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Obec Dobrá

24. listopadu 2006

Zpravodaj

„Je 16.00 hodin — úterý 24. října 2006. Jídelna Základní školy v Dobré se oblékla
svátečně… Dnes se prvňáčci stanou pravoplatnými žáky naší školy při slavnostním »Pasování prvňáčků«…“. (K článku na straně 7.)

USNESENÍ
z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Dobrá
konaného dne 2. listopadu 2006, sál restaurace „Obecník"
I. S CH V A L U J E
01. zařazení do programu jednání jednací řád a volby předsedů kontrolního a finančního výboru
02. tříčlennou volební komisi
03. jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrá
04. návrhovou komisi ve složení: předseda: Ing. Antonín Gryžboň (KDU–ČSL)
05. ověřovatele zápisu ve složení: Jiří Hofman (ČSSD)
Ladislav Žurek (KSČM)
06. veřejnou volbu starosty a místostarosty
07. funkci starosty a místostarosty jako uvolněnou
II. Z V O L I L O
08. volební komisi: předseda Bohumil Matušek
členové Romana Parůžková
ing. Drahomíra Gongolová
09. do funkce starosty obce Dobrá Alici Tancerovou (KDU–ČSL)
10. do funkce místostarosty obce Dobrá Ladislava Žurka (KSČM)
11. do funkce člena Rady obce Dobrá: ing. Ludmilu Baranovou (Nezávislí)
MUDr. Jarmilu Hankeovou (Nezávislí)
MVDr. Kamila Zmudu (Nezávislí)
12. do funkce předsedy finančního výboru ing. Ludmilu Baranovou (Nezávislí)
Alice Tancerová, starosta obce

SLIBOVANÁ ·OU SE NEKONALA…
Volba nového vedení naší obce, která se uskutečnila ve čtvrtek 2. listopadu 2006
v restauraci Obecník, byla dalším volebním aktem, který následoval po volbách do
obecního zastupitelstva, jež se konaly ve dnech 20. a 21.října.
Svými hlasy jste rozhodli o 15 zastupitelích. Výsledky jsou všeobecně známy.
Každý z nás v tomto období zaregistroval velmi intenzivní vylepování nenávistných plakátů. Vše vyústilo tím, že jste byli vy, občané, a všechna dostupná média
včetně čtyř televizních společností pozváni tak zvaným nespokojeným voličem na
volební šou!
Cestou na místo konání jsem si v paměti vybavil volby, které se konaly před čtyřmi
léty, kdy v tajných volbách byl zlikvidován lídr vítězného seskupení. Dodnes si lidé
kladou otázku: kým asi? Dokázali jsme pak bavit média po další týdny. Právě tato
zkušenost nás vedla k rozhodnutí schválit veřejnou volbu nového vedení naší obce.
Patřím k těm, kdo si myslí, že zúčastněná veřejnost má právo vidět, jak ti, kterým
dali důvěru, hlasují při volbě nových představitelů obce.
Průběh voleb potvrdil správnost tohoto rozhodnutí. Samotné volby proběhly
v důstojné atmosféře, nechyběl potlesk při zvolení navržených kandidátů. Zúčastnění občané vyslali jasný signál všem anonymním pisálkům, že jimi pohrdají. Zato
patří velká poklona a poděkování těm, kteří přišli, ale také těm, kteří z obavy z bouřlivé atmosféry raději zůstali doma. Výsledky voleb jsou už známy. Někteří se radovali, někteří byli zklamáni. Život už je takový, že vyhovět všem zkrátka nejde. Děkuji
2

kolegyním a kolegům, kteří mne podpořili, děkuji všem voličům za podporu. Svým
slibem jsem se zavázal, že budu pracovat ve prospěch své rodné obce, vás občanů.
Nejinak tomu bylo i v uplynulém období. Čtrnáct let se s námi poslanci za KSČM
před volbou starosty, místostarosty, rady, výborů a komisí nikdo nebavil. Výjimkou
bylo minulé období, všichni ví proč. Přesto naší poslanci pracovali s plným nasazením. Můžeme se s klidným svědomím ohlédnout za vykonanou prací a bilancovat.
A tak mi připadne úsměvné tvrzení, že se s některými málo jednalo.
Nabídka poměrného zastoupení rady (zastoupení všech stran), post předsedy
kontrolního výboru pro ty, kteří odmítli, bylo vstřícným krokem ze strany vítězného
seskupení nezávislých. Byl to přístup, který byl v souladu se získanými mandáty,
které zúčastněné strany získaly od vás, vážení voliči. Že tomu tak není, na to už
znáte odpověď. Věřím, že emoce jsou už za námi. Před námi je spousta práce. Naše
obec potřebuje každého, kdo může a chce pomoci. Od nás co jsme to slíbili to považuji za samozřejmost!
Ladislav Žurek, místostarosta obce

Jednání Zastupitelstva obce Dobrá
proběhne ve středu 6. prosince 2006 v 1700 hodin v budově Obecního úřadu
Dobrá — obřadní síň.
Program jednání bude vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce
www.dobra.cz.

Informace pro obãany Dobré
Plánovaný zájezd do Žiliny, do sesterského závodu KIA, se uskuteční až po novém
roce. Důvodem je zahájení sériové výroby od 1. prosince 2006. O termínu zájezdu
budete včas informováni.

Informace o zmûnách v právních pfiedpisech upravujících
sociální péãi od 1. ledna 2007
Příspěvek na péči
Od 1. ledna 2007 dochází k zásadní změně v systému poskytování sociálních služeb. Od tohoto data je stanovena účinnost nového zákona o sociálních službách
(zákon č. 108/2006 Sb.), tím dojde ke změnám, které mají zásadní vliv jak na poskytovatele sociálních služeb, tak na jejich uživatele. Tento zákon upravuje podmínky
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb (definuje druhy sociálních služeb a úhradu za jejich
poskytování a formy financování) a příspěvku na péči.
Příspěvek na péči je nově zavedenou sociální dávkou, kterou mohou získat občané na zajištění pomoci potřebné k řešení jejich obtížné sociální situace.
Přijetím zákona o sociálních službách se ruší zvýšení důchodu pro bezmocnost,
které bude nahrazeno novou dávkou příspěvkem na péči.
Dále se ruší příspěvek při péči o osobu blízkou poskytovaný osobám pečujícím
o osoby s přiznanou bezmocností nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.
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V platnosti zůstávají a nadále se budou poskytovat příspěvky:
• mimořádné výhody
• jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
• příspěvek na úpravu bytu
• příspěvek na zakoupení motorového vozidla
• příspěvek na provoz motorového vozidla
• příspěvek na individuální dopravu
• některé další příspěvky poskytované z důvodu zdravotního postižení občana
podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.
Příspěvek na péči

poskytuje se:
osobám starším jednoho roku věku závislým na pomoci jiné fyzické osoby za
účelem zajištění potřebné pomoci při úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Schopnost zvládat péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka
různá, proto zákon rozeznává 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od
lehké až po úplnou závislost. Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku v korunách.

Účel příspěvku:
přispět osobám, které jsou pro svou nepříznivou sociální situaci závislé na pomoci jiné osoby, na zajištění potřebné pomoci zejména prostřednictvím služeb sociální péče. Posiluje finanční soběstačnost (kupní sílu) uživatelů sociálních služeb.
Stejně jako zvýšení důchodu pro bezmocnost, tak i příspěvek na péči se pro
osobu, které náleží, nepovažuje za příjem.
Příjemci dávky, tj. závislé osobě, se vkládá možnost rozhodovat o způsobu zajištění pomoci a dále možnost hledat zdroje pomoci ve svém prostředí u osob blízkých nebo jiných fyzických osob a u poskytovatelů sociálních služeb. Oba uvedené
způsoby pomoci lze kombinovat.
Pomoc může poskytovat současně více osob blízkých nebo jiných fyzických,
avšak pouze jedné z nich (a to té, která bude pečovat v největším rozsahu) může z titulu péče o osobu závislou ve II. až IV. stupni být započtena tato doba péče jako náhradní doba pro účely důchodového zabezpečení. Potvrzení prokazující dobu péče
pro účely zdravotního a důchodového pojištění vydá pečujícím osobám obecní
úřad, který příspěvek poskytuje.
Pečující osoba může být zaměstnaná, v evidenci úřadu práce, studovat, apod.
Podstatné je jen zajištění potřeb pečované osoby.
Žádost o příspěvek na péči se podává:
• u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „příslušný úřad"),
který následně o žádosti rozhoduje (pro obec Dobrá — Magistrát města
Frýdku–Místku)
• žádost se podává na předepsaném tiskopise. Musí obsahovat také označení
osoby resp. poskytovatele sociálních služeb, která poskytuje nebo bude poskytovat
péči, pokud je již v té době známa, a způsob výplaty.

Odvolací orgán: krajský úřad
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Povinnosti žadatele a oprávněné osoby:
• podrobit se sociálnímu šetření, které provede sociální pracovník příslušného
úřadu v domácnosti žadatele a vyhodnotí schopnost zvládat 36 jednotlivých úkonů
při péči o vlastní osobu a schopnost zajištění soběstačnosti, které jsou vymezeny
v zákoně
• podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro potřeby posouzení stupně závislosti, které provede lékař úřadu práce na podkladě nálezu ošetřujícího lékaře, výsledku sociálního šetření, popř. vlastního vyšetření
• osvědčit rozhodné skutečnosti a dát úřadu souhlas k jejich ověření

Výše příspěvku:
Stupeň závislosti

Osoby do 18 let

Osoby nad 18 let

stupeň I — lehká závislost

3 000 Kč

2 000 Kč

stupeň II — středně těžká závislost

5 000 Kč

4 000 Kč

stupeň III — těžká závislost

9 000 Kč

8 000 Kč

stupeň IV — úplná závislost

11 000 Kč

11 000 Kč

Příjemce příspěvku je povinen nahlásit do 15 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o přiznání příspěvku, jakým způsobem mu bude péče zajištěna, pokud
tak již neučinil při podání žádosti. Příjemce dávky je povinen využívat příspěvek
k zajištění potřebné pomoci odpovídající přiznanému stupni závislosti. Příslušný
úřad bude následně kontrolovat využití příspěvku na zajištění odpovídající pomoci.
Zákon o sociálních službách stanoví, jakým způsobem přechází zvýšení důchodu
pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu od 1. 1. 2007 na
příspěvek na péči.
1) Příjemce zvýšení důchodu pro bezmocnost osoba závislá příspěvek na péči ve
výši
Příjemce zvýšení důchodu
pro bezmocnost

osoba závislá

příspěvek na péči ve výši

Částečnou

stupeň I

2 000 Kč

Převážnou

stupeň II

4 000 Kč

Úplnou

stupeň III

8 000 Kč

2) Dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči
bude považováno za osobu ve III. stupni závislosti a náleží mu příspěvek ve výši
9 000 Kč.
3) V případě příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu poskytovaného ke
dni 31. prosince 2006
1. z důvodu péče o osobu, která je příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost:
1. při částečné bezmocnosti pečované osoby starší 80 let jde o osobu
v I stupni závislosti, ale příspěvek na péči se poskytne ve výši odpovídající stupni II.
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2. při převážné bezmocnosti pečované osoby jde o osobu ve II stupni závislosti, ale příspěvek na péči se poskytne ve výši odpovídající stupni III.
V tomto případě je omezena doba poskytování po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona a v této době by mělo být provedeno nové posouzení zdravotního stavu.
Příjemce o změnu dávky nežádá, přehodnocení provede příslušný úřad sám
a přizná příspěvek na péči v odpovídajícím stupni závislosti. Zároveň pověřený
obecní úřad rozhodne o odejmutí příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu.
Zvýšení důchodu pro bezmocnost náleží naposledy při splátce důchodu splatné
v prosinci 2006.
2. z důvodu péče o osobu, která není příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost:
Pečující osobě náleží příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (bylo-li o něm
pravomocně rozhodnuto do 31. 12. 2006), až do doby podání žádosti oprávněnou
osobou o příspěvek na péči, nejdéle však do 31. 12. 2008. Nutno upozornit, že příjemci příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu po 1. 1. 2007 nebudou v důsledku novely zákona o důchodovém pojištění účastny důchodového pojištění, ani
se jim doba péče vykonávané po 1. 1. 2007 nebude zohledňovat jako náhradní
doba.
Od 1. ledna 2007 je stát plátcem zdravotního pojistného za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV a za osoby pečující o tyto osoby.
Důchodového pojištění jsou ze zákona účastny osoby pečující osobně o osobu,
která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV, pokud spolu žijí v domácnosti,
podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu. V případě, kdy je péče
poskytována více osobami, může být doba péče zohledněna jako náhradní doba
pouze jedna z nich, a to osobě, která zabezpečuje péči v převážném rozsahu.
Zde je nutné upozornit na skutečnost, že v případě, kdy bude pečováno o osobu,
která je osobou v I stupni závislosti, nebudou pečující osoby účastny důchodového
ani zdravotního pojištění.
Bližší informace o příspěvku na péči může občan získat u každého obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.
Zpracoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě

Právní služba pro občany Obce Dobrá
je zajištěna na středu 29. listopadu, 13. prosince 2006 od 16 do 18 hodin v budově
Obecního úřadu v Dobré, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.

Magistrát Města Frýdku–Místku
Informuje o existenci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005,
ze dne 12. ledna 2006, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

Informace pro zemědělské podnikatele
Nařízení stanoví:
— obecná pravidla pro hygienu krmiv
— podmínky a postupy zajišťující dohledatelnost krmiv
— podmínky a postupy pro registraci a schválení provozoven
6

Nařízení se vztahuje na:
— činnost provozovatelů krmivářských podniků ve všech stádiích prvovýroby krmiv na trhu včetně krmení zvířat určených k produkci potravin, dovoz krmiv ze třetích zemí a vývoz krmiv do třetích zemí.
Nařízení se nevztahuje na:
— soukromou domácí produkci krmiv pro zvířata určená k produkci potravin
chovaná pro soukromou domácí spotřebu a zvířata chovaná pro jiné účely než
k produkci potravin.

Informace pro živnostníky
Nařízení stanoví:
— obecná pravidla pro hygienu krmiv
— podmínky a postupy zajišťující dohledatelnost krmiv
— podmínky a postupy pro registraci a schválení provozoven
Nařízení se vztahuje na:
— činnost provozovatelů krmivářských podniků ve všech stádiích prvovýroby krmiv na trh včetně krmení zvířat určených k produkci potravin, dovoz krmiv ze třetích zemí a vývoz krmiv do třetích zemí

Povinnosti plynoucí z nařízení se zejména mohou dotýkat činností:
— výroba krmiv, krmných směsí (na bázi zrnin, obilovin, mléčných směsí), doplňkových látek
— zpracovatel polotovarů, konzerv (např. masových), polokonzerv aj. výrobků
pro hospodářská zvířata
Nařízení se nevztahuje na:
— soukromou domácí produkci krmiv pro zvířata určená k produkci potravin
chovaná pro soukromou domácí spotřebu a zvířata chovaná pro jiné účely než
k produkci potravin.

Více informací naleznete na internetové adrese: www.ukzuz.cz
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
zaslal závěr zjišťovacího řízení záměru „Povlakovna PA CVD“.
Celé znění závěru je vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Dobrá a také na
elektronické úřední desce úřadu — www.dobra.cz.

Slavnostní „Pasování prvÀáãkÛ“
Je 16:00 hodin — úterý 24. října 2006.
Jídelna Základní školy v Dobré se oblékla svátečně. A má také proč.
Dnes se prvňáčci stanou pravoplatnými žáky naší školy.
A už to začíná… Za zvuků tónů známé Gaudeamus igitur vchází v talárech vedení
školy — paní ředitelka Mgr. Eva Nováková a její statutární zástupkyně Mgr. Alena
Stuchlíková. Mnohým z nás to připomíná promoce na vysoké škole.
Program pokračuje — za doprovodu kytary a flétny se místností linou slova písně
Dajána. Děvčata 7. ročníku zpívají Valčíček a Stánky a zaznívají slova „…utřete slzy,
budeme se smát.“
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Taneční vystoupení dvou děvčat a program žáků třetí třídy ukončuje první část
slavnostního odpoledne. A konečně se představují prvňáčci. Pod vedením paní učitelky Radky Jelínkové toho za necelé dva měsíce zvládli docela hodně.
Nacvičili pohádku. A nastává „pasování prvňáčků“ a druháčci předávají prvňáčkům kouzelný klíč. Ještě dárečky, pár závěrečných slov a poděkování.
Jídelna se vyprázdňuje, prvňáčci odcházejí s rozzářenýma očima a mnozí rodiče
se slzami v očích. Ne za strachu, ale z dojetí. Bylo to pěkné odpoledne nejen pro
prvňáčky.
Mgr. Eva Brudíková

Stra‰idelná ‰kola

„Ve škole budou strašidla!“ „Budou tam čarodějnice!“ „Snad i umrlci, hadi a pavouci!“ ozývá se ze všech stran nejen dopoledne ve škole, ale po celé Dobré a dokonce i ve Frýdku–Místku.
A skutečně. Je 31. října 2006, kostelní zvony odbíjejí 18.00 hodin, silný vítr fouká,
meluzína kvílí — strašidelná atmosféra.
Ale ani toto neodradilo děti a jejich rodiče. Spousta automobilů oblehla školu
v Dobré, a to jen proto, aby se všichni na vlastní oči přesvědčili, zda je to fáma či
skutečnost. Po úvodním vystoupení žáků 5. třídy v maskách začíná to pravé. Ze
školní jídelny jsou děti se svými rodiči vpouštěni po malých skupinkách do temné
školy, osvětlené pouze malými svíčkami. Celá škola je ozvučena — ozývají se kvílivé
zvuky, strašidelná hudba… Ze zákoutí vybíhají čarodějnice a různé jiné příšery. Děti
se tisknou ke svým rodičům. I rodiče cítí příjemný pocit strachu. Vzpomínají na své
dětství, na své první leknutí.
Dík patří vám, pane učiteli Veselko, za skvělý nápad !
Mgr. Eva Brudíková

Z· v Dobré pfiivítala vzácné hosty
Je úterý 24. října 2006 — normální běžný všední den v naší škole. Žáci se učí, učitelé vykonávají svou každodenní práci. A přesto tento den bude zapsán do kroniky
naší školy jako jeden z významných dnů. A to díky paní ředitelce Mgr. Evě Novákové
a její zástupkyni Mgr. Aleně Stuchlíkové. Jejich pozvání totiž přijal prezident korejské firmy, která zahájí výstavbu automobilky v sousedních Nošovicích.
Se zájmem si prohlédl naši školu, odborné učebny, některé třídy prvního a druhého stupně. Žáci 2. A třídy připravili příjemné uvítání a předali vlastnoručně vyrobené dárečky.
To vše probíhalo v příjemné atmosféře. Vyvrcholením bylo vystoupení žáků —
předvedli část tréninku juda. Tímto se nechal strhnout i pan prezident. S trenérkou,
mistryní světa, paní Pröllovou předvedl několik zajímavých chvatů. Úžasná atmosféra ! Věříme, že tato návštěva nebyla poslední.
Mgr. Eva Brudíková

Den otevfien˘ch dvefií" v Základní ‰kole Dobrá
Vážení rodiče, srdečně vás zveme na „Den otevřených dveří“ v Základní škole
Dobrá.
Uskuteční se ve čtvrtek 7. prosince 2006 v době od 8.00 do 17.00 hodin.
Můžete navštívit vyučovací hodiny. Uvidíte, jak se vaše dítě zapojuje do výuky, jak
tráví přestávky, jak se chová ve škole.
Můžete navštívit třídy, odborné učebny, školní družinu a posoudit, v jakém prostředí tráví vaše dítě většinu dne.
Těšíme se na vás v co největším počtu.
Mgr. Eva Brudíková
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První velk˘ úspûch sportovní tfiídy 4. B!
Titul Mistrně Moravskoslezského kraje ve sportovním zápolení v kategorii „Benjamínků“ získaly dvě žákyně naší školy — Marie Dužíková a Adriana Skotalová ze
sportovní třídy 4.B.
Dne 11. listopadu 2006 se v Opavě uskutečnilo Mistrovství MS kraje. Utkalo se zde
220 sportovců z 19 oddílů, jak o tom informoval vedení školy jeden z trenérů juda,
pan Luděk Kubíček.
Naši školu reprezentovalo 20 žáků.Velkým úspěchem je i druhé místo Michala
Gomoly a Nikoly Vojtovičové a třetí místo Vojtěcha Křenka a Natálie Jeziorské.
Všichni jsou žáky sportovní 4. B třídy.
Další třetí místo obsadili Lukáš Janulek, Petra Pavlásková a Veronika Zářická.
Všem držme palce 2. prosince 2006, kdy naši školu budou reprezentovat na Mistrovství Moravy, tentokrát v Olomouci.
Mgr. Eva Brudíková

POZOR! MIKULÁ·SKÁ VESELICE PRO DùTI I DOSPùLÉ
v Cyklobaru ve středu 6. 12. 2006 od 16 hodin — srdečně zve personál restaurace!

Sportovní komise při OÚ Dobrá vyhlašuje
8. ročník

Mikulášského volejbalového turnaje smíšených amatérských družstev
V sobotu 9. prosince 2006 v tělocvičnách ZŠ Dobrá
Startovné: 100 Kč na osobu( v ceně občerstvení )
Prezentace: od 7.30 hod Začátek turnaje: 8.30 hod
Přihlášky s 50% zálohou nejpozději do 1. prosince 2006
na adresu A. Tancerová, Dobrá 556,
info na tel. 606 633 006, 736 614 716 nebo starosta@dobra.cz
Smíšené družstvo musí být tvořeno minimálně 2 ženami a 4 muži, v pětičlenném
družstvu musí být 2 ženy a 3 muži! Kapitán družstva starší 18 let! Omezený počet
družstev — 12!
Nutná vhodná obuv do tělocvičen!

TJ SOKOL DOBRÁ — NOVINKY Z FOTBALOVÉHO KLUBU
V době, kdy končí podzimní část sezóny 2006/07, můžeme shrnout to podstatné,
co uplynulý fotbalový rok přinesl.
Družstvo mužů vyřešilo potíže z konce minulé sezóny (nedostatek hráčů), nyní je
z velké části postaveno na našich odchovancích. Celý tým se výrazně omladil, věkový průměr hráčů je kolem 24 let. Na jaře se mužům podařilo udržet 1.A třídu
a také v letošní sezóně máme obdobný cíl. Ačkoliv se v domácích utkáních musíme
potýkat s nízkou kvalitou travnaté hrací plochy, muži získali v podzimní části soutěže 12 bodů, což je výrazně lepší výsledek než za stejné období před rokem. Pohled
do tabulky říká, že družstvo mužů přezimuje sice na předposledním místě, ovšem
s minimální bodovou ztrátou na týmy před ním.
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Muži 1. A třída sk. B,
tabulka po podzimu 2006/07

01. Lískovec
02. Bystřice
03. Dolní Lutyně
04. Brušperk
05. Stonava
06. Hodslavice
07. Vendryně
08. Staré Město
09. Mosty
10. Příbor
11. Raškovice
12. Libhošť
13. Dobrá
14. Bohumín B

13
13
13
12
13
12
13
12
12
12
12
13
13
13

8
7
7
7
5
4
4
5
4
4
3
3
3
0

5
3
2
1
4
6
6
3
3
3
5
4
3
0

0
3
4
4
4
2
3
4
5
5
4
6
7
13

30/15
24/11
28/19
26/15
16/19
24/15
19/14
20/18
20/14
13/14
11/16
15/9
11/21
6/13

29
24
23
22
19
18
18
18
15
15
14
13
12
0

Starší dorost prokazuje, že se klubu vyplácí dlouhodobá práce s mládeží. Poté, co
jsme v loňském roce hráli historicky nejvyšší soutěž v této věkové kategorii (krajský
přebor), jsme sice z finančních a organizačních důvodů danou soutěž opustili,
ovšem díky kvalitní práci trenérů se naši dorostenci do budoucna jistě fotbalově neztratí. Můžeme proto i v dalších sezónách očekávat průběžné zařazování hráčů dorostu do týmu mužů. Dorostenci ve své skupině krajské soutěže přečkají zimu na
10. místě (získali 15 bodů), podobně jako u mužů je ovšem jejich ztráta na střed tabulky pouze několikabodová.
Žáci (starší a mladší) v loňské sezóně přes veškeré úsilí trenérů i hráčů sestoupili
z krajské soutěže a pod označením „Dobrá A“ a „Dobrá B“ se oba týmy v sezóně
2006/07 účastní regionální soutěže určené pro starší žáky. Soutěž je organizována
v několika skupinách. A — tým obsadil ve své skupině 3. místo a B — tým předposlední 5. místo. Oba se pochopitelně budou snažit co nejdříve vrátit do krajských
soutěží, protože kvalitnější soutěž dává žákům větší možnost prosadit se časem
mezi dorostence a následně v týmu mužů.
Protože hráčů není nikdy dost, uvítáme, když se k nám přidáte. Na jaře máme
v úmyslu obnovit přípravku, proto je-li vám 6 let a více, přijďte mezi nás. Prozatím
je nejlepším řešením navštívit trénink žáků a domluvit se přímo s trenéry (vždy
v úterý a čtvrtek od 16 hodin). A protože tyto řádky čtou spíše rodiče, uvítáme i vaši
případnou pomoc (zvláště pak pokud vaše děti fotbal v Dobré hrají nebo mají
v úmyslu začít).

Závěrem ještě několik důležitých informací:
• Hledáme správce hřiště „Na Spartě“, kontakt pro zájemce: Jiří Janda, tel. 732 337 576,
e–mail janda.j@centrum.cz,
• Máte-li zájem a možnosti, budeme rádi za jakoukoli formu podpory (sponzoři mohou přispět i menšími částkami, po dohodě s lidmi z klubu je možné věnovat dresy,
míče atd.),
• Máte-li dojem, že jste se z předchozích řádek některé informace nedozvěděli, upozorňujeme na pravidelně aktualizované webové stránky www.sokoldobra.wbs.cz,
• Na naše webové stránky odkazuje i oficiální web obce www.dobra.cz, část „Obecní
úřad Dobrá“, odkaz kontakty.

Jiří Janda

LÉKÁRNA „ZDRAVÍ“, s. r. o. Dobrá, oznamuje
Dne 1. a 2. prosince 2006 bude lékárna uzavřena z důvodu inventury.
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Už jste uvažovali o vhodném vánočním dárku pro své blízké ?
Masérské, rekondiční, regenerační služby
a provoz solária
C Y K L O B A R, 739 51 Dobrá, č.p. 957
Po, St 13.30—18.30 hod, Út, Čt, Pá 7.30—14.30 hod

Nabízíme vám řešení — dárkové permanentky v různých hodnotách na klasickou masáž, lymfatickou masáž, hydromasáž nebo solární lázeň.
Dobrá masáž nebo relaxační koupel je osvědčenou alternativou, jak ulevit
v dnešní době často přetěžovanému organismu! Je to řešení přirozenou cestou
bez zátěže medikamenty!
Přijďte se poradit osobně nebo volejte paní Kociánové na tel. 603 539 723.
Těšíme se na vaši návštěvu! Více informací na www.cyklobar.cz
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DEN ZDRAVÍ V DOBRÉ — budova obecního úřadu, obřadní síň
V pondělí 27. listopadu 2006 od 12 do 16 hodin.
Členové klubu PROJEKT ZDRAVÍ firmy NUTRA BONA vám nabízí možnost prověřit si svůj zdravotní stav a tak si zajistit cílenou prevenci před vážnými civilizačními chorobami.
Pro vaše konkrétní potřeby nabízíme:
• měření cholesterolu
• měření krevního cukru
• měření krevního tlaku — zdarma
• měření tělního tuku — zdarma
• poradna pro výživu — zdarma
• ochutnávka českých nutraceutik — doplňků stravy — zdarma
Srdečně vás zvou členové klubu „PROJEKT ZDRAVÍ“

Programová nabídka — Národní dům Frýdek–Místek, p.o., ☎ 558 433 431—2,
558 438 083
4. prosince 2006 v 19 hodin — Národní dům
Slavnostní koncert u příležitosti 110. výročí založení Národního domu
Orchestr Václava Hybše — VÁNOČNÍ KONCERT
Vstupné: 250, 220, 180, 150 Kč
5. prosince 2006 v 19 hodin — frýdecký zámek
ADVENTNÍ KONCERT
Martina Kociánová — zpěv a Amadeus trio: Karel Dohnal, František Hlucháň — klarinety, Peter Hlucháň — fagot.
Vstupné: 120 Kč a 60 Kč děti a důchodci
22. prosince 2006 v 17 hodin — chrám sv. Jana a Pavla
J. J. RYBA — ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ — České lidové koledy a pastorely
Symfonický orchestr FM — dirigent Zdeněk Smolka, pěvecký soubor Smetana —
sbormistryně Hana Olková, Sbor posluchačů Janáčkovy konzervatoře Ostrava —
sbormistr Jiří Slovík
Vstupné: 150 Kč a 80 Kč děti a důchodci
29. prosince 2006 ve 20 hodin — Národní dům
SILVESTROVSKÁ DANCE PARTY
Hrajeme a tančíme všechny taneční žánry. V programu výuka salsy, soutěže a předtančení.
Vstupné: 100 Kč
30. prosince 2006 ve 20 hodin — Národní dům
PŘEDSILVESTROVSKÝ SWINGOVÝ TANEČNÍ VEČER
K poslechu i tanci hraje Kvartet Waldemara Svatoše
Vstupné: 100 Kč
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Nabídky
Firma KNYCL přijímá objednávky na:
Vánoční krůty chlazené • váha krůty 9—15 kg cena za 1 kg/ 63Kč
Mražené kachny • váha 2,5—3 kg cena za 1 kg/ 55 Kč
Příjem objednávek a informace:
Dobrá paní Hadaščoková 558 641 780, mobil 604 382 505
Krůty se budou prodávat v pátek 8. prosince 2006 — Dobrá,
parkoviště u kostela 14.00 hodin

AUTOŠKOLA JISKRA
Jiří Kreuziger
nabízí své služby občanům přímo v obci Dobrá,
v učebně autoškoly v budově
Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí,
vždy v úterý a čtvrtek od 14.30 do 16.15 hodin.
Informace na telefonu: 603 442 920, 608 122 522, 558 627 500

FOTOGRAFICKÉ PRÁCE
Se sídlem: DOBRÁ, budova OBECNÍHO ÚŘADU
Nabízí: FOTOATELIÉR DAMA
Zhotovení fotografií:
✿ na veškeré legitimace ✿
✿ na maturitní tabla ✿ svatební ✿ dětí ✿
✿ reportážní ✿ individuální ✿ skupinové ✿
✿ reklamní ✿ letecké ✿
Provozní doba:
pondělí . . . . 9.00—16.30
úterý . . . . . . 9.00—16.30
středa . . . . . 9.00—16.30
čtvrtek . . . . . 9.00—16.30
pátek . . . . . 9.00—16.00
Mimo provozní dobu na objednávku
Telefon 558 412 312 nebo 558 636 279 • Mobil 737 968 041
Nejmodernější technologie, kvalita, výhodné ceny, odbornost, spolehlivost,
vstřícnost.
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Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.– Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
Uzávěrka příštího čísla 8. prosince 2006.

