
Starostkou
obce Alicí
Tancerovou
byli přijati
nejlepší
a nejúspěš-
nější žáci
v uplynulém
školním
roce, kteří
se podepsali
do pamětní
knihy.

Skončil další školní rok. Se školou se loučili absolventi…

K dětskému dni bylo zprovozněno dětské hřiště.
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První Den dûtí v obci Dobrá 
Vážení spoluobčané,

v sobotu 6. června 2009 jsme poprvé připravili pro děti oslavu jejich svátku — Dne
dětí. Počasí nevypadalo nic moc, ale zásluhou „nadstandardních vztahů" našeho
pana místostarosty s „vyššími mocnostmi"( které prý přemlouval celou noc!!), na-
konec vše dobře dopadlo, hlavní bylo to, že nás obešly všechny deště širokým ob-
loukem. Takže počasí vyprošené, členové sportovní a kulturní komise, včetně za-
městnanců obce, ale též studentů základní školy Dobrá a celý realizační team fot-
balové přípravky připraveni v pozoru a mohli jsme akci rozjet!

Nejprve zazněl hvizd píšťalky a naše fotbalové naděje vyběhly na umělý trávník
multifunkčního sportovního areálu. O chvíli později se zahrada mateřské školy pro-
měnila v pohádkový les plný nadpřirozených bytostí, her a netradičních soutěží. Na
florbalovém hřišti byli pro děti připraveny skákací atrakce a také elektrická vozítka
všeho druhu. O vaši přízeň se dále ucházeli mládenci, kteří představili stolní hru
zvanou „Šprtec“ a zároveň probíhaly „Hry bez hranic“, kde nám děti předvedly ko-
lik mají energie a jak moc jsou šikovné! Sotva skončil fotbalový turnaj už tady byla
soutěž o „Krále střelců“ a následovala soutěž tref si svou odměnu", kdy ve fotbalové
brance, na sotva viditelných provázcích, byly zavěšené různé odměny a Vy jste měli
za úkol, pomocí fotbalového míče, jen se trefit! Vypadá to snadně, ovšem v případě
neúspěchu jste museli předvést všem počítajícím, a že jich bylo, 5 kliků nebo,
v mém případě, dřepů. Některým z nás se zvětšila svalová hmota neustálým opako-
váním cviků, což byla pro nás jediná odměna, zatímco jiným stačil pouhopouhý je-
diný jeden pokus a odměna byla jejich! A víte, že si nikdo neztěžoval? Všichni byli
s úsměvem na rtu uvolnění, spokojení a šťastní! Ze sportovních disciplín někteří
z nás absolvovali soutěž v páce, kterou však všichni účastníci „přežili" ve zdraví a ra-
dovali se ze svých úspěchů. 

O dobrý mok do krčku a k zakousnutí se postaral Sbor dobrovolných hasičů
Dobrá. Jak jsme byli krásně rozpohybovaní, nadšení a veselí, z ničehož nic se nám
všem začala ozývat ze žaludku hudba, kterou všichni dobře znáte z pohádky
„Obušku, z pytle ven!“. Nic nás však nezaskočilo, byl připraven táborový oheň a do-
statečné množství klacíků a hurá, šlo se opékat večeři! Zdánlivě jednoduchá věc se
proměnila v úžasnou zábavu, neboť jsme zjistili, že naše mládež a budoucnost ne-
umí opékat buřty na klasických klacíkách a tak se občas stalo, že buřtík skončil
v útrobách ohně a muselo se jít pro nový, když se ten první nepodařilo, ani za při-
spění místních dobrovolných hasičů, zachránit.

Sotva jsme si očistili mastné brady, už nás všechny zvaly rytmické skladby na ta-
neční parket k diskotéce a to jsme si všichni začali pomalu uvědomovat, že vše
krásné jednou skončí. O půl desáté večer se nad Dobrou začaly stahovat černé
mraky, ze kterých nakonec nekáplo, ale mnoho zodpovědných rodičů dostalo
strach o své děti a úprkem se hnali k domovům. Aby dětem nebylo líto, že se ne-
mohly pokochat připraveným ohňostrojem, dohodli se organizátoři akce a ohňo-
stroj přesunuli na Velkou dobérskou, akci konanou u příležitosti loučení se létem
a prázdninami, v letošním roce v sobotu dne 29. 8. 2009.

Víte o čem jsem ještě nepsala a co vás, zřejmě, zajímá nejvíc? Jak to dopadlo s ote-
víráním nového dětského hřiště?! Bohužel, z důvodu nepřízně počasí se zhotoviteli
nepodařilo dílo zcela dokončit. S ohledem na děti klademe důraz na kvalitu a niko-
liv na rychlost díla! Nic však nebylo překážkou, aby již nainstalované a odzkoušené
herní prvky, prošly zatěžkávací zkouškou a děti si jich mohly užít. Jedním slovem,
naše dětské hřiště, které realizuje firma Sporting Ing. Vladimíra Hampla, za finanční
podpory Moravskoslezského kraje, se během chvilky změnilo na mraveniště! Čas-
tokrát byly herní prvky v takovém „obležení", že jste stěží z dálky poznali, o jaký pr-
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vek se jedná. Zkrátka dětem se nově budované dětské hřiště líbilo a moc a my pevně
věříme, že se počasí umoudří a do začátku prázdnin připravíme hřišťátko v plné pa-
rádě! 

Vážení spoluobčané, že tuto náročnou akci nepřipravilo pár osob, to je vám zcela
jasné! Z obavy, abych na někoho snad nezapomněla, mi dovolte, abych poděkovala
obecně organizátorům a to všem mladým, školou povinnýcm, i těm odrostlejším za
vzornou přípravu, organizaci a celičký průběh prvního dne dětí v obci Dobrá a také
mi dovolte poděkovat sponzorům, a to firmě TOZOS Vojkovice za sponzorsky po-
skytnuté voňavoučké párky k opékání, Sdružení nezávislých za sponzorské poskyt-
nutí dřeva na oheň, fa Sporting Ing. Vladimíra Hampla za sponzorské zakoupení
ohňostroje, který vás však bude čekat až na Velké dobérské, v sobotu 29. 8. 2009.

Ještě jednou díky všem a těšíme se na další příjemná setkání s vámi!
Bc. Tancerová Alice, starosta obce

Poděkování…
V měsíci dubnu letošního roku, konkrétně 30. dubna, se konalo první pálení ča-

rodějnic pod taktovkou Sboru dobrovolných hasičů Dobrá v areálu na Spartě.
Účastníci se sešli v 17.00 hod před hasičskou zbrojnicí a pak v průvodu, s veselými
pokřiky, se všichni přemístili na Spartu, kde byl připraven kulturní a sportovní pro-
gram pro všechny generace. Děti se realizovaly při soutěžích, dámy — čarodějky
a ježibaby — na svých koštětech a létajících strojích a my ostatní jsme se nestačili
kochat, jak jim to sluší a světe div se, dorazili i páni čarodějové!

V pravou chvíli bylo třeba čarodějnice upálit, jenže, oheň stávkoval. Členky SDH
vtipně svými košťátky dodali ohni potřebný „luft“, inu kdo jiný umí rozdělat oheň
než právě hasiči, a pak šlo vše ráz naráz, až se tajil dech! Akci zpříjemnila svými tóny
doberská skupina „Máma mele maso“ a slavnostní tečku udělal velmi hezký ohňo-
stroj.

Málokdo však ví, že nápad, uspořádat tuto akci se zrodil v hlavě téměř čerstvého
„kufěrkořa“ pana Ladislava Kryštofa, posily našeho sboru dobrovolných hasičů,
kterého nám do vísky Dobré přivedla láska, přiženil se zde. Děkujeme za nápad
a sboru dobrovolných hasičů za realizaci akce a těšíme se, co jej napadne příště! 

Bc. Tancerová Alice, starosta

RWE nabízí 
Vážení spoluobčané, zemní plyn patří mezi nejkomfortnější paliva s nízkým po-

dílem emisí a výrazně se tím podílí na zlepšování stavu ovzduší ve Vašem okolí. Spo-
lečnost RWE, Severomoravská plynárenská připravila pro naše občany nabídku ob-
sahující následující benefity

— odkup individuálně zbudované plynovodní přípojky*)
— jednorázovou slevu na odebraný zemní plyn ve výši až 1100 Kč
— slevu 7000 Kč na vybraný sortiment plynových kotlů Viessmann a jejich montáž 

*) Vzorový propočet pro individuálně zbudovanou 4metrovou plynovodní přípojku
s odběrem 2000 m3 zemního plynu ročně je cca 30 422 Kč. Podrobná pravidla odkupu
naleznete na webových stránkách regionálního provozovatele distribučních soustav
(www.rwe-smp.cz), obchodní místa skupiny RWE v případě odkupu přípojek vystupují
jen jako zprostředkovatelé odkupu pro provozovatele distribučních soustav. 

Pro více informací volejte NONSTOP zákaznickou linku RWE 840 11 33 55 nebo
kontaktujte regionálního zástupce skupiny RWE ve Vašem regionu Ludmilu Mali-
ňákovou na tel. čísle 724 075 823.
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Společnost ČEPS, a. s.,
která je držitelem licence na přenos elektrické energie podle zákona č. 458/2000
Sb., a vlastní vedení zvlášť a velmi vysokého napětí 400 kV a 220 kV 

U P O Z O R Ň U J E,
podle § 24 odst. 3 písm. g) zákona č 458/2000 Sb., energetický zákon, vlastníky po-

zemků — nemovitostí, kterými prochází ochranné pásmo vedení velmi vysokého
napětí na povinnost vlastníka provést odstranění a okleštění stromoví a jiných po-
rostů, které rostou v ochranných pásmech vedení přenosové soustavy ČEPS,
a.s.a jsou vyšší než 3 metry, neboť porosty vyšší než 3 metry ohrožují bezpečné
a spolehlivé provozování vedení.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava 
zaslal stanovisko k záměru „Optimalizace trati Ostrava—Kunčice—F–M—Český Tě-
šín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín“ o posuzování vlivů na životní pro-
středí.

Celé znění stanoviska (66 stran) je připraveno k nahlédnutí v budově Obecního
úřadu Dobrá, kancelář č. 14 — podatelna, vždy v úřední dny, tj. pondělí a středa od
8 do 12 a od 12.30 do 17.00 hodin. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
oznamují, že v termínu cca od 8. července 2009 do 27. července 2009, bude v obci

Dobrá prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava a. s.

UPOZORNĚNÍ pro občany obce Dobrá
Poplatek za odpady na rok 2009, ve výši 490 Kč/osoba a rok (děti do 15 let a dů-

chodci od 80 let platí polovinu), je podle Obecně závazné vyhlášky obce Dobrá
č. 2/2008 splatný do 31. srpna 2009.

Popelnice, které nebudou označeny nálepkou rok 2009, nebudou po tomto ter-
mínu vyváženy.

Odpady je možné zaplatit i bezhotovostní na účet č. 1681975309/0800, VS 1337 +
číslo domu.

Případné dotazy na tel. č. 558 412 306 — Jana Stachová

PRÁVNÍ PORADNA pro občany obce Dobrá:
Středa 5. srpna 2009, 2. září 2009 od 16.00 hodin v budově OÚ Dobrá, zasedací

místnosti č. 18, 1. patro. Jinak vždy první středa v měsíci.

Dne 18. července 2009 v 15.00 hodin bude v kostele svatého Antonína na Pra-
šivé mše svatá, při které bude požehnán prapor hasičů ve Vyšních Lhotách
a po mši svaté jejich hasičské auto.

Všichni jste srdečně zváni na tuto slavnost!
P. Bohumil Vícha, farář v Dobré
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ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE …
Letošní školní rok končí dřív

Předčasné ukončení školního roku přinesla realizace vestavby víceúčelového sálu
nad jídelnou Základní školy v Dobré. Děti se zcela jistě nezlobily za prodloužení
prázdnin o celých pět dnů. Pracovníci školy tak získali více času na vyklizení jídelny,
kabinetů, na přípravu školy na dva měsíce plné oprav, údržby a úklidu. Ředitelské
volno se tedy týkalo jen žáků, ne zaměstnanců. 

Co letošní školní rok přinesl? Nejeden z vás čtenářů si vzpomene na podzimní
měsíce, které ve škole probíhaly ve znamení oslav stého a třicátého výročí otevření
školních budov. Listopadová oslava spojená s Dnem otevřených dveří a slavnostní
akademií byla úspěšná a dlouho se na tento den vzpomínalo.

Také materiální vybavení se letos opět zlepšilo. K výročí školy se podařilo díky
sponzorským darům zrekonstruovat počítačovou učebnu, pořídila se další interak-
tivní tabule.

Školní vzdělávací program Dobrá škola — dobrý start ukončil druhý rok ověřo-
vání, vzdělávací proces v průběhu školního roku zpestřila řada výukových projektů,
které měly za úkol učit děti dovednostem, které pro ně budou v dalším životě zcela
nezbytné.

Členství v Klubu rodičů při Základní škole v Dobré a funkci předsedkyně skončila
paní Eva Peterková, která za svou obětavou činnost zaslouží vřelé poděkování. Její
nástupkyni paní Petře Sekaninové přejeme do práce v klubu hodně sil a optimismu.

V závěru měsíce června se sešla také školská rada, která projednala a schválila Vý-
roční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009.

Dovolte mi v závěru poděkovat všem příznivcům školy za jejich vstřícné jednání,
všem rodičům za trpělivost a laskavost vůči svým dětem, všem svým kolegům uči-
telům za spoustu práce, kterou udělali mnohdy i nad rámec svých povinností, pa-
ním kuchařkám za skvělé obědy a provozním zaměstnancům za pěkné a čisté pro-
středí, ve kterém jsme celý rok vzdělávali a vychovávali. Výroční zpráva o činnosti
školy přináší vyčerpávající údaje o průběhu celého školního roku. Od 30. června ji
najdete na našich webových stránkách www.zsdobra.cz.

Mgr. Eva Nováková, ředitelka školy

Za málo peněz hodně muziky
Není tajemstvím, že hospodářská situace státních škol je přímo úměrná horšící se

ekonomické situaci celé ČR. Za těchto podmínek se každá škola snaží získat co nej-
víc prostředků i jinými cestami, nežli jen z obecního rozpočtu. 

I vedení naší školy stimuluje naše učitele, aby se formou vytváření projektů účast-
nili rozvojových programů vypisovaných ministerstvem školství, popř. dalšími in-
stitucemi. Jednou z úspěšných žádostí o poskytnutí finančních prostředků byl
v loňském roce projekt Angličtina v každodenním životě, vytvořený a realizovaný
vyučujícími anglického jazyka. Díky rozvojovému programu MŠMT (Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy) se podařilo pro naši školu získat bezmála třicet ti-
síc korun, které byly mj. využity na nákup tolik potřebných nových materiálů pro
výuku anglického jazyka. Zakoupeny byly nové sady slovníků a gramatických pře-
hledů, které dále zkvalitní výuku našich dětí.

Hlavním cílem projektu Angličtina v každodenním životě bylo uspořádání jazy-
kové soutěže pro žáky 8. ročníku. V prvním kole se všichni „osmáci“, kteří studují
jako cizí jazyk angličtinu, „poprali“ s písemným dokončením příběhu popisujícího
ekologickou katastrofu. Do dalších dvou ústních kol už postupovali jen ti nejlepší.
V těchto kolech pak mohli žáci předvést své komunikační dovednosti v anglickém
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jazyce, když pomocí materiálů získaných díky rozvojovému programu MŠMT vy-
tvářeli dialogy na běžná témata, která známe ze života. 

Absolutními vítězi celé soutěže se stala dvojice Kateřina Jungová (8. C) a Tomáš
Zářický (8. A). Kromě vítězů si hodnotné ceny za své výkony odnesli také Romana
Křenková, David Klimša (oba 8. A), Kateřina Kantorová (8. B) a Andrea Alexová
(8. C). 

Celá soutěž se nesla v příjemném duchu vznešeného anglofilství, žáci dokázali
zaujmout hereckým projevem a smyslem pro humor, který potěšil o to víc, že byl
v angličtině. 

Ne nadarmo se říká, že kdo dokáže v cizím jazyce žertovat, je na nejlepší cestě
tento jazyk zvládnout na výborné úrovni. Pevně věříme, že se naší škole bude i na-
dále dařit nejen získávat finanční prostředky z rozvojových programů, ale že bude
i v budoucnu obdařena tak znamenitými žáky, kteří mají vážné ambice zvládnout
náročné studium cizího jazyka na co možná nejvyšší úrovni. 

Za kolektiv vyučujících anglického jazyka v ZŠ Dobrá Mgr. Jan Lörinc

ARCHIMEDIÁDA — FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽ
Velký úspěch v okresním kole!

Žáci naší školy se pravidelně účastní matematických a fyzikálních soutěží.
Archimediáda je fyzikální soutěž pro žáky 7. ročníku. Školní kolo proběhlo ús-

pěšně a do okresního kola postoupili ze ZŠ Dobrá dva žáci — Lukáš Březina a Ka-
rel Kupka. Oba byli úspěšnými řešiteli. Velkou radost máme z umístění Lukáše Bře-
ziny. Stal se vítězem! Je na 1. místě v okrese. BLAHOPŘEJEME!

PYTHAGORIÁDA — MATEMATICKÁ SOUTĚŽ
Naše škola byla organizátorem obvodního kola matematické soutěže Pythagori-

áda pro žáky 6. a 7. ročníku . Přivítala žáky a jejich učitele z naší školy, ze ZŠ Dolní
Domaslavice, ZŠ Hnojník a ZŠ Raškovice. 

Ve středu 6. května 2009 se uskutečnilo okresní kolo této soutěže.
Z naší školy postoupilo pět žáků. A neměli to vůbec jednoduché. V okresním kole

zápolili s žáky 6. a 7. ročníku a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Během 60 minut si museli umět poradit bez použití kalkulaček, tabulek či rýso-

vacích potřeb s 15 úlohami zaměřenými především na logiku, úsudek a představi-
vost.

A kdo byl úspěšný v okresním kole?
V kategorii 6. ročníku získala Lenka Pohludková ze 6. C třídy krásné 7. místo.
V kategorii 7. ročníku se umístili na 4. místě dva naši žáci — Jan Muroň ze 7.

B a Lukáš Březina ze 7. C třídy. Máme velkou radost! BLAHOPŘEJEME!

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Také v matematické olympiádě měla naše škola zastoupení v okresním kole.
Základní školu v Dobré úspěšně reprezentoval žák 6. A třídy Vítězslav Stach.

DĚKUJEME!

Poděkování za vzornou reprezentaci ZŠ v Dobré si zaslouží nejen uvedení žáci,
ale i jejich vyučující matematiky a fyziky.

Mgr. Eva Brudíková



LOUČÍM SE S TEBOU, ŠKOLO!
V letošním školním roce opouštějí Základní školu v Dobré čtyři deváté třídy.
Někteří žáci i učitelé si oddechnou, jiným bude smutno…
Uvádíme bezprostřední pocity žáků 9. D třídy, kdy opouštějí školu základní

a sdělují, jak se těší na střední školu:
…Mám trochu strach z toho, že střední škola bude o něco náročnější než základní,

ale i tak se na ni těším…
…Nemůžu se dočkat nového kolektivu a nových „lásek"…
…Vždy jsem chtěla, abych už byla v 9. třídě a opustila „základku". Těch 9 let hodně

7
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rychle uběhlo. Bude se mi stýskat po úžasných „kantorech" i spolužácích. Kdyby se tak
čas mohl vrátit zpátky…

…Na této škole jsem zažil spoustu krásných a nezapomenutelných chvil…
…Vidím se, jak běžím obejmout ten pomyslný památník nekonečné práci na „zá-

kladce“. Naposledy se podívám a vybíhám na další dlouhou trať. Snad někdy do-
běhnu. Nevím…

…Opouštím své oblíbené „kantory“…
Všem našim vycházejícím „deváťákům“ přejeme úspěšný start a šťastný cíl!

Mgr. Eva Brudíková

KDE SE VÝBORNĚ VAŘÍ, TAM SE DOBŘE DAŘÍ …
Do školní jídelny chodíme velmi rádi. Pro mnohé „strávníky" je to nejkrásnější

okamžik dne.
Vůně jídla, která se často line celou školou už od ranních hodin, usměvavé paní

kuchařky při vydávání obědů a pak ten samotný oběd… To opravdu nemá chybu.
Vedoucí školní jídelny paní Radana Weissmannová společně s 9 pracovnicemi vaří

a vydávají denně 620 obědů pro naše i cizí strávníky. A to vždy s úsměvem a v klidu.
Oceňujeme také to, že tři dny v týdnu máme všichni možnost vybrat si ze dvou jídel.

Blíží se „okurková sezóna“. Postrádáte sklenice? Školní jídelna nabízí zcela zdarma
4 l sklenice, které si můžete kdykoli po domluvě odvézt. Kontakt: 558 412 464

Kolektivu pracovnic děkujeme a přejeme pěknou dovolenou.
Mgr. Eva Brudíková

DĚKUJEME VÁM, PANÍ GOLÍKOVÁ!
Každá škola má svého „strážce“ — školníka či školnici. Základní škola v Dobré má

paní Janu Golíkovou. 
Od samotného rána je už v pohotovosti — otevírá školu, půjčuje klíče
od šatních skříněk notorickým „zapomnětlivcům", dohlíží na přezutí žáků, shro-

mažďuje veškeré hlášené závady ve třídách, odborných pracovnách a v jiných pro-
storách školy… 

Zadává úkoly správním zaměstnancům — uklízečkám a údržbářům — a všechno
organizačně zvládá. Naprosto přesně a rychle.

Často se nese přízemím školy její specifický smích, který mnohým zaměstnancům
dodává sílu a optimismus právě v těchto posledních dnech — v závěru školního
roku.

Děkujeme vám, paní Golíková, za vaši pomoc. 
Přejeme vám a vašemu týmu správních zaměstnanců během prázdnin co nej-

méně práce a co nejvíce klidu a odpočinku. 
Mgr. Eva Brudíková

NEJLEPŠÍ ŽÁCI ŠKOLY BYLI PŘIJATI PANÍ STAROSTKOU
Ve středu 17. června 2009 přivedla paní ředitelka Mgr. Eva Nováková a její statu-

tární zástupkyně Mgr. Alena Stuchlíková na Obecní úřad v Dobré žáky z 1. až 9. tříd,
které vybrali jejich třídní učitelé.Děvčata i chlapci přišli svátečně oblečeni, mnozí
měli trému, jak to všechno dopadne…

Paní starostka Bc. Alice Tancerová žáky přivítala, ocenila a připravila pohoštění.
Po dvou hodinách se děvčata a chlapci vrátili do svých tříd, aby mohli svým učite-

lům a spolužákům sdělit bezprostřední dojmy. Byli spokojeni a nadšeni…
Je moc dobře, že škola své nejlepší žáky může zviditelnit a jejich jména zveřejnit

a je také moc dobře, že Obecní úřad v Dobré se chce s těmito žáky seznámit.
Mgr. Eva Brudíková
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Žáci, kteří budou za odměnu přijati na OÚ p. starostkou

Tř. Jméno žáka Zdůvodnění

1. A Vladimír URBANEC
Kamil KISZA Za aktivní práci pro třídu, píli a za výborný

prospěch.
1. B Michaela BERÁNKOVÁ Za výborný prospěch, vzorné chování a ochotu

pomoci spolužákům.
2. A Petr GRYŽBOŇ Za aktivní práci pro třídu, ochotu pomoci

spolužákům.
2. B Petr HADAŠČOK Za aktivní práci pro třídu, ochotu pomoci

spolužákům.
3. A Jan POHLUDKA Za práci pro třídu, pomoc spolužákům.
3. B Sára ŠEBESTOVÁ Za výborný prospěch a vzorné chování.
4. A Tereza SYŘÍNKOVÁ Za výborný prospěch, vzorné chování, aktivní práci

pro třídu a za účast na kulturních vystoupeních.
4. B Kamila ŽVAKOVÁ Za aktivní práci pro třídu, pomoc spolužákům,

příkladné chování a výborný prospěch.
5. A Lenka TUROŇOVÁ Za aktivní práci pro třídu, účast

Veronika ZÁŘICKÁ na školních vystoupeních a celoroční aktivitu.
5. B Filip SYŘÍNEK Za celoroční aktivní práci, výborný prospěch

a účast v soutěžích.

Tř. Jméno žáka Zdůvodnění

6. A Ondřej PASTRŇÁK Za celoroční aktivní práci pro třídu i školu
a výborný prospěch.

6. B Silvie KIELAROVÁ Za reprezentaci školy v olympiádách a při
kulturních vystoupeních. 

Adriana SKOTALOVÁ Za vynikající výsledky v judu.
6. C Petr ČERMÁK Za vzorný prospěch, práci pro třídu.
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7. A Jana PETERKOVÁ Za reprezentaci školy v recitačních soutěžích a za
účast na akcích školy.

7. C Lukáš BŘEZINA Za výbornou reprezentaci školy v M–F soutěžích
(1. místo v okrese — Archimediáda)

8. A Jakub SYŘÍNEK Za reprezentaci školy v krajském kole zeměpisné
olympiády a práci pro třídu.

8. B David ČERMÁK Za výborný prospěch, účast v astronomické olym-
piádě a prezentaci v projektu "Energie".

8. C Michaela DANYSOVÁ Za výborný prospěch a reprezentaci školy v okre-
sním kole recitační soutěže.

9. A Tomáš KOPŘIVA Za práci v třídní samosprávě, za účast ve sportov-
ních soutěžích, olympiádách a soutěži mluve-
ného slova.

Žaneta CHROBOČKOVÁ Za zapojení do celé řady školních soutěží, olym-
piád a soutěží ve výtvarném projevu.

9. B Miroslav BUBÍK Za vzornou reprezentaci školy ve sportovních
soutěžích.

9. C Václav OTIPKA Za výborný prospěch, vzorné chování, za úspěšné 
vyřešení soutěže "Matematický klokan" a ochotu
vždy pomoci.

9. D Tereza KULHÁNKOVÁ Za celoroční aktivní práci pro třídu.

ATLETICKÝ TROJBOJ 2009
Ve čtvrtek 4. června 2009 se na sta-

dionu TJ Slezan ve Frýdku–Místku
uskutečnilo okresní kolo atletického
trojboje pro 1.—5. ročník základních
škol. 

Hlavními disciplínami byl skok do
dálky, běh na 50 m a hod kriketovým
míčkem. V obrovské konkurenci frý-
deckých a okolních škol a v nevlíd-
ném deštivém počasí se náš tým de-
seti sportovců skvěle umístil. 

Naši žáci vybojovali stříbrný pohár
za 2. místo a zlato jim uniklo pouze
o jediný bod. 
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Za výbornou reprezentaci patří poděkování těmto sportovcům: Janě Swierkošové
a Kamilu Kiszovi z 1. třídy, Karolíně Kubíčkové a Šimonu Skuplíkovi z 2. ročníku, tře-
ťákům Petře Pavláskové a Jakubu Šaňkovi, čtvrťákům Karin Kročkové a Vojtěchu Tu-
roňovi a za páté třídy bojovali Lenka Turoňová a Vojtěch Sekanina. 

Mezi nejlepší jednotlivce patří Petra Pavlásková, která zvítězila ve všech třech dis-
ciplínách.

Děkujeme za pěknou reprezentaci a přejeme všem hodně dalších úspěchů.
Mgr. Radmila Jelínková

4. ekologická konference
Dne 2. června se uskutečnila již 4. ekologická konference na naší škole. Na této

konferenci vystoupili žáci se sedmi projekty. 
Šest projektů se týkalo ekologické tematiky. Žáci 6. tříd prezentovali svůj dvou-

denní projekt, který strávili „v lese“. Dále vystoupili žáci 4. A třídy s projektem
o vodě a žáci 7. tříd vyprávěli o svém projektu „Voda v životním prostředí člověka“. 

Další projekty se zabývaly alternativními zdroji energie. Žáci osmého ročníku
představili své nejzdařilejší tři projekty — Tepelná energie, Sluneční energie a Níz-
koenergetický dům.

Přípravě projektů předcházela zajímavá přednáška Ing. Marie Dufkové z pražské
firmy ČEZ.

Sedmý projekt nás uvedl do problematiky školních úrazů. Žáci 9. B se pustili bě-
hem tohoto školního roku do mapování úrazů ve škole. S tímto projektem, který na-
zvali „Úrazy na základní škole“, odjeli 5. června do Prahy. Zde jej představili v rámci
celostátního slyšení Projektu Občan všem přítomným v Senátu České republiky.

Mgr. Květoslava Lysková

PRÁZDNINY PLNÉ POHODY A SLUNÍČKA
VÁM VŠEM PŘEJE VEDENÍ ŠKOLY A PEDAGOGICKÝ SBOR 
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Matefiská ‰kola…
Oslavy Dne Matek v naší Mateřské škole

Po celém světě oblíbený Den matek u nás už docela zdomácněl — má se za to, že
se u nás objevil v 90. letech 20.století. První propagátorkou tohoto svátku u nás byla
už v roce 1923 Alice Masaryková, dcera prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.

Bezpečná maminčina náruč je tou nejdůležitější potřebou malých dětí, předsta-
vuje pro ně celý svět. Zkrátka mateřská náruč a tep matčina srdce jsou nenahradi-
telné. Děti utíkají ke svým mámám pochovat, ať mají rozbité koleno nebo se vesele
vrací z výletu…

Když vyrosteme, pořád je pro nás vědomí toho, že máma někde je, důležité, i když
už není naším středem vesmíru a víme, že dokonalá není — jako není nikdo na
světě. Ale je naše. Stává se babičkou našich dětí a my se stáváme matkami jejich
vnoučat. Stále se s ní setkáváme, stále se k ní vracíme…..

V úterý 12. května byla již od dopoledních hodin cítit po celé naší školce mírná
nervozita. Děti ve všech třídách totiž naposledy zkoušely svůj program, který si spo-
lečně s paní učitelkami připravily na odpolední besídku ke Dni matek.

Program začal odpoledne na spojovací chodbě MŠ, kde se všem přítomným před-
stavily v celé své kráse naše malé tanečnice břišních tanců.

Poté se maminky, tatínkové i babičky a dědečkové odebrali do jednotlivých tříd
svých dětí a vnoučat a všichni netrpělivě čekali na začátek besídky. A program začal
a pokračoval až do zdárného konce. Po skončení programu děti donesly svým ma-
minkám vlastnoručně vyrobené dárečky spolu s nádhernou růží. Z reakcí rodičů
i prarodičů vyplynulo, že se jim program ve všech třídách líbil.

Potom pak všichni společně ochutnali přichystané zákusky, které napekly ma-
minky z jednotlivých tříd. Zde je třeba jmenovitě poděkovat p. Žiškové ze třídy
Broučků, p. Provazníkové ze Sluníček, p. Zuščákové, Matyskiewiczové, Zíchové, Ka-
ráskové a Kociánové ze třídy Delfínů, a také p. Hromjákové ze Včeliček.

Rovněž se patří poděkovat sponzorovi těch nádherných růží, kterým byla p.
Slávka Poláková.

Ve středu 13.května předškolní děti ze třídy Broučků byly potěšit svým progra-
mem ke Dni matek také babičky a dědečky z místního Klubu seniorů.

V neděli pak malé děti ze Včeliček vystoupily na obecních oslavách Dne matek,
které se konaly v tělocvičně ZŠ.

Mgr. D. Dvořáčková

Úãast na Evropském poháru ve Vídni byla mimofiádnû
úspû‰ná

Mezinárodní Korunacap ve Vídni je tradiční významnou soutěží, které se uply-
nulý víkend zúčastnilo přes 800. závodníků z více než 20. evropských zemí. V kva-
litní konkurenci si zde výborně vedli judisté z Dobré. V žákovských kategoriích se
předvedlo osm svěřenců trenérky Prőllové. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla ještě
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mladší žákyně Marie Dužíková, která vybojovala zlatou medaili v absolutní vá-
hové kategorii. Stejnou hodnotu má také stříbro Adriany Skotalové v plně obsa-
zené váhové kategorii do 48.kg. a bronzová medaile Víta Jerglíka, který bojoval
v kategorii starších žáků, kde měl velmi silnou konkurenci především v ruských ju-
distech. Výborného výsledku dosáhl také další reprezentant naší obce Lukáš Janu-
lek, který obsadil ve své váhové kategorii 7.místo. Lukáš Měchura, Marek Měchura
a Michal Gomola skončili devátí. Úspěch našich borců je výraznější než v loňském
roce, kdy jsme vybojovali jednu bronzovou medaili. Nejlepší judisté z Dobré budou
reprezentovat českou republiku na dalším turnaji evropské série všech věkových
kategoriích který se uskuteční Chorvatském Splitu. Nominováni byli: Bezruč Voj-
těch, Dužíková Marie, Gomola Michal, Janulek Lukáš, Jerglík Vít, Kubíčková Karo-
lína, Měchurka Marek, Měchurka Lukáš, Prőllová Pavla, Skotalová Adriana, Vilčková
Ester. Pobytu v přímořském prostředí samozřejmě využijeme ke krátkému kondič-
nímu soustředění, které bude pro naše borce spíše odměnou za letošní vzornou re-
prezentaci naší obce a regionu. 

Velká cena Ostravy
Druhý červnový víkend

jsme se zúčastnili Velké ceny
Ostravy, kde jsme v konku-
renci nejlepších judistů kraje
a hostů ze Slovenska vybojo-
vali druhé místo v kategorii
klubů jen těsně za pořádají-
cím Baníkem Ostrava. Výbor-
nou práci zde předvedli pře-
devším zlatí Jerglík, Skota-
lová, Bezruč a Janulek. Bron-
zové medaile vybojovali Vác-
lav Mališ a Sabina Branea-
cová. Velkou pochvalu za-
slouží především výkon Ma-
liše, který se vrátil na tatami
po dlouhé zdravotní pře-
stávce a dokázal všem svým soupeřům, že je vážným konkurentem v nominačních
soutěžích pro mistrovství republiky. Všechna svá utkání vyhrál s velkým přehledem
také Lukáš Janulek. Doufejme, že mu forma vydrží do Splitu, kde bude konkurence
nesrovnatelně náročnější. 

Stříbrné družstvo z „Velké ceny Ostravy“ Zleva Mališová, Gomola, Jerglík, Kubí-
ček, Bezruč, Skotalová, Braneacová, M. Měchura, Mališ, Janulek, L. Měchura.

V červenci nás čeká letní kemp ve stylu „Cesta kolem světa za 13.dní" Jsme velmi
rádi, že se kromě našich členů zúčastní tábora také mnoho dalších dětí z Dobré
a okolí. V srpnu bude soustředění závodního týmu a příprava na nominační repub-
likové soutěže a krajské přebory“.

Centrum individuálních sportů Moravskoslezského kraje ukončilo podporu Ni-
kole Kesové. Důvodem jsou studijní problémy, které jí neumožňují plně se věnovat
přípravě a reprezentačním povinnostem v Českém národním týmu. Doberské judo
tak ztratilo výraznou podporu, která bude pravděpodobně poskytnuta některému
z talentovaných judistů Baníku Ostrava. Do budoucna mají někteří naši judisté
šanci na podporu až v případě zisku mistrovského titulu v dorostenecké kategorii. 
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Přejeme všem spoluobčanům krásné prázdniny a pohodovou dovolenou. Tě-
šíme se na další zájemce, kteří se k nám připojí začátkem nového školního roku, kdy
uskutečníme nábor do kroužku juda. Všem dětem dáváme šanci na výrazné zlep-
šení kondice a pohybových schopností. Čekáme na příchod talentů z řad „Lehkých
a těžkých vah“. Nenechte si namluvit, že jste hubení, nebo obézní.Informujte se na
tel.č. 605 513 429 o podmínkách členství v klubu a udělejte první krok ke slávě! 

Buletin fotbalové pfiípravky
Doberský den dětí a fotbalová přípravka

První červnová sobota patřila v Dobré oslavě Dne dětí na školním multifunkčním
hřišti. Na akci pořádané OÚ Dobrá, uspořádala fotbalová přípravka velký fotbalový
turnaj pro 50 dětí, dále soutěže o krále střelců v pěti kategoriích a oblíbenou soutěž
„sestřel si svou odměnu“ ve dvou kategoriích. Na akci se podílel celý realizační tým
přípravky (zdravotní dozor, pitný režim, rozhodčí, příprava soutěží, organizace tur-
naje). Celkem jsme se 7 hodin bavili fotbalem…

Velice nás těší, že o fotbal je v Dobré tak obrovský zájem a to jak u chlapců tak
u dívek. Věříme, že se vám s námi líbilo a přijdete se podívat i na náš trénink na
Spartě, příp. budete kontaktovat trenéry pro zápis do fotbalové přípravky. Turnaje
se zúčastnilo 6 smíšených družstev — názvy si vybrali sami. A jak to všechno do-
padlo?

Výsledky turnaje — Doberský den dětí:
1. ALL STARS • 2. ŠMOULOVÉ • 3. KNEDLÍCI • 4. DUTÝ TÝM • 5. NÝTI Z DOBRÉ

• 6. CHELSEA. Hlavní čokoládovou cenu vyhráli All Stars, když ve finále rozhodli až
pokutové kopy. Celou tabulku výsledků najdete v naší fotogalerii, včetně výsledků
o krále střelců. 

Celou fotogalerii najdete na webu fotbalové přípravky
www.fotbaldobrauf–m.blog.cz

Realizační tým fotbalové přípravky TJ Sokol Dobrá

Primátor cup 2009 — Nemilany 13. června 2009
Turnaje starších přípravek, kterého se mělo zůčastnit mnoho mužstev a který byl

pod záštitou Primátora města Olomouc, se nakonec zúčastnila jen polovina z při-
hlášených týmů. Organizačně byl turnaj však zvládnut dobře, což se nedá říct o na-
šem výkonu. Do turnaje byli nominováni: Martin Šimík, Matěj Hanke, Jakub Alexa,
Jakub Šaněk, Martin Kantor, Jan Bubík, Karin Kročková, Petra Pavlásková, Daniel
Trčka, Jan Tesarčík, Tomáš Korenny, Vojtěch Lepík, Tadeáš Bařina a Vojtěch Turoň.
I když jsme byli na cestě za turnajem již před šestou hodinou ranní a návrat byl po
12 hodinách, když všichni hráči odehráli 3hodiny čistého času ve velmi slunečném
počasí, nic nemůže však omluvit výkon našeho týmu jako celku. Místy naše hra vy-
padala jako by snad byli hráči poprvé na hřišti! A to myslíme zcela vážně. V době,
kdy nám končí sezóna, jsme čekali lepší výkon, zejména v koncovce, když jsme ne-
dokázali vstřelit góly, protože bez gólů se nevyhrává. V druhé polovině turnaje se
zlepšila bojovnost a nasazení našich hráčů, avšak soupeři byli velice zdatní a nedě-
lali chyby. Očekávání trenérů splnil pouze Tomáš Korenný (levá obrana) — nejlepší
hráč našeho celku a nejlepší přístup k turnaji vůbec. Také Matěj Hanke, Martin Šimík,
Karin Kročková, Jakub Šaněk podali pěkný výkon, avšak na soupeře to nestačilo.
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Turnaj byl doplněn o různé soutěže jednotlivců — nožičky (koníčky), hlavičky,
slalom a velká soutěž o krále střelců. V těchto soutěžích jednotlivců jsme uspěli na
jedničku díky nožičkám Matěje a střelám z pokutového kopu Jakuba Šaňka. Po ko-
legiu všech přítomných trenérů z ČR i Slovenska byl vyhlášen nejlepším branká-
řem celého turnaje — Matěj Hanke. Byli jsme rádi a byli jsme na něj pyšní…

V průběhu turnaje byla také autogramiáda fotbalistů Sigmy Olomouc (Kaščák),
ceny přišel předat náměstek primátora města Olomouce.

Děkujeme všem rodičům, kteří jeli na turnaj s námi a pomohli nám s dopravou,
velmi si vaší pomoci vážíme. Rozsáhlou fotogalerii najdete na našem webu.

Trenéři — Miroslav Pavlásek a Tomáš Lepík

Ukončení sezóny 2008/2009
19. června 2009 byla ukončena fotbalová sezóna přípravky TJ Sokol Dobrá. Mů-

žeme říct, že byla úspěšná. Podařilo se stabilizovat celý tým. Velice úspěšný byl ná-
bor do ročníku 1999. Vytvořili jsme dívčí fotbalovou přípravku, která bude od příští
sezóny přihlášená do oficiální soutěže OFS F–M. Čtyři trenéři přípravky získali li-
cenci „C“ ČMFS. Velmi dobře pracuje celý realizační tým přípravky, bez kterého by-
chom nemohli pro všechny naše děti dělat tolik akcí, zápasů, turnajů a soustředění.
Panuje v něm výborná spolupráce všech zainteresovaných. Tento tým skvělých lidí
je dále doplněn z řad rodičů, bez kterých bychom nemohli vše zvládat. Již pravi-
delně se také setkáváme při úterním volejbalu. 

Dle ročníků budou hráči přípravky přecházet do žáků Sokolu Dobrá, kde budeme
snad mít zastoupení i v mladších žácích /dle výsledku velice úspěšného týmu star-
ších žáků — až po uzávěrce tohoto vydání/. Pevně věříme, že u fotbalu zůstanete,
stejně jako předchozí ročníky. Budeme vás dále sledovat, vzkazují trenéři přípravky.
Naše činnost směřuje k vytvoření kvalitní základny fotbalistů všech ročníků a tím
rozvoji fotbalu v Dobré.

Všem našim hráčům, ale i dětem přejeme krásné prázdniny, hodně zážitků s ro-
diči nebo kamarády ať už jsou nebo nejsou spojené s fotbalem či sportem vůbec
a budeme se těšit na první tréninky v srpnu 2009. Dále již upozorňujeme na připra-
vovaný nábor ročníků 1999 — 2004 do sezóny 2009/2010. 

Realizační tým fotbalové přípravky

Matěj Hanke přebírá cenu od hráče Gambrinus ligy —
olomouckého Kaščáka.
Martin s maskot doberské přípravky, který na turnaji
v Nemilanech nemohl chybět.
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Ohlédnutí za proběhlou akcí „Doberský dětský den"
Dne 6. června 2009 se uskutečnila oslava dne dětí. Sportovní a kulturní komise při

Radě obce Dobrá společně s fotbalovou přípravkou Sokolu Dobrá připravili mnoho
soutěží a her, jak pro děti, tak i pro rodiče.

Oslavy začaly fotbalovými turnaji, které skončily až v pozdních odpoledních ho-
dinách. Předvedl se nám, pro některé nový druh sportu zvaný „šprtec“, kde v kate-
gorii do 18 let vybojoval druhé místo Honza Romanidis, když po tuhém a vyrovna-
ném boji podlehl na penalty dalšímu místnímu borci Filipu Křižákovi. Mezi dospě-
lými zvítězil Josef Svoboda.

Děti zaujaly atrakce (moucha, autíčka), soutěže „Hry bez hranic“ a v areálu mateř-
ské školy si mohly zasoutěžit v pohádkovém lese. Velikou pozornost přitáhlo také té-
měř dokončené překrásné hřiště pro naše nejmenší. Pro všechny naše malé oslavence
jsme nachystali táborák s opékáním párků a večer diskotéku pro děti malé i „velké“.

Turnaj v páce měl jednoznačné vítěze. V mladší kategorii zvítězil Ondřej Gryžboň
a mezi staršíma neměl soupeře Adam Bílko.

Poděkování patří všem členům sportovní a kulturní komise, vedení fotbalové pří-
pravky Sokolu Dobrá, školce a škole za výpomoc, manželům Otčíkovým, hasičům
za skvělé občerstvení a hlavně obci Dobrá a jejich zaměstnancům, kteří se podíleli
na náročných přípravách a odměnách pro děti.

Za sportovní komisi René Křižák

Pozvánka na sportovní akce
Dne 18. července 2009 proběhne již 7. ročník „Doberského amatérského turnaje

v nohejbalu“, který se bude konat poprvé v areálu tenisových kurtů u VÚHŽ v Dobré.
Vemte rodiny s dětmi, všichni si příjdou na své.
Doporučujeme vhodnou obuv na umělou trávu.
Sraz účastníků v 9.00 hod. Začátek v 9.30—10.00 hodin.
V ceně startovného, které je 100 Kč/1 osoba, je zahrnuto občerstvení se svačinkou

a mnoho krásných cen, které můžete vyhrát. Počet hráčů — 3 osoby.

Další turnaj se odehraje 8. srpna 2009 a to „Plážový fotbálek Zanzibar“.
Sraz účastníků v 9.00 hodin, začátek v 9.30—10.00 hodin.
Startovné 100 Kč/1 osoba.
Počet hráčů 5 osob, z toho 3 v poli.
Občerstvení a mnoho zajímavých cen připraveny.
Zveme všechny k vytvoření skvělé atmosféry a povzbuzování našich borců.
Přihlášky do obou turnajů na tel. č. 723 806 364.



17

Nový Dětský klub Krteček v Dobré 
— Nemáte v době letních prázdnin, kdy je Mateřská škola uzavřená, zajištěno 
— hlídání vaší ratolesti?
— Chcete chodit do práce i při rodičovské dovolené, ale nemáte hlídání?
— Potřebujete si něco zařídit a někdy to s dítkem nejde?
— Nebo jen chcete, aby si vaše dítko zvykalo na kolektiv, našlo si nové kamarády
— a vyhrálo si?
— Chcete se seznámit s dalšími maminkami a taky si něco dobrého smlsnout? 
— Chcete prodat či darovat něco, z čeho již vaše děťátko vyrostlo?
— Hledáte prostory pro dětskou párty? 

Pak JSME TU PRÁVĚ PRO VÁS — vaše děti pohlídáme,volný čas vám zajistíme.
3. srpna 2009 v 8 hodin otevírá nově vznikající občanské sdružení nový Dětský
klub Krteček v Dobré.
Už v den otevření vám zde pohlídáme vaše dětičky — stráví pěkný den se soutě-
žemi, odměnami a různými aktivitami. Každé dítko dostane v tento den dárek.

Nabízíme:
Hlídání dětí 7—16 h (po domluvě je možné i dříve a déle, i o víkendu).
Chvilkové jednorázové hlídání, ale dlouhodobé a pravidelné.
Ve věku 2—7 let (lze i mladší dětičky pohlídat).
Spoustu zábavy (kreslení, tvoření, cvičení, říkadla, zpívání, soutěže a odměny, zá-

klady hraní na zobcovou flétnu, základy anglického jazyka).
Smysluplné využití volného času dítěte.
Všestranný rozvoj dítěte při návštěvě klubu.
Pořádáme akce pro děti (Karneval, Den matek, Den dětí, Mikuláš, Vánoce, Den

Země, Drakiáda atd.) 
A navíc něco pro maminky — vždy od 16 do 18.30 h pravidelné setkávání mami-

nek s dětmi (i mladšími), kde budou moci probrat vše, co maminky a jejich děti za-
jímá, lze zakoupit nějaký ten zákusek a občerstvení, vstup samozřejmě i pro tatínky,
prarodiče atd.

Dětský bazárek (oblečky, hračky, příslušenství) maminky, které budou mít něco, co
by rády prodaly nebo darovaly, ať použitého či nového tak to zde mohou nabídnout.

Budeme se těšit na všechny maminky a vaše dětičky.

Kontakt: Květa Pantlíková, tel.: 607 277 738, e–mail: kveta.pantlikova@seznam.cz
Sídlo: Dobrá u Frýdku–Místku, Dobrá 215, vchod vedle pivnice u Pantlíka
web: http://detskyklubkrtecek.blog.cz

Plán Klubu seniorů na III. čtvrtletí 2009 
22. července Výšlap na Javorník. Odjezd z Dobré vlakem v 7.12 hod. do Veřovic. Je

to trochu pro zdatnější seniory.
12. srpna Komorní Lhotka — Prašivá. Odjezd vlakem v 7.40 hod. do Hnojníku,

pak autobusem do Komorní Lhotky a potom pěšky na Prašivou. Kdo si
netroufá zůstane v Komorní Lhotce

26. srpna Již tradiční návštěva Hájku, odjezd vlakem do F–M ve 14.12 hod., pak
autobusem do Hájku. Na zpáteční cestě návštěva Mariánské baziliky
na mši svatou v 18.00 hod.

9. září Opékání klobásek v Kačabaru v 15.00 hod. 
23. září Výšlap po naučné stezce v povodí řeky Morávky, který se neuskuteč-

nil v březnu pro špatné počasí. Sraz u Zanzibaru ve 13.00 hod.

Klubovna v letních měsících, červenec a srpen, mimo program nebude přístupná.
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Změna ordinační doby — Dětské středisko Dobrá — MUDr. Iva Kučerová
07.—27. července 2009 7.30—9.00 hod.
24.—28. srpna 2009 7.30—9.00 hod.
ST 14.30—16.00 hod.

VÝZVA!
Prosíme pána, který si zakoupil na prodejně samoobsluhy HRUŠKA Dobrá u ter-

minálu vstupenku na koncert RAMMSTEIN, aby se dostavil na naší prodejnu k ve-
doucí provozovny. Děkujeme samoobsluha Hruška

AUTO·KOLA JISKRA
Jiří Kreuziger nabízí výuku a výcvik v učebně v Dobré — budova obecního

úřadu.
Provozní doba — pondělí a středa vždy od 14.45 do 16.15 hodin

Tel.: 603 442 920, 608 122 522

AUTODOPRAVA A STAVBY HROMJÁK

AUTODOPRAVA:
Nabízíme tyto služby: přepravu sypkých hmot

dovoz stavebních materiálů
dovoz betonu, štěrku, písku
odvoz odpadu a sutí (vč. Likvidace na skládce)
stěhování

K dispozici máme: AVIA kontejner, nosnost 3,5 t možno pronajmout
samostatně kontejner

NISAN skříň z hydraulickým čelem, nosnost 5 t, čelo nosnost 1000 kg

STAVBY A TERÉNNÍ ÚPRAVY:
Nabízíme tyto služby: stavby domů — rekonstrukce

pokládání zámkové dlažby
úpravy terénu
provádění výkopu
kanalizace

Více informací o našich službách a cenách námi nabízeného stavebního ma-
teriálu, získáte na tomto telefonním čísle: 774 606 058

Objednávky: tel. 558 641 042 mobil 776 085 480

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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LESOSTAVBY FRÝDEK–MÍSTEK a.s.
Slezská 2766, 738 32 Frýdek–Místek

www.lesostavby.cz
Naše dřevařská výroba vám nabízí široký sortiment palivového dříví.

Dodáváme tvrdé listnaté palivo (buk, dub, habr)
ostatní listnaté palivo
jehličnaté palivo (smrk)

Všechny dřeviny vyrábíme v délkách:
— 1 metr, uloženo do prostorových metrů (PRM)
— 22, 33, 40, 50 cm — sypáno do kontejnerů (SPRM)
— baleno na paletách a obaleno v síťovině (1 paleta = 1,6 SPRM)

Palivo dopravujeme kontejnerovou Avií s hydraulickým ramenem.
Na jednu fůru naložíme max. 6 PRM, 8 SPRM, 5 palet

Podrobné informace o cenách dříví i dopravy získáte na našich interneto-
vých stránkách www.lesostavby.cz (výroba palivového dříví),

nebo na tel. (viz. kontakt).

Dále vám nabízíme výrobu — hranolů, hranolků, latí
— kompletních krovů

Vše na zakázku dle vašich požadavků. Řezivo do rozměrů 200×200×11 000
mm je řezáno vidiovými kotouči, z kulatiny 40+, má velmi kvalitní povrch

a přesné rozměry. Krátké dodací lhůty s možnosti zajištění dopravy.

Kontakt: palivové dříví tel. 725 782 707
stavební řezivo tel. 724 519 865
mail: chovanecj@lesostavby.cz

Nabídka pronájmu bytÛ
a) v obci Dobrá

pronajmu bytové jednotky 3+1 s lodžií 86 m2

Byt je kompletně vybaven, včetně televize, pračky, ledničky, internetu atd.
Parkování u domu na soukromém parkovišti

b) v obci Dobrá
pronajmu bytové jednotky 3+1, 2+1 cca 70 m2

Byty jsou vybaveny novou kuchyní, WC, koupelnou.
Televizní příjem satelitní + digital. Nová okna + žaluzie.

c) ve Frýdku–Místku, část Riviera
pronajmu bytovou jednotku 3+1 s krytým balkónem 74 m2.
Byt je kompletně vybaven, včetně televize, pračky, ledničky atd. 

Kontakt: Sedlařík, Dobrá 581
Mobil: 603 854 852

e–mail: alosed@seznam.cz
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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 17. 7. 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


