
VáÏení a milí spoluobãané,
již v minulém vydání Zpravodaje bylo slíbeno závěrečné resumé — shrnutí někte-
rých aktivit, jimiž naše obec prošla v uplynulých letech (1998—2002). A nutno po-
dotknout hned na úvod, že jich bylo mnoho. Není ani možné zmínit všechny akce,
na něž obec přispěla nemalými finančními prostředky — těmi většími přispěli buď
občané samotní (mám na mysli výstavbu Obecního bytového domu, tedy „ lentilek
”) nebo stát (splašková kanalizace). Již tyto dvě náročné stavby — jež svým charak-
terem a rámcem — přesáhly běžné a každodenní možnosti naší obce a potažmo je-
jího rozpočtu. Není mnoho obcí nám podobných, které by v jednom volebním ob-
dobí „šly” do něčeho podobného. Až historie ukáže, zdali se toto zastupitelstvo roz-
hodlo se vší vážností, nebo mohlo investovat do některých úplně odlišných aktivit.

Nejsou to však pouze takto náročné stavby, o nichž bych se chtěl zmínit. Ke kva-
litnímu životu obce patří i drobné, každodenní práce našich občanů, ať už se jedná
o starost o „světelný park”, včetně důležitého signalizačního zařízení v centru obce,
nebo o přerostlé stromy, hustě rostoucí trávu na všech různých místech (mnohdy
nejen obecních), o vytápění objektů, o místní park, hřiště atd. Všechny tyto úkoly
vyžadují pracovité a kvalitnímu dílu oddané občany. Všem patří poděkování s přá-
ním ještě mnohaletého pokračování v jejich bohulibé činnosti.

Účtování však nemívá jen kladnou podobu. Stává se však téměř pravidlem, že
o některých záležitostech se prostě a jednoduše nemluví, nebo se o nich takticky
„mlčí”. To nebude případ tohoto odstavce. Mezi nevyřízenými stížnostmi defiluje
řešení zoufalé situace některých místních komunikací. Některé se nového „kabátu”
dočkaly v souvislosti s dostavbou kanalizace, ostatní budou na řadě v návaznosti na
realizaci obchvatu obce. Také zmiňované „lentilky” odkrývají svou tvář, objevují se
nedostatky, které bude nutné náročnými formami urychleně řešit. Vedení obce sice
neváhalo, předalo celý případ soudu, ale starat se o naše občany musí ihned
a samo. Jen stěží se daří plnit představy našich budoucích spoluobčanů na Ka-
menci. Snad byla v posledních dnech nalezena společná řeč stran termínů realizace
chybějících inženýrských sítí. V letošním roce se nedočkají plynofikace ani občané
v odlehlejších částech obce, vše je sice připraveno, ale realizace bude uskutečněna
v roce následujícím. Nedořešeny dosud zůstaly aktivity firem, jež podnikají přímo
v zastavěné části obce. V obou lokalitách si občané právem stěžují a s pomocí obce
chtějí obě firmy vymístit ze svých „zahrad a bytů”. Výstavba chodníků byla pozasta-
vena, ale určitě na jejich postupné dokončení dojde. Zpracovány jsou projekty re-
konstrukce chodníku a parkoviště, i v nebezpečné zóně největší křižovatky v obci.
Není dořešen převod bývalého vojenského skladu do majetku obce. V jeho uskuteč-
nění věříme, neboť jedinou snahou o tento převod bylo zajištění pracovních míst, to-
lik potřebných našim občanům. Také jedna budova uprostřed obce, shodou okolností
obecní, si zaslouží novou omítku — i hasiči, jejichž práce si nesmírně vážíme, se na
ni, po rekonstrukci dolní místnosti, mohou těšit. Odkanalizování velké části obce
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není konečnou — zbývající části (zejména ta směrem k Nošovicím) je součástí odka-
nalizování „velkého celku” a bude se ucházet o dotaci z fondu ISPA. Přetrvávají pro-
blémy s dešťovou kanalizací, jako nezbytně nutná se jeví její celková rekonstrukce.

Ne, zdaleka to nejsou všechny problémy, které by měly být řešeny — když ne
včera, tak jistě dnes a zítra — mohou se naskytnout další. Dovolím si poděkovat
všem vám, kteří se podíleli na jejich řešení, kterým nebylo lhostejné pozorovat ne-
dostatky a závady jen zdálky, ale dokázali jste přijít, poradit, pomoci problém vyře-
šit. Za vše vám patří osobní poděkování s přáním, nechť vám aktivita zůstane a vy-
drží i v dalších letech. Milan Stypka, starosta obce

Informace obecního úfiadu k prÛbûhu voleb do Senátu âR
a zastupitelstva obce

Volby do Senátu ČR se konají:
v pátek 25. října 2002 od 14 do 22 hodin a
v sobotu 26. října 2002 od 8 do 14 hodin.
Obec je opět rozdělena do 2 volebních okrsků.
Volební okrsek č. 1 pro domy č. p. 1 — 557 má volební místnost v obřadní síni

obecního úřadu.
Volební okrsek č. 2 pro domy č. p. 558 — 937 má volební místnost v Základní

škole Dobrá (vchod od hlavní silnice).

Volby do zastupitelstva obce, případně druhé kolo voleb do Senátu ČR
proběhne:

v pátek 1. 11. 2002 od 14 do 22 hodin a
v sobotu 2. 11.2002 od 8 do 14 hodin
Volební okrsky a místnosti budou zachovány tak, jak při prvním kole voleb do

Senátu ČR.

Voličský průkaz pro volby do Senátu ČR budou vydávány pouze voličům zapsa-
ným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a nemohou
se zúčastnit ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu. Volební průkazy budou
vydávány nejdříve 15 dnů před dnem voleb.

Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občan-
ství ČR, proto si nezapomeňte k hlasování sebou vzít platný doklad totožnosti, tj.
platný občanský průkaz, platný cestovní, diplomatický nebo služební pas ČR nebo
cestovní průkaz.

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do
volební místnosti, může požádat obecní úřad (tel. č. 558 641 491 a 558 641 313 )
o hlasování do přenosné volební schránky. Milan Stypka, starosta obce

Upozornûní Finanãního úfiadu ve Fr˘dku–Místku
Vlastníci nemovitostí, kterým skončilo osvobození rodinného domu od daně

z nemovitosti z důvodu změny systému vytápění přechodem z pevných paliv na vy-
tápění plynem nebo elektřinou, ať se dostaví na Finanční úřad k vyplnění dílčího
daňového přiznání k dani z nemovitosti na rok 2003, do konce ledna 2003.

Peníze odeslány správn˘m smûrem 
Rada obce si je dobře vědoma situace, která nastala po letošních povodních na

většině území Čech a části Moravy a která si vyžádala a jistě ještě vyžádá mnoho mi-
liónů k tomu, aby se do postižených oblastí znovu navrátil běžný životní rytmus,

2



3

aby se lidé co nejrychleji srovnali s pohromami, které jim vodní živel způsobil. Rov-
něž mnozí občané naší obce neváhali a reagovali velmi spontánně. Přinášeli jste hy-
gienické potřeby, balenou vodu, šatstvo, hračky aj. — pochopitelně nechyběly ani
finanční prostředky. Tyto — po důkladném zvážení — byly předisponovány v cel-
kové výši 45 600 Kč na účet obce Zálezlice (277 43 Zálezlice — střední Čechy).

Děkujeme.

Pasování prvÀáãkÛ v Z· Dobrá
Již po šesté proběhne na naší škole malá slavnost pro nejmenší školáčky.
Dne 24. 10. 2002 v 16 hodin se na vás, milí rodiče, babičky a dědečkové, těší no-

vopečení prvňáčkové s paní učitelkou Mgr. Jiřinou Zachníkovou. Společně se žáky
z vyšších ročníků jsme pro vás připravili hezký program, pro prvňáčky dárečky a pro
dospělé zcela jistě nezapomenutelný zážitek.

Ekologie nám není cizí
V letošním školním roce jsme se na naší základní škole rozhodli, že se aktivně za-

pojíme do programu environmentálního vzdělávání a výchovy. Tento pojem vlastně
nahrazuje pojem ekologická výchova.

Každý měsíc se naši žáci zapojí do různých projektů, programů a aktivit v rámci
vyučování i mimo, které se budou týkat výchovy dětí k poznávání přírody a ke
správnému vztahu k životnímu prostředí.

V září se rozjely projekty v rámci Projektu Občan, které se úzce dotýkají životního
prostředí v naší obci Dobrá i v okolních obcích, také projekty ekologického sdružení
Tereza — např. Les ve škole, škola v lese, pokračuje projekt Odpady a jeho třídění,
sponzorství nad naší chráněnkyní — opičkou Hope v zoo Ostrava a péče o živý kou-
tek přírody (želvy, rybičky a andulky).

V říjnu se věnujeme tématu Živočichové kolem nás.
Environmentální výchova by se měla vyučovat nejen v hodinách přírodopisu, ale

podle tématu zaměření může být zařazena i do dalších předmětů 1. a 2. stupně ZŠ
v Dobré. Nezbytná je spolupráce se všemi pedagogickými pracovníky, ale také
s ekology, s pracovníky CHKO, Lesů ČR a Svazu ochránců přírody.

Mgr. K. Lysková, koordinátor pro environmentální výchovu

Do nemocnice bez obav
Když se řekne „nemocnice”, většina z nás si vzpomene na zasmušilé doktory v bí-

lých pláštích, spěchající sestry, zašedlé zdi se studenými modrými kachličkami
a především nějakou nemoc nebo zranění, které nás do nemocnice přivedlo.

Děti ZŠ v Dobré ze třídy 3. A a 5. C však měly možnost se na vlastní oči přesvěd-
čit, že jejich případný pobyt v nemocnici nemusí být vždy nutně spojen jen s ne-
příjemnými prožitky. Tuto novou zkušenost jim umožnila exkurze na nové dětské
oddělení nemocnice ve Frýdku–Místku.

Již při vstupu jsme poznali, že nejde o obyčejnou nemocnici. Přivítaly nás chodby
plné obrázků, pokoje laděné do různých barev působí veselým dojmem. Koberce
s dětskými motivy zútulňují několik heren, kde si mladší pacienti mohou hrát s ne-
přeberným množstvím hraček a starší mohou využít tělocvičného nářadí k relaxaci
či počítačovou učebnu ke vzdělávání. Dlouhé večery si děti také zpestřují sledová-
ním televize, která je spolu s videopřehrávačem součástí každého pokoje.

Avšak o zpříjemnění pobytu se kromě špičkového technického vybavení stará
především velmi ochotný a usměvavý personál. Sestřička, která nás provázela, uká-
zala dětem ordinace a sesterny vybavené novým nábytkem a ochotně odpovídala
na jejich všetečné otázky. Paní doktorka vyšetřila ultrazvukem našeho kamaráda



s bolavým bříškem. Všichni jsme viděli, že takové vyšetření vůbec nebolí a my se ho
nemusíme bát. Kdyby se však mezi námi vyskytl velký strašpytel, může s ním čas
v nemocnici trávit také jeden z rodičů.

Na konci prohlídky jsme nemocné děti potěšili sladkostmi a drobnými dárečky,
aby se rychle uzdravily. Avšak i naše děti byly odměněny za jejich pozornost a zví-
davost pěknou omalovánkou a do školy se vracely s vědomím, že nemocnice se bát
nemusí. Ludmila Mrkvová, Lenka Nováková, třídní učitelky

Informaãní centrum ‰koly zahájilo ãinnost
Srdcem, mozkem a centrem každé vzdělávací instituce je informační centrum,

počítačová učebna či knihovna.
Je všeobecně známo, že úloh na vyhledávání informací činí prozatím dětem

značné problémy. Naše škola chce připravit své žáky pro budoucí život, tedy na si-
tuace, se kterými se budou setkávat v osobním a občanském životě a v zaměstnání.

Projekt k vytvoření informačního centra sloužícího ke vzdělávání žáků a peda-
gogů a časem i občanů obce Dobrá vytvořil tým pedagogů v závěru školního roku.
Na podzim tohoto roku se podařilo zrealizovat 1. etapu INFOCENTRA ZŠ DOBRÁ.

Kromě práce, zaujetí, tvůrčích myšlenek a nápadů bylo pochopitelně zapotřebí
i finančních prostředků. Rozpočet školy již tak napjatý nebylo možné zatěžovat. Na
řadu přišla tedy osobní jednání s místními podnikateli, kterým bychom chtěli také
touto cestou poděkovat. Jedná se o firmy „Uzenářství Carbol”, firmu paní V. Polá-
kové, firmu FOTO — Žurek, firmu pana S.Horáka, lékárnu paní RNDr. V. Růžičkové
a firmu KESS, která letos vybavila školní jídelnu konvektomatem. Za příspěvky jsme
pořídili knihy, stolky pod počítače, rodiče z klubu rodičů zakoupili speciální tabuli.

Informační centrum bylo přispěním pana Ing. A. Gryžboně, člena Rady obce
Dobrá vybaveno 4 počítači, které jsme za symbolickou částku odkoupili od SME a.s.
Ostrava. V infocentru tedy žáci i učitelé najdou soustředěné jak knižní tituly, tak
i počítače a informační zdroje na CD romech. Škola zakoupila systém na vedení evi-
dence knih CLAVIUS, na kterém si žáci mohou sami vyhledávat, zda příslušný titul
v infocentru naleznou či ne.

Slavností otevření proběhlo za přítomnosti starosty obce Dobrá Mgr. Milana
Stypky v pondělí 21. 10. 2002. Od úterka již slouží k výuce a volnému času žáků. Ro-
diče i širokou veřejnost rádi přivítáme v informačním centru školy v Den otevře-
ných dveří, který plánujeme na začátek února 2003.

Mgr. Eva Nováková, ředitelka školy a Mgr. Dana Kalníková, ved. Infocentra

Základní organizace KSČM Dobrá zve občany na akci, která proběhne v Ha-
sičské zbrojnici v Dobré dne 29. 10. 2002 v 18 hodin. Proběhne beseda s kandidáty
na poslance do obecního zastupitelstva za KSČM. Občané budou seznámeni s ná-
vrhem Volebního programu KSČM na léta 2002—2006.

Také Sdružení nezávislých kandidátů s názvem „Občané pro občany” vás
hodlá pobavit a zároveň také oslovit. Vzhledem k tomu, že sportovní i kulturní akce
již v rámci předvolební kampaně uskutečněny byly nebo teprve budou, rozhodli
jsme se pro méně tradiční řešení — srdečně zveme všechny občany se zájmem
o historii, současnost i budoucnost naší obce, aby neváhali a přišli se podívat na
vpravdě nebývalé události, které byly zachyceny na filmový pás a které měly a mají
jistým způsobem významné místo v dějinách naší obce. Jen díky panu Petru Bez-
děkovi vám budeme moci představit poválečné události, projdeme se minulostí ne-
dávnou (oslava vzniku železniční trati Frýdek–Místek—Český Těšín), vzpomeneme
na převratný rok 1989, kruté povodně v roce 1997.
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A co by to byla za akce bez občerstvení? I to bude zajištěno, stejně jako výstava
plastikových modelů letadel pana Vladislava Blahuty, rovněž je připraven prostor
pro prodiskutování volebního programu s našimi kandidáty. Proto — dospělí, ne-
váhejte, vezměte své děti nebo vnuky a přijďte „ochutnat” zase něco jiného. Jste sr-
dečně zváni v neděli 27. října 2002 do 1. patra budovy staré základní školy (vchod
od hlavní cesty). Těšíme se na vás ve dvou promítacích blocích — od 15 do 17 ho-
din a od 17 do 19 hodin. Nepromarněte šanci vidět na vlastní oči akce a lidi, na které
jste už téměř zapomněli. Srdečně zve Sdružení nezávislých kandidátů „Občané pro
občany”. Milan Stypka

Program klubu dÛchodcÛ — seniorÛ na listopad a prosinec 2002
6. 11. – středa Výšlap do Dobratic a okolí s posezením v rest. U koníčků.

Odjezd vlakem v 11.38 hod. Zároveň prodej vstupenek do divadla.
20. 11. – středa Podzimní vycházka okolo naší obce.

Sraz u potravin pana Matery ve 13 hod
24. 11. – neděle Divadelní představení opery Hubička.

Odjezd v 16 hodin z parkoviště u kostela 
4. 12. – středa Výroční schůze seniorů s pohoštěním. Začátek ve 14 h na Spartě.

Informace o programu divadla v prosinci a o přípravě večírku v lednu 2003
27. 12. – pátek Tradiční vycházka na Skalici. Sraz u nádraží ČD ve 13 hodin.

Výbor klubu důchodců–seniorů Marie Carbolová

Změny ordinace DS Dobrá — MUDr. Kučerová
29. 10. 2002 úterý 7.30—9.00 h. Poradna pro kojence odpadá

30. 10. 2002 středa 14.30—16.00 h.
31. 10. 2002 čtvrtek 7.30—11.00 h.
1. 11. 2002 pátek 7.30—12.00 h.

Obvodní lékař MUDr. Petr Moravec oznamuje, že v úterý 29.10.2002 a ve středu
30. 10. 2002 nebude ordinovat z důvodu dovolené. Zastupovat bude MUDr. Ulman.

Okresní pojišťovna Frýdek–Místek, Na Poříčí 3208, tel. č. 558 621 650 informuje

O SLEVÁCH PRO POJIŠTĚNCE VZP.
V rámci rozšíření programu péče o pojištěnce VZP ČR v oblasti oční optiky byla

uzavřena smlouva s obchodní skupinou FOKUS optik, a. s. a FOKUS v. o. s. o sle-
vách, které budou poskytovány pojištěncům VZP ČR na následující péči a doplň-
kové služby ve všech prodejnách v rámci ČR. Jedná se o:

a) slevu ve výši 10 % při koupi dioptrických a slunečních brýlí,
b) slevu 10 % na všechny druhy skel (vč. multifokálních) a veškerého optického

zboží (dalekohledy, lupy) ze sortimentu prodejny,
c) slevu 10 % na kontaktní čočky a roztoky,
d) slevu 10 % na služby spojené s vyšetřením zraku a aplikací kontaktních čoček,

včetně periodických kontrol nositelů.
Prodejny FOKUS jsou od října 2002 opatřeny na viditelném místě samolepkou

s logem VZP a informací o slevě. Prodejny v okrese Frýdek–Místek:
Malé náměstí 98, 738 02 Frýdek–Místek, tel. č. 558 647 764
Koperníka 1158, 739 61 Třinec, tel. č. 558 330 138
Všeobecná zdravotní pojišťovna dále informuje, že v rámci programu péče o po-

jištěnce VZP ČR v oblasti ortodoncie bude dětem ve věku 10—19 let poskytnut přís-
pěvek na úhradu fixního ortodontického aparátu
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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

Příspěvek z fondu prevence bude poskytován pojištěncům VZP ČR prostřednic-
tvím jednotlivých okresních pojišťoven na základě předložení dokladu o zaplacení.
Výše příspěvku je stanovena v závislosti na délce doby nepřetržitého pojištění dítěte
u VZP ČR. V případě, že byl fixní ortodontický aparát aplikován v období od 1. 9.
2002 do 31. 12. 2002, požádejte o příspěvek.

âeskomoravská stavební spofiitelna, a. s.
pro velký zájem o finanční produkty rozšiřujeme tým
spolupracovníků.
Zajímá vás samostatná a dynamická práce s lidmi?
Očekáváte za nadprůměrné výkony také nadprůměrné příjmy?
Chcete pracovat s vyhledávaným finančním produktem?
Vyhovuje vám volná pracovní doba? Hledáte jistotu a perspek-
tivu? Máte zájem získat ještě něco navíc? Ano?
Pak jste na správné adrese!

Právě s Liškou se prosadíte!
Kontakt: paní Nedorostová,
obchodní vedoucí, tel. č. 777 586 538.

Ceník a podmínky odbûru svaãin na mûsíc LISTOPAD 2002
Mléčné svačiny (8 dní):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kč/ks 40 Kč
Svačinky jako od maminky (21 dní):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 Kč/ks 157,50 Kč
Můžete si rovněž zvolit kombinaci s mléčnými svačinkami.

Podmínky odběru svačin:
Placení svačin — bude probíhat posledních pět pracovních dnů před začátkem no-
vého měsíce. Dodržujte prosím tyto termíny z důvodu hladkého provozu.

Odhlášky — mléčné svačiny nelze odhlásit
— odhlášky „Svačinky jako od maminky” — možno odhlásit den předem do 10 ho-
din nebo každý aktuální den mezi 6.—7. hodinou přímo ve výrobně. — Tel. č. na od-
hlášky 604 118 128.

Nevyzvednuté svačiny — svačiny, které si nevyzvednete do 11.40 hod. (do 4. pře-
stávky) daného dne, budeme považovat za propadlé. Dle hygienických podmínek je
nesmíme skladovat.
Děkuji za pochopení S pozdravem Dalibor Sklář, provozovatel bufetu

Hledám podnájem 1 místnosti v rodinném domě v Dobré u nějaké starší paní
z důvodu nutnosti vystěhování se ze současného bydliště. Jedná se o dobu

prozatímní. V případě kladné reakce podejte informaci na OÚ Dobrá,
tel.č. 558 641 313, 558 641 491


