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Obec Dobrá

22. září 2006

Zpravodaj

Nová učebna ve škole (k článku na straně 7) má třináct počítačů pro žáky a jeden
pro učitele. Počítače jsou vybaveny výukovými programy a práce s nimi je možná
ve všech předmětech. Je zde možnost připojení na Internet a dataprojektor.
V učebně je celkem 30 míst. Atmosféra v místnosti, provoněná novým nábytkem
a prosluněná vtipným komentářem paní učitelky Kuboňové, pohladila při slavnostním otevření všechny přítomné — dokonce i ty, kteří jsou poněkud konzervativní a stále se brání novému trendu.

Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne ve středu 27. září 2006 od 17.00
hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, obřadní síň.
Program:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zahájení, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá č. 22 a 23
Zápis z 16. jednání Kontrolního výboru a zpráva o provedené kontrole
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Darovací č. FM/4/h/2006/Kž
Smlouva o sdružení finančních prostředků
Smlouvy o zřízení věcného břemene
Záměr prodeje pozemku parc.č. 666/1 k.ú. Dobrá
Koupě pozemku parc.č. 217 k.ú. Dobrá
Žádost o změnu Územního plánu obce Dobrá
Darovací smlouvy č. 206/567/2006/Poch a č. 206/513/2006/Poch
Mandátní smlouva o odborné správě a preventivní údržbě souboru veřejného
osvětlení obce Dobrá v letech 2006-2016 a Smlouva o dílo na dodávku stavby
„Stavební rekonstrukce a obnova souboru zařízení veřejného osvětlení obce
Dobrá v letech 2006-2016"
Kupní smlouva na požární automobil CAS 16/24
Rozpočtové opatření
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. Z_S12_12_4120086089
Příprava stavby „Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace“
Kupní smlouva „Vojenský objekt“
Různé
Zpráva návrhové komise
Závěr

Zveme všechny občany obce.

Vážení spoluobčané,
v sobotu dne 3. září 2006 na sklonku prázdnin jsme měli jedinečnou příležitost
sejít se a pobavit na akci s názvem 4. Velká doberská. Byl připraven bohatý kulturní
program, nové hřiště se dočkalo prvních napínavých sportovních zápasů ve fotbale
a volejbale, následně jej zabrali děti z naší obce a „vyřádili“ se při nejrůznějších
sportovních aktivitách. Na florbalovém hřišti byly pro děti připravené nejrůznější
atrakce ( skákací skluzavka, rodeo bizon, surf simulátor a již osvědčená a dětmi tolik oblíbená Moucha). O dobrou pohodu a skvělý program se rovněž přičinili letečtí
modeláři svým akrobatickým vystoupením, nadšenci paintbollu a aersoftu, mladí
členové oddílu JUDA a samozřejmě orchestr Radost. Všem, kteří připravovali celé
zázemí (VPP pracovníci obce Dobrá, běžní zaměstnanci obce, sbor dobrovolných
hasičů Dobrá a dobrovolníci), rovněž všem účinkujícím a všem sponzorům, bez
kterých by se akce v takovém rozměru neuskutečnila, patří velké poděkování. Akce
se zúčastnilo cca 150 dětí a cca 350 dospělých. Bavili jste se skvěle a já myslím, že
občané obce Dobrá jsou dobrá parta.
Na akci se finančně podíleli: obec Dobrá, Ing. Vladimír Hampl — fa Sporting,
Budweiser, Ekomat spol. s. r. o., fa Kwaczek, Finstal s. r. o., Technické služby F–M, fa
Vodotop, Alprotel s. r. o., Strabag stavební společnost, Hvězda group, fa Stanislava
Horáka, Hyunday.
2

Návštěva dětí z polských Buczkowic
V pátek 15. září 2006 k nám dorazilo 30 dětí z polských Buczkowic na výměnný
pobyt, který se uskutečnil v rámci projektu, s výtvarným zaměřením, nazvaného
„Společně v Beskydech“. V minulém zpravodaji jsme se rozepsali o náplni pobytu
českých dětí ve dnech 26.—30. června 2006 v polských Buczkowicích a rovněž jsme
se zmínili, že s příjezdem polských dětí k nám, na přechodnou dobu, dorazí rovněž
výstava prací vzniklých během pobytu v Polsku. Po příjezdu se polské děti zapojily
do Olympiády, kterou organizovala Základní škola v Dobré u příležitosti otevření
multifunkčního sportovního areálu a jeho předání k užívání k výuce tělesné výchovy dětem. Po velice chutném obědě, který dětem uvařily paní kuchařky v Základní škole se děti odebraly do učebny výtvarné výchovy, kde pod dohledem naší
paní učitelky vytvářely dílka se sportovním tématem. Rovněž navštívily pana faráře,
který jim k prohlídce kostela v Dobré podal výklad o vzniku kostela, jeho výstavbě
a historii. Následovala krátká svačinka a hurá do tělocvičny, kde byla pro děti připravena diskotéka a díky nápadům pánů učitelů rovněž různé soutěže a hry při kterých si přišel na své opravdu každý. A než jsme se všichni nadáli, byly děti unavené
jako koťátka a rozešly se se svými českými kamarády do rodin ke strávení příjemné
noci. Jestli děti v noci skutečně spaly nebo celou noc si sdělovaly zážitky a vyměňovaly vzpomínky na pobyt v Buczkowicích, o tom nám není nic známo, ale v každém
případě ráno byly děti opět jako rybičky a zúčastnily se prohlídky naší školy. Stačily
i nakoupit mlsky a suvenýry pro své rodiče a již tady bylo slavnostní zahájení Výstavy jejich prací, která je ještě stále pro širokou veřejnost nainstalována v prostorách obřadní síně Obecního úřadu v Dobré. Výstava měla úspěch a všichni, kdož se
přišli podívat, byli velice mile překvapeni co všechno děti dokázaly. Následoval slavnostní oběd v restauraci Obecník okořeněný výborným zákuskem a polské děti odjely na prohlídku historického centra Frýdku a Místku. V 17.00 hod nastalo poslední
loučení a odjezd dětí domů. Během celého pobytu polských dětí v obci Dobrá jim
společnost dělaly děti, které se účastnily pobytu v polských Buczkowicích. Ráda
bych poděkovala všem rodičům, kteří nabídli svou pomoc a ochotně zajistili ubytování a stravu pro polské děti, zaměstnancům Základní školy v Dobré při zajišťování
programu a stravování, pomocným rukám z řad zaměstnanců obce Dobrá a sboru
Dobrovolných hasičů, které pomáhaly zajistit občerstvení a instalovat výstavu, rovněž všem sponzorům, bez kterých by se dvoudenní pobyt polských dětí v Dobré nemohl uskutečnit a to zejména panu Stanislavu Horákovi, firmě Hvězda Group,
firmě Ekomat spol. s. r. o. a samozřejmě obci Dobrá. Děkujeme.
Výstavu prací českých a polských dětí můžete shlédnout v prostorách obřadní
síně obecního úřadu v Dobré každý pracovní den a to až do pátku 29. září 2006. Pracovníci obecního úřadu vám umožní vstup. Jste srdečně zváni.
Těšíme se na další společná setkání a spolupráci s naší družební obcí Buczkowice.

Změna územního plánu obce Dobrá č. 4
Upozorňujeme všechny zájemce o zařazení svého požadavku na změnu územního plánu obce Dobrá, že ukončení přijímání žádostí o změnu územního plánu
obce Dobrá č. 4 je ke dni 30. listopadu 2006. Průběžně budou všechny doručené žádosti postoupeny k vyjádření příslušné komisi Rady obce Dobrá tak, aby v prosinci
2006 je mohlo Zastupitelstvo obce Dobrá (nejpozději) zařadit do celkové koncepce
změny územního plánu a ke dni 1. ledna 2007 mohla být tato změna územního
plánu obce Dobrá č. 4 zahájena ve smyslu jejího zpracování a následného vyjadřo3

vání a procesu schvalování v souladu s platnou legislativou. Vstoupit do procesu po
výše uvedeném datu je nemožné.
Bližší informace či případnou radu vám ochotně poskytnou zaměstnanci Stavebního úřadu obce Dobrá či místostarosta obce Dobrá.

Podzimní úklid chaloupek, aneb Vánoce se blíží…
Vážení spoluobčané,
díky příznivému vývoji obecní „kapsy“ se nám v letošním roce podaří zajistit ještě
jeden „velký domácí úklid“ a rozmístit velkoobjemové kontejnery pro uložení nadrozměrného odpadu z vašich domácností. Již tradičně vás upozorňujeme, že do
těchto kontejnerů nepatří mrtvá zvířata, stavební suť, složky obsahující nebezpečný odpad (pneumatiky, oleje, zbytky barev, zářivky apod.) a odpad doutnající či
dokonce kapalný!! Udržujte v okolí přistavených kontejnerů čistotu, dbejte ať nedochází k přeplňování kontejnerů a mějte na paměti, že kontejnery jsou určeny pro
všechny občany nikoliv pro odpad jedné rodiny!!!
Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá stanoviště vždy kolem 16.00 hod
a odváženy v ranních hodinách následující den.
09.—10.10. 1 U trati ČD naproti čp. 281 (žel. přejezd Na Špici)
1 U trati ČD naproti čp. 463(za autobus.zast. Na Špici doprava)
10.—11.10. 1 Stará dědina — před velkoskladem zeleniny (u pana Urbance)
1 Za mostem na Hliník naproti čp. 181
11.—12.10. 1 U hřiště TJ Sokol
1 U bytovky čp. 309 — u dřevoskladu
12.—13.10. 1 U mostu na Skalici
1 U železné lávky — Kačabar
13.—14.10. 1 Stará autobus. zast. Na Skotni, býv.cesta na Pazdernou
1 Autobusová zastávka „U lesa“ („U Křibíka“)
16.—17.10. 1 Na Kamence naproti čp. 722
1 Směr F–M naproti čp. 146 (u hřbitova)
17.—18.10. 1 K Nošovicím naproti čp. 650
1 Směr Nošovice u vlečky do pivovaru
18.—19.10. 2 U hřiště ZŠ — nově zbudovaná parkovací plocha ze strany od restaurace Na Sýpce
19.—20.10. 1 Na Vrchy — u vodojemu
1 U studny — bývalá cesta na Pazdernou naproti čp.184

Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k otázce životního prostředí v naší
obci.
Alice Tancerová — místostarosta
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Oznámení o dobû a místû konání voleb do zastupitelstva obce
1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2006
V pátek 20. října začíná hlasování ve 14.00 hod. a končí ve 22.00 hod.
V sobotu 21. října začíná hlasování v 8.00 hod. a končí ve 14.00 hod.

2. V obci Dobrá jsou zřízeny 2 volební okrsky
Okrsek č. 1 pro domy s čp. 1—557
Okrsek č. 2 pro domy s čp. 558—960.

3. Sídla volebních okrsků
Sídlem volebního okrsku č. 1 je Obecní úřad Dobrá, Dobrá č. 230,obřadní síň.
Sídlem volebního okrsku č. 2 je Základní škola Dobrá, Dobrá č. 234, hudebna.

4. Zásady hlasování
Volič hlasuje osobně. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným
občanským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
Volič, který se ze závažných důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může
požádat o hlasování do přenosné volební schránky.
Vladimír Bonk, starosta obce

Řidičské průkazy a řidičská oprávnění a lékařské potvrzení
vydání

výměna do

od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000
od 1. 1. 2001 do 30. 04. 2004

do 31. 12. 2007
do 31. 12. 2010
do 31. 12. 2013

Držitel řidičského oprávnění, který dosáhl věku 60, 65 a 68 let a po dovršení věku
68 let každé dva roky je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce, kterou
provádí posuzující lékař (viz § 84, odst. 4, zákona č. 361/2000 Sb.). Ten po ukončení
lékařské prohlídky vydává vždy „Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“.
Podle nového znění zákona je výše uvedený držitel řidičského oprávnění povinen
mít při řízení motorového vozidla tento posudek o své zdravotní způsobilosti při
sobě a na požádání ho předložit policistovi ke kontrole (viz § 6, odst. 9).

Změny v agendě evidence obyvatel, občanských průkazů a cest. dokladů
Agenda evidence obyvatel
Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky,
sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu.
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Agenda občanských průkazů
Občané narození před 1. lednem 1936 si nemusejí OP vyřizovat (ani v roce 2008),
pokud není v těchto OP doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.
Občan má OP ztracený, odcizený, poškozený či zničený — může si požádat o OP
s dobou platnosti jeden měsíc, ale musí si současně podat žádosti na OP „modrou“
i „zelenou“. Zelená — 1 foto, modrá — 2 foto, tj. celkem 3 foto.
Správní poplatek za ztracený, odcizený, poškozený a zničený OP je 100 Kč, správní
poplatek za OP na vlastní žádost je 100 Kč, celkem při podání zaplatí 200 Kč.
OP s dobou platnosti 1 měsíc budeme vyhotovovat do následujícího úředního
dne, ne na počkání.
Cestovní pasy od 1. září 2006
vyřizuje Magistrát města Frýdku–Místku, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence
obyvatel, ul. Palackého 115 (Místek)
Úřední dny:
Pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod., čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod.
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a biometrickými prvky:
— pro občany starší 5 let a mladší 15 let
100,— Kč platnost 5 let
— pro občany starší 15 let
600,— Kč platnost 10 let
Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů
— občanům mladším 5 let
— (budou mít pouze tyto pasy)
— občanům starším 5 let a mladším 15 let

50,— Kč platnost 1 rok
1000,— Kč platnost 6 měsíců
(rychlovka)
— občanům straším 15 let
1500,— Kč platnost 6 měsíců
(rychlovka)
(Upraveno podle materiálů Magistrátu města Frýdku–Místku, odbor VV, oddělení evidence obyvatel)
Obecní úřad Dobrá bude i nadále přijímat žádosti o vydání cestovních pasů bez
strojově čitelných údajů, tj. rychlovky a pasy pro děti do 5 let.
Pro zajímavost uvádíme, že od ledna do srpna 2006 jsme přijali 807 žádostí o vydání cestovních dokladů. Rekordní byl srpen, kdy bylo podáno 279 žádostí, z toho
v posledním týdnu podávání žádostí jsme jich přijali 141. Pro srovnání za rok 2005
bylo celkem podáno žádostí 638 a za rok 2004 583.

Právní služba pro občany Obce Dobrá
je zajištěna na středu 4. 10., 18. 10., 1. 11. 2006 od 16.00 do 18.00 hodin v budově
Obecního úřadu v Dobré, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.
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OBČAN SI ZASLOUŽÍ POZORNOST
Jedním z bodu volebního programu komunistů v naší obci bylo získat finanční
prostředky ze státního rozpočtu,a to se podařilo. Prostřednictvím poslance za
KSČM Jaroslava Gongola, rodáka Dobré, který v rámci poslaneckého dne byl seznámen zástupci obce s dalším výhledem rozvoje a možností získávání finančních
prostředků,byl tento záměr prosazen.
Taková to informace byla sdělena v posledním zpravodaji na konci loňského
roku. Dnes je září a školní rok již začal.To co bylo nakresleno na výkresech projektové dokumentace je skutečností. Školní hřiště je vybudováno a bude sloužit dětem
a sportovcům.
Máme před sebou několik týdnů do voleb obecního zastupitelstva. Hlasy občanů
rozhodnou, kdo bude řídit obec a jaký program rozvoje obce bude schválen na čtyřleté období. Program by měl vycházet z reálných potřeb obce, občanů i zájmových
společenských organizací, na kterém by se měli dohodnout nově zvolení zastupitele volebních stran.
Priorit je hodně. Je to například dobudování kanalizace, opravy komunikací, veřejného osvětlení, urbanistického řešení středu obce s opravou chodníků, zateplení
školy, požární zbrojnice, voda Vrchy a mnoho dalších. Realizace takovéhoto programu vyžaduje získaní nemalých finančních prostředků.
Na jedné straně jsou požadavky na druhé straně stojí otázka: „Jak získat dostatečný počet finančních prostředků na jednotlivé priority?“ Odpověď není jednoduchá ale určitě existuje.
Poměrné zastoupení se schopnými radními. Schválit koncepci programového
rozvoje obce obecním zastupitelstvem, navázat úzkou spolupráci s poslanci parlamentu a členy krajských zastupitelů. Mohou poradit, popřípadě prosadit, jak získat
účelové dotace přes fondy EU nebo státní rozpočet. Je to jedna z reálných možností
k realizaci programu. Finanční prostředky získané již z prodejů použít do přípravy
technické vybavenosti staveb rodinných domků. Tím dosáhnout překročení třítisícového počtu obyvatel mající vliv na zvýšené dotace. To je také cesta. Hlavně nebát
se a být aktivní. Tak tomu bylo i se školním hřištěm.
Autor: Kandidáti za KSČM do obecního zastupitelstva

Škola má novou počítačovou učebnu
Je pondělí 4. září 2006. Pro mnohé začátek týdne, pro školáky a jejich rodiče začátek nového školního roku. Co to znamená zejména pro školáky ? Nejen povinnosti, starosti, ale i radosti.
A v tomto školním roce se máme opravdu na co těšit.
Nová počítačová učebna rozkvetla právě 4. září, kdy její otevření a prezentaci provedla paní učitelka Mgr. Michaela Kuboňová ve spolupráci s panem učitelem Mgr.
Jiřím Nohlem.
Celý pedagogický sbor v čele s paní ředitelkou Mgr. Evou Novákovou a její zástupkyní Mgr. Alenou Stuchlíkovou přivítal vzácné hosty.
Za správní radu VÚHŽ pana Ing. Rechtenberga a za radu Obecního úřadu v Dobré
pana starostu Vladimíra Bonka. Právě jim patří poděkování za podporu a správní
radě VÚHŽ za štědrý sponzorský dar.
Věříme, že nová počítačová učebna osloví všechny naše žáky. Vždyť patří k těm
nejlepším, co se týče moderního vybavení. A paní učitelka Mgr. Michaela Kuboňová
patří k těm, která dokáže nejen žáky, ale i učitele s úsměvem a hezkým a vlídným
slovem povzbudit. A za to jí patří velký dík.
Mgr. Eva Brudíková
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Zajímavosti o škole ve zkratce
Celkový počet žáků: . . . . . . . . . 519
Z toho chlapců: . . . . . . . . . . . . 263
dívek: . . . . . . . . . . . . . . 256

V 1.—5. ročníku: . . . . . . . . . . 185
Z toho chlapců: . . . . . . . . . . . . 90
dívek: . . . . . . . . . . . . . . 95

Celkem tříd: . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Z toho na I. stupni: . . . . . . . . . . . 9
na II. stupni: . . . . . . . . . 13

V 6.—9. ročníku: . . . . . . . . . . 334
Z toho chlapců: . . . . . . . . . . 173
dívek: . . . . . . . . . . . . . 161

Angličtině se učí ve 3.—9. ročníku: 398 žáků
Němčině se učí ve 3.—9. ročníku: 52 žáků
Celkem pedagogů: . . . . . . . . . . . 33
Z toho mužů: . . . . . . . . . . . . . . . . 5
žen: . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vychovatelky ve školní družině: 3
Administrativní pracovnice: 2 (ekonomka a sekretářka)
Celkem správních zaměstnanců: 8
Celkem zaměstnanců ve školní jídelně: 10
Vydává se 610 obědů denně, 3krát týdně je možnost výběru ze dvou jídel.
Vaří se pro žáky, pracovníky školy i pro cizí strávníky.
1. třídní schůzky se konají v úterý 26. září 2006 v 15.30 hod. Zahájení ve školní jídelně.
Mgr.Eva Brudíková

PLÁN KLUBU SENIORŮ NA IV. ČTRVTLETÍ 2006
04. 10. Výšlap do Bruzovic, sraz v 10.00 hodin u klubovny.
Cesta tam je 6 km, komu by byla cesta náročná, může dojít jen na Vrchy
a zpět. V Bruzovicích je zajištěna prohlídka kostela a možnost poobědvání.
Zpáteční cesta je možná autobusem přes Frýdek nebo zpět pěšky.
17. 10. Výjimečně úterý — je zajištěna kuželna v Komorní Lhotce — odjezd vlakem
12.40 hodin z Dobré do Hnojníka, pak autobusem do Komorní Lhotky.
Zajištěno od 14.00—16.00 hodin
08. 11. Výšlap ke Koníčkovi — odjezd vlakem v 1140 hodin z Dobré do Dobratic.
22. 11. Výroční schůze v Obecníku s pohoštěním. Začátek v 15.00 hodin. Každý
z účastníků si přinese dárek do tomboly. Děkujeme. Symbolický účastnický poplatek je 50 Kč, který se bude vybírat v klubovně dne 15. listopadu 2006 od 15.00 hodin.
06. 12. Mikulášská nadílka v klubovně. Každý si připraví dárek — ty se pak budou
nadělovat — trochu legrace neuškodí — těšíme se.
28. 12. Závěr roku v klubovně v 15.00 hodin — pohoštění vlastní.
Středy mimo program, tj. 11. a 25. 10., 15 a 29. 11. a 13. 12. bude vždy od 15.00 hodin otevřena klubovna, kde se budou promítat videokazety, hrát různé hry apod.
s možností malého občerstvení.
Prosím, sledujte skříňku, kde bude vždy oznámena návštěva divadla v Ostravě.
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JUDU DOBRÁ NOVINKY tel: 605 513 429, e–mail:judoskpova@tiscali.cz,
www.judoskpfmunas.cz
Máš odvahu, obratnost, sílu, sebevědomí, dobré studijní výsledky
a ukázněnost? PŘIJĎ MEZI NÁS — Chybí ti tyto vlastnosti? — PŘIJĎ MEZI NÁS
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO ŠKOLNÍHO KROUŽKU PROBÍHÁ KAŽDÉ ÚTERÝ
A STŘEDU OD 16,30 DO 17,30.HOD.V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRÉ.
Během prázdnin Nikola Kesová na Mistrovství Evropy v Maďarsku jako jediná zástupkyně České republiky ve své kategorii získala 12. místo. O týden později trenérka a zároveň česká reprezentantka Pavla Prollová vybojovala na Mistrovství světa
v kategorii Masters ve Francii stříbrnou medaili.
Proběhla Letní dětská rekreace v Dolní Lomné za účasti 70 dětí. Reprezentantky
Dobré se zúčastnili třech mezinárodních campů, měli možnost trénovat mezi špičkou světa. Největším vzorem jim byli japonští judisté. Nikola Kesová a Pavla Prollová se zúčastnily vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a trenérů kraje. Měly možnost se seznámit s osobnostmi jako je Mácha, Hrachová, Kocembová, Fibingerová
a dalšími olympioniky.
Ve spolupráci se ZŠ jsme otevřeli třídu se sportovním zaměřením 4B, do které
dochází 17 žáků z toho 14 judistů, všichni žáci budou trénovat 4krát týdně. Budeme
usilovat o těsnou spolupráci s trenéry ostatních sportů v obci, ve prospěch jejich
svěřenců, kteří třídu také navštěvují. Ve školním kroužku juda se připravuje téměř
stovka dětí. Probíhá kurs sebeobrany a jógy Naše dorostenky Nikola Kesová a Monika Faltysová startovaly na krajském přeboru žen a obě vybojovaly titul. Stejného
úspěchu dosáhly v kategorii starších žákyň Michaela Kesová a Ester Vilčková. Náš
nejůspěšnější benjamínek Michal Horák vybojoval na mezinárodním turnaji ve
Vídni 3. místo.

POZVÁNKA
Zveme vás na posezení při cimbálové muzice KOTCI, které se uskuteční v pátek
13. října 2006. Večer u dobrého vínka a krásné muziky začne v 17.30 hodin v prostorách Obecního úřadu Dobrá, obřadní síni.
Vstupné 20 Kč. Vstupenky možno zakoupit od 2. října 2006 na Obecním úřadě
v Dobré u paní Stachové nebo v prodejně zeleniny u paní Polákové.
Srdečně zve kulturní komise.
Ladislav Žurek, předseda kulturní komise

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY — MUDr. Petr Moravec
Dne 29. září 2006 bude ordinace MUDr. Moravce v Dobré uzavřena.
Neodkladné, akutní případy ošetří MUDr. Bošková ve své ordinaci na Lučině
v době od 7.00 do 11.00 hodin

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY — MUDr. Iva Kučerová, dětské středisko
29. září 2006 pátek NEORDINUJE SE
Akutní stavy ošetří dětské středisko Raškovice v době od 7.30—10.30 hodin
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PROGRAM HUDEBNÍHO KLUBU STOUN NA ZÁŘÍ 2006
15. září pátek FUCKING DANCING & B–GIRLS
NOVÁ AKCIČKA! DJ DANIELL A VEČER PLNÝ HIP—HOPU, RnB, TANEČNÍ MUZIKY, WELCOME DRINK V CENĚ 60 Kč GRÁTIS, HOLKY VSTUP ZDARMA,
B–GIRLS = BFS CRŮ!!!!!!!
16. září sobota ROCK PRINCESS NIGHT VOL. 1
TANKER (ART M), SARAPHIS (MELODIC M), FINAL FICTION (NU—ROCK), NATHANIA (SPEED MELODIC), NO COMMENT (POP HARD ROCK)
18. září pondělí TÝDEN DROGOVÉ NEZÁVISLOSTI
VEČERNÍ PROGRAM RK 13
19. září úterý TÝDEN DROGOVÉ NEZÁVISLOSTI
VEČERNÍ PROGRAM DOWNBELOW
20. září středa TÝDEN DROGOVÉ NEZÁVISLOSTI
VEČERNÍ PROGRAM SLEPÍ KŘOVÁCI
21. září čtvrtek TÝDEN DROGOVÉ NEZÁVISLOSTI
VEČERNÍ PROGRAM HIP—HOP PARTY DJ LOWA, OPCZ
22. září pátek WICKED VOL. 1
NEW DnB PARTY!!! DJs: PHILIP T.B.C. (shadowbox, PHA), Wenia (messarosh rec.),
MKTbros, Pickfick, MC TWEETY TWIZTA (cyberfire)
23. září sobota ROCKOTÉKA
DJ JŮRA A JEHO SUPER SONGY
25. září pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
BUDOVATELSKÉ HITY V PODÁNÍ DÝDŽEJEK TIBBI & SIBI
27. září středa HITY ZE ZÁHROBÍ — SPECIÁL
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE, TAK PŘIJDTE ZAPAŘIT NA HITY...
28. září čtvrtek SVÁTEČNÍ ROCKOTÉKA
DJ DR. H A SUPER SONGY....
29. září pátek H16 & HIP–HOP PÁRTY
KULTOVNÍ RAPERY Z BLAVY PODPOŘÍ OPCZ, SEKTOR3 & DJs LOWA A HOOLA
30. září sobota ROCKOTÉKA
DJ JŮRA A JEHO SUPER SONGY
OTEVŘENO: pondělí—čtvrtek 18.00—02.00
pátek a sobota
18.00—04.00
ZAČÁTKY AKCÍ V 19.00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21.00,
ADRESA: HUDEBNÍ KLUB STOUN, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK–MÍSTEK
TELEFON A FAX: 597 431 888 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ WWW.STOUN.CZ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V STK
Tak jako každý rok uspořádala stanice technické kontroly ve Frýdku–Místku, sídlící na Beskydské ulici za Okresním policejním ředitelstvím, ve spolupráci BESIP
a s partnerským Ústavem silniční a městské dopravy měsíci dubnu Den otevřených
dveří. V tento den si motoristé mohli nechat bezplatně zkontrolovat své vozidlo.Během této akce navštívilo linku STK 54 vozidel, z niž bez vážných a nebezpečných
závad bylo hodnoceno pouze 26 vozidel tj. 48%. Ostatních cca 28 vozidel tj. 52 %
mělo alespoň jednu vážnou nebo nebezpečnou závadu. Nejčetnější závady byly na
osvětlení 47 %, brzdové soustavě 27 %, a na pneumatikách 10 %.
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Z uvedených výsledků vyplývá, že tato akce má z hlediska zvyšování bezpečnosti
silničního provozu i nadále svůj význam, nehledě k tomu, že dnes v rámci bodového systému jsou motoristé postihování mino jiné také za nezpůsobilost vozidla,
jeho technického stavu.
Proto podzimní akce bude pokračovat 21. října, se zaměřením kontroly technického stavu vozidel na zimní provoz.
Jiří Kaňok, ved. STK Frýdek–Místek

Nabídky
Obec Dobrá nabízí k pronájmu nebytové prostory
v budově Dobrá 231.
Místnosti se nacházejí v prvním nadzemním podlaží a jedná se o prostory
po bývalé opravně elektro (2 místnosti) a kosmetiky (2 místnosti).
Prohlídka prostor možná po telefonické domluvě.
Bližší informace u místostarosty obce — 558 412 301, 736 614 716.
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Prodejna ZDRAVÉ VÝŽIVY V DOBRÉ zve k návštěvě.
Nabízí: SOJOVÉ VÝROBKY CHLAZENÉ — TOFU sýry
❖ sojové jogurty ❖
❖ pomazánky ❖
❖ párky ❖
❖ šmakouny ❖
❖ tatarka a další ❖
SUŠENÉ OVOCE, OŘECHY, SEMENA A RUZNÉ SMĚSI
BYLINNÉ ČAJE — sypané i porcované
ŠŤÁVY A SIRUPY — bez cukru a konzervačních látek
VÝROBKY PRO DIABETIKY — čaje, sirupy, bonboniéry, džemy, okurky, zelí,
oplatky, čokolády, sladidla, víno bezalkoholické a bez cukru
Nabízí také dárkové zboží: knihy, keramika, kvalitní vína….
MOŽNOST ZHOTOVENÍ DÁRKOVÉHO BALÍČKU DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU.
NAJDETE NÁS V BUDOVÉ OBECNÍHO ÚŘADU DOBRÁ.
TELEFON DO PRODEJNY: 736 734 657
OTEVŘENO: pondělí—pátek 8.00—17.00 hodin
sobota 8.00—12.00 hodin

Nová pracovní doba v kadeřnictví Dobrá, budova obecního úřadu —
ZMĚNA
Pracovní doba: pánské
dámské
Pondělí
Úterý

7.30—18.00

Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7.30—14.30

7.30—15.00
dopoledne možnost i pánské
7.30—18.00
7.30—14.30
Svatby, oslavy — pouze na objednávku
tel. č. 739 027 574
PORADÍME, UPRAVÍME
Nové služby od 1. 10. 2006:

analýza vlasů
(určíme typ vlasů a doporučíme správnou péči.
Tato služba bude prováděna zdarma)
poradenská služba vizážistky
S pracovní dobou se přizpůsobíme dle potřeby zákazníkům.
Tel. č. 739 027 574
Předem děkujeme za vaší návštěvu v našem kadeřnictví
Andrea Ježková a Lucie Perutková
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AA+ STAVEBNINY

PRODEJNA STARÉ MĚSTO
Zámková dlažba PRESBETON . . . od 210 Kč/m2
Omítky za nejlepší ceny
Silikonové*) . . . . . . . . . . . . . . . . od 48,80 Kč/kg
Silikátové . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 43,20 Kč/kg
Akrylátové . . . . . . . . . . . . . . . . . od 36,40 Kč/kg
*) Omítky (a barvy) dle vzorníku Baumit jsou bez příplatku za
barevný odstín

Nově v prodeji také omítky, malty, lepidla
CEMIX!!!
————

Úklid skladu — výprodej nadměrných
zásob materiálu!!!
Už je to tady!!! V prodeji keramické obklady
a dlažby Rako, Bohemia Gres, Keramika HOB
a to za zaváděcí ceny.
Sleva 10—15 %

U NÁS NAKOUPÍTE ZA NEJLEPŠÍ CENY!
LEKOS, spol. s r.o., Staré Město u F–M, ul. Na Zbytkách 158
tel.: 558 881 004, mobil: 777 026 238,
e–mail: frydekmistek@lekos.cz, www.lekos.cz
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pojištění nemovitostí – živel + domácnost
životní, důchodové pojištění osob
flexi hypotéky (na cokoliv)
a další produkty
zaujala Vás nabídka
veškeré informace a kalkulace zdarma
chtěli by jste s námi spolupracovat
informujte se
kontakt: tel.fax. 558 621 633
mob. 603 589 569
e-mail:zita.stihlova@obchod.wuestenrot.cz

(např. objem 2700 cm3 do 140 kw platba roční 9080 Kč)

úspory zúročíme 7,2% p.a.
úvěry pro fyzické osoby od 2,9% p.a.
úvěry pro právnické osoby od 4,5% p.a.
zákonné pojištění vozidel

Firma Roman Švarc,
www.bc–cyklo.com NABÍZÍ

CYKLOSERVIS

BRUSÍRNA

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

opravy všech typů jízdních kol
sestavy dle přání zákazníka
upgrade, poradenství
více na web. str.
nebo na tel. č. 603 242 482

— garance vysoké jakosti
— možnost volat kdykoli

broušení všech typů nožů
(kuchyňské, lovecké, kuchařské,
řeznické, atd.)
broušení všech typů nůžek
broušení mlýnků na maso
broušení seker, sekaček na trávu
výroba nožů na zakázku
a mnoho jiných nástrojů
20 let praxe – nástrojář, brusič

Nabízím tyto služby jako svou druhou práci, tedy, jsem na telefonu stále,
v dílně 16.00—20.00.
Nejprve nejlépe zavolejte, rád splním vaše požadavky.
Adresa: bc–cyklo.com, Roman Švarc, Dobrá 903, 739 51

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. října 2006.

