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Zpravodaj

Účastníci II. ročníku Velikonočního turnaje žáků v kopané (k článku na straně 11).
— Starší přípravka TJ Sokol Dobrá je 3. v okrese Frýdek-Místek. Z celkem 23 při-
hlašených týmů obsadila 3. místo, které vybojovala s týmem FK Frýdek-Místek.

Ve škole proběhly již potřinácté malé maturity (k článku na straně 7).
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Turistick˘ informaãní systém obce Dobrá
Vážení spoluobčané,
v pondělí 20. dubna letošního roku se opět sejde zastupitelstvo obce Dobrá, které

bude mj. rozhodovat o přijetí dotace z operačního programu přeshraniční spolu-
práce Česká republika–Polská republika (administrátorem programu je zájmové
sdružení právnických osob Region Beskydy), ze kterého obec získala finanční pro-
středky ve výši 22 663 EUR na realizaci akce „Turistický informační systém obce
Dobrá“. Úspěšnou realizací se zvýší atraktivita naší obce nejen pro naše občany, ale
rovněž pro turisty. Služby jsou do budoucna zdrojem obživy mnohých z vás, které
útlum strojírenské výroby připravil o práci. Se stejnou myšlenkou již realizuje ob-
dobný projekt náš polský partner, polská obec Buczkowice.

Hlavní myšlenkou turistického systému je informovat nejen naše občany o krá-
sách, historii a zajímavostech míst a budov v obci. V obci budou zbudována dvě „vý-
chodiště“, jedno v centru obce a druhé na vlakovém nádraží, které budou informo-
vat o historické budově vlakového nádraží, o památnících světových válek a bustě
T.G.M. Další velké informační panely zmapují historii a současnost kostela sv. Jiří
a doberského školství. Menší informační tabule, v počtu 5 ks, seznámí návštěvníky
„stezky“ s historií arciknížecího hostince U Oráče, dále povedou jejich kroky k Ond-
rášově krčmě, bývalé panské sýpce, zaniklým doberským mlýnům a též k památ-
níku II. světové války v lokalitě Na Špici. 

Bohužel, muselo dojít k redukci původně plánované trasy, kdy jsme chtěli ukázat
mj. krásy lokality Na Vrchách, Kamenec a povodí Morávky, a to z důvodu splnění
podmínky, že umístění informačních panelů je možno pouze na pozemcích ve
vlastnictví obce, církve či jiných složek státu. Nic však nebrání tomu, pokud se vám
tento záměr bude líbit, investovat a rozšířit „stezku“ v budoucnu vlastními zdroji
obce či využít dalších vhodných dotačních titulů. 

Poutavé čtení na informačních panelech, které vás mile překvapí zajímavostmi
a historickými údaji, pro vás připravil náš kronikář Rostislav Vojkovský.

Je tedy nejvyšší čas zahájit fyzickou přípravu, abychom se na podzim při společné
procházce seznámili s krásami, zajímavostmi a historií naší obce. 

Bc. Alice Tancerová, starosta 

Budeme mít dûtské hfii‰tû!
Za obrovský úspěch považujeme realizaci dětského hřiště v prostorách multi-

funkčního sportoviště při ZŠ Dobrá. To, co se jiným nedařilo desítky let, se nám daří
pouze ve dvou volebních obdobích. Po třech létech snažení se o zajištění financo-
vání záměru, v letošním roce máme důvod slavit!

Není tomu tak dávno a neměli jsme v obci žádné sportoviště, které by mohly děti
bezpečně využívat a trávit zde účelně svůj volný čas. Děti z doberské základní školy
nás motivovaly a v roce 2006 jsme díky prostředkům z rozpočtu ČR nákladem 15
mil. Kč realizovali výstavbu Multifunkčního sportoviště, které již po tři léta všichni
hojně využíváme. Věková kategorie dětí do 12 let si však na své hřiště musela a ještě
malou chvíli musí počkat, ale ne léta, ale maximálně měsíce. 

Díky dotaci Moravskoslezského kraje, poskytnutou v rámci kompenzace za vý-
stavbu automobilky Hyundai, v celkové výši téměř 2 mil Kč, se nevyužívaná plocha,
naproti budovy správce hřiště, změní ve staveniště a pokud nám počasí bude přát,
během dvou měsíců zde bude stát „závodní dráha“ pro dětská vozidla – koloběžky,
trojkolky, autíčka a další vozidla, dvouramenná houpačka, pružinová houpačka
a hopsan, skluzavka, šplhací trojstěna Wooddstock a šplhací vybavení Kampala,
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houpačka se sedáky, cvičná stěna a lanovka pro velké odvážlivce, ale také domeček,
kam se mohou děti schovat před „rozběsněnou" babičkou a pískoviště ke stavbě
hradů a zámků, tak jak to umí jenom děti a jejich fantazie. Nezapomněli jsme ani
na doprovod! Maminky, tatínkové, babičky a dědečkové mohou spočinout na lavič-
kách, které pro ně připravíme, aby měli nad svěřenými ratolestmi pohodlný dohled.

Takže milá dítka, úprkem ke strojům, věnovat čas zlepšování jejich technického
a estetického stavu a na dětský den 6. června, poprvé a s hlasitým hurá do terénu!!! 

Bc. Alice Tancerová, starosta

Oprava mostovky lávky u Kačabaru
V průběhu měsíce května dojde k plnému uzavření lávky pro pěší u Kačabaru

z důvodu rekonstrukce a výměny mostovky, a to bez náhrady. Důvodem rekon-
strukce je již nevyhovující stav mostovky a též skutečnost, že soustavní nenechavci
mostovku ničí a demolují a tím vzniká riziko úrazu při průchodu lávkou. Stávající
mostovka bude v průběhu cca 14 dnů zcela vyměněna a pak bude užívání lávky ob-
noveno.

Prosíme všechny uživatele lávky o trpělivost a shovívavost, kdy realizační firma se
bude snažit o co nejkratší časový úsek úplné uzavírky lávky. Nenechavce, kteří nám
léta „odnášeli" dřevěná prkna stávající mostovky snažně prosím, aby své nenechavé
ruce tentokrát v klidu a pokoji zanechali, neboť bude-li se materiál při rekonstrukci
ztrácet, bude to znamenat prodloužení doby, kdy bude lávka mimo provoz.

O přesné době uzavírky vás budeme informovat prostřednictvím plakátů na ve-
řejných plochách a též upozorněním na každé straně lávky.

Děkujeme za spolupráci. Bc. Alice Tancerová, starosta 

Jak si vážíme investic ke zvelebení obce
Bylo nebylo, ale, bohužel, stalo se… Byl krásný nedělní den a naši občané si vyra-

zili na krásné hřiště u základní školy, které jsme zbudovali nákladem 15 mil. Kč
v roce 2006. Pan správce se o hřiště vzorně stará, protože si uvědomuje, že takové
hřiště nám mohou všichni závidět a také ví, že mnoho let zde v obci nebyl žáden
areál, který by sloužil dětem, dospělým, zkrátka všem. Hlídá a upozorňuje děti i do-
spělé, když porušují provozní řád. Děti si většinou dají říci, ale jakým příkladem
jdou dospělí občané? Bohužel, žádným nebo spíš odstrašujícím! 

Onu krásnou neděli byl mužský návštěvník upozorněn, že na hřiště je zakázán
vstup se zvířaty. Měl sebou pejska, který mohl ohrozit děti a znečistit prostranství
hřiště. Tento mužský návštěvník porušil obecně závaznou vyhlášku, což je přestu-
pek a také porušil provozní řád. A jaká byla jeho reakce, když byl správcem hřiště
a správcem obecního majetku na tento nedostatek upozorněn?

V klidu si sedněte, ať vás to neskolí, protože tento dospělý pán tvrdil, že neumí číst
ani psát! S úsměškem v očích se ptal: „Co se mnou uděláte, nemám ani občanku!"

Tentokrát mu to snad prošlo, ale pracovníci obce byli proškoleni a pro příště bu-
dou k takovým incidentům volat policii ČR, aby zakročila a hříšníci budou nemilo-
srdně pokutováni.

Jen abyste věděli, i když nebudeme jmenovat, takoví „borci reprezentují“ dober-
ský fotbal…

Úsudek si udělejte sami.
Bc. Alice Tancerová, starosta; Petr Prčík, správce hřiště;

Bohuslav Sikora, správce obecního majetku
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Pfiipomínáme!!
Podle obecně závazných vyhlášek č. 2/2006 a 3/2008, je každý občan povinen zdr-

žet se o nedělích a státem uznaných dnů pracovního klidu v době od 6.00 do 22.00
hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících
hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. 

Dále je možno spalovat suché rostlinné materiály v souladu se zákonem č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vždy od pondělka do soboty od
6.00 do 15.00 hod. Ve dnech státních svátků a dnech pracovního klidu je tato čin-
nost zakázána. Toto opatření je platné na celém území obce Dobrá.

Bc. Alice Tancerová, starosta

POZVÁNKA na oslavu SVÁTKU PRÁCE,
kterou pořádá Základní organizace KSČM Dobrá dne 1. května 2009 v 15 hodin

v restauraci na SÝPCE.
Zveme k poslechu dobré muziky, pivo zdarma, občerstvení zajištěno. V případě

nepříznivého počasí se oslava Svátku práce nekoná! Vstupné dobrovolné. Zvou po-
řadatelé.

Kulturní komise při Obecní radě Dobrá srdečně zve na 
Pietní akt k 64. výročí osvobození obce Dobrá v pondělí 4. května 2009 v 17 hod.

za účasti představitelů obce Dobrá u pomníku T. G. Masaryka a padlých před obec-
ním úřadem. Poté se projdeme k pomníčku rudoarmějců ve Staré dědině, kde bude
pietní akt ukončen.

POZVÁNKA na oslavu DNE MATEK,
která proběhne v neděli 17. května 2009 v 15 hodin v tělocvičně základní školy

Dobrá.  V bohatém programu vystoupí děti z mateřské Školy a žáci základní školy,
Pohoštění zajištěno. Zve kulturní komise rady obce Dobrá 

Jarní úklid rodinných domků
Vážení spoluobčané, opět přichází čas rozmístit velkoobjemové kontejnery pro

uložení nadrozměrného odpadu z vašich domácnosti. Upozorňujeme, že do těchto
kontejneru mrtvá zvířata, stavební suť, složky které obsahující nebezpečný odpad
(pneumatiky, oleje, zbytky barev, zářivky apod.) a odpad doutnající či dokonce ka-
palný, nepatří! Udržujte v okolí kontejnerů pořádek, dbejte, aby nedocházelo k pře-
plňování kontejnerů a mějte na paměti, že kontejnery jsou určeny pro všechny ob-
čany nikoliv pro odpad jedné rodiny!

Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá stanoviště vždy kolem 16.00 hod
a odváženy v ranních hodinách následující den.

11.—12. 5. U trati ČD naproti č. p. 281 (železniční přejezd na Špici)
U trati ČD naproti č. p. 463 (za autobusová zastávka na Špici)

12.—13. 5. Stará dědina před velkoskladem zeleniny( u pana Urbance)
Za mostem na Hliník naproti č.p. 181

13.—14. 5. U hřiště TJ Sokol
U bytovky č. p. 309 u dřevoskladu

14.—15. 5. U mostu na Skalici
U Kačabaru boční vjezd na hřiště Sparta

18.—19. 5. Stará autobusová zástavka na Skotni, bývalá cesta na Pazdernu
Autobusová zástavka U lesa (Křibíka)



19.—20. 5. Na Kamenci naproti č. p. 722
Směr F – M naproti č. p.146 ( u hřbitova)

20.—21. 5 K Nošovicím naproti č. p. 650
Směr Nošovice u vlečky do pivovaru

21.—22. 5. U hřiště ZŠ parkovací plocha ze strany od restaurace Na Sýpce
(dva kontejnery)

22.—23. 5 Na Vrchy u vodojemu
U studny — bývala cesta na Pazdernu naproti č. p. 184

Další rozmístění velkoobjemových kontejnerů připravujeme na začátek měsíce
října.

Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k životnímu prostředí v naší obci 
Ladislav Žurek, místostarosta 

Upozornění
Upozornění občanům že v lokalitách u Kříže před restauraci na Špici dojde v nej-

bližší době k přemístění kontejnerů na odpad od kříže do prostoru před železniční
přejezd, na pravou stranu ve směru od VUHŽ. K dalšímu přemístění kontejnerů do-
jde v oblasti Kamenec od  paní Hankeové do prostoru křižovatky u bývalého trans-
formátoru. Ladislav Žurek místostarosta

Finanční úřad ve Frýdku–Místku
doručil k veřejnému nahlédnutí, v souladu s ustanovením § 20 zákona číslo

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, Hromadný předpisný seznam o vyměření
daně z nemovitostí na rok 2009 pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště, sídlo, nebo
pouze nemovitost v obci Dobrá.

Do tohoto seznamu může poplatník nahlédnout (pouze na svůj výměr) na Obec-
ním úřadě v Dobré, kancelář č. 14 vždy v pondělí a středu od 8 do 12 a od 12.30 do
17.00 hodin a úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 a od 12.30 do 13 hodin. Předpisný se-
znam bude k nahlédnutí do 11.5.2009.

Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj vydává
NAŘÍZENÍ č. 1/2009 – mimořádná veterinární opatření k zamezení
šíření nebezpečné nákazy — katarální horečka ovcí.

Celé znění Nařízení je zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Dobrá a je
možné do něj nahlédnout v kanceláři č. 14, vždy v úřední dny, tj. pondělí a středa od
8—12 a 12.30—17 hodin.

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE…
Měsíce březen i duben probíhaly v základní škole ve znamení sportovních zápo-

lení, soutěží, olympiád, různých projektů, „Malých maturit"… Naši žáci dosáhli
pěkných výsledků.

Turnaj v košíkové
V úterý 24. března 2009 se žáci 8. a 9. ročníku naší školy zúčastnili pod vedením

pana učitele Mgr. Jiřího Šmahlíka turnaje v košíkové. Tento turnaj se konal v tělo-
cvičně 9. základní školy ve Frýdku–Místku a zápolilo zde celkem 5 mužstev.

5
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ZŠ Dobrá reprezentovali tito žáci: Vojta Vranay, Michael Novák, Ivo Peterek, Mirek
Bubík, Petr Krus, Lukáš Filák, David Polka, František Kendzior, David Bušo, Jiří Va-
něk a Vojtěch Gomola. Turnaj se hrál systémem „každý s každým, dvakrát po osmi
a na dva koše".

První zápas jsme hráli se 6. ZŠ z F–M. Nebyli jsme rozehraní — a tak to také vypa-
dalo… Nakonec jsme po urputném boji vyhráli 7 : 4.

Druhé utkání skončilo podstatně lépe…  už jsme se rozehráli — a bylo to vidět.
Zápas s frýdeckou 5. ZŠ jsme zvládli na jedničku. Vyhráli jsme díky dobré produkti-
vitě útočníků. Utkání skončilo 18 : 2 v náš prospěch.

Ve třetím utkání jsme měřili síly s 11. ZŠ. Byl to podstatně lepší soupeř než 5. ZŠ.
Porazili nás 30 : 4.

Poslední zápas jsme hráli s domácím týmem, tedy s 9. ZŠ. Zpočátku bylo utkání
vyrovnané, ale postupem času síly docházely a soupeř se každou minutou zlepšo-
val. Trenér dával šance také náhradníkům, kterým se však nepodařilo zápas zvrátit.

Nakonec utkání skončilo… ale to je přece jedno! 
Na turnaji jsme obsadili pěkné třetí místo.
Pan učitel Šmahlík turnaj zhodnotil takto: „Musíme uznat, že soupeři byli lepší.

Vždyť to byly sportovní školy! Berme to jako trénink. My se hlavně musíme soustředit
na street ball, který se koná v měsíci červnu."

Michael Novák a Vojtěch Vranay, žáci 9. D třídy
pod dohledem Mgr. Evy Brudíkové

Zeměpisná olympiáda 2009
Dne 18. března 2009 reprezentovali ve Frýdku–Místku naši základní školu tři žáci

v okresním kole zeměpisné olympiády. A vedli si výtečně!
Silvie Kielarová ze 6. B třídy obsadila v kategorii A 12. místo, Jan Muroň ze 7. B

třídy v kategorii B 7. místo a největšího úspěchu dosáhl Jakub Syřínek z 8. A třídy,
který v kategorii C skončil na 2. místě a zajistil si tak postup do krajského kola.

V každé ze zmíněných katego-
rií bylo našim zástupcům těž-
kými soupeři vždy dalších 30
žáků ze základních škol a vícele-
tých gymnázií z celého okresu.

Krajské kolo, z něhož do kola
celostátního postupuje vítěz
každé kategorie, proběhlo 14.
dubna 2009 v Ostravě.

Jakub Syřínek obsadil 9. místo
a nechal za sebou i studenty ně-
kterých víceletých gymnázií, což
je v krajském měřítku nepo-
chybně úspěch.

Všem našim výše jmenovaným
žákům blahopřejeme a děku-
jeme za předvedené výkony i za
čas, který přípravě na zeměpis-
nou olympiádu věnovali.

Mgr. Lukáš Kubiena
Jakub Syřínek — 2. místo v okresním kole a 9.
místo v krajském kole zeměpisné olympiády



Matematický klokan 2009
19. březen 2009 byl pro naše a další žáky v celé České republice dnem, kdy se za-

pojili do světové matematické soutěže. Účastnili jsme se soutěže Matematický klo-
kan, který má původ v Austrálii. Soutěž je určena žákům od 2. třídy až po maturanty.

Naši žáci byli zařazeni do kategorie Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet.
Cvrčci mohli získat maximálně 60 bodů, ostatní kategorie 120 bodů. Hodnocení

našich žáků v jednotlivých kategoriích:
Cvrček — 2. a 3. ročník: Karásková Renata 50 b, 3. A

Kaňoková Johana 49 b, 3. A
Horák Petr 42 b, 3. B

Klokánek — 4. a 5. ročník: Sikorová Barbora 77 b, 5. A
Feller Šimon 72 b, 5. A
Chroboczek Jakub 66, 5. A

Benjamín — 6. a 7. ročník: Polochová Nikola 69 b, 7. A
Holeksová Denisa 7. A, Březina Lukáš 7. C – 68 b
Mauler Jan 64 b, 6. B

Kadet 8. a 9. ročník: Otipka Václav 80b, 9. C
Provazník Martin 73 b, 9. D
Kisza Pavel 72 b, 9. C

Všem zúčastněným žákům děkujeme a úspěšným řešitelům blahopřejeme.
Mgr. Pavla Kupková

Malé maturity 2009
Již 13. rokem mohli žáci 9. ročníku ZŠ v Dobré složit svou první velkou životní

zkoušku — zúčastnit se projektu Malé maturity.
Den "D" byl stanoven na 16. dubna a na základě dobrovolnosti se přihlásilo 32

„deváťáků". 
Větší odvaha byla zaznamenána u dívek, i když snaha uspět byla patrná i u hochů,

kterých však bylo o něco méně.
Také v letošním ročníku přišly na řadu nejdříve povinné předměty — český jazyk

a matematika. Ke každé otázce byl připraven bohatý dokumentační materiál. 
Příklady z matematiky měly za úkol prověřit logické myšlení. Poté musel každý

žák obhájit svou seminární práci, kterou si mohl vybrat ze sedmi volitelných před-
mětů zeměpisu, dějepisu, chemie, přírodopisu, fyziky, informatiky a anglického ja-
zyka. Každý absolvent obdržel na základě podaných výkonů vysvědčení o složení
maturitní zkoušky. 

Klasifikace byla rozdělena do čtyř stupňů: 1. stupeň — vykonal perfektně
2. stupeň — vykonal velmi dobře
3. stupeň — vykonal dobře
4. stupeň — vykonal s problémy.

Projekt Malé maturity tak nabídl budoucím studentům možnost prožít novou ži-
votní situaci, vyzkoušet si jinou životní roli, ověřit si své schopnosti a dovednosti ,
poznat hranice vlastní trémy.

A jak vypadaly bezprostřední pocity z právě vykonané zkoušky? 
Vyčtete je z několika náhodně vybraných zápisů čerstvých absolventů.
* Ze začátku se mi třepaly ruce, ale u matematiky to už ze mě spadlo, nakonec to

bylo supr.
* Uff, už to mám za sebou ...
* Bylo to drsné, úplně jsem se zpotil.
* Když jsem si vybral otázky, tak jsem myslel, že umřu. Ale na konec to dobře dopadlo.
* Výpadky, hrůza, stress a totální okno. Katastrofa! Ale komise pomohla.

Mgr. Dana Kalníková
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Zima v na‰í matefiské ‰kole aneb aÈ mráz ãi zima,
nám je stále prima

Letošní zima v naší Mateřské škole Dobrá byla plná zajímavých akcí jak pro děti, tak
i pro rodiče.

Zde je krátký souhrn těch nejoblíbenějších:

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI
Ve čtvrtek 18. prosince se v jednotlivých třídách konalo již tradiční „Vánoční po-

sezení s rodiči". Děti si společně s paní učitelkami připravily program pro rodiče
v podobě dramatizace pohádky „O dvanácti měsíčkách“ a dramatizaci „Příběhu
o Ježíškovi“ či pásmo básniček, písniček a vánočních koled. Děti také společně s ro-
diči vyráběly vánoční svícny, kapříky. Za odměnu pak všichni společně ochutnali
vánoční cukroví, které děti upekly společně s paní učitelkami. V některých třídách
děti donesly vánoční cukroví, které doma upekly se svými maminkami a babičkami.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V měsíci lednu proběhla v prostorách tělocvičny Základní školy v Dobré další ob-

líbená akce dětí a rodičů — dětský karneval. O skvělou zábavu všech přítomných se
tentokrát postaral klaun Hopsalín, kterého děti znaly již z podzimních oslav MŠ,
a nutno říct, že děti výborně pobavil.

Také z reakcí rodičů vyplynulo, že se jim letošní karneval líbil.
O občerstvení se postaraly naše paní kuchařky. Společně s paní Muroňovou rov-

něž napekly velmi chutné domácí zákusky, po kterých se jen zaprášilo.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA
I letos měly děti naší MŠ možnost přihlásit se do lyžařské školičky, která probíhala

opět na Bílé.
První lekce začaly v prosinci, ale jelikož nám počasí nepřálo (poslední zbytky

sněhu nám roztály), zbývající část školičky proběhla až v únoru. Děti se ve školičce
naučily základům lyžování, které si ověřily na závěrečných závodech. Tyto závody
zvládly někdy s menší pomocí instruktorů všechny děti a odměnou pro ně byla me-
daile, ty nejúspěšnější získaly i věcné ceny. Těchto závodů se zúčastnili v roli diváků
také rodiče našich malých lyžařů.

Tolik tedy v krátkosti o tom, jak jsme b naší MŠ trávili zimu a už se určitě všichni
společně těšíme na první jarní hřejivé dny…

Mgr. D. Dvořáčková, učitelka MŠ Dobrá

DVOJNÁSOBNÝ MEDAILOVÝ ÚSPĚCH NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
JUNIOREK

První dubnový víkend se v Jičíně uskutečnilo Mistrovství České republiky juniorů
a juniorek v judo. Judo Dobrá zde reprezentovaly tři svěřenkyně trenérky Prölové,



které měly papírové naděje na dobrá umístění. Mistrovství republiky proběhlo za
účasti kompletní reprezentační špičky a v kvalitní konkurenci ve všech váhových
kategoriích. Sestry Nikola a Michaela Kesovy patřily ve svých váhových kategori-
ích k favoritkám na medailové umístění a Ester Vilčková po svých posledních vy-
stoupeních patřila zase k „černým koňům“ soutěže. Nikola Kesová se probojovala
do finále bez nejmenšího zaváhání. Tady však těsně podlehla své tradiční rivalce
Neužilové z pražských Vršovic a končila stejně jako vloni druhá. Její mladší sestra
ještě dorostenka nastupovala k zápasům s obrovskou trémou, což bylo znát také na
jejím výkonu. Přesto dokázala porazit starší a zkušenější soupeřky a v opravách se
probojovat až do boje o třetí příčku, kde nastoupila proti Říhové ze Štoly Praha,
které nedala šanci. Pro nadějnou mladou judistku je bronzová medaile z junior-
ského mistrovství velký úspěch a motivace do další přípravy. Obrovskou smůlu
měla Ester Vilčková, která si před vrcholovou soutěží hodně věřila. V boji o bronzo-
vou medaili s Tvrdou z Vršovic zcela ovládla průběh zápasu a před koncem vedla vy-
sokým bodovým náskokem na wazari. Velkou chybu udělala těsně před koncem
souboje když chtěla možná netakticky zvýšit svůj bodový náskok. Při provedení
techniky, ve které dosáhla hodnocení juko, si nepochopitelně upadla a prakticky si
lehla soupeřce do držení, které se jí stalo osudným jen několik vteřin před koncem
téměř vyhraného zápasu. Pro Vilčkovou bylo páté místo velkým zklamáním a ne-
šetřila na svoji osobu ostrou sebekritikou. „Dvě medaile si z juniorského mistrovství
vezeme poprvé, takže bych měla být spokojená. Ve výkonu děvčat však stále vidím
velké rezervy zejména ve fyzické kondici a z toho vyplývající neschopnosti zvrátit
vývoj zápasu v jeho druhé polovině. I přes smolně prohraný zápas mě svým výko-
nem mile překvapila Ester Vilčková, která dala pražským favoritkám jasně najevo že
mají důvod se jí příště obávat. Zhodnotila trenérka. 

Michaela Kesová přebírá medaili od
předsedy ČSJu. >>>>>>>>>>>>>>>

MICHAELA KESOVÁ,
ČLENKA UŽŠÍHO VÝBĚRU
ČESKÉ STÁTNÍ REPREZENTACE
PRO SVĚTOVOU OLYMPIÁDU
DOROSTU VE FINSKU
se zúčastní v posledním týdnu
dubna turnaje světové série v Tepli-
cích a následného reprezentačního
kempu. 

Mezinárodní turnaj v Opavě hostil v březnu 250 závodníků v žákovských katego-
riích. Naši potvrdili svoji dobrou připravenost ziskem devíti medailových umístění.
Nejlépe se vedlo Vojtěchu Bezručovi, který jako jediný vybojoval v kategorii starších
žáků zlato. Stříbro vybojovali ve svých kategoriích Skotalová, Jerglík, Marek Mě-
chura, Bacílková a Janulek. Bronz patřil Braneacové, Chlopčíkovi a Lukáši Měchu-
rovi. O týden později se naši nejmladší výborně předvedli na turnaji v Bohumíně,
kde Skotalová, Chlopčík a Polášek vybojovali zlato a Denisa Štěrbová po statečném
výkonu stříbro. 
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Trénujeme na školním — víceúčelovém hřišti.

Jarní tréninkové soustředění proběhne na rekreačním zařízení „Morávka" za vý-
znamného přispění pana Jana Matery od čtvrtku 30.4. do neděle 3.5.2009. Soustře-
dění se mohou zúčastnit v rámci zvyšování fyzické kondice také další děti a zájemci
z řad nečlenů klubu. Informace získáte na tel.č. 605513429. 

Letní tábor ve stylu „ CESTA KOLEM SVĚTA ZA 12. DNÍ " proběhne v areálu
PZKO v Dolní Lomné. Od 5. do 17. července 2009. Akce se mohou zúčastnit
také děti, které nejsou členy oddílu. Zatelefonujte si pro bližší informace.

Hledáme sponzora, který nám finančně přispěje na celkovou opravu vozidla
Ford Tranzit v hodnotě cca. 15 000 Kč. Budeme vděčni i za částečnou úhradu, která
by nám pomohla omezit čerpání finančních prostředků z provozních položek od-
dílu, určených především k zabezpečení tréninkové a závodní činnosti.

FOTBALOVÁ P¤ÍPRAVKA TJ SOKOL DOBRÁ INFORMUJE:
V pátek 20. března 2009 proběhl v nově zrekonstruovaných prostorách fotbalové

SPARTY v Dobré seminář pro všechny členy TJ Sokol Dobrá (přípravka–girls–žáci)
na téma čistých zubů. Seminář byl pořádán Michalem Schenkem studentem 3. roč-
níku oboru Zubní lékařství Lékařské fakulty UP v Olomouci a asistentky Markéty Le-
píkové studentky 3. ročníku Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, kterým děku-
jeme za výborný seminář a mnoho zdravotnických potřeb pro naše děti.
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Realizační tým se-
známil rodiče a pří-
tomné s TERMÍNOV-
KOU přípravky a girls,
zejména s fotbalovým
SOUSTŘEDĚNÍM pro
celou mládežnickou
základnu od školky po
žáky na Lučině v ter-
mínu od 30. 4.—3. 5.
2009 a možným Let-
ním fotbalovým kem-
pem. Všichni přítomní
dostali přihlášku na
soustředění a „Potvr-
zení o zdravotní způ-
sobilosti hráče". Toto
je nutné vyplněné
a potvrzené zákoným
zástupcem a lékařem
odevzdat svému trené-
rovi dle stanov ČMFS.
Toto potvrzení má
platnost 1 rok a bez
vyjímek jej musí mít
každý hráč. Děkujeme
za pochopení.

II. ročník Veliko-
nočního turnaje
o pohár starostky
obce Dobrá

V sobotu 11. dubna
2009 žila Dobrá opět
fotbalem nejenom na
Spartě, ale také na
hřišti s umělým povr-
chem. Proběhnul zde
Velikonoční turnaj,
tentokrát pouze pro
borce TJ Sokol Dobrá.
V kategoriích starší pří-
pravka–žáci–dívky se
zúčastnilo celkem 5
družstev, tedy 27 dětí
a v kategorii mladších
přípravek 3 družstva —
18 dětí. Svým pojetím
byl turnaj v přátelském
duchu domácích bor-
ců, zaměřený na vyrov-

(Nahoře:) Nikola Polochová v souboji s Jakubem Alexou. Dívčí
fotbal je v Dobré na vzestupu
Žáci TJ Sokol Dobrá bojují v sezóně 2008—2009 o postup!
(Dole:) Trofeje velikonočního turnaje
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nané souboje. Všech 45 účastníků turnaje však bojovali srdnatě a byli mnohdy
oceněni potleskem přítomných rodičů a prarodičů. Na tomto turnaji dostali mož-
nost zahrát si všichni v základní sestavě svého týmu a dokázat všem přítomným, že
fotbal hrát umějí a že to s ním myslí vážně. Zároveň to byl startovací turnaj do jarní
sezóny a zahájení tréninků pod širým nebem.

Celkem bylo odehráno 16 utkání na dvou hřištích. Bylo vstřeleno 53 gólů. Nejlepší
družstva byli oceněni pohárem starostky a medailemi za své umístění. Nechyběla
ani sladká odměna všem hráčům. Po turnaji byl penaltový rozstřel ve třech katego-
riích o plaketu nejlepšího střelce a sladkou odměnu od předsedy sportovní komise
obce p. Křižáka.

Účastníci turnaje dle výsledků
Mladší přípravka: 
1. místo — Daniel Valošek, Petr Hadaščok, Daniel Miarka, Lukáš Sikora, Miloš

Míček, Jiří Míček, Sabina Čížková 
2. místo — Lucie Čížková, Lenka Turoňová, Kamila Žvaková, Kristina Hrabcová,

Karin Kročková 
3. místo – Kryštof Velčovský, Patrik Juštík, Tomáš Valošek, Jakub Sklář, René Foks,

Denis Kovalčík

Starší přípravka, dívky a žáci:
1. místo — Hana Juštíková, Martina

Korenná, Bára Šimánková, Karolína
Skarková, Marek Pavlásek, Marek Špok

2. místo — Jakub Šaněk, Vojtěch Lepík,
Jakub Alexa, Martin Kantor, Jan Tesarčík

3. místo — Daniel Trčka, Tadeáš Bařina,
Simon Křižák, Bára Mikolášová, Pavla
Kupková, Daniel Saran

4. místo — Dominika Lepíková, Micha-
ela Řízková, Žaneta Hrabcová, Andrea
Klimšová, Nikola Polochová

5. místo — Martin Šimík, Tomáš Ko-
renny, Vojtěch Turoň, Petr Vojtovič, Petra
Pavlásková

Nejlepší penaltoví střelci:
Mladší přípravka — Patrik Juštík
Dívky — Žaneta Hrabcová
Starší přípravka a žáci — Jakub Šaněk

Děkujeme za všechny naše borce paní starostce Alici Tancerové, která má nad
tímto turnajem záštitu a přišla osobně mezi naše borce povzbudit jejich nasazení
a předat ceny. Děkujeme celému realizačnímu týmu přípravky za jeho nasazení při
pořádání turnaje /zdravotní dozor, vynikající občerstvení a organizace/ a správci
hřiště p. Prčíkovi za jeho profesionální přístup.

Fotografie z celého turnaje můžete shlédnout na www.fotbaldobrauf–m.blog.cz
Realizační tým fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá

Nejlepší penaltoví střelci se zástupci obce
Dobrá.
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Žáci TJ Sokol Dobrá bojují o postup!
Žáci vstoupili do jarních bojů s velmi nadějným týmem se kterým chtějí jediné —

POSTUP!

Výsledkový servis:
5. 4. 2009 — Písek—Dobrá 1:1 (Kopřiva). Sestava: Vláčil — Kisza, Vranay, Klimunda —

Nohel, Šebesta, Černý, Zářický (Knödl) — Štěrba, Gryžboň, Kopřiva
11. 4. 2009 Dobrá—Milíkov 3:0 (Kopřiva 2, Šebesta). Sestava: Vláčil — Kisza, Vranay,

Klimunda — Nohel, Šebesta, Černý, Zářický (Knödl) — Štěrba, Gryžboň, (Kantner), Kopřiva
18. 4. 009 Vendryně—Dobrá 0:13 (Šebesta 3, Kopřiva 2, Poloch 2, Štěrba 2, Vranay, No-

hel). Sestava: Vláčil — Kisza, Vranay, Gryžboň, Klimunda – Šebesta, Černý, Zářický –
Štěrba, Nohel, Kopřiva (Pavlásek, Knödl, Poloch)

Přijďte povzbudit a podpořit naše žáky, svými výkony si to jistě zaslouží.

Více informací o zápasech najdete na www.zacidobra.wbs.cz
Trenér žáků TJ Sokol Dobrá Roman Valný

Co si vãelky povídaly
Konečně je tu sluníčko a zdá se, že jaro opravdu po dlouhé zimě přichází. Šel jsem

okolo včelína a byť se to nesluší, poslouchám jak si včelky povídají: „Holky venku je
teplo, sluníčko hřeje, musíme se pustit do práce. Příroda se probouzí, ukazují se
první kvítečky a my nutně potřebujeme pyl pro výživu a rozvoj našich mladušek.

Některé půjdeme pro vodu, některé pro pyl a i trochu nektaru. Na jaře je nás
v úlech málo, ale s teplem nás přibude. Naše matka – královna už za den naklade
500 i více vajíček, ze kterých se vylíhnou larvičky a z nich mladé včelky – naše sestry.

A co nás teď čeká práce, ale my včelky jsme na to zvyklé a připravené, jinak by-
chom z toho dostaly vrásky.

Lidé se zřejmě mylně domnívají, že jsme tu jen proto, abychom jim nasbíraly
sladký a zdravý med. Ale že by neměli ovoce na zahrádkách, třešně, švestky, hrušky,
maliny a mnoho dalších je mnohdy ani nenapadne. A víte co je práce opylovat
všechny stromy, keře, kvítečka a byliny? Z jejich semen jsou živí ptáčci, z bylin se vy-
rábějí léky, aby jste vy lidi byli zdraví. To my včeličky uděláme rády pro vás.

A kromě medu nasbírat do úlu pyl, propolis, vyrobit mateří kašičku a vosk. To
všechno musíme stihnout a to je pěkná fuška.

Děláme to i pro vás lidi. Jak propolis, pyl a vše potřebné z čeho se dělají léky.
Kdyby jste chtěli vědět, na které nemoci jsou ty naše „produkty" užitečné, zeptejte
se našeho pána a on by vám to jistě ve vašem Zpravodaji sdělil, protože my včelky
lidské řeči někdy nerozumíme.

Chceme i letos nasbírat co nejvíce medu, aby zbylo i na výrobu medoviny. Strašně
nás mrzí, když někdy oknem vlítneme do kuchyně a na stole nevidíme sklenku
s medem. Zkuste se polepšit, dolámete to pro sebe i pro své zdraví.

Vždyť už ve starobylém Řecku byl med užíván jako povolený doping. Med vám
dodá novou energii, posílí vás a dodá chuť do života.

Tak když nás je 50 až 80 tisíc v jednom úlu, je předpoklad, že koncem května bude
náš pán vytáčet med. Ale on je hodný, stará se o nás a když bychom na zimu měly
málo medu, dodá nám cukr a je po starosti. V poslední době i nás včelky postihují
různé nemoci, ale nás pán nás léčí, abychom nezahynuly.

Slyšely jsme, že i obecní a městská zastupitelstva přispívají na naši léčbu, chceme
jim za to poděkovat. Někdy se na nás zlobíte kvůli našemu bodnutí, ale my jsme
malinké a jak se jinak máme bránit. Když vás píchne jedna z nás, berte to jako po-
zdrav, a když více, asi jste zapomněli dělat dobro a my vás na to upozorníme.
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Když máte v okolí nějakého včelaře a poprosíte ho, aby vám umožnil zúčastnit se
vytáčení letošního medu, určitě vám vyhoví. Vezměte s sebou i děti nebo vnoučata,
bude tu pro ně zajímavá podívaná. Například, jak se odvíčkovávají plásty s medem.
Určitě vám nabídne misku voskových víček s medem na žvýkání, je to účinná pod-
pora proti paradontóze a strávíte tak pěkné odpoledne.

Ještě bychom vám toho chtěly hodně povědět, ale to by Zpravodaj nestačil, tak
snad zase příště. A když nám budete letos fandit, nasbíráme medu, pylu, propolis
dostatek. Vy toho využívejte, ať jste zdraví a my slibujeme, že píchneme jen výji-
mečně a na pozdrav je zabzučíme.

To vám přejí včelky“ Za ZO včelařů v Dobré JUDr. Miroslav Dobeš

VáÏení spoluobãané,
Svaz tělesně postižených v České republice o. s., Místní organizace Dobrá děkuje

všem, kteří na nás nezapomněli.
Dne 26. března 2009 se konala Členská schůze, kde jsme za 89% účasti přivítali

představitele naší obce, starostku paní Bc. Alici Tancerovou a místostarostu pana
Ladislava Žurka.

Uctili jsme památku paní Leokádie Walczyskové a všech dalších členů, kteří již
mezi nás nikdy nepříjdou.

Zhodnotili jsme uplynulý rok 2008 a seznámili zúčastněné s rozpočtem a plánem
akcí pro tento rok 2009. Do diskuse se zapojili naši hosté, kteří nás informovali
o dění v naší obci a dostali jsme odpovědi na všechny obsáhlé dotazy členů.

Následovalo pohoštění, které díky pekárně pana Milana Hlisnikovského v hojné
míře ovoci paní Slávky Polákové a straně Nezávislých, bylo bohatší a pestřejší. Ze
srdce děkujeme.

K všeobecné spokojenosti rovněž přispěla tradičně 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 Floriánu Carbolovi za ochotu s jakou nás dlouhá léta přijímá, výbornou
kuchyň, čisto a vzornou obsluhu.

Do tomboly nám opětovně přispěli: Řeznictví a uzenářství pana Zdenka Carbola,
Potraviny pana Stanislava Romanidise, Obuv LM paní Evy Mojžíšové, Obuv paní
Jany Šulíkové . Dále na nás nezapomněli: paní Jana Březinová, pan Florián Carbol,
vedoucí Kačabaru pan Petr Blokša, z Pivnice „U Pantlíka“ pan ing. Slánský, Auto-
služby pan Mondem a pan Mlčák, paní Marcela Dužíková, paní Petra Pernicová,
Kara produkt s.r.o. paní Marta Karadečná, pan Miroslav Dobeš a ZDV Nošovice.

Náš svaz si moc váží Obecního úřadu Dobrá, Strany Nezávislých a všech podni-
katelů v naší obci i ZDV Nošovice, kteří dle možnosti bez váhání a s velkou ochotou
na naše aktivity každoročně přispívají. Všem výše jmenovaným patří ještě jednou
poděkování a velká prosba, aby na nás i přes veškeré potíže s podnikáním nezapo-
mněli a zachovali nám dosavadní přízeň i v příštích létech. Děkujeme také vám, milí
členové, kteří jste do tomboly přispěli, udělali si čas a připravili nejedno překvapení.

Děkujeme paní Karle Blahutové za překrásně nazdobené dorty, paní Stanislavě
Hranické za beránky, které svítily jak sluníčka, paní Ludmile Janíčkové za perníčky jak
z krajky a panu Josefu Karáskovi za balíčky, které byly ozdobou velikonočních stolů.

Děkujeme paní Aničce Nitrové, bez které by vaječina nebyla jak má být. Děku-
jeme našim obětavým chlapům, kteří za každého počasí zajišťují uzení párků, panu
J.Kesovi, panu Vilému Kocourovi, panu, J.Majdákovi a oběma Františkům Sojkovi
a Biolkovi s jeho harmonikou, bez kterých by se žádná naše akce neobešla.
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Poděkování si také zaslouží celý výbor svazu a všichni členové, kteří ochotně při-
ložili ruku k dílu.

Na závěr přejeme vám milí členové i vám vážení spoluobčané, hodně zdravíčka,
k tomu moře sluníčka, ať se nám pouť vydaří sv.Jiří zazáří. Mějme se rádi, pomá-
hejme si, buďme hrdí na naši obec Dobrá, na naši školu, na větší i menší úspěchy,
tak jak už to v životě chodí. Krásných okamžiků a pohody v dnešní uspěchané
a chaotické době ubývá a jsou vzácné. Važme si jich.

Za výbor tělesně postižených v Dobré, Eliška Biolková

POZVÁNÍ NA ZÁJEZD ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU – ZO DOBRÁ
Dne 4. července 2009 (sobota) pořádá Základní organizace ČZS Dobrá autobu-

sový zájezd do Polska na výstavu „Otmuchov v květech" a návštěvu soukromé za-
hrady v Krnově.

Je možno provést výhodný nákup rostlin a sadbového materiálu.
Odjezd z parkoviště u kostela je v 5.30 hodin, předpokládaný návrat je ve večer-

ních hodinách.
Cena zájezdu: členové ZO ČSZ a rodinní příslušníci 100 Kč, ostatní zájemci 150 Kč.
Zájemci hlaste se u paní Věry Pánkové, tel.č. 605 342 175 nebo 558 641 947, nebo

u pana Čestmíra Ježe na tel. č. 724 292 957.
Srdečně zvou pořadatelé. Za ZO ČSZ Dobrá – předseda Čestmír Jež

Pozvánka – RADEGASTŮV REJ na Pustevnách s MIG 21
6. ročník tradiční akce Radegastův Rej se bude letos konat v krásném prostředí na

Poustevnách v sobotu 30. května 2009 od 10 hodiny ranní.
Akce nabízí bohatý hudební a zábavný program, vstup zdarma.
Více info: www.beskydy.cz 
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Pozvánka – POBESKYDSKÝ AVIATICKÝ KLUB FRÝDEK–MÍSTEK
pořádá 23.—24. května 2009 na letišti v Místku Bahně
III. pobeskydské DVOJPLOŠNÍKY
Zahájení v oba dny v 9.30 hodin.
Všechny vstupenky jsou slosovány. Občerstvení zajištěno přímo na ploše letiště.
www.volny.cz/pakfm e–mail: pakfm@volny.cz

KOUPÍM starší pianino. Tel. č. 723 949 355

Nabízím k pronájmu 2 pokoje v rodinném domě v Dobré.
Tel. č. 724 074 004.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve F–M, Jiráskova
457, tel. č. 558 438 600

vás srdečně zve u příležitosti „Dne rodin“ na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. května 2009 od 9.00 do 17.00 hodin v Poradně pro rodinu, ul. Jiráskova 457 ve

Frýdku–Místku.

PRODEJNA OBUVI – LM OBUV V DOBRÉ
(naproti restaurace U Oráče)

pořádá VÝPRODEJ starších skladových zásob jarního a letního zboží
až s 60% slevou!!!

Přijďte si nakoupit kvalitní obuv za skvělé ceny!
Sleva platí do vyprodání zásob!

Prodejna obuvi Eva Mojžíšová, Dobrá 540
Tel.č. 558 641 731

Otevřeno po—pá 9—12, 13—17.30 hodin; so 8—12 hodin

PALIVOVÉ DŘEVO
Dřevosklad Vyšní Lhoty

Nabídka štípaného palivového a krbového dřeva
Sortiment: dřevo měkké i tvrdé je dodáváno jako štípaná polena

v délce (25), 33 a 50 cm.
Doprava: zajištěna na místo podle požadavku.

Při odběru 3 prm a víc do 10 km zdarma.
Informace na tel: 604 239 669 • • • Luci.Kohutova@seznam.cz

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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Z D R A V Á  V Ý Ž I V A  V D O B R É  O Z N A M U J E

Jaro je tady,
je nejvyšší čas na očistné kůry!
Přijďte si vybrat čistící bylinné čaje na očistu organismu a na hubnutí.

❀
Dále nabízíme 99% šťávu z ALOE VERA na detoxikaci organismu.

❀
Dle vašeho výběru zhotovíme dárkové koše, různé dárkové balíčky, 
kornouty z oříšků, ovoce obalované v jogurtu, čokoládě a další různé
i kořeněné směsi.

❀
Nabízíme zboží pro DIABETIKY:
— šťávy, bylinné sirupy, čaje, bonbóny, čokolády, oplatky, sladidla,
— kompoty atd.
— balíme i DIA DÁRKOVÉ BALÍČKY

❀
Vyberete si i z výrobků pro BEZLEPKOVOU DIETU.
Např. oplatky, suchary, mouky, velký výběr instantních kaší, sojové,
pohankové, rýžové a jiné instantní nápoje

❀
Vyzkoušejte také CAROBOVÝ PRÁŠEK
— chutná podobně jako kakao, ale na rozdíl od něj neobsahuje kofein.
— navíc má vysoký obsah vápníku, železa a hořčíku!

❀
Máme v prodeji také výrobky z AMARANTU.
Je bohatý na bílkoviny, železo a vápník.
A pro posílení imunitního systému je důležitý obsah zinku, hořčíku a mědi.
Amarant neobsahuje lepek!

❀
Přijďte si vybrat z cca 300 druhů výborných čajů, ovocných, zelených,
bylinkových a roibosů. Čaje máme sypané i porcované.

Dále máme oříšky a ovoce volně sypané, mezi nejprodávanější uvádíme
brusinky, které obsahují přírodní antibiotikum na močové cesty.

TĚŠÍ SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU — SOŇA JERGLÍKOVÁ, tel.č. 736 734 657
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2 x POLOPENZE + BUS Z F–M + VSTUP DO TERMÁLU 

26.—28. 9. 2009
23.—25. 10. 2009
14.—16. 11. 2009

3299 Kč/os.
C E N A  Z A H R N U J E :  

• AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Z F-M, OSTRAVY..
• 2× UBYTOVÁNÍ ve 4* HOTELU
• 2× POLOPENZE (formou bufetu)
• NEOMEZENÉ KOUPÁNÍ V TERMÁLECH

(komplex několika bazénů, skluzavek)
• NEOMEZENÉ VYUŽITÍ SAUNY
• DELEGÁTA

❤ DÍTĚ od 2 do 12 let na přistýlce 1100!

HOTEL JSME NAVŠTÍVILI, POSKYTNEME VÁM RÁDI
DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ INFORMACE A REZERVACE:
CA SLUNÍČKO, Nádražní 1100, 738 01 Frýdek–Místek,

Tel/fax: 558 629 104, 604 805 870, 777 646 632
caslunicko@802.cz



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. května 2009. — 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 Sikorová, stavební úřad, stavby fyzických

osob
558 412 304 Eva Peterková, stavební úřad, silniční správní úřad,

kácení dřevin, 

558 412 309 Bohuslav Sikora, správce

— — —

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


