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Zpravodaj

Ve dnech 5.—6. března se uskutečnila v klubovně důchodců velmi zdařilá
výstavka prací členů klubu důchodců

28. března 2008

Vážení spoluobčané,
ještě krátkou chvíli ponecháme ve svých domovech velikonoční výzdobu, ale nic
naplat, svátky končí a nám nezbývá než se vrátit do reality všedních dnů.
Měsíc březen byl měsíc, který jsme prožili tzv. v poklusu. Pondělí 31. března 2008
je posledním dnem pro podání žádostí pro podporu volnočasových aktivit a zejména pro podporu oblasti školství. Obec Dobrá bude mít hned dvě želízka v ohni.
První projekt v rámci souhrnného projektu „Revitalizace ZŠ“ jsou vestavby nad pavilony B a E. První vestavba ( nad pavilonem B) se bude dotýkat budovy stravování,
kdy nad jídelnou a kuchyní v celém půdorysu podkroví vzniknou prostory pro multifunkční využití, zejména prostory pro trávení volných hodin žáků mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, ale zároveň bude prostor díky své variabilitě schopen být jednoduchým způsoben zcela otevřen a vznikne sál s kapacitou až 200
osob, ve kterém budou probíhat všechny kulturní a společenské akce ZŠ. Prostor
bude rovněž využíván širokou veřejností. Přístup do nových prostor bude řešen samostatným vchodem a samozřejmostí bude bezbariérový přístup pomocí výtahu.
Ve vestavbě nad pavilonem E vzniknou zcela nové učebny jako např. učebna hudební výchovy, výtvarné výchovy, učebna pro pohybovou výchovu včetně příslušných kabinetů a samozřejmě včetně sociálního zázemí.
Projekt, kterým se rozhodla „prorazit“ sama základní škola je projekt „Opravy sociálních zařízení na Základní škole“. Možná nám všem se ani nechce věřit, že náklady na celkovou rekonstrukci všech nevyhovujících sociálních zařízení v naší základní škole se pohybují ve výši 8,5 miliónů korun! Zkrátka, máme jedinečnou šanci
získat cca 93 % celkových způsobilých výdajů z evropských fondů.
Při sledování výzev, které pro letošní rok podporují výstavbu kanalizačních stok
a čistíren odpadních vod, jsme zjistili, že jediná možnost podpory evropskými
fondy tak, abychom skutečně mohli začít stavbu „Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace“ realizovat již v roce 2009, je podat žádost v jediné letošní výzvě a to do 30.
4. 2008 a tím se vyhnout riziku, že výzvy v dalších létech tento typ projektů podporovat nebudou. Urychleně přepracováváme projekt z roku 2006, aby vyhověl požadavkům nového stavebního zákona, proběhlo výběrové řízení na zpracovatele žádosti a všichni budeme vyvíjet maximální součinnost, abychom všechny povinné
přílohy k žádosti kvalitně zpracovali a mohli doufat v poskytnutí finančních prostředků. Štěstí je, že povinnou přílohou není platné stavební povolení, ale pouze
platné územní rozhodnutí o umístění stavby. Zastupitelstvo obce Dobrá na svém
jednání v pondělí dne 31. 3. 2008 bude rozhodovat o konečném rozsahu celé stavby.
Snad vás všechny uklidním, až na dvě stoky a to stoku AC29, která nebude realizována z důvodu nesouhlasu s umístěním v soukromých pozemcích, a stoku BC1A,
která nebude realizována z důvodu absolutního nezájmu obou vlastníků nemovitostí, rada obce doporučila zastupitelstvu obce Dobrá realizovat všechny stoky
s více jak 50 % zájmem občanů.
Na Velký pátek, v den velkého církevního svátku, jsme obdrželi vyhodnocení naší
žádosti o dotaci na dětské hřiště z nadace ČEZ. Bohužel, po přečtení verdiktu jsme
nuceni konstatovat, že zamítnutí projektu není důvod k oslavě. Mrzí nás rozhodnutí nadace ČEZ, ale jsme rozhodnuti neházet flintu do žita a dále hledat možnosti
jak hřiště pro naše nejmenší občánky zrealizovat.
Kromě spolupráce při zpracovávání žádostí a podávání těch jednodušších forem
žádostí o dotace, proběhl v tomto měsíci audit hospodaření obce za rok 2007. Auditorky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje přijely vyzbrojeny svými notebooky, zákony, směrnicemi a platnými nařízeními vlády a samozřejmě přísností a nesmlouvavým „metrem“ na veškeré prohřešky. Chceme vidět to a tamto a ještě bychom rády zkontrolovaly tamto a nakonec dostavte se na „kobereček“ k vyslechnutí
závěrečného verdiktu. Chvíle napětí, ale jakmile vidíme usměv na tváři vedoucí
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kontrolní skupiny víme, že máme vyhráno. Audit dopadl na 1 s hvězdičkou, nemáme žádný nedostatek, žádné pochybení a to je vážně důvod k radosti a menší
oslavě, ale až doma, až z nás všech spadne nervozita a napětí. Oslava se nekonala,
nakonec byl každý vděčný za klidnou a snovou noc a zítra, zase do práce!
Rada obce vyhlásila výběrové řízení na zpracovatele studie „Modernizace regionální infrastruktury v obci Dobrá“, jinými slovy se jedná o investiční akci oprav
a výstavby nových chodníků v centru obce, rekonstrukce veřejného osvětlení a zvýšení počtu prvků pasivní bezpečnosti v obci, zejména přechodů pro chodce. Výherce byl vyzván k předložení smlouvy o dílo a v nejbližší době začnou páni geometři vyměřovat a zaměřovat k zajištění relevantních podkladů pro zpracování studie. Po fázi studie následuje zpracování projektu a, jak víte z minulých vydání zpravodaje, na realizaci chceme zajistit finance z Evropských fondů přeshraniční spolupráce společně s partnerem polskou obcí Buczkowice, která v současnosti je rovněž
ve fázi zpracování studie.
Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektu rekonstrukce Obecního úřadu,
k uzavření smlouvy o dílo zatím nedošlo a to z důvodu nedostatku finančních prostředků obecního rozpočtu. Výherce byl o této skutečnosti informován a my pevně
věříme, že po uskutečnění prodeje obecních pozemků za necelé 2 mil Kč a následné
poskytnutí dotace na výstavbu vodovodu Na Vrchách z Moravskoslezského kraje,
čímž se uvolní finance obce Dobrá, zastupitelstvo rozpočtovým opatřením finance
na zpracování projektové dokumentace poskytne.
V nejbližších dnech bude vypsáno, v souladu se schváleným rozpočtem roku
2008, výběrové řízení na zpracovatele architektonické studie rekonstrukce a přestavby objektů Dobrá č.p. 231 a 540. Sami jsme zvědavi, čím nás oči architektovy dokáží překvapit a jak si poradí s tak nesourodými stavbami jakými tyto objekty různě
přistavované a dostavované nepochybně jsou.
Zkrátka, jak jsem psala hned na začátku, měsíc březen byl, je a zůstává hektickým
do posledního pracovního dne.
Bc. Tancerová Alice, starosta

Slovenská obec Ochodnica hledá českého partnera pro spolupráci
Tento text nás oslovil,
navštívili jsme internetové
stránky obce www.ochodnica.sk a zjistili jsme, že se
jedná o podhorskou obec,
která má necelých 1800
obyvatel a bohatou společenskou a sportovní minulost a zároveň současnost.
Ochodnica je vzdálená cca
70 km od obce Dobrá ( cca
30 km před Žilinou) a protože se nachází v Euroregionu Beskydy, je to vhodný
partner pro spolupráci při
čerpání evropských přeshraničních fondů.
Neváhali jsme a stručnou
e—mailovou formou jsme
seznámili slovenské kolegy
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s naší malebnou a pestrou obcí Dobrá, včetně krátkého výčtu aktivit obce v oblasti
sportu, kultury a rovněž bohatého společenského života.
Zanedlouho jsme obdrželi kladnou reakci slovenských představitelů obce Ochodnica a byli jsme pozváni k seznámení se s obcí Ochodnica a jejími občany. V úterý
11. března jsme vyzbrojeni automapou, plnou nádrží benzínu a samozřejmě s pořádnou kyticí a malou ukázkou reklamních předmětů obce Dobrá, vyrazili za hranice k našim slovenským bratřím. Čekalo nás velice příjemné uvítání a celý den byl
ve znamení setkávání se srdečnými občany obce Ochodnica. Při seznamování se
s životy v jednotlivých obcích a rovněž při seznámení se s investičními záměry obou
obcí jsme našli společnou řeč skutečně na všech frontách. Obec Ochodnica již léta
organizuje folklórní letní festivaly, stejně jakož i my již v letošním roce připravujeme 6. ročník Velké doberské. Je to obec s hasičskou tradicí, stejně jako my a co se
sportu týče, věřím, že první sportovní setkání se uskuteční již při 6. ročníku Velké
doberské, a další na sebe nenechá dlouho čekat.
Zastupitelstvo obce Dobrá bude na svém jednání v pondělí dne 31. 3. 2008 rozhodovat, zda s touto malebnou obcí navážeme oficiální spolupráci či nikoliv.
Bc. Tancerová Alice, starosta

Plán kulturních a sportovních akcí obcí SOPM (Sdružení obcí povodí
Morávky) — DUBEN 2008
Dobratice — Sdružení občanů
Dobratice — kulturní komise
Dobrá

Otevírání vody
Pálení čarodějnic
Pouť ke sv. Jiří

www.dobratice.cz
www.dobratice.cz
26.—27. 4.

Upozorňujeme všechny občany obce Dobrá a zejména občany, kteří se účastní pravidelných bohoslužeb v kostele Sv. Jiří v Dobré a každodenních nákupů, aby neparkovali nebo dočasně neodstavovali svá motorová vozidla v prostranství před kostelem sv. Jiří a prodejnou papírnictví
a domácích potřeb, neboť tímto brání výjezdu požárního vozidla CAS 24
Sboru dobrovolných hasičů v Dobré při zásazích této jednotky! Požární vozidlo je dočasně parkováno v prostorách základní školy.
Jménem jednotky SDH Dobrá velitel výjezdové jednotky Jiří Březina
Výzva k dodržování veřejného pořádku a platné legislativy
Žádáme všechny spoluobčany o dodržování veřejného pořádku a platné legislativy v oblasti nakládání s odpadem. Jak všichni jistě víte, běžný komunální odpad
a odpad z domácností je odkládán do popelnic a v pravidelných intervalech odvážen Frýdeckou skládkou k likvidaci. Místa určená pro sběr separovaného odpadu
slouží výlučně pro sběr plastů, skla a papíru. V poslední době se v obci rozšířil nešvar odkládání velkoobjemového domovního odpadu, ale též nebezpečného
odpadu, na místech určených pro sběr separovaného odpadu. Jedná se zejména
o tyto kritické lokality: U nádraží, u Kačabaru a u autobusové zastávky U Křibíka
ve směru na Pazdernou. Velkoobjemový odpad je sbírán v akcích, které zajišťuje
obec Dobrá, obec Dobrá rovněž zajišťuje bezplatnou možnost uložit nebezpečný
odpad min. 2 x ročně na sběrových akcích o nichž jste vždy s předstihem informováni. Pokud se vyskytne potřeba mimo plánovaný sběr velkoobjemový či nebezpečný odpad uložit, je zapotřebí tento odvézt přímo na Frýdeckou skládku (v případě nebezpečného odpadu — staré lednice, televizory, PC apod.) nebo jej za poplatek, splatný u paní Jany Stachové na Obecním úřadě Dobrá před uložením od4

padu, uložit do velkoobjemových kontejnerů (mimo nebezpečný odpad!) za obecním úřadem v pracovní době úřadu. Nelze tento odkládat na sběrná místa určená
pro sběr separovaného odpadu. Činíte-li tak, vystavujete se nebezpečí postihu!
Žádáme všechny občany o spolupráci. V případě, že jste byli svědky jednání osob
v rozporu s výše uvedeným, informujte o této skutečnosti obecní úřad Dobrá paní
Evu Peterkovou, zaznamenejte si SPZ motorového vozidla nebo pokud identifikujete pachatelovu osobu, sdělte nám tyto skutečnosti, abychom mohli zahájit řízení.
Vítáme i fotodokumentaci, kterou lze pořídit dnes i mobilním telefonem.
Zajistíme tak společnými silami veřejný pořádek a přinutíme nezodpovědné
k jednání v souladu nejen s morálkou, ale zejména s platnou legislativou.
Děkujeme za spolupráci.
Obecní úřad Dobrá

Jarní úklid chaloupek, aneb pouť se blíží.
Vážení spoluobčané, opět nastal čas rozmístit velkoobjemové kontejnery pro uložení nadrozměrného odpadu z vašich domácností. Již tradičně vás upozorňujeme,
že do těchto kontejnerů nepatří mrtvá zvířata, stavební suť, složky obsahující nebezpečný odpad (pneumatiky, oleje, zbytky barev, zářivky apod.) a odpad doutnající či dokonce kapalný! Udržujte v okolí přistavených kontejnerů čistotu, dbejte ať
nedochází k přeplňování kontejnerů a mějte na paměti, že kontejnery jsou určeny
pro všechny občany nikoliv pro odpad jedné rodiny!!
Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá stanoviště vždy kolem 16.00 hod.
a odváženy v ranních hodinách následující den.
① U trati ČD naproti č.p. 281 (žel. přejezd Na Špici)
① U trati ČD naproti č. p. 463 (za autobus. zast. Na Špici doprava)
08. — 9. 4. ① Stará dědina před velkoskladem zeleniny (u pana Urbance)
① Za mostem na Hliník naproti č. p. 181
09. — 10. 4. ① U hřiště TJ Sokol
① U bytovky č. p. 309 u dřevoskladu
10.—11. 4. ① U mostu na Skalici
① U Kačabaru boční vjezd na hřiště Sparta
11.—12. 4. ① Stará autobus. zast. Na Skotni, býv. cesta na Pazdernou
① Autobusová zastávka U lesa (U Křibíka)
14.—15. 4. ① Na Kamenci naproti č. p. 722
① Směr F–M naproti č. p. 146 (u hřbitova)
15.—16. 4. ① K Nošovicím naproti č.p. 650
① Směr Nošovice u vlečky do pivovaru
16.—17. 4. ② U hřiště ZŠ nově zbudovaná parkovací plocha ze strany od restau① race Na Sýpce
17.—18. 4. ① Na Vrchy u vodojemu
① U studny bývalá cesta na Pazdernou naproti č. p. 184
Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k životnímu prostředí v naší obci.
Bc. Tancerová Alice starosta
07. — 8. 4.

Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne v pondělí 31. března
2008 od 16.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Dobrá.
Program jednání bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Dobrá a elektronické úřední desce, kterou naleznete na www.dobra.cz
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Sběr nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu 5. dubna 2008 na těchto stanovištích a časech:
Zastávka „U lesa“ (u Křibíka) 13.10—13.25 hodin
Dobrá — u nádraží ČD
13.35—14.05 hodin
Parkoviště u kostela
14.15—14.45 hodin
Stará dědina
14.55—15.20 hodin

Právní poradna pro občany obce Dobrá proběhne ve středu 2. dubna, 16.
dubna a 30. dubna 2008 vždy od 16 do 18 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá.
Právní poradna v měsíci dubnu končí. O další budeme aktuálně informovat.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., oznamují termín
provádění pravidelných opisů vodoměrů v obci Dobrá pracovníky SmVaK Ostrava
a. s. ve dnech 10. 4. 2008 — 23. 4. 2008.

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE…
Budoucím prvňáčkům a jejich rodičům
Vážení rodiče, milí předškoláci!
Srdečně vás zveme na první společné setkání v programu Metoda k dobrému
startu.
Toto setkání se uskuteční ve středu 16. dubna 2008 v 15.00 hodin v ZŠ Dobrá.
Společně se přivítáme u šaten naší školy a přejdeme do tříd 1. A a 1. B.
Předpokládané ukončení bude v 15:45 hodin.
Milé děti, přineste si s sebou přezůvky a malý polštářek.
Vaše paní učitelky

Výukový program „Spravedlnost s Medvídky“
Žáci třetího ročníku zahájili výukový program „Spravedlnost s Medvídky“.
Jeden z pracovních listů se jmenuje Spravedlivé rozdělování. Má tři části: O čem
příběh vypráví, Kdo v příběhu vystupuje a V čem jsou si lidé podobní nebo jak se liší
ve svých potřebách, schopnostech a v tom, co si zaslouží.
Paní učitelky Mgr. Kateřina Káňová a Mgr. Jiřina Zachníková trpělivě žákům vysvětlují principy spravedlivého jednání. Učí žáky vyhodnocovat spravedlivé či nespravedlivé situace, rozumně a účelně řešit problémy, se kterými se setkávají
opravdu všude — doma,ve škole, na hřišti — vlastně v celé společnosti.
A my všichni si přejme, ať spravedlnost a cit pro spravedlivé rozhodování provází
naše žáky po celý jejich život.
Mgr. Eva Brudíková

Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku
Lyžařské středisko SKYMSA — Armaturka Staré Hamry přivítalo naše žáky hned
ve dvou termínech.
Od 11. do 15. února 2008 zde bylo 22 žáků. Jedenáct snowbordistů vedla paní učitelka Jitka Drabinová a jedenáct lyžařů si vzal na starost pan učitel Polach.
Týden od 3. do 7. března patřil 34 žákům a jejich instruktorům — paním učitelkám Jitce Drabinové a Radce Jelínkové a panu učiteli Polachovi. Veškerou zdravotní
péči na obou kurzech zajišťoval Mgr. Jiří Šmahlík.
Na obou kurzech vládla pohoda, počasí přálo, k žádným úrazům nedošlo.
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Klub rodičů při ZŠ Dobrá financoval cestu autobusem a ze svého rozpočtu uvolnil i částku na sladké odměny jednotlivcům a družstvům.
Po návratu do školy takto vzpomínají děvčata ze 7. B třídy na lyžařský kurz:
„Na začátku lyžařského kurzu jsme si všichni mysleli, že vůbec nebudeme lyžovat
— nebyl totiž sníh. Naštěstí nasněžilo. První den jsme se rozdělili do skupin a hned
jsme měli celý den co dělat. Každé ráno nás v 7.30 probudila ranní služba, za 20 minut byla snídaně a potom hurá na kopec. Lyžovali jsme do 11.00 hodin. Pak oběd, polední klid a zase lyžování. Po večeři následoval večerní program a ve 21.00 byla večerka. Lyžařský výcvik se nám velice líbil, ale mohl být delší!“
Mgr. Eva Brudíková

ZŠ Dobrá má tři interaktivní tabule
Základní škola v Dobré se může chlubit třemi interaktivními tabulemi. Jedna je
pro potřebu I. stupně a dvě pro II. stupeň.
Učitelé i žáci se postupně učí s tabulí pracovat. Pokud nastane nějaký problém,
koordinátorka ICT v ZŠ Dobrá Mgr. Michaela Kuboňová jej hravě vyřeší.
Jaké má interaktivní tabule přednosti?
• Spojení klasické tabule a počítače — široké spektrum využití ve výuce.
• Nové možnosti výuky, především atraktivnost a názornost.
• Rychlá kontrola řešení, výsledků.
• Zapojení všech žáků do výuky.
• Využitelnost tabule ve všech předmětech.
Dalo by se vyjmenovat ještě několik dalších předností. O tom však budeme psát
až po nějakém čase, pokud se interaktivní tabule stane základní pomůckou pro
všechny vyučující.
Je samozřejmostí, že každá nová věc má svá pozitiva, ale i negativa.
Velkým negativem je časová náročnost při přípravě učitele na vyučovací hodinu.
Přejme si a věřme, že učitel bude jednou pouze učit.
Ostatně slovo učitel je odvozeno od slova učit…
Mgr. Eva Brudíková

Bfiezen — Mûsíc knihy a internetu.
Tak je tu zase měsíc březen, měsíc ve znamení jara a letos i Velikonoc. Pro nás knihovníky je to ovšem už léta měsíc knihy a v poslední době i internetu.
Letos jsme připravili v týdnu od 17. do 21. Internet pro seniory. Všichni, kteří budou mít zájem se mohou přijít seznámit s internetem a to vždy v půjčovní době.
V tomto týdnu budete mít přednost před ostatními návštěvníky.
V naší knihovně se letos už popáté bude Nocovat s Andersenem. Všechny děti od
šesti do dvanácti let se mohou přihlásit. Podmínkou je účast v soutěži a pak písemné povolení rodičů. Protože kapacity knihovny nejsou neomezené i u nás platí
okřídlené „kdo dřív přijde, dřív mele“. Letošní Noc je věnovaná Karlu Čapkovi a jeho
pohádkovým postavám.
Půjčovní doba knihovny: Pondělí 12—15 hod.
Úterý
9—11, 12—17.30 hod.
Středa
zavřeno
Čtvrtek 9—11, 12—17.30 hod.
Pátek
zavřeno
Těší se na vás vaše knihovnice
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Mimofiádn˘ úspûch mlad˘ch judistÛ
O víkendu se v Karviné uskutečnilo krajské mistrovství mladších žáků v judo. Historicky mimořádného úspěchu zde dosáhli mladí judisté z Dobré. Patnáctičlenná výprava chlapců a děvčat zde vybojovala neuvěřitelných 16 medailí. V prestižní soutěži
družstev, která je vždy vyvrcholením dne, vybojovali titul mladší žáci z Dobré na úkor
kvalitního družstva Baníku Ostrava výrazným rozdílem 7:3, což bylo hořkou pilulkou
pro jeho trenéry a fanoušky, kteří neudrželi nervy na uzdě. Také děvčata předvedla
velmi dobrý výkon ve finálovém duelu s družstvem favorizovaného Třince. Po právu si
z mistrovství odvezla stříbrné medaile, když podlehla svému soupeři těsným bodovým
výsledkem 3:5.V soutěži družstev vybojovali ve svých váhových kategoriích mistrovské
tituly Barbora Bacílková a Marie Dužíková. Bezkonkurenční výkon předvedl na cestě
k titulu také Vít Jerglík, který v nejvíce obsazené kategorii vybojoval titul bez ztráty jediného bodu. Za poslední roky nejsilnější výprava doberských mladších žáků vybojovala i další medaile. Stříbrné medaile vybojovali Dominik Kuča, Nikola Vojtovičová,
Marek Špok, Pamela Kendziorová, Lukáš Janulek, Martin Hill, David Pavelek, Marek
Mach a Vojtěch Křenek. Na bronzové medaile dosáhli Lukáš Kmošťák a Václav Mališ.
Hlavní trenérka Doberských judistů Pavla Prőllová zhodnotila výsledky „ Letošní úspěch je velmi výrazný. Dvanáct mých svěřenců si vybojovalo právo startu na mistrovství republiky, což je nejvyšší počet v celé historii klubu. Máme velmi silný kádr mladších žáků a žákyň, když další velmi dobří judisté na krajáku nestartovali kvůli zranění.
Vidím, ale také značné rezervy především ve fyzické kondici a další technické přípravě.
Jako obrovský přínos vidím fungování sportovní třídy v Dobré.
Na fotu medailisté mistrovství Moravskoslezského kraje: horní řada zleva — Michal Kmošťák, trenérka Pavla Prőllová, Barbora Bacílková, Nikola Vojtovičová, Pamela Kiendziorová, Ondřej Bojko,
Martin Hill, trenér Luděk Kubíček, Marek Špok, David Hivnar, Vojtěch Křenek. Uprostřed Marie
Dužíková,Václav Mališ, Davit Pavelek, Marek Mach. Dole Dominik Kuča, Lukáš Janulek a Vít Jerglík.
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Na‰i borci vyhráli Velikonoãní turnaj!
Patronát nad tímto turnajem měla naše paní starostka Bc. Alice Tancerová.
I když počasí během uplynulého týdne nám přidělávalo veliké vrásky, nakonec se
umoudřilo a Velikonoční turnaj mohl probíhat tak jak byl dopředu naplánován.
Hrálo se na krásném školním hřišti za účastí 4 týmů a velké kulisy rodičů, babiček,
dědečků a dalších rodinných příslušníků našich hráčů, kteří z velkým nasazením
reprezentovali náš fotbalový oddíl TJ Sokol Dobrá, ale taky zároveň naši ZŠ a obec
Dobrou.
Bohužel na poslední chvíli se odhlásily z turnaje 2 týmy z důvodu nemoci a tak
jsme museli upravit herní systém a nasadit naši mladší přípravku ročník 1999—
2002 do turnaje starších přípravek. Ač tito kluci vzrůstem i věkem byli vzdálení od
svých starších kolegů nedali soupeřům nic zadarmo, bojovali srdcem a týmovým
duchem a dokázali všem, že to není vždy jen o velikosti hráčů, ale hlavně o bojovnosti. Tito kluci dokázali a předváděli svým fanoušků opravdu velkou podívanou
a herní momenty za které jim byl odplatou bouřlivý potlesk. I když se vítězství nedočkali, předvedli všem, že tyto ročníky jsou velmi nadějné, však jsou taky 4.
v okrese a mohou se postavit velkým klubům.
Mladší přípravka nastoupila do prvního zápasu proti TJ Řepiště a zcela jistě jako
všechny ostatní zápasy měl šťávu a bylo se na co dívat. Nakonec naši kluci podlehli
těsně 2:3. Do druhého zápasu nastoupili proti TJ Dobratice. Tento zápas byl hodně
vyrovnaný a hra se přelévala ze strany na stranu a kulisa domácích diváků hnala do
předu naše borce. I když naši kluci prohrávali již 0:2 pak 2:3 a 3:4 nevzdali se, protože domácí obecenstvo je hnalo vždy ku předu a v závěru utkání se jim podařil výsledek srovnat na 4:4. Již se všichni radovali, protože chyběla jedna minuta do
konce utkání, ale přišla malinká chybička a soupeř z velkým štěstím skóroval na 5:4.
V posledním zápase nastoupili proti svým kolegům ze starší přípravky a dokázali, že
hrát fotbal umí a svým obrovským nasazením remizovali 2:2 (sice s početní převahou, kdy hráli Mp — 8+1 vers. Sp 5+1).
Starší přípravka potvrdila své kvality a můžeme říct, že jejich výkon byl velmi
slušný. V prvním zápase smetli TJ Dobratice kdy od prvních minut udávali tempo
zápasu a nechtěli připustit, aby tomu bylo jinak. Myslíme, že utkání našich starších
kluků se líbilo všem protože fotbalové akce a přihrávky do prostoru byly nádherné
a to se divákům líbí a mohli to také odměnit bouřlivým potleskem, který zahřál nejen samotné hráče, ale taky trenéry. Po hvizdu rozhodčího jsme se mohli radovat,
protože skoré 10:0 bylo hodně výborné.
Do druhého zápasu jsme nastoupili proti TJ Řepiště. Naši hráči byli hodně namlsání z prvního zápasu a bylo to někdy složité, abychom je usměrnili k tomu, aby si
vytvářeli prostor k zakládání útoku a gólových příležitosti a ne jen bezhlavě odkopávat balón. Soupeř nám nedal nic zadarmo a tak museli bojovat kluci až do samého konce. Jelikož hráli jako jeden tým, mohli se radovat na konci utkání z vítězství 5:3.
V posledním utkání turnaje narazili na své menší kolegy z mladší přípravky. Kluci
byli přesvědčeni, že to bude fraška, avšak realizační team přípravky rozhodl, že
mladší přípravka bude mít více borců v poli a tím bylo vše otevřené… Když pak
starší borci zcela vypustili ze své bojovnosti — rázem dostali 2 góly. Mladší borci
umí trestat J Pak měli velký problém, protože mladší přípravka jim nedala nic zadarmo a bojovala, jak jen to šlo.V konečném účtování se kluci rozešli smírně 2:2.
Jsme rádi, že nám přálo počasí a taky to, že mezi nás opět zavítali v hojném počtu
rodiče hráčů ze svým příbuzenstvem a vytvořili skvělou kulisu povzbuzujících fanoušků na tomto 1. Velikonočním turnaji o krásné poháry, které mimo jiné najdete
v rozsáhlé fotogalerii o celém turnaji. Děkujeme p. starostce Bc. Alici Tancerové za
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patronát nad tímto turnajem. Kdo přišel na fotbalový turnaj nezaváhal. Viděl krásný
fotbal, slyšel emoce a občerstvil se v našem skvělém občerstvení (vždyť každý hráč
měl skvělý čaj zdarma) za což patří dík rodině Lepíkové a rodině Budínské a zejména manageru fotbalové přípravky panu Tomášovi Lepíkovi, který vše skvěle zajistil svou logistickou činností. Dále děkujeme rodičům za jejich důvěru, babičkám,
dědečkům no prostě všem, kteří přišli a povzbudili naše borce.
V sobotu 29. 3. 2008 od 9.00 hod. jste všichni zváni na školní hřiště, kde se naši
mladší a starší přípravku prověří v dalším přípravném zápase mladší a starší přípravkou z Václavovic.
Realizační team přípravky TJ Sokol Dobrá

VáÏení spoluobãané,
Svaz tělesně postižených v České republice o.s., místní organizace Dobrá si vás ve
zkratce dovolí informovat o činnosti za rok 2008.
Ve svazu tělesně postižených k 31. 12. 2007 bylo registrováno 76 členů, z toho 45 tělesně postižených, 29 členů vnitřně postižených a 2 sluchově postižení. Bohužel jedna
naše dlouholetá členka zemřela. V loňském roce přibyli 4 noví členové.
Devítičlenný výbor se za minulé období sešel desetkrát. Členská schůze byla jedna,
konaly se dvě kulturní akce a dvě akce sportovní, které pořádal náš svaz.
27.1. pořádala sesterská organizace v hotelu Travný v Pražmě První kloboučkový bál.
Část našich členů se zúčastnila a moc se jim to líbilo.
10.3. naši členové navštívili představení ochotnického spolku Jirásek, který byl pozván
Obcí Dobrá. Odcházeli v dobré náladě a spokojenosti.
22.3. se uskutečnila výroční členská schůze. Za 78% účasti členů jsme přivítali zástupce naší obce starostku paní Alici Tancerovou a místostarostu pana Ladislava Žurka.
Zhodnotili jsme rok 2006, podali občerstvení, pobavili se a k všeobecné spokojenosti
velkou mírou přispěli naši představitelé, kteří nás informovali o dění v naší obci, odpověděli na všechny naše dotazy a ujistili nás, že nám bude přiznán neinvestiční příspěvek
na činnost svazu pro rok 2007. Dobrou náladu udržovala bohatá tombola a jak jinak pan
František Biolek s harmonikou. Děkujeme.
12.5. se naše členky zúčastnily oslav Dne matek v místní škole. Oslavy zahájily dětičky
mateřské školy, starší žáci zahráli pohádku o Perníkové chaloupce a jedenáctiletí mistři
tance z Třince předvedli své umění. Následovala módní přehlídka a krásné odpoledne
zakončila cimbálovka.
Ve čtvrtek 31. 5. smažíme po šesté v Kačabaru vaječinu. A padají rekordy. Sešlo se nás
69 členů, 8 hostů, spotřebovalo se věřte přesně spočítaných 482 vajec a 25 velkých
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chlebů. Na všechny se bohatě dostalo. I na dětičky, které přilákala vůně škvařené slaniny,
pažitky, balšánu a Františkova harmonika. Velké díky patří obětavým členkám, které jak
jinak pod vedením Aničky Nitrové se v potu tváře střídaly u míchání a roznášení usmažené dobroty. Poděkování patří rovněž panu V. Kocurovi, který topil, míchal a drhnul
použité nádobí. Děkujeme panu F. Sojkovi, který zajišťuje dřevo, jak na vaječinu, tak na
douzení párků.
7. června za krásného počasí jsme v 5 hodin ráno vyjeli na zájezd směr Babiččino
údolí, Opočno, Ratibořice a okolí. Někteří z nás byli v Babiččiným údolí poprvé. Domů
jsme se vrátili sice unavení, ale zdraví a v pohodě.
3.8. byla do Prahy doporučeně odeslána petice s 69 podpisy členů na podporu Národní rady osob se zdravotním postižením.
1.9. v poslední prázdninovou sobotu se již po páté konala Velká doberská. Dopoledne
počasí nic moc, odpoledne se umoudřilo a naši členové vyrazili jak roky před tím s dětmi
se potěšit, pobavit a udělat radost jak vnoučatům, tak sobě.
3.9. opět bylo rozbité sklo a poškozený rám naší informační skříňky. Po páté. Děkujeme Obecnímu úřadu Dobrá za rychlou opravu.
11. 9. opět udíme v Kačabaru párky. Ještě v 1 hodinu pořádná přeháňka. Všechno zajištěné a nakoupené. Naši členové p. J. Kes, p. F. Sojka, p. V. Kocur, p. J. Majdák a dvě Biolkové s nadílkou 26 kg párků plus chleba prosebně hledíme k obloze. Uďák pro kouř
není vidět. V půl druhé to vypadá nadějně. Chvíli. Další příval vody. Jsme zoufalí. Ale
Pambiček nás má rád. Znovu vysušujeme lavice, oheň začíná praskat a okolo 3 hodiny
už všechno voní. Přicházejí první členové a je nám hej. Sešlo se nás 56 členů a 5 hostů,
mezi nimi místostarosta p. L. Žurek, 3 děvčata z pekárny a 1 host vozíčkář až z Prahy,
který byl u jedné naší členky na návštěvě. Výbor děkuje všem členům, kteří nám věřili
a přišli. Spořádali jsme všechno k všeobecné spokojenosti.
Místní organizace zahrádkářů pořádala výstavu výpěstků ovoce a zeleniny. Tak jak
každoročně jsme se zúčastnili a nešetřili chválou.
Několik našich členek se vydalo při pivovarských slavnostech na exkurzi do Nošovického pivovaru a nenechali si ujít ochutnávku kvasnicového piva.
26.10. se konal v místní obřadní síni Klubový večer při cimbálové muzice „Kotci“
a dobrém vínku. Ani tam naši členové svazu nechyběli.
1.12. se konal den otevřených dveří a první předvánoční jarmark, který pořádal obecní
úřad spolu se základní školou. Nedá nám, abychom se nepochlubili, že tři naše členky
přispěly svou troškou do mlýna a přičinily se tak o všeobecný úspěch akce. Paní A.Nitrová a p. Zdenka Vašutová pomáhaly s pečením vánočních perníčků paní A.Křibíkové
a byl s nimi natočen rozhovor, který se dvakrát vysílal v rádiu na stanici Český rozhlas 2
Praha. A třetí členka svazu p. K.Blahutová se osobně zúčastnila prodeje na jarmarku moc
pěknými háčkovanými ozdobami na stromeček.Ä dospěli jsme k poslední akci, kterou
pořádal náš svaz v roce 2007 a to k Mikulášskému posezení a kde jinde než v osvědčeném podniku „Na Špici“. Sešli jsme se v úctyhodném počtu 73 členů a přivítali jsme milého hosta místostarostu p. L.Žurka. Udělali jsme si v adventním čase krásné odpoledne.
Do dětských let nás přenesl Mikuláš, 2 andělé a 4 rohatí čerti, kteří rozdali malé dárečky
a blahopříní, které vyrobili žáci místní školy. Děkujeme. O dobrou zábavu jak na každé
naší akci se poctivě staral p. F.Biolek. Všem naším sponzorům, kteří na nás v roce 2007
nezapomněli upřímně a z celého srdce děkujeme.
A čas letí jak splašení koně. Rok se sešel s rokem je 13. 3. a je tady výroční členská
schůze za uplynulý rok 2007. Konala se jak každým rokem v restauraci „Na Špici“. Zúčastnilo se nás 89 % členů. Přivítali jsme starostku obce paní A.Tancerovou a místostarostu L. Žurka a za okresní svaz tělesně postižených p. F. Koždoně.
Uctili jsme památku členů, kteří již mezi nás nepřijdou. Zhodnotili rok 2007 a seznámili zúčastněné s rozpočtem a plánem akcí pro tento rok, rok 2008.
Do diskuse se zapojili naší hosté, kteří nás informovali o dění v obci a dostali jsme odpovědi na všechny dotazy členů.
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Následovalo pohoštění, které díky pekárně pana M. Hlisnikovského a v hojné míře
ovoci paní S. Polákové bylo pestřejší a bohatší. Ze srdce děkujeme.
K všeobecné spokojenosti rovněž přispěla tradiční bohatá tombola. A tím jsme se dostali k možnosti, abychom všem, kteří již léta přispívají a nebylo tomu jinak ani v tomto
roce, moc a moc poděkovali.
Upřímně děkujeme Obecnímu úřadu v Dobré za finanční pomoc na činnost svazu,
panu F. Carbolovi za ochotu, výbornou kuchyň, čisto, teplo a vzornou obsluhu. Děkujeme straně Nezávislých. Díky jim byla tombola o hodně bohatší.
Do tomboly nám opětovně přispěli: Řeznictví a uzenářství pana Z. Carbola, potraviny
pana Romanidise, obuv LM paní E. Mojžíškové a obuv paní J. Šulíkové. Dále na nás nezapomněli: paní J.Březinová, pan F. Carbol, vedoucí Kačabaru pan P. Blokša, z pivnice
„U Pantlíka“ pan ing. Slánský. Autoslužby pan Nondek a Mlčák, paní M. Dužíková, paní
P. Pernicová, paní M. Karodecká a pan M. Dobeš. Velkou mírou ZDV Šošovice a pivovar
Radegast.
Náš svaz si moc váží Obecního úřadu Dobrá, všech podnikatelů v naší obci i ZDV Šošovice a pivovaru Radegast, kteří dle možností bez váhání a s velkou ochotou na naše aktivity každoročně přispívají. Děkujeme také vám, milí členové, kteří jste do tomboly přispěli, udělali si čas a připravili mnoho pěkných cen. Poděkování také zaslouží celý výbor
svazu a všichni členové, kteří ochotně přiloží ruku k dílu.
Děkujeme paní A. Nitrové, bez které by vaječina nebyla tak, jak má být.
Děkujeme paní K. Blahutové za překrásně vyrobené dorty do tomboly.
Děkujeme našim obětavým chlapům, kteří za každého počasí zajišťují uzení párků, p.
J. Kesovi, panu V. Kocurovi, panu J. Majdákovi a oběma Františkům Sojkovi a Biolkovi
s jeho harmonikou, bez kterých by se žádná naše akce neobešla.
Na závěr přejeme vám milí členové i vám vážení spoluobčané i vašim blízkým hodně
zdravíčka, hodně sluníčka a ať nám všem vyjde doberská pouť.

Za výbor Tělesně postižených v Dobré Eliška Biolková

Plán Klubu seniorÛ na II. ãtvrtletí 2008
04. 4. pátek

Přednáška Ing. Křibíkové o historii perníku, přednáška MUDr.
Hajduškové o významu a využití včelích produktů pro zdraví člověka. Začátek v 15.00 v klubovně. Účast velmi nutná!
09. 4. středa Výlet na Jízdárnu Morávka–Lipové. Odjezd 9.15 hodin z Dobré–střed.
23. 4. středa Přednáška zahrádkářů — ekologie pěstování zeleniny, začátek
v 15.00 hodin v klubovně.
07. 5. středa Oslava Dne matek v klubovně od 15.00 hodin. Program dětí z mateřské školy.
21. 5. středa Výlet vlakem do Hostašovic k říčce „Zrzavce“, kde se tam v lese nacházejí tři studánky s minerální vodou. Odjezd z Dobré nádraží ČD
v 11.15 hodin.
04. 6. středa Smažení vaječiny v Kačabaru od 15.00 hodin, vajíčka s sebou,
ostatní bude zajištěno.
Zároveň se bude vybírat na zájezd 300 Kč/osobu.
13. 6. pátek Prašivá — malá pouť sv. Antonína, mše sv. 10.30 hodin. Odjezd
autobusem z Dobré střed 7.50 hodin.
25. 6. středa Zájezd Uherské Hradiště — slovácké muzeum, dále návštěva zámku Milovice a vinného sklepa Svatobořice–Mistřín. Odjezd z parkoviště u kostela v 7.00 hodin.
Středy mimo program tj. 16. a 30. dubna, 14. a 28. května a 11. a 18. června bude
vždy přístupná klubovna od 15.00 hodin.
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Změna ordinačních hodin DS Dobrá — MUDr. Iva Kučerová
v době od 21. 4. 2008 do 2. 5. 2008
21.4. pondělí
22.4. úterý
23.4. středa
24.4. čtvrtek
25.4. pátek

07.30 — 10.30 hodin
07.30 — 10.00 hodin
13.00 — 15.30 hodin
07.30 — 10.00 hodin
07.30 — 10.30 hodin

28.4. pondělí
29.4. úterý
30.4. středa
2. 5. pátek

07.30 — 10.30 hodin
07.30 — 09.00 hodin
14.30 — 16.00 hodin
07.30 — 09.00 hodin

Obecní úřad Krásná prodá starou, ale funkční dobytčí váhu, a to zájemci, který
nabídne nejvyšší cenu. Bližší informace na tel. č. 558 692 205, 558 692 907.

Nûco málo o demografickém v˘voji Dobré
V minulém Zpravodaji jsme se dočetli, že nás žije v Dobré už přes 3 tisíce. Možná
bude někoho zajímat, jak tomu bylo v minulosti.
Když byla naše obec ještě mladá (před 700 lety), víme, že měla 26 lánů čili 26 osedlých — rolníků se svými rodinami. Na rodinu lze počítat asi 6—8 členů, hlavně dětí,
tedy Dobrá neměla výrazně více než 200 osob, z toho „v produktivním věku“ (budeme-li k němu počítat dětskou práci, tehdy běžnou) polovinu.
Staletími lidí i rodin přirozeně přibývalo, ale trvalo velmi dlouho, než se počet
zdvojnásobil. Kolem roku 1700 měla obec asi 450 obyvatel.
Během 18. století obyvatel nebývale přibylo. V roce 1770 bylo první úřední sčítání
obyvatelstva. Dobrá měla „845 duší katolické víry, žádného nekatolíka“ a 114 čísel
popisných, píše se v přehledu. Ovšem chalup bylo více, ne každá dostala „numero“.
V roce 1804 víme i přesný počet chalup a můžeme si vypočítat, že v jedné — o jediné nebo dvou místnostech — bydlelo a žilo průměrně 5 osob.
První tisícovku přestoupila obec kolem roku 1805 — o rok později se hlásí, že
v Dobré žije 1064 duší. Dva tisíce obyvatel překročila Dobrá mezi léty 1906—1910,
tedy před stoletím… Měla ale jen 287 chalup a průměrně v jedné chalupě žilo 7 lidí.
V některých sice jen dva, ale v mnohých i přes deset…
Nejvíce obyvatel bylo v Dobré 9. dubna 1945. Tehdy měla Dobrá 3117 obyvatel.
Dne 1. května 1945 bylo zde 3104 obyvatel, ovšem nepočítaje v to vojáky německého vojska. Koncem roku, po odstěhování několika rodin do pohraničí, hlavně do
Lichnova u Krnova a do Hnojníka, zůstalo v místě 2658 obyvatel. Pak počet obyvatel stagnoval. Teprve v roce 1974 do obce přibylo 62 občanů, což zapříčinily pracovní příležitosti v Pivovaru a na VÚHŽ, a ke konci roku nás bylo 3009.
V roce 1977 počet obyvatel v Dobré klesl na 2866 a přes třetí tisícovku se zase přehoupl v roce 1981: V Dobré bylo toho roku 3020 obyvatel, přibližně stejně jako dnes.
Opět ale nastal pozvolný úbytek, v roce 1982 hlásí statistika už jen 3004 obyvatele
a přes hranici 3000 obyvatel jsme se „dostali“ až vloni.
Na jak dlouho? Lze předpokládat, že méně nás už nebude, což zapříčiní stavba
automobilky v Nošovicích a možnost v ní pracovat.
Zajímavost na závěr: V minulosti Dobrá nepatřila k největším obcím na Frýdecku,
předčily ji Janovice, Bruzovice i Morávka. Lidnatou Dobrou udělaly možnosti obživy při dopravě — na rozdíl od ostatních stála na hlavní silnici a vedla skrze ni i železnice (letos uplyne 120 let od zprovoznění). Hodně rodin našlo zdroj obživy ve
zdejší továrně (donedávna vojenská posádka).
Rostislav Vojkovský, kronikář
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Nabídky
PROVÁDÍM VÝKOPY PÁSOVÝM MINIRYPADLEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimální rozměry — Maximální výkon
Šířka stroje 1,33 m, po zúžení hydraulického podvozku 1 m
Výška stroje 2,35 m, po demontáži kabiny 1,6 m, váha stroje 1,8 t
Hloubka výkopu 2,1 m. Lžíce zubová 30 a 50 cm, svahovací náklopná
lžíce 100 cm
Výkopy přípojek a vedení vody, elektro, plyn, kanalizace….
Výkopy pro základové pásy a desky, jímky trativody, rodinné bazény…
Terénní úpravy, odkopy pro chodníky a zpevněné plochy…..
Výkopy pařezů, obkopávání základů budov, čištění a prohlubování
profilů příkop…
Mimoosé kopání, paralelní drážky
Minimální nároky na pracovní prostor a průjezd, nízká zátěž pro terén
Martin Kaňok, Dobrá 398, telefon 602 435 588, 558 641 958

Umím pohnout zemí
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Masérské, rekondiční, regenerační služby a provoz solária

C Y K L O B A R
739 51 Dobrá, č.p. 957, objednávky na tel. 603 539 723
Po, St 13.30—18.30 hod., Út, Čt, Pá 7.30—14.30 hod
Nabízíme:
MASÁŽNÍ SLUŽBY — klasickou masáž, ruční lymfatickou masáž , baňkování.
Novinkou je ČÍNSKÁ TUINA MASÁŽ, která svou širokou paletou hmatů působí také na akupunkturní body a tím se rychleji dosáhne potřebného efektu
úlevy.
Tato hloubková masáž navrací elastičnost a symetričnost pohybovému aparátu
včetně páteře, aktivuje lymfatický tok a krevní oběh v hlubokých vrstvách tkání
a především koriguje harmonický tok nervových impulsů vegetativního systému.
HYDROMASÁŽNÍ LÁZEŇ — vířivá nebo perličková vana, tlaková hydromasáž.
SOLÁRNÍ LÁZEŇ — solárium ERGOLINE Super Turbo Power 44/4.
Vystavujeme dárkové permanentky, procedury si obdarovaný může libovolně
kombinovat. Služby je možno také čerpat přes úhradu zaměstnavatelem z FKSP
nebo prostřednictvím dárkové poukázky Sodexho Relax, Flexi Pass a UNIŠEK.
Vystavíme rovněž potvrzení k čerpání ročního bonusu u zdravotních pojišťoven
za masážní služby — RBP (1200,— Kč) a HZP (1000,— Kč).
Po regeneračních procedurách jste zváni k příjemnému posezení a občerstvení
v pizzerii a palačinkárně Cyklobar, kde mají hosté volný přístup k internetu.
Těšíme se na vaši návštěvu! Více informací: www.cyklobar.cz

CHCETE PENÍZE A MÁTE ČAS?
—
—
—
—
—
—

Spolupracujte s výrobcem
Hledáme muže i ženy ke stálé spolupráci
Světový výrobek za bezkonkurenční ceny
Nejde o prodej ani pojištění
Možnost přivýdělku, seberealizace
Bez živnostenského listu či vkladu
Volejte 608 889 737

VODA — TOPENÍ — PLYN
Fa Jiří Tesarčík
Info: tel. 724 172 090
Mail: Jiri Tesarcik@seznam.cz
Provádí veškerý servis, kompletní rekonstrukce včetně instalací
do novostaveb.
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REGIONÁLNÍ REALITNÍ KANCELÁŘ RK FRÝDEK MÍSTEK

www.rkfm.cz
tel.: 721 366 233, e–mail: rkfm@seznam.cz
provozovna: tř. T.G.Masaryka čp. 1101, 738 01 Frýdek Místek (Jednota)

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER PŘI PRODEJI VAŠÍ NEMOVITOSTÍ, ZAVOLEJTE,
PŘIJEDEME, VEŠKERÁ PŘEDBĚŽNÁ JEDNÁNÍ MOHOU PROBĚHNOUT I U VÁS DOMA,
BEZ ZTRÁTY VAŠEHO ČASU A PENĚZ.
1/ ZNALECKÝ ODHAD U OSOBNÍHO
VLASTNICTVÍ
➞ ZDARMA
2/ VÝPIS Z LISTU VLASTNICTVÍ
➞ ZDARMA
3/ OSTATNÍ DOKLADY A SMLOUVY
Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
➞ ZDARMA
4/ UMÍSTĚNÍ INZERCE PRODÁVANÉ / PŘEVÁDĚNÉ/ NEMOVITOSTI NA FIREMNÍCH
www.rkfm.cz
➞ ZDARMA
5/ ZAJIŠTĚNÍ PROVEDENÍ VKLADU DO
KATASTRU NEMOVITOSTÍ
➞ ZDARMA
6/ INZERCE PRODÁVANÉ – PŘEVÁDĚNÉ
NEMOVITOSTI VE VYBRANÉM INZERTNÍM TISKU
➞ ZDARMA
7/ UMÍSTĚNÍ INZERCE O PRODEJI NEMOVITOSTÍ NA VYBRANÝCH INZERTNÍCH
VÝVĚSKÁCH

➞ ZDARMA
8/ ZAJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ÚVĚRŮ
A HYPOTÉK NA NÁKUP NEMOVITOSTÍ
V NEJRYCHLEJŠÍM MOŽNÉM TERMÍNU
PŘÍMO V OBJEKTU REALITNÍ
KANCELÁŘE
➞ ZDARMA
9/ VEŠKERÉ SMLOUVY
➞ ZDARMA
10/ ÚSCHOVA FINANCÍ
➞ ZDARMA
11/ NABÍZENÍ NEMOVITOSTÍ
SVÝM STÁLÝM KLIENTŮM
A POPTÁVAJÍCÍM
➞ ZDARMA
12/ PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK
NABÍZENÝCH NEMOVITOSTÍ S POTENCIONÁLNÍMI
ZÁJEMCI
➞ ZDARMA
13/ VEŠKERÉ PORADENSTVÍ

Firma KERAK—KOMPT spol. s r.o.,
prodejna obkladů a dlažeb ve Vyšních Lhotách
vás zve v měsíci březnu

na prohlídku nové kolekce obkladů a dlažeb RAKO 2008
zároveň vám nabízíme výprodej již vyřazených druhů dlažeb z výroby
v I., II. i III. jakosti
prodejní ceny již od 99,— Kč s DPH.
Dále nabízíme v akci lepidla a samonivelační hmoty, koupelnové doplňky,
vany RAVAK, Teiko,
baterie vodovodní i termostatické nakoupíte u nás vždy se slevou.
Dopravu k vám domů zajistíme zdarma.
Těšíme se na návštěvu
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Zápis do TENISOVÉ ŠKOLY
proběhne v měsíci dubnu.

PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 starosta
558 412 301 místostarosta
Správní odbor:
558 412 311 Marcela Krestová, sekretariát, podatelna
558 412 307 Lenka Hlistová, matriční úřad, ohlašovna,
objednávky služeb
558 412 308 Ing. Drahomíra Gongolová, vedoucí odboru,
občanské průkazy, přestupky
Finanční odbor:
558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí odboru, účetní
558 412 306 Jana Stachová, místní poplatky, povolení
průjezdu přes most
Stavební úřad:
558 412 302 Ing. Václav Kocich, vedoucí odboru, stavby
právnických osob a fyzických osob podnikajících
558 412 303 Jaroslava Frischtoková, stavební úřad,
stavby fyzických osob
558 412 310 Zdeňka Tomisová, stavební úřad, stavby fyzických
osob
558 412 304 Eva Peterková, stavební úřad, silniční správní úřad,
kácení dřevin,
558 412 309 Bohuslav Sikora, správce
———
558 412 312 FOTO DAMA, Danuše Cveková
558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.– Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
Uzávěrka příštího čísla 18. dubna 2008. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

