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Obec Dobrá

21. června 2004

Zpravodaj
USNESENÍ
z 12. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 16. 6. 2004
v budově Obecního úřadu v Dobré – obřadní síň.
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí-SNK)
Ing. Taťána Kociánová (SNK-Občané pro občany)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Ing. Ladislav Březina (SNK–Občané pro občany)
Ladislav Žurek (KSČM)
2. Smlouva o poskytnutí investiční dotace – návrh.
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. s ch v a l u j e
znění smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci mostu přes řeku
Morávku mezi městem Frýdek-Místek a obcí Dobrá
2.2. p o v ě ř u j e
starostu dalším jednáním mezi městem Frýdek-Místek a obcí Dobrá a podpisem smlouvy
3. Veřejnoprávní smlouva s Městskou policií Frýdek-Místek.
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
znění veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Dobrá a městem Frýdek-Místek
3.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Dobrá a městem FrýdekMístek
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4. Smlouva č. 16320121 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR.
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
znění smlouvy č. 16320121 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí České republiky podepsané zástupcem SFŽP ČR dne
19. 5. 2004
4.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy
5. Smlouva o úvěru – VIII. stavba plošné plynofikace.
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. s ch v a l u j e
záměr přijetí úvěru do maximální výše 1 900 000 Kč,který obci Dobrá poskytne
firma PEVA-PLAST za účelem pokrytí finančních nákladů VIII.stavby plošné
plynofikace obce Dobrá v roce 2004
6. Rozdělení hospodářského výsledku – Místní knihovna Dobrá.
Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Místní knihovny
v Dobré za rok 2003 do fondu příspěvkové organizace takto: fond rezervní
2188,18 Kč
7. Žádost Základní školy Dobrá.
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1. s ch v a l u j e
Základní škole Dobrá převedení finanční částky 215 020 Kč na nákup tří videodataprojektorů z neinvestičních nákladů do investic, za nezměněné aktuální
výše příspěvku obce Dobrá
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobrá za rok 2003.
Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením obce Dobrá za rok 2003 s výhradou, zjištěné nedostatky budou odstraněny
9. Rozpočtové opatření č. 1.
Zastupitelstvo obce Dobrá
9.1. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č.1/2004 a to v příjmech i ve výdajích ve výši 1 833 500 Kč
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10. Smlouva o věcném břemeni.
Zastupitelstvo obce Dobrá
10.1. s ch v a l u j e
uzavření smlouvy č. 1405/2002 DOB mezi obcí Dobrá a firmou SELF servis spol.
s r.o. o zřízení věcného břemene na pozemku PK 1340/1 k. ú. Dobrá u FrýdkuMístku
11. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo obce Dobrá
11.1. s ch v a l u j e
prominutí pohledávky pana Stanislava Horáka za pronájem pozemku parc.č.
456/1 k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku ve výši 47 775 Kč
12. Darování pozemku parc. č. 1207/2 k. ú. Dobrá o výměře 59 m2.
Zastupitelstvo obce Dobrá
12.1. s o u h l a s í
s darováním pozemku parc. č. 1207/2 k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku o výměře
59 m2 paní Mgr. Kateřině Šturcové, bytem ul. Okružní 3/1761, Český těšín
12.2. p o v ě ř u j e
místostarostku přípravou darovací smlouvy starostu podpisem této smlouvy
13. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1740/6 k. ú. Dobrá.
Zastupitelstvo obce Dobrá
13.1. n e s ch v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 1740/6 k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku
14. Záměr přijetí úvěru – půjčky.
Zastupitelstvo obce Dobrá
14.1. s ch v a l u j e
záměr přijetí úvěru nebo půjčky do maximální výše 2 000 000 Kč
15. Změny územního plánu – žádosti.
Zastupitelstvo obce Dobrá
15.1. s ch v a l u j e
a) žádost o změnu územního plánu na pozemcích parc.č. 250/8, 250/6 (1438/1)
z původního využití na pozemky určené k výstavbě rodinných domků a zařazuje tuto změnu zpracovat ve změně územního plánu obce Dobrá č.3, kdy žadatelé Ing. Jaroslav a Hana Školovi, bytem K Hájku 2958, Frýdek-Místek se budou finančně podílet na zpracování změny územního plánu č. 3
b) žádost o změnu územního plánu na jižní části pozemku parc.č. 1506/2,
1506/1 a celé části pozemku parc.č. 1507 na plochu určenou k výstavbě jed3

noho rodinného domu a zařazuje zpracování této změny ve změně územního
plánu obce Dobrá č.3, kdy žadatel Jana Žižková, bytem Dobrá č. 469, se bude finančně podílet na zpracování změny územního plánu č. 3
c) žádost o změnu územního plánu na pozemku parc.č. 1217/30 na plochu určenou k výstavbě rodinných domů a zařazuje zpracování této změny ve změně
územního plánu obce Dobrá č. 3, kdy žadatel Zuzana Kaličinská, bytem Dobrá
č. 171, se bude finančně podílet na zpracování změny územního plánu č. 3
d) žádost o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 324/3 k. ú. Dobrá
u Frýdku-Místku z původního využití na plochu určenou k výstavbě rodinných
domů a zařazuje zpracování této změny ve změně územního plánu obce Dobrá
č. 3, kdy žadatel Petra Konečná, bytem Dobrá č.200, se bude finančně podílet
na zpracování změny územního plánu č. 3
e) žádost o změnu územního plánu na pozemku parc.č. 1268 k. ú. Dobrá
u Frýdku-Místku z původního využití na plochu určenou pro výstavbu rodinného domu a zařazuje zpracování této změny ve změně územního plánu obce
Dobrá č.3, kdy žadatel Ing. Arch. Rostislav Čajánek, bytem Ostravská 627, Frýdek-Místek, se bude finančně podílet na zpracování změny územního plánu č.3
f ) žádost o změnu územního plánu obce Dobrá na pozemku parc. č. 2089/3
k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku z původního využití na plochu určenou pro výstavbu rodinného domu a zařazuje zpracování této změny ve změně územního
plánu obce Dobrá č. 3, kdy žadatel Zuzana a Miroslav Böhmovi, bytem A.Gavlase 11/83, Ostrava – Dubina se budou finančně podílet na zpracování změny
územního plánu č. 3
g) žádost o změnu územního plánu obce Dobrá na pozemku parc. č. 416/27
k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku z původního využití na plochu určenou pro výstavbu
rodinného domu a zařazuje zpracování této změny ve změně územního plánu
obce Dobrá č.3, kdy žadatel Ing. Antonín a Ing. Jana Liberdovi, bytem Dobrá č.
457 se budou finančně podílet na zpracování změny územního plánu č. 3
h) žádost o změnu územního plánu obce Dobrá západní části pozemku parc.č.
265 k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku o velikosti 2000 m2 z původního využití na plochu určenou pro podnikatelskou a výrobní činnost a zařazuje zpracování této
změny ve změně územního plánu obce Dobrá č. 3. kdy žadatel VÚHŽ a.s. Dobrá
č. p. 240 se bude finančně podílet na zpracování změny územního plánu č. 3
16. Různé.
Zastupitelstvo obce Dobrá
16.1. s ch v a l u j e
a) rozpočtový výhled obce Dobrá na roky 2005, 2006 a 2007
b) návrh výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce Dobrá v předložené výši za období leden—červen 2004
c) záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. 1346/1 o výměře 1620 m2
a parc. č. 1346/3 o výměře 3100 m2 z majetku České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce Dobrá
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16.2. p o v ě ř u j e
místostarostku dalším jednáním s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Vladimír Bonk, starosta obce, v. r.

V˘sledky voleb do Evropského parlamentu
Poř.
číslo
24
6
20
4
32
1
9
21
3
23
31
18
22
26
28
7
14
16
17
19
25
2
5
8
10
11
12
13
15
29
30

Počet
platných
hlasů

Název strany
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Křesťanská demokr. unie–Čs. strana lidová
Česká strana sociálně demokratická
Nezávislí
SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté
Strana zelených
Pravý Blok
Helax–Ostrava se baví
Unie liberálních demokratů
Republikáni Miroslava Sládka
Balbínova poetická strana
Strana zdravého rozumu
Strana za životní jistoty
Nezávislá iniciativa (NEI)
Strana pro otevřenou společnost
Masarykova demokratická strana
Dělnická strana
Strana práce
Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě
Strana venkova – spojené občanské síly
Koruna Česká (monarch. strana)
Národní koalice
Strana demokratického socialismu
Humanistická aliance
Konzervativní strana
„Sdružení nestraníků“
Strana občanů republiky České
Všeobecná občanská strana
Svobodní
„V. Kožený–Občanská federální demokracie“

Počet voličů
2321
Vydané obálky
739
Účast v %
31,84
Odevzdané obálky
739
Platné hlasy celkem
735

163
154
152
73
73
59
20
8
6
6
6
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Počet
v%
22,17
20,95
20,68
9,93
9,93
8,02
2,72
1,08
0,81
0,81
0,81
0,40
0,27
0,27
0,27
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Další informace o výsledcích
voleb lze získat na
www.volby.cz
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Matematické soustfiedûní tfiídy 6. A a 7. A tfiídy Z· Dobrá
I v letošním roce pracovaly na naší škole dvě třídy s rozšířenou výukou matematiky. Stalo se již oblíbenou tradicí, že tyto třídy absolvují každoročně matematické soustředění. Letos se konalo na Morávce.
Přestože květnové počasí dětem příliš nepřálo, obě třídy si tři dny netradiční
výuky matematiky skvěle užily. Výuka byla navíc doplněna sportovními zápasy
se zdejší školou a turistickým výšlapem na Kotař. Žákům se soustředění líbilo
a už se těší na příští rok.

Místní knihovna v Dobré oznamuje
Jako každoročně mají čtenáři možnost vypůjčit si knihy na celé prázdniny a to
od 21. 6. 2004 a vrátit je do 6. 9. 2004.
Půjčovní doba přes prázdniny:
Pondělí zavřeno
Úterý
9.00—11.00 12.00—17.30
Středa
zavřeno
Čtvrtek
9.00—11.00 12.00—17.30
Pátek
zavřeno
V těchto dnech si můžete v naší knihovně zakoupit pro děti knihy z produkce
nakladatelství LIBREX, a to s 20% slevou.
Ve středu 16. 6. 2004 měl v knihovně besedu pro děti jejich „dvorní“ ilustrátor pan Adolf Dudek. Měla velký úspěch.
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Policie âeské republiky obvodní oddûlení Dobrá informuje
Prevence kriminality
Co dělat, stanete-li se obětí nebo svědkem trestného činu?
Jak ohlašovat událost policii ČR?
Jste-li okradeni nebo napadeni, ohlaste to ihned na policii.
Při fyzickém napadení neměňte oděv, nekoupejte se, nedotýkejte se věcí, kterých se dotýkal útočník. Pomůžete tím při vyšetřování uchovat důležité důkazy.
Při ohlášení události policii pokud možno zachovejte klid. Poskytněte následující informace:
své jméno a příjmení, přesnou adresu, telefonní číslo a popište událost.
Důležité informace o osobách jsou: pohlaví, rasa, věk, přibližná výška a váha,
účes, barva vlasů a očí, fyzické zvláštnosti, způsob řeči, chůze, nápadnost
v chování, tiky, oblečení apod.
K důležitým údajům o vozidlech patří: poznávací značka, barva, typ, rok výroby, provedení, viditelná poškození, příslušenství (anténa, zahrádka), směr
jízdy, počet cestujících a jejich popis.
Pokuste si zapamatovat vše, co se stalo (podobu osob, vozidel, i drobné detaily). Postřehy si raději zapište.
Své sdělení oznamte na nejbližší oddělení Policie ČR nebo telefonicky na celostátní bezplatnou tísňovou linku 158.
Setkání s agresivní osobou, osobou pod vlivem návykové látky.
Když se setkáte s agresivní osobou…
Každý rok přichází spousta lidí (a zvlášť kluků) k úrazu v incidentech, které
začnou docela nevinně – někdo do něho vrazí, strčí do někoho ve frontě, někdo
je zatažen do hádky někoho úplně jiného, snaží se pomoci opilci nebo někomu
strašně rozzuřenému a tak dále. Pokud ale přesně víte, co v takových situacích
dělat, je dost možné, že se vám podaří je vyřešit, nebo alespoň zmírnit bez toho,
abyste přišli k úrazu. A kromě toho, také to určitě zvýší vaše sebevědomí. Takže
zde je pár rad, které stojí za to nosit v hlavě, kdyby něco…
Je-li možné, snažte se všem takovýmto situacím od počátku vyhýbat a dostat
se co nejrychleji pryč. Je možné, že budete mít nutkání, to vás ale po chvilce
přejde a nestojí za to riskovat. Vždycky si pamatujte: Když jdete pryč od nějaké
agresivní osoby nebo nebezpečné situace, jděte pozadu, čelem k ní, dokud nebudete v bezpečné vzdálenosti nebo za zavřenými dveřmi. Zní to divně, ale má
to něco do sebe. Když se obrátíte zády a budete normálně odcházet, ona má daleko větší možnost vás doběhnout, přepadnout a zranit, kdyby se jí chtělo.
Pokud se vám nepodaří hned na začátku zmizet, buďte neustále ve střehu, nikdy nevíte, co taková rozzuřená osoba udělá.
Když stojíte u někoho takového a hovoříte s ním, udržujte si od něj bezpečnou vzdálenost.
Rozzuřeného člověka se nikdy nedotýkejte. I lehké poplácání po zádech,
třeba dobře míněné, může vyvolat záchvat zuřivosti a násilí.
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Jak přežít loupežné přepadení.
Buďte obezřetní, zejména když máte u sebe větší obnos, myslete na svou bezpečnost, nepodceňujte nebezpečí.
Předcházejte rizikům. Pozor zejména na tzv. inscenované situace. Mají společné to, že se jakoby náhodou a nenadále dostanete do kontaktu s cizím člověkem. Vrazí do vás nebo vás osloví na ulici pod záminkou. Nedávejte se s nikým neznámým do řeči, ani když vás žádá o pomoc! Příklady z posledních dnů:
k vytipované oběti před bankou přistoupí uprostřed dne na rušné ulici dva
muži, údajní cizinci s mapou a žádají o vysvětlení cesty do Olomouce, dokonale
zaměstnají vyhlídnutou oběť. Náhle sdělí, že mají zbraň, oběť ucítí tlak na zádech od údajné zbraně. Loupežné přepadení je pak dílem okamžiku. Nebo
u vytipované oběti, která provedla výběr peněz, pachatelé vypustí pneumatiku
u jeho vozidla, jeden z těchto nabídne oběti pomoc při opravě údajného defektu a druhý mezitím odcizí odložený kufřík na sedadle vozidla s vybranou finanční částkou a dalšími věcmi oběti.
Je normální mít strach. Nestyďte se za něj. V takových situacích ho cítí každý
z nás.
Lupič chce obvykle vaše peníze, nikoli váš život. Přinuťte se ke klidu a uvažujte, jaké máte šance.
Hlavní je uchránit život a zdraví. Chovejte se podle toho!
Jste-li náhodným svědkem loupežného přepadení v bance či obchodě, je obvykle rozumnější, když zůstanete v anonymitě.
Větší šance máte při pouliční loupeži. Pachatelé obvykle spoléhají na moment překvapení. Někdy stačí pevně držet kabelku či kufřík, hlasitě zařvat,
nebo se chovat nečekaným a pro pachatele překvapivým způsobem. Vždy věřte
své intuici! Zdá-li se vám situace beznadějná (například, když vás pachatel
ohrožuje zbraní), neriskujte!
Soustřeďte se na pozorování situace! Snažte se co nejvíce zapamatovat. I detaily pomohou v pátrání po pachateli.
Nehrajte si na hrdinu. Pronásledování a zneškodnění lupiče přenechejte profesionálům. Když už má kořist v ruce, je lupič více nebezpečný.
Některé oběti loupežných přepadení trpí psychickými problémy, i když vyvázly bez tělesného zranění. Když nepomůže běžné vypovídání u přátel, vyhledejte odborníka.
Přístup k osobám intoxikovaným drogou
Těžká intoxikace nezřídka ohrožuje postiženého na životě, a proto je potřeba
zajistit životní funkce a přivolat lékařskou pomoc.
U méně dramatických stavů je třeba mít na paměti tyto zásady:
Osoba intoxikovaná návykovou látkou může jednat nepřiměřeně, nepředvídatelně, zkratovitě a neuváženě. To se týká zejména intoxikací alkoholem, pervitinem, kokainem a halucinogeny.
Intoxikovaná osoba může mít sklon k vztahovačnosti a vykládat si neutrální
podněty ze svého okolí jako útok nebo své ohrožení.
Takový člověk bývá velmi citlivý na neverbální (mimoslovní) složky komunikace, jako je tón hlasu, gesta a vzdálenost, na kterou komunikace probíhá.
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Těm, kdo se chtějí vyhnout zbytečné fyzické konfrontaci, doporučují odborníci tato opatření:
— udržujte vzdálenost alespoň delší než vzdálenost natažené paže,
— pokud je to možné, hovořte klidným, hlubším a tišším hlasem,
— vyvarujte se prudkých gest a pohybů, které by si intoxikovaný mohl vykládat jako útok nebo ohrožení,
— vůči agresivní osobě intoxikované návykovou látkou bývá vhodnější zasahovat ve větším počtu, když fyzické přečíslení může v mnoha případech postačovat k tomu, aby intoxikovaný nekladl zbytečný odpor.
Za obvodní oddělení policie ČR kpt. Bc. Radan Filip

JUDO DOBRÁ NOVINKY
tel: 605 513 429, e-mail: judoskpova@tiscali.cz, www.judoskpfmunas.cz
JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ se uskutečnilo první víkend v květnu na myslivecké
chatě v Hukvaldech.
Intenzivní třídenní příprava byla zaměřena na zvýšení fyzické kondice a provedení zkoušek na vyšší technické stupně. V rámci doplňkového programu se
judisté zúčastnili cyklistického výletu na Štramberk, kde navštívili přírodní
skanzen, úspěšně absolvovali místní běh Teryho Foxe, spálili čarodějnici a byli
přítomni sletu čarodějnic na hradě Hukvaldy. Úspěšné zkoušky na vyšší technický stupeň judo vykonali : III. kyu (zelený pás) K. Malchárková, M. Foltysová,
N. Kesová, L. Kocián, M. Lišková, IV. kyu (oranžový pás) M. Kesová, E. Vilčková,
Dan Kaňok, všichni Dobrá.
ÚSPĚŠNÝ NÁBOR zaznamenal oddíl poté, co se jeho členové aktivně zapojili
do prezentačních akcí
Při příležitosti otevření tělocvičny ZŠ v Dobré, zahájení provozu rekreačního
areálu v Pazderně, oslav vstupu ČR do EU ve Frýdku. Oddíl se rozšířil o dalších
šest členů, převážně předškoláků a dětí prvního stupně ZŠ. Současný stav tréninkové základny v Dobré je 29.aktivních členů. Výrazný nábor očekáváme se
zahájením školního nového roku.
MEZINÁRODNÍ VELKÁ CENA JIHLAVY se uskutečnila 5 a 6. června za účasti
početných výprav z Polska, Slovenska, Francie, Holandska, Německa, Rakouska, Švýcarska a Izraele. Pro judisty z Dobré byla účast na tomto významném mezinárodním turnaji mládeže hlavní prověrkou na sklonku jarní sezóny.
Výsledky byly uspokojivé a jsou významným podnětem pro individuelní prázdninovou přípravu zaměřenou k úspěšnému absolvování mistrovských soutěží,
které budou probíhat od záři. Šest nominovaných borců z Dobré přivezlo
5.cenných medailí. Zlato v žákovské kategorii vybojovala Nikola Kasová, stříbro
získala juniorka Lucie Blehová a žákyně Monika Foltysová, třetí skončily žákyně
Kateřina Malchárková a Michaela Kesová. V boji o třetí místo podlehl Tomáš
Ratkovský.
Titul mistryně ve váze do 78 kg získala Pavla Pröllová
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3. ročník Mezinárodního turnaje „Pohár Regionu Beskydy“ uspořádal náš
klub 6. března v prostorách sportovní haly Střední integrované školy ve FrýdkuMístku. Turnaj se setkal s nebývalým zájmem mladých sportovců z Moravy, Polska a Slovenska. Celkem se soutěže zúčastnilo 320 závodníků z 27 klubů. Závodilo se ve všech mládežnických kategoriích. V silné konkurenci jsme vybojovali
1. místo v soutěži klubů. Druhé místo patří Polákům, kteří byli počtem 52.
účastníků nejsilnější výpravou. Na třetím místě skončili judisté Baníku Karviná.
K celkovému vítězství klubu výrazně přispěli děvčata a chlapci ze školního základny v Dobré: 1. místo Nikola a Michaela Kesovy, Monika Foltysová, 2. místo
Martina Lišková, 3. místo Ester Vilčková a Kateřina Malchárková, 4. místo Filip
Syřínek, 5. místo Lukáš Kocián, Filip Bařina a Michal Špok.
Mistrovství ČR juniorek Most 6. března 2004 – 4.místo Lucie Blehová – 78kg
(Dobrá)
Krajský přebor dorostenek 20. března – 1. místo Kateřina Malchárková,
2. Monika Foltysová – 52kg, 2. Martina Lišková – 57kg (Kateřina Malchárková
a Martina Lišková byly oddílem nominovány na Mistrovství ČR, které proběhne
v Jičíně).
LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE 19. 7. až 30. 7. 2004
HORNÍ TOŠANOVICE — Myslivecká chata + stanový tábor
KONDIČNÍ PŘÍPRAVA, CYKLISTIKA, TURISTIKA, SEBEOBRANA, RUKODĚLNÉ PRÁCE,
OLYMPIÁDA STEZKA ODVAHY, SOUTĚŽE A HRY, KOUPÁNÍ, RELAXACE, KARNEVAL,
TÁBORÁK, UKÁZKOVÝ VEČER BOJOVÝCH UMĚNÍ A DALŠÍ ZAJÍMAVÝ PROGRAM.

CENA ZA POBYT 2 280 Kč (sourozenci – sleva 2 180 Kč), na jeden týden 1140 Kč.
Děti od 6 do 16 let.
INFORMACE NA TEL. Č. 605 513 429, 558 659 246
JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA PRO DETI OD 7 DO 15 LET.
Přihlášky: ZŠ Dobrá, ZŠ Nošovice. Počet účastníků je omezen kapacitou ubytování.
Úspěšný oddíl juda, který je součástí Sportovního klubu policie v Ostravě,
přijímá neustále nové členy z řad školní mládeže. Pod vedením jedné z nejlepších Českých trenérek, třináctinásobné mistryně ČR a dvojnásobné mistryně
Evropy Pavly Prőllové se dostane skvělé péče i těm kteří mají nějaké to kilo nad
váhu. Jestli máte chuť a dostatek vůle být nejlepší, přijďte některé úterý nebo
čtvrtek od 16.30 do 18.45 do tělocvičny základní školy v Dobré.
Hledáme sponzora – Do budoucna máme v úmyslu dosáhnout ještě výraznějších úspěchů. Máme k tomu téměř všechny potřebné předpoklady. Jediné
co nám stále schází, je lepší finanční a materiální zázemí. Proto neustále hledáme sponzory, kteří by chtěli prezentovat své jméno prostřednictvím našich
výsledků. Poměrně často se o nás píše v regionálním tisku. Ročně pořádáme
nejméně tři mezinárodní turnaje s účastí cca. 800 závodníků. Nejvýznamnější
z nich Pohár Regionu Beskydy byl uveden ve zpravodajství České televize. Ne10

jde nám pouze o získání finančních prostředků na zajištění rozsáhlejší činnosti.
Pomohla by nám i pomoc materiální která by pro firmu byla nákladovou položkou. Např. bezplatný pronájem kopírky na turnaje, zakoupení a potisk oddílových mikin nebo teplák.souprav, nákup tatami jako podlahové krytiny, bezplatný pronájem firemního vozidla pro zajištění přepravy na turnaje. Případnému sponzorovi jsme připraveni vyjít vstříc všemi dostupnými způsoby. U významnějšího sponzora jsme ochotni nést v oficiálním názvu oddílu i jeho
jméno. Budeme vděční za každou byť sebemenší pomoc.
Předseda oddílu: Luděk Kubíček

Program Klubu seniorÛ na 3. ãtvrtletí 2004
7. července – středa Opékání klobás u Kačabaru, sraz v 15 hodin.
21.července–středa Výšlap do Komorní Lhotky a na Harendu. Odjezd vlakem
z Dobré ve 12.35 hodin
11.srpna – středa

Výlet na kolech na Ranč Paradise. Sraz ve 13 hodin před
budovou obecního úřadu. Pro ostatní odjezd ve 13 hodin
ze zastávky Dobrá–střed na zastávku U Hučky a dále
pěšky na ranč.

25.srpna – středa

Výlet směr Frýdek-Místek – K Hájku – Mariánský kostel.
Odjezd vlakem z Dobré ve 14.15 hodin.

8. září – středa

Zájezd na Štramberk – rozhlednu, Bílou horu a jeskyni
Šipku. Odjezd z parkoviště u kostela v 9 hodin.

22. září – středa

Opékání párků v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách.
Odjezd autobusem ze zastávky Dobrá – střed v 10.10 hod.

ZMùNA ordinaãní doby
dětského střediska Dobrá, MUDr. Iva Kučerová
na prázdniny 1. 7.—31. 8. 2004
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30—9.00 hodin
7.30—9.00 hodin
14.30—16.30 hodin
7.30—9.00 hodin
7.30—9.00 hodin

Poradna pro kojence bude dne: 20. 7., 3. 8., 24. 8. 2004 vždy od 12.30 do 13.30
hodin.
obvodního lékaře MUDr. Petra Moravce
30. 6. 2004 zastupuje v ordinaci ve Vojkovicích.
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Nabídky
Pálenice Dobrá s. r. o. — Výroba ovocných destilátů
739 51 Dobrá č. 431
Oznamuje pěstitelům ovoce, že zahájení nové sezóny v pálenici Dobrá
předpokládáme ve druhé polovině srpna. Pro dojednání zpracování dříve
dozrávajícího ovoce (např. třešní) nám včas zavolejte, abychom mohli vaše
požadavky časově sladit do ucelené kampaně!
Podrobné informace včetně informací k přípravě kvalitního kvasu získáte na
telefonních číslech 777 570 405 (Ing. Březina), 776 252 014 (Ing. Maršálek),
558 641 228 (záznamník).
Motto: Z Pálenice Dobrá, máš-li dobrý kvas,
Motto: pálenka je dobrá, příště přijdeš zas.

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
Vám umožní v kombinaci s životním pojištěním České pojišťovny, a.s. peníze
v hotovosti, např. na realizaci plynové nebo kanalizační přípojky, úpravu rod.
domku… A to již letos na jaře.
Poradenství a případné dotazy vám zodpoví zástupce ČP, a. s. Jana Zajícová
tel. 558 425 234, 723 523 722

PRACUJETE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ!
Staňte se pojišťovacím poradcem České pojišťovny. Je to práce s lidmi a pro
lidi.
Zavolejte nám: Hana Kovaříková, 558 425 127 hakovarikova@cpoj.cz

LM OBUV, Dobrá č. p. 540
zve všechny k výhodnému nákupu
VÝRAZNĚ SLEVNĚNÝCH SKLADOVÝCH ZÁSOB!!!
(především některé letní vzory, ale i celoroční obuv). Navštivte naši prodejnu
co nejdříve!!!

HLEDÁM pronájem prostor k bydlení (0+1, 1+1).
Kontakt: 604 876 818.
KOUPÍM rodinný dům, chatu, nebo pozemek v okolí Dobré, tel.: 777 913 368.
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

