
Červen patří dětem —
nejmenší z naší mateř-
ské školy oslavovali
Dětský den (k článku
na straně 9).

Jedna ze tří 9. tříd, které
byly přijaty starostkou
obce v obřadní síni ke
slavnostnímu se roz-
loučení se Základní
školou v Dobré.

www.dobra.cz  Obec Dobrá 27. června 2008

Zpravodaj
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Vážení spoluobčané,
končí nám školní rok a čekají nás prázdniny, horké letní dny, které nás budou svá-
dět k odpočinku, dovolené a k relaxaci svých sil. Děti a mládež si jich budou užívat
z plných plic, ale nás dospěláky čekají také starosti. Maminky budou přemlouvat
babičky a dědečky, aby si svých vnukovských ratolestí rovněž užili, neboť budou
chodit do práce. Tatínkům nastanou povinnosti s velkými nákupy a vařením pro své
potomky a oběma rodičům přibydou starosti a otázky: „Kde ten můj potomek je, co
dělá a hlavně nestane se mu něco?“ Známe to všichni. 

Přejeme vám, aby jste si dosyta vychutnali každý volný den v plném zdraví a po-
hodě. Přejeme vám šťastnou cestu a hlavně šťastný návrat zpět, do naší vísky Dobrá.
A na konci prázdnin, jak už tomu bývá tradicí a zvykem, si vám dovolujeme připra-
vit tradiční rozloučení s létem a prázdninami na akci 6. ročník Velké doberské, která
se letos bude konat v sobotu 30. 8. 2008 na multifunkčním sportovním hřišti při ZŠ.
A co pro vás připravujeme?

Vystoupí folklórní skupina Kyčera, se svými zpěvy a tanci, z družební slovenské
obce Ochodnice a přijede nás pozdravit paní starostka této obce. K zábavě a tanci
bude tradičně hrát skupina Sagaři a před jejich vystoupením k tanci a zpěvu při-
pravujeme Rock a Roll Band Marcela Woodmana a zpěvačku Věru Špinarovou. Fol-
kový žánr zastoupí uskupení vzniklé na truc Oll X s názvem Folk X–Y, v jejichž po-
dání uslyšíte známé táborové písně. Tato formace je přímo z obce Dobrá. Nebude
chybět cimbálová muzika Kotci, skákací atrakce pro děti, dobré jídlo a pití a též
sportovní zážitky. Připravujeme volejbalový turnaj a fotbalový turnaj a věříme, že
oba budou s mezinárodní účastí. Doufáme, že nás svou exhibicí opět překvapí ju-
disté z Dobré, či svým akčním zásahem Sbor dobrovolných hasičů z Dobré. V tomto
roce snad vyjde počasí a bude pro vás připravena rovněž paintbaalová střelnice.

Konečný program však závisí i na množství finančních prostředků, které se nám
podaří získat. Věříme, že partneři obce nás nezklamou. Pokud vy sami se chcete po-
dílet na přípravě programu, neváhejte a v nejbližší době oslovte starostu či místos-
tarostu obce, abychom se mohli domluvit a vaše vystoupení či činnost do programu
zařadit. Pokud se chcete podílet finančně, ocení vaší snahu všichni občané obce
a my za ni předem děkujeme.

Přejeme vám krásné léto a již teď se těšíme na společné setkání na jeho konci.
Za obec Dobrá a zaměstnance obce Dobrá Bc. Alice Tancerová, starosta obce

Srdečně zveme občany obce Dobrá 
na folklórní festival, který se koná ve dnech 5.—6. července 2008 v obci Ochodnica,
u našeho slovenského družebního partnera. Bližší informace na www. dobra.cz

Plán kulturních a sportovních akcí obcí SOPM
(Sdružení obcí povodí Morávky) — červenec 2008

Pražmo — SDH Pražmo Hasičský karneval Areál sv. Floriána — www.prazmo.cz
Pražmo — SDH Pražmo Soutěž v hasičském Prostor před bytovými domy

sportu o pohár starosty www.prazmo.cz
Pražmo

Dobratice — SDH Dobratice Taneční zábava www.dobratice.cz
— folklórní festival

Dobrá — sportovní komise 6. ročník „Letního Multifunkční sportovní
doberského amatérského areál při ZŠ Dobrá
turnaje v nohejbalu“ www.dobra.cz
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U P O Z O R N Ě N Í ! !
Upozorňujeme všechny občany obce Dobrá a zejména občany, kteří se účastní

pravidelných bohoslužeb v kostele Sv. Jiří v Dobré a každodenních nákupů, aby ne-
parkovali nebo dočasně neodstavovali svá motorová vozidla v prostran-
ství před kostelem Sv. Jiří a prodejnou papírnictví a domácích potřeb, ne-
boť tímto brání výjezdu požárního vozidla CAS 24 Sboru dobrovolných
hasičů v Dobré při zásazích této jednotky! Požární vozidlo je dočasně parko-
váno v prostorách základní školy.

Jménem jednotky SDH Dobrá velitel výjezdové jednotky Jiří Březina

FS a.s. — svoz pneumatik
Do 19. 8. 2008 bude prováděn sběr pneumatik na stanovišti za budovou Obecního

úřadu v Dobré. Následně pak 20. 8. 2008 bude sběr odvezen.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., oznamují
že v termínu od 8. 7. 2008 do 25. 7. 2008 bude v obci Dobrá prováděn pravidelný

opis vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava a.s.

Obec Nižní Lhoty vyzývá majitele hrobových míst na hřbitově v Niž-
ních Lhotách,

jako provozovatel veřejného pohřebiště v Nižních Lhotách, poskytuje mimo jiné
následující službu — údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu
pohřebiště (kosení travnatých ploch a uliček mezi hroby). V Řádu pohřebiště
v článku III., bodě 8 je uvedeno: Ukládání dlažby, náhrobních desek, nádob, nářadí
a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

Vyzýváme vás (ty, kdo umístili v uličce mezi řadami hrobových míst z čela před
svým hrobovým místem dlažbu, terasové kryty hrobu, betonové desky apod.), jako
nájemce hrobového místa na hřbitově v Nižních Lhotách, abyste je neprodleně od-
stranili nejpozději do 31. 8. 2008. Pokud dlažbu neodstraníte do uvedeného data na
své náklady, bude postupováno v souladu s občanským zákoníkem. Takto umístěné
předměty brání v údržbě travnatých ploch, jsou v rozporu s bezpečností a narušují
vzhled pohřebiště.

Objížďka ke hřbitovu v Nižních Lhotách
V průběhu měsíce června tohoto roku dojde z důvodu rekonstrukce a rozšíření

k uzavírce místní komunikace od krajské silnice III/4774 (silnice Dobrá — Morávka,
od zastávky Mojžíšek) po protihlukový vál kolem průmyslové zóny. Přístup na
místní hřbitov pro pěší, cyklisty a osobní motorová vozidla bude možný po objížďce
vedené ze silnice III/4774 po „Pavelkové“ cestě (nově opravená komunikace na ka-
tastrální hranici obcí Šošovice, Nižní Lhoty k potoku Osiník)., dále po účelové ko-
munikaci podél potoka Osiník a odtud pak v souběhu s původní komunikací po ná-
hradní zpevněné komunikaci ke hřbitovu. Uzavírka místní komunikace s objížďkou
potrvá do konce měsíce září. Zhotovitel komunikace se předem omlouvá za obtíže
způsobené výstavbou. Obec Nižní Lhoty, starostka
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Základní ‰kola v Dobré informuje …
…a jsou tu opět prázdniny!

Deset měsíců školního roku uběhlo jako voda.
Všem přejeme krásné prázdniny plné pohody, sluníčka, odpočinku a relaxace!
A v novém školním roce s mnohými opět nashledanou! … 

Za vedení školy, učitelský sbor a správní zaměstnance Mgr. Eva Brudíková 

Dobrý start budoucích prvňáčků do nového školního roku
„METODOU DOBRÉHO STARTU“
Začátek školní docházky je velkou událostí v životě každého dítěte i jeho rodiny.

Abychom odstranili obavy rodičů z adaptace jejich dítěte na školní prostředí, na-
bídli jsme jim a jejich dětem možnost pravidelných návštěv ve škole s obsahovou
náplní Metoda dobrého startu.

Metoda dobrého startu, kterou jsme zvolili, motivovala budoucí „žáčky“ k tomu,
aby se škola pro ně stala nejen zábavou, ale i zdrojem poznání. V období od

dubna do května 
se děti jednou týdně setkávaly v prostředí školy, poznávaly své paní učitelky,

ostatní vrstevníky i jejich rodiče, zvykaly si na kolektiv, navazovaly nové vztahy
anebo stmelovaly kolektiv. Pomocí písniček, her a mluvních cvičení rozvíjely řeč,
zábavnými cviky — jako je kresba a modelování — uvolňovaly ruku, pohybová cvi-
čení ve třídě a v tělocvičně sloužila k rozvoji psychomotoriky.

Závěrečná hodina „ Hry s medvídky“ znamenala roztomilou tečku programu.
V září se na vás, milí prvňáčci, těší paní učitelky Jiřinka a Katka.

Mgr. Kateřina Káňová
Mgr. Eva Brudíková

Projekt Holocaust 2008
Ve dnech 21.—23. května proběhly na naší škole projektové dny věnované Holo-

caustu. Zaangažovaní byli všichni žáci devátého ročníku. Cílem projektu bylo nejen
předat informace o tomto zrůdném období, ale formou netradičních výukových
metod vzbudit zájem o tuto problematiku a zejména vést žáky k toleranci, demo-
kracii a uvědomění si nebezpečí rasismu a předsudků. Vyvrcholením projektu byl
zájezd do koncentračního tábora v Osvětimi. 

Holocaust je slovo označující utrpení Židů za druhé světové války s cílem vyhubit
je. V širším měřítku je to označení snahy vyhubit celý národ. Od léta 1941 do května
1945 vinou zrůdné ideologie zahynulo přes 6 miliónů Židů. 

V úvodu projektu žáci zhlédli film Schindlerův seznam“ který mnohé nejen zau-
jal, ale hlavně vybídl k hlubšímu pochopení celého problému. V dalších hodinách
žáci získali základní informace o židovství, historii, koncentračních táborech Tere-
zín a Osvětim. Ve výtvarné dílně ztvárnili své pocity, a tak vznikla spousta hodnot-
ných výtvarných prací — ty nejzdařilejší poputují do Polska na výtvarnou soutěž.

V pracovní dílně nazvané Svědectví pamětníků žáci pracovali ve skupinách. Jed-
notlivé skupiny se seznámily s příběhy lidí, kteří „prožili a přežili“ holocaust. Pří-
běhy měly žákům na konkrétních lidských osudech přiblížit zvůli nacistického re-
žimu a ukázat jim, co vše může lidská bytost vydržet, a přitom neztratit svou dů-
stojnost. Pět různých příběhů žáci zpracovali na portfolia, doplnili o další infor-
mace o životě Židů za války, o holocaustu, o koncentračních táborech. Pracovali
s internetem a historickou literaturou. V závěru celého šestihodinového pracovního
bloku pak veškeré své zjištěné zkušenosti včetně příběhů prezentovali svým spolu-
žákům. Všem žákovským kolektivům se tento náročný úkol podařilo splnit, jejich
portfolia i vlastní prezentace byly velmi zdařilé. 
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Cílem projektu bylo utřídit si nejen informace a fakta, ale hlavně si uvědomit zá-
važnost tohoto tématu, fenoménu jménem Holocaust. Metody, se kterými se žáci
setkali, rozvíjí nejen myšlení, ale hlavně aktivitu s důrazem na úlohu prožitku, vcí-
tění se do konkrétní situace jiné osoby a citově se s ní ztotožnit.

Celý projekt byl z pohledu žáků hodnocen velmi kladně. Informace a pocity, se
kterými odjížděli do Osvětimi, byly pravdivé a upřímné. Za ty tři dny jsme to poznali
i my, neboť počáteční neinformované názory postupem času ustupovaly komplex-
nějším úvahám a detailnějším úsudkům.

V závěru ještě pár díků. Dík patří nejen žákům 9. ročníku ZŠ Dobrá, kteří svým
přístupem k tak závažnému tématu přistupovali svědomitě, ukázněně a zodpo-
vědně, ale také učitelům, kteří se s osobním zaujetím snažili dát žákům maximum.

Jitka Drabinová
Zmizelí sousedé v Dobré

Po celý školní rok se 6 žáků naší školy usilovně snažilo získat jakékoliv informace
o židovské komunitě žijící v naší obci. Práce to byla těžká, ale s pomocí zejména
pana kronikáře Vojkovského, se nám podařilo získat cenné informace. Na podzim
nás čeká grafické shrnutí, no a snad i veřejná prezentace. Za odpovědný přístup
a nasazení děkuji Ondrovi, Vaškovi, Míše, Klárce, Kamilovi a Lukášovi.

Zlehka se v myšlenkách přenáším do minulosti naší obce. Všední den na počátku
minulého století. Stojím před obecní hospodou, zdravím se s manžely Steinhaue-
rovými. Zvou mě na kafe, nabídku neodmítám. Sedíme u stolu, pomalu pijeme
kávu a debatujeme o dopadech Dreyfusovy aféry. Cestou k nádraží zaslechnu sirénu
linoucí se z Lichtensternovy fabriky. Konec směny. Lidé se rozcházejí do různých
stran. Míjím Arnolda Deuchta, handlíře s koňmi. Bezstarostně kráčí všední ulicí.
Jeho život bude ještě pár desítek let všední, bohužel v říjnu 1942 navždy vyhasne
v polské Treblince. Nořím se dál do svých myšlenek. Mám zde někomu říci o bu-
doucnosti? Mám právo měnit historii a osudy? Bylo by to vůbec k něčemu?

Jitka Drabinová

Přitažlivé pro žáky bylo prožít ve škole „indiánský týden“.
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Vedení obce přijalo nejlepší žáky
naší školy. Vynikajícím školačkám a
školákům se dostalo uznání a čekal
je slavností raut jako poděkování za
jejich celoroční píli a snahu. Pode-
psali se do pamětní knihy a obdrželi
malý dáreček a blahopřání od ve-
dení školy.

Na protější straně: „deváťáci“ vychá-
zející školu přejímají od starostky
Alice Tancerové na památku odznak
naší obce.



Školu navštívila česká školní inspekce
Závěr roku je vždy pro všechny pracovníky školy a vzhledem k horkým dnům ji-

stě i pro žáky náročný. V letošním roce o to obtížnější tím, že se do školy nahlásila
kontrola.

Cílem inspekční činnosti bylo zhodnotit, zda má naše škola předpoklady pro na-
plňování nového školního vzdělávacího programu, zhodnotit program Dobrá škola
— dobrý start, zhodnotit výsledky dosahované školou ve vzdělávání a zhodnotit
rozvoj výuky cizích jazyků.

Tříčlenný tým inspektorů prostudoval vytvořený vzdělávací program naší školy,
základní dokumentaci školy školním řádem počínaje, pravidla hodnocení žáků,
plány práce, způsob provádění kontrolní činnosti, spolupráci s partnery školy, ús-
pěšnost žáků při vstupu do vyšších typů školy, projektovou výuku ve škole, v rámci
hospitační činnosti zhodnotila úspěšnost žáků ve vzdělávacím programu a zhod-
notila výuku cizích jazyků.

Závěrečné zhodnocení bylo pro nás všechny, kteří usilují o vytváření co nejlepších
podmínek pro vzdělávání našich žáků, radostné. Tým inspektorů vysoce ocenil ma-
teriální podmínky, které děti neškole mají, ocenil úsilí pracovníků o estetický vzhled
prostor školy, vyzdvihl podíl pracovníků školy o získávání finančních prostředků,
které se vkládají do odborných učeben, skříňkových šaten, školní družiny, školní jí-
delny.

Závěrečné hodnocení vysoce ocenilo kvalitu vzdělávacího programu Dobrá škola
— dobrý start, který byl označen jako příkladně zpracovaný. Jako příklad dobré
praxe — je to vůbec to nejvyšší ocenění — bylo označeno zapojení školy do oblasti
ekologické výchovy, jako příklad dobré praxe slouží projektové vyučování na prv-
ním i druhém stupni.

Byli jsme pochváleni za vysoké procento žáků sedmých tříd, kteří se z naší školy
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úspěšně dostávají na víceletá gymnázia. Způsob vlastního hodnocení školy a vnitř-
ního kontrolního systému vytvářejí předpoklad pro neustálé zvyšování kvality vzdě-
lávání.Ve zprávě bylo konstatováno, že vytváříme funkční a podnětné prostředí ne-
jen pro zdravé žáky, ale také pro děti zdravotně postižené. Vyučující byli oceněni za
snahu neustále se vzdělávat v oblastech moderních metod výuky a především v ob-
lasti cizích jazyků. Je potěšitelné, že pět vyučujících školy studuje nebo ukončuje
studium angličtiny na vysoké škole.V oblasti výuky cizích jazyků patříme mezi málo
škol, které se mohou pochlubit plnou aprobovaností ve výuce cizích jazyků.

Také spolupráce s partnery, jako jsou školská rada, Klub rodičů a místní sdružení
a spolky, je na vysoké úrovni.

Na základě rozhovorů se žáky, pracovníky školy a vyhodnocených dotazníků, ve
kterých se měli možnost vyjádřit i rodiče žáků, školní inspekce ocenila pozitivní
a bezpečné klima podporující zdravý fyzický i psychický vývoj žáků. Všichni za-
městnanci — uvádí inspekčí zpráva — vytvářejí příkladné podmínky k aktivnímu
učení, získávání praktických dovedností a k rozvoji individuálních schopností,
možností a dovedností žáků.

Nezastíráme, že máme z takového hodnocení velkou radost. Několik roků se sna-
žíme o co nejlepší výsledky a dobré jméno školy na veřejnosti, snažíme se vybavit
naše žáky k tomu, aby byli v dalším životě úspěšní. Je vidět, že se nám to daří.

Mgr. Eva Nováková, ředitelka školy

Končí školní rok
Školní rok 2008/2009 probíhal ve znamení školské reformy — v 1. a 6. ročníku

pracovali vyučující a žáci podle školního vzdělávacího programu Dobrá škola — do-
brý start. První rok ověřování ukázal, že program byl sestavený dobře a že žádné zá-
sadní změny v něm tvůrci — učitelé ZŠ Dobrá — nemusejí dělat. Děti učící se podle
osnov ŠVP v 1. ročníku prošly zajímavými vyučovacími projekty, ať to byl projekt
Kamarád, jehož cílem bylo navázání kamarádských vztahů mezi dětmi, vytvoření
přátelského prostředí v nově vznikajícím kolektivu 1. třídy, nebo Pasování prv-
ňáčků, které již tradičně přilákalo velké množství diváků. Tento projekt byl letos
koncipován tak, aby rodiče dětí lépe porozuměli vzdělávacímu programu, jeho filo-
zofii a způsobu, kterým jsou dnešní žáci vedeni k získávání vědomostí, nových po-
znatků a jejich aplikace do života.

Do 6. ročníku přichází vysoké procento žáků z okolních spádových škol. Pro jejich
snadnější adaptaci pořádá škola sžívací kurzy. Zde se stmeluje třídní kolektiv, děti
se učí spolupracovat, pracovat v týmu, navzájem spolu komunikovat. A právě na
těchto metodách je postaven dnešní vyučovací proces. Z adaptačního kurzu žáci
rovnýma nohama vstoupili do vyučování, kde pro ně učitelé připravili řadu vzdělá-
vacích projektů, které propojovaly různé vyučovací předměty. Jmenujme některé
z nich — Pohádky různých národů, Noc s židovskými legendami, Tradicemi a zvyky,
Život v naší obci, Les v našem prostředí, Pravěk napříč předměty, Řecko a bohové.
Projekty byly postaveny na moderních aktivizujících výukových metodách, při kte-
rých děti nenásilnou formou vyhledávají a třídí informace, uvědomují si, které už
znají a které jsou pro ně nové, učí se zásadám ekologického myšlení, učí se respek-
tovat lidi s odlišnou vírou a jiným způsobem života.

O všech zajímavých projektech se můžete dočíst ve výroční zprávě o činnosti Zá-
kladní školy Dobrá, která v posledním červnovém týdnu bude součástí školních we-
bových stránek. Pokud se chcete o škole něco více dozvědět, zcela jistě po jejím pře-
čtení budete mít přehled o tom, co všechno se během jednoho školního roku ve
škole uskutečnilo.

Mgr. Alena Stuchlíková, zástupkyně ředitelky školy



Odpoledne plné krásn˘ch záÏitkÛ na zahradû
Matefiské ‰koly Dobrá

Je pátek 20. června — den, kdy děti naší mateřské školy společně se svými rodiči
a sourozenci strávili krásné odpoledne na zahradě mateřské školy — oslavili jsme
„DĚTSKÝ DEN“.

Letos se „Den dětí“ obzvlášť vydařil. Přálo nám slunce — příjemné počasí.
Ještě před samotným dováděním našich dětí nás mile překvapili členové oddílu

„JUDA“ a předvedli nám cvičení na žíněnkách. Všichni přihlížející obdivovali jejich
nebojácné akrobatické dovednosti, zejména u těch nejmenších, jelikož cvičily také
děti z naší mateřské školy.

Pro děti jsme letos zorganizovali zcela nový zábavný program plný soutěživosti,
tvořivosti a pohybových aktivit:

— děti se vyřádily na velké trampolíně
— skákací hrad, atrakce Bunsee Running
— nafukovací balonky
— peškový turnaj

Také na zklidňující, soustředěnější činnosti jsme nezapomněli. Svou dovednost si
děti prověřily střelbou ze vzduchovky na cíl a na střelnici „AIRSOFT“.

Hladem a žížní nikdo netrpěl. Děti dostaly párek k opékání a osvěžující nápoj.
Ve stánku s občerstvením mohli rodiče dětem zakoupit koláče a různé laskominy.
A dospělí? Ti mohli žízeň uhasit čepovaným pivem.
Ohlas rodičů dětí naší mateřské školy, ten byl velice pozitivní a všichni byli na-

dmíru spokojeni.
Děkujeme rodičům, kteří nám s organizací této akce pomáhali — paní Hromjá-

kové, paní Provazníkové, paní Žitníkové, paní Zárubové, panu Kráskovi, paní Karás-
kové, panu Pohludkovi, panu Kubíčkovi, panu Chrobokovi a manželům Kociáno-
vým.
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Velký dík patří sponzorům — manželům Kwaczkovým za občerstvení, Ing. Jiřímu
Carbolovi za dětské atrakce a paní Romanidisové. Alena Gongolová, učitelka

Pěkné páteční odpoledne
připravili dětem naší Mateřské školy v Dobré členové Klubu veteránů Havířov pan

Konečný a spol.
Děti si prohlédly džípy, mohly si vyzkoušet, jak se v nich sedí, dokonce viděly ba-

zuku. Velkým zážitkem pak byla jízda veterány přes Dobrou.
Moc děkujeme M. Lalochová, učitelka

Plán Klubu seniorÛ na III. ãtvrtletí 2008
16. 7. středa Výlet Ostrava — ostravský hrad. Odjezd vlakem z nádraží Dobrá 10.15

hodin
30. 7. středa Výlet na Ostravici — program dle počasí. Odjezd z nádraží ČD Dobrá

8.15 hodin
13. 8. středa Návštěva archeoparku Chotěbuz–Podobora. Odjezd z nádraží ČD

Dobrá v 9.40 hodin do Českého Těšína
27. 8. středa Odjez do Frýdku vlakem v 14.15 hodin, pak autobusem do Hájku. Na

zpáteční cestě návštěva Mariánské baziliky na mši svatou v 18 hod.
10. 9. středa Opékání klobásek v Kačabaru v 15.00 hodin.

Plán programu na IV. čtvrtletí 2008
24. 9. středa Poruba — návštěva zámku. Odjezd a další podrobnosti budou upřes-

něny dodatečně. 
Prosím sledujte vývěsní skříňku! 
Klubovna v letních měsících mimo program nebude přístupná.



Plán práce na druhé pololetí 2008 ZO ČZS Dobrá
Dne 26. 7. 2008 v 9 hod. provede názorný letní řez ovocných dřevin na svazové

ovocné zahradě v Dobraticích tato ukázka je pořádána ve spolupráci s místní zá-
kladní organizaci Českého zahrádkářského svazu Dobratice. Podrobnější infor-
mace na tel. č. 724 292 957

Své výpěstky představíme na výstavách v kolekci Územního sdružení Frýdek–
–Místek konané ve dnech 13. 9. až 15. 9. 2008 v Bazilice na nebevzetí Panny Marie
Frýdek a 19. 9. až 21. 9. 2008 v Ostravě na Černé louce.

Pořádá tradiční výstavu ovoce a zeleniny ve dnech 27.—29. 9. 2008 se soutěží
o nejkrásnější jablko výstavy z Dobré. Tato soutěž je volně přístupná všem. Uvítáme
jakýkoliv výpěstek.

Za ZO ČZS Dobrá, předseda Čestmír Jež

Změna ordinačních hodin dětského střediska Dobrá —
MUDr. Iva Kučerová

10. 7.—04. 8. 2008
11. 8.—15. 8. 2008
Po, út, čt, pá 07.30—9.00 hodin
St 14.30—16.00 hodin 

Fotbalové soustfiedûní doberské pfiípravky
s Miroslavem Matu‰oviãem

Od pátku 6. do neděle 8. června 2008 uskutečnila fotbalová přípravka TJ Sokol
Dobrá soustředění pro svých 34 borců s bohatým programem v Penzionu Mostař na
hřišti TJ Sokol Lučina s fotbalovou celebritou nejvyšší úrovně panem Miroslavem
Matušovičem — aktivním hráčem AC Sparta Praha a bývalým hráčem FC Baník Os-
trava. Celé soustředění bylo v duchu přípravy a zvládnutí fotbalových technik, zvý-
šení fyzické kondice, taktických návyků a v neposlední řadě, také navýšit lásku k fot-
balu, který je a vždy bude sportem číslo jedna. V době, kdy končí fotbalová sezóna
se nám podařilo dostat do všech dětí hodně zážitků spojených s fotbalem a dou-
fáme i natěšení na další sezónu, kdy jistě přibudou další posily do našeho kolektivu
fotbalové přípravky.

Hned první den na odpoledním tréninku, kde byli již borci z Dobré rozděleni tre-
néry do klubů jejichž název si zvolili sami (Real Madrid, Manchester United, Chel-
sea, Liverpool a FC DC), prožili chlapci a děvčata trénink zaměřený na práci s mí-
čem v pohybu za přítomnosti Miroslava Matušoviče. Všichni trenéři přípravky
uskutečnili pro své „kluby“ odlišný trénink s možností konzultace s ligovým hrá-
čem, což bylo velmi přínosné a jak sám při samotném ukončení Mirek Matušovič
řekl „Vaše tréninkové pojetí se mi líbilo, bylo to velmi zajímavé, ať už rozčlenění tré-
ninku po celém hřišti, kdy v malých skupinkách se věnujete dětem individuálně, tak
také ta práce s míčem v pohybu, která je velmi důležitá pro mladé nadějné fotba-
listy“.

Doberská přípravka doplněná dívčím fotbalovým oddílem vedená paní Jitkou
Drabinovou — učitelkou ZŠ Dobrá, měla v programu soustředění nejen fotbal, ale
také různé soutěže a přednášky. Snad nejoblíbenější soutěží byla střelba vzduchov-
kou a soutěž v šipkách. Velmi pečlivě všichni sledovali velmi hezký a poučný výklad
odborníka na zbraně pana Vítězslava Moroze — pyrotechnika cizinecké policie ČR,
který přivezl na ukázku spousty zbraní, nejen z druhé světové války. Kluci i děvčata
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si mohli zbraně osahat, udělat si fotografii, shlédnout co dokáže dýmovnice a vy-
zkoušet si detektor kovů přímo na fotbalovém hřišti.

Sladkým zpestřením bylo také pozvání našich borců na svatbu, která se oslavo-
vala v Penzionu Mostař, kde jsme po vyfotografování s krásnou nevěstou a gratulo-
vání šťastného manželského života obdrželi pravé svatební koláče, cukroví a vý-
borný marcipánový dort ve tvaru automobilu, který dětem moc chutnal.

Soustředění bylo koncipováno tak, abychom natlačili do třech dnů co nejvíce zá-
žitků, proto nechyběl včasný ranní budíček již v 7.00 hod. Ihned po něm museli
všichni borci zvládnout běh v mírném tempu a kvalitní rozcvičení. Sobotní večer
však patřil fotbalovému utkání našich reprezentantů na EURO 2008, kdy zápas
shlédla doberská přípravka společně s trenéry. Nechyběla diskuze nad hrou obou
celků a prožitek radosti při vstřelení gólu Vaškem Svěrkošem — hráčem FC Baníku
Ostrava, se kterým se měla možnost přípravka z Dobré vidět jako VIP host na Baza-
lech 15. května 2008.

Po shlédnutí fotbalového EURA, všichni účastníci soustředění šli opět na hřiště,
tentokrát sehrát exhibiční utkání přípravky proti maminkám našich borců. Všem se
utkání moc líbilo a všem chutnaly skvělé opečené klobásy.

Celé fotbalové soustředění eskalovalo v neděli, kdy proti sobě nastoupili jednot-
livé kluby a sehráli několik utkání, ve kterých ukázali co se všechno naučili a že to
s fotbalem myslí vážně. Celé dokreslil pak ještě penaltový rozstřel za velkého zájmu
všech přítomných rodičů a rodin našich borců.

Při závěrečném slavnostním ukončení a vyhodnocení celého soustředění, přispěl
Miroslav Matušovič svým hodnocením tréninku, rozsáhlou autogramiádou a podá-
ním si ruky s fotbalistou, který hraje fotbal profesionálně na nejvyšší možné úrovni
(byl i v Brücknerově reprezentačním kádru ČR). Poté měli možnost všichni pří-
tomní v tiskové konferenci pokládat panu Matušovičovi otázky, na které vždy od-
pověděl s chutí. A že jich doberští měli docela hodně. Po rozsáhlém fotografování,
celků i jednotlivců celý realizační tým poděkoval fotbalové celebritě, s tím že se bu-
deme těšit na další spolupráci.

Pak všichni účastníci soustředění dostali Účastnické listy, dárky, sladkosti atd.
Nejlepším byly předány fotbalové míče a cyklistické láhve s podpisem Miroslava
Matušoviče, které věnovala paní Petra Vojtovičová (Nemocnice Třinec Podlesí) —
zdravotnice fotbalové přípravky.

Rádi bychom poděkovali všem sponzorům fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá, že
jsme mohli tak výjimečně krásnou akci uspořádat.

Děkujeme také fotbalistovi Miroslavu Matušovičovi za jeho profesionální přístup
a podporu při budování mládežnického fotbalu v Dobré.

www.fotbaldobrauf–m.blog.cz
Realizační tým přípravky TJ Sokol Dobrá

Doberská fotbalová přípravka vykouzlila tisíce dětských úsměvů
V sobotu 14. 6. 2008 se v Dobré na školním hřišti rozjasnili úsměvy stovce dětí při

konání charitativní akce fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá. Za účasti všech svých
malých fotbalistů přípravky, dívčího fotbalového klubu ZŠ Dobrá a spřáteleného
klubu — přípravky TJ Komfort Dobratice, přivítala Doberská přípravka Dětský do-
mov z ulice Na Hrázi ve Frýdku–Místku. Všechny čekal nejen kvalitní fotbal, ale také
skákací atrakce. Vynikající program byl doplněn také ukázkou zásahu dobrovolných
hasičů z Dobré. Kdo přišel určitě nezaváhal, vždyť vstupné bylo dobrovolné.
Všechny děti z Dětského domova dostaly dárky — plyšového kamaráda, ale i jiné
drobnosti a sladkosti jako vzpomínku na akci přípravky. Dále si všechny děti po-
chutnaly na skvělém obědě, který pro ně připravila paní Kwaczková v restauraci na
Sýpce. 
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Nejkrásnější však
byla radost, která ze
všech dětí přímo sr-
šela. Děkujeme všem
sponzorům a celému
našemu týmu, bez
kterých by se tak
nádherná fotbalově–
–charitativní akce ne-
uskutečnila.

Děkujeme také sta-
rostce obce Dobrá
paní Alici Tancerové
za podporu celé akce
a také rodičům Ha-
daščokovým, Alexo-
vým a všem, kteří se

podíleli na této
skvělé akci pro
děti. 

Všichni účast-
níci akce dostali
nádherné Účast-
nické listy fot-
balové příprav-
ky z Dobré.

S pozdravem
realizační team

fotbalové pří-
pravky Tělový-

chovné jednoty
Sokol Dobrá 

V galeriii najdete na 167 krásných okamžiků této sportovně charitativní akce.
www.fotbaldobrauf–m.blog.cz

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCE
Zveme všechny milovníky sportu a dobré zábavy na již tradiční turnaj v nohej-

balu, který se koná 19. 7. 2008 od 9.30 hodin na hřišti před Sýpkou
dále na

2. ročník plážového fotbálku u Zanzibaru — 9. 8. 2008.
Přijďte podpořit naše borce, ale hlavně se dobře pobavit.

Zve předseda sportovní komise René Křižák
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POZVÁNKA na letiště Pobeskydského aviatického klubu ve Frýdku–
Místku
na VIII. ročník Setkání obřích modelů letadel na letišti Místek Bahno, která se koná
2. a 3. srpna 2008.

Program: 
Sobota 2. 8. 2008 10.00—09.30 Zahájení

10.00—12.00 Letové ukázky rádiem řízených modelů
12.00—13.00 Letový provoz ULL letadel
13.00—18.00 Letové ukázky rádiem řízených modelů
18.00 Letový provoz ULL Letadel

Neděle 3. 8. 2008 10.00—14.00 Letové ukázky rádiem řízených modelů
14.00 Oficiální ukončení programu setkání obřích

modelů 
14.00—18.00 Letový provoz ULL letadel

Občerstvení zajištěno přímo na ploše letiště.
Info: www.volny.cz/pakfm • e–mail: pakfm@volny.cz

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

Roste zájem dětí o judo.
V průběhu uplynulého školního roku jsme zaznamenali zvýšený zájem o trénink

juda především u předškoláků a žáků prvních tříd základní školy. Potěšitelný je také
příliv dalších dětí z okolních obcí, které se do budoucna mohou stát žáky naší zá-
kladní školy. Na trénink do Dobré přijíždějí pravidelně děti z Dolních Domaslavic,
Dobratic, Pražma, Panských Nových Dvorů, Vyšních a Nižních Lhot, Nošovic a dal-
ších obcí. V současné době se tréninků aktivně zúčastňuje téměř 70 dětí. 

Úspěch na „Konam Cupu“.
Posledního významného turnaje před koncem školního roku se v Ostravě zúčast-

nili Vít Jerglík a Václav Mališ. Oba borci předvedli v konkurenci Polských judistů
a výběru kraje kvalitní výkon a obsadili medailové pozice, když Vítek vybojoval ve
své kategorii zlato a Vašek stříbro.

Trenérka Prőllová sbírala inspiraci v Chorvatsku.
Trenérka Pavla Prőllová se v rámci své krátkodobé dovolené zúčastnila tréninku

na JC STUDENT Split, kde se setkala s trenérem mládeže Igorem Chvaličem. Oba
trenéři si navzájem vyměnili zkušenosti v práci se školní mládeží. Doberská tre-
nérka zde získala zajímavé materiály týkající se rozvoje technické a fyzické zdat-
nosti mladých sportovců.

Letní tábor v Dolní Lomné.
Letního tábora v Dolní lomné se letos zúčastní přibližně 60 dětí, převážně členů

oddílu juda, jejich sourozenců ale i dalších dětí z Dobré a Okolí. Pro všechny děti je
připraven pestrý a bohatý táborový program, který je tématicky zaměřen na poli-
cejní práci. Děti se zde formou her seznámí s prací příslušníků české policie.

Na chvíli se z nich stanou vyšetřovatelé, kriminalističtí technici, dopraváci, hlíd-
ková i pořádková služba. Někteří z nich navštíví lejzrovou střelnici, specializované
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pracoviště zásahové protiteroristické jednotky a kriminalistické techniky. Všichni se
pak zúčastní velkého množství zajímavých sportovních a společenských aktivit. Ne-
bude chybět karneval a velký táborák.

Judisté dětem.
Sportovní klub juda z Dobré patřil k hlavním partnerům mateřské školy při pořá-

dání dětského dne na kterém se v krásném počasí dobře bavili nejen nejmenší děti,
ale také jejich rodiče. Kromě ukázky svého sportu se judisté postarali o další
atrakce. Největší úspěch sklidila trampolína na níž si zaskotačily snad všechny zú-
častněné děti a dokonce někteří rodičové. Skotačící děti dali na sobě znát talent pro
sport. Vždyť již dnes navštěvuje tréninky juda sedm dětí z mateřské školky. 

Vyhodnocení sportovní třídy.
V pondělí 23. června se sešli žáci sportovní třídy 5. B se svými rodiči na závěreč-

ném vyhodnocení. Setkání se zúčastnili také třídní učitel Mgr. Veselka který podě-
kovala za vzornou reprezentaci nejúspěšnějším žákům a také Lukáši Janulkovi ze
6. B. Ten na letošním mistrovství republiky vybojoval stříbrnou medaili a společně
s dalšími žáky školy byl pozván ke starostce obce. Nejúspěšnějším judistou třídy byl
vyhodnocen Václav Mališ, který se nominoval na mistrovství republiky a patří k nej-
lepším mladším žákům kraje.Vedoucí školního kroužku Luděk Kubíček připomněl
také výrazný podíl judistů na výsledcích různých sportovních přeborů pořádaných
v rámci rezortu školství. 

poř. jméno výhry body poř. jméno výhry body
1 Václav Mališ 39 94 6 Michal

Gomola 20 45
2 Adriana Skotalová 28 81 7 Nikola

Vojtovičová 17 41
3 MarieDužíková 22 72 8 David Pavelek

17 38
4 Dominik Kuča 23 62 9 Natálie Jezior-

ská 7 20
5 Sabina Braneacová 13 48 10 Petr

Mališ 1 16
JUDISTÉ PŘEJÍ VŠEM DĚTEM A MLÁDEŽI LETNÍ PRÁZDNINY PLNÉ
KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ, RADOSTI A DOBRODRUŽSTVÍ.
PO PRÁZDNINÁCH „NA SHLEDANOU“

První trénink ve čtvrtek 4. září 2008 — přípravka a nábor v 16.30 hod., pokročilí
a sportovní třída 17.30 hod.

Na na‰í trati pfied 120 lety
V minulém čísle Zpravodaje jsme si připomněli zprovoznění železnice

v Dobré před 120 lety. Co se ještě v té době psalo kupříkladu v novinách o naší
trati? Z tehdy platného jízdního řádu je patrné, že přes Dobrou jelo denně šest
vlaků, jen pro zajímavost: ve 3.50 do Těšína, 8.35 do Těšína, 11.02 do Frýdku,
14.56 do Frýdku, 15.23 do Těšína a 20.44 do Frýdku. Tradovalo se, že jízdy vlaků
byly tak přesné, že si lidé podle nich seřizovali čas na svých hodinách.
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Redaktor Novin Těšínských si v létě roku 1888 stýskal: „Křiklavá nespravedl-
nost na nové dráze. Takové se dopustila koncesovaná dráha severní kojetín-
sko–bílská, jež vede úplně krajem slovanským, avšak chová se k němu drze! Ze
všech stran docházejí trpké  stezky o naprostém odstrkování našeho jazyka. Na
všech stanicích ze všech stran jsou jen německé názvy — Dobrau, Hnoinik,
Roppitz“ (více stanic na dráze z Frýdku do Těšína nebylo). 

Snad nás budou zajímat i drobnosti kolem nové dráhy a z okolí i ze světa.
• Zavedením pravidelného provozu na trase Kojetín—Bílsko přineslo zrušení

koňmi taženého poštovskému dostavníku z Frýdku a Místku do Těšína.
• Prvním v úřadu přednosty stanice (Stationsvorstand) v Dobré byl Adolf Pro-

ske, který se prvně vzpomíná v roce 1893. Toho roku měl 52 let, byl narozený ve
Vídni, katolík a bydlel v Dobré.

• Je nařízeno, „aby jízdní lístky (jízdenky) byly označeny cenou ve stříbře
včetně poplatku z dovozného z té které stanice, pro kterou byl lístek koupen.“
Dosud cena na jízdence nebyla samozřejmostí. Tytam jsou doby, kdy zřízenec
na lístek papíru napsal ocelovou špičkou úhledně, jak bývalo pravidlem, kde
cestující nastoupil a kam má zaplaceno, vyhledal cenu ze vzdálenosti pro po-
žadovanou třídu, posypal posejpátkem a vyinkasovav peníze, upozornil, že lís-
tek je ještě mokrý, aby jej dotyčný nerozmazal.

• Vlakům se říkalo „ancikrist“, neměli ho rádi, protože bral sedlákům zaroby,
výdělky za povoznictví, furmanství. Také přinášel neštěstí: Například už při
stavbě budovy ústředního nádraží v Těšíně spadl 9. června z rána zaměstnaný
zde dělník z lešení do sklepa a zůstal mrtvý na místě ležeti. Další: Osobní vlak,
přijíždějící z Ostravy 27. června po poledni, vrazil na nádraží frýdeckém do ná-
kladního vleku k odjezdu připraveného, vymrštil prudkým nárazem tři vagóny
z kolejí a těžce je porouchal, kdežto parostroj jen nepatrně byl poškozen.

• Lidé naříkají na nový jízdní řád ve Frýdlantě, poněvadž jízda z Ostravy do
Frýdlantu trvá pro přestup ve Frýdku 4 a půl hodiny. 

• Celý svět žije toho téta železnicí. Jiného jako by ani nebylo. O zahájení pro-
vozu na „zakaspické dráze ruské“ informují naše noviny zprávou na půl novi-
nového sloupce (55 řádků), o dráze do Samarkandu na oslavu carovy koruno-
vace celý článek, ačkoli je tato dráha nedokončená a má být nejdelší na světě
vedoucí Turkestánem a Fergenonem až na čínské hranice. Také Afrikou si to su-
pěl první vlak. — O naší nové železnici je v novinách jen pár řádků…

Takto vypadala loko-
motiva jezdící mezi
Frýdkem a Těšínem
v roce 1894.
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60 let na‰í matefiské ‰koly
Velký bilboard na škole nás upozorňuje, že si letos připomeneme sté výročí

postavení naší „vysoké“ školy u silnice a 30 let nové školy. K těmto událostem
budou články v podzimních číslech Zpravodaje, nyní si připomeneme ne méně
významné výročí — 60 let mateřské školy.

První zmínka o záměru zřídit mateřskou školu v Dobré je z roku 1939. Tehdy
byl učiněn zápis, že „k žádosti z Prahy zřídit v naší obci mateřskou školu usne-
seno sděliti, že v dohledné době obec nemůže zříditi tuto pro nemožné opat-
ření a vhodné místnosti“. Pravý důvod bylo ovšem jiný, obava, že by mateřská
škola naše děti od nejútlejšího dětství odnárodňovala.

První poválečný předseda národního výboru se vyjádřil, že věc mateřské
školky „je nutné řešit“. Víme, že bylo pro mateřskou školu vytipováno č. p. 231
(pozdější národní výbor — dnes mj. večerka p. Romanidise), „budova je určena
pro mateřskou školku“, píše se doslovně. Byla však do ní umístěna kancelář ná-
rodního výboru a nic se nedělo, jak víme ze žádosti žen všech čtyř politických
stran (z roku 1946), aby se národní výbor postaral o zřízení mateřské školky.
„K tomu bylo sděleno, že toto dávno chce obec uskutečnit.“ K tomu bylo schvá-
leno zřídit na Pospíšilovicích obecní kancelář po vystěhování nájemníků.

Místnost se konečně uvolnila v roce 1948 v „dělnickém domě“ na sokolském
hřišti (č. p. 431 — dnes doberská palírna). Tehdy byl učiněn tento zápis: Školní
rok byl zahájen slavnostně, avšak pro epidemii dětské obrny až ve čtvrtek 30.
září 1948. Pravidelné školní vyučování bylo zahájeno v tento den na všech ško-
lách, i v naší nové, mateřské. Peníze na stavbu nové školy i školky se pečlivě
střádaly, přispívaly spolky, strany i továrny (Válcovny plechu) a na sbírky ply-
nuly i z dobročinných akcí, jako třeba z dětských radovánek.V jakých podmín-
kách se tehdy ve školce učilo, vypoví zdůvodnění objednávky materiálu z roku



18

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

JE VÁM HORKO? JE VÁM ZIMA? PRO VÁS JSME TADY!

montáž — servis — prodej
klimatizací a tepelných čerpadel

do: rodinných domů bytových jednotek
kanceláří restaurací
novostaveb garáží
půdních vestaveb laboratoří
podniků obchodů
chat ordinací
čekáren servisů
sálů jídelen
podkroví barů

Dýchejte čistý vzduch, zbavený prachu, bakterií, alergenů a dalších škodli-
vých částic díky 5stupňové filtraci.
Sami si nastavíte teplotu, která vám bude vyhovovat. V létě se ochladíte,
v zimě se zahřejete. 
Plníme i autoklimatizace!

Zdarma vám změříme prostory a uděláme návrh klimatizace.

Jiří Závada Ondřej Závada
724 029 987 603 482 663

klimaracingteam@seznam.cz • • www.klimaracingteam.cz

1949: V mateřské škole bylo objednáno korkové linoleum. Na vrácence stojí:
„Pro malé množství, které máme k disposici, můžeme přidělit toto jen pro
hernu dětí. Dole je přípis perem: Urgovat linoleum i pro místnost pro hračky,
vesnice, bláto“… Stále se doufalo, že stačí nasbírat peníze, aby se stavba zapo-
čala. Stavba školy a školky však byla po roce 1948 vyřazena ze  seznamu důleži-
tých staveb. Místo nové školy byla postavena náhradní, dřevěná, a školka se
rozrostla o druhou budovu u nádraží. O tom je tento zápis: Protože dala rada
žen podnět k otevření druhé mateřské školy, byl za tím účelem zrušen a uza-
vřen hostinec u nádraží, kde se podnes říkalo U Cempírka. O druhém oddělení
rozhodla rada národního výboru 8. května 1950 a ještě téhož dne byla uzavřena
smlouva o zrušení pronájmu mezi majitelem budovy č. p. 278 Františkem Kru-
sem, a Družstvem cestující veřejnosti, která měla v tomto domě pronajaty ně-
jaké pokoje. Nová budova mateřské školy byla otevřena až v roce 1968.
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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

ZANZIBAR přijme na hlavní pracovní poměr — pizzaře — pizzařku!
Nástup ihned! Praxe není nutná, zájemce zaučíme.

Možno i na poloviční úvazek.
Info na tel. č. 603 500 124
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Dobrá 230, budova OÚ
Pedikúra, manikúra 

Soňa Lišková, tel. 728 455 046

NOVĚ Aplikace umělých nehtů 
(gel do UV lampy)

Francouzská manikúra, ozdoby, malování na nehty

Kosmetické služby
Mgr. Pavla Konůpková tel. 606 223 062

Lifting — nová technika masáže obličeje
— vyhlazuje vrásky,odplavuje odpadové látky, aktivuje výživu
— kůže, mírňuje svalovou únavu

Malování hennou

— prastará a velice oblíbená metoda zdobení těla, především rukou
a nohou

— k malování se používají přírodní barviva

— je oblíbená hlavně během léta. Velmi se podobá pravému tetování

— namalovaný motiv vydrží 2—4 týdny, cena se odvíjí od náročnosti
a velikosti obrázku

Telefonické objednávky: Kateřina Konůpková, 724 448 860 

* * *

Kadeřnictví
Jarmila Pastorová tel. 737 449 992
Provozovna tel. 739 027 574

Otevřeno denně Čtvrtek 8.00—07.00
Čtvrtek 9.30—17.00
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Dobrá 231 (naproti rest. U Oráče) Provozovatel:
Mgr. Pavla Konůpková

mobil: 606 223 062

NOVĚ
Zuzka Ferencová

mobil: 775 034 361

„Ponúkam utrmácenej duši odpovede v sebapoznaní a vyčerpanému
tělu energiu v reflexnej masáži“ —
formou konzultácií, ale tiež písanou formou, osobným náhľadom,
prostredníctvom tokov energií 
— Harmonizácia tokov energiíi v dome
— Reflexná masáž chodidel, aj touto formou byť blízko človeku
— jako bytosti

Viac na  www.oknododuse.ic.cz

Těší se na Vás Zuzka, telefonické objednávky: 775 034 361



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 25. 7. 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


