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Slovo starosty
Vážení občané,

jistě neuniklo vaší pozornosti, že v okolí 
základní školy probíhá stavební ruch. Jak 
jsme vás již informovali, v letošním roce 
přišlo k zápisu do mateřské školy o 25 dětí 
více, než je stávající kapacita. Paní ředitelka 
Mgr. Jana Bodisová proto přišla s návrhem, 
zřídit jednu třídu školky v budově základní 
školy. Po diskusi s vedením základní škol-
ky jsme našli místo v prvním patře staré
budovy a rozjeli jsme koloběh jednání s hy-
gienou, hasiči a stavebním úřadem, aby-
chom mohli provést rekonstrukci do 3. září. 
Samozřejmě jsme celou akci projednali na 
jednání zastupitelů obce, kteří se k tomuto 
projektu vyjádřili kladně a schválili jej. Do 
veřejné soutěže na dodavatele celé rekon-
strukce se přihlásilo 5 zájemců a rada obce 
vybrala společnost BESKYDGROUP, s.r.o. 
z Frýdku-Místku, která nabídla nejnižší 
cenu 1.077.251,- Kč. 

Na červnovém jednání zastupitelstva 
obce byly mimo jiné uděleny ceny obce za 
rok 2011. Nově nastavenými pravidly prošly 
celkem 3 návrhy a zastupitelé obce se roz-
hodli udělit Cenu obce Dobrá za rok 2011, 
za dlouholetou práci propagující obec, 
následujícím občanům: panu Františku 
Biolkovi, Rostislavu Vojkovskému a paní 
Marii Čajánkové. Všichni ocenění občané 
obdrží ceny při příležitosti Dne obce-Velké 
Doberské 2012. Srdečně jim i touto cestou 
k tomuto vyznamenání blahopřejeme.

V minulých dnech došlo ke změně na 
postu ředitelky základní školy a do funk-
ce nastoupila Mgr. Radka Otipková, která 
vystřídala dlouholetou ředitelku Mgr. Evu 

Novákovou. Odstupující paní ředitelce 
chceme tímto za všechno, co pro naši ško-
lu vykonala velmi poděkovat. Škola se pod 
jejím vedením musela vypořádat s mnoha 
změnami, které se v našem základním škol-
ství odehrály, mimo jiné také s poklesem 
počtu žáků, který přinesla moderní doba. 
Všechny výzvy zvládla na výbornou a do-
vedla základní školu společně s kolektivem 
spolupracovníků až do dnešních dnů. Za 
to všechno si jistě zaslouží naše poděko-
vání a jsme rádi, že bude i nadále posilou 
učitelského sboru. Poděkování chci touto 
cestou vyslovit i paní zástupkyni Mgr. Aleně 
Stuchlíkové, která ukončila svou pracovní 
kariéru. I ona byla dlouhou dobu neodmy-
slitelnou součástí naší školy a podílela se na 
všech pozitivních změnách, kterými základ-
ní škola prošla. 

V tomto měsíci nastoupila do funkce 
také nová ředitelka místní knihovny. Kon-
kursní komise, jmenovaná radou obce, po-
suzovala celkem 6 přihlášených uchazečů, 
z nichž sestavila pořadí, které předala 
obecní radě. Rada obce se tímto doporu-
čením řídila a jmenovala do funkce paní 
Marii Mališovou z Frýdku-Místku, která 
celý život pracuje v knihovnickém oboru. 
Nové paní ředitelce přejeme hodně úspě-
chů v její práci a těšíme se, že se tato změna 
projeví brzy i v našich Doberských listech. 

Závěrem mi dovolte, abych vás všechny 
srdečně pozval na Den obce-Velkou Do-
berskou 2012, která se uskuteční v sobotu 
25. srpna. O bližších podrobnostech se do-
zvíte více v článku pana místostarosty a na 
webových stránkách obce www.dobra.cz.  
Rozhodli jsme se neprodlužovat tuto obecní 
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slavnost přes půlnoc, abychom příliš neza-
těžovali sousedy multifunkčního hřiště hlu-
kem a umožnili všem klidné prožití závěru 
prázdnin a dovolených.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce

VELKÁ DOBERSKÁ 2012 - 25. srpen 2012
Tedy ještě jednou: 1. ročník Mezinárodní

soutěže v přípravě bramborových placek 
se uskuteční v rámci Velké Doberské 2012. 
Soutěžní týmy se skládají ze tří osob. Začí-
náme ve 13 hodin. Své přihlášky směrujte 
na  oudobra@dobra.cz  nebo  místostarosta
@dobra.cz. Těšíme se na Vás – na soutěžící 
i na diváky!   

(Neodpustím si krátký příběh o tom, 
kterak vyřešit lingvistický problém se 
ctí. Jednoduchá a často užívaná sousloví 
„bramborový placek“, respektive „brambo-
rová placka“ se mohou stát nevídaným oříš-
kem. Tento text jsem začal psát a užíval jsem 
mužský neživotný rod – placek. Ale ouha..
můj počítač mi podtrhnul všechny takto 
uvedené „placky“ a nasměroval mě k opra-
vě. Uvádím to zde proto, že bych v prvním 
případě čelil kritice a musel vše vysvětlovat. 
Závěr? Jako člen poroty se již nyní těším 
na chutnou bramborovou placku, třeba i se 
škvarkama…). 

Využiji ještě jednou možnosti Dober-
ských listů a upozorním vás na sportov-
ní část Velké Doberské 2012. Vzhledem 
k tomu, že některá odvětví zatím zůstávají 
stranou zájmu, zejména silová páka nebo 
stolní fotbal, chtěl bych znovu požádat 
všechny soutěživé spoluobčany – od dětí 

Milí spoluobčané, blíží se termín desátého
– jubilejního – ročníku významné a největší
kulturní, sportovní a společenské akce v naší
obci. V minulém čísle jste se mohli seznámit 
s výběrem vystupujících a všechny podstat-
né časové údaje najdete na druhé straně 
barevného přebalu Doberských listů – na 
plakátě k této akci. 

Zde se také dozvíte, že kulturní část 
Velké Doberské 2012 bude započata  velmi 
zajímavou gastronomickou soutěží, divác-
ky atraktivní „plackovýrobou“. Přímo před 
pódiem a tedy před očima diváků svedou 
souboj tříčlenné týmy, které se budou snažit 
z připravených surovin vyrobit co nejchut-
nější bramborovou placku  -  1. ročník sou-
těže začne ve 13 hodin a vítěze budeme znát 
před samotným slavnostním zahájením celé 
akce – ve 14 hodin. Již první ročník se bude 
moci pochlubit mezinárodní účastí, zapojí 
se do něj i přátelé ze slovenské Ochodnice! 
S předstihem jsme oslovili některé z na-
šich aktivních zájmových skupin a očeká-
váme jejich nominace v nejbližších dnech. 
Pokud si myslíte, že jste schopni uchvátit po-
rotu svým zaručeným receptem, neváhejte
a zašlete svou přihlášku také. Jeden nikdy 
neví, jak a čím lze chutnou plackou z bram-
bor vykouzlit úsměv na degustátorově tváři. 
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až po seniory – aby se aktivně zapojili a při 
sportu spolu s námi i pobavili. Myslím si, že 
takový stolní fotbal, stejně jako fotbal vodní 
zvládnou i dvojice či trojice děvčat nebo žen. 
Nestyďte se a pokuste se vyhrát některou 
z hodnotných cen, letos poprvé s účastí 

sponzorů. A navíc v období olympijských 
her je nadmíru živé známé heslo o účasti 
a výhře. Pojďte se pobavit, zapomenout na 
starosti – není mnoho možností změřit síly 
v jedinečných disciplínách a dokonce se 
nechat u toho nafi lmovat nebo vyfotit!

VELKÁ DOBERSKÁ 2012 - sportovní část

sobota 25. srpna 2012  -  areál multifunkčního hřiště při ZŠ Dobrá
                       
ROZPIS SOUTĚŽÍ  –  PŘIHLÁŠKY  –  TERMÍN

Své přihlášky do jednotlivých odvětví zasílejte na adresu
místostarosta@dobra.cz  nebo  oudobra@dobra.cz

Soupis disciplín:

Začátek:  9.00 hodin

 • Malá kopaná
  (omezeno věkem – nad 35 let) 1 + 4 (plus náhradníci)

 • Nohejbal
  (bez věkového omezení) – hraje se ve třech

 • Vodní fotbal
  (bez omezení věku i pohlaví) – hraje se ve třech

Začátek:  14.00 hodin

 • Páka
  -  několik kategorií – podle věku i pohlaví

 • Stolní fotbal (NOVINKA!)
  -  klasická hra, kterou znáte z hospod, tady ale pod
  širým nebem – hraje se ve dvojicích (bez omezení)
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Všechny disciplíny mají svého sponzora a první tři místa každé z nich budou oceněna 
a poháry spolu s cenami budou předány v hlavním čase na pódiu – od 18:45 hod. Ceny jsou 
letos poprvé v režii uvedených sponzorů a vítězové se rozhodně mají na co těšit. Zatím regis-
trujeme malý zájem o páku i stolní fotbal – ten kupříkladu mohou hrát i děvčata nebo ženy! 
Neváhejte proto s přihláškami, neboť počet míst v jednotlivých soutěžích i kategoriích 
bude omezen. Termín pro podání přihlášek je prodloužen do 20. srpna 2012. Byli bychom 
neradi, kdybychom museli lákat k soutěžení i občany okolních obcí! 

Termín pro zasílání přihlášek: do 22. srpna 2012  /prodlouženo/
Adresa:      místostarosta@dobra.cz 

Přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení a rok narození.

Poznámka 1:
Pokud odesílatel neobdrží odpověď s potvrzením přihlášky, znamená to, že email 
nedorazil na danou adresu. Proto přihlášku  raději zašlete znovu na  oudobra@dobra.
cz – děkuji za pochopení.
Poznámka 2:
K jednotlivým sportovním disciplínám je možno přihlásit se i v den konání, nejpozději 
však 30 minut před jejich začátkem – v 8:30, respektive ve 13:30 hodin.

                                                                                                          
     Mgr. Milan Stypka

1. ročník Mezinárodní soutěže v přípravě
bramborových placek  (od 13 hodin) 

Umělecké vystoupení předškoláků a žáků z Dobré  (od 14 hodin)

Ochodnický folklor  (od 14.30 do 15.35 hod.)

Seniorka
Súbor Seniorka vznikol v roku 2010, pozostáva zo 14 členov – muži i ženy. Vystupovať budú 
so slovenskými piesňami ale i hovoreným slovom.

Folklorný súbor Kýčera
Folklórna skupina vznikla v roku 1972, zakladateľkou bola pani Mária Ďurošková. Prvým 
vedúcim a organizátorom bol Ernest Maurer, dnes je vedúcou pani Anna Vavríková. Kýčera 
bola najskôr ženská, no neskôr zmiešaná spevácka skupina.

VELKÁ DOBERSKÁ 2012 - kulturní část
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Soubor mažoretek ELLIS      (Výše uvedené texty převzaty od slovenského autora.)

... a pěvěcké překvapení z Dobré!    ( Z DŮVODU NEMOCI SE NEKONÁ . )

Vystoupení oddílu juda – SKP F-M
se sídlem v Dobré – nová sestava cvičení – premiéra v ČR!

MÁMA MELE MASO  (od 15.45 hod.)
Kapela Máma Mele Maso vznikla v zimě v roce 2007 a založil jí Ondřej Novák. Kapela je re-
vivalová, tzn. že hraje známé hity různých umělců a velká většina členů je z Dobré. Důvodem 
vzniku bylo vystoupení na Pochovávání basy, na kterém hraje od té doby pravidelně každý 
rok. Kapela si už také zahrála na různých oslavách, a to nejen narozeninových, na svatbách 
i na zábavách. Na Velké Doberské bude vystupovat poprvé.

ACOUSTIC IRISH  (od 16.45 hod.)
Kapela z Ostravy hrající irskou a keltskou 
muziku Kapela Acoustic Irish Vás překvapí 
již při poslechu prvních tónů, usmíváte se 
a máte pocit, že jste najednou ve svých 
snech zabloudili do pohádkového světa se 
skřítky, vílami a jinými potvůrkami. Ne-
musíte brát žádné drogy, a přece máte po-
cit, že se vznášíte v nekonečnu nekonečna. 
Vše je podtrhnuto kytarou a milým zpěvem 
Davida Vysloužila, líbeznými tóny nástroje 
whistle a příčné fl étny.

ACOUSTICA  (od 17.45 hod.)
Kapela Acoustica vznikla v roce 2009 v Ostravě. Čtveřice muzikantů, opírající se o bohaté 
zkušenosti z domácích i zahraničních angažmá v oblasti rockové, taneční i vážné hudby se 

zaměřila na interpretaci slavných hitů před-
ních rockových kapel 20. století v netradič-
ním pojetí akustických nástrojů. V podání 
dvou akustických kytar, violoncella a per-
kusních nástrojů (cajón, conga apod.) mů-
žete slyšet skladby od Boba Dylana, Erica 
Claptona,Ozzy Osbourna, Alice Coopera, 
Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin 
a další…
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Slavnostní předání Cen obce 2011
Vyhlášení výsledků sportovních soutěží, ocenění vítězů
(od 18.45 hod.)

… a zábava pokračuje!

BANDJEEZ  (od 19.15 hod.)
Bandjeez je nová, téměř plně akustic-
ká kapela zpěváka a kytaristy frýdecko-
místeckých Najzar Davida Stypky. Vol-
ně navazuje na jeho facebookový projekt 
WakeUp Songs. „Jednalo se v podstatě o to, 
vymyslet a nahrát píseň ráno, co možná nej-
dříve po probuzení. Bez přípravy - a z první. 
V tom čase mezi spánkem a bděním vzniklo 
pár docela zajímavých tvarů, se kterými by 
prý byla škoda dál nepracovat,“ říká David 
Stypka. Spolu s Davidem Stypkou, který zpívá a hraje na akustickou kytaru, se v nové ka-
pele sešli kontrabasista Petr Pinkas (Čadi, Los Pedros), bubeník Matěj Drabina (Čadi, Be-
hind The Door, nejnověji Buty), klávesista Adam Zbránek (Behind The Door) a perkusista 
Marek Hlosta.

Lenka FILIPOVÁ  (od 20.30 hod.)
Pochází z uměleckého prostředí, její otec 
byl studovaný operní pěvec a pražský diva-
delní herec, matka pracovala coby učitelka 
hudební výchovy, při které používala ky-
taru. Lenka byla již od mládí předurčena 
stát se kytaristkou. Hru na kytaru pak také 
vystudovala u Štěpána Urbana a Milana 
Zelenky na konzervatoři v Praze. Při hře 
na kytaru si ráda zpívala. Od mládí byla 
v tomto směru úspěšná, již v šestnácti le-
tech vyjela s Brněnským rozhlasovým sou-
borem lidových nástrojů (BROLN) na své 
první zahraniční turné do USA a Kanady. 
Během studií si Lenka přivydělávala jakožto 
moderátorka i jako zpěvačka. Byla i dobrá 
šansoniérka, interpretovala zhudebněnou 
poezii Vítězslava Nezvala, které zhudebnil 
její kamarád hudební skladatel a kytaro-
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vý virtuóz Štěpán Rak. Hostovala i se skupinou Spirituál kvintet. V letech 1973-1975 se 
objevila i na prknech Divadla Semafor ve hrách Miloslava Šimka. Na podzim 1974 hostovala 
v koncertním programu Karla Gotta. Poté byla asi rok a půl druhou zpěvačkou Orchestru
Karla Vágnera (vedle „jedničky“ Hany Zagorové). V té době jí také vyšly její první gra-
mofonové desky. V letech 1979 až 1981 vystupovala se skupinou Flop Karla Zicha, a také  
v pražském music-hallu Alhambra.

Dále se vzdělávala a zdokonalovala ve hře na kytaru, v roce 1976 absolvovala kurzy v Mezi-
národní hudební akademii v Paříži. V Paříži také občas vystupovala ve studentských klubech.
Stala se i hostem francouzské noční rozhlasové show na stanici France-Inter. Přátelila se 
s lidmi z pařížské Olympie, ve Francii natočila i dvě SP desky. Nejznámější písni z té doby 
je píseň Zamilovaná, která pochází z pera Francise Cabrela. Tato píseň byla posléze úspěš-
ná natolik i v českých zemích, že dala název i jejímu prvnímu gramofonovému albu, které
vyšlo pod tímto názvem v roce 1981 u fi rmy Supraphon. V roce 1984 sestavila vlastní 
doprovodnou skupinu Domino, v jejím repertoáru začal postupně převažovat střední proud. 
Nicméně publikum vždy poměrně dobře přijímalo její písně zpívané ve francouzštině, své 
koncerty také vždy doplňovala a ozvláštňovala sólovými kytarovými hudebními vložkami. 
Velice pečlivě si po léta pěstovala svůj image sympatické, hudbymilovné a inteligentní dívky 
či kultivované a atraktivní mladé ženy.

Více informací k vystupujícím kapelám naleznete na www.dobra.cz

     Po vystoupení paní Lenky Filipové prozáří oblohu nad areálem ohňostroj a pak všechny 
tancechtivé občany pozve na parket kapela  SAGAR!

     Jedním z letošních doprovodných programů bude i aktivní účast pracovníků Charity 
Frýdek-Místek. Pro snazší orientaci vás všech si dovoluji uvést zde, kterak a čím se bude 
v rámci naší tradiční akce společnost prezentovat. Snad najdete i vy důvod pro svou návště-
vu jejich stánků. Nejen dětem jsou určeny některé soutěže, ale rovněž dospělí se mohou 
poradit, leccos prodiskutovat, a nakonec se i pobavit… nebo se nechat vyšetřit a zjistí, 
v jakém stavu je jejich tělesná schránka.

CHARITA FRÝDEK–MÍSTEK  (od 14 hod.)
Po  návštěvě  pracovníků  výše  uvedené  instituce  na  obci  jsme  se  ihned  rozhodli  umožnit  
jim  aktivní  účast  na  Velké Doberské  2012. Možná se zeptáte – proč jsme tak učinili? Od-
pověď je jednoduchá  -  v jejich nabídce jsou zajímavé služby pro dospělé návštěvníky a  budou 
se snažit zabavit také děti. A co prospěšnějšího může doprovázet naši kulturní akci než pre-
zentace činnosti  právě takové humanitární společnosti. Naše akce je opět ZDARMA a možná 
Vás napadne přispět do kasičky CHARITY Frýdek – Místek. Své peníze věnujete na dobrou 
věc! Děkujeme.  
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a) Aktivity pro dospělé: 

-  měření krevního tlaku
-  měření glykemické cukru
-  prezentace činnosti Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby

b) Aktivity pro děti – zábavné soutěže a tvoření pro děti:

-  Tvoření s dětmi – maňásci z ponožek (myška) nebo papírové skládanky 
-  Překážkový běh – dítě s míčkem na tvrdé podložce musí zdolat překážky, které jsou
 mu nachystané během trasy, cílem je, aby míček z tvrdé podložky nespadl.
 U dítěte se projeví zručnost a obratnost. 
-  Hod do lví tlamy – dítě se musí strefi t míčkem do lví tlamy. Celkem má 5 pokusů. 
-  Jednoduché úkoly pro děti – jedná se o několik jednoduchých úkolů pro děti,
 ve kterých plní nejrůznější zadání např. hledání stejných věcí mezi jinými,
 hledání stejného znaku atd. 
-  Slalom s míčem – obratnostní hra. 
-  Rybolov – obratnostní hra. Na zemi leží několik věcí. Pod jednou z věcí je schovaný i klíč. 
 Cílem hry je za určitý časový limit nalézt klíč, který je uschovaný. Hráč si pomáhá pouze 
 s udicí s háčkem, kterým může věci zvedat.

Prodej výrobků – Jedná se o výrobky klientů Oázy pokoje pro psychicky nemocné 
a Denního centra Maják. Tyto výrobky tvoří klienti v rámci aktivizačních činností. Jde 
o různé keramické výrobky, textilní výroby (polštáře, zvířátka), či výrobky z korálků 
(náhrdelníky, náramky).

Na stáncích bude umístěna pokladnička, kde mohou lidé přispět na činnost Charity Frýdek-
Místek. Výnos z této sbírky bude využit na spolufi nancování činnosti Domu pokojného stáří 
u Panny Marie Frýdecké, domova pro seniory, a Charitní pečovatelské a ošetřovatelské 
služby. Tyto služby mohou využívat i občané obce Dobrá.

V sobotu 25. srpna 2012 má být slunečné počasí, místy proměnlivé, ale zábavě nakloněné, 
proto zkuste najít ve svém prázdninovém kalendáři chvilku a přijďte se spolu s námi poba-
vit. Nezapomínáme ani na děti  -  je připravena spousta atrakcí a vše zdarma… ani na vaše 
chuťové pohárky – hasiči i myslivci vás nasytí svými plackami, hot dogy nebo zvěřinovým 
gulášem, to můžete zapít různým druhem piva. Pro milovníky jídla a pití bude vše připraveno, 
jen neváhejte a dojděte. 

   Jste srdečně zváni!
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Kontejner na sběr biologického
odpadu opět v akci

Úvodem mi dovolte poděkování všem občanům, kteří si v krátké době osvojili možnost 
odvozu a uskladnění trávy, malých větví a podobného biologického odpadu ze svých zahrá-
dek do zeleného kontejneru, který bývá umístěn za budovou obecního úřadu. 

Zde je přepis mailu, který nám došel ze spolupracující fi rmy starající se o odpadové hos-
podářství v naší obci : 

„Dobrý den pane místostarosto,

za víkend od 27. – 30. 7. bylo vysbíráno 1,79 t BRO, čistota odpadu byla v pořádku, mate-
riál byl vhodný ke kompostování. Pokud budete mít zájem o zopakování akce, dejte mi vědět.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Pavlína Blahutová

koordinátor zakázek, poradce pro ekologii
Frýdecká skládka, a.s.“

    A naše odpověď zní – ano, budeme mít zájem.
Akci opět zopakujeme  a necháme si přistavit kontejner na výše uvedené místo. Akce

s názvem „Sběr biologického odpadu z našich zahrad vždy s posledním víkendem v měsíci“ 
proběhne v následujících termínech :

31. srpna 2012    I    28. září 2012    I    26. října 2012

Upozornění: 
Kontejner je vždy přistaven v pátek v ranních hodinách a odvážen v pondělí také 

v ranních hodinách – kvůli dalšímu zpracování v provozovně Frýdecké skládky a. s. 
v Bruzovicích.

Majitelé a nájemci restauračních zařízení 
na území obce - POZOR!

v pohodě, baví se, směje a nemyslí na své 
starosti, povídá si s přáteli nebo novými 
známými, je mu na světě prima. A neruší-
li klid okolí, je vše v pořádku a nezbývá než 
takovému člověku závidět nebo se bavit 
podobně.

Jenže je tady i druhá strana mince. Pře-
kročí-li zábava běžný rámec, stává se z ní 

Letní měsíce přímo vybízejí k zábavě. 
Ta může být různého druhu. Některá zába-
va probíhá přes den, jiná zase večer nebo 
v noci. Zábavní akce jsou lákadlem pro lidi 
všech věkových kategorií. Reprodukovaná 
hudba, nebo živá kapela, k tomu dobré pití 
a nějaké jídlo a o dobrou náladu je posta-
ráno. Nic proti tomu. Naopak. Je-li člověk 
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A přestože chápeme možnost většího vý-
dělku ze strany provozovatelů restauračních 
zařízení právě touto formou, musejí také oni 
pochopit, že „jejich zařízení“ sousedí s ro-
dinnými domy. Závěrem mi dovolte zmínku 
o tom, že v některých městech i obcích je 
konečnou hodinou pro dodržování nočního 
klidu hodina dvaadvacátá a žádné výjim-
ky nebo žádosti o prodloužení povolovány 
nejsou. Buď si to organizátoři akcí, pro-
vozovatelé restaurací s venkovní hudební 
produkcí i občané slavící svá výročí či naro-
zeniny  na zahradách uvědomí, sníží hranici 
hluku, nechají sousedům v okolí jejich klid 
a právo na odpočinek, nebo se obec Dobrá 
zařadí mezi výše uvedené obce, kde 22. ho-
dina znamená ukončení všech venkovních 
hudebních aktivit. 

Mgr. Milan Stypka

nechtěný faktor. Odmítá ji blízké okolí, 
přímo ji nesnesou lidé, kteří se prostě bavit 
nemohou, musejí spát, ráno vstát a praco-
vat. 

Vzhledem k tomu, že se objevuje stále 
více a více stížností na restaurační zařízení, 
která svou víkendovou (pátky a soboty) „zá-
bavou“ vysloveně obtěžují občany v blízkém 
i vzdálenějším okolí, rozhodla se rada obce 
jednat. 

Pro zbytek letošní „zábavové“ sezóny 
byl stanoven časový rámec pro hudební 
produkci ve venkovních prostorách. Muzi-
ka (zábava) musí utichnout do 24. hodiny. 
A zároveň žádáme všechny provozovatele 
takového typu zařízení, aby 22. hodinou 
počínaje dohlédli na snížení hladiny hluku 
do takové míry, aby co nejméně rušili svou 
produkcí okolí. Pokud se podaří touto for-
mou zajistit jistou obecně akceptovatelnou 
úroveň zábavy, mohou ustat i velmi časté 
a opakované stížnosti z řad dotčených občanů. 

Sociální služby a my
potřeb občanů. Magistrát města Frýdku-
Místku jako obec s rozšířenou působností 
do konce roku 2011 vyplácel dávky osobám 
v hmotné nouzi a osobám se zdravotním po-
stižením příspěvek na péči. Výplata všech 
sociálních dávek byla od 1. ledna 2012 
sjednocena a přenesena na kontaktní pra-
coviště Úřadu práce ČR. Další významnou 
změnou, která byla hlavním tématem zmí-
něné návštěvy, je nová povinnost Magistátu 
města Frýdku-Místku koordinovat na území 
svého správního obvodu poskytování služeb 
a činnosti sociální práce tak, aby byly řešeny 
nepříznivé sociální situace občanů a realizo-
váno jejich sociální začleňování. Odborná 

Dne 17. 7. 2012 se uskutečnilo na obec-
ním úřadě jednání starosty obce a pracovnic 
odboru sociálních služeb Magistrátu města
Frýdku-Místku. Pracovnice magistrátu na-
vštívily naši obec s nabídkou vzájemné spo-
lupráce v oblasti sociální práce a sociál-
ních služeb.

Návštěva navázala na seminář pro sta-
rosty obcí ve správním obvodu statutárního 
města Frýdek-Místek, který se uskutečnil 
na konci května tohoto roku. Zde se, kromě 
aktuálních novinek v této oblasti v souvislos-
ti s probíhající sociální reformou, hovořilo 
zejména o podobě spolupráce mezi obcemi 
v oblasti sociální péče v oblasti uspokojování
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zání vzájemné spolupráce je především znát 
potřeby našich občanů. Ne všechna přání 
jsou realizovatelná a ne všechny potřeby 
je možno i při nejlepší vůli naplnit. Co ale 
chtějí a potřebují naši občané? Najít odpo-
věď na tuto otázku by nám mohly pomoci 
výsledky dotazníku, který přikládáme do 
aktuálního čísla zpravodaje. 

Vyplněné dotazníky – prosím – 
odevzdejte do 14. září 2012 do kanceláře 
č. 16 (matrika), 1. patro Obecního úřadu 
Dobrá. Děkujeme za spolupráci. 

Obracíme se proto na občany s prosbou, 
aby věnovali tomuto dotazníku pozornost 
s vědomím, že různé nepříznivé sociální si-
tuace mohou potkat v životě každého z nás 
a jen pokud budeme připraveni, je možné 
zajistit cílenou a efektivní pomoc.    

Mgr. Milan Stypka

sociální práce, prostřednictvím které je 
poskytována pomoc seniorům, rodinám 
s dětmi, nezaměstnaným, osobám se 
zdravotním postižením a duševním one-
mocněním, osobám s různým stupněm 
omezení k právním úkonům, osobám, 
které o někoho pečují, osobám ohrože-
ným sociálním vyloučením, ohroženým 
rizikovým způsobem života, obětem agre-
se, domácího násilí nebo trestné činnosti, 
osobám bez přístřeší a také imigrantům, 
je tedy od letošního roku zajišťována sociál-
ními pracovníky Magistrátu města Frýdku-
Místku. 

Pracovnice odboru sociálních služeb 
magistrátu nabídly naší obci spolupráci for-
mou podílení se na komunitním plánování 
sociálních služeb, což by mohlo zvýšit do-
stupnost sociálních služeb našim občanům. 
Co se tedy očekává od nás? Základem navá-

HARMONOGRAM
sběru nebezpečného odpadu v obci Dobrá

proběhne v sobotu 1. 9. 2012 na těchto stanovištích:

 Dobrá u lesa (u Křibíka)    8.30  –  8.45 hodin
  u nádraží ČD 10.00 – 10.30 hodin
  parkoviště u kostela 10.35 – 10.55 hodin
  Stará dědina 11.00 – 11.20 hodin

Nebezpečné odpady:
mazací a motorové oleje, olejové fi ltry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, 
zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, rozbité či rozebrané 
televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.

V pátek 7. 9. 2012
bude Obecní úřad Dobrá z technických důvodů uzavřen po celý den.
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Exkurze do Hyundaie
- pro stálý zájem další termín:
středa 5. září 2012 - odjezd v 9,45 od budovy OÚ Dobrá

Vzhledem k tomu, že zájem o návštěvu automobilky Hyundai je trvalý, rozhodli jsme se 
požádat vedení závodu o další možnost exkurze. Zároveň se omlouváme všem těm, kteří 
neuspěli v rámci srpnového termínu. Těch volných míst bylo opravdu jen několik a sami 
jistě víte, že do autobusu se vejde jen 45 lidí a počet jedné skupiny účastníků exkurze je ome-
zen padesáti místy. Máte-li zájem účastnit se zářijové exkurze, volejte – prosím – na číslo 
558412311 /podatelna/ nebo pište na mail  místostarosta@dobra.cz  -  vždy je třeba uvést 
jméno, příjmení a adresu bydliště. 

Upozornění pro všechny účastníky – nutná pevná obuv a dlouhé kalhoty
(jedná se o bezpečnost)!

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 5.9.2012, 3.10.2012,

7.11.2012 a 5.12.2012, vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, 
zasedací místnost č. 21 – bývalé foto.

Pozvánka Sportovní komise
Dne 22. 9. 2012 od 10.00 hodin proběhne 3. kolo turnaje ve hře „Člověče nezlob se“, 

v prostorách areálu Zanzibar. Podle účasti druhého kola očekáváme opět velikou účast dětí 
i dospělých. Jde především o zábavu a ta se zatím vždy povedla. Zveme všechny, přijďte se 
odreagovat od všedních starostí.

Za sportovní komisi René Křižák

Upozornění občanům
POPLATEK  ZA  ODPADY  JE  SPLATNÝ NEJPOZDĚJI  DO  31. 8. 2012.

Včas nezaplacený poplatek bude navýšen o 50 %.
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
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Sportovní komise informuje

Sportovní komise informuje

10. ročník nohejbalového turnaje dne 21. 7. 2012 byl ve znamení obrovského zájmu hrá-
čů. Bezpočet krásných a hodnotných cen nejen od obce Dobrá, ale taky od místních obchod-
níků a živnostníků přidává tomuto turnaji na prestiži. Počasí si s námi ráno trochu pohrálo, 
ale dopadlo to dobře.

Umístění:

1. místo Tůma, Štec, Schenky
2. místo Kožešník, Špok, Vojkovský
3. místo Kurka, Kubíček, Berger

Oceňeno bylo i mnoho dalších hráčů 
při losování po skončení turnaje. Velký dík 
patří p. Jelénkovi (Sport Relax Club), který 
nám bezplatně poskytl areál a věcné dary, 
p. Letkovi a obsluze za servis a dalším níže 
uvedeným za krásné dary pro hráče. Obci 
Dobrá, p. Růžičkové (obuv), p. Foldynové 
(Foltour), p. Polákové (ovoce-zelenina), 
p. Romanidisové (večerka), p. Šulíkové (vi-
notéka), p. Janulkovi (autoservis), p. Mlčá-
kovi (autoservis), p. Mališovi (uhelné sklady).

Těšíme se na další setkání nejenom při 
sportovních akcích.

Za sportovní komisi René Křižák

Dne 4. 8. 2012 se uskutečnil již 45. roč-
ník celodenního soutěžení dětí i dospělých 
na hřišti „Mechula“. Počasí přálo všem 
disciplínám i závěrečnému fotbalovému 
utkání „Svobodní-ženatí“, který tentokrát 
skončil těsným vítězstvím svobodných 6:3. 
V dopoledních hodinách probíhal dětský 
den s mimořádně velkou účastí. Téměř čtyři 
desítky dětí si odnesly nejen krásné úsměvy, 
ale i zážitky a odměny za soutěže, kterými 
procházely. 



-  14  -

Pan Jiří Baran skvěle připravil hřiště 
a spolu s dalšími se postarali o krásnou vý-
zdobu a zdárný průběh celého dne. Poděko-
vání patří p. B. Brhelové, p. B. Velčovské, 
p. L. Holomkovi, p. L. Kotáskovi a spoustě 
dalším. O skvělou polévku se postarala tra-
dičně skvělá kuchařka p. L. Kotásková. 

Za přispění sportovní komise rady obce 
Dobrá se vybudovaly nové branky a nakou-

pily nějaké laskominy pro děti. Ocenili jsme 
soudkem piva nejlepšího střelce utkání 
p. D. Šmahaje. Toto tradiční zápolení má 
hluboké kořeny a velikou oblibu u divá-
ků, kterých se letos sešlo opět kolem dvou 
stovek.

Za sportovní komisi René Křižák

Pozvání na Hrad pro děti z Dobré a okolí
Prázdniny budou již brzy minulostí a dě-

tem začnou společně s novým školním ro-
kem opět povinnosti. Abychom jim to trochu
zpříjemnili, tak jsme pro ně připravili malý, 
tak trochu sportovní dárek. Všechny děti 
z Dobré a blízkého okolí tímto zveme ke 
skotačení v nafukovacím Hradu, který bude 
umístěn v prostoru u kostela v Dobré, ve 
čtvrtek 6. září 2012, v době od 13 do 18 ho-
din. Jedinou podmínkou zdárného průběhu 
celé akce je dobré počasí. Tuto atrakci pro 
děti zajistila místní organizace KDU-ČSL 
v Dobré. Vstup ZDARMA.
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Oprava kostela Sv. Jiří v Dobré
– zápis ekonomické rady farnosti Dobrá

dvoubarevná, kde základní barva bude žluté 
a římsy bílé. Na střechu památkáři z Frýdku-
Místku a Ostravy nedovolili měď ale kry-
tinu Dakoru. Co se týká fi nancování, tak 
na základní část oprav v rozsahu řešeném 
v projektu by měla mít farnost dostatek 
svých peněz a zbytek částky bude z dotace 
z regionálního operačního programu Mo-
ravskoslezsko. Protože při opravě musíme 
vyměnit všechny vadné krovy a dořešit sta-
tiku celé střechy bude potřeba větší částka. 
Máme předběžně příslib ze spolku Katolický 
dům v Dobré, za což jsme velmi vděčni. 
Z obce jsme dostali dar 100.000,- Kč a ještě
dostaneme peníze za prodej parkoviště, což 
bylo zveřejněno v minulých Doberských 
listech. Za to také obecnímu úřadu děkuje-
me. Co se týká případných sbírek na další 
opravu, tak určitě musíme myslet na to, že 
po dokončení této opravy bude nutné kostel 
vymalovat a vyčistit varhany, sochy 
obrazy, atd. Na webovém serveru 
( h t t p : / / b v i . r a j c e . i d n e s . c z )
máte možnost shlédnout album
„Dobrá – generální opravy 
kostela“, které bude postupně 
doplňováno o další fotky. 

P. Bohumil Vícha, farář

Jak jste již byli v Doberských listech in-
formováni, před dvěma roky jsme poprvé 
žádali o dotaci na opravu našeho kostela. 
Důvodem k této žádosti byl havarijní stav 
střechy, kde na několika místech zatékalo. 
Proto se nechal zpracovat projekt na opravu, 
který řešil výměnu vadných krovů, výměnu 
střešní krytiny, opravy a nátěr fasády, obno-
vu vnějšího nátěru oken a odvodnění celého 
kostela. Teprve na konci minulého roku byla 
naše žádost úspěšná a tak se vypsalo výbě-
rové řízení. Přihlásilo se 17 fi rem. Zvítězila
fi rma SPOLSTAV s.r.o. z Vyšních Lhot. 
Pro stavební dozor byl vybrán Ing. Martin 
Janek z Kopřivnice. Postavilo se lešení, čistí 
se a opravuje fasáda. Římsy a ozdoby se mu-
sejí z větší části udělat znovu. Jsou nové 
4 okenice z dubového dřeva u zvonů a v pa-
tře nad varhanami. Byly zahájeny práce na 
opravě vadných krovů na půdě, kde se zjistil 
velmi špatný stav a probíhá výměna všech 
vadných částí. Nad zákristií je střecha v tak 
špatném stavu, že se bude muset celá roze-
brat a udělat nová, včetně výměny stropních 
trámů. V příštích dnech se rovněž provede 
detailní průzkum krovů na malé věžičce 
a bude se rozhodovat, zda půjdou krovy 
opravit nebo se bude muset věžička udělat 
celá nová. Také ve věži musí dojít k výměně 
několika trámů. Po odkrytí střechy a krovů 
je tedy patrné, že rozsah prací na střeše bude 
mnohem větší, než se předpokládalo v pro-
jektu, na který jsme dostali dotaci a budeme 
muset tedy tyto vícepráce zaplatit sami. Fa-
sáda kostela má být z rozhodnutí památkářů
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Senioři, přijďte si k nám užívat     (TISKOVÁ ZPRÁVA)

Senioři v důchodovém věku, setkávejte se u nás na akademické 
půdě s vašimi vrstevníky. Využijte možnosti se kvalifi kovaně a na 
univerzitní úrovni systematicky seznamovat s českým jazykem a lite-
raturou. Univerzita třetího věku (U3V) je tu právě pro vás. 

Ve dvou semestrech v celkové délce 36 hodin se budete co 14 dní 
(ve čtvrtek) setkávat se svými vrstevníky na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 
v Ostravě (PdF OU). Po absolvování získáte certifi kát o absolvování kurzu. 

Senioři, zpestřete si život a rozšiřte své obzory. Užívejte si celé dva semestry, tj. jeden 
akademický rok, na PdF Ostravské univerzity v Ostravě. Přijďte mezi své vrstevníky na 
přednášky se zajímavými informacemi. To vše jen za symbolickou cenu osm set korun. 
(Posluchačem U3V se může stát každý občan starší 60 let.) Neváhejte. Podejte přihlášku 
na kurz U3V pod názvem „Český jazyk a literatura v minulosti a dnes“ právě teď. Kurz totiž 
začíná již v září 2012. Zavolejte nám (597 094 017, 734 355 862) nebo napište co nej-
dříve. Naše adresa: Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita 
v Ostravě, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.

Náš e-mail:  fi lip.goszler@osu.cz
Více na:  http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=4298&typczv=5

Podrobněji o kurzu U3V:
Kurz se věnuje místu literatury v dnešním světě, kde jí konkuruje široké spektrum dal-

ších médií. Seznámíte se s velkými díly minulosti, ale i nejnovějšími tituly české i světové 
literatury pro dospělé a děti i vztahem literatury a fi lmu, literatury a hudby. Výklady doprovo-
díme četbou úryvků literárních textů, audio i video ukázkami, můžete diskutovat i přijít s vlast-
ními náměty. Zvláštní pozornost budeme např. věnovat spisovné češtině a jazykové kultuře,
výkladu českého pravopisu, kultuře řeči i různým typům textů (v médiích, reklamě…). 

          Mgr. Hana Jenčová,
Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty

Ostravské univerzity v Ostravě

Zahrádkáři informují
Základní organizace zahrádkářského svazu Dobrá, pořádá výstavu ovo-

ce a zeleniny ve společenském sále základní školy dne 29. 9. - 1. 10. 2012. 
Bude uskutečněna soutěž o největší a nejtěžší, ovoce vystaveného. Tato 
soutěž je přístupná široké veřejnosti, nad touto soutěží přebral patronát 
starosta obce Dobrá ing. Jiří Carbol.
Výpěstky se přijímají  28. 9. 2012 do 17 hod.
Na vaší účast se těší pořadatelé zahrádkáři.                                           Čestmír Jež
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Projekt Hlídáček Hledáček podpoří
budoucí podnikatelky

V Ostravě začíná nový projekt pro ženy, které plánují začít podnikat. Tento pro-
jekt s názvem Centrum Hlídáček Hledáček realizuje Institut pro ženy a nabízí ženám 
z Moravskoslezského kraje zcela zdarma pomoc při začátcích podnikání. Institut pro 
ženy zájemkyním předá informace, které jsou k podnikání potřebné. Navíc zde bude 
pro budoucí podnikatelky poradce, který jim vždy poskytne radu a ukáže jim směr, 
kterým se mohou vydat.

Dámy jakéhokoli věku, vzdělání či rodinného
stavu mohou využívat prostor Viva Ostrava - 
coworkingové centrum Hlídáček-Hledáček, které 
se nachází na ulici Horní 55 v Ostravě Hrabůvce. 
Zde se uskuteční podpůrný vzdělávací program, který jim pomůže připravit se na podnikání 
jak po znalostní, tak po osobní stránce. Na cestě za podnikáním je budou doprovázet men-
toři* z řad úspěšných podnikatelů, jež jim poradí jak lépe příchozím nástrahám čelit. Získají 
nutné znalosti z teorie a možnost účastnit se tematických workshopů z praxe. 

A protože k ženám patří i děti, i pro ně máme připraven zajímavý program. Zajistíme 
jejich hlídání po dobu, kdy budou jejich maminky v coworkingovém centru pracovat na 
rozvoji svého podnikání. Všechny ženy, které se do projektu zapojí, mají totiž do centra 
v rámci otvíracích hodin neomezený vstup. Kromě toho mohou využívat zdarma připojení 
k internetu a ženy, jenž nejsou vybaveny potřebnou technikou, si mohou počítač také zapůjčit. 
Program je vhodný i pro dámy, které absolvovaly či absolvují rekvalifi kační kurz na podnika-
tele, jeho aktivity totiž pomohou rozšířit a zapracovat na získaných znalostech. 

Projekt je unikátní především v tom že Vás na podnikání systematicky připraví, setkáte se
se zajímavými lidmi, kteří Vám mohou předat své letité zkušenosti a až se do podnikání samy 
pustíte, můžete nadále využívat veškerého zázemí, které coworkingové centrum Viva nabízí. 

Dámy, které mají o podnikání a účast na projektu zájem mohou více informací získat 
na hana@institutprozeny.cz. Vzhledem k tomu, že je kapacita omezena, přihlášky přijímá-
me do 31. 8. 2012. Po podání přihlášky můžete služeb coworkingu začít okamžitě využívat, 
samotné vzdělávací aktivity začnou v průběhu září. Projekt vznikl za podpory EU.
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Slovníček: 
*MENTOR – osoba, která předává zkušenosti a vhodným způsobem poradí s cílem podpořit osobní i profesní 

rozvoj svěřené osoby. Mentor je osoba se zkušenostmi a dostatečnou odborností, může napomáhat a radit méně 
zkušeným kolegům. Pomáhá svěřenci (mentee) poznat lépe sebe sama, svůj potenciál a schopnosti. Učí příkladem, 
stojí na straně svých mentee v kritických situacích, nabízejí odborné a zkušené rady. Podněcují k dosažení stano-
vených cílů a pomáhají v kariéře.



POZVÁNKA NA OSLAVU

120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOBRÉ

V SOBOTU 8. 9. 2012

  PROGRAM:

 10:00 mše svatá v kostele Sv. Jiří v Dobré

 11:30 slavnostní schůze SDH
  v restauraci Obecník

 14:00 pohárová soutěž na fotbalovém
  hřišti SPARTA

                     Za SDH Dobrá Vás srdečně zve
                    Ing. Ludmila Baranová

                    Starostka sboru

Soukromá
hudební výuka
Kdo má zájem naučit se hrát
na tyto hudební nástroje:
 • klavír
 • akordeon
 • pozoun
 • zobcové fl étny
 (sopránová, altová, tenorová, basová)

 • příčná fl étna
Přihlaste se:  6. září 2012

Kde: v přízemí školní družiny ZŠ Dobrá

V kolik: 13.15 – 15.30 hodin

Schůzku si můžete individuálně domluvit 
/mobilní číslo 604 821 849/.   

Těší se na vás – Miriam Dýrrová dipl. um.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
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Své léky můžete objednávat i telefonicky 558 641 392 nebo na 
www.mojelekarna.cz a léky si u nás vyzvednout. 

 Na setkání s Vámi se těší odborný personál  Lékárny Zdraví v Dobré 
Po - Pá  7:30 - 17:00, So 8:00 - 11:00                   

 přijímáme všechny elektronické recepty 
 akční slevy z letáku Moje lékárna 
 řadu léků bez doplatku (např. inzulíny) 
 věrnostní bonusové karty  
 přijímáme poukázky Sodexo, Ticket, Unišek a Cadhoc 
 léky pro zvířata, homeopatie apod. 
 ZDARMA odborné poradenství, měření krevního tlaku a BMI  

BONUS 30 KČ ZA RECEPT 

Stanislav NYTRA
autorizovaný technik pro pozemní stavby

Nabízí

 • Výkon technického dozoru stavebníka

 •  Výkon stavebního dozoru

 •  Poradenskou a konzultační činnost ve stavebnictví

 •  Poradenskou činnost v oblasti cen stavebních prací

  a zpracování kontrolních rozpočtů staveb

739 51 Dobrá 656                    mob.: +420 737 238 150

                                                  e-mail: stanislav.nytra@seznam.cz



Právní záležitosti projedná a vyřídí s občany a podnikateli

každou středu mezi 16.30 – 18.00 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!
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DOBRÝ DEN,

DOVOLUJEME SI VAS OSLOVIT S NAŠÍ NABÍDKOU POMOCI PŘI ŘEŠENÍ 

VAŠICH FINANČNÍCH PROBLÉMŮ S VAŠIMI VĚŘITELI.

SAMOZŘEJMOSTÍ JE SERIÓZNÍ, SLUŠNÉ A RYCHLÉ JEDNÁNÍ.

Máte zájem řešit svou tíživou fi nanční situaci?

Účelem není plácat půjčku přes půjčku a zvyšovat tak svou zadluženost , 

ale zbavit se (VÁS) všech dluhů.

ŘEKNĚTE KONEČNĚ STOP DLUHŮM A EXEKUCÍM! 

Jsme DLUHOVÁ PORADNA, zabýváme se konsolidačním poradenstvím 

a pomáháme  klientům, kteří mají hodně závazků a nestíhají je včas řádně 

splácet a věřitelé je tlačí do kouta.

POMŮŽEME VÁM SE ZBAVIT TĚCHTO PROBLÉMŮ.

NABÍZÍME:

 - řešení exekucí, konsolidaci stávajících závazků,

  oddlužení soudní i mimosoudní, insolvence, osobní bankrot,

  refi nancování, odklad splátek,

 - sjednocení všech vašich závazků do jedné měsíční splátky

  jsme schopni dohodnout nižší splátky, jednáme za Vás s věřiteli,

  odpuštění části úroků, prověřujeme oprávněnost pohledávky

  proti klientovi, správa dluhů, 

 - Krizový management rodinných fi nancí,

  zastupováni při soudních sporech s věřiteli,

 - POSKYTNEME VÁM KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS.

Nečekejte na návštěvu exekutora až Vám polepí - zabaví majetek,

zablokuje konto a začne Vám znepříjemňovat život.

Předběhněte jej kontaktujte nás a vše vyřešíme včas k Vaší spokojenosti.

NEBO VÁS EXEKUTOR JIŽ NAVŠTÍVIL? 

MÁTE O DŮVOD VÍCE NÁS KONTAKTOVAT A VYUŽÍT NAŠÍCH SLUŽEB.

NABÍDNEME VÁM NEJVHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ.

V případě Vašeho zájmu si domluvte osobní schůzku na tel.č. 739 320 273 ,

nebo na emailové adrese : frydekmistek@doporadny.cz
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta

558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Lenka Hlistová, vedoucí správního odboru

558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru,

  sekretariát, podatelna, ověřování

558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika,   

  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí fi nančního odboru, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, referent fi nančního odboru, místní

  poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu

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, samostatný referent – správce

------------

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace Ministerstvem kultury ČR č.E 12337. Výtisk zdarma.

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 10. 9. 2012.






