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Obec Dobrá

26. ledna 2007

Zpravodaj

Již tradičně se počátkem každého roku koná Tříkrálová sbírka, na kterou přispívají libovolnou částkou obyvatelé obcí. V Dobré se letos vybralo 97 520,50 Kč
(vloni 91 864,50 Kč). Na našem snímku z 18. ledna 2007 vidíme, jak probíhá počítání peněz.

Vážení spoluobčané,
Tak nějak netradičně nám začal nový rok 2007. Každý z nás si vybaví leden 2006,
mnoho sněhu, silný mráz….Ten letošní leden se nám zatím prezentuje hned několika nej: jako nejteplejší… největrnější… ale také tím, že naši politici překonali sami
sebe a zapsali se do Guinessovy knihy rekordů tím, že až po osmi měsících politických tahanic má Česká republika vládu s důvěrou sněmovny. Nutno podotknout
velmi křehkou vládu.
Doufáme, že větrné počasí, které nás provází v těchto dnech, v nedlouhé době rozežene ty těžké deprimující mračna, které plují po naší obloze, že brzo zazáří slunce
a když každý z nás k tomu přidáme úsměv, lépe překonáme situace, kdy nám zrovna
nebude lehko u srdce. Myslíme si, že právě v tomto roce to budeme my všichni, i na
úrovni komunální, hodně potřebovat.
Alice Tancerová
starosta obce

Ladislav Žurek
místostarosta

USNESENÍ
z 3. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 29. prosince 2006 v 17.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň.

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi: Mgr. Vítězslav Pantlík (KSČM)
Jiří Hofman (ČSSD)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Ing. Ludmila Baranová (Nezávislí)
Jiří Kaňok (KSČM)

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. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 4/2006:
navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o: 2290 tisíc Kč
z toho rezerva činí 1008,6 tisíc Kč

4. Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
pro hospodaření obce Dobrá od 1. ledna 2007 rozpočtové provizorium s omezeným
čerpáním jednotlivých rozpočtových kapitol max. do výše 1/12 dle schválených výdajů
pro rok 2006 v konečné podobě, a to vždy pro jeden kalendářní měsíc; nad rámec výdajové 1/12 schvaluje v měsíci lednu 2007 úhradu faktury (doplatek z roku 2006) ve výši 700
tisíc Kč za hasičské vozidlo
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5. Smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene
5.1. s ch v a l u j e
uzavření smluv o smlouvách budoucích o uzavření věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene s žadatelem č. 1. až 17 a č. 54
5.2. s ch v a l u j e
uzavření smluv o smlouvách budoucích o uzavření věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného s žadatelem č. 18. až 53 (příloha č. 1)

6. Zásady pro výstavbu kanalizačních přípojek v rámci stavby „Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace“
6.1. s ch v a l u j e
odložení tohoto bodu jednání na další zasedání Zastupitelstva obce Dobrá

7. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá
7.1. s ch v a l u j e
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá v době od 21. října 2006 do
31. prosince 2006 ve výši:
Jméno
Funk- Od
Výše
Od
Výše
Od
Výše
a příjmení
ce
odměny
odměny
odměny
——————————————————————————————————————————
Mgr.
(zvolen čl.
Vítězslav
ZO 21.10.06 450 Kč 6.12.06 1360 Kč Kontrol.
Pantlík
výboru)
——————————————————————————————————————————
MVDr.
(zvolen
27.11. 2840 Kč
Kamil Zmuda ZO 21.10.06 450 Kč 2.11.06 1730 Kč členem
2006 (jmenován
rady obce)
předsedou
komise ŽP)
——————————————————————————————————————————
Michal Novák ZO 21.10.06 450 Kč 27.11.
1360
(jmenován
2006
členem
Komise
životního
prostředí)
——————————————————————————————————————————
Milan Kwaczek ZO 21.10.06 450 Kč 6.12.
1360 Kč (zvolen
2006
členem
finančního
výboru)
——————————————————————————————————————————
René Křižák
ZO 21.10.06 450 Kč 27.11.
1560 Kč (jmenován
2006
předsedou
sportovní
komise)
——————————————————————————————————————————
Jiří Kaňok
ZO 21.10.06 450 Kč 6.12.06 1560 Kč zvolen
předsedou
kontrolního
výboru)
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——————————————————————————————————————————
Jiří Hofman
ZO 21.10.06 450 Kč 6.12.06 1360 Kč zvolen
členem
kontrolního
výboru)
——————————————————————————————————————————
MUDr.
ZO 21.10.06 450 Kč 2.11.06 1730 Kč zvolena
27.11.06 2640 Kč
Jarmila
členem
(jmenoHankeová
rady
vána čl.
obce)
sociální
komise)
——————————————————————————————————————————
Ing. Antonín
Gryžboň
ZO 21.10.06 450 Kč
——————————————————————————————————————————
Ing. Jiří Carbol ZO 21.10.06 450 Kč
——————————————————————————————————————————
Radim Bürger ZO 21.10.06 450 Kč 6.12.06 1360 Kč (zvolen
členem
finančního
výboru)
——————————————————————————————————————————
Jiří Březina
ZO 21.10.06 450 Kč 27.11.06 1360 Kč (jmenován
členem
komise
životního
prostředí)
——————————————————————————————————————————
Ing. Ludmila
Baranová
ZO 21.10.06 450 Kč 2.11.06 2840 Kč (zvolená
předsedk.
finančního
výboru a
členkou
rady obce)

7.2. s ch v a l u j e
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá od 1. ledna 2007 ve výši:
Ing. Ludmila Baranová
Jiří Březina
Radim Bürger
Ing. Jiří Carbol
Ing. Antonín Gryžboň
MUDr. Jarmila Hankeová
Jiří Hofman
René Křižák
Milan Kwaczek
Michal Novák
MVDr. Kamil Zmuda
Jiří Kaňok
Mgr. Vítězslav Pantlík

RO, předseda finančního výboru
ZO, člen komise ŽP
ZO, člen finančního výboru
ZO
ZO
ZO, RO, člen sociální komise
ZO, člen kontrolního výboru
ZO, předseda sportovní komise
ZO, člen finančního výboru
ZO, člen komise ŽP
ZO, RO, předseda komise ŽP
ZO, předseda kontrolního výboru
ZO, člen kontrolního výboru
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2 840 Kč
1 360 Kč
1 360 Kč
450 Kč
450 Kč
2 640 Kč
1 360 Kč
1 560 Kč
1 360 Kč
1 360 Kč
2 840 Kč
1 560 Kč
1 360 Kč

8. Stanovení termínů konání Zastupitelstva obce Dobrá v roce 2007
8.1. s t a n o v u j e
termíny konání Zastupitelstva obce Dobrá v roce 2007 v minimálním rozsahu takto:
pondělí 29. ledna 2007 v 17.00 hodin
pondělí 12. března 2007 v 17.00 hodin
pondělí 25. června 2007 v 17.00 hodin
pondělí 24. září 2007 v 17.00 hodin
pondělí 17. prosince 2007 v 17.00 hodin

9. Různé
9.1. s ch v a l u j e
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích
v platném znění Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Dobrá
9.2. z m o c ň u j e
pana Ladislava Žurka, místostarostu obce Dobrá, ke všem právním úkolům souvisejících s výkonem práv akcionáře obce Dobrá na Mimořádné valné hromadě akcionářů
společnosti Frýdecká skládka, a.s., se sídlem Zámecké náměstí 26, 738 01 Frýdek–Místek, IČ 47151552, konané dne 5. ledna 2007 v 9.00 hodin

Alice Tancerová, starosta obce
———

4. jednání Zastupitelstva obce Dobrá
proběhne v pondělí 29. ledna 2007 v 17.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň.
Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
3. Pozemky — umístění poutě
4. Zpráva o výsledku kontroly — akce Splašková kanalizace Dobrá — I. stavba
5. Zpráva investiční komise
6. Různé
7. Zpráva návrhové komise
8. Diskuse
9. Závěr.

Zanikají bezmocnosti, vzniká pfiíspûvek na péãi
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 dávku, kterou mohou získat občané
na zajištění pomoci potřebné k řešení jejich obtížné sociální situace.
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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.
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 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 pro účely výpočtu dalších dávek.
Příjemci příspěvku na péči, 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 příslušný
úřad, v našem případě Magistrát města Frýdku–Místku, který příspěvek poskytuje.
Pečující osoba může být zaměstnaná, v evidenci úřadu práce, studovat, apod.
Podstatné je jen zajištění potřeb pečované osoby.
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Žádost o příspěvek na péči se podává:
— obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „příslušný úřad“), který
následně o žádosti rozhoduje. Pro správní obvod Magistrátu města
Frýdku–Místku se uvedená agenda bude vyřizovat v budově Magistrátu města
Frýdku–Místku, Palackého 115, ve 3. nadzemním podlaží
— 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
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 I — lehká závislost
Stupeň II — středně těžká závislost
Stupeň III —těžká závislost
Stupeň IV — úplná závislost

osoby do 18 let

osoby nad 18 let

3 000 Kč
5 000 Kč
9 000 Kč
11 000 Kč

2 000 Kč
4 000 Kč
8 000 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. ledna 2007
na příspěvek na péči:
1) Příjemce zvýšení důchodu pro bezmocnost (od 1. ledna 2007) = osoba závislá
částečnou
I. stupeň = I. stupeň (2 000 Kč)
převážnou
II. stupeň = II. stupeň (4 000 Kč)
úplnou
III. stupeň = III. stupeň (8 000 Kč)
2) Dítě posouzené jako 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) Příjemce zvýšení důchodu pro bezmocnost, na kterého jiná osoba pobírá
příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu:
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a) 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.
b) 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 naleží naposledy při splátce důchodu splatné v prosinci 2006.
c) Pečovaná osoba není příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost — nadále
jí naleží příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, až do doby podání žádosti
oprávněnou osobou o příspěvek na péči, nejdéle však do 31. 12. 2008.
Stát je 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.
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.
Jak tedy reagovat a co nutno vyřídit?
Jste-li osobou, která je příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost. Automaticky od 1.1. 2007 vám bude zdejším magistrátem formou poštovní složenky zaslán
příspěvek na péči.
Osoby, které jsou příjemci důchodu pro bezmocnost a zároveň osoby, které o ně
pečují pobírají tzv. příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou. V tomto případě se oba tyto příjmy změní na příspěvek na péči. Vznikne na něj však nárok
osobě pečované nikoliv pečující a to bez podání žádosti. V lednu 2007 bude příspěvek zaslán složenkou.
Osoby, které pobírají příspěvek při péči z titulu péče o těžce zdravotně postiženou osobu, která je uznána za osobu bezmocnou, ale není příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost. V tomto případě bude po účinnosti nového zákona nadále
poskytován zdejším magistrátem (při splnění dosavadních podmínek) tento příspěvek do doby, než bude pečované osobě na základě její žádosti přiznán příspěvek
na péči, nejdéle však do 31. prosince 2008, kdy nárok na tuto dávku zanikne. Za
osoby, které budou i nadále pobírat příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu
však nebude stát plátcem zdravotního pojištění a nebudou ani účastni důchodového pojištění z titulu této péče.
Pobíráte-li v současné době z titulu péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči dávku — příspěvek při péči o blízkou nebo
jinou osobu, tento příspěvek bude taktéž transformován na příspěvek na péči.
Bude náležet dítěti a bude mu také vyplácen, přičemž zákonnými zástupci dítěte
jsou jeho rodiče. Dítě bude osobou závislou ve stupni III a příspěvek na péči bude
přiznán ve výši odpovídající tomuto stupni tj. 9000 Kč. Vám jako dosavadnímu příjemci příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu nárok na tuto dávku zanikne
od 1. ledna 2007.
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Nespadáte-li do žádné z uvedených skupin a nevíte jak reagovat, kontaktujte
zdejší magistrát oddělení péče o seniory a zdravotně postižené občany.
Závěrem žádáme o značnou trpělivost. V souvislosti s uvedenými změnami dochází k obrovskému nárůstu práce, kterou je nutno provést v rekordně krátkém, téměř nesplnitelném termínu.
Odbor sociálních služeb a sociální péče

Informace o prÛmyslové zónû v No‰ovicích
Práce na přípravě průmyslové zóny v Nošovicích intenzivně pokračují. Pro současné období je charakteristické, že kromě prací přímo na ploše průmyslové zóny
se zřejmě větší rozsah činností odehrává při přípravě stavby. Kromě samotných výrobních objektů v prostoru zóny se projednává zejména vnější dopravní napojení,
ať už silniční nebo železniční, a napojení na sítě technického vybavení (rekonstrukce kanalizačního sběrače, připojení na VVTL plynovod, elektrickou energii
a vodovod). Zajišťují se potřebná povolení a vyjádření. Upřesňuji se technická řešení. Dokončuje se projektová dokumentace některých objektů a začíná se pracovat na projektování dalších staveb. Při tom všem se naráží na mnoho problémů,
které je třeba řešit. Na zdejším stavebním úřadě bylo v závěru minulého roku podáno několik žádostí o stavební povolení na výrobní objekty (lisovna a svařovna, lakovna, montážní hala, převodovkárna) a na technickou infrastrukturu ve výrobním
areálu.
Na staveništi byly provedeny terénní úpravy, které zahrnovaly zejména skrývku
ornice a srovnání terénu do roviny. Dokončeny byly přípojky elektrické energie,
vody a kanalizace pro rozsáhlé objekty zařízení staveniště, které se začnou budovat
pravděpodobně již na přelomu ledna a února .
Ing. Václav Kocich, vedoucí stavebního úřadu Dobrá

Právní služba pro občany Obce Dobrá je zajištěna na středu 7. února 2007, 21.
února 2007, 7. března 2007 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 ve Zpravodaji.
Veřejné osvětlení. V případě, že chcete nahlásit, že nesvítí veřejné osvětlení, volejte přímo na dispečink Technických služeb, a.s. Frýdek–Místek, tel.č. 558 434 384
nebo mobil 751 196 566 s uvedením názvu obce a čísla popisného, u kterého se porucha osvětlení nachází.
Krajský hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na
Bělidle 7, 702 00 Ostrava informuje o přípravě měření pro ověření účinnosti protihlukových opatření, instalovaných v souladu se schválenou projektovou dokumentací na nově zprovozněném úseku rychlostní komunikace I/48 Dobrá—Horní Tošanovice a žádají o zaslání případných stížností a podnětů občanů na výše uvedenou
adresu, k rukám Ing. Sklenáře, tel.č. 558 418 345,
e—mail: jaroslav.sklenar@fm.khsova.cz
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Ředitelství Dětského domova a Školní jídelny, Frýdek–Místek, Bruzovská 328,
příspěvková organizace chce touto cestou poděkovat firmě Motor Lučina s.r.o.,
Dobrá za opakované finanční dary nemalé výše, kterými tato firma podporuje naše
zařízení.
V našem dětském domově trvale žije 24 dětí ve třech rodinných skupinách.
Na podzim roku 2006 jsme uvedli do provozu rodinný domek na téže ulici, který
slouží pro ubytování jedné z těchto rodinných skupin. Právě finanční dary firmy
Motor Lučina významně přispěly k možnosti nákupu vybavení tohoto rodinného
domu.
Bydlí zde 8 dětí ve věku od 12 do 19 let.Výchovné praktické možnosti tohoto typu
ubytování přispívají k přípravě těchto dětí na samostatný život v dospělosti.
Rovněž chceme poděkovat paní Václavce Polákové, Ovoce–zelenina, Dobrá za
dlouholetou spolupráci ve formě sladkých dárků pro naše děti na Mikuláše a Velikonoční svátky.
Motto:
Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když žijí s tolerancí, učí se trpělivosti.
Když žijí s povzbuzením, učí se sebedůvěře.
Když žijí s bezpečím, učí se věřit.
Když žijí s nestranností, učí se spravedlivosti.
Když žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.
Děkuji za všechny naše děti i zaměstnance Mgr. Jana Konkolová, ředitelka

Pár ohlédnutí za minul˘m kalendáfiním rokem aneb
Základní ‰kola v Dobré informuje o nûkolika hezk˘ch akcích
Den otevřených dveří — 7. 12.
V tento den mohli naši školu navštívit všichni, kteří mohli a měli zájem prohlédnout si prostory školy, zhodnotit její vybavení a estetickou úroveň. Mohli také nahlédnout do výuky a to nejen v dopoledních, ale i v odpoledních hodinách.
Mnozí rodiče tuto možnost uvítali a se zájmem navštívili odbornou učebnu výtvarné výchovy, kde dopoledne probíhalo keramické tvoření žáků 6. a 7. ročníku
a odpoledne žáci volitelného předmětu Výtvarná technika přeměňovali pomocí akrylových barev staré židle a lavice na zvířata ze Safari. Aby se jim práce dařila, na to
dohlížely paní učitelky Jana Nahodilová a Jaroslava Matyszkiewiczová.
Také v nové počítačové učebně od 13.30 do 14.15 hodin probíhala zajímavá výuka
matematiky a informatiky. Práci s internetem předvedlo 15 žáků ze třídy 6.A a 7.D.
Paní učitelka Michaela Kuboňová vede žáky k samostatnému vyhledávání informací a bohatě využívá všech informačních technologií.
Už v podvečerních hodinách v odborné učebně přírodopisu se žáci 7.A třídy dovídali mnoho nového o ptácích a savcích pomocí didaktické techniky — datapro10

jektoru, videa a počítače. „Hodina byla hodnocena velice kladně. Rodiče by se do
školy rádi vrátili coby žáci, kdyby získávali informace touto zajímavou formou,“ jak
uvedla paní učitelka Květoslava Lysková.
Celé odpoledne až do 17.00 hodin se z odborné učebny hudební výchovy ozýval
zpěv a hra na hudební nástroje. To žáci 2. stupně nacvičovali program na „Předvánoční rozjímání" pod vedením paní učitelky Evy Brudíkové a Andrey Hovjacké.
Také na I. stupni byli rodiče často přímo „vtaženi"svými dětmi—žáky ke spolupráci přímo ve vyučovací hodině. Velice hezky hodnotili vyučovací hodinu vlastivědy ve třídě 5. A.
O tom svědčí slova Mgr. Pavly Kupkové, výchovné poradkyně, která hodinu
zhlédla a za zúčastněné rodiče uvádí:
„…Já jako rodič jsem byla přítomna v hodině vlastivědy v 5. A třídě. Tématem byly
Vynálezy u nás. Děti nám ukázaly práci ve skupinách, při níž uplatňovaly své čtenářské dovednosti, orientaci v textu, výtvarné ztvárnění a svoji práci v závěru vyučovací hodiny přede všemi prezentovaly. Je vidět, že děti jsou na tuto práci zvyklé, nebylo to pro ně nic nového, neznámého. Hodina se určitě povedla, rodiče byli spokojeni a odcházeli ze školy s nadšením.
Děkujeme dětem, ale především třídní učitelce Lucii Bařinové.“
A co dodat na závěr?
Snad jen to, že název nového školního vzdělávacího programu „Dobrá škola —
dobrý start“ neplatí jen pro žáky budoucího 1. a 6. ročníku. Platí už nyní. A o tom se
mohli rodiče našich žáků přesvědčit na vlastní oči.
Mgr. Eva Brudíková

Návštěva předvánoční Vídně — 8. prosince 2006
Je pěkné páteční ráno. Žáci naší školy se konečně dočkali. Přijíždí autobus,
všichni nasednou a hurá do Vídně. Paní průvodkyně informuje o vídeňských zajímavostech, seznamuje zúčastněné s památkami v centru. Po návštěvě atraktivního
Prátru všichni obdivují Hofburg — rozlehlý komplex císařského paláce, muzea
a parlamentu. Velmi se líbily sochy. Nejvíce zaujaly sochy Marie Terezie, Josefa II.
a J. Strausse. Poté následuje snad nejdelší nákupní zóna Maria Hilfer Strasse. Už se
stmívá a všichni obdivují tolik opěvované vánoční trhy před osvětlenou radnicí.
„Poznávací zájezd se vydařil. Některé zaujalo Vídeňské kolo, jiné památky, mnohé
zaujalo vyprávění paní průvodkyně…“ hodnotila celodenní zájezd paní učitelka
Lea Bařinová.

Vánoční jarmark — 19. prosince 2006
Úterý — poslední předvánoční týden. Rozlehlé prostory šaten naší školy se rázem
proměnily v nákupní centrum — a ne ledajaké. To naše je voňavé, malované,
chutné a příjemné. Prostorami se nesou tóny vánočních koled a zprvu nesmělá pozvání k prodejním stánkům.
Zástupci jednotlivých tříd zde mají svá místa a mohou prodávat. A je co! Keramika, květiny, cukroví, vánočky, svícínky, vánoční ozdoby… Všichni na vánočním
jarmarku chtějí prodat co nevíce. A není se co divit. Získané peníze použije každá
třída ke společným akcím během školního roku.
A komu poděkovat? Především třídním učitelům za pomoc žákům a pevné nervy
při přípravě jarmarku, vedení školy za vytvoření podmínek pro uskutečnění jarmarku, ale také správním zaměstnancům za to, že všechno po ukončení akce dali
do původního stavu. A nakonec poděkování všem, kteří na jarmark přišli a něco
hezkého si koupili.
Mgr. Eva Brudíková
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„Předvánoční rozjímání“ aneb Koncertní vystoupení žáků — 19.12.
Dne ubývá a zatím jen nesměle nastupuje vláda tmy.
Tělocvična naší školy se díky našim výtvarnicím Janě Nahodilové a Jaroslavě Matyszkiewiczové proměnila v koncertní sál s vánoční atmosférou.
Je 16.00 hodin. Koncertní sál se do posledního místa zaplnil diváky a posluchači,
světla zhasínají a ozývá se jemné zacinkání zvonečku.
„Co to cinká? Co to zvoní?“ ptá se Silvinka Kielarová, žákyně 4. A třídy.
„Kouzlo Vánoc jako vloni!“ odpovídá Nela Staňková ze 7. D třídy.
A už světla opět svítí a na scéně zpívá sbor a hraje orchestr Vánoce, Vánoce přicházejí.
Pak přichází Vojtěch Tancer, žák 7. B třídy, aby všechny přítomné uvítal a vysvětlil
původ slova Vánoce.
A znovu zpěv za doprovodu nástrojů — sólo a sbor. Sólistky Klárka Tancerová (6. A)
a Katka Sikorová (7. C) představují svoji čistou intonaci.
Tři koledníci, Kristýna Kaňoková, Kateřina Nováková a Jakub Syřínek, žáci ze 6. A třídy,
poradili posluchačům, jak se chovat na Štědrý den, na Nový rok a na Tři krále.
Velký potlesk měla píseň Byla cesta, byla ušlapaná, kde sólo zpívala Silvie Kielarová (4. A) a Soňa Michaláková, žákyně 7. C třídy.
Snad největší ohlas měli chlapci z 9. ročníku Michal Tvrdý a Zdeněk Burda, kteří
zpívali koledy Pásli ovce Valaši a Půjdem spolu do Betléma v rockové úpravě.
Ozývají se tóny flétny a za jejich doprovodu zpívá až dojemně Karolína Cebulová,
žákyně 9. B třídy, píseň Chtíc, aby spal. Na scénu přichází mladičký nadějný houslista „Mistr“ Tomáš
Zářický, aby všem svou hrou připomněl, že Štědrej večer nastal. Obrovský potlesk.
Před závěrečnou písní popřála Nela Staňková, žákyně 7. D třídy všem posluchačům především vlídné dny a vlídná srdce…
Rozhořely se prskavky a zaznívají tóny poslední vánoční písně Tichá noc, kde sólo
zpívá Silvinka Kielarová.
Potlesk, poděkování a květiny paní učitelce Evě Brudíkové a Andree Hovjacké,
osvětlené jeviště a téměř zvuková dokonalost po celou dobu vystoupení — to vše
obstarával pan učitel Lukáš Kubiena ve spolupráci s panem učitelem Jiřím Nohlem
— odcházející účinkující, vyprazdňující se sál… Nejedno oko nezůstalo suché.
Našim žákům se podařilo vytvořit pěknou předvánoční atmosféru. A za to jim
všem patří velký dík.
Mgr. Eva Brudíková

Vánoční rozjímání na základní škole
Předvánoční náladu v obci umocnila malým i velkým návštěva každoročního jarmarku v prostorách školy. Kdo se neostýchal, mohl si u stánků tříd 1. i 2. stupně nakoupit kdeco, od drobného cukroví až po vysoce žádané vánoční svícny. S mizícím
zbožím se zároveň blížila chvíle, která měla předvánoční shon ve škole korunovat
a zároveň poněkud zklidnit — Vánoční rozjímání. Hosté se rozesadili po svátečně
vyzdobené tělocvičně a příjemné napětí brzy ztlumily tóny a slova známých i méně
vánočních písní, které se v houstnoucí tmě večera tak dobře poslouchaly. Nemůžeme říct, že by vystoupení dětských muzikantů a zpěváků mohlo soutěžit s profesionálními soubory, v srdcích posluchačů však vykouzlili tu pravou vánoční atmosféru a v tom bylo jejich hudební představení nezaměnitelné. A jak se mohly přesvědčit paní učitelky Brudíková a Hovjacká, které s dětmi pásmo koled nacvičily,
úsilí věnované dětem se vrátí několikrát zpět. Z dojetí a šťastných úsměvů všech návštěvníků jsem to poznal nejen já.
Mgr. Jan Loerinc
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Co nového přinesl rok 2007 do naší školy ?
Říká se, že když si na Nový rok obléknete na sebe něco nového, budete po celý rok
chodit jako ze škatulky.
A nám se to podařilo. Díky sponzorskému daru pana Ing. Vladimíra Hampla,
který věnoval naší škole 2/3 z celkové finanční částky. Na co?
Od nového roku mají třídy 8. C, 9. A, 9. B a 9. C krásné nové skříňky ve svých šatnách. Bylo by moc hezké, kdyby se nám podařilo pořídit nové skříňky do šaten
všech tříd. Ale vše závisí na penězích, kterých nikdy není dost. Říká se „jak na Nový
rok — tak po celý rok.“
Najde se během tohoto roku ještě nějaký hodný sponzor?
Mgr. Eva Brudíková

Zápis budoucích „prvňáčků" v ZŠ Dobrá
Vážení rodiče,
ve čtvrtek 25. ledna 2007 v době od 14.00 do 17.00 hodin se v naší škole koná zápis dětí do prvních tříd.
Milé děti,
těšíme se na to,
jak se nám představíte a co nám předvedete.
Přijďte mezi nás! Už se na vás těšíme.
Vedení školy a pedagogický sbor

V˘sledky 8. roãníku COPA DOBRÁ — Tfiíkrálového turnaje
amatérsk˘ch druÏstev
v sálové kopané, který se konal v sobotu 6. ledna 2007 v prostorách tělocvičen Základní školy Dobrá:
1. místo družstvo KAČABAR z Dobré
2. místo družstvo Ostrava
3. místo družstvo PIRÁTI Z KARIBIKU z Dobré a okolí

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU ZA ROK 2006
Vážení sportovci, vážení rodiče, vážení přátelé.
Dovolte mi abych u příležitosti vstupu do nového roku připomněl úspěchy, kterých jsme dosáhli, vyslovil se k některým problémům v naší činnosti a v krátkosti
nastínil úkoly a záměry do roku 2007.
I v uplynulém roce jsme potvrdili vysokou kvalitu přípravy našich sportovců.
Stali jsme se již po čtvrté nejúspěšnějším klubem Moravskoslezského kraje.
Členky oddílu vybojovaly celkem 4.tituly mistryň ČR. Titul mistryně ČR obhájila
trenérka Pavla Prőllová (ženy), Nikola Kesová a Kateřina Malchárková(dorostenky) a Ester Vilčková (starší žákyně). Stříbro na mistrovských soutěžích vybojovaly starší žákyňe v soutěži družstev. Bronz získaly Lucie Blehová (ženy), Monika Foltysová (juniorky a ženy 2krát). Michaela Kesová (st. žákyně). Trenérka oddílu a zároveň aktivní závodnice Pavla Prőllová se v červnu zúčastnila Mistrovství
světa v kategorii Masters, kde obsadila druhé místo stejně jako v listopadu2006
na Mistrovství Evropy. 4 judistky jsou zařazeny v České státní reprezentaci
a v roce 2006 startovaly na 7 světových pohárech kategorie A.
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Nejlepší judistou za rok 2006 v kategorii mládeže se stal desetiletý Michal Horák, který bodoval na 32 turnajích v roce a vybojoval 75 vítězných utkání. Stal se
Přeborníkem Moravy, Přeborníkem Moravskoslezského kraje a zvítězil na 12 mezinárodních turnajích. Celkem oddíl vybojoval 606 vítězných utkání, zúčastnil se
50 turnajů a nasbíral 223 medailových umístění.
Oddíl se podílel na uspořádání mezinárodního turnaje Euroregionu Beskydy, mezinárodního turnaje o pohár starostky Frýdku–Místku a „Pohár starostky Dobré"
Těchto akcí se zúčastnilo cca 1200 soutěžících z Moravy, Polska a Slovenska.
Úspěšně proběhla tři víkendová soustředění a letní dětská rekreace, vždy za účasti
70 judistů. Pro podporu a propagaci naší činnosti jsme provedli několik ukázek na
společenských akcích.Úspěšně proběhl tradiční judistický ples. Díky obětavé práci
našich členů, pomocníků z řad rodičů, přátel oddílu a sponzorů můžeme tyto akce
pravidelně pořádat.
Proběhly dva kurzy sebeobrany pro dospělé a dva kurzy jógy. Členové klubu z řad
policistů se aktivně zapojují do sportovní činnost. V současné době má oddíl
v Dobré a Frýdku–Místku cca 136. aktivních členů, především dětí a mládeže.Od
září 2006 vznikla na základní škole v Dobré sportovní třída 4B, kde ze 17 žáků je 16
aktivních judistů, kteří trénují systematicky 4x týdně , díky pravidelnosti pozorujeme obrovský výkonnostní růst. V letošním roce jsme nakoupili starší tatami za 40
tisíc korun a máme tak zastavěnou celou plochu tělocvičny. Dopravu na soutěže
a další akce zajišťujeme mikrobusem, který je udržován za finančního přispění
pana Stanislava Horáka z Dobré.
Uplynulé období s sebou přineslo rovněž řadu problémů. Zásadní problém , se
kterým se oddíl potýká je nedostatek finančních prostředků. Naše celkové příjmy
neumožňují výjezdy na vzdálenější, kvalitnější soutěže a tréninkové soustředění
s mezinárodní účastí. Rádi bychom získali finanční prostředky na nákup jednotného sportovního oblečení pro skupinu reprezentantů oddílu a obce.
V roce 2007 nás čeká těžká sezóna. Našim cílem je především obhajoba mimořádných výsledků z minulých let, zajištění podmínek pro kvalitní růst již úspěšných
judistů tak aby nám neodešly do bohatých klubů v rámci republiky.Nejdůležitější
vybavení pro tyto reprezentantky je posilovna. Jelikož je Mistrovství Evropy juniorů
v Praze a v širší nominaci máme dvě naše závodnice, dále Olympijské Hry v kategorii dorostu, kde máme rovněž nominované dvě závodnice. Musíme se soustředit
na přípravu nastupující mládeže v kategorii žáků a udržet vysoký počet náboru nových členů, aby nedocházelo k mezerám v jednotlivých věkových kategoriích.
Uvedených výsledků jsme dosáhli především díky obětavé práci všech trenérů
a pomocníků z řad rodičů a přátel našeho oddílu, kteří ve svém volnu a na úkor
vlastní dovolené pomáhají všechny naše akce organizovat. Poděkování patří především celé řadě příznivců z řad rodičů a přátel. Nezanedbatelná je rovněž pomoc
sponzorů OBEC DOBRÁ, MĚSTO FRÝDEK–MÍSTEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRÁ,
VKUS–BUSTAN, DIEMA, pana Stanislava Horáka, CUBENET s.r.o, CLEARMONT,
BAIL–SPORT, SPORTING Ing. Hampla, TRANSCON a dalším, kteří nám dle svých
možností pomáhají uskutečňovat naše dlouhodobé cíle.
Závěrem mi dovolte abych vás požádal o ještě těsnější spolupráci s oddílem a pomoc při zajištění kontaktů směřujících k získání sponzora, nebo vlivu ve sportovních komisích města a obce.
V Dobré dne 15. prosince 2006 Luděk Kubíček, předseda oddílu
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Z ãinnosti âeského zahrádkáfiského svazu, ZO Dobrá
V roce 2006 měl zahrádkářský svaz 45 členů, ve výboru pracuje 7 členů. Na výroční schůzi, která se konala 19. února byly provedeny změny ve výboru. Předsedou
se stal pan Čestmír Jež. Odstupující předseda pan Radoslav Friedel provedl zhodnocení činnosti v uplynulém období, schvaloval se plán práce na rok 2006 a rovněž
upravený zahrádkářský řád v souvislosti s převedením pozemků v zahrádkářské
osadě do osobního vlastnictví. Jako hosté byli přítomni předseda územní rady
svazu pan Drahomír Kolek a předseda včelařů pan Petr Vitula, se kterým byla dojednána společná výstava.
Dne 22. května 2006 byl uskutečněn zájezd do okrasných školek a zahrad v Polsku
— do Pisarzovicz a Bialska–Biale. Účastníci zájezdu měli možnost zakoupit si
krásné výpěstky do svých zahrad za výhodné ceny, čehož mnozí využili. Toho dne
bylo krásné počasí a všichni byli spokojeni.

Společná výstava tří svazů — včelařů, zahrádkářů a myslivců, se konala 2.—4. září 2006 v místnostech školní družiny Základní školy Dobrá, při
příležitosti stého výročí včelařské organizace
v Dobré. Včelaři celou jednu místnost věnovali historii místních včelařů, vytavili
staré fotografie a stará včelařská zařízení. V další místnosti se pochlubili novými
moderními úly vlastní výroby, pozornost přitahoval „živý" prosklený úl s bzučícími
včelami. Návštěvníci výstavy měli možnost koupit si výborný med, medovinu, medák a výrobky z včelího vosku. Zahrádkáři v tomto období ještě nemohli vystavit
řadu výpěstků, ale podíleli se přípravou pohoštění. Návštěvníci, kterých se letos dostavilo 375, mimo žáků základních škol, si mohli zakoupit domácí koláčky, zákusky,
kávu nebo čaj.
Zahrádkáři rovněž zajistili aranžování výstavy nejen svých výpěstků, ale hlavně
včelařských exponátů. Aranžování se ujala paní A. Sumcová a provedla ho velmi
pěkně, za což jí patří velký dík. Výstavě věnovala spoustu svého volného času, nejen
při přípravě, ale i během výstavy, při které předváděla vazby suchých květin a nabídla účastníkům své krásné keramické výrobky.
Myslivci zpestřili výstavu trofejemi a vycpanou lesní zvěří, což ocenili hlavně
mladí návštěvníci. Upozornili na sebe i krmelcem před výstavními místnostmi.
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Paní Křibíková vystavovala nádherné
perníčky vlastní výroby, všichni obdivovali jemné a přesné
zdobení i motivy,
které použila.
Výstava se setkala
se zájmem občanů
i školních dětí a hodláme i v dalších létech společně vystavovat.
Za ZO ČZS
Dobrá, Čestmír Jež

Ze vzpomínek na Vánoce
V neděli 7. ledna 2007 v 17 hodin jsme navštívili Vánoční a tříkrálový koncert
v kostele sv. Jiří v Dobré v provedení dobrodinské scholy Novus, pod vedením dirigenta Jiřího Tesarčíka.
Bylo to nádherné ukončení vánočního liturgického roku, kdy jsme my, účastníci
tohoto koncertu načerpali z přednesených koled a písní scholy Novus spoustu betlémského světla lásky, radosti a krásných prožitků, které nás naplnily radostí a duševně obohatily pohodou a světlem, které jsme si přinesli do svých domovů pro
další dny našeho života.
Kéž bychom takových kulturních akcí od našich mladých spoluobčanů mohli
shlédnout více.
Vážíme si toho, že máme ve svých řadách takové mladé nadšence, které bychom
měli podpořit větší účastí našich dobrodinských občanů.
Děkujeme a budeme se těšit na další podobnou kulturní akci (koncert), kterou
nám opět naše schola Novus předvede a tím nás alespoň na chvíli odpoutá od všedních dnů a starostí, které nás v nadcházejícím roce jistě čekají.
Vojtěška Gavlasová

Tfiíkrálov˘ koncert
Dne 7. ledna 2007 se uskutečnil
v kostele sv. Jiří v Dobré tradiční
tříkrálový koncert, jehož výtěžek
byl zaslán spolu se sbírkou, která
probíhala na celém území ČR na
konto Charity ČR.
Všichni, kdo přišli podpořit tuto
sbírku, uslyšeli líbivé koledy v podání malé dětské scholičky, jejichž
vedoucím je Petra Pastorová a Lucie Kielarová. Poté nastoupila
schola Novus, která tyto koncerty organizuje již 6. rokem, a předvedla hodinový vánoční program, ve kterém zazněly známé vánoční skladby, spirituály, vokální sbo16

rové zpěvy či vlastní písně. Zaplněný chrám dával tušit, že se toto setkávání stává
čím dál víc známější nejen v Dobré, ale i v okolních obcích. Krásná vánoční atmosféra naplnila nejen posluchače, ale i ty, kteří vystupovali. Po závěrečných slovech
a poděkování se rozeznělo celým chrámem známé Narodil se Kristus Pán a po přídavku, který byl vynucen dlouhým potleskem, se všichni odebrali do svých domovů.
I díky takovýmto setkáním a štědrosti posluchačů může Charita ČR pomáhat
a uskutečňovat své plány a záměry nejen na území ČR, ale i v zahraničí.
Děkujeme.
Vedoucí scholy Novus, Jiří Tesarčík

Poutě a mše svaté v roce 2007:
Farní kostel sv. Jiří Dobrá: informace:http://www.hostyn.cz/dobra/
malá pouť
úterý 24. 4. v 17.45 hod.
velká pouť
neděle 29. 4. v 7.30, 9.00, 10.30 hod.
krmáš
neděle 16. 9. v 7.30 a 10.30 hod.
ostatní
neděle v 7.30 a 10.30 hod.
Farní kostel sv. Filipa a Jakuba Dobratice:
malá pouť
čtvrtek 3. 5. v 17.45 hod.
velká pouť
neděle 6. 5. v 9.00 a 10.30 hod.
krmáš
neděle 14.10. v 9.00 hod.
ostatní
neděle v 9.00 hod.
Filiální kostel sv. Antonína Prašivá: informace:http://www.ado.cz/poutni/
malá pouť
středa 13. 6. v 10.30 hod. a v 17.45 hod.
velká pouť
neděle 17. 6. v 10.30 hod.
pouť mládeže pondělí 2. 7. v 10.30 hod. Kamenité a Prašivá
krmáš
neděle 21. 10. v 10.30 hod.
ostatní
neděle 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8. v 10.30 hod.
červenec a srpen — středa v 17.45 hod.
pondělí 31. 12. ve 24.00 hod.
Kaple Navštívení Panny Marie Vojkovice:
malá pouť
čtvrtek 31. 5. v 17.45 hod.
velká pouť
neděle 8. 7. v 10.30 hod.
krmáš
neděle 4. 11. v 10.30 hod.
Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty:
malá pouť
středa 30. 5. v 17.45 hod.
velká pouť
neděle 3. 6. v 10.30 hod.
soboty s nedělní platností — v zimním čase v 15.45 hod., v letním
čase v 17.45 hod.
krmáš
neděle 28. 10. v 10.30 hod.
P. Bohumil Vícha, farář
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Z FOTOALBA
MÍSTOSTAROSTY
Několika snímky se
vracíme k závěru minulého a počátku tohoto
roku.
9. prosince 2006 –
Mikulášský turnaj ve
volejbalu
11. prosince 2006 – Příjezd nového požárního
auta k obecnímu úřadu
Ve středu 28. prosince
2006 obdrželi Uznání
za práci ve prospěch
naší obce a jejího dobrého jména tito občané:
Petr Bezděk – za dokumentování historie naší
obce (na snímku)
Jiří Hranický – za dlouhodobou práci ve prospěch obce
Milan Březina – za
dlouhodobou práci na
úseku kultury naší obce
Rostislav Vojkovský – za
dlouhodobou práci
kronikáře a mapování
historie naší obce
Nikol Kesová – čtyřnásobná mistryně ČR,
nejúspěšnější dorostenka české reprezentace za rok 2006
Kateřina Malchárková –
dorostenka, dvojnásobná mistryně ČR,
členka české reprezentace
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Pavla Prőllová – sedmnáctinásobná mistryně
ČR, trojnásobná mistryně Evropy, dvojnásobná mistryně světa
v kategorii másters

Z FOTOALBA
MÍSTOSTAROSTY
6. ledna 2007
Tříkrálový turnaj v kopané
16. prosince 2006
Vánoční koncert scholy
Novus v Nošovicích
7. prosince 2006
Výroční schůze invalidů
v hostinci na Špici
16. prosince 2006
Turnaj v judu o pohár
paní starostky
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ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY MUDr. PETRA MORAVCE, obvodní lékař
Pondělí 26. 2. 2007
Úterý 27. 2. 2007
Středa 28. 2. 2007
V tyto dny se neordinuje. Zástup je zajištěn u MUDr. Boškové, středisko Lučina.

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY — dětské středisko Dobrá —
MUDr. IVA KUČEROVÁ
v době od 19. 2. do 23. 2. 2007
19. 2. pondělí 07.30—09.00 hodin
20. 2. úterý
07.30—09.00 hodin
21. 2. středa 14.30—16.00 hodin
22. 2. čtvrtek 07.30—09.00 hodin
23. 2. pátek
07.30—09.00 hodin

CYKLOBAR

ON LINE!

Všem stálým i nestálým hostům, dětem i cykloturistům nadělilo vedení restaurace Cyklobar vánoční dárek v podobě stálého
BEZPLATNÉHO PŘÍSTUPU NA INTERNET.
Dále se příchozím a především ubytovaným hostům nově nabízí WiFi (bezdrátové) připojení k internetu pro jejich notebooky.
V rámci dalšího zkvalitňování a rozšiřování služeb pro cykloturisty usilujeme také
v těchto dnech o získání ochranné známky „Cyklisté vítáni“, v rámci národní certifikace služeb cestovního ruchu, kterou uděluje
Nadace Partnerství.
Držte nám palce a přijďte nás navštívit!
I nadále platí zimní akce naší restaurace PIZZA za 69 Kč, každý den po 14. hod.
Těšíme se na vaši návštěvu! Více informací na www.vijar.cz ; www.cyklobar.cz

Restaurace C Y K L O B A R
739 51 Dobrá, č. p. 957, tel. 777 240 639
Po—Pá 11.00—22.00 hod.; So—Ne 10.00—22 hod.

NÁLEZ. Dne 25. prosince 2006 bylo nalezeno dámské kolo v prostoru lesa u lávky
na Skalici. Kolo je uloženo v budově Obecního úřadu v Dobré, kde se může dotyčný
obrátit na paní Stachovou, kancelář č. 17.
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Nabídky
Fa Roman Švarc
www.black—knives.com
tel.603 242 482
NABÍZÍ
✧ broušení všech typů nožů
✧ (kuchyňské, lovecké, kuchařské,
✧ řeznické, atd.)
Orientační ceník:
✧ broušení všech typů nůžek
2 Kč za 1 cm ostří nože
✧ broušení mlýnků na maso
25 Kč — nůžky střední
✧ broušení seker, sekaček na trávu
30 Kč — nůž mlýnku na maso
✧ garance vysoké jakosti
50 Kč — deska mlýnku na maso
✧ broušení jakýchkoli druhu
30 Kč — sekera
✧ možnost volat kdykoli a velikosti vrtáků (RO, SK…)
✧ 20 let praxe — nástrojář, brusič
✧ výroba nožů na zakázku
✧ a mnoho jiných nástrojů
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.
Roman Švarc, Dobrá 903, 739 51

FOTOGRAFICKÉ PRÁCE ✿

FOTO DAMA

Se sídlem: DOBRÁ, budova OBECNÍHO ÚŘADU
Nabízí 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
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A A + S T A V E B N I N Y

Standard
Standard
Plus
Plus

Akce:
7,5 kg
15 kg
7,5 kg
15 kg

120,— Kč
214,50 Kč
170,— Kč
319,50 Kč

PRODEJNA STARÉ MĚSTO u FRÝDKU–MÍSTKU
Nejširší nabídka zateplovacích systémů
na SEVERNÍ MORAVĚ
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu střechy, pláště,
izolace 2007, která se koná 14.—17. února 2007
na VÝSTAVIŠTI ČERNÁ LOUKA, OSTRAVA.
Budete zde mít možnost vyplnit výstavní poukázku
WIENERBERGER. Přijďte se podívat na naši expozici.
Těšíme se na setkání s vámi.
Nabízíme kompletní sortiment
sádrokartonových systémů.
Primalex
Primalex
Primalex
Primalex

Při předložení inzerátu máte možnost získat slevu 5%
na produkty od výrobců SOUDAL a Den Braven.
Navštivte nás a využijte našich slev.
LEKOS, spol. s r.o., Na Zbytkách, Staré Město u F–M,
tel. 558 881 004,
mobil 777 026 238, frydekmistek@lekos.cz
www.aaplusstavebniny.cz
Platnost všech akcí do 15.03.2007, ceny vč. DPH
www.lekos.cz
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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 16. února 2007. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

