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Obec Dobrá

14. prosince 2006

„Vánoční čas.“ Z prací dětí naší mateřské školy.

Zpravodaj

USNESENÍ
z 2. jednání Zastupitelstva obce Dobrá z 6. prosince 2006 v 17.00 hodin,
v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi: MUDr. Jarmila Hankeová (NEZÁVISLÍ)
Radim Bürger (KSČM)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Jiří Březina (NEZÁVISLÍ)
Milan Kwaczek (ČSSD)

2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Dobrá

3. Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. v o l í
za předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dobrá pana Jiřího Kaňoka
(KSČM)

4. Stanovení počtu členů kontrolního a finančního výboru, volba členů kontrolního a finančního výboru
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s t a n o v í
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n), § 117 odst. 1 a § 118 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., v platném znění
a) počet členů finančního výboru na 7
b) počet členů kontrolního výboru na 5
4.2. v o l í
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n), § 117 odst. 1 a § 118 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., v platném znění
a) za členy finančního výboru pana Evžena Kurku, pana Jana Materu, pana ing.
Richarda Pastora, pana Radima Bürgera, paní Janu Danišovou a pana Milana
Kwaczka
b) za členy kontrolního výboru paní Janu Golíkovou, pana Mgr. Václava Lehnerta,
pana Mgr. Vítězslava Pantlíka a pana Jiřího Hofmana

5. Záměr odkupu pozemku
Zastupitelstvo obce Dobrá
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5.1. s ch v a l u j e
odkup pozemku PK 104 o výměře 101 m2 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku z majetku
paní Marie Adámkové, bytem Wolkerova 479, Vítkov, za cenu 70 Kč/m2
5.2. p o v ě ř u j e
starostu přípravou kupní smlouvy a podpisem této smlouvy

6. Odměny členům výborů a komisí za rok 2006
Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. s ch v a l u j e
odměny členům výborů Zastupitelstva obce Dobrá a komisí Rady obce Dobrá
pracujících v létech 2002—2006, a to konkrétně za rok 2006, dle předloženého návrhu.
Alice Tancerová, starosta obce
———

Další jednání Zastupitelstva obce Dobrá č. 3
proběhne ve středu 27. prosince 2006 v 17.00 hodin v obřadní síni budovy Obecního
úřadu v Dobré. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce.

Vážení spoluobčané,
ještě před chvíli jsme si připíjeli a přáli si hodně zdraví a štěstí do roku 2006 a najednou máme nejvyšší čas dát chladit láhev dobrého šampaňského na přivítanou
roku 2007. Než se tak stane, čekají nás snad nejkrásnější svátky v roce, svátky narození Ježíška. Děti se těší na příjemnou atmosféru, kterou jim doma vytvoříte, na
pohlazení a na vaše zastavení se v tomto příliš uspěchaném čase. Těší se, že se společně podíváte na pohádku, půjdete společně na procházku nebo si zkrátka jen tak
popovídáte u hrníčku vánočního čaje či nad společenskou hrou.
Přejeme vám, abyste si našli spoustu času na své přátele, sousedy a hlavně na své
nejbližší — děti, manželky a manžely a své rodiče. Prožijte vánoční svátky v opravdové pohodě a klidu, vždyť nezáleží na tom, jestli jste stačili všechno perfektně
uklidit a naleštit a máte napečeno dvacet druhů cukroví, ale na pohodě a atmosféře, kterou si vytvoříte. Tu jedinou si vaši nejbližší budou pamatovat řadu let
a budou na ni s láskou a vděčností vzpomínat. Pohlazení, úsměv a polibek jsou
nejkrásnějšími vánočními dárky a my vám ze srdce přejeme, abyste se jimi obdarovávali po celý příští rok 2007 a nejen v době vánoční. Hodně lásky, zdraví, štěstí
a Božího požehnání a splnění všech vašich přání vám na dobu vánoční a po celý
rok 2007

přeje kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu v Dobré.

Srdeãnû vás zveme na II. obecní ples,
který se uskuteční v sobotu dne 20. ledna 2007
od 19.00 hodin v restauraci Obecník.
Cena vstupenky s místenkou a večeří je 150 Kč a lze je
zakoupit od 10. ledna 2007 na Obecním úřadě
v kanceláři paní Stachové a v PNS paní Slávky Polákové.
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Svoz odpadu v době vánočních svátků
proběhne v souladu se čtrnáctidenním cyklem, tedy v pondělí 25. prosince a úterý
26. prosince 2006. Další svoz odpadu bude 8. ledna a 9. ledna 2007.

Právní služba pro občany Obce Dobrá
je zajištěna ve dnech 10. ledna a 24. ledna od 16.00 do 18.00 hodin v budově Obecního úřadu v Dobré, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22. O dalších právních službách v roce 2007 vás budeme aktuálně informovat v lednovém čísle Zpravodaje.

Oznámení o změně ceny vodného a stočného
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., na základě usnesení představenstva akciové společnosti, které schválilo nové ceny vodného a stočného
s účinnosti od 1. ledna 2007, oznamují, ceny za:
Voda pitná (vodné) cena včetně DPH/m3
Voda odvedená (stočné) cena včetně DPH/m3
Voda pro další distribuci
(voda předaná prostřednictvím sítě SmVak)

23,30 Kč
21,11 Kč
13,61 Kč/m3 bez DPH

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu
2007, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

„Pfiedvánoãní rozjímání"

Vážení a milí!
Zastavte se v předvánočním shonu, udělejte si čas a přijďte mezi nás.
Kdy? — V úterý 19. prosince 2006
Kde? — Tělocvična v ZŠ Dobrá
V kolik? — V 16.00 hodin
Žáci naší školy si pro vás připravili vystoupení, ve kterém zazpívají, zahrají na hudební nástroje a potěší vás hezkým slovem.
Mgr. Eva Budíková

Vynikající úspûch na‰ich nejmlad‰ích judistÛ
V sobotu 2. prosince 2006 se v Olomouci konalo Mistrovství Moravy v judu.
Jedná se o nejvyšší soutěž v kategorii žáků do deseti let. Zúčastnilo se 220 závodníků z 33 oddílů.
A jak to dopadlo? Jak naši žáci skončili?
Stříbrnou medaili si odvezli Marie Dužíková a Lukáš Janulek.
Bronzovou medaili si vybojovaly Adriana Skotalová, Petra Stachová a Sabina
Braneacová.
Čtvrté místo obsadila Veronika Zářická, Petra Pavlásková, Pamela Kendziorová
a Natálie Vilčková.
Všem jmenovaným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci nejen naší
školy, ale také obce Dobrá.
Mgr. Eva Brudíková
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S ãerty jsou i Ïerty
A zase tady máme advent a s ním přichází i čert a Mikuláš. Zavítal také do naší
Mateřské školy v Dobré a přesvědčil nás, že s čerty mohou být i žerty. Zábavnou formou tance a soutěží nám přiblížila tuto tradici „Míša“ svými písněmi o čertech,
kteří jsou pro děti kamarády a ne strašidly. Tato příjemná atmosféra vyvolala u dětí
úsměv na tváři a radost z pohybu. Svými dárky na závěr nezklamal ani Mikuláš, kterého děti netrpělivě očekávaly. Všechny děti dostaly bohatou nadílku, za kterou děkujeme našim sponzorům paní Romanidisové, paní Růžičkové, paní Polákové
a panu Hlisnikovskému.
MŠ Dobrá, p.uč. Tvrdá a p. uč. Gongolová

VÁNOCE 2006
24. prosince 2006 DOBRATICE
DOBRÁ
25. prosince a
26. prosince 2006 DOBRÁ

7.30 hodin a 10.30 hodin

31.prosince 2006 DOBRÁ
DOBRATICE
PRAŠIVÁ

7.30 hodin a 10.30 hodin
9.00 hodin
24.00 hodin

1. ledna 2007

9.00 hodin
10.30 hod. a 14.00 hodin

DOBRATICE
DOBRÁ

16.00 hodin
22.00 hodin

Radostné a požehnané svátky Kristova narození a Jeho pomoc a ochranu po celý
další rok 2007 vám všem přeje a vyprošuje
Váš duchovní správce P. Bohumil Vícha, farář

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY MUDr. IVA KUČEROVÁ, dětské středisko
28. prosince 2006 — čtvrtek 7.30—9.00 hodin

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY MUDr. PETRA MORAVCE, obvodní lékař
18.—19. ledna 2007 se neordinuje
Zástup MUDr. Bošková – středisko Lučina

JUDO DOBRÁ NOVINKY tel.: 605513429, e–mail:judoskpova@tiscali.cz,
www.judoskpfmunas.cz
Pravidelných tréninků v Dobré se dnes aktivně zúčastňuje již 96 dětí.

NA MISTROVSTVÍ EVROPY KATEGORIE MASTERS V PRAZE VYBOJOVALA
PAVLA PRŐLLOVÁ STŘÍBRO.
Na MISTROVSTVÍ REPUBLIKY starších žaček vybojovala titul MISTRYNĚ ESTER
VILČKOVÁ, která ve váhové kategorii 44kg porazila pět soupeřek bez jediného zaváháni. Bronz vybojovala Michaela Kesová. Judistky z Dobré tvořily základ družstev
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starších žaček, dorostenek a žen na mistrovství republiky družstev. Družstvo starších žákyň obsadilo druhé místo po velmi těsné prohře s favorizovaným týmem
Juda Jičín, když k titulu chyběly jen tři pomocné body. dorostenky porazily Jablonec
n/Nisou, Hranice a JC Dačice. Při nerozhodném výsledku pak podlehly těsně na pomocné body družstvu Litoměřic a remízovaly s Prahou. Konečným součtu bodů
skončily judistky SKP na 3místě, když je od titulu dělilo jediné vítězství v individuálním utkání. Družstvo žen skončilo také na třetím místě, což je obrovský úspěch.V této kategorii jsme si nemohly klást vyšší cíle, jelikož vrcholová střediska
v Praze a Litoměřicích mají nesrovnatelně kvalitnější podmínky pro trénink a disponují nejlepším výběrem republiky. Dobrou reprezentovaly: Prőllová, Malchárková, Foltysová, Vilčková a sestry Kesovy. Další úspěšnou akcí bylo Mistrovství Moravskoslezského kraje benjamínků kde se výborně předvedli také žáci sportovní
třídy 4.B. Zlato ve svých kategoriích vybojovali Michal Horák, Vojtěch Bezruč, Marie
Dužíková, Adriana Skotalová. 2.místo Vít Jerglík, Nikola Vojtovičová,Veronika Zářická, Michal Gomola. 3.místoVojtěch Křenek, Peťa Pavlásková Marek Špok, Natálie
Jeziorská, Lukáš Janulek. Všichni medailisté postupují na Mistrovství Moravy,což je
nejvyšší soutěž této kategorie. Na mistrovství Moravy benjamínků se v tvrdé konkurenci 220. závodníků prosadili na medailová umístění stříbrní Lukáš Janulek
a Marie Dužíková a bronzoví Adriana Skotalová, Petra Stachová a Sabina Branecová.
Čtvrtá místa ve svých váhových kategoriích vybojovaly Veronika Zářická, Petra Havlásková, Pamela Kendziorová a Natálie Vilčková.
JUDISTÉ PŘEJÍ KRÁSNÉ VÁNOCE VŠEM PŘÍZNIVCŮM A SPORTOVNÍM KOLEGŮM V OBCI.
POHÁR STAROSTKY DOBRÉ SE USKUTEČNÍ 16. PROSINCE
Sportovní komise při OÚ Dobrá vyhlašuje

8.roãník COPA DOBRÁ
Tříkrálový turnaj amatérských družstev v sálové kopané
V sobotu 6. ledna 2007 v tělocvičně ZŠ Dobrá
prezentace: od 8.00 hod začátek turnaje: 8.30 hod
startovné: 100 Kč na osobu ( v ceně občerstvení )
Přihlášky s 50% zálohou nejpozději do 2. ledna 2007 na adrese Alice Tancerová,
Dobrá 556, info na tel. 606 633 006, 736 614 716, stostarosta@dobra.cz
Amatérské družstvo tvořeno max.6 hráči ( 4 hráči v poli + 2 střídači)
hráči starší 18 let, zápas 2×7 min., omezený počet družstev — 10!
Nutná vhodná obuv do tělocvičny !

Klub seniorÛ – zhodnocení ãinnosti za rok 2006
Blíží se konec roku, období krásných vánočních svátků a také hodnocení toho co
se nám podařilo a co bychom si přáli v dalším roce.
Letošní rok jsme zahájili členskou schůzí a následně večírkem v rest. Obecník
s pohoštěním a tombolou, do které nám mimo nás přispěli i paní Poláková, paní
Mojžíšová a pan Hlisnikovský, kterým moc děkujeme.
6

V obecním zpravodaji pravidelně uvádíme program na čtvrtletí. Snažíme se, aby
vyhovoval seniorům dle jejich možností a schopností. Do klubu jsou otevřeny
dveře pro každého jen se rozhodnout, určitě se nebudete nudit. Mimo různých výšlapů do přírody jsme uskutečnili tři větší akce a to smažení vaječiny, opékání párků
a posezení v Kamenitém s pohoštěním a programem. Vždy bylo veselo a přispělo to
k lepší náladě všech. Také se uskutečnily dva jednodenní zájezdy a to Raduň – zámek, Hradec nad Moravicí a kvetoucí arboretum Nový Dvůr. Další byl v září do palírny Jelínek – Vizovice s exkurzí a degustací, Zoo – Lešná a obuvnické muzeum Zlín,
rovněž s výkladem. Jelikož máme svou vlastní klubovnu, což je moc dobré, scházíme se tam častěji. Máme tam svou vlastní televizi a video, takže je možnost přehrát si kazety.
To vše by nebylo možné uskutečnit bez finanční podpory obecního úřadu, za což
jim patří veliké díky. Dále děkujeme panu Horákovi za část skříňky ve středu obce,
kde můžeme aktuálně informovat o své činnosti a je dostupná všem seniorům.
Zároveň mám prosbu k vám všem seniorům, kdo máte zájem dělat něco pro
dobro nás všech, přijďte mezi nás, každou středu je klubovna otevřena od 15.00 hodin, nebo na kteroukoliv akci. Vždyť by bylo škoda, aby klub zanikl, když už máme
klubovnu.
Letos jsme udělali změnu a slavnostně jsme uzavřeli letošní rok výroční schůzí již
22. listopadu v rest. Obecník. Na tuto schůzi byli přizváni i nynější představitelé
Obecního úřadu v Dobré, paní starostka Alice Tancerová a pan místostarosta Ladislav Žurek. Sešlo se nás 60 a k dobré náladě byla zajištěna hudba a bohatá tombola,
do které mimo nás přispěli i paní Poláková, paní Mojžíšová, paní Šulíková, pan Hlisnikovský, pan Carbol, pan Matera a Lesostavby F-M. Všem moc děkujeme.
Jaká by to byla slavnost bez pohoštění, mimo to, co jsme si zajistili sami, nám přispěla strana NEZÁVISLÝCH v Dobré – pan Jelének a pan Horák, a to bohatou studenou večeří a sudem 10° piva. Bylo to úžasné, všichni byli nadmíru spokojení. Straně
NEZÁVISLÝCH za vše moc a moc děkujeme.
Závěrem jménem celého výboru děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli letos na
činnosti našeho klubu.
Všem seniorům přejeme příjemné a spokojené prožití svátků vánočních a do
roku 2007 hlavně zdraví, trochu štěstí a Boží požehnání.
Za Klub seniorů Marie Čajánková

Plán klubu seniorÛ na I. ãtvrtletí 2007
10. 1.
24. 1.
07. 2.
21. 2.
07. 3.
21. 3.

Promítání kazet v klubovně od 15.00 hodin – Krásy Jižní Ameriky
Členská schůze – výběr členských příspěvků po 100 Kč/osobu a pokladní
zpráva za rok 2006
Přednáška Policie ČR o bezpečnosti seniorů – klubovna v 15.00 hodin
Výšlap k restauraci „U Mámy“. Sraz ve 12.30 hodin u klubovny
Posezení v klubovně – společenské odpoledne.
Promítání kazet – Evropa + Blízký východ.

Ve středy mimo program bude vždy klubovna přístupná od 15.00 hodin.
Prosím, sledujte skříňku, kde bude oznámena návštěva divadla v Ostravě.
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Podûkování v‰em, ktefií na nás nezapomnûli
Milí členové a vážení spoluobčané naší krásné obce Dobrá za málo dní se budeme loučit s rokem 2006 a přivítáme nový rok 2007.
Svaz tělesně postižených v Dobré si dovoluje touto cestou srdečně poděkovat
Obecnímu úřadu v Dobré za finanční příspěvek na zájezd a činnost svazu.
Děkujeme pekařství pana Milana Hlisnikovského, paní Slávce Polákové, panu
Florianu Carbolovi a všem dalším sponzorům, kteří na nás v tomto roce mysleli
a nezapomněli a odvažuji se vyslovit velkou prosbu, aby tomu tak bylo i v příštích
letech.
Děkujeme vám, milí členové, kteří jste donesli mnoho krásných dárečků do tomboly,
vám, kteří pomáhali zajišťovat naše akce, a všem členům výboru za obětavou práci.
Děkujeme představitelům naší obce, že vždy přijali naše pozvání, udělali si na nás
čas a jak doufáme, strávili mezi námi příjemné dvě hodinky.
Milí členové, vážení spoluobčané, přejeme vám i vašim rodinám a blízkým:
Hromadu lásky co srdce pohladí,
rodinu, přátele co nikdy nezradí.
Veselé vánoce vám chci přát,
aby měl člověk člověka rád,
aby jeden druhému víc štěstí přál
a celý nový rok 2007 za to stál.
Za výbor tělesně postižených v Dobré Eliška Biolková

Podûkování v‰em misionáfiÛm z Dobré
Blíží se Vánoce – svátky lásky, míru a pokoje a my ještě sháníme poslední dárky,
abychom udělali radost a potěšili všechny ty, které máme rádi. Některé dárky jsou
cenné, užitečné a drahé, jiné úplně malinké, docela levné a někdy snad i vyrobené
dětskou rukou, ale jsou z lásky a pro radost. Když se tak nad tím zamýšlím, dárky
mohou mít různou cenu, ale já si myslím, že jejich opravdová hodnota se měří
právě tím, s jakou láskou a upřímností byly dány osobě, pro kterou jsou určeny.
Právě o Vánocích se snažíme potěšit a udělat radost všem našim blízkým. A to je
myslím moc hezký úmysl. Já jsem ale chtěla touto cestou poděkovat vám všem,
kteří jste nějak pomohli, obdarovali a nebo chtěli udělat radost nemocným, hladovým a trpícím lidem úplně na jiném konci zeměkoule, které vlastně ani osobně neznáte a s největší pravděpodobnosti se s nimi nikdy nesetkáte. Právě díky vám
všem, kteří jste jakkoliv přispěli – ať už jste dali svůj dar osobně, nebo do misijní pokladničky v kostele – jsme letos mohli chudým do Indie a Etiopie poslat z Dobré pět
velkých dvacetikilových balíků, plných potravin, léků, hygienických a školních potřeb. Asi bych vám neuměla vyjádřit díky tak, jak si zasloužíte, a tak se pokusím
opsat kousek z posledního dopisu, který jsme dostali od sestry Valentýny Czernik –
misionářky lásky Matky Terezy z Bombaye v Indii.
Drazí dárci, přátelé chudých v Indii.
S velkou radostí a vděčností v srdci píši tento dopis, abych vám všem oznámila, že
jsme od vás dostali pěkný a velmi užitečný dar – jeden velký balík, který byl v pořádku a ve kterém byla spousta užitečných věcí pro naše chudé děti. Já osobně i ve
jménu našich chudých dětí vám všem co nejsrdečněji děkuji za tak pěkný dárek, i za
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vaši nezištnou lásku k chudým v misiích. Kéž vám všem milostivý Pán odplatí vše
v míře stonásobné jak v tomto životě, tak ještě v životě věčném. Každodenně se za
vás modlíme. Kéž je odplaceno každému z vás osobně za váš cenný, jedinečný a užitečně prožitý život. Ptali jste se nás, co nejvíce potřebujeme. Na tuto otázku není
odpověď, neboť nemáme nic, co nám někdo nepošle. Takže s velikým vděkem přijímáme a využijeme vše, co od vás dostaneme. Možná je pro vás poslání balíku moc
drahé, ale prosím vězte, že bude stonásobně odplaceno – co darujete chudým.
Velmi spoléháme na vaši pomoc v naši těžké misijní práci. Potřebujeme vaši spolupráci s námi.
Ještě jednou zdravím každého z vás v duchu pravdy, lásky a vděčnosti. Každý den
za vás děkuji, za to, co posíláte chudým v Indii. Prosíme a modlíme se za vás, vaše
rodiny a přátele. Prosím pamatujte na nás a Bůh bude na vás také pamatovat.
Vaše vděčné chudé děti z Indie se setrou Valentýnou M.C.
Tak to byl opravdu jen kousek z jednoho dopisu, ale myslím si, že si tato slova zaslouží slyšet každý z vás osobně, neboť jsou určena opravdu všem, kdo jste jim poslali alespoň kousek své lásky. Snad vás tento dopis potěší a zahřeje právě nyní o Vánocích. Vždyť někde tam v dálce – v Indii a Etiopii na vás myslí misijní sestry se
svými chudými dětmi, na které vy jste také nezapomněli.
Lásko, zapomněli jsme na tebe, ale Ty na nás nezapomínej, máme na zemi jen tebe.
Nenech nás umřít chladem. Dej, ať projevíme známku života.
Objev se znenadání, vezmi nás za ruku a zachraň nás.
JOCQUE PRÉVERT
S upřímným obdivem a úctou ke každému z vás osobně – děkuji.
Za misijní centrum v Dobré Ivana Mališová

HLEDÁME
podnájem bytu v Dobré o velikosti 3+1 nebo i 2 + 1. Spěchá.
Nabídky prosím volejte na mobil 604 786 798, 723 280 710. Děkuji

Nabídky
AUTOŠKOLA JISKRA — Jiří Kreuziger
nabízí možnost získání řidičského průkazu
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
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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 21. ledna 2007.

