
srpen 2011obec Dobrá

Zveme vás srdečně na

Den obce

VELKOU
DOBERSKOU
2011
Sobota 27. srpna 2011
Opět se sejdeme s našimi přáteli
z Ochodnice a Buczkowic –
těšíme se na ně…

Na obrázcích: Vzpomínka na folklorní slavnosti…
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UPOZORNĚNÍ
OBČANŮM

POPLATEK ZA ODPADY JE SPLATNÝ
NEJPOZDĚJI DO 31. 8. 2011

Poplatek za odpady — sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč

Děti do 15 let včetně — ve výši 50 % sazby

Občané od 80 let věku včetně — ve výši 50 % sazby

VáÏení obãané,
v pondělí 1. srpna 2011 proběhlo další jednání zastupitelstva naší obce, které bylo
svoláno mimořádně k odsouhlasení kupní smlouvy na prodej 8. stavby plošné ply-
nofikace se společností SMP NET, s.r.o. Minulé jednání zastupitelstva sice tuto
smlouvu již schválilo, ale s takovými úpravami, které nebyly kupujícím akceptovány
a museli jsme proto najít kompromisní řešení. Tentokrát všichni zastupitelé před-
ložený návrh smlouvy schválili. Druhým bodem jednání byl dodatek smlouvy o po-
skytnutí dotace na rekonstrukci komunikace kolem Mateřské školy, kterou budeme
realizovat ještě v letošním roce. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele a Mo-
ravskoslezský kraj nám na tuto akci schválil dotaci ve výši 2 miliony korun. 

Ještě krátce ke kanalizaci. I na jednání zastupitelstva jsme tuto složitou stavbu
probírali a diskuse se vedla hlavně kolem přípravy oprav místních komunikací, ale
i hlavní cesty. Průtah přes Dobrou bude opravený celý ještě v letošním roce a místní
komunikace v co největším rozsahu, který bude možný. Nyní jednáme se společ-
ností STRABAG, a.s. o opravách místních komunikací po stavbě v celém rozsahu,
tedy nejen oprava po výkopu, ale v celé šířce cesty. Někteří zastupitelé na jednání
kritizovali parkování osobních automobilů na místních cestách. Bohužel není
žádný zákon, který by nařizoval parkování na soukromých pozemcích, mimo ko-
munikace. Přesto bychom všechny řidiče chtěli touto cestou požádat, aby brali
ohled i na další účastníky provozu na místních komunikacích. 

A nakonec přijměte srdečné pozvání na tradiční Den obce — VELKÁ DOBERSKÁ
2011, který se bude konat v sobotu 27. srpna a program oslav je podrobně rozepsán
v samostatném článku. Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Den obce — VELKÁ DOBERSKÁ 2011
V minulém čísle Doberských listů jsem vám podal obecný popis této významné

akce, která se bude konat dne 27. srpna 2011 v multifunkčním sportovním areálu
při základní škole. Dovolte mi nyní podat vám konkrétní podobu celé akce i s uve-
dením časů zahájení jednotlivých sportovních disciplín a kulturních vystoupení.
Pochopitelně se dozvíte také o ostatních záležitostech z oblasti gastronomie i zá-
bavy pro nejmenší (ale i dospělé) návštěvníky.
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Akce začne s úderem 10. hodiny — po nástupu všech zaregistrovaných a prezen-
tovaných sportovců se rozeběhnou všechny tři disciplíny — fotbálek, volejbal
a vodní fotbal. Vše bude pod patronací členů sportovní komise a jistě se dočkáme
kvalitních výkonů i úsměvných situací, zvláště proto, že se také vedení obce roz-
hodlo účastnit se nejméně v jednom z těchto sportovních klání — ve kterém — to
si zkuste zjistit sami a přijďte je již v dopoledních hodinách podpořit svými hlasiv-
kami a potleskem.

Ve stejnou dobu — tedy v 10 hodin — se otevřou také prodejní stánky — letos bu-
dou tři a jsme moc rádi, že sortiment a nabídka pochutin budou širší — k obecnímu
stánku a tradičnímu „občerstvovacímu místu“ našich hasičů (ti disponují zcela no-
vým plackometem!) přibudou se svým zvěřinovým gulášem a klobáskami také mys-
livci.

Po skončení sportovních utkání (ve 13 hodin) bude zahájena kulturní část Dne
obce Dobrá. Na pódiu se postupně vystřídají slovenské soubory — dechová hudba
Ochodničanka, pěvecký soubor Seniorka, následovat bude vystoupení oblíbeného
souboru Kotci (ti budou reprezentovat náš region) a odpolední program zakončí
svým tancem a zpěvem oblíbená Kyčera — také ze spřátelené obce Ochodnica.
Tomu všemu budou přihlížet spolu s našimi občany také přátelé z Ochodnice i pol-
ských Buczkowic. 

Podvečerní program odstartuje v 17 hodin vystoupením místního krajového pís-
níčkáře pana Reného Součka. Můžeme se těšit na humorně laděné písničky a po-
hodovou atmosféru. Poté bude patřit prostor na pódiu a možná i pod ním silákovi
proslulému a slovutnému — Mistru Zekonovi. Písně sice zpívat nebude, ale jistě
vás od 18 hodin ohromí svým umem a možná přinutí některými výkony i k úžasu.
Krátce po 19. hodině si přijdou na své zejména „pamětníci“, a pokud si ještě dnes
semtam zabroukáte takové písničky, jakými jsou Agnes, Řeka lásky nebo Pentle rů-
žová pak si nenechte ujít vystoupení pana Jaroslava Wykrenta, samotného autora
těchto evergreenů.

Každá akce podobného typu vyžaduje — řekněme — hlavní hvězdu. Tou se pro le-
tošní — již devátý — ročník stane pan Janek Ledecký a jeho kapela. Naživo si bu-
deme moc nejen poslechnout, ale i zazpívat takové hity jako Pěkná, pěkná, pěkná…
Na ptáky jsme krátký nebo Promilujem celou noc !

V programu rovněž naleznou prostor naši judisté (20.15 hod.), ještě před jejich
ukázkou budou slavnostně vyhlášeni vítězové dopoledních sportovních soutěží.

Po vystoupení pana Ledeckého s kapelou své umění předvede pan Burda — jeho
barmanská show je vskutku neodolatelná a vřele ji doporučujeme všem, kteří do-
kážou ocenit umění těch druhých. Za svistotu prvních rachejtlí a při pohledu na na-
svícenou oblohu — to vše díky ohňostroji — se ozvou první tóny kapely Sagar,
která vás vyzve na parket a umožní vám protančit zbytek noci.

Doufáme, že se vše odehraje v přátelském duchu, že si naši občané mezi hosty na-
jdou ty milé lidi, s nimiž se seznámili při mnohých návštěvách Ochodnice i Bucz-
kowic — že si s nimi — i mezi sebou — připijí na zdraví a zdar celé významné kul-
turní a společenské (i sportovní) akce . A co je třeba, aby akce byla hodnocena jako
úspěšná ? Pohoda. Zábava. Pobavení se. Úsměv na tváři i v duši. A také… dobré
p o č a s í !! Přejeme všem příjemnou zábavu a možná se Dni obce 2011 potkáme.

A nezapomeneme ani na naše nejmenší — spousta atrakcí na ně čeká, některé
zcela nové, neokoukané, nevídané — máte se — děti i mládeži — na co těšit, jistě se
vyřádíte. Ve chvilce mezi atrakcemi si můžete nechat pomalovat obličej. Ti starší si
mohou zajistit účast v prvním ročníku soutěže v síle — ARM WRESTLING OPEN
DOBRÁ 2011 — vše bude anoncováno během odpoledních hodin prostřednictvím
moderátora celé akce. Starší se mohou těšit také na jednu atrakci, která zatím uvá-
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děna nikde není… ale je objednána a přijede…! Je toho hodně, ale chceme, abyste
prožili příjemný den a měli na co vzpomínat a těšit se na rok následující. 

A ještě něco navíc, takový bonus… týká se našich občanů, kterým omezený po-
hyb nedovolí účast na Akci — nabízíme vám dovoz i odvoz, stačí jen v případě va-
šeho zájmu kontaktovat paní Marcelu Krestovou na čísle 558 412 311.

Mgr. Milan Stypka

Výzva stavebního úřadu
Stavební úřad žádá všechny občany, kteří již obdrželi písemné vyhotovení územ-

ního souhlasu ke stavbě kanalizační přípojky a dosud si nevyzvedli ověřenou pro-
jektovou dokumentaci, aby tak co nejdříve učinili. Ověřená projektová dokumen-
tace je připravena v kanceláři č. 23 stavebního úřadu. 

Pozvánka na setkání spolužáků 
Všechny absolventy ZŠ Dobrá tříd 8. A. B, C, D (šk. rok 1959/60) a 9. A, B (šk. rok

1960/61) zveme v sobotu 8. října 2011 na setkání v sále restaurace „OBECNÍK“ (za-
hájení ve 14.00 hod).

Přípravná schůzka zástupců jednotlivých tříd proběhne v restauraci 12. září v 16
hodin.

Informujte také spolužáky bydlící mimo naši obec.
Další informace a přihlášky k účasti v trafice u Slávky a také přímo v Obecníku.

Za organizátory Zdeněk Kafka
V září podruhé do Beskyd

Květnový výšlap na KOTAŘ byl první turistickou akcí pořádanou sportovní komisí
ZO Dobrá. Po prázdninové přestávce, čase dovolených, kdy si většina občanů orga-
nizuje svůj odpočinek společně s rodinou nebo svými známými, přijde září se svým
babím létem a to je vhodná doba na další turistický výlet. 

Ten se uskuteční v sobotu 10. září. Sejdeme se na nádraží ve Frýdku. Zakupte si
jízdenky do žel.stanice Ostravice, odjezd vlaku je v 8.20 hod. Z Ostravice vyrazíme
směrem ke Zbujovi, dále krásnou vyhlídkovou trasou přes Kotel na Ivančenu. Ti
zdatnější to mohou vzít přes Lysou horu, na Ivančeně se opět sejdeme.

Lehké občerstvení a zpáteční společná jízdenka jsou zajištěny. Těšíme se na hoj-
nou účast. Za sportovní komisi Zdeněk Kafka

Sportovní komise informuje:
Dne 23. 7. 2011 proběhl již 9. ročník nohejbalového turnaje, který pořádá spor-

tovní komise obce Dobrá. Vymodlené počasí nám pomohlo odstartovat velmi napí-
navý a vyrovnaný turnaj. Zúčastnilo se 9 mužstev, většinou z Dobré a blízkého okolí. 

Zachytilo nás i oko kamery z regionální internetové televize, kde si všichni mohou
shlédnout akce konané v naší vesnici. Adresa je www.crtv.cz.

Umístění bylo následující: 1. místo — Kurka, Kubíček, Šulel, 2. místo — Holeček,
Carbol, Hrabec, 3. místo — Zeman, Skotík, Skoták. Na prestiži tohoto turnaje při-
spěli následující sponzoři, kterým moc děkuji. Obec Dobrá, LM obuv p. Mojžíšková,
p. J. Milata, Těšínské jatky s.r.o., p. Pánková — rest.Obecník, p. Křižák K. — Zanzibar,
p. Šulíková — v inotéka, p. S. Poláková, p. Romanidisová — večerka, manž. Křižá-
kovi, p. Golich — Cyklobar, řeznictví Carbol, p. E.Kurka, Ostrava Ridera Bohemia,
p. F. Jelének — Sport relax club. Dále děkuji svým rodičům za profesionální obsluhu
grilu a p. Letkovi — vedoucímu areálu i s obsluhou za přípravu akce.

Za sportovní komisi: René Křižák 
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Dne 6. srpna 2011 na hřišti
,,Mechula“ proběhl již 43. ročník
turnaje v kopané Svobodní—Že-
natí. Od raních hodin probíhaly
dětské radovánky zpestřené jíz-
dou na koni a různými soutě-
žemi, při kterých byly všechny
děti odměněny. Od 15.00 byl za-
hájen samotný turnaj. Jako vždy
urputný boj, který nezná bratra,
skončil ve prospěch Svobod-
ných.

Návštěva blížící se 200 lidí vy-
tvořila nádhernou atmosféru,
která po skončení zápasu stme-
lila všechny v jeden oslavující
tým. Kdo tuto akci navštívil,
musí vzdát hold všem, kteří se
podíleli na přípravě. Manželé
Kotáskovi, Barbora Brhlová, Ro-
bert Foldyna, Bára Velčovská
a spousta dalších dobrovolníků
se každým rokem překonávají.
Tímto chci všechny pozvat na
příští ročník konaný vždy první
sobotu v srpnu.
Za sportovní komisi René Křižák 

Nahoře Svobodní, dole Ženatí >

Fotbalový memoriál v Mostkovicích
Koncem června byli naši fotbalisté pozváni do Mostkovic u Prostějova k fotbalo-

vému memoriálu. Tohoto memoriálu se zúčastnily čtyři celky: místní Mostkovice,
výběr okresu Prostějov, bývalí hráči LeRKu Prostějov a náš TJ Sokol Dobrá. 

O postup do finále se naši kluci střetli s týmem Mostkovic. V prvním poločase bylo
utkání velice vyrovnané. Ve druhé půli hráči Dobré zatlačili soupeře před jeho šest-
náctku a celý poločas dobývali jeho branku. Bohužel v základní hrací době skončilo
utkání pro domácí šťastnou remízou 2:2 a na řadu přišly pokutové kopy. V těch byli
více úspěšní naši fotbalisté a postoupili do finále. Ve finále se proti nim postavil vý-
běr okresu Prostějov, který si postup do finále zajistil výhrou 7:0 nad LeRKem Pro-
stějov. 

Do finále Dobrá nevstoupila nejlépe a už po 20. minutách prohrávala 4:0, poté
z našich hráčů spadla tzv. deka a převzali otěže utkání. Bohužel z cele řady šancí se
ujala jen jedna a tak finále skončilo prohrou 1:4. 

Naše první návštěva Mostkovic tak skončila krásným druhým místem. Za zmínku
ještě stojí pohostinnost místních občanů, kteří se o naše kluky celý den pečlivě sta-
rali. Tímto jim děkujeme a těšíme se na příští rok.

Za náš tým nastoupili tito hráči: Platoš, Rajnoch, Myšinský, Bednárek, Šmahaj, Fi-
lipčík, Gryžboň, Kendzior, Pánek, Palarčík, Dužík, Staňko, Babiš, Rečka, Janíček —
trenérem byl Václav Nytra.
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Letní fotbalový turnaj
V sobotu 23. července proběhla v multifunkčním sportovním areálu školy

v Dobré letní verze zimního turnaje v malé kopané, který organizují fotbalisté míst-
ního celku. Ač bylo původním záměrem organizátorů uspořádat turnaje na trávě,
rozmarné počasí tohoto léta tuto tužbu nepřipustilo. A tak se všechny mužstva mu-
sely přesunout z areálu Sparty do nedalekého sportovního areálu. Většina účastní-
cích se mužstev byla poskládána z místních borců, ale přivítali jsme také celek z Os-
travy. Nutno podotknout, že toto mužstvo pojmenované Players bylo ozdobou tur-
naje. Stejně jako počasí, které si pořadatelé doslova „vymodlili“ a tak se hrálo za stá-
lého sluníčka a příjemných letních teplot. Všechny týmy odváděly na hřišti urputné
boje, ale jak už to tak ve sportu bývá, vždy musel ze souboje odejít jeden jako vítěz
a druhý jako poražený. Ač to bylo pro všechny překvapení, tak ze zisku trofeje za
první místo se opět radovalo mužstvo Jelenů. Tento tým vyhrál již zimní turnaj. Nej-
lepším střelcem turnaje se stal s devíti přesnými zásahy Martin Ďurfina taktéž
z celku Jelenů. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci tur-
naje, též obci a sportovní komisi za podporu a věříme, že se z letního turnaje v malé
kopané stane stejná tradice, jako z jeho zimní verze.

Z turnaje
v Mostkovicích
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Letní příprava
Výsledkový servis mužů: 
FINSTAL LUČINA—TJ SOKOL
DOBRÁ 2:1 (branka Dobré: Ba-
biš)
DURMAN STARÉ MĚSTO—TJ
SOKOL DOBRÁ 4:2 (Filipčík,
Pánek)
SK NOŠOVICE LHOTY—TJ SO-
KOL DOBRÁ 2:5 (Šmahaj 2,
Rečka, Pánek, vlastní • obrázek
vpravo nahoře).
SOKOL PALKOVICE—TJ SO-
KOL DOBRÁ 2:8 (Rajnoch P. 2×,
Šmahaj 2×, Rečka 2×, Kowalik,
Filipčík • obrázek vpravo dole).

Více aktuálních informací
o dění v doberském fotbale na-
jdete na webu www.sokol-
dobra.wbs.cz a nebo na prv-
ním mistrovském utkání A
mužstva (20. 8. — 17.00 se Sed-
lištěmi) v chystaném bulletinu.

Fotbalový podzim 2011
Vážení sportovní přátelé, blíží se nám začátek nového fotbalového ročníků, proto

mi dovolte, abych vás seznámil s pár novinkami, které nás čekají.
Od nového ročníku budeme mít opět dvě mužstva žáků a to mladší a starší. Obě

mužstva budou nově hrát krajskou soutěž. Nově bude hrací den žáků v neděli a to
jako předzápas B týmu a to je druhá novinka, začátky zápasů B týmu budou v ne-
děli od 14.00. 

Dorost bude hrát předzápas A týmu dospělých a to sobotu.
Níže přikládáme rozpis jednotlivých zápasů všech týmů.
Dovolte mi, abych vás všechny pozval na utkání, která přinesou určitě spoustu

kvalitní podívané. Za TJ Sokol Dobrá Pavel Baran

Termíny podzimních zápasů doberských celků:
Krajská soutěž sk. C — starší a mladší žáci — podzim 2011

Datum Den Starší Mladší Domácí—hosté

4. 9. neděle 10:15 12:00 Dobrá—Frydlant n. O.
11. 9. neděle 10:15 12:00 Dobrá—Karviná C
18. 9. neděle 9:00 10:45 Lokomotiva Petrovice—Dobrá
25. 9. neděle 10:15 12:00 Dobrá—Horní Suchá
1. 10. sobota 9:00 10:45 ČSAD Havířov—Dobrá
9. 10. neděle 10:15 12:00 Dobrá—Inter Petrovice

16. 10. neděle 9:00 10:45 Slavia Orlová—Dobrá
23. 10. neděle 10:15 12:00 Dobrá—Baník Albrechtice
29. 10. sobota 9:00 10:45 Petřvald u Karviné—Dobrá
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Okresní přebor staršího dorostu sk. A
Datum Den Čas Domácí—hosté

20. 8. sobota 14:30 Dobrá—Janovice
27. 8. sobota 14:30 Sedliště—Dobrá

3. 9. sobota 14:00 Dobrá—Lískovec
10. 9. sobota 13:30 Dobrá—Palkovice
18. 9. neděle 13:45 Kozlovice—Dobrá
24. 9. sobota 13:30 Dobrá—Václavovice
28. 9. středa 13:30 Dobrá—Frýdlant n. O.

1. 10. sobota 13:00 Kunčice p. O.—Dobrá
8. 10. sobota 12:30 Dobrá—Metylovice

16. 10. neděle 10:30 Čeladná—Dobrá
22. 10. sobota 12:00 Dobrá—Hukvaldy
29. 10. sobota 11:30 Fryčovice—Dobrá

6. 11. neděle 11:30 Raškovice—Dobrá

Okresní soutěž mužů — muži B — podzim
Datum Den Výkop Domácí—Hosté

17. 8. středa 16:30 Dobrá B—Fryčovice B
21. 8. neděle 14:00 Dobrá B—Lískovec B
24. 8. středa 17:30 Smilovice B—Dobrá B
27. 8. sobota 17:00 Vojkovice—Dobrá B
11. 9. neděle 14:00 Dobrá B—Milíkov
18. 9. neděle 16:00 Nošovice—Dobrá B
25. 9. neděle 14:00 Dobrá B—Oldřichovice B
28. 9. středa 16:00 Dobrá B—Řepiště B
1. 10. sobota 15:30 Kunčice p. O—Dobrá B
9. 10. neděle 14:00 Dobrá B—Paskov

15. 10. sobota 12:00 Chlebovice—Dobrá B
23. 10. neděle 14:00 Dobrá B—Tošanovice
30. 10. neděle 14:00 Staříč B—Dobrá B

5. 11. sobota 13:30 Pržno—Dobrá B

1. B třída sk. C — muži A — podzim
Datum Den Výkop Domácí—Hosté

20. 8. sobota 17:00 Dobrá A—Sedliště
27. 8. sobota 17:00 Doubrava—Dobrá A

3. 9. sobota 16:30 Dobrá A—Jablunkov
10. 9. sobota 16:00 Dobrá A—Těrlicko
17. 9. sobota 16:00 Vendryně—Dobrá A
24. 9. sobota 16:00 Dobrá A—Oldřichovice
1. 10. sobota 15:30 Mosty—Dobrá A
8. 10. sobota 15:00 Dobrá A—Dolní Datyně

15. 10. sobota 15:00 Dobratice—Dobrá A
22. 10. sobota 14:30 Dobrá A—Hrádek
29. 10. sobota 14:00 Dolní Lutyně—Dobrá A

6. 11. neděle 14:00 Nýdek—Dobrá A
12. 11. sobota 13:30 Dobrá A—Hnojník

Fotografie z akcí sportovní komise —
nohejbalového turnaje 23. července
(nahoře a vpravo; k článku na straně
4.) a z dětských radovánek 6. srpna
na Mechuli (dole; k článku na str. 5).
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EKOMAT s.r.o. Dobrá

přijme do PP pomocného dělníka ve výrobě.
Jedná se o obsluhu poplastovací linky.

Požadujeme: — manuální zručnost
— zodpovědný přístup

HPP na dobu určitou s možností prodloužení, práce i na směny
Bližší informace: E. Hlisnikovská, tel.: 731 505 580

EKOMAT s.r.o. nabízí BRIGÁDU i pro důchodce. Jedná se o občasnou výpomoc
ve výrobě, cca 7—10 dní v měsíci nepravidelně. Práce na DPP.
Bližší informace: E. Hlisnikovská, tel.: 731 505 580

VÝPRODEJ PODSTŘEŠNÍCH FÓLIÍ
• podstřešní fólie • difuzní fólie • parozábrany •
Kdy: ve dnech 24.—25. 8. 2011, od 9.00 do 16.00 hodin
Kde: v areálu firmy EKOMAT v Dobré, naproti fotbalovému hřišti
Nabízíme zboží I. a II. jakosti
Výprodej skladových zásob za výhodné ceny přímo od výrobce.

AUTOŠKOLA JISKRA p. Jiří Kreuziger
Nabízí výuku a výcvik v učebně v Dobré — budova obecního úřadu.

Provozní doba: pondělí a středa od 14.45 do 16.15 hodin.
Tel. č.: 603 442 920, 608 122 522
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Právní záleÏitosti
Projedná a vyřídí s občany a podnikateli každou středu
mezi 16.30—18 hodin v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu v Nošovicích

— zelená budova (vedle rest. „Radegastův šenk“, v přízemí se nachází
potraviny) JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství z oblasti

občanského, obchodního a rodinného práva a sepisování listin, žalob,
smluv vč. kupních, darovacích, také převody nemovitostí, věcná břemena

apod. • Kdykoliv můžete telefonovat na 603 447 219.

Advokátní kancelář Havířov–Město, Na Fojtství 8, 736 01
Tel., fax: 596 810 741, mobil 603 447 219, e–mail: zoric@atlas.cz

Je vhodné předem zatelefonovat!

Nabídka pronájmu bytů
V obci Dobrá pronajmu bytové jednotky 2+1 a 3+1

Byty jsou vybaveny kuchyní, WC, koupenou s masážním sprchovým boxem.
Televizní příjem satelitní a digitální, internet. • Možnost pronájmu i bytu
kompletně vybaveného. • Bytové domy jsou po rekonstrukci, v blízkosti

středu obce. • Možnost pronájmu garáže.

Kontakt: Sedlařík, Dobrá 581 • Mobil: 603 854 852
E–mail: alosed@seznam.cz

Soukromá hudební výuka
Kdo má zájem naučit se hrát
na tyto hudební nástroje:
• zobcové flétny — sopránová

— altová
— tenorová
— basová

• klavír
• pozoun
• akordeon

Přihlaste se:
DNE: 8. září 2011
KDE: v přízemí školní družiny

ZŠ Dobrá
V KOLIK: 13.15—15.30 hodin
Schůzku si můžete individuálně
změnit na tel. č. 604 821 849.
Těší se na vás
Miriam Dýrrová, dipl. um.
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Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.–Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
Uzávěrka příštího čísla 13. září 2011. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 starosta

558 412 301 místostarosta

558 412 308 Iveta Schejbalová, vedoucí úředník

558 412 311 Marcela Krestová, referent vnitřních věcí, sekretariát,

podatelna, občanské průkazy, ověřování

558 412 307 Radka Mohylová, referent vnitřních věcí — matrika,

ohlašovna, ověřování, občanské průkazy,

objednávky služeb

558 412 305 Marcela Kolková, finanční referent, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, finanční referent, místní poplatky,

povolení průjezdu přes most

558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu, stavby

Dobrá, Dobratice, Pazderna

558 412 310 Zdeňka Sikorová, referent stavebního úřadu, stavby

Nošovice, Vojkovice, Horní Domaslavice, Nižní Lhoty

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí,

silniční správní úřad, kácení dřevin, investiční

referent 

558 412 309 Bohuslav Sikora, referent pro správu a údržbu

majetku obce, BOZP a PO

— — —

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


