
Fotbalisté
přípravky
TJ Sokol
Dobrá
vykročili za
fotbalovými
úspěchy
v tomto slo-
žení:
Horní řada
zleva:
Trenér
T. Lepík,
D. Svoboda,
M. Šimík,
M. Pavlásek,
D. Saran,
V. Turoň
a trenér
M. Pavlásek
Spodní řada
zleva:
J. Alexa,
J. Tesarčík,
V. Lepík,
D. Valošek,
J. Šaněk
a T. Valošek
Ležící gól-
man:
R. Selten-
reich

Dole snímek
z letošních
„malých
maturit“.
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21. duben 2008: Starostka obce Ochodnica, paní Miroslava Kekelyová, po-
depisuje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcemi Dobrá
a Ochodnica (Slovenská republika). (K článku uvnitř.)



U S N E S E N Í
z 12. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 27.3.2008

v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Milan Kwaczek (ČSSD)

Radim Bürger (KSČM)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Jiří Březina (Nezávislí)

Jiří Hofman (ČSSD)

2. Projednání projektu „Opravy sociálních zařízení na Základní škole Dobrá“
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. s o u h l a s í a s ch v a l u j e
navrhovaný projekt ZŠ Dobrá „Oprava sociálních zařízení v ZŠ Dobrá“, který bude

předložen na Regionální radu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko

2.2. z a v a z u j e s e
k dofinancování projektu ve výši 7,5 % celkových způsobilých výdajů z částky 
8 505 798,— Kč, tj. 637 935,— Kč

3. Projednání projektu „Revitalizace Základní školy v Dobré, vestavba nad
pavilonem B“

Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
zařazení realizace projektu „Regenerace ZŠ v Dobré — vestavba nad pavilonem B“ do 
rozpočtu obce na rok 2008, 2009 a 2010 s tím, že
1. celkové náklady projektu nepřekročí 21 mil. Kč včetně DPH
2. na realizaci projektu bude podána žádost o dotaci z Regionálního operačního pro-

gramu: prioritní osa 4, oblast podpory 4.1. Rozvoj venkova, zaměření výzvy Školství
a volnočasové aktivivty, výše dotace max. 92,5 % způsobilých výdajů

3. vlastní zdroje obce při předpokládané dotaci 92,5 % nepřekročí částku 3 mil. Kč
a budou hrazeny z rozpočtu obce v roce 2008, 2009 a 2010

3.2. s ch v a l u j e
zajištění vlastních zdrojů obce pro financování cash flow investiční fáze projektu „Re-

generace ZŠ v Dobré — vestavba nad pavilonem B“ pomocí úvěru a pověřuje starostku
jednáním s bankovními ústavy o podmínkách poskytnutí úvěru a následujícími para-
metry:

1. celková výše úvěru 10 mil. Kč
2. splatnost 1 rok

4.3. u k l á d á
starostce předložit výsledky jednání s bankovními ústavy ve věci zajištění úvěru na fi-

nancování cash flow investiční fáze projektu „Regenerace ZŠ v Dobré — vestavba nad pa-
vilonem B“. O uzavření úvěrové smlouvy rozhodne Zastupitelstvo obce Dobrá po roz-
hodnutí o přidělení dotace z NUTS II Moravskoslezsko

5.4. s ch v a l u j e
roční příspěvek na úhradu provozních nákladů projektu „Regenerace ZŠ v Dobré —

vestavba nad pavilonem B“ ve výši 650 000,— Kč s tím, že výnosy projektu jsou předpo-
kládány ve výši 200 000,— Kč
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5.5. b e r e n a v ě d o m í
výsledky dotazníkového šetření ve věci „Revitalizace Základní školy v Dobré — 
vestavba nad pavilonem B a E"

Bc. Alice Tancerová Ladislav Žurek
starosta obce místostarosta

U S N E S E N Í
z 13. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 31. března 2008
v 16.00 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. volí
návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí)

René Křižák (Nezávislí)
1.2. určuje ověřovatele zápisu: Jiří Březina (Nezávislí) 

Jiří Kaňok (KSČM)

2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. u k l á d á
Radě obce Dobrá zajistit plnění usnesení RO č. 19. 4, 5, 9, 10. Termín: ihned 

3. Seznámení zastupitelů a občanů obce Dobrá s podnikatelským záměrem
společnosti Bydlení a Pohoda s.r.o. zastoupené panem Martiňákem

Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. t r v á
na svém usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dobrá č. 9 z 26. 7. 2007 v této věci

4. Žádosti o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ, MŠ a Místní knihovny
Dobrá

Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Dobrá za rok 2007 ve

výši 66 402,15 Kč do fondů příspěvkové organizace takto:
fond odměn 11 110,— Kč
rezervní fond 66 402,15 Kč
4.2. b e r e n a v ě d o m í
skutečnost, že Mateřská škola Dobrá v roce 2007 neměla žádný přebytek hospodaření
4.3. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku Místní knihovny Dobrá za rok 2007 do fondů přís-

pěvkové organizace takto:
fond odměn 15 000,— Kč
rezervní fond 14 168,51 Kč

5. Optimalizace trati — podchod v km 116,037 a v km 116,818
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. s ch v a l u j e
budoucí převzetí do správy a údržby podchodu pro pěší pod železniční tratí v km

116,037 (Na Špici) a rovněž převzetí do správy a údržby podchodu pro pěší pod želez-
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niční tratí v km 116,818 (v nádraží) za podmínky plné úhrady ze strany Správy železniční
dopravní cesty vynaložených nákladů na údržbu a provoz podchodů

5.2. s ch v a l u j e
zbudování podchodu pro pěší pod železniční tratí v km 116,818 (v nádraží) bez barie-

rového přístupu

6. Smlouva o úplatném převodu obchodního podílu
Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. s ch v a l u j e
uzavření Smlouvy o úplatném převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením

omezeným — Regionálního inovačního centra Frýdek–Místek, mezi obcí Dobrá a VÚHŽ
a.s., se sídlem Dobrá 240, IČ 27768953, zastoupenou Ing. Jaroslavem Zachurczokem —
předsedou a výkonným ředitelem, o předvedení obchodního podílu obce Dobrá na
VÚHŽ a.s. za částku 20 000,— Kč a

6.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy

7. Delegování zástupce na Řádnou valnou hromadu Frýdecké skládky a.s.
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1. z p l n o m o c ň u j e
pro jednání Řádné valné hromady akcionářů Frýdecké skládky a.s., Frýdecké náměstí

26, Frýdek–Místek, konané dne 23. května 2008 v areálu FS a.s. na Panských Nových
Dvorech místostarostu obce pana Ladislava Žurka, jako náhradníka starostu obce paní
Bc. Alici Tancerovou

8. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti — ČSAD F–M
Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. d o p o r u č u j e
odložit uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajiš-

tění dopravní obslužnosti na území obce Dobrá mezi obcí Dobrá a ČSAD Frýdek–Mís-
tek a.s., Politických obětí 2238, Frýdek–Místek, zastoupené Ing. Tomášem Vavříkem, IČ
45192073, na období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.

Zastupitelstvo obce Dobrá požaduje doložit ke smlouvě její nedílnou součást — do-
klad o ztrátovosti linek pro rok 2008 

9. Investiční akce obce Dobrá na roky 2008—2014 — výhled
Zastupitelstvo obce Dobrá
9.1. b e r e n a v ě d o m í
výhledový přehled investičních akcí obce Dobrá na léta 2008—2014 

9.2. p o v ě ř u j e
Radu obce Dobrá dopracováním výhledového přehledu investičních akcí o orientační

náklady, včetně návrhu možností financování a realizace a seřazení dle finančního ob-
jemu

10. Mateřská škola Dobrá — projednání dopisu určeného k rukám zastupi-
telstva obce

Zastupitelstvo obce Dobrá
10.1. b e r e n a v ě d o m í
dopis určený Zastupitelstvu obce Dobrá ve věci nespokojenosti rodičů s fungováním

Materské školy Dobrá 

10.2. p o v ě ř u j e
Radu obce Dobrá jednáním s ředitelkou Mateřské školy Dobrá o rozšíření počtu tříd

na 4
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11. Znalecký posudek obytných domů č.p. 931 a 937
Zastupitelstvo obce Dobrá
11.1. b e r e n a v ě d o m í
předložené závěry znaleckého posudku obytných domů č. 931, 937 

11.2. u k l á d á
Radě obce Dobrá vyhlásit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace

oprav Obecních bytových domů č. 931 a 937 uvedených ve znaleckém posudku
č. 2008700—s

12. Žádosti o změnu Územního plánu obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá 

12. 1. n e s ch v a l u j e
žádost o změnu Územního plánu obce Dobrá na pozemku parc.č. PK 167/1, 167/2,

167/3 z původního využití na pozemky určené k výstavbě rodinného domu 

12.2. n e s ch v a l u j e
žádost o změnu Územního plánu obce Dobrá na pozemku parc. č. 1851/8 (max. 1000

m2) z původního využití na pozemky určené k výstavbě rodinného domu 

12.3. s ch v a l u j e
žádost o změnu Územního plánu obce Dobrá na pozemku parc.č. 1414/2 a 1418/2

z původního využití na pozemky určené k výstavbě rodinného domu a zapracovat tento
požadavek do ÚP č. 4, kdy žadatel pan Tomáš Bürger, bytem M. Chasáka 3145, Frý-
dek–Místek 738 01, se bude finančně podílet na zapracování změny do Územního plánu
obce Dobrá č. 4

13. Prodej pozemku parc.č. 215, 216 a 217 v k.ú. Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
13.1. n e s ch v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 215/2 o výměře 769 m2, parc. č. 216 o výměře 1884 m2 a po-

zemku parc. č. 217 o výměře 1307 m2 za cenu 300 Kč/m2 firmě Mertus s.r.o. zastoupené
jednatelem společnosti paní Leonou Kuchařovou, u Staré pošty 2176, Frýdek–Místek 

13.2. r o z h o d l o
o stanovení minimální prodejní ceny pozemků parc.č. 215/2, 216 a 217 všechny v k.ú.

Dobrá u Frýdku–Místku na 600,— Kč/m2

13.3. p o v ě ř u j e
starostu zajištěním zveřejnění této informace

14. Prodej pozemku parc.č. 2271
Zastupitelstvo obce Dobrá
14.1. n e p ř i j a t o u s n e s e n í
ve věci prodeje části pozemku parc.č. 2271 v k. ú. Dobrá u F–M v předpokládaném roz-

sahu cca 30m2 Správě železniční dopravní cesty, státní 
organizace, se sídlem Praha 8 — Karlín, Prvního pluku 367/5, 186 00, IČ 70994234 

15. Změna nájemníků v Obecním bytovém domě
Zastupitelstvo obce Dobrá
15.1. b e r e n a v ě d o m í
následující změny v právních vztazích v obecních bytových domech:
1. OBD č.p. 937/2 je novým nájemcem a novým budoucím kupujícím pan Tomáš Le-

pík — původně Tomáš Lepík a Renáta Lepíková
2. OBD č.p. 931/8 je novu nájemnicí a novým budoucím kupujícím paní Lucie Tesar-

číková — původně Jiří Tesarčík a Lucie Tesarčíková)
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16. Darovací smlouva — kanalizace Na hliník
Zastupitelstvo obce Dobrá
16.1. s ch v a l u j e
uzavření darovací smlouvy mezi obcí Dobrá, jako obdarovanou a Stanislavem Horá-

kem, bytem Dobrá 859 a Františkem Jelénkem, bytem Dobrá 918, jako dárci, kdy před-
mětem daru je „Kanalizace obce Dobrá — lokalita Hliník“ zhotovená na pozemcích
parc. č. 2327/1, 2334/1, 2334/2, 2334/3, 2382/3, 1765/1 a 1765/2 všechny v k.ú. Dobrá
u F–M v hodnotě 801 630 Kč, stanovenou znaleckým posudkem Zdeňka Adamuse, soud-
ním znalcem pod poř. č. 5605/07 ze dne 6. 3. 2007

16.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem darovací smlouvy

17. Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace
Zastupitelstvo obce Dobrá
17.1. s ch v a l u j e
rozsah stavby „Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace“ dle výše uvedené tabulky

17.2. s ch v a l u j e
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, mezi obcí Dobrá

a panem Leopoldem Carbolem, nar. 12.11.1945 a paní Martou Carbolovou, nar.
29. 9. 1944, společně bytem Dobrá 833, na uložení kanalizační stoky AJ3A v pozemku
parc. č. 770 k. ú. Dobrá u F–M úplatně, za cenu 3000,— Kč/1 bm (včetně ochranného
pásma) a za cenu přeložky plynové přípojky pro nemovitost RD 833 v případě, že tato
přípojka bude bránit umístění kanalizačního řádu

17.3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy

18. Žádost o příspěvek při napojení na kanalizační řád — stoka AB10E
Zastupitelstvo obce Dobrá
18.1. n e s ch v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku na zbudování samostatné kanalizační přípojky pro

RD č.p. 143, která bude zbudována na stoku AB10E

19. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá Zastupitelstvo
obce Dobrá

19. 1. s ch v a l u j e
s účinností od 1. 2. 2008 odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá

v následující výši:
pro člena zastupitelstva obce ve výši 510,— Kč měsíčně
pro člena ZO, člena výboru nebo komise 1520,— Kč měsíčně
pro člena ZO, předsedu výboru nebo komise 1750,— Kč měsíčně
pro člena ZO,RO, předsedu výboru či komise 3170,— Kč měsíčně
pro člena ZO,RO, člena výboru či komise 2940,— Kč měsíčně
pro člena ZO,RO 1930,— Kč měsíčně

20. Zápisy z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Dobrá
20.1. p o v ě ř u j e
starostu a místostarostu, aby revidovali všechny dokumenty související s PO a doplnili

aktuální údaje (zejména označení nového vozidla dobrovolných hasičů a telefonní čísla
na www stránkách obce) 

20.2. p o v ě ř u j e
Radu obce Dobrá, aby uzavřela s paní Bc. Alici Tancerovou smlouvu o osobním uží-

vání vozidla se všemi souvisejícími úkony. Paní Bc. Alice Tancerová bude dále vykazovat
soukromé jízdy tímto vozidlem zvlášť a v souladu s platnými právními předpisy



20.3. s ch v a l u j e
zásady pro vyplácení finančních plnění — darů členům výborů a komisí, kteří nejsou-

členy Zastupitelstva obce Dobrá, pro volební období 2006—2010 s platností do 31. 12.
2010

20.4. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání kontrolního výboru č. 10/07 ze dne 12.12.2007, č. 1/08 ze dne 23. 1.

2008, č. 2/08 ze dne 20. 2. 2008 a č. 3/08 ze dne 26. 3. 2008

21. Návrh rozpočtu SOPM na rok 2008
Zastupitelstvo obce Dobrá
21.1. b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu SOPM na rok 2008 

22. Rozpočtové opatření č. 1/2008
Zastupitelstvo obce Dobrá
22.1. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 1/2008:
navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 873,3 tisíc Kč

23. Kontrola hospodaření SOPM
Zastupitelstvo obce Dobrá
23.1. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu hospodaření SOPM provedenou k 31.10.2007

24. Přátelská smlouva o vzájemné spolupráci
Zastupitelstvo obce Dobrá
24.1. s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcí Dobrá a obcí Ochodnica, zastou-

penou starostou obce paní Miroslavou Kekelyovou, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica,
Slovenská republika, IČ 314153

24.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy

25. Různé — Změna Územního plánu obce Dobrá č. 4 — ustanovení pověře-
ného zastupitele obce

Zastupitelstvo obce Dobrá
25. 1. s ch v a l u j e
určeného zastupitele obce Dobrá pro změnu Územního plánu obce Dobrá č. 4 pana

Ladislava Žurka, místostarostu obce

Bc. Alice Tancerová Ladislav Žurek
starosta obce místostarosta

Vážení spoluobčané,
v pátek 18. dubna obec Dobrá slavnostně přivítala hosty z přátelské slovenské obce
Ochodnica. Kromě paní starostky a jejího pana zástupce, přijeli nás pozdravit ředi-
tel ochodnické základní školy se svým panem zástupcem ředitele a rovněž člen za-
stupitelstva obce Ochodnica. Pětičlenné delegaci jsme ukázali obecní úřad a jeho
uspořádání, knihovnu, mateřskou školu, nové hřiště při základní škole, základní
školu a prohlídku jsme zakončili v kostele sv. Jiří.
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Po vyčerpávajícím prohlížecím maratónu usedli jsme, společně s představiteli
obecních spolků a zájmových či profesních sdružení, ke slavnostnímu obědu v sále
restaurace Obecník. Během oběda se navazovaly kontakty a zjišťovalo se co a jak
funguje u nás a co zase u nich, jaké jsou představy a možnosti budoucí spolupráce
a hned se začaly domlouvat první termíny vzájemných návštěv. 

Příjemně unaveni z dobrého pokrmu a ušlých sto jarních kilometrech, ale přesto
dobře naladěni, jsme se přemístili do obřadní síně Obecního úřadu v Dobré, kde
došlo ke slavnostnímu podpisu Smlouvy o spolupráci slovenskou stranou. Obec
Dobrá je pozvána ke slavnostnímu podpisu do obce Ochodnica, dle předběžné do-
mluvy bude smlouva podepsána do konce měsíce dubna 2008.

Následovalo krátké zhodno-
cení dnes viděného a pak jen
loučení a přání šťastné cesty do
rodné Ochodnice.

Děkujeme pracovníkům obce
Dobrá, sponzorům, zástupcům
hasičů, sdružení zdravotně po-
stižených, zahrádkářů, včelařů,
TJ Sokola Dobrá, místní kni-
hovny, mateřské školky, základní
školy a panu faráři za velice
vstřícný přístup k našim hostům
a za příjemnou atmosféru, kte-
rou se nám společně podařilo
vytvořit a díky které jsme naše
slovenské přátele lépe poznali.

Bc. Tancerová Alice , starosta 



9

Fotogalerie z návštěvy přá-
tel ze Slovenska, které jsme
provedli mateřskou škol-
kou, knihovnou a učeb-
nami základní školy.
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Plán kulturních a sportovních akcí obcí SOPM
(Sdružení obcí povodí Morávky) — květen 2008

Pražmo Pouť 18. 5. — centrum obce
Pražmo — SHD Pražmo Kácení máje a den 24. 5. — areál sv. Floriána

dětí MŠ Pražmo
Dobratice — Sdružení občanů Závody dětí v rybolovu www.dobratice.cz
Dobratice — kulturní komise Den matek www.dobratice.cz 
Dobrá — sportovní komise 3. ročník Májového

turnaje ve stolním tenise www.dobra.cz 
Dobrá — kulturní komise Výročí osvobození obce 04. 5.
Dobrá — kulturní komise Oslava dne matek 11. 5. — tělocvična ZŠ Dobrá

Upozornění!
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 vo-
zidlo je dočasně parkováno v prostorách základní školy.

Jménem jednotky SDH Dobrá velitel výjezdové jednotky Jiří Březina

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem Dobrá
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
• Letního a zimního oblečení (dámské, panské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
• Domácích potřeb — nádobí bílé i černé — vše jen funkční
• Peří, péřové přikrývky a polštáře
• Deky a přikrývky obyčejné
• Hračky, školní potřeby
• Nepoškozené obuvi (dámské, panské, dětské)
Sbírka se uskuteční dne 22.—23. května v době od 15.00 do 18.00 hod. v prosto-

rách obřadní síně OÚ Dobrá pod patronací Klubu důchodců v Dobré.
Děkujeme.

Obec Dobrá nabízí k prodeji
pozemky vhodné k výstavbě rodinných domů lokalita „za kinem“:
pozemek parc. č. 217 o výměře 1307 m2

pozemek parc. č. 216 o výměře 1884 m2

pozemek parc. č. 215/2 o výměře 769 m2

všechny v k. ú. Dobrá u F–M.
Minimální prodejní cena byla stanovena rozhodnutím zastupitelstva obce Dobrá

na 600,— Kč/m2.
Voda, plyn přiveden k hranici pozemku, kanalizace bude zrealizována v rámci
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připravované stavby „Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace“, o posílení el. sítě
jsou vedena jednání s ČEZ distribucí, přístup k pozemkům zajištěn po pozemcích
(budoucích komunikacích) v majetku obce Dobrá. Rozparcelování bude provedeno
dle požadavku žadatelů, kteří budou rozhodnutím zastupitelstva obce Dobrá vy-
bráni k uzavření kupní smlouvy.

Své nabídky zasílejte na adresu: obec Dobrá, Dobrá 230, 739 51 
nejpozději do 26. května 2008 do 12.00 hod.
Ve své nabídce uveďte, o jakou výměru pozemků máte zájem ( např. mám zájem

o jednu stavební parcelu o rozloze cca 1200 m2 zhruba v místě .... — orientační zá-
kres do kopie katastrální mapy, nabízím kupní cenu ve výši ... Kč/m2, jméno, pří-
jmení, adresa, kontaktní tel.č. , kontaktní e.mailová adresa).

Bližší info na tel. čísle 736 614 716 — starosta
Bc. Tancerová Alice, starosta obce Dobrá

UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, aby nenechávali volně pobíhat své psy po obci. Obtěžujete

a ohrožujete své spoluobčany a hlavně děti. Volně pobíhající psy necháváme od-
chytit a odvést do útulku v Sedlištích. Vzniklé náklady včetně vyšetření psa veteri-
nární službou, budou vyúčtovány jeho majiteli.

Právní poradna pro občany Dobré je prozatím ukončena. Obec hledá vhodného
náhradníka, a o znovuzavedení této služby budou občané včas informováni pro-
střednictvím Zpravodaje. 

Krajský úřad MSK Ostrava informuje o
Vrácení dokumentace záměru „Optimalizace trati Ostrava–Kunčice—
Frýdek–Místek—Český Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Tě-
šín“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Dne 23. 1. 2008 obdržel Krajský úřad MSK Ostrava dokumentaci záměru ke zve-
řejnění a k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
správním úřadům. K předložené dokumentaci záměru obdržel krajský úřad velké
množství vyjádření, požadavků a připomínek, které obsahují žádosti o informace,
které je nutné do dokumentace doplnit.

Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu posuzování
vlivů na životní prostředí, prostudování všech připomínek došlých k dokumentaci
záměru a v souladu s §8 odst.4 uvedeného zákona krajský úřad vrací dokumentaci
k doplnění.

Celé znění informace je zveřejněno i na úřední desce Obecního úřadu Dobrá
a taktéž v elektronické podobě na www.dobra.cz .

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/3, Děčín, informuje o přerušení do-

dávky elektřiny v části obce Dobrá dne 29. 4. 2008 od 7.00 do 15.00 hodin.
ČEZ Distribuce bude vyvěšovat oznámení v konkrétní části obce, které se přeru-

šení dodávky energie bude týkat. Z přiložené mapy je patrno, že přerušení dodávky
el.energie se dotkne části obce za hlavní silnicí směrem k řece a nádraží od Špice až
po Nošovice, Kamence a zasáhne až část obce Dobrá za řekou.

Středu obce se vypínání el. energie nedotkne. Takže pošty, lékařů, obchodů, slu-
žebny policie, pekárny, základní školy, farního úřadu, obecního úřadu se tohle ne-
týká.

Bližší informace na poruchové lince 840 850 860
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Mateřská školka Dobrá informuje rodiče předškoláků!
Dne 27.března 2008 probíhal zápis dětí do Mateřské školy v Dobré. V den zápisu

bylo zapsáno 41 dětí. Následující dny byly dodatečně zapsány ještě 3 děti.
Pro nový školní rok 2008/2009 je tedy zapsáno do Mateřské školy v Dobré celkem

44 dětí. Vzhledem k tomu, že Mateřská škola v Dobré má v současné době volnou
kapacitu jedné třídy, lze umístit všechny přihlášené děti.

Na základě nově otevřené třídy budou předškoláci navštěvovat ve školním roce
2008/2009 čtyři třídy o celkovém počtu 98 dětí.

Marie Němcová, ředitelka MŠ v Dobré

Zápis do Mateřské školy v Dobré
Dne 27. 3. 2008 se do Mateřské školy v Dobré sešly převážně maminky se svými

dětmi, aby je zapsaly do školky pro další školní rok 2008 — 2009.
Po sepsání základních údajů o dítěti u paní ředitelky Marie Němcové a paní Ing.

Ludmily Baranové si rodiče se svými ratolestmi mohli prohlédnout prostory a vy-
bavení tříd, šaten apod.

Malí předškoláci tak navštívili třídu Delfínů, Broučků a Sluníček, kde je především
zaujaly hračky. Ti „otrlejší" se hned zapojili mezi ostatní děti a začali si hrát.

Doufám, že našim novým školáčkům , kterých bylo zapsáno 41, se v naší mateř-
ské škole bude líbit.

Tak nashledanou v září      p .uč. Hrstková

Pro rodiče předškoláků, to stojí za pozornost!
Mateřská škola nebo jesle mohou přijmout do tohoto zařízení pouze dítě, které se

podrobilo stanoveným a pravidelným očkováním.
Rodiče jsou povinni předložit doklad o tom, že dítě je proti nákaze imunní, nebo

v opačném případě se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Ma-
rie Němcová, ředitelka MŠ v Dobré

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE … 

Druháci a třeťáci byli v Českém Těšíně
Ve středu 2. dubna 2008 žáci druhých a třetích tříd navštívili tiskárnu v Českém

Těšíně.
Tiskárna Finidr patří mezi největší výrobce knih v České republice. Knihy expe-

duje nejen na tuzemský trh, ale i do zahraničí, zejména do Polska, Německa, Ra-
kouska, Holandska a Velké Británie.

Žáci se svými paními učitelkami navštívili jednotlivé provozy. 
Průvodce, pan Ing. Tomáš Roman, povyprávěl návštěvníkům mnoho zajímavého.
Dozvěděli se, jak se kniha tiskne od jejího návrhu zadání přes barevný tisk, klížení

a řezání vazby až po přebal a expedici na určené místo.
Tiskárna se řadí mezi největší ve střední Evropě také díky svému modernímu vy-

bavení.
V závěrečné části exkurze pan Ing. Tomáš Roman odpovídal na velký příliv otázek

našich zvídavých žáků.
I když venku bylo deštivo, děti byly příjemné a usměvavé.
Poděkování patří paní učitelce Mgr. Haně Legierské, která exkurzi v těšínské tis-

kárně zajistila. Mgr. Eva Brudíková



Knihovnické lekce
Stalo se již tradicí, že žáci 6.—9. ročníku jednu vyučovací hodinu literární výchovy

ročně tráví ve zdejší doberské knihovně, nikoliv ve třídě či v infocentru.
Také letos ředitelka knihovny, paní Dagmar Španihelová, připravila pro žáky

přednášky.
Žáci 6. a 7. ročníku byli informováni o práci s internetem, protože měsíc březen

není jen měsícem knihy, nýbrž i měsícem internetu. 
Žáci 8. ročníku se orientačně seznámili s představiteli kritického realismu a žáci

9. ročníku se spisovateli samizdatové literatury. 
Mnozí žáci jsou pravidelnými návštěvníky zdejší knihovny. A to je moc dobře.

Mgr. Eva Brudíková

…a pak že se v Dobré nic neděje!
Tvrzení, že společenský tanec je docela náročný sport, je zejména pro zastánce

televizních sportů zcela nepřijatelné. Vždyť jít si zatančit, pobavit se, setkat se s ně-
kým blízkým či známým je činnost příjemná, zábavná, často i relaxační. Největší
problém ovšem nastává, když „tanečník" či „tanečnice" na tanečním parketu zneji-
stí, protože v mládí taneční nenavštěvovali…

A v Dobré to úspěšně vyřešili manželé Liberdovi s pomocí paní učitelky Mgr.
Hany Legierské a jejího tanečního partnera pana Otona Hily. Oslovili další páry,
a tak 27. ledna 2008 začala první lekce společenských tanců pro manželské i ne-
manželské páry v tělocvičně školy. Devět dvouhodinových lekcí bylo zkouškou pro
18 tanečních párů.

Poznali fyzickou i psychickou zátěž, boj se sebou samým, zažívali pocit vítězství,
ale i prohry…

Vyvrcholením společenských tanců byla závěrečná taneční lekce, která se konala
v sobotu 8. března 2008 v místní restauraci Obecník. Paní provozní Věra Horáková
spolu se svými zaměstnanci vytvořila všem hostům velmi příjemnou atmosféru. 

Tato „závěrečná" dokázala, že společenský tanec lze pěstovat v každém věku —
pro každý věk má své kouzlo.

Poděkování si zaslouží především všichni zúčastnění „tanečníci" a výše uvedení
organizátoři.

Samozřejmě poděkování patří také Ředitelství ZŠ Dobrá, paní starostce Bc. Alici
Tancerové a zaměstnancům restaurace Obecník.

Jana Golíková, Mgr. Eva Brudíková

Ohlédnutí za EVVO na naší škole…
1. PROJEKT — BRÝLE PRO AFRIKU

Máte doma nepoužívané dioptrické brýle? Nevíte co s nimi? Zapojte se do rozvo-
jové pomoci!

Ve Středoafrické republice stojí brýle průměrný roční plat a jsou tak pro většinu
lidí nedostupné. Díky tomuto projektu se mohou dostat k těm, kdo je potřebují —
a to jsou zejména studenti a žáci, pro které je vada zraku často překážkou ve studiu.

Shromážděné brýle před odesláním do Afriky projdou rukama odborníků, kteří je
přeměří, vyčistí a označí. Brýle budou odesílány na dvě cílová místa: jedním je Dis-
penzář (zdravotní ambulance) v hlavním městě Bangui a druhým Dispenzář
v městě Bozoum. Zde pracují oční lékaři, kteří zajistí distribuci dovezených brýlí.
V listopadu 2007 byl odesláno první zásilkou 700 brýlí.

Žáci a zaměstnanci naší školy se do projektu zapojili a touto cestou se obracíme
ještě i na vás občany, zda doma nemáte nepotřebné brýle. Chcete-li se o tomto pro-
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jektu nebo o něčem jiném dovědět více, prohlédněte si
internetové stránky organizace SIRIRI — www.siriri.org

Pokud brýle vlastníte, předejte je prosím
co nejdříve — a to do konce dubna p.uč.Lyskové.
Brýle pak zašleme na adresu: 
Základní škola speciální
Rooseveltova 8, 160 00 Praha 6 

2. SOUTĚŽ MOZAIKA A SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK
Společně se sběrem plastových PET víček rovněž probíhá 3. ročník soutěže MO-

ZAIKA, tedy soutěže ve skládání mozaiky z PET víček. Soutěžící kolektiv má za úkol
sestavit barevnou mozaiku, tuto si nechat vyfotit a fotografii poslat do soutěže, kte-

rou vyhlašuje RADAMOK Ostrava
(www.radamok.cz).

Téma soutěže v letošním ročníku je je-
diné, a to POHÁDKA. Minimální velikost
mozaiky musí být 2 x 1 metr vyplněné plo-
chy víčky, tedy nejméně musí být použito
2 500 víček a maximální velikost mozaiky
— 4 ×3 metry. Do této soutěže se zapojily 4
třídy — 5.A, 5.B, 7.B a 9.A. Na fotografii na
další straně vidíte Duhovou vílu 9.A třídy.
Vyhlášení výsledků se uskuteční na Bam-
biriádě v Ostravě v pátek 23. května 2008.

3. VITA OSTRAVA
Na naší škole je již dlouholetou tradicí

zapojovat se do ekologického vzdělávání
díky výukovým programům ekologického
sdružení Vita Ostrava. V tomto roce se žáci
2. AB dověděli, jak roste chleba, a sami si
malé chlebíčky upekli v naší nové ku-
chyňce. Žáci 7. ABC se dověděli, jak se
mají chovat za mimořádných událostí. V 6.

ABC v programu Jak vaří
rostlina si doplnili infor-
mace o výživě rostlin po-
mocí fotosyntézy a žáci 8.
ABCD se zúčastnili a ak-
tivně se zapojili do pro-
gramu „Bestiář zvířat",
který se týkal ochrany
a práv zvířat.

4. ADOPCE V ZOO
Naše škola je zapojena do

adopce zvířat v Zoo Os-
trava. Každoročně žáci ne-
malou částkou přispívají na



15

péči o šimpanzici Hope. V tomto roce
přispěli částkou 3220 Kč.

5. A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ? 
V nejbližší době to bude Den Země

napříč školou, dvoudenní projekt pro
žáky šestých ročníků „Les v našem
okolí" a Ekologická konference, na které
si hosté a žáci vyslechnou tři ekologické
projekty. 

Mgr. Květoslava Lysková,
koordinátorka EVVO 

Mgr. Eva Brudíková

JUDO             DOBRÁ NOVINKY tel.: 605 513 429, e–mail: judoskpova@seznam.cz   
www.judoskpfmunas.cz

Máš odvahu, obratnost, sílu, sebevědomí, dobré studijní výsledky 
a ukázněnost?  PŘIJĎ MEZI NÁS • Chybí ti tyto vlastnosti? • PŘIJĎ MEZI NÁS

Trénink vždy v úterý a čtvrtek od 15.30 a 16.30hod.

Judistka Kesová na MČR nezklamala.
První dubnový víkend se v Jičíně uskutečnilo Mistrovství České republiky juniorů.

Dobrou zde reprezentovaly čtyři svěřenkyně trenérky Prőlové, které měly papírové
naděje na medailová umístění. Mistrovství republiky proběhlo za účasti kompletní
reprezentační špičky a v kvalitní konkurenci ve všech váhových kategoriích. V roli
favoritky nastoupila k finálovému zápasu váhy do 52kg čtyřnásobná mistryně re-
publiky Nikola Kesová. V zápase ve kterém se rozhodovalo o jejím dalším působe-
ním v reprezentaci nakonec podlehla těsným výsledkem pražské Neužilové, když
nenašla cestu k překonání pasivního způsobu boje své soupeřky. Smůlu měla Kate-
řina Malchárková, která obsadila pátou příčku, když se v boji bronzovou medaili
nechala soupeřkou „uškrtit" při vlastním výrazném bodovém vedení. Ester Vilčková
skončila v mistrovské soutěži sedmá a Monika Faltysová 9. Druhé místo Nikoly Ke-
sové stačí na udržení této judistky v české státní reprezentaci za podpory centra in-
dividuálních sportů Moravskoslezského kraje. 

Mistrovský titul pro Frýdecko–Místecké judo.
Druhý dubnový víkend se v Mohelnici uskutečnilo Mistrovství České republiky

mladších žáků. Výrazného úspěchu zde dosáhli judisté z Dobré. Soutěže se zúčast-
nilo šest z osmi nominovaných závodníků, pro které již postup do hlavního turnaje
byl mimořádným a v historii klubu nevídaným úspěchem. Po předvedených výko-
nech pak byla radost ještě větší, když všichni z nich vybojovaly bodovaná umístění.
Největšího úspěch dosáhl Vít Jerglík, který v silně obsazené váhové kategorii do
50 kg porazil všechny své soupeře před časovým limitem při výrazné technické pře-
vaze a získal tak titul přeborníka ČR. Skvělým výkonem se předvedl také stříbrný
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Lukáš Janulek ve váhové
kategorii do 34 kg. V dra-
matickém finále nakonec
podlehl jedním pomocným
bodem Patriku Lukášovi
z Baníku Ostrava. Příjem-
ným překvapením byla
umístění Marka Špoka,
Václava Mališe, Vojtěcha
Křenka a Marka Macha,
kteří ve svých kategoriích
neúspěšně bojovali o bron-
zové medaile. Jejich bodo-
vaná pátá místa jsou však
velkým příslibem a moti-
vací do další práce. V kate-
gorii chlapců je v republice
obrovská konkurence
a proto takový úspěch sa-
mozřejmě potěší. Judisté
z Dobré byli nejúspěšnější
výpravou MS kraje.

Odměnou pro nejlepší bude účast na světovém poháru za účasti 27státních re-
prezentací ve Vídni. Doufejme, že i zde potvrdí své kvality a budou vzorně repre-
zentovat svoji vlast a Obec Dobrou. 

V souvislosti s mistrovstvím republiky je potřeba připomenout nezodpovědný
přístup k plnění reprezentačních povinností. V případě nominovaných žáků Davida
Pavelky a Dominika Kuči, kteří se soutěže nezúčastnili, došlo z jejich strany k nepo-
chopení významu tak velké události, jakou mistrovství republiky bezesporu je.
Vždyť kolik občanů obce se může pochlubit jen účastí na takové akci. Vedení klubu
bylo velmi tvrdě kritizováno činovníky ostatních oddílů, jejichž svěřenci se na úkor
právě těchto dvou našich závodníků na mistrovství republiky nedostali. Výbor se
dále zabýval zvyšující se fluktuací dětí směrem k fotbalové přípravce. Apelujeme na
rodiče zejména talentova-
ných judistů, aby se zamýš-
leli nad motivem takového
jednání svých dětí a vedli je
k zodpovědnému a cílevě-
domému chování které
s sebou nese také překoná-
vání krizí a překážek. Úloha
rodičů je v této oblasti
velmi významná a nezastu-
pitelná. Vašim dětem se do-
stává té nejkvalitnější péče,
když jsou vedeni trenérkou
s nevyšší možnou kvalifi-
kací. Nemařte prosím naši
práci jen pro momentální
rozmar a dobře zvažujte
perspektivy svých dětí
v tom či onom sportu. 
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MISTROVSKÁ   UTKÁNÍ   POTVRDILA KVALITU FOTBALOVÉ  PŘÍPRAVKY
Z  DOBRÉ 

Přípravka nastřílela v
Raškovicích soupeřům
14 gólů !

TJ Sokol Dobrá—TJ
Lískovec  7:0 (3:0)

Branky: Alexa 2, Pavlá-
sek 2, Lepík, Šimík, Ša-
něk (penalta)

TJ Sokol Dobrá—TJ
Frýdlant n. O. 7:0 (6:0)

Branky: Pavlásek 3, Ši-
mík 3, Alexa

V sobotu 19. dubna
2008 jsme nastoupili k
prvním mistrovským zá-
pasům jara proti TJ Lís-
kovec a  TJ Frýdlant n/O.
Počasí bylo hodně deš-
tivé a ikdyž jsme si mys-
leli, že se to odrazí na stylu hry, byli jsme hodně překvapeni jak kluci dokázali na
tomto těžkém terénu kombinovat a vytvářet si gólové příležitosti. Naše tyče strážil
Richard Seltenreich na kterém bylo vidět veliké odhodlání a snaha nepustit za svá
záda žádný soupeřův balón. Mít čisté konto se mu taky podařilo udržet až do konce.
V obraně odváděli Saran, Svoboda, Šaněk, Valošek D. a Tesarčík perfektní soustře-
děný výkon a nedali možnost vyniknout útočníkům soupeře. Asi deštivé počasí
udělalo své, ale přesto všichni podali fantastický výkon. Na hrotu útoku nastoupil
již uzdravený Alexa, dále Turoň, ve středu zálohy ještě stále zraněný Lepík, který
nedal znát své zranění a svým 1 gólem v zápase nastartoval mužstvo k tomuto per-

Starší pří-
pravka slaví
umístění ve
velikonoč-
ním turnaji,
kdy se stala
vítězkou se
ziskem 7
bodů a skó-
rem 17:5.
Mladší pří-
pravka
z Dobré
skončila 4.
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fektnímu výkonu. Naši rychlou útočnou řadu tvořila dvojce Pavlásek a Šimík a ve
spolupráci s Alexou a záložní řadou vytvářeli velké problémy soupeři a divákům při-
nášeli do hlediště nádhernou podívanou. 

Pochvalu za bojovný a kvalitní výkon zaslouží celé mužstvo, protože promočení
až na kost a blátem na tváři podali fantastický výkon. Pozitivem v tomto utkání
byla výborná defenzivní práce všech hráčů při nebezpečných situacích hostů.

Jsme rádi, že naše jarní příprava, která začala už začátkem nového roku se uká-
zala jako správná a kluci potvrdili, že nepodcenit přípravu se vyplatí. Vždyť sehráli
řadu přípravných zápasů a turnajů a potvrdili svou připravenost na mistrovské ut-
kání Frýdecko–místecké ligy. Kolotoč přípravných zápasů však nekončí. V neděli
27. 4. 2008 zajížíme do Dobratic, kde sehrajeme přátelské utkání s přípravkou TJ
Dobratice od 14.30 hod. Tento zápas je zařazen jako předzápas II. ligy žen, kde se
střetnou domácí TJ Comfort Dobratice—TJ Vítkovice. 

Celá jarní příprava doberských nadějí pak vyvrcholí na domácím turnaji re-
gistrovaných mladších a starších fotbalových přípravek z okresu F–M, v 1. roč-
níku ZANZIBAR CUPU, který se uskuteční v Dobré dne 1. května 2008 od 8.00
hod.

Více informací a fotogalerii najdete na webu fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá:
www.fotbaldobrauf-m.blog.cz

Realizační tým trenérů přípravky TJ Sokol Dobrá

Farní kostel sv.Jifií Dobrá — Poutû a m‰e svaté v roce 2008
Farní kostel sv. Jiří Dobrá: informace: http://www.hostyn.cz/dobra/
malá pouť — čtvrtek 24. 4.v 17.45 hodin — P. Bohumil Vícha
velká pouť — neděle 27. 4.v 08.00 hodin — P. Bohumil Vícha

v 09.00 hodin — P. Jiří Rek
v 10.30 hodin — P. Jiří Rek 

Plán práce na I. pololetí 2008 ZO ČZS Dobrá.
Odborná přednáška na téma „Domácí bylinková lékárna“ dne 23. 4. 2008 v 15.00

hodin v klubovně důchodců.

ZÁJEZD
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobrá pořádá autobusový zá-
jezd na výstavu skalniček a jarních květin v areálu Čtyřlístek Brno a návštěvu bota-
nické zahrady Holdzbrechr, s možností nákupu sadbového materiálu, dne 3.5.2008
s odjezdem z parkoviště u kostela v 6.00 hodin.

Za ZO ČZS Dobrá, předseda Čestmír Jež

POZVÁNKA NA OSLAVU SVÁTKU PRÁCE,
kterou pořádá ZO KSČM Dobrá, dne 1. května 2008 ve 14.30 hodin v restauraci na
Sýpce.
Zveme k poslechu dobré muziky. Prvních 100 piv zdarma, občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné

V případě nepříznivého počasí se oslava nekoná! Zvou pořadatelé
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Kulturní komise Rady obce Dobrá srdečně zve na pietní akt k 63.výročí Osvo-
bození obce Dobrá v pátek 4. května 2008 v 17 hodin za účasti představitelů
obce u pomníku T. G. Masaryka a padlých hrdinů před budovou OÚ Dobrá. Po té se
projdeme k pomníčku rudoarmějců ve Staré Dědině, kde bude pietní akt ukončen.

Pozvánka na oslavu Dne matek,
která proběhne v sobotu 11. května 2008 ve 14 hodin v tělocvičně Základní školy
Dobrá. V bohatém programu vystoupí děti z Mateřské školy Dobrá a žáci Základní
školy Dobrá. — Pohoštění zajištěno.

Zve kulturní komise Rady obce Dobrá

Pozvánka na letiště Pobeskydského aviatického klubu ve Frýdku–Místku na

II. Pobeskydské setkání dvouplošníků
na letišti Místek Bahno 24.—25. května 2008.
Sobota 24. 5. — 9.30 hod. zahájení

10 — 12 hod. letové ukázky rádiem řízených modelů letadel
12 — 14 hod. letové ukázky skutečných letadel
14 — 18 hod. letové ukázky rádiem řízených modelů letadel

Neděle 25. 5. — 10—12 h. letecké ukázky rádiem řízených modelů letadel
12 — 14 hod. letecké ukázky skutečných letadel
14 — 16 hod. letecké ukázky rádiem řízených modelů
14 — 16 hod. vyhodnocení programu 
Více info na www.volny.cz/pakfm

Změna ordinačních hodin DS Dobrá — MUDr. Iva Kučerová
9.5.2008 pátek NEORDINUJE SE, NUTNÉ PŘÍPADY OŠETŘÍ:

Dětské středisko na ul. Politických obětí, Místek
MUDr. Devečková 558 434 835
MUDr. Heindrichová 558 435 721

CHCETE PENÍZE A MÁTE ČAS?

✦ Spolupracujte s výrobcem ✦
✦ Hledám 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

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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Autoškola JISKRA — Jiří Kreuziger
nabízí

Výuku a výcvik v učebně Dobrá — budova obecního úřadu.
Provozní doba: úterý a čtvrtek od 14.45 do 16.15 hodin.

Tel. č.: 603 442 920, 608 122 522

FOTOATELIÉR DAMA
v budově Obecního úřadu Dobrá, nabízí své služby při zhotovení různých

fotografických prací
v provozní době: pondělí, úterý, středa, čtvrtek 9—16.30 hodin

pátek 9—16 hodin
Tel. č. 558 412 312 • Těší se paní Cveková

HOLIČSTVÍ A KADEŘNICTVÍ — Hygie Dobrá,
budova obecního úřadu

Změna pracovní doby od 1. 4. 2008:

Dámské kadeřnictví:
pondělí, úterý, středa, pátek 8—17 hodin

sobota dle objednávek

Pánské holičství:
pondělí, čtvrtek 8—17 hodin

Možnost telefonických objednávek i mimo pracovní dobu
na č. 739 027 574 a 737 449 992.

PRODEJCE A SERVISNÍ STŘEDISKO ZAHRADNÍ TECHNIKY

Mojmír Vlček, Raškovice 423, si vás dovoluje pozvat na předváděcí
akci zahradní a komunální techniky, která proběhne 16. 5. 2008

od 9.00 hodin v Raškovicích 423, vedle nákupního střediska.

Představeny budou stroje českých a zahraničních firem.
Wisconsin — W 4000 FARMÁŘ, W 5000 YUKON, W 3500 COMFORT, W 2900

RIVIERA, W 1600 PRIME
Pavel Šálek AGROSERVIS — VEGA 36HP—Comfort, MT8—132 30HP—Klasik,

MTD, BOLENS, YARD MAN, 
STIGA — Ridery s čelním sečením, pohon 4 ×4, travní traktory

AGS — travní traktory
Dakr — bubnové sekačky

Příslušenství a mnoho dalších novinek.
Přesnější informace na tel. č. 558 692 692 nebo 602 705 534.

Pro zákazníky máme nachystané zajímavé dárky.
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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 / PŘE-

VÁDĚNÉ/ NEMOVITOSTI NA FIREMNÍCH
www.rkfm.cz

➞ ZDARMA
5/ ZAJIŠTĚNÍ PROVEDENÍ VKLADU DO

KATASTRU NEMOVITOSTÍ
➞ ZDARMA
6/ INZERCE PRODÁVANÉ – PŘEVÁDĚNÉ

NEMOVITOSTI VE VYBRANÉM INZERT-
NÍM TISKU

➞ ZDARMA
7/ UMÍSTĚNÍ INZERCE O PRODEJI NEMOVI-

TOSTÍ 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 NEMOVI-
TOSTÍ S POTENCIONÁLNÍMI
ZÁJEMCI

➞ ZDARMA
13/ VEŠKERÉ PORADENSTVÍ
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Technické služby
vám nabízí:

• realizace zahrad na klíč
• údržbu travnatých ploch,
• kosení
• vyhrabání listí
• péči o okrasné dřeviny
• a keře
• průklesty, ořezy, kácení
• sadové a terénní úpravy
• zakládání nových trávníků
• kultivaci ploch
• štěpkování větví
• frézování pařezů

Neváhejte a kontaktujte nás!

TS a. s. , 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 558 443 211 • Fax: 558 431 195
E–mail: info@tsfm.cz • www.tsfm.cz

Zajišťuje:

• sjednávání  • prodej hřbitovního zboží,
• objednávek • správu a údržbu
• smutečních obřadů, • hřbitovů,
• převozy zesnulých – • agendu související
• nepřetržitě 24 hodin, • s hrobovou matrikou, 
• tisk parte včetně zpracování • pronájem hrobových
• grafických návrhů, • míst,
• smuteční reprodukovanou hudbu,       • výkopy hrobů.       
• smuteční květinovou vazbu,
• smutečního řečníka

Adresa: Radniční 10, 738 01  Frýdek–Místek
Telefon: 558 432 204 • E-mail: info@pietas.info • www.pietas.info

Nepřetržitá služba: 604 555 500 (převozy zesnulých)
Provozní doba: pondělí až pátek od 7.30 do 15.00 hodin

Provozovatel: TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek–Místek
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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 23. května 2008. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

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


