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Slovo starosty
Vážení občané,

Nejprve bych chtěl moc poděkovat Vám 
všem, kteří dodržujete nařízená zvýšená 
hygienická opatření, a  tím chráníte nejví-
ce ohrožené – seniory. Jsem přesvědčen, že 
i díky tomu je v naší obci stabilizovaný stav 
potvrzených případů a počet se od počáteční-
ho záchytu nezvyšuje. Také máme radost, že 
většina z nich je již opět uzdravena. Platnost 
opatření na ochranu před nákazou novým ko-
ronavirem se stále prodlužuje a jejich rušení 
je postupné a velmi opatrné. Jak můžeme vi-
dět na datech zveřejňovaných v médiích, boj 
s nákazou v České republice je sice úspěšný, 
ale ještě nemáme vyhráno. 

Dále bych Vás chtěl krátce informovat 
o opatřeních, která jsme udělali na obecním 
úřadu a jak je nyní zajištěn provoz. Tyto in-
formace jsou rovněž průběžně zveřejnovány 
na obecní webové stránce a v mobilní aplikaci 
Hlášení rozhlasu. Postupujeme v souladu 
dle nařízení vlády ČR, příp. Ministerstva 
zdravotnictví. 

Od 20. 4. 2020 je obnoven plný provoz 
obecního úřadu, za zvýšených hygienických 
podmínek. Úřední dny jsou dnes již otevřeny 
v plném rozsahu, volně dostupná je podatel-
na, Czechpoint, pokladna a matrika. Stavební 
úřad je zatím k dispozici na domluvu. Pokud 
potřebujete vyřizovat podání či povolení, je 
nutné si dopředu domluvit termín schůzky. 
Přesto Vás i nadále žádáme, abyste upřed-
nostnili telefonické a emailové konzultace, 
elektronická podání a platby poplatků pře-
vodem na účet. Dále provádíme dezinfekci 
všech autobusových zastávek, kontejnerů na 
separovaný odpad a okolí obecního úřadu. 
V běžném provozu je také sběrný dvůr. 

Od pondělí 27. 4. 2020 je opětovně ob-
noven provoz Místní knihovny. Za přesně 
stanovených hygienických a provozních pod-
mínek. Jsme rádi, že všem našim čtenářům 
opět můžeme nabízet knihovnické služby. 
V pátek 1. 5. 2020 (resp. 4. 5. 2020) byl ob-
noven provoz Mateřské školy. Samozřejmě 
je to opět doprovázeno spoustou nutných 
opatření, abychom dodrželi nejvyšší stan-
dard hygienické normy. Všechny podrob-
nosti najdete na webové stránce obce, pří-
padně Vám je sdělí na požádání vedení MŠ.  
Na obnovení provozu se také pečlivě chystá 
Základní škola. Opět bližší informace najdete 
na webu školy. 

Na základě dotazů našich občanů jsme 
dohodli náhradní variantu bezplatné právní 
poradny, poskytované advokátní kanceláří 
Moural a spol., která byla možná vždy první 
středu v měsíci. Namísto toho můžete na-
psat své dotazy na email: mksp@mksp.cz, 
Mgr. Jan Stáňa.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, 
kteří s nemocí bojují v první linii: lékařům, 
sestrám, zdravotnímu personálu, pečovatel-
kám v domovech seniorů, hasičům, policis-
tům, vojákům. Bez jejich nasazení bychom 
boj s nemocí prohráli. Děkuji prodavačkám, 
učitelům, pošťákům a popelářům, protože 
bychom v nouzovém režimu nemohli fungo-
vat. Chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří 
jakkoliv pomáháte, staráte se o své seniory 
či sousedy.

Společně to zvládneme!

 Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Život obce v nové, nepoznané době
Žijeme v jiné době. Historie ji bude možná 

nazývat koronavirovou a  vše, co přijde po ní, 
už nebude stejné, bude se v  něčem lišit, bude 
v něčem úplně nové, dosud nepoznané.

Aktuální měsíce epidemie prožíváme 
podivným způsobem. Izolace v  domácím 
prostředí, strach z  nákazy, roušky, zavřené 
školy, školky, knihovny, velká část obchodů, 
výuka online, zákaz návštěv v  nemocnicích i   
domovech seniorů, pocity samoty, optimistické 
písničky v  rozhlase… domácí šití roušek pod 
vedením kolektivu mateřské školy, pomoc 
při roznášení nákupů seniorům, dodávky 
dezinfekce i roušek až domů, do každé rodiny.

Vím, ten jeden odstavec nestačí k  popisu 
všech událostí, které s  sebou nese „nová 
doba“. Poslouží však k tomu, abych vám leccos 
připomněl.

Zvykli jsme si na různá doporučení, 
zákazy, příkazy z  těch nejvyšších míst. Jednou 
to byl krizový štáb, pak zase ministerstvo 
zdravotnictví, vláda nebo epidemiologové a my 
se jimi museli řídit. Naučili jsme se nosit roušky, 
dodržovat odstupy na veřejnosti, ale zejména 
v  obchodech, používat dezinfekci, nestýkat 
se s  přáteli, sousedy, dokonce ani se staršími 
členy rodiny, setrvávat raději doma a  sledovat 
(bohužel) všechny možné zprávy a  informace 
o  tom, jak se pandemie projevuje v  naší zemi 
i za hranicemi.

Po čase začalo postupné rozvolňování 
všech nařízení. Otevřela se místní knihovna, 
mateřská škola, sběrný dvůr – naše obec opět 
začala žít.

A zatímco ony příkazy, zákazy, doporučení 
všichni dodržujeme, někteří jaksi pozapomněli, 
že také obce – a  tu naši nevyjímaje – se řídí 
svými, řekněme… pravidly. Ta jsou obsažena 
v  obecně závazných vyhláškách a  platí 
v  každé době, nejsou-li zastupitelstvem obce 

pozměněna, upravena nebo zrušena. Ta naše 
pravidla stále platí.

S  nadcházející letní sezónou zmíním dva 
nešvary, které se – byť v menší míře než bývalo 
zvykem – objevují a  škodí svému okolí nebo 
samotné obci, respektive vlastníkům některých 
pozemků.

Chci zde upozornit na platnost Obecně 
závazné vyhlášky (dále jen OZV) obce Dobrá 
č. 2/2018 o  nočním klidu a  regulaci hlučných 
činností. 
V čl. 4 (Omezující opatření) se říká:

Každý je povinen zdržet se o  nedělích 
a  státem uznávaných dnech pracovního klidu 
v době od šesté do dvacáté druhé hodiny veškerých 
prací spojených s  užíváním zařízení a  přístrojů 
způsobujících hluk, např. sekáček na trávu, 
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

Dodám ještě další hlukotvorné závady 
– nezkoušejte, prosím, ve dnech a  hodinách 
klidu hlasitost nově zakoupené hudební 
aparatury, nechlubte se výkonem nové motorky 
nebo tuningem motoru svého vozu. To vše 
způsobuje prvotní otřesy sousedských soužití. 
Některé jsou až tak silné, že končí absolutním 
nezájmem o komunikaci na jakékoliv téma. To 
v lepším případě. V těch horších pak soudní pří. 

Moje doporučení zní: zkuste svému novému 
sousedovi sdělit tu skutečnost, že je neděle 
(svátek) a  požádat jej o  přerušení či ukončení 
činnosti, která blízké okolí ruší, neboť rušení 
klidu jest o  nedělích a  svátcích zapovězeno. 
A odkažte jej na webové stránky obce, kde tuto 
i jiné obecně závazné vyhlášky najde.

A  objeví zde i  další OZV obce Dobrá, 
tentokrát č. 2 z roku 2015 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních odpadů 
a  nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Dobrá.
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Nezištná pomoc v době koronavirové

V  této vyhlášce mohou všichni občané 
zjistit, jakým legálním a oficiálním způsobem se 
mohou zbavit svého odpadu. Mohou jej uložit 
do domovní popelnice, separovat na některém 
z více než dvaceti míst s barevnými kontejnery 
nebo jej odvézt (odnést) do sběrného dvora.

A  právě ke sběrnému dvoru se váže 
aktuální příběh jednoho občana, kterému se 
pravděpodobně nepodařilo dojet s  odpadem 
do dvora v  čase otevření. Proto se rozhodl 
pro jiné, odsouzeníhodné (ale na fotografiích 
z mobilního telefonu zachycené) řešení – zavezl 
odpad do lesíka na břehu řeky Morávky a  tam 
jej pravděpodobně zanechal s  tím, že jej uklidí 
skauti v  rámci svých aktivit s  názvem Ekoden 
nebo vlastník pozemku. 

Důležitá je informace uvedená v  závorce  
–  ano, vedení obce disponuje fotkami 
automobilu s  přívěsným vozíkem, na těch 
prvních je vozík plný, na dalších již prázdný 
a…cesta končí v  lese u vody. Tohle se opravdu 
nedělá, vážený majiteli čer… automobilu. Pokud 
se vám podaří odstranit navezený materiál do 
konce května, fotografie zlikvidujeme a  ještě 
vám v Doberských listech poděkujeme. 

Závěrem mi dovolte zastavit se ještě nad 
jedním tématem současného života obce. A tím 

je postupné rušení pravidelných, tradičních 
a oblíbených akcí. Postupně jsme museli zrušit 
oslavu Dne žen, spolu s  manželi Jelénkovými 
i  Oslavy konce druhé světové války (Rytíři 
nebes budou snad opět za rok…), neoslavíme 
s  našimi maminkami ani jejich svátek, i  děti 
si budou muset počkat celý rok na ten svůj 
Den… neuskutečnila se spousta dalších 
kulturních, sportovních, naučných a  jiných 
akcí, za všechny např. Doberská Pětka nebo 
Pálení čarodějnic… a co bude s nejvýznamnější 
společenskou akcí, Velkou Doberskou 2020, 
nikdo neví, ale budeme-li věřit prohlášením 
těch nahoře a  spočítáme-li si, kdy končí léto, 
pak se ani na této akci v  letošním roce spolu 
nesetkáme. A to je mrzuté. 

Stýská se nám po vás, netušíme, jak zvládáte 
tento dlouhotrvající stav, když vás v  obci 
potkáme, jen stěží vás díky roušce poznáme… 
ale nebojte, dočkáme se a  zase se uvidíme. 
Jen na sebe dávejte pozor, vydržte ten stav 
nouze, noste roušky, zachovávejte doporučený 
odstup a nečtěte všechny informace, které jsou 
k  dispozici, raději myslete na něco pěkného 
a na něco a někoho milého se těšte. Bude nám 
líp, nebojte.

Milan Stypka

„Již delší dobu všichni žijeme v „nové době“.
Rád bych vás seznámil s aktivitou, která není 
dnes neobvyklá, ale o to více důležitá a „myslí 
na ostatní“. Zapojili se do ní také mí rodi-
čové. Věnovali hodně úsilí a nemalou částku 
na pomoc v boji s koronavirem. Když zjistili, 
že v nemocnici ve Frýdku přestala fungovat 
jídelna, tak přišli s nápadem, že každý pracovní 
den v dubnu budou vozit obědy pro zdravotníky 

v první linii. Pokaždé zajeli do Frýdlantu, kde 
v restauraci PARK naložili 28 obědů, a ná-
sledně je odvezli do nemocnice. Všechna jídla 
byla ihned po dovaření nějakým způsobem 
šokově zmražena, aby si je večer mohli ohřát 
zdravotníci po dlouhé směně a měli to čerstvé.

V měsíci dubnu odvezli celkem 560 obědů. 
Za mě udělali úžasnou věc“, napsal nám pan 
Martin Sekanina.
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Místní poplatky 

Poplatek ze psů 
– sazba poplatku činí za jednoho psa ročně 
100 Kč. Za každého dalšíhopsa se poplatek 
zvyšuje o 50 % ze sazby (tedy 150,- Kč za 
každého dalšího psa téhož majitele).

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 
3 měsíců. Uhraďte převodem na účet číslo: 
168 197 5309/0800, VS: 1341 + čp.

POPLATEK BYL SPLATNÝ DO 31. 3. 2020

Poplatek za odpady
- sazba poplatku pro fyzickou osobu je 440 Kč.
Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
Osvobozeni od poplatku jsou: 
- děti do věku 10 let včetně
- občané obce Dobrá starší 80 let včetně.
Poplatek je možno uhradit během května až do 
konce září 2020. Uhraďte převodem na účet 
číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.

- do poznámky uvádějte, za koho odpady 
platíte – vypište jednotlivé osoby – nestačí 
napsat rodina Čápová – platba nebude 
přiřazena do doby, než doložíte, za koho 
konkrétně byla provedena (zaplatíte-li pře-
vodem, známka na popelnici Vám bude 
zaslána domů) 

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2020

P O D Ě K O V Á N Í
Děkujeme za informaci o vskutku krásné aktivitě a snaze pomoci. Jsme rádi, že k našim 
hasičům, kteří rovněž podporovali personál nemocnice každodenními svačinkami,  
se přidávají i další občané Dobré.
Jménem vedení obce si dovolím všem takto konajícím občanům poděkovat.

Milan Stypka

Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2020

 1.6., 7.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12. 2020
 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

! UPOZORNĚNÍ !
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Oznámení členům Klubu seniorů:
27. května – měli jsme v plánu vaječinu smažit.

Jistě se nebudete zlobit, akci bude lepší ZRUŠIT.
Tím však činnost Klubu letos nekončí,

v příhodnější době se zase sejdeme.
Mějme se rádi a chraňme své zdraví!

Drahomíra Gryžboňová, 
předsedkyně Klubu seniorů

Pozvánka na tradiční turnaje
Zveme všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit nebo jen fandit a  užít si skvělou atmosféru. 
Turnaj v plážovém nohejbalu přes vysokou síť se bude konat 27. 6. 2020, dále turnaj v nohej-
balu trojic na um. trávě 18. 7. 2020 a plážový fotbálek se uskuteční 25. 7. 2020. Zájemci si 
mohou rezervovat místo na tel.: 723 806 364. Počet družstev je omezen. Těšíme se na setkání.

Za sportovní komisi René Křižák

Dobrá je dobrá!
A to nejen svým vzhledem, ale i lidé jsou zde 
dobří! Připomeňme si, co dobrého naši lidé, 
za poslední dva měsíce, pro své spoluobča-
ny udělali.
V  první řadě obecní úřad zajistil materiál 
na výrobu roušek pro všechny, kteří nejen 
v Dobré žijí, ale i pracují.
Kdo všechno se do šití roušek zapojil, to 
jsme si už přečetli v  minulém vydání Do-
berských listů. Naše Dobrá je dost rozlehlá 
a přesto se o rozvoz nejen roušek a dezinfek-
cí, i případných nákupů dle požadavků, do 
všech koutů obce, postarali skauti a hasiči.

Zatím poslední třešničkou na dortu byl dár-
kový balíček plný vitamínů, které členové 
fotbalového oddílu předali všem seniorům 
70 plus. Takže místo pouťových příprav 
a  shonu jsme v  klidu domova podporovali 
své zdraví.
Na všechno dobré, co doposud naši dobří 
a ochotní spoluobčané vykonali pro dobrou 
věc, patří obrovský DÍK.
Kdo štěstí a lásku doposud nenašel a nezná,
v Dobré, mezi dobrými lidmi, ji jistě pozná.

Drahomíra Gryžboňová

- 5 -

Kdo všechno se do šití roušek zapojil, to 
jsme si už přečetli v  minulém vydání Do-
berských listů. Naše Dobrá je dost rozlehlá 
a přesto se o rozvoz nejen roušek a dezinfek-
cí, i případných nákupů dle požadavků, do 
všech koutů obce, postarali skauti a hasiči.

a ochotní spoluobčané vykonali pro dobrou 
věc, patří obrovský DÍK.
Kdo štěstí a lásku doposud nenašel a nezná,
v Dobré, mezi dobrými lidmi, ji jistě pozná.

Drahomíra Gryžboňová



- 6 -

- vzájemné vztahy, tolerance a vstřícnost občanů Dobré

DOBRÁ SOBĚ 

Školní život na dálku…

Je naší povinností poděkovat kromě zdra-
votníků, záchranářů, prodavaček, kuchařek, 
lékárně, atd. také našemu OÚ Dobrá,  který 
se v prvních chvílích epidemie koronaviru 
vzorně staral o své občany tím, že stále in-
formoval na webu OÚ Dobrá  i  v   aplikaci 
„hlášení rozhlasu“, či veřejným hlášením 
o  všech důležitých opatřeních pro zdraví 
a bezpečnost svých občanů.
Děkujeme vedení obce za zajištění ochran-
ných pomůcek, desinfekci, organizaci při šití 
roušek, školce, všem švadlenkám, skautům 

a hasičům za jejich distribuci a dobrovolnic-
kou pomoc při zajišťování léků a potravin 
starším osobám.
Je nutno také poděkovat některým členům 
TJ Sokol Dobrá - fotbalistům, kteří darovali 
a osobně rozvezli vitamínové balíčky všem 
seniorům nad 70 let. Potěšilo nás to!
Ani jsme nevěděli, že máme v  Dobré to-
lik hodných mladých lidí, kteří nám v  této 
„zvláštní těžké“ době tak ochotně pomáhali. 
Děkujeme a  moc si toho vážíme.

Za seniory Dobré, Vojtěška Gavlasová

Základní škola informuje……

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

Již druhým měsícem běží v naší škole vý-
uka na dálku. Snažíme se s našimi dětmi být 
neustále ve spojení prostřednictvím video-
konferencí a nejrůznějších komunikačních 
nástrojů, ale sebelepší technické vymoženosti 
nenahradí tolik potřebný sociální kontakt. 
Velké poděkování patří rodičům, kteří jsou 
svou pomocí dětem a učitelům v této složité 
době naší velkou oporou. 

V průběhu května se do školy vrátí prv-
ní žáci, nejprve 11. května deváťáci, aby se 
mohli věnovat přípravě na přijímací zkoušky, 
a 25. května žáci prvního stupně. Nyní probí-
há intenzivní příprava školy na jejich návrat 
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v souladu s pokyny, které jsme obdrželi od 
ministerstva školství. Na zajištění výuky přímo 
ve škole se budou podílet učitelé, vychovate-
lé a asistenti podle organizačních možností 
školy. Stále však platí, že stěžejní bude výuka 
na dálku, a tak se učitelé budou odpoledne vě-
novat přípravě výuky pro žáky, kteří zůstanou 
doma. Svým učitelům chci za náročnou práci 
v této mimořádné době vyjádřit veliký dík.

Přestože výuka probíhá z domova, snaží-
me se udržet naši školní komunitu pomocí akcí 
školního parlamentu. V současné době běží 
akce Každý sám a přece spolu, kde každá třída 
připravuje koláž fotografií, co dělají v domácí 
„karanténě“. A do druhé akce Rouškokvíz 
se s radostí zapojili i učitelé. Třídní kolektivy 

budou hádat, který z učitelů se skrývá pod 
rouškou. Vyhodnocení proběhne v září, kdy 
se všichni společně ve škole setkáme.

V období od 6. do 28. dubna probíhal zápis 
budoucích prvňáčků, letos zcela netradičně, 
bez osobní přítomnosti dětí. Ke vzdělávání 
v naší škole jsme přijali celkem 65 dětí, které 
od 1. září nastoupí do 3 prvních tříd. Bohužel 
současná situace nedovolí, aby se třídní uči-
telky v průběhu května se svými novými žáčky 
setkávaly v rámci metody dobrého startu, díky 
které se snáze adaptovaly na školu. O to více se 
všichni budeme těšit na 1. září, až nové žáčky 
naší školy přivítáme. 

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Změna ordinační doby Dětského střediska 
Dobrá, MUDr. Iva Kučerová

 11. 6. 2020 čtvrtek  NEORDINUJE SE 
  Nutné případy ošetří DS Místek, Politických obětí (u bývalého autobus. stanoviště).
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Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 
7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování ama-
térských soutěží představuje v  současné 
době i nadcházejícím období nepřijatelné 
zdravotní riziko.

Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutě-
ží není ani v rámci letních měsíců fakticky 
možné a v důsledku těchto skutečností roz-
hodl VV FAČR o následujících opatřeních: 
•	 Veškeré	mistrovské	a pohárové	amatér-

ské soutěže se plošně na celém území 
ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Ko-
nečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 
8. dubna 2020. Pokud dojde ze strany 
LFA k dohrání profesionálních soutěží, 
bude zachována směrem k ČFL a MSFL, 
prostupnost týmů.

•	 Kluby	nepostupují	a nesestupují	vyjma	
případů stanovených Rozhodnutím. 
Pravidla pro doplňování soutěží se po-
užijí v souladu se Soutěžním řádem.

•	 Pro	 zachování	 prostupnosti	 amatér-
ských a profesionálních soutěží pro sou-
těžní ročník 2020/2021 se pro losovací 
aktiv organizovaný ŘKČ A ŘKM stanoví 
nejzazší termín 15. srpna 2020.

•	 Pořádání	nemistrovských	soutěží	a přá-
telských utkání je možné pouze v soula-
du s rozhodnutími orgánů státní správy.

•	 Tyto,	 jakož	 i  další	 související	 změny,	
se řídí Soutěžním řádem účinným 
ke dni 8. 4. 2020, a  rozhodnutím VV 
FAČR o  ukončení soutěžního ročníku 
2019/2020 a souvisejících opatřeních.

V době, kdy byl na území České republiky 
vyhlášen nouzový stav, vznikla ve fotbalovém 

oddílu TJ Sokol Dobrá myšlenka pomoci 
starším občanům obce Dobrá. Netrvalo to 
dlouho a k 1. dubnu 2020 vznikl transpa-
rentní účet, na který mohli dárci přispívat 
minimální částkou ve výši 250,- Kč. Organi-
zátorem této sbírky byl pod záštitou fotbalo-
vého oddílu Tomáš Lepík. 

Na transparentním účtu se nakonec ke 
dni 16. 4. 2020, tj. den oficiálního ukončení 
sbírky, objevila částka ve výši 47.000,- Kč 
od celkem 58 dárců, kdy se na této částce 
podílel nejen samotný oddíl TJ Sokol Dobrá, 
fotbalisté, fanoušci a rodiče, ale také další lidé 

Výkonný výbor FAČR 
ukončil amatérské soutěže

Fotbalisté TJ SOKOL Dobrá  
spolu s fanoušky podpořili seniory

Fotbalový oddíl TJ Sokol Dobrá informuje.
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nejen z naší obce, kteří chtěli udělat dobrý 
skutek a pomoci.

Z  výtěžku této sbírky bylo zakoupeno 
celkem 525 balíčku pro seniory nad 70 let 
(včetně těch, kterým 70 let bude v letošním 
roce) žijících v obci Dobrá, které obsahovaly 
dezinfekci na ruce (v malé lahvičce, kterou 
si senioři mohou vzít kdekoliv s sebou), dvě 
balení šumivého vitamínu C, ovoce (jablka, 
pomeranče, kiwi) a hašlerky. 

Ke zdárnému ukončení celé akce bylo za-
potřebí balíčky zkompletovat a trasu důkladně 
naplánovat tak, aby se na nikoho nezapomně-
lo. V pátek 24. dubna již bylo vše připraveno 
a mohla započít samotná distribuce těchto 
balíčků, na které se podílely posádky celkem 
čtyř osobních automobilů. Tento den připadal 
symbolicky na svátek patrona naší obce sva-
tého Jiří. Díky dobrovolníkům z řad příznivců 
fotbalového oddílu tak mohli senioři nalézt 
balíčky (tašky) zavěšené na klikách domov-
ních vrátek nebo předních vstupních dveřích.

Za organizátory této akce bychom chtěli 
poděkovat nejen všem dárcům, ale také míst-
ním podnikatelům, kteří se výraznou měrou 
podíleli na příznivé ceně každého z více než 
pěti set balíčků. Děkujeme paní Václavce Po-
lákové a dalším podnikatelům. Dále bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na 
distribuci balíčků. Neméně důležitá byla také 
podpora obce Dobrá, která se mimo jiné po-
dílela na propagaci celé akce. Děkujeme, že 
v této nelehké době pomáháte a držíte jako 
spoluobčané při sobě!

TJ Sokol Dobrá – oddíl kopané
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CO NÁS ZAJÍMÁ? kalendářní  
rok 2018

kalendářní  
rok 2019

meziroční
trend v %

Počet vydaných územních 
souhlasů / územních 
rozhodnutí*

70/27 61/26 < 14,7 / < 0,4 

Počet přijatých  
ohlášení staveb* 69 80 > 13,7

z toho pro rodinné domy 67 79 > 17,9

z toho pro stavby  
občanské vybavenosti 0 0 0

z toho pro průmyslové stavby 2 1 < 50
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CO NÁS ZAJÍMÁ? kalendářní  
rok 2018

kalendářní  
rok 2019

meziroční
trend v %

Počet vydaných 
kolaudačních souhlasů/ 
žádost o přidělení čísla 
popisného a ohlášení 
dokončené stavby*

15/63 23/50 > 53,3 / < 12,6

Počet vydaných  
stavebních povolení 23 34 > 47,8

z toho pro rodinné domy 13 16 > 23

z toho pro stavby  
občanské vybavenosti 2 3 > 50

z toho pro průmyslové stavby 8 15 > 87,5

Počet vydaných povolení 
odstranění stavby* 5 5 0

z toho pro rodinné domy 4 5 > 25

z toho pro stavby  
občanské vybavenosti 0 1 > 100

z toho pro průmyslové stavby 1 0 < 100

Počet vydaných rozhodnutí 
o zkušebním provozu* 2 2 0

Počet nově přidělených  
čísel popisných 14 12 < 14,2
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A BONUS NAVÍC

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
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2010: VZPOMÍNÁTE, JAK PŘED 10 LETY…?
• Dlouhá a úporná zima trvala od počátku prosince 2009 do března 2010;

uhynulo větší množství zvěře než jiné roky.
• Nový sál nad jídelnou školy má za sebou první veřejný podnik — obecní ples.
• Probíhá výsadba nových keřů a jiných porostů na zelených plochách před

budovou obecního úřadu.
• Dobrá má po zaledování asfaltové plochy veřejné kluziště pro děti a mládež.
• Bylo odstraněno drátěné pletivo starého oplocení sokolského hřiště.
• Posílen je nošovický–pivovarský sběrač, na který se navádí splašková kanalizace Dobré.
• Hospodaření a účelnost zaměstnanců obce Dobrá jsou výborné, potvrdil audit hospodaření.
• Slavnostní vítání jara v první jarní den — v neděli 21. března — ve stodole u Cykobaru. 
• Založen je nový sportovní klub HBC a proběhl první ročník turnaje ve hře zvané „šprtec“.
• Ve středu obce jsou v polovině dubna skáceny dva letité stromy: památná lípa u školy (vysazena

1968 k 50. výročí republiky) a jasan u zdravotního střediska.
• V polovině dubna je zahájena stavba kanalizace. Na sokolském hřišti je skladován stavební

materiál; autobusová zastávka Dobrá–střed musela být dočasně posunuta o 40 metrů k východu.
• Žáci naší školy si připomenuli zvláštním způsobem holokaust — vymysleli takový způsob:

namalovali 80 000 postaviček — Čechoslováků s židovskými kořeny; každá symbolizuje jednoho
člověka, jeden zmařený lidský život v době vraždění Židů německými nacisty za okupace.

• Výstava Můj život s fotografií — našeho fotografa Jiřího Pastora 19.—23. dubna ve školním sále.
• Od 1. května jsou poštovní známky bez hodnoty, ale označené písmeny A (tuzemská pošta),

E (státy Evropy) a Z pro zásilky do zahraničí. 
• Publicistický pořad České televize Hyde park 10. května večer byl vysílán z restaurace Na Sýpce.

Předsedu strany lidové Cyrila Svobodu se prostřednictvím televizního přenosu dotazovali
v přímém přenosu lidé z celé republiky.

• Na světové výstavě Expo 2010 v Číně má český pavilon ohromný úspěch a patří k pěti
nejnavštěvovanějším. 

• V Mexickém zálivu došlo k výbuchu ropné plošiny britské naftové společnosti; do moře se ze
dna chrlí po dlouhé týdny milióny litrů ropy. 

• Dokončeno je ozdobné oplocení kostela po dodání závěsných řetězů na již stojící kamenné
sloupky zasazené v zimě; obojí daroval ke zvelebení středu obce Stanislav Horák. 

• Deštivý květen a vydatný dvoudenní lijavec zapříčinily od 17. května nejdříve velkou vodu, pak
povodeň. Hasiči čerpají vodu ze sklepů rodinných domů, pomáhají při záchraně majetku a
odstraňování následků silných dešťů.

• Naši mladí hokejisté se 23. května na mistrovství v Německu stali překvapivě mistry světa.
• Nový arcibiskup Dominik Duka a prezident Václav Klaus ukončili spor mezi státem a katolickou

církví o katedrálu svatého Víta na Pražském hradě. Církev ustoupila a uzavřela dohodu
o společném vlastnictví. 

• Volby do parlamentu (28. a 29. května); volit přišlo 69 % občanů, u nás zvítězila sociální
demokracie stejně jako ve zbytku republiky. 

• Květen je chladný a nadmíru deštivý — prospěl zemědělcům a zahrádkářům, ne výletníkům a
zvěři ve volné přírodě.

• Přístavek k hlavní staniční budově na nádraží, dosud starorůžový, byl na jaře přestříkán na bílo,
aby byl barveně odlišen od historické budovy.

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  3.5.20  15:58  Stránka 95
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• Doberská předzahrádka — před Večerkou Romanidis se objevila pojízdná prodejna zmrzliny. 
• DobrFest 2010 začal ve čtvrtek 10. června vycházkou po březích Morávky a přednáškou

o minulosti spolků. Prezentace doberských spolků byla v pátek 11. června v Cyklobaru, kde se
konal následně koncert amatérských hudebních skupin.

• Probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro výstavbu chodníků,
zateplení a výměnu oken v základní a mateřské škole a na změnu ve vytápění mateřské školy.

• Křižovatka na Nošovice je konečně osvětlená. Obec spolu s Technickými službami Frýdek–
–Místek tak odstranili nedostatek vzniklý při projektování stavby křižovatky.

• Stavba kanalizace o prázdninách byla se stavební firmou neočekávaně ukončena pro nedodržení
podmínek a výběru potrubí.

• Ředitelka mateřské školy Marie Němcová skončila ve své funkci. Na její místo nastoupila po
výběrovém řízení Jana Bódisová, která dojíždí z města.

• Doberští hasiči, judisté, fotbalisté poslali dešti, velkou vodou a povodněmi postiženému
Liberecku peněžitou pomoc. 

• Pracuje se na obnově parku přes celé prázdniny a finišuje koncem srpna. Nový park na bývalém
doberském hřbitově je jedna krása, neskrývají nadšení mnozí občané. 

• 8. ročník Velké doberské 28. srpna; poprvé je využit sportovní areál s dobudovaným sociálním
zázemím — veřejnými bezbariérovými toaletami a sprchami; v čele „betoňáku“ je postaveno
nové, zastřešené pódium. Předvádějí své umění sportovci, amatérští umělci, hudební skupiny
včetně hosta z Ostravy–Poruby Statise Prusalise.

• V sále školy zhlédlo 1000 návštěvníků stovky exponátů na výstavě o minulosti Dobré. Přišli
hosté Velké doberské i hosté ze Slovenska a Polska a žáci školy 2.—9. ročníků včetně učitelů.
Výstavu uspořádali místní nadšenci — provázeli pak výstavou v historických kostýmech.

• Zrekonstruován je dům pro seniory č.p. 39 — vyměněna střešní krytina, všechna okna a dveře,
elektrorozvody, vodovodní trubky a odpady, podlahové krytiny (bez bariér) a zcela nové
kuchyňské linky s vestavěnými elektrospotřebiči. 

• V úterý 7. září nás opustila Eliška Biolková, předsedkyně spolku tělesně postižených. 
• Fotbalisté v Dobré ,postavili‘,béčko‘; druhý fotbalový celek; hraje nejnižší soutěž, okresní přebor.
• Žehnání hasičského praporu a sochy sv. Floriána proběhlo v neděli 5. září. „Poprvé v historii

našeho sboru (rok založení 1892) vlastníme slavnostní hasičský prapor.“ Pro výrobu praporu
hasiči vybrali firmu Alerion. 

• Kniha U nás v Dobré vyšla na přelomu září a října v nákladu 1000 kusů. Je první ucelenou knihou
o naší obci (o 240 stranách) s letopisným přehledem a řadou obrázků.

• Výstava fotografií Ladislava Žurka a vzácných nerostů Jaromíra Carbola ve školním sále proběhla
4.—8. října. 

• Komunální volby (15. a 16 října); kandidovalo 7 stran a sdružení. Starostou obce je zvolen Jiří
Carbol, místostarostou Milan Stypka, členy rady Drahomíra Gongolová, Libor Mlčák a Tomáš
Vojtovič. Došlo k písemné dohodě zastupitelů čtyř volebních stran o spolupráci v nastávajícím
volebním období.

• Farář P. Bohumil Vícha je milovník betlémů a betlémků. Vystavoval je od adventu do hromnic
(2. února) v boční kapli našeho kostela. Byly jich desítky a zaujaly školáky i dospělé.

• Podzimem starosti myslivcům nekončí; je třeba přivézt 3 tuny ovsa a 200 kilo pšenice k zimnímu
přikrmování lesní a polní zvěře. 

• Na podzim bylo rozpuštěno místní sdružení Občanské demokratické strany. 
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Vodné a stočné bude nově činit 85,37 Kč 
za metr krychlový včetně 10% DPH, tedy 
o téměř čtyři koruny méně než doposud

Ostrava 20. 4. 2020 – Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava zohledňují 
snížení sazby daně z přidané hodnoty o pět 
procentních bodů, které vstupuje v platnost 
1. května 2020. Novela zákona o DPH pře-
řazuje úpravu a rozvod vody prostřednictvím 
sítí a také odvádění a čištění odpadní vody 
včetně ostatních služeb souvisejících s těmi-
to činnostmi z první snížené sazby daně do 
druhé, tedy z 15 % na 10 %. 

Nová cena za odběr pitné vody (vodné) 
pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Kar-
vinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 
45,21 korun za metr krychlový včetně 10% 
DPH, cena za odvádění a čištění odpadních 
vod (stočné) bude nově 40,16 korun včetně 
DPH. U vodného představuje snížení oproti 
současné výši 2,06 koruny, u stočného 1,83 ko-
runy. Souhrnně jde o pokles o 3,89 koruny 
včetně 10% DPH.Souhrnně činí nové vod-
né a stočné 85,37 korun, včetně 10% DPH. 

„Reflektujeme změnu legislativního pro-
středí od prvního května a v dané souvislosti 
upravujeme výslednou úroveň solidární ceny 
vodného a stočného pro region, kde působí-
me. Logicky se také mění sazby pro oblasti, 
kde provozujeme vodárenskou infrastruk-
turu, která není v našem majetku, na zákla-
dě smluvních vztahů. Naše politika udržuje 
dlouhodobě výši vodného a stočného něko-
lik korun pod celorepublikovým průměrem.  
Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům 
vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsa-
hu za přiměřené ceny,“ říká generální ředitel 
společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a  kanalizace  
Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava.
Tel. 725 500 509
E-mail marek.sibrt@smvak.cz 
www.smvak.cz

Více než 300 domácností v regionu si 
loni nechalo dovézt vodu do bazénu cister-
nou společnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší 
a  efektivnější cesta zabrání případným 
problémům ve vodovodní síti i sousedským 
sporům.

Ostrava, 29. 4. 2019 – Zahradní bazén 
je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vo-

dovodní sítě s rizikem řady nepříjemností, 
nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu 
v podobě dovozu vody do bazénu cisternou 
Severomoravských vodovodů a kanalizací 
Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší 
a nedotkne se negativně okolních odběra-
telů. Zájem o tuto službu každoročně vý-
razně stoupá – loni se téměř zdvojnásobil.

Snížení DPH mění od 1. května výši 
vodného a stočného

Nechejte si rychle a pohodlně napustit 
bazén! Vyhnete se sousedským sporům 
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Opatrnost je na místě také v případě 
napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si 
nechat provést laboratorní rozbor, zda je 
voda k danému použití vhodná a nepřed-
stavuje zdravotní riziko. 

Vodárenská společnost zjednoduši-
la a  zpřehlednila cenovou politiku služby  
– kromě bezplatné zákaznické linky je mož-
né využít jednoduchý poptávkový formulář 
na internetových stránkách www.smvak.cz 
v sekci Nabídka služeb. 

Na rozdíl od některých jiných tuzemských 
vodárenských společností se SmVaK Ostrava 
rozhodly nabízet službu i v  letošním roce 
poznamenaném v naší zemi od března epi-
demií nového typu koronaviru. Služba bude 
poskytnuta při přísném dodržení všech hygi-
enických a bezpečnostních pravidel, aby bylo 
zdravotní riziko minimalizováno. Ať již jde 
o vybavení osobních ochranných pomůcek 
v podobě rukavic, roušek a odpovídajícího 
oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby.

Česká republika je evropským premiantem 
z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. 
Teplejší počasí v uplynulých letech navíc vedlo 
k tomu, že lidé touží relaxovat u svých bazénů 
o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v mi-
nulosti. Proto jich u domů v našich městech 
a vesnicích s rozšiřující se zástavbou stále 
přibývá. To platí i pro moravskoslezský region.

Jak správně postupovat při napouštění 
zahradních bazénů? Které zásady dodržo-
vat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě 
zakalené vody nebo předešli problémům ve 
vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit oby-
vatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní 
napouštět bazén ze sítě, nebo je lepší svěřit 
celý proces do rukou profesionálů?

„Problémy mohou přijít v momentě, kdy 
se rozhodne větší množství odběratelů v  lo-

kalitě napouštět prostřednictvím přípojky 
bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc 
napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení 
odběru může dojít ke změnám hydraulických 
poměrů vyvolaným vysokou rychlostí prou-
dění vody v potrubí. To má za následek uvol-
ňování usazenin a zákal vody, který se může 
dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové 
odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody.  
To se negativně projeví u ostatních odběratelů, 
kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká 
ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava 
Milan Koníř.

Nepříjemným situacím lze předejít dodr-
žováním několika základních pravidel. Bazén 
je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik 
dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe 
přes noc ve všední den.

„Existuje ale pohodlnější a  efektivnější 
řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do 
bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, 
které mohou potenciálně nastat. Budou mít 
navíc jistotu, že nebudou omezovat své sou-
sedy, a předejdou tím případným sousedským 
sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti 
našich odběratelů napustili více než tři sta 
deset bazénů, přičemž počet zájemců o tuto 
službu každoročně roste,“ vysvětluje Koníř. 

Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyva-
telé Opavska, kteří si nechali loni napustit 
100 bazénů, naopak nejmenší zájem o tuto 
službu projevili lidé na Novojičínsku s 36 na-
puštěnými bazény. Majitelé bazénu na Frý-
decko-Místecku a Karvinsku si shodně ne-
chali navézt vodu do téměř 90 bazénů.

Zájemci o dovoz vody k naplnění své-
ho bazénu a autocisterny se mohou obrá-
tit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 
800 292 400, kde jim budou poskytnuty de-
tailní informace o možnosti dodávky a ceně 
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dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je 
v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno 
do osmi hodin večer.

Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenos-
ti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, 
které službu poskytuje, a objemem bazénu. 
V případě, že je možné bazén navézt jednou 
cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti 
kilometrů 1165 korun bez DPH.

Opatrnost je na místě také v  případě, 
že si lidé napouštějí bazén ze své studny. 
Je žádoucí si nejdříve nechat ve speciali-
zované laboratoři prověřit, zda je voda ke 
koupání vhodná. Obrátit se je možné na-
příklad na laboratoře společnosti Vodotech  
(www.vodotech.cz). 

„Kromě základních chemických ukaza-
telů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody 
doporučujeme sledovat i bakteriální znečiště-

ní, které by mohlo být příčinou nepříjemných 
kožních či zažívacích problémů. V  případě 
vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci s pro-
středky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet 
některé kovy. To má za následek nejen tvorbu 
vodního kamene a povlaků na stěnách bazé-
nů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká 
vedoucí laboratoří společnosti Vodotech 
Pavla Veselá.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů, 
mluvčí. Severomoravské vodovody a kanali-
zace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava.
Tel. 725 500 509
E-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

11. května se za přísných hygienických pra-
videl otevírají zákaznická centra nejvýznam-
nější vodárenské společnosti v  Moravskoslez-
ském kraji. SmVaK Ostrava nadále preferují 
elektronickou komunikaci s veřejností

Ostrava, 6. 5. 2020 – Severomorav-
ské vodovody a kanalizace Ostrava se 
rozhodly znovu otevřít zákaznická cen-
tra v  Ostravě – Mariánských Horách, 
Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Frýdku-
-Místku pro veřejnost. Obchodní místa 
v  Havířově, Třinci, Českém Těšíně, Bo-
humíně, Orlové, Vítkově a Velkých Losi-
nách zůstávají prozatím do odvolání pro 
osobní kontakt s  veřejností uzavřena. 
Vodárenská společnost nicméně nadále 
preferuje pro vyřizování požadavků odbě-

ratelů nástroje nevyžadující fyzický kon-
takt se zaměstnanci SmVaK Ostrava.

„Rozhodli jsme se znovu otevřít naše zá-
kaznická centra pro veřejnost při dodržování 
přísných hygienických a epidemiologických pra-
videl, která minimalizují riziko nákazy novým 
typem koronaviru. Návštěva je možná pouze po 
předchozí rezervaci termínu prostřednictvím 
online nástroje na našich internetových strán-
kách. To platí také pro oddělení vyjadřování, 
které bude pro veřejnost otevřeno ve stejnou 
dobu jako zákaznická centra. Přísně vyžadová-
no je dodržování ochrany dýchacích cest zákaz-
níků rouškami, nebo šátky, respektování dvou-
metrových rozestupů nebo zákaz kumulace více 
osob v zákaznickém centru,“ říká generální ře-
ditel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Zákaznická centra  
SmVaK Ostrava opět otevřena 
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Provozní doba zákaznických center Sm-
VaK Ostrava pro veřejnost:
Pondělí 9:00  12:00 13:00 - 17:00
Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00 

Návštěvy zákaznického centra SmVaK 
Ostrava nebo oddělení vyjadřování jsou 
umožněny pouze přes rezervační systém, 
který zákazníci najdou na internetové strán-
ce www.smvak.cz v  sekci Zákazníci. Bez 
předchozí rezervace termínu nebude ná-
vštěva umožněna. 
Při návštěvě zákaznických center Sm-
VaK Ostrava je nezbytné dodržovat tato 
pravidla:
- Vstup je umožněn pouze osobám se za-

krytými dýchacími cestami (rouška, šá-
tek nebo jiná ochrana úst a nosu),

- Do kanceláře zákaznického centra je 
možné vstupovat pouze jednotlivě a na 
vyzvání zaměstnankyň SmVaK Ostrava,

- Při pohybu v čekacích prostorech zákaz-
nického centra je nezbytné dodržovat ro-
zestupy minimálně dva metry, jak určuje 
příslušné značení.
„Zákaznická centra jsou vybavena jedno-

rázovými psacími potřebami pro zákazníky, 
kteří je mohou v případě potřeby využít, stej-
ně jako přípravky pro dezinfekci rukou a jed-
norázové rukavice. Nadále upřednostňujeme 
v  zájmu ochrany zákazníků i zaměstnanců   
vyřizování záležitostí neosobní formou – 
emailem na adresách smvak@smvak.cz nebo 
zakaznickesluzby@smvak.cz, prostřednic-
tvím bezplatné zákaznické linky 800 292 400 
a využitím bezhotovostní platby. Zvažte pro-
to, prosím, zda je Vaše návštěva zákaznické-
ho centra nezbytná,“ říká ekonomická ředi-
telka SmVaK Ostrava Halina Studničková.
Jak mohou lidé komunikovat se společ-
ností SmVaK Ostrava a vyřizovat své po-

žadavky bez nutnosti osobního kontaktu:
- Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 

je v  provozu v  pracovní dny od 7:30 do 
20:00. Linka byla technicky a personálně 
posílena, aby byly bez problémů plněny 
požadavky zákazníků. Bezplatná poru-
chová linka 800 292 300 zůstává v provo-
zu non stop.

Speciální emailová schránka: zakaznic-
kesluzby@smvak.cz, kam se mohou lidé 
obracet se svými požadavky. Dále zůstává 
v provozu také emailová schránka: smvak@
smvak.cz. Služby vodárenské společnosti 
lze dále objednávat přes aplikaci: nabidka-
sluzeb.smvak.cz. 
Důležité formuláře a dokumenty jsou pro 
zákazníky připraveny ke stažení na inter-
netových stránkách www.smvak.cz, sekce 
Zákazníci, podsložka Dokumenty ke stažení.
Oddělení vyjadřování  - Lidé mohou na-
hlásit požadavek prostřednictvím interne-
tových stránek vyjadrovani.smvak.cz, nebo 
přes bezplatnou zákaznickou linku 800 292 
400. Rovněž žádosti o vyjádření k existenci 
sítí, k  možnostem napojení na vodovodní 
nebo kanalizační řad nebo odsouhlasení 
projektové dokumentace mohou lidé podat 
elektronicky přes internetové stránky www.
smvak.cz bez fyzického kontaktu a návštěvy 
zákaznického centra. 

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vzta-
hů/mluvčí. Severomoravské vodovody a ka-
nalizace Ostrava a.s. 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava.
Telefon: 725 500 509
E-mail marek.sibrt@smvak.cz,
www.smvak.cz
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

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

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

558 412 309 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
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 14.00 – 17.00 hodin
pátek 14.00 – 17.00 hodin
sobota 8.00 – 12.00 hodin

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník
733 745 008 Pavel Peterek 

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Martin Svěrkoš

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