v roce 2024 je 1 mil. Kč. 

Zásady a potřebné přílohy jsou k dispozici:

https://www.dobra.cz/obecni-urad/dokumenty-ke-stazeni/participativni-rozpocet/

Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru

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:  1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 6.9., 4.10., 1.11., 6.12. 2023.

Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2023
Pondělí 

6.2., 6.3., 3.4., 15.5., 5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10. 6.11., 4.12. 2023 -  
- příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ  PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17 – 18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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Vánoce jsme slavili společně
Vánoce se obvykle slaví v kruhu nejbližších, 
s  rodinou. V  adventním a  vánočním obdo-
bí roku 2022 jsme se navíc mohli potkávat 
a popovídat si se sousedy a dalšími známými 
z naší obce na několika zajímavých akcích.

Vánoce byly jako obvykle nabité mnoha 
emocemi. Cítili jsme dojetí při vánočních 
koncertech dětí z mateřské a základní školy. 
Mohli jsme vybírat a nakupovat různé ruční 
výrobky na dvou jarmarcích, a prožívat tak 
radost při výběru, rozdávání i  rozbalová-
ní dárků s  našimi blízkými. Při svátečních 
chvílích, například při poslechu České mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby v kostele svatého 
Jiří, jsme mohli rozjímat.

Mnoho doberských občanů i  organizací 
propojila akce Rozsvěcování vánočního 
stromku při první adventní neděli. Lidé se 
potkávali a  povídali si. Členové místních 
spolků, například hasiči, sportovci nebo 
myslivci, nabízeli návštěvníkům chutné ob-
čerstvení a vydělali si tak něco pro svou čin-
nost. U stánků se tvořily dlouhé fronty. Bylo 
možné si také zakoupit řemeslné výrobky 
různých výrobců – například hezké věci od 
maminek malých dětí (spolek Maminky 
s dětmi). I mnohé děti se kreativně projevily, 

vytvořily přáníčka, která obec posléze roz-
dala občanům - seniorům.

Náš pan farář Marek Kozák se při akci ujal 
důležité role  - všem nám požehnal. Svá slova 
řekli i lidé z vedení obce, starosta Jiří Carbol 
a  místostarostka Ludmila Baranová, která 
nám připomněla, že ač my si užíváme svát-
ky, nedaleko od nás na Ukrajině zuří válka, 
kdy jeden stát útočí na jiný suverénní stát, 
na svého souseda. Představily se děti místní 
základní i  mateřské školy se svými pásmy 
tanců i  písniček, někdy zpívali malí sólisté 
a  někdy sborečky několika dětí. Upoutáv-
ku na svůj sváteční koncert představil farní 
sbor, který zazpíval několik vánočních písní. 
Sbor vystoupil bez hudebního doprovodu 
a síla jejich zpěvu rozechvěla mnohá srdce.

Zajímavé dárky jsme mohli nakoupit při 
různých příležitostech. V sobotu 10. prosin-
ce mohli návštěvníci koupit na jarmarku Zá-
kladní školy ruční výrobky žáků. Bylo možné 
zakoupit si i tradiční občerstvení, například 
vánoční punč. Součástí akce byl den otevře-
ných dveří školy. Jarmark různých ručních 
výrobků se konal druhý prosincový víkend 
také v  areálu bývalé restaurace na Sýpce. 
Lidé mohli nakoupit přírodní kosmetiku, 
svíčky, mýdla, a  další „s  láskou vytvořené 
produkty“. Majitelka krámku s  textilními 
výrobky k  nim přidala i  informaci o  svém 
způsobu výroby, který je šetrný k  přírodě 
a produkuje minimum odpadu. 

Atmosféru vánoc prodloužil 28. prosince 
sváteční koncert doberského farního sboru, 
který zazpíval Českou mši vánoční Jakuba 
Jana Ryby a  koledy. Koncerty v  kostele bý-
vají velmi příjemné - posvátná atmosféra 
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kostela se propojuje s hlubokou hudbou. Při 
tomto krásném koncertě sbor rozmanitých 
hlasů zpěváků a  zpěvaček doprovázely ba-
revné tóny houslí, varhan a violoncella.

Doberský chrámový sbor zpíval z  kůru, 
proto jsme jednotlivé zpěváky neviděli. Na 
závěr koncertu předstoupil před publikum 
předseda Komise pro kulturu a školství Jan 
Marenčák a poprosil členy sboru, aby se při-
šli dolů představit posluchačům. Mohli jsme 
tak poznat, kdo vlastně u nás umí tak hezky 
zpívat.

Náš sbor je úžasný a za to děkujeme přede-
vším panu Zdeňkovi Tesarčíkovi – sbormis-
trovi. Smekáme před ním. Poděkování si 
zaslouží ale také všichni zpěváci a zpěvačky. 
Sólové i  sborové  party způsobily mnohým 
hostům husí kůži. 

Jak koncert Jan Marenčák hodnotí? „Kon-
cert v  podání doberského chrámového sboru 

byl pro mě pohlazením po duši, vánočním po-
hlazením po duši. A zároveň jeden ze symbolů 
skutečného významu Vánoc. Tedy chvíle, kdy 
si v kostele s vánoční výzdobou máme možnost 
poslechnout nádherné vánoční skladby a ko-
ledy a s vděčností poděkovat za to, co máme.“

Názor, že se u  nás v  obci nic neděje, se na 
konci loňského roku nepotvrdil. Kromě uve-
dených akcí, spojených s vánoční tématikou, 
se konaly i  jiné akce. Od adventního shonu 
si mohli odpočinout například návštěvní-
ci country večera v  Hospodě U  Pantlíka. 
Doberská rodačka Lucie Mališová pokřtila 
v  polovině prosince v  kulturním sále svou 
knihu Protože ty jsi, která je plná básniček 
pro děti, v  knihovně proběhl písničkový 
večer věnovaný vzpomínce na Karla Gotta 
a také  posezení s vínem a čokoládou.

Redaktor Komise pro kulturu  
a školství Petr Salamon
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Sportovní komise informuje
Ještě zpět do roku 2022. 
V listopadu se konal poslední turistický vý-
let v roce 2022. Z Morávky jsme vyšli k Ate-
liéru, dále na Kotař, pod Čuplem až na Pra-
šivou. Trasa byla dlouhá cca 11 km. Počasí 
nás opět nezklamalo, děkuji zúčastněným 
a těším se na další výlety v roce 2023.
Přeji všem v novém roce pevné zdraví, štěs-
tí, spokojenost a turistům pěkné zážitky při 
toulkách po našich horách 

za sportovní komisi Renata Friedlová



- 14 -

Co jsme senioři loni dělali...
•	 V  lednu jsme začali členskou schůzi, 

v počtu 72 osob, v naší klubovně.

•	 V únoru jsme proháněli koule na Bowlin-
gu v Nošovicích.

•	 Oslavy MDŽ v březnu zpříjemnila před-
náška o bylinkách, které si nasbíráme ve 
svém okolí. Také jsme navštívili divadlo 
Čtyřlístek ve Frýdku.

•	 Začátkem dubna jsme se prošli po naší 
obci.

•	 Na zelené velikonoční pivo a  tataráček 
jsme zajeli vlakem do Koníčka.

•	 12. května, při oslavě Dne matek, nás 
potěšilo hezké vystoupení dětí mateřské 
školky.

•	 23. června, při zájezdu do Velkých Losin, 
jsme navštívil zámek, výrobnu ručního 
papíru a pralinkárnu.

•	 Smažení vaječiny neproběhlo, kvůli ne-
přízni počasí.

•	 3. července jsme navštívili slovenskou 
družební obec Ochodnici, kde probíhaly 
folklorní slavnosti.

•	 V srpnu jsme strávili pěkné kulturní od-
poledne v  přírodním areálu na Kameni-
tém ve Vyšních Lhotách.

•	 Na Velké doberské jsme se zapojili do 
soutěže v  pečení bramborových placků 
a vyhráli první místo.

•	 Září nám přálo a proto jsme mohli opé-
kat klobásy v Kačabaru a vyjet na druhý 
výlet, tentokrát jsme navštívili pohan-
kový mlýn ve Frenštátu, výrobnu svíček 
v Rožnově, pivovárek v Kozlovicích a pla-
netárium v Krásném poli.

•	 1. říjen - Mezinárodní den seniorů jsme 
měli možnost, 8 členů, oslavit v Bruntále. 
Akci s hezkým programem zorganizova-
la Krajská rada seniorů.

•	 14. října bylo veselo na Puntíkovaném 
čaji o  páté, který proběhl ve spolupráci 
s  Komisí pro rodinu a  občanské záleži-
tosti. Byl hezký program, domácí občer-
stvení, ale malá účast návštěvníků. Kdo 
přišel, nelitoval.

•	 V listopadu se jen malá skupinka vypra-
vila autem na Ondřejník

•	 6. 11. jsme si zajeli do kina a 10. 11. jsme 
se opět sešli k utkání v Bowlingu v Rade-
gast. šenku.

•	 8. prosince v  klubovně všem naděloval 
Mikuláš, což byla poslední akce.

•	 Určitě se ale můžeme těšit na další spo-
lečné aktivity.

předsedkyně Klubu seniorů  
Drahomíra Gryžboňová
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Období Vánoc  
v podání Doberských skautek a skautů

Vánoční nálada odstartovala v  našem 
středisku již 14. prosince, kdy jsme se všich-
ni sešli v  sále ZŠ, abychom se na besídce 
společně naladili na pořádnou sváteční at-
mosféru. Zhlédli jsme povedenou divadelní 
inscenaci na motivy pořadu „Věřte, nevěř-
te!“ v podání našich úžasných účinkujících, 
jež si dovolím pracovně nazvat „Pepe & 
jeho tým“. Člověka by ani ve snu nenapadlo, 
co všechno se může přihodit při obyčejném 
prodeji vánočních kaprů… :-) Střediskový 
Ježíšek nelenil a každého člena potěšil ma-
lou pozorností v podobě skládacích zubních 
kartáčků a  přívěsků. Také všechny družiny 
dostaly milý dáreček, což v očích obdarova-
ných odrazilo nemalou radost.

Tři dny na to, 17. prosince, jsme pro-
žili kouzelný zasněžený večer, který si naši 
muzikanti připravili jak pro skauty, tak pro 

širokou veřejnost. V  parku jsme se potkali 
u vynikajícího punče a spolu s přáteli poklá-
bosili a hlavně oprášili známé i méně známe 
koledy. Akce měla velmi kladné ohlasy, vy-
padá to, že se zrodila nová místní tradice. 
Držme jí v příštích letech palce! :-)

Markéta Nováková, Kuči

V pátek 23. 12. se konalo roznášení cuk-
roví, které je naší střediskovou tradicí. Akce 
probíhá tak, že jednotlivé družinky (a jejich 
vedoucí) během prosince ukuchtí alespoň 
trošku cukroví a  vyrobí přáníčka. Tyto pří-
pravy se vždy zakončují v  den roznášení, 
kdy se cukroví rozdělí na tácky a hezky za-
balí. Když je vše připraveno, tak se skupinky 
dětí a vedoucích snaží potěšit některé senio-
ry z obce. Kdo chce, tak si od skautů dokon-
ce může vzít plamínek Betlémského světla. 
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Pokud Vám při čtení předchozích řádků 
v hlavě vyvstala otázka, zda za to něco chce-
me, tak odpověď je ne, celá akce je opravdu 
milou příležitostí k  dobrému skutku před 
Vánoci. Vždy nás potěší každý úsměv na tvá-
ří lidí, které navštívíme.

Letos jsme ale vánočních přáníček děla-
li o něco více než obvykle, protože putovaly 
i k seniorům do domova Beskyd DZR, který 
je ve Frýdku-Místku.

Každý, kdo chtěl, za námi mohl během 
štědrovečerního dopoledne dorazit do kos-
tela sv. Jiří, pro Betlémské světlo, které je 
symbolem míru, lásky, naděje a  přátelství. 
Světlo za námi ze samotného Betléma ura-
zilo opravdu dlouhou cestu, při které bylo 
doprovázeno skauty, kteří si plamínek pře-
dávali například na různých železničních 
stanicích, a  touto štafetou doputovalo až 
k  nám do Dobré, aby nám svými paprsky 
rozjasnilo sváteční čas.

Kristýna Goldová, Želva
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ROK DODÁVKOU 
PO EVROPĚ

PŘÍBĚHY, KTERÉ SLYŠET 
CHCETE I NECHCETE

Kateřina Polomská a Štěpán Pavliska

 Vedení obce ve spolupráci s Komisí pro kulturu 
a školství Rady obce Dobrá Vás zve na akci

Kačka, Štěpán, borderka BJ vám budou povídat o tom, jak si přestavěli dodávku 
a rok v ní žili a cestovali po Evropě. Na psaní knihy o životě v dodávce se sice 
ještě necítí, ale rozhodně mají co říct. Uvidíte fotky a videa nejen z cest, ale také 
dokumentaci a ze samotné přestavby dodávky na pojízdný domov. Uslyšíte 
příběhy, zážitky a více či méně vtipné historky ze života na čtyřech kolech. 

CO NA BESEDĚ OD KAČKY A ŠTĚPÁNA ZAZNÍ?

1. Jak k tomuto nápadu přišli.

2. Jak si dodávku sami postavili.

3. Příběhy, které slyšet chcete. 

4. Příběhy, které fakt slyšet nechcete, ale oni vám je stejně řeknou 
  a už na ně nikdy nezapomenete.

5. Vychytané vanlife tipy.

6. Odpovědi na všetečné dotazy z publika.

Vstupné: 50 Kč

15. 2. 2023 od 19 hod. v Multifunkčním sále ZŠ
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Základní škola informuje…
Setkání žáků 5. ročníků

2. prosince proběhlo setkání našich 
páťáků s  budoucími spolužáky z  Dobratic 
a Nošovic. 

Aby se naši budoucí žáci seznámili 
s prostředím školy, uspořádali jsme pro ně 
v  průběhu dopoledne tři aktivity v  našich 
odborných učebnách. V  počítačové učebně 
žáci nejprve využili tablety, kdy načtením 

QR kódu naprogramovali cestu zajíčka za 
mrkví. Dále pracovali s programovatelnými 
pomůckami Bee-boty a Blue-boty a vzdělá-
vací hrou Scottie Go! a VEX 123. Vyzkouše-
li si také luštění různých šifer jen za pomocí 
papíru a  tužky. Nakonec pomocí rozšířené 
reality CURISCOPE nahlédli do oběhové, 
dýchací a trávicí soustavy. V nové školní díl-
ně pracovali s různými druhy materiálů, kdy 
si pomocí drátků a korálků vyrobili vánoční 
ozdobu a  poslední aktivitou byla příprava 
palačinek včetně jejich ochutnávky ve cvič-
né kuchyňce.

Při závěrečném loučení si někteří žáci 
mezi sebou vyměnili i kontakty, takže jsme 
rádi, že účel akce byl splněn a že se dětem 
půjde 1. září do „neznáma“ o něco lépe.

Mgr. Radka Otipková
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Účast našich žáků v šachovém turnaji
V úterý 6. prosince se uskutečnil Okres-

ní přebor škol 1. - 5. ročníku v šachu. Pořa-
datelem akce bylo Středisko volného času 
Klíč a Beskydská šachová škola. Celkem se 
turnaje zúčastnilo 27 družstev se 108 hráči. 

Turnaje se zúčastnili i  žáci naší školy, 
kteří vytvořili jedno družstvo v následujícím 
složení: Martin Vaněk z  4. B, Robin Škola 
z  3. C, Kateřina Klose a  Markéta Slívová 
z  5.  B. Na medailová umístění žáci nedo-
sáhli a  obsadili 15. místo. Důležitější pře-
devším pro Martina a  Robina byly získané 
zkušenosti, které mohou v  příštím ročníku 
soutěže zúročit.

Poděkování patří asistentce pedagoga 
Evě Skarkové, která žáky na soutěž dopro-
vázela a po celou dobu povzbuzovala.

Mgr. Renata Kubalová

Mikuláš 2022
V pondělí 5. 12. děti celý den netrpělivě 

vyhlížely Mikuláše a  on nikde… O  to větší 
překvapení je čekalo 6. 12., kdy k  nim do 

třídy Mikuláš i  se svými pomocníky - čerty 
a  anděly - dorazil. Ze své svaté knihy Mi-
kuláš dětem přečetl, co je v ní o jejich třídě 
zapsáno. Bylo milým zjištěním, že se tam 
většinou objevovaly samé pochvaly. 

Už to vypadalo, že čerti na naší škole ne-
budou mít žádnou práci. Některé děti se ale 
chtěly (a nebály) samy Mikuláši přiznat, že 
někdy „zazlobí“. Jejich přiznání bylo oceně-
no a čert si s nimi podal ruku na to, že se po-
lepší. Mikuláše totiž letos doprovázeli hod-
ní čerti, kteří si při zpívání dětí i  zatančili. 
Andílci rozdali dětem bonbóny a těm, co si 
přály na líčko nakreslit srdíčko, jejich přání 
splnili. Mikuláše si letos děti opravdu užily.

Za Žákovský parlament školní psycholožka 
Eva Švrčinová



1/2023

- 23 -

Vánoční jarmark a Den otevřených dveří
V sobotu 10. prosince se po třech letech 

otevřely dveře naší školy pro širokou veřej-
nost a  zájem byl opravdu veliký. Do školy 
proudily stovky návštěvníků, kteří měli 
v  průběhu dopoledne možnost naši školu 
blíže poznat.

Na jarmarku nabízely děti své výrobky 
celkem ve 28 stáncích, u kterých se mnohdy 
nedalo ani procházet, a  některé děti už po 
dvou hodinách neměly co prodávat. Mnozí 
návštěvníci zavítali do odborných učeben 
v nové i staré budově, kde pro ně byly připra-
veny nejrůznější aktivity, ukázky výukových 

pomůcek, pokusy, mohli si také vyzkoušet 
vánoční tradice, nebo ochutnat naše vánoč-
ní oplatky. Oblíbená školní kavárna praska-
la ve švech, mohli jste posedět, vychutnat si 
dobrou kávu či ochutnat sladké dobroty od 
našich zaměstnanců.

Milou perličkou adventního dopoledne 
bylo krásné hudební vystoupení našich dětí, 
které pohladilo po duši a naladilo naše hosty 
na období Vánoc.

Přízeň návštěvníků nás velmi potěšila 
a děkujeme za ni. 

Mgr. Radka Otipková

Sedmáci jsou opravdoví Evropané
V posledních třech listopadových dnech 

se žáci 7. ročníku proměnili v zástupce nej-
větších evropských zemí – konal se projekt 
Evropa. V rámci něj čekaly na dvojice žáků 
v  jednotlivých třídách úkoly a  aktivity za-
měřené na spolupráci, získávání informací, 
kreativitu nebo sportovní dovednosti.

V  první části projektu každá dvojice 
tvořila tzv. „zemi v krabici“. Základní úda-
je, vlajku, mapu, výrobky, osobnosti, zají-

mavá místa a  další informace o  státu sed-
máci umisťovali do krabice např. od bot. 
Vznikaly tak úžasné trojrozměrné vizitky 
evropských zemí. To, že jsou naši sedmáci 
nadmíru kreativní, prokazovali svými ná-
pady, kdy i zpracování a úpravu krabic po-
jali netradičně. K vidění tak byly např. Velká 
Británie v ledničce, Itálie v krabici od pizzy 
(což se i  rýmuje) nebo Francie v  místnos-
tech muzea. Přímo v  krabicích se ukrývaly 
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třeba ukrajinský boršč nebo zvířata bulhar-
ských hor - obojí z  plastelíny, model Volva 
na projížďce švédskou krajinou, stará dob-
rá finská Nokia, obrovská maketa londýn-
ské Alžbětinské věže známé jako Big Ben, 
norský dům snů i s vodopádem, opravdové 
britské libry a  také produkty, které musely 
být co nejdříve zkonzumovány – francouz-
ská bageta, polské Krówki nebo řecké olivy. 
Své státy nakonec jednotlivé dvojice spo-
lužákům krátce představily a  v  následných 
hodinách zeměpisu měli všichni příležitost 
prozkoumat výtvory ostatních podrobněji. 
Všechny „krabice“ si mohli prohlédnut i ná-
vštěvníci Dne otevřených dveří a vánočního 
jarmarku v zeměpisné učebně naší školy.

V další části projektu si žáci tvořili dresy 
svých států. Potřebovali k  tomu bílé tričko 
a fixy na textil.  I zde si sedmáci dali záležet. 
Na dresech se objevily nejen vlajky, názvy 

států a čísla, ale i malé státní znaky a jména 
žáků přeložená do příslušného jazyka nebo 
napsaná např. řeckou alfabetou či ukrajin-
skou cyrilicí. V dresech pak v hodinách tě-
lesné výchovy zápolili ve třech disciplínách. 
Svou přesnost a  trpělivost museli prokázat 
v hodu na cíl a kuželkách, rychlost, sílu a ob-
ratnost pak na překážkové dráze.

Za splnění všech úkolů a  způsob, ja-
kým celý projekt absolvovali, byli sedmáci 
odměněni nejen jedničkami ze zeměpisu, 
výtvarné a  tělesné výchovy, ale tři bodově 
nejúspěšnější státy (napříč všemi třídami) 
také dárkovými balíčky. Za ně, stejně jako 
za výtvarné pomůcky potřebné k  projektu, 
děkujeme Klubu rodičů. Nejúspěšnějšími 
státy v součtu všech aktivit byly letos na prv-
ním místě Finsko, na druhém pak Ukrajina 
a na třetí příčce Francie.

Věříme, že projekt Evropa nebyl jen 
příležitostí k  obohacení a  zpestření výuky 
všech zmíněných předmětů, ale že žáci si 
z  něj odnesli i  nové znalosti a  dovednosti, 
což ostatně mnozí potvrzovali ve zpětné 
vazbě. Letošní sedmáci prostě nasadili pro 
příští ročník projektu laťku hodně vysoko.

Mgr. Lukáš Kubiena
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Vánoční zpívání v atriu
Poslední den školy v  roce 2022 si děti 

a  paní učitelky 1. - 3. tříd zpříjemnily zpě-
vem vánočních písní v  našem nádherném 
zasněženém školním atriu. 

Hned ráno dne 20. prosince se venku 
u  vánočního stromečku rozezněly koledy 
a  děti si společně užily příjemnou vánoční 
atmosféru a  pohodu. Během prosince žáci 
nacvičovali ve všech třídách čtyři tradiční 
koledy a  jednu známou píseň, ve které se 
zpívá „Už zbývá málo, málo dní…. nálada 
váno - vánoční…“ – touto písní jsme zpívání 
zakončili a  popřáli si krásné prožití Vánoc 
s  těmi nejbližšími. A  aby děti dostaly ještě 
malou odměnu, paní učitelky je překvapily 
medovými perníčky, které děti s chutí snědly 
a odebraly se do svých tříd k dalšímu pokra-
čování vánočního programu.

Třídní učitelky 1. – 3. tříd

Před prázdninami proběhl turnaj v dodgeballu
Než se žáci druhého stupně naší základ-

ní školy rozprchli na vánoční prázdniny, 
mnohé z  nich čekal oblíbený turnaj v  dod-
geballu. V  něm se utkali žáci šestých, sed-
mých, osmých a devátých tříd. 

Co je to dodgeball? Jedná se o speciální 
druh vybíjené, kdy proti sobě soupeří dvě 
družstva. Každé družstvo má 5 hráčů na hři-
šti, kdy se snaží „vyřadit ze hry“ protihráče 
z  palubovky. Tým vyřadí protihráče tak, že 
ho buďto vybije míčem, anebo chytí hozený 
míč od protihráče. 

Zájem o turnaj byl velký. Předvánočního 
turnaje v  této populární hře se zúčastnilo 
více jak 50 hráček a hráčů z 6. až 9. tříd. Tur-
naj byl rozdělen na dvě kategorie – v první 
kategorii byly 6. a 7. třídy, v druhé kategorii 
byly 8. a 9. třídy. 

Jak celý turnaj dopadl? První kategorii 
vyhrála třída 7. D, která předvedla v našich 
tělocvičnách nejlepší výkon, takže zaslou-
ženě vyhrála. Pomyslné stříbrné medaile si 
odnesli žáci 6. C, kteří dokázali zvítězit i nad 
staršími protihráči. A třetí byla 7. C. V druhé 
kategorii pak přesvědčivě vyhrála třída 9. C, 
která si šla za vítězstvím. Druhý skončil tým 
9. ABC, třetí místo pak skončilo u 8. BCD. 
Úspěšné týmy dostaly ceny v  podobě slad-
kostí. 

Chtěl bych poděkovat všem zúčastně-
ným žákům, kteří předvedli suprové týmové 
výkony, ale také příkladné sportovní cho-
vání. Za tohle palec nahoru! Zároveň chci 
poděkovat obci Dobrá za finanční podporu 
turnaje. 

Sportu zdar!   Mgr. Petr Krus
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Informace z Mateřské školy Dobrá
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Čas uběhl jako voda a  máme tady nový 
rok s  trojkou na konci. Doufejme, že nám 
všem přinese především pevné zdraví, hoj-
nost skvělých zpráv a báječných zážitků v na-
šem každodenním shonu života. Jak se lidově 
říká: „Jaké si to uděláš, takové to máš.“ 

Děti naší školky se po vánočních prázd-
ninách zase sešly ve svých třídách plné těch 
nejradostnějších a  nejkrásnějších zážitků 
z  Vánoc, které si navzájem s  jiskrou v  oku 
sdělovaly. 

Zavzpomínejme nyní s  trochou nostal-
gie na poslední měsíc roku minulého, který 
se nesl v  duchu návštěvy Mikuláše, vánoč-
ních posezení a také lyžařského kurzu. Vez-
měme to tedy postupně:

V  pondělí 5. prosince děti nedočkavě 
vyhlížely Mikuláše s  jeho pomocníky, ale 
bohužel všichni společně se trochu zatoula-
li do okolní vesnice, a tak si děti musely na 
jejich návštěvu počkat až do následujícího 
dne. Ale jak zní jedno známé přísloví: „Kdo 
si počká, ten se dočká.“

I  naše děti se následující den dočkaly 
příchodu Mikuláše, Čerta i Anděla, kteří po-
stupně navštívili všech sedm tříd naší škol-
ky. Mikuláš nesl slavnostně svou kouzelnou 
knihu, ve které bylo napsáno, co se dětem 
ještě moc nedaří, ale příště se děti, kterých 
se to týkalo, již určitě polepší. Anděl se na 
děti usmíval a  hladil je a  už se blížil vese-
lý Čertík, který byl tak trochu popleta. To 
hlavně proto, aby se ho děti nebály. A  kdo 
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se Čerta nebál, toho Čert pohladil i pošpinil 
čertovskou smůlou. Děti Mikuláši, Čertovi 
a Andělovi zazpívaly veselé písničky a před-
nesly básničky, které si pro ně nachystaly 
a za odměnu děti obdržely balíček sladkostí. 

Nu, a  poslední akcí před Vánocemi byl 
lyžařský výcvik, který probíhal jako už tra-
dičně na Bílé, kde děti dorazily každé ráno 
autobusem.

Přihlášené děti se během týdne sezná-
mily se základy lyžování, to v  případě, že 
stály na lyžích poprvé, ty zkušenější děti již 
zkoušely lyžovat samostatně pod dohledem 
svých instruktorů. Děti si lyžařský výcvik 
opravdu užívaly, což dokazují i  fotografie 
z  něj. Při závěrečném defilé děti obdržely 
medaile, diplomy i malou sladkost.

Mgr. D. Dvořáčková, uč. MŠ

Místní knihovna Dobrá, informuje
Milí čtenáři,

v první řadě, bych Vám chtěla 
všem moc poděkovat za podporu, 
kterou nám projevujete a v roce 
2023 všem přeji především hodně 
zdraví, spokojenosti, lásky a klidu. 
Tento rok pro Vás chystáme spoustu akcí, 
jak pro dospělé, tak i pro děti. Jsem moc 
vděčná za navázání spolupráce s kulturní 
komisí naší obce a doufám, že společně pro 
Vás připravíme zajímavé aktivity. Začátkem 
roku můžete očekávat cestovatelskou bese-
du s manželi Márovými, zpívání s panem 
Alešem Nitrou, děti u nás opět přespí na ce-
lorepublikové akci Noc s Andersenem a my 
se už teď na Vás moc těšíme.

Na start nového roku jsme 
pro Vás nakoupili spoustu nových 
knih, které vyšly během prosince. 
Také máme k vypůjčení nové žánry 
časopisů a pro nejmenší u nás na-
jdete nejen Albi tužky, knížky, spo-
lečenské hry, ale také hračky pro 

zlepšování jemné motoriky a soustředění.

Výpůjční doba: 
Pondělí, úterý, čtvrtek 8 – 11, 12 – 17.30
a každou lichou sobotu 8 – 11 hod. 
Web knihovny: knihovna-dobra.cz, 
Facebook: Místní knihovna Dobrá

Moc se těšíme na Vaši návštěvu.

Bc. Petra Slováčková, ředitelka MK Dobrá
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Aktivní občanka Drahomíra Gryžboňová

Paní Gryžboňová je již patnáct let člen-
kou doberského Klubu seniorů, v  posled-
ních třech letech jej vede. Také je čtyřicet let 
členkou Sboru dobrovolných hasičů a  více 
než dvacet let se podílí na práci Sociální ko-
mise (dnes Komise pro rodinu a  občanské 
záležitosti).

Na začátku rozhovoru by bylo dobré po-
zvat čtenáře z  řad seniorů na blížící se 
akce doberského Klubu seniorů. Jaké 
akce připravujete na zimu a  jaro roku 
2023?

V lednu proběhla výroční členská schů-
ze s malým pohoštěním a soutěží o ceny. Na 
únor připravujeme bowling, bude se konat 
v nošovickém Radegastově šenku. V březnu 
přivítáme naše členy na posezení v klubov-
ně, pozvala jsem jednoho pána, aby nám 
přišel představit své kvalitní přírodní krémy. 
Naši členové už je znají, budou mít možnost 
si takové přípravky nakoupit.

Kdo všechno se může stát členem vašeho 
spolku?

Na schůzi může přijít kdokoliv. Zájemci 
o  členství mohou mne i  další členy oslovit 
kdekoliv, třeba na ulici. Zájem je celkem ve-
liký, možná to bude tím, že se po covidové 
odmlce trochu zlepšil program. Připravu-
jeme pestrou nabídku akcí, ze kterých si 
členové mohou vybrat… přibývá například 
zájemců o pétanque. Každý čtvrtek se schá-
zíme v  klubovně, kde hrajeme nějaké hry, 
posedíme, dáme si kafe, čaj nebo pivko, ho-
dinku dvě si povídáme atd. Pořádáme pro-
cházky po Dobré a okolí.

Vím, že jako předsedkyně Klubu seniorů 
spolupracujete s  Radkou Zitovou, před-
sedkyní Komise pro rodinu a  občanské 
záležitosti. Jak Vaše spolupráce vypadá, 
připravujete nějakou společnou akci na 
příští rok? 

V komisi jsem již více než dvacet let, … 
původně nesla název sociální komise, pak 
se přejmenovala, nyní se jmenuje Komise 
pro rodinu a  sociální záležitosti. Společné 
aktivity probíhají celoročně, s výjimkou vel-
kých prázdnin. Pořádáme cvičení pro seni-
ory v  hasičárně, členové komise navštěvují 
jubilanty v jejich domácnostech. V letošním 
roce máme v plánu navštěvovat naše občany 
v Domovech pro seniory v Komorní Lhotce, 
v Hnojníku a v Raškovicích. Chceme nabíd-
nout i nějaké přednášky, například na téma 
bezpečnosti. 

Já také pomáhám lidem, kteří mají třeba 
nějaký zdravotní problém, aby si na Úřadu 
práce zažádali o drobnou finanční výpomoc 
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- příspěvek na péči. Základní výše částky je 
880 korun, ale může být i vyšší. Pomáhám 
lidem se zajištěním takového příspěvku.

Můžete přiblížit svůj příběh v Klubu seni-
orů, jak jste se k němu připojila, jak jste se 
stala šéfkou,… ?

Ke klubu jsem se připojila, když jsem 
ukončila svou pracovní kariéru, odešla jsem 
do důchodu a zemřel můj manžel i mamin-
ka. Najednou jsem byla doma sama, což se 
mi nelíbilo, tak jsem hledala místo, kde se 
nějak uplatním, kde se potkám s fajn lidmi, 
kam budu moci chodit a účastnit se něčeho 
zajímavého. Byla jsem tehdy ještě zdravěj-
ší, aktivnější, měla jsem větší možnosti po-
hybu, líbilo se mi to. Tehdy klub vedla paní 
Čajánková, potom pan Juřica. Nemůžu říct, 
že bych se před pár lety na místo vedoucí hr-
nula, ale přesvědčili mne, tak jsem to vzala.

Co patří k  hlavním problémům dober-
ských seniorů?

Já si myslím, že obec se snaží pomáhat 
seniorům. Například na mnoha místech - ve 
škole, na obecním úřadě, se dělají bezbari-
érové vstupy, ale takové vybavení bohužel 
není na zdravotním středisku, kde jsou ne-
bezpečné schody.  

Napadá mne také věc, o kterou jsme se 
v naší komisi snažili již několikrát. Obec by 
měla mít k  dispozici auto, které potřebné, 
nejen seniory, zaveze k lékaři, do lékárny, na 
vyšetření do Frýdku-Místku, někdy i na ten 
nákup. Ne každý má příbuzné nebo ochot-
né sousedy, kteří by mohli pomoci. Taková 
služba by zde byla velice vítána.

Jak vy osobně si užíváte seniorský věk? Asi 
je fajn, že člověk má konečně hodně času 

na své aktivity, které ho baví, na druhou 
stranu se objevují zdravotní problémy.

To je mýlka, myslet si, že důchodci mají 
čas, důchodci nemají nikdy čas. Já nejsem 
zrovna expert na počítače, dělá mi to velké 
problémy, zdržuje mne to, ale ráda třeba 
hledám na internetu, jaký zajímavý program 
mohu našim členům připravit. Baví mne, že 
se sejdeme, mám radost z toho, že pomalu 
přibývá účastníků. Někteří z nich sice musí 
ze zdravotních důvodů se společnými akti-
vitami skončit, protože třeba nedojdou nebo 
se na to prostě necítí, ale přesto o nás mají 
lidé velký zájem. Přihlašují se další a další, 
chtějí s námi spolupracovat. Při sestavování 
programu se vždy poradím s  dalšími členy 
výboru klubu, snažím se, abychom nabídli 
kulturu i  sport, využíváme nabídek krajské 
rady seniorů. Snažím se tvořit program tak, 
aby nebyl jednotvárný.

Čím byste nalákala lidi do klubu seniorů?
Činností je dost a  každý si může vy-

brat, co se mu líbí, co ho baví. Nejvíce se 
nás schází u  smažení vaječiny, při opékání 
párků, nebo na nějakém zájezdu. Každý ale 
může přijít se svým návrhem, co ještě do 
programu zařadit.

Které místo v naší obci máte nejraději?
Ráda se v Dobré procházím, ráda vidím, 

co se změnilo k  lepšímu, na druhou stranu 
stále vidím místa, která by se mohla zlepšit. 
Za tu dobu, co v  Dobré bydlím, se mnoho 
věcí posunulo dobrým směrem, vedení naší 
obce pro občany udělalo hodně pro to, aby 
obec vypadala hezky. Jestli mám nějaké své 
oblíbené místo? Tak třeba z Vrchů je hezký 
výhled na Dobrou.
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Kdybyste mohla mávnout kouzelným 
proutkem a  něco u  nás změnit, co byste 
změnila?

Schází tady nějaká společenská míst-
nost, kde bychom se mohli scházet, když 
si třeba po pétanque chceme někam zajít 
na pivo. Prostor pro malé oslavy. Není tady 
kam si sednout, kde trávit volný čas, kam 
pozvat někoho na oběd. Cukrárnička je 
v Dobré malinká. 

Také nám chybí venkovní posezení, vzor 
takového místa máme ve Vojkovicích. V této 
vesnici jsme bydleli několik let s manželem, 
občané si společně a  svépomoc vybudovali 
takové místo pro společnou zábavu. Do-
dnes obecní úřad podporuje jeho využívání, 
V Dobré není kde udělat vaječinu, opéct klo-
básky.  Je zde sice Kačabar, ale to je již pro-
nájem, provozovatelé nás tam pustí, ale co 
dělat, když tam už sedí nějaká jiná skupina? 

Rozhovor připravil Petr Salamon

TJ Sokol Dobrá informuje
FOTBAL: Rozpis turnajů KZL jaro 2023 
pro mládežnické kategorie:

PP r. 2016 a ml. - Předpřípravka 
- hra 3:3 - Nošovice "C"
•	 8. 1. 2023, neděle 

- 4. kolo - Brušperk - sraz 7:15
•	 29. 1. 2023, neděle 

- 5. kolo - Brušperk - sraz 15:05
•	 19. 2. 2023, neděle 

- 6. kolo - Brušperk - sraz 7:15

MP r. 2014/15 - Mladší Přípravka 
- hra 4+1 - Nošovice "B"
•	 7. 1. 2023, sobota 

- 3. kolo - Raškovice - sraz 7:30
•	 28. 1. 2023, sobota

- 4. kolo - Brušperk - sraz 7:30

SP r. 2012/13 - Starší Přípravka 
- hra 4+1 - Nošovice "A"
•	 21. 1. 2023, sobota 

- 3. kolo - Raškovice - sraz 7:30
•	 18. 2. 2023, sobota 

- 4. kolo - Palkovice - sraz 13:15

MŽ r. 2010/11 - Mladší Žáci 
- hra 4+1 - Dobrá "B"
•	 28. 1. 2023, sobota 

- 3. kolo - Raškovice - sraz 13:15
•	 12. 2. 202, neděle

 - 4. kolo - Brušperk - sraz 7:30

SŽ r. 2008/09 - Starší Žáci
- hra 4+1 - Dobrá "A"
•	 14. 1. 2023, sobota 

- 3. kolo - Raškovice - sraz 13:15
•	 18. 2. 2023, sobota 

- 4. kolo - Brušperk - sraz 13:15

Na konci února a v březnu budou probí-
hat finálové turnaje dle umístění po zá-
kladní části. Termíny pošlu, jak budou 
k dispozici.

Změny v termínech vyhrazeny.

Informace o turnajích a reporty z nich nalez-
nete na stránkách www.sokoldobra.cz nebo 
Facebooku: TJ Sokol Dobrá - žáci, TJ Sokol 
Dobrá - přípravka.

Petr Malyšek, TJ Sokol Dobrá
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Které události si letos připomeneme
Letošních připomenutí událostí končících trojkou je dlouhá řada. Chrono-

logicky jsou zde seřazeny vybrané buď zasluhující zmínku pro důležitost, jakou
pro Dobrou nebo její okolí znamenala, či k poučení anebo jen pobavení.
1423 (před 600 lety). Městské brány ve Frýdku se uzavírají se soumrakem.

Peníz vybíraný zbrojnošem u brány za vstup do města neplatí pouze farář
zaopatřující umírajícího, mniši, poslové a arestenti (vězni) doprovázení vojáky.
1523 (před 500 lety) bylo neobyčejně chladné léto. Na sv. Víta (15. června) a na sv. Jana

(24. června) museli lidé topit ve světnicích. Často také pršelo. Lidé nepamatují takové počasí.
Skoro celé léto bylo tak veliké mokro, že se zničilo skoro všechno seno a lidé ho sklidili málo. 
1623 (před 400 lety). V létě přešlo krajem polské vojsko, podle velitele Alexandra Lisovského

zváno „lisovčíci“. Táhlo k Vídni na pomoc císaři a pak se zde usadilo na celý rok. Poláci si počínali
tak hrubě a bezohledně, že obyvetelstvo bylo nuceno přes krutou zimu utíkat před nimi do lesů. 
1703 (před 320 lety). V okolí se usadili na dlouhý čas vojáci hlídající uherské hranice proti

Rákoczyho povstalcům. Těmto vojákům byl velitelem hrabě Jindřich Vilém, vojevůdce a diplomat
ze starého protestantského rodu pocházejícího z Dobré Zemice — naší Dobré.
1723 (před 300 lety). V Dobré je při soupisu daněného majetku napočítáno 52 usedlých

(platících daň), 3 mlýny, rybník (z něho se odvádí 30 kaprů), 16 ovcí, 192 krav a 30 vepřů. Vysévalo
46 poddaných, dobytek patřil 45 sedlákům, 19 domkařům, 3 podruhům a pasákovi vepřů.
1753 (před 270 lety). Přerovský krajský hejtman Václav Kořenský zažádal o povolení ke kutání

černého uhlí v okolí Moravské Ostravy; leč pro nezájem je na dolování brzy zapomenuto.
1773 (před 250 lety). Čtvrtek 9. září byl památný den — v Dobré se již podruhé zastavil císař

Josef II. Cestou z Haliče střídal zde v panském dvoře (později areál Oráče a sýpky) přípřež. Místní
duchovenstvo při zastávce vzdalo monarchovi hold. Snad tenkrát to bylo, kdy císař obědval
v hostinci na frýdeckém náměstí. Vyprávělo se pak o tom mezi frýdeckými i ve vsích v okolí,
i o tom, jak dovolil hostinskému zavěsit si na počest té návštěvy nad svou hospodu císařský znak.
Císař byl popisován jako „nic vznešený, spíše jako obyčejný člověk“ a „až nezvykle modrých očí“.
1783 (před 240 lety). Farníci z Dobré a okolních obcí napsali faráři, že nejsou povinni a že tedy

nebudou odevzdávat (obilné) desátky, poněvadž jsou prý nezákonné. Záležitost je řešena až
u brněnského gubernia, kde je ale rozhodnuto ve prospěch farářův. Sedláci se přesto nechtěli
podřídit. Do celé záležitosti se vložil krajský hejtman hrabě Jan Laryš a frýdecký pán zjednal
nápravu: když lesní hlídači a ostatní panští sluhové u odbojných sedláků v Dobré dlužné obilí
nenašli, brali jim z chlévů krávy a prodávali ve Frýdku v dražbě. Podobně tak učinili ve Skalici,
Vyšních Lhotách a Bruzovicích. „Sedláci se poddali, (ale) nebrajíce žádné předchozí kázání,
vysvětlování a napomínání od kněze nebo panských úřadů na zřetel“. — Že se k poddanské rebelii
nepřidali vojáci, tou dobou propuštění na urlaub (dovolenou), velmi oceňoval jejich velitel hrabě
Jakub Nugent, ovšem mrzel se, že „ačkoliv všichni o záměrech sedláků věděti museli, přesto žádný
mu nic, přes jeho nařízení, neohlásil“. Tak psal plukovník z frýdeckého zámku 8. srpna 1783.
1813 (před 210 lety). Zbojníci družiny Janka Babiše konali výpravy na Frýdecko. Ve středu

11. srpna vyloupili dům bohatému frýdeckému měšťanu Josefu Míčkovi. V noci na pondělí
29. listopadu se odvážili ve Vojkovicích (kde se rozhodl přespat majitel Bukovic Michal Dam-
browský, když jel do Brna a do Vídně) probourat zeď stáje, vyvést čtyři koně a druhého dne prodat,
což přineslo panu Dambrowskému škodu 540 zlatých (asi 165 tisíc Kč). Druhého dne ukradli fojtu
ve Vojkovicích šest koní v ceně 840 zlatých (čtvrt miliónu Kč). Zbojníci byli však prozrazeni
a pronásledováni, ale v lese u Prostřední Suché pronásledovatele zranili a utekli.
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1823 (200 let). V našem kostele byl 21. prosince pokřtěn chlapec nalezený v Bruzovicích a tudíž
jmenovaný Bruzovský. Měl bezmála 14 let a poněvadž neměl otce ani matky, prodléval na naší
faře. Protože u nás v Dobré přijal křest, projevil přání jmenovat se Josef František Dobrozemský,
když se vzdal původního, stejně nepravého jména. (Jeho potomci žijí dosud ve Frýdlantě.)
1833 (190 let). Založeny železárny v Lískovci, kde řeka Ostravice svým mohutným proudem,

zesílena hlavním přítokem Morávkou, má již tolik síly, že může hnouti mohutnými kladivy.
1863 (160 let). Albert Lichtenstern začíná stavět v Dobré továrnu. Nechal zbourat nově nabytý

mlýn, který koupil vloni od Jana Kaňoka a nechal si jej ohodnotit na více jak 15 000 zlatých, tedy
pětkrát více, než zaplatil Kaňokovi. Cihly na výstavbu továrny byly vyráběny v nově otevřené
cihelně na bývalé skotni, kde jich bylo toho roku vyrobeno a následně použito 23 260.
1873 (150 let). V neděli po sv. Jiří byl nešťastnou náhodou přejet vozem 10letý synek Josefa

Polocha z Dobré, František, který následkem otřesu mozku zemřel. Pohřbu se účastnila celá škola.
— V sobotu 4. října se zloději dobývali do mlýna Václava Kuče v Dobré, avšak byli zpozorováni
a stíháni. Pronásledovatel jednoho z padouchů dohonil a chtěl ho zadržet, ale ten mu vrazil nůž
do prsou tak, že brzy na to zemřel. Zavražděným je 30letý mlynářský tovaryš z dolního mlýna č.p.
107 Jan Tomeček, příslušný do Vojkovic, vojenský rezervista, který pomáhal Kučovi při mletí.
1883 (140 let). Panský hostinec stojící u panského dvora (při vstupu na sokolské hřiště) je

zbourán i s příslušenstvím. Stavení staré asi století bylo srovnáno se zemí a hostinec přestěhován
do budovy panského dvora (Oráče). Nájemcem zůstal předloni k nám přišlý Alois Brumovský.

K jižní straně kostela (od parku) byla přistavěna kaple Panny Marie a Srdce Ježíšova. Předsíň,
čili „babinec“, byla úplně stržena a zeď mezi druhým a třetím pilířem až po klenbu vybrána. Na to
byly vyzdviženy nové základy a po slavných bohoslužbách posvěcen farářem Kittrichem základní
kámen. Dlažba je vydlážděna slezským mramorem a oltář do nové kaple zhotovil řezbář Mokryš
z Pazderny. Velkou část nákladu na zřízení kaple, který obnášel 2700 zlatých, daroval kostelní
sluha Valentin Kocich 1100 zlatých (téměř 330 tisíc Kč dnešní měny) a přidali i ostatní farníci.
1893 (130 let). Náš hasičský sbor slavil v pondělí 6. února své první veřejné vystoupení čili

zahájení své spolkové činnosti. Slavnost se vydařila k úplné spokojenosti. „Když se sbor ubíral
cestou, byla silnice obsazena zvědavci. Slavnosti se účastnili také hasiči ze Sedlišť (24 mužů, kdežto
sbor Dobrá má 37 členů). V kostele překvapila nás krásná hudba a zpěv a vzletné ponaučení, jehož
se nám dostalo od kooperátora Karla Tesarčíka, utkvělo nám v srdci hluboko. Po službách božích
seřadil se sbor před kostelem a za zvuků císařské hymny ubíral se i s hosty svými do spolkové
místnosti v hostinci Brumovského (Oráče) ke společnému obědu. Po obědě následovala poučná
přednáška. Nenucená zábava trvala až do 6. hodiny večerní, načež činěny přípravy k plesu (o 7.
hodině), o němž jde všestranný úsudek, že tak krásné a srdečné zábavy v Dobré ještě nebylo.
Účinkovala hudba ze Starého Města a nálada byla tak animovaná (živá, žádoucí), že se žádnému
nechtělo domů, až se rozednilo.“
1903 (120 let). Kostel dostal novou střechu — byl pokryt novým šindelem, kterého bylo

spotřebováno 320 kop (19 200 ks), což si vyžádalo 2500 korun (asi 380 tisíc Kč dnešní měny).
1913 (110 let). V neděli 16. února konal se za veliké účasti lidu pohřeb Jana Pastora z č. p.18,

téměř 80letého stařečka, který sloužil 8 let ještě za Radeckého a účastnil se bitev u Magenty
a u Solferina (1859), o kterých tak rád vyprávěl a též, jak to tenkrát na vojně chodilo. Jsa poslední
dobou nemocný, ač byl na svůj věk vždy čilý a pracovitý, bezplatně jej léčil náš lékař, doktor
Vítězslav Možíšek. K poslednímu odpočinku zesnulého doprovodil spolek vysloužilců a nad
hrobem nesl smuteční řeč P. Nikel. U lidí byl staříček Pastor velmi oblíbený.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Ing. Ludmila Baranová, 2. místostarostka
558 412 312 Pavel Peterek, 1. místostarosta
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 6. 2. 2023 do 12.00 hodin.

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

Správce multifunkčního hřiště:    605 887 443    Jana Chobotová



Křest knihy



Ochutnávka čokolády


