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13. prosince 2002

Zpravodaj
Informace z jednání zastupitelstva obce
Dne 27. listopadu se uskutečnila 2. část ustavujícího jednání. V úvodu předsedající zrekapituloval průběh 1. části jednání a poté složil slib člena zastupitelstva
Ing. Jiří Carbol, který byl dne 13. listopadu z jednání omluven. Zastupitelstvo se dále
dohodlo, že Milan Stypka, který byl 13. listopadu pověřen vedením obce do zvolení
nového starosty, bude pro tuto činnost uvolněn, a že dne 27. 11. proběhne volba
starosty, místostarosty, dalších radních a předsedů kontrolního a finančního výboru. Po ukončení ustavujícího jednání pak následovalo v pořadí 2. jednání zastupitelstva.
Ve veřejné volbě byl starostou zvolen ing. Jiří Macháček (Sdružení nezávislých
kandidátů – Občané pro občany), místostarostkou byla zvolena Alice Tancerová
(KDU–ČSL), dalšími členy rady byli zvoleni ing. Jiří Kratochvíl (KSČM), MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí – Sdružení nezávislých kandidátů) a ing. Ladislav Březina (Sdružení nezávislých kandidátů – Občané pro občany), předsedou kontrolního výboru ing. Antonín Gryžboň (KDU–ČSL) a předsedou finančního výboru ing.
Richard Pastor (KDU–ČSL).
Všechny členy zastupitelstva, které jste zvolili a kteří vás budou ve volebním období 2002 až 2006 zastupovat, vám představujeme na fotografiích v příloze.

Informace k ukonãení ãinnosti okresního úfiadu
Ke dni 31. 12. 2002 dojde k ukončení činnosti Okresního úřadu ve FrýdkuMístku a k přechodu kompetencí na „obec s rozšířenou působností“, tzn. že pro
obec Dobrá činnost bude zajišťovat Městský úřad ve Frýdku-Místku.
Poslední úřední den v r. 2002 na Okresním úřadu ve Frýdku-Místku, kdy občané
mohou vyřizovat své záležitosti ve věcech matričních, státního občanství, občanských průkazů a cestovních pasů, je stanoven na středu 18. 12. 2002.
Poslední úřední den v r. 2002 na Městském úřadě ve Frýdku-Místku, kdy občané
mohou vyřizovat své záležitosti ve věcech matričních, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních pasů, je stanoven na čtvrtek 19. 12. 2002.
1

Od 20. 12. 2002 do 1. 1. 2003 se nebudou na Městském úřadě ve Frýdku-Místku
matriční záležitosti vyřizovat z důvodu stěhování do nových prostor.
Od 2. 1. 2003 budou kanceláře matriky a evidence obyvatel z Městského úřadu
ve Frýdku-Místku z ulice Radniční přemístěny do budovy Okresního úřadu
v Místku. Žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních pasů se tedy nadále
budou podávat v prostorách okresního úřadu.
Posledním úředním dnem v r. 2002 bude na Obecním úřadě Dobrá pondělí
23. 12. 2002 v době od 8 do 15 hodin.
Ing. Drahomíra Gongolová, vedoucí správního odboru

Náv‰tûva obãanÛ v domovech dÛchodcÛ.
Jako každoročně navštívili starosta a místostarostka obce Dobrá naše občany
v domovech důchodců ve Frýdku-Místku, Frýdlantě nad Ostravicí, Třinci a Komorní
Lhotce, celkem 19 občanů.
Někteří se živě zajímali o dění v obci Dobrá a žádali o vyřízení pozdravů svým
známým, někteří jsou jen tak rádi, že jsme si na ně vzpomněli.
Karla Kulíková, matrikářka

Fr˘decká skládka, a.s. upozorÀuje obãany obce Dobrá,
že svoz odpadů v období vánočních svátků proběhne ve dnech 23.12 a 24. 12. 2002.
Popelnice, které se vyvážejí v úterý, připravte k odvozu již v pondělí. Osádka vozidla
odveze převážnou část v pondělí a v úterý na Štědrý den vyveze zbytek.
Prosíme občany, kteří mají zaplacený poplatek za odpady na rok 2002 a nevyzvedli si ještě nálepku na popelnici, aby tak učinili, pokud možno ihned v úřední dny.
Jana Stachová, účetní

VESELÉ VÁNOCE !
Zaměstnanci Obecního úřadu v Dobré přejí všem příjemné prožití vánočních svátků a šťastné dny plné zdraví a spokojenosti po
celý rok 2003.
Ing. Jiří Macháček, v. r.
starosta obce

Zmûna ordinaãních hodin lékafiÛ v Dobré
MUDr. Petr Moravec, praktický lékař

Gynekologická ambulance
23.12. pondělí se neordinuje
31.12. úterý 10.00—13.00
31.12. úterý se neordinuje
(ostatní dny ordinace beze změny)
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MUDr. Iva Kučerová, dětské středisko
18.12. středa 14.30—16.00 hodin
27.12. pátek
19.12. čtvrtek
7.30—9.00 hodin
30.12. pondělí
20.12. pátek
7.30—9.00 hodin
31.12. úterý
23.12. pondělí 7.30—11.00 hodin
2. 1. čtvrtek
3. 1. pátek

7.30—11.00 hodin
9.30—11.00 hodin
7.30—9.00 hodin
7.30—9.00 hodin
7.30—9.00 hodin

¤ímskokatolická farnost Dobrá, pofiad bohosluÏeb v dobû vánoãní
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
31.12.
1.1.
5.1.
6.1.

Štědrý den
Narození Páně, Boží hod vánoční
sv. Štěpán
svátek Svaté rodiny
konec občanského roku
svátek Matky Boží, Panny Marie
2. neděle po Narození Páně
Zjevení Páně, Tři králové

Nižní Lhoty
—
7.30
7.30
7.30
14.00
7.30
7.30
15.30

Dobrá
21.00
8.55
8.55
8.55
16.00
8.55
8.55
17.45

Dobratice
15.30
10.30
10.30
10.30
8.45
10.30
10.30
—

Pokojné vánoční svátky a milost zrozeného Syna Božího vašim srdcím i vašim rodinám přeje a vyprošuje P. Petr Chovanec, administrátor.

âeská katolická charita – Tfiíkrálová sbírka 2003
Posláním Sdružení Česká katolická charita je pomáhat těm nejpotřebnějším,
lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost.
Sdružení Česká katolická charita patří k největším humanitárním organizacím
v České republice. Při vypracování humanitární pomoci, při řešení následků povodní, realizaci nejrůznějších charitních projektů jsme otevřeni spolupráci s každým, kdo chce pomoci potřebným a trpícím lidem. Našimi partnery jsou orgány
státní správy a samosprávy, spolupracujeme s řeholními řády a kongregacemi,
s ostatními křesťanskými církvemi a nevládními neziskovými organizacemi.

Proã âeská katolická charita organizuje Tfiíkrálovou sbírku 2003?
Sdružení Česká katolická charita se touto sbírkou snaží cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících. Snaží se o podporu zájmu
o dobročinnost a angažovanost lidí v díle služby bližnímu v nouzi jak v České republice, tak ve světě.
Motto Tříkrálové sbírky 2003:
Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Jak budou využity získané prostředky?
80% získaných prostředků bude rozděleno prostřednictvím farních a diecézních
charit do středisek pomoci a na aktivity diecézních charit. Zbylá část bude rozdělena pro humanitární pomoc do zahraničí a v souladu se zákonem na pokrytí nákladů na přípravu a realizaci sbírky.
Číslo sbírkového konta Sdružení Česká katolická charita:
bankovním převodem:369–369369369/0800, variab.symbol 777, u České spořitelny, a. s., Praha
složenkou: 3690369369369/0800, variab. symbol 777,u České spořitelny, a. s. Praha.
3

Záměry Charity Frýdek-Místek na využití prostředků získaných z Tříkrálové
sbírky 2003
— Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v ulici K Hájku na Ústav sociální péče pro
mentálně postižené muže a ženy s kapacitou 30 klientů,
— rozvoj charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby v domácnostech,
— zajištění provozu denního stacionáře pro seniory a charitního klubu seniorů,
— rozšíření a zkvalitnění služeb stacionáře pro psychicky nemocné klienty,
— pokrytí provozních nákladů mateřského centra KOLEČKO – místa pro setkávání žen na mateřské dovolené, osamělých a nezaměstnaných žen,
— zajištění provozu klubu NEZBEDA –charitního zařízení pro naplnění volného
času dětem z přilehlého sídliště.
Ing. Pavel Bužek, ředitel Charity Frýdek–Místek
V naší obci bude Tříkrálová sbírka probíhat od pátku 3.ledna do pondělí 6. ledna
2003. Skupinky koledníků , jenž v uvedené době navštíví všechny naše domácnosti,
musí vždy doprovázet dospělá osoba, která je viditelně označena identifikačním
průkazem České katolické charity s pověřením k provádění sbírky. Koledníci jsou
také vybaveni zapečetěnou pokladničkou a všechny vybrané peněžní příspěvky se
vkládají přímo do této pokladničky. Věříme, že Tříkrálová sbírka v naší obci, skrze
Vaší štědrost, pomůže naplnit její hlavní cíl, což je pomoc všem potřebným lidem
a lidem v nouzi.
Ing. Antonín Gryžboň
Dne 5. ledna 2003 se uskuteční v kostele sv. Jiří v Dobré TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT,
na němž vystoupí:
— školní sbor pod vedením paní učitelky Májové
— Schola P. Marie pod vedením Jiřího Tesarčíka
— Chrámový sbor pod vedením Zdeňka Tesarčíka
Toto setkání, které začíná v 17.00 hodin, nabídne všem posluchačům vánoční
zpěvy starých mistrů, moderní skladby i klasické koledy.
Výtěžek z této akce bude předán na OÚ Dobrá a společně s Tříkrálovou sbírkou
poputuje na konto České katolické charity. Srdečně zveme.
Jiří Tesarčík

Místní sdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch
si dovoluje touto cestou upřímně a z celého srdce poděkovat bývalým členům obecního zastupitelstva a všem sponzorům, kteří na nás v tomto roce nezapomněli a vyslovit velkou prosbu, aby tomu tak bylo i v příštích letech. Dále děkujeme žákům
Základní školy v Dobré, kteří pod vedením paní učitelky Bařinové nás přišli potěšit
a pohladit na duši na naše Mikulášské posezení. Poděkování zasluhuje také pan
František Biolek, který naše setkání obohacuje hrou na harmoniku.
Novým zastupitelům obce Dobrá přejeme hodně elánu, úspěchů a pevné nervy
při zvelebování naší obce a na poli nelehké práce s lidmi. Pevně doufáme, že naše
spolupráce se zastupitelstvem bude úspěšně pokračovat, že si je vědomo, že nejen
mladí občané, ale i ti dříve narození potřebují jejho pomoc a podporu.
Mile nás překvapil a potěšil pan Milan Stypka, který se s námi přišel rozloučit.
Děkujeme. Byla to opravdu dobrá spolupráce.
Milí členové a spoluobčané, přejeme vám, pokoj a klid na Vánoce, hodně zdraví,
štěstí v novém roce 2003.
Závěrem: a tak si zkusme říct, že budeme příjemní na všechny lidi kolem. Netvrdím, že je jednoduché takové předsevzetí dodržet, ale v každém případě bude
náš život daleko jednodušší a až se pak s někým sejde, budeme se moci podívat každému zpříma do očí. Tak ať se nám daří, jsme spokojení a příjemní.
Eliška Biolková
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Program Klubu seniorÛ na 1. ãtvrtletí roku 2003
14. 1. úterý — Hasičská zbrojnice 15.00 hodin
— prodej vstupenek do divadla a zaplacení večírku. Účast nutná
21. 1. úterý — Divadelní představení operety Víděňská krev.
— Odjezd v 17.30 z parkoviště u kostela.
22. 1. středa — Večírek v pohostinství obecník v 15.00 hodin, hudba pan Hradílek
11. 2. úterý — Hasičská zbrojnice, 15.00 hodin, zaplacení členských příspěvků
— 50 Kč a prodej lístků do divadla
25. 2. úterý — Výšlap na Visalaje a Bílý kříž, odjezd autobusem v 9.10 hodin
— ze středu Dobrá.
11. 3. úterý — Hasičská zbrojnice 15.00 — prodej lístků do divadla
25. 3. úterý — Exkurze do mlýna na pohanku ve Frenštátě pod Radhoštěm;
— odjezd vlakem z Dobré v 8.14 hodin

Nabídky
FIRMA ENESPO, OSTRAVA
• vrata, brány, závory
• pohony včetně dálkového
• ovládání
• rolety, žaluzie
• sítě proti hmyzu
• centrální vysavače
• plovoucí podlahy

Změna provozní doby pedikury
a manikury
od ledna 2003, Soňa Lišková
Pondělí . . . . . . . 8.00—17.00
Úterý . . . . . . . . 8.00—17.00
Středa . . . . . . . . 8.00—17.00

Vyhovím na objednávku
ve čtvrtek i pátek na telefonu:

Buničitá 201, 739 32 Vratimov,
tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www.brynyvrata.cz

Mobil: 728 455 046
Provozovna: 558 641 163
Domů: 558 641 689

I zdravé nohy potřebují
pedikérskou péči,
aby se předešlo deformacím
a chorobám

Vánoční hra o ceny:
S LIŠKOU VYHRÁVÁ KAŽDÝ!
Uzavřete s Liškou smlouvu
o stavebním spoření do 31. 12. 2002
a dostanete los liščí vánoční hry.
Každý los vyhrává!
Ceny stojí za to:
hlavní ceny: 1´ automobil HONDA CR-V
5´ zájezd v hodnotě 10 000 Kč
10´ mobilní telefon
Informace: Pavlína Nedorostová,
Dům u Růžičků 100, Frýdek-Místek,
tel.: 777 586 538

Pokud jsou nohy zdravé, vykonávají svou
práci, aniž bychom si to uvědomovali.
Teprve když nám onemocní, víme, že je
máme. Hlavními příčinami problému nohou jsou nedostatečná péče a špatný výběr obuvi a punčochového zboží, rovněž
přetěžování nohou u některých povolání
– kuchaři, číšníci, prodavačky, listonoši,
dělníci.
Nejčastějším problémem seniorů je únava
nohou – přílišné chození nebo naopak
dlouhotrvající stání či sezení, zatěžováním nepřiměřenou váhou těžkých bře5

men nebo vlastní nadváhou, kde klesá
klenba, přepínají se šlachy a svaly. Následkem je pak pálení nohou, brnění a
otoky. Druhou velmi častou vadou je
ubočený palec, nošením nekvalitních, tvrdých bot vznikají různé deformace prstů,
na kloubcích se dělají bolestivé otlaky a
kuří oka. Dalším velmi nepříjemným problémem může být zarůstání nehtů, které
vzniká dlouhodobým špatným stříháním
nehtů a nošením úzké obuvi. Potivé nohy
znemožňují zase svého nositele šířením
nepříjemného zápachu. Pot se vsakuje i
do ponožek a obuvi, je rozkládán hnilobnými bakteriemi a to je počátek vzniku
plísňového onemocnění kůže nehtů.
Kůže pod prsty nabobtnává, zbělí, odlupuje se, dělají se praskliny mezi prsty a
nehty mají šedozelenou barvu, jsou drobivé, lámavé a ztluštělé.Denní hygiena v
péči o nohy je nezbytná zároveň však i
výběr především dobré a pohodlné
obuvi, neboť investovat do svého zdraví
se rozhodně vyplatí.

Den otevřených dveří:
5. listopadu 2002, 7. ledna 2003

Nadstandardní péče školy:
• široká nabídka jazykového
• vzdělání – AJ, NJ, kroužky – latina,
• španělština, francouzština
• debatní liga v AJ, ČJ
• příprava studentů k mezinárodní
• zkoušce z AJ
• konzultační hodiny
• konzultace přes internet
• kroužky (fyzika, matematika,
• chemie)
• možnost navýšení výuky výpočetní
• techniky
• zahraniční zájezdy USA, Anglie,
• Francie
• základy administrativy
Jaromír Carbol – CAJAR
Prodej zdících materiálů v bývalé
cihelně v Bašce u Frýdku-Místku
Tel.: 558 649 027, 605 242 762
e-mail: cajar@iol.cz

Soňa Lišková

STAVÍTE?

Soukromé osmileté gymnázium,
s. r. o., 28.října 1598,
738 02 Frýdek-Místek
(sídlící v budově Střední průmyslové
školy),

Pak právě vám nabízíme různé
materiály pro RD, chaty, garáže,
průmyslové objekty:
• cihlový systém POROTHERM
• a CITHERM
• šedý pórobeton Třebovice
• stropy hurdis, miako a TriTreg
• lícové a vápenopísk. cihly
• základové a škvárob. tvárnice
• garážová vrata NOVOFERM
• cement, vápno, unimalt
• suché maltové a omítkové směsi
• PRINCE COLOR, UNIMALT, KVK
• zateplovací systém MULTITHERM
• lepenky
• stavební nářadí
Provozní doba:
od 1. 4. do 30.11.:
pondělí—pátek 7.00—16.30,
sobota 7.30—11.30
od 1. 12. do 31. 3.
pondělí—čtvrtek 7.00—15.00
pětek 7.00—16.30
Rádi vám poradíme,
proto neváhejte a navštivte nás

www.sogfm.cz
Kontakt:
ředitelka školy Mgr. Eva Zykmundová,
Tel., fax: 558 406 299
jednatelka školy výchovný poradce
Mgr. Radomila Vaníčková,
Tel., fax: 558 406 271,
e-mail: vanickovar@seznam.cz

Charakteristika školy:
Soukromá škola (školné 10 000,-/rok),
čtyřletý i osmiletý cyklus

Uplatnění absolventů:
Základním posláním gymnázia je příprava žáků ke studiu na VŠ všech typů,
vyšších odborných školách
Přijímací řízení pro šk. rok 2003/2004:
1. kolo přijímacích zkoušek
1. 14. dubna 2003
2. kolo přijímacích zkoušek na
1. státních školách 15. května 2003
2. kolo přijímacích zkoušek na SOG
1. 22. května 2003
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Leona Bařinová

Ladislav Březina

Jarmila Hankeová

Tomáš Chylek

Jiří Kaňok

Jiří Macháček

Richard Pastor

starosta a člen rady

předseda finančního výboru

Milan Stypka

členka rady

Jiří Tesarčík

Jiří Carbol

člen rady

Kamil Zmuda

Ladislav Žurek
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Antonín Gryžboň
předseda kontrolního výboru

Jiří Kratochvíl
člen rady

Alice Tancerová
zástupkyně starosty
a členka rady

Složení
zastupitelstva
obce po
komunálních
volbách
v roce 2002

Celkov˘ poãet platn˘ch hlasÛ pro jednotlivé volební strany
a pro jednotlivé kandidáty ve volbách
do zastupitelstva obce Dobré

À
Á
Â
Ã

konaných 1. a 2. listpadu 2002
SNK – Občané pro občany - - - - - - - - - - - - - - - 5545 hlasů
Křesťanská a demokratická unie–ČSL - - - - - - 5392 hlasů
Komunist. Str. Čech a Moravy - - - - - - - - - - - - 4090 hlasů
Nezávislí – SNK - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3101 hlasů

Poř. č. Jméno a příjmení

Poč.hl.

1. Jiří Carbol – člen zast.
Á
2. Milan Stypka – člen zast. À
3. Leona Bařinová – člen zast À
4. Richard Pastor – člen zast. Á
5. Antonín Gryžboň – čl. zast. Á
6. Alice Tancerová – člen zast. Á
7. Ladislav Březina – člen zast. À
8. Tomáš Chýlek – člen zast. À
9. Jiří Macháček – člen zast. À
10. Jiří Štec
À
11. Taťána Kociánová
À
12.–13. Jiří Kaňok – člen zast.
Â
12.–13.Jiří Tesarčík – člen zast.
Á
14. Libor Mlčák
À
15. Antonín Halata
Á
16. Jaroslav Broda
Á
17. Michal Novák
Á
18. Jarmila Hankeová – čl. zast. Ã
19. Břetislav Vláčil
À
20. Jiří Kratochvíl – člen zast. Â
21. Libuše Pohludková
Á
22. Jaroslav Hrabec
Á
23. Milada Kwaczková
À
24. Marie Carbolová
À
25.–26. Oldřich Carbol
Â
25.–26. Ladislav Žurek – člen zast. Â
27. Vladislav Blahuta
À
28. Jan Mališ
Á
29.–30. Václav Lehnert
Á
29.–30. Kamil Zmuda – člen zast. Ã

Poř. č. Jméno a příjmení

625
613
559
512
461
446
428
422
380
373
362
358
358
351
350
342
332
331
329
323
315
314
310
304
299
299
297
297
293
293

31. Drahuše Wojtylová
32. Dalibor Sklář
33. Ludmila Baranová
34. Václav Klimunda
35. Lumír Berka
36.–37. Zdeňka Brunclíková
36.–37. Milada Vojkovská
38. Radim Bürger
39. Iva Moskvová
40. Jaroslav Kielar
41. Jan Sobek
42. Vladimír Bonk
43. Jaromír Carbol
44. Marie Carbolová
45. Jana Chroboková
46. Václav Pantlík
47.–48. Dagmar Čermáková
47.–48. Tomáš Fridrich
49. Bohumil Matušek
50. František Hamada
51. František Duží
52. René Křižák
53. Rostislav Juřica
54. Jiří Březina
55. Radomila Vaníčková
56. František Jelének
57. Radana Weissmannová
58. Karel Klimek
59. Josef Dobeš
60. Tomáš Kupča

Poč.hl.

Â
À
Ã
Â
Â
À
Â
Â
Ã
Á
À
Ã
Â
Á
Â
Â
Â
Á
Â
Â
Ã
Ã
Ã
Ã
Ã
Ã
Ã
Ã
Ã
Ã

291
284
279
278
276
271
271
268
268
267
262
260
246
245
244
242
235
235
233
227
214
195
186
182
180
173
168
130
129
113

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
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