
Jednání zastupitelstva obce Dobrá probûhne
ve stfiedu 5. listopadu 2003 v 17.00 hodin

v budově obecního úřadu v Dobré — obřadní síni.

Program jednání:

01. Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu.
02. Volba člena rady obce.
03. Darování pozemku parc.č. 193.
04. Zpráva kontrolního výboru.
05. Prodej parcel.č. 1320/30 a 1320/41 k. ú. Dobrá.
06. Leasingová smlouva – školní kuchyně.
07. Změna nájemníků v Obecním bytovém domě.
08. Rozpočtové opatření č. 3.
09. Odměny neuvolněným členům ZO.
10. Vojenský objekt – převod.
11. Různé.
12. Zpráva návrhové komise.
13. Diskuse.
14. Závěr. 

Oznámení Ministerstva vnitra
Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, oddělení občanských prů-

kazů a cestovních dokladů občanů, poštovní přihrádka 21/SC, 170 34 Praha 7
informuje občany o osvobození od správního poplatku za výměnu ob-
čanských průkazů.

Aby nedošlo k přetížení příslušných pracovišť koncem roku 2005 a občané
mohli žádat o výměnu občanských průkazů již nyní, je výměna občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů s předpokládaným termínem ukončení
jejich platnosti dnem 31. 12. 2005, osvobozena od správních poplatků
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Policie âeské republiky obvodní oddûlení Dobrá informuje
o bezpečnostní situaci v obci Dobrá za měsíc červenec a srpen 2003.
V měsíci červenci a srpnu 2003 bylo v obci Dobrá zdejším obvodním oddě-

lením evidováno celkem 13 přestupků, kdy se jednalo ve třech případech o krá-
dež a to pohonných hmot z čerpací stanice Unicorn–Oil s.r.o., finanční hoto-
vosti z prodejny a dokladů, ve třech případech o úmyslné poškození cizího ma-
jetku, ve dvou případech o narušování občanského soužití verbálním vyhrožo-
váním, ve čtyřech případech o fyzické napadení mezi občany a v jednom pří-
padě o jízdu osobním automobilem ve stavu vylučujícím způsobilost, kdy bylo
řidiči naměřeno 3,25 promile alkoholu v krvi. Bylo celkem projednáno 207 pře-
stupků v blokovém řízení.

V obci došlo v červenci a srpnu k jedenácti dopravním nehodám, které si vy-
žádaly čtyři lehké zranění a hmotnou škodou 2 630 000 Kč.

V měsíci červenci a srpnu bylo šetřeno celkem 16 trestných činů a to 6´ krá-
dež vloupáním do osobního vozidla, krádež telefonního automatu, krádeže
vloupáním do skladu firmy na staveništi obchvatu, do novinového stánku
a unimobuňky, bylo zaznamenáno poškození mechanismu závory přes řeku
Morávku, tři podvody, pobodání nožem občanky Vietnamu a jeden případ
sprejerství, a to poškození fasády prodejny potravin.

Několik účinných rad, jak si nejlépe ochránit svůj majetek.
Závěsy – pevně a bezpečně uchyceny jak v rámu, tak i v křídle. Po sesazení

obou částí musí umožňovat snadný otočný či kyvný pohyb okenního křídla
— konstruovány a zabezpečeny tak, aby křídla v uzavřeném prostoru či

mírně pootevřeném stavu nešla vysadit či vypáčit 
Okenní překlady a parapety – vyzděny či vybetonovány až k rámu, aby ne-

vznikla mezera mezi zdí a oknem
Okenní křídla – celá konstrukce musí být pevná v krutu, jinak při pohybu

okna může sklo prasknout. Pokud má okno velkou plochu, je rozumné dělit
jeho konstrukci svislými sloupci nebo vodorovnými poutci. V konstrukci oken
jsou pevně uchyceny druhé poloviny závěsů, které musí odolat páčení.

Uzávěry a kování – hlavně u přízemních oken kvalitní a bezpečné. Nelze
používat jednoduché jazýčky, obrtlíky a zástrče, které lze po rozbití skleněné
výplně velmi lehce překonat. Bezpečnost oken podstatně zvyšují uzamyka-
telné uzávěry a kliky (a to i větracích ploch).

Okenice – používají se hlavně u rekreačních objektů (např. na chatách, cha-
lupách, kůlnách, hospodářských budovách apod.)

— lze je doplnit o uzamykací prvky
Mříže – mohou být pevné nebo nůžkové. Pevné jsou vhodné zejména na za-

jištění skelních či garážových okének a pro větrací nebo násypové otvory budov.
Nůžkové se dají velice lehce shrnovat a jejich instalace je vhodná zejména na
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lodžie. U mříží jsou důležitými prvky – odolnost materiálu, nerozebíratelnost
konstrukce, ukotvení, velikost ok a průřez materiálu.

Rolety – nemají obecně takovou bezpečnostní důležitost jako mříže. Existují
však rolety vyrobené např. z polycarbonátovou výplní, které odolávají násilí. Je-
jich navýhodou je nutnost doplnění o uzamykací element.

Luxferové výplně – Při stavbě je nutno jednotlivé vrstvy luxferů prokládat
kovovými tyčemi (vodorovně i svisle), které jsou pevně ukotvené ve zdi, čímž se
vytvoří jakási vnitřní mříž zpevňující luxferové zdivo.

Balkónové okna a dveře – majitelé objektů jim nevěnují takovou pozornost
jako vstupním dveřím, což je hlavně u přízemních balkonů dost riskantní . Pro
jejich zajištění platí totéž co pro okna. Zvýšení bezpečnosti lze dosáhnout in-
stalováním uzamykacího systému klika – klika nebo knoflík – klika s bezpeč-
nostní cylindrickou vložkou.

Shrnutí – k zamezení rozbití okenního skla je možné instalovat bezpeč-
nostní folie, vrstvené nebo polykarbonátové sklo. Doplňkem je instalace mříží
nebo rolet. Dojde-li již k překonání skleněné výplně—rozbití skla, osvědčuje se
jako ochrana proti otevření uzávěrů instalace uzamykatelných uzávěrů a klik.
Dále je možné zodolnění okna nebo balkonových dveří pomoci doplňkového
zámku.

Proti vypáčení okna a vysazení z pantů je nejlepší ochranou bytelná kon-
strukce oken a křídel a zabezpečení pantů jako u dveří. Ostratní stavební bez-
pečnostní prvky oken můžeme jen těžko ovlivnit, pokud ovšem nebudujeme
objekt vlastními silami nebo se nepodílíme na před projektové přípravě stavby.

Správně vybrané a instalované mechanické zábranné prostředky mimo za-
jištění majetku přinášejí i větší pocit bezpečí. Vhodně investované finanční
prostředky vztažné k míře ohrožení majetku a správně uzavřená pojistná
smlouva podstatně sníží rizika ztráty majetku.

Za obvodní oddělení policie ČR kpt.Bc. Radan Filip

Dne 1. září 2003 zasedala do školní lavice třídy 1. B Zá-
kladní školy v Raškovicích i malá občanka Dobré —
Anička Bayerová. Přestože uběhl pouhý měsíc, Anička již
zná některá písmenka, počítá do pěti, maluje, zpívá, a co
je hlavní, její veškerou školní činnost provází radost a na-
dšení. Aniččin handicap vyžaduje stálou asistenci další
osoby, ale s dopomocí se účastní všech činností v kolek-
tivu dětí i kurzu plavání. Její přítomnost je neoddiskuto-
vatelným přínosem i pro dalších 18 spolužáků, kteří se
předbíhají „kdo Aničce pomůže".

Školská integrace – tedy možnost začlenění postiženého dítěte do kolektivu
běžné školní třídy vyžaduje nejen obětavé rodiče, chápavý personál školy, ale



i pochopení široké veřejnosti. Proto Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem
přispěli k tomu, aby Anička Bayerová mohla prožívat všechny radosti malého
školáka, patří velký dík.

Mgr. Radmila Kohutová, třídní učitelka
Stanislava Černá, osobní asistentka

Zápisky z cesty za poznáním
Jedinečná příležitost nahlédnout alespoň částečně do systému anglického škol-

ství a srovnat ho s naším českým se naskytla ve dnech 11.—17. října tohoto roku 46
učitelům našeho kraje. Mezi těmito šťastnými mohlo být, díky iniciativě paní ředi-
telky Mgr. Evy Novákové, také nás pět učitelek ZŠ Dobrá (Bc. L. Bařinová, Mgr. M.
Turoňová, L. Nováková, Mgr. R. Šamajová, Mgr. J. Vávrová).

Vyrazily jsme na sice krátkou, zato ale programově nabitou a tudíž náročnou ce-
stu do Anglie. Cílem této vzdělávací akce bylo navštívit některé anglické školy
a v rámci možností i některá známá místa v blízkosti těchto škol. Podařilo se nám
prohlédnout si školy soukromé (s opravdu vysokým školným) i školy státní. Na-
skytla se nám tak jedinečná možnost porovnat tyto dva typy škol a musíme přiznat,
že v obou případech jsme se opravdu nestačily divit! Zatímco téměř pohádkově na
nás působily prostory, vybavení a chování dětí soukromých škol, pravým opakem
byla prohlídka běžné anglické základní školy, ze které naše výprava téměř prchala
s heslem „kdo nevidí, neuvěří". Díky této návštěvě jsme se utvrdily, že přece jen
naše české školy na tom nejsou tak špatně. I přes finanční problémy, které naše
školy stále více sužují, různé změny a reformy, kterými naše školství nepřetřžitě
prochází. Byla to opravdu úžasná zkušenost, díky které jsme si potvrdily, že nejen
luxusní vybavení znamená dobrou školu. Vizitkou každé školy je také její uprave-
nost, čistota, výzdoba a v neposlední řadě i chování žáků! 

Mezi návštěvami těchto škol jsme doslova „proběhly" Londýn (přesněji řečeno
střed Londýna), katedrálu v Canterbury, nádherný a velice rozsáhlý zámek Windsor,
alespoň na chvíli jsme stanuly na nultý poledník v Greenwichi a v Shakespearově
rodišti Stratfordu jsme se vyfotily u rodného domu tohoto slavného spisovatele.

Odvážely jsme si opravdu širokou paletu dojmů a už cestou zpátky jsme se za-
mýšlely nad propastnými rozdíly mezi školami státními a soukromými a opravdu
nám bylo líto těch dětí, které nemají to štěstí, aby mohly navštěvovat anglickou sou-
kromou školu. Vidět na vlastní oči a osobně zažít je opravdu nesrovnatelně lepší
než-li získávat vědomosti jen teoretickým nastudováním. Všechny nové poznatky
jsou pro nás velice cennou zkušeností, kterou využijeme při své další práci společně
s různými zakoupenými materiály vhodnými pro výuku angličtiny. 

Jaké je tedy naše shrnutí a poznání z této cesty? Chtěli bychom věřit, že i nadále
si naše české státní školy udrží svou úroveň a nebudou se snažit vše přebírat od ji-
ných zahraničních škol a nezapomenou, že slavný „učitel národů" J. A. Komenský
(určitě ne náhodou) pochází právě z naší maličké země! Mgr. Jana Vávrová
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Pasování prvÀáãkÛ
Milé maminky a tatínkové, vážené babičky a dědečkové, srdečně Vás zveme

na tradiční „Pasování prvňáčků", které se bude konat v úterý 4. listopadu v 16
hodin v prostorách školní jídelny.

Na Vaši účast se těší žáci 1. třídy ZŠ Dobrá.

VáÏení obãané, 
chtěli bychom Vás upozornit na pěvecký úspěch Erika Hanuse, žáka naší školy
ZŠ Dobrá, který se zúčastnil hudební soutěže Dorami. Pořad bude vysílán dne
11. 11. 2003 na TV Nova ve 20.55 hod. Mgr. Lenka Májová

PROJEKT „EVROPSK¯ DEN JAZYKÒ"

Den 26. září byl vyhlášen jako „Evropský den jazyků", což se týká hlavně vý-
uky světových jazyků. Na základě tohoto dne proběhl na Základní škole v Dobré
projekt, který se snažil pohlédnout na cizí jazyky nejen z hlediska výuky komu-
nikativních schopností, ale i reálií, různých zajímavostí a historie anglicky mlu-
vících zemí. 

Jak asi každý ví, humor patří k životu a vzaly si ho za své i naše paní ředitelky,
které se , kromě mnoha učitelů a žáků, této akce zúčastnily jako hlavní postavy
dne. Převlékly se totiž do dokonalých a tak věrohodných kostýmů typických
Skotů, Johna a George, že nebyly málem k poznání. V těchto kostýmech pak
navštívily mnoho tříd, kde si s dětmi povídaly o anglické literatuře, jídle, oble-
čení, a samozřejmě i o Skotsku. 

Součástí programu dne bylo také mnoho dalších a pečlivě připravených
akcí, jako například „posezení u čaje", do kterého bylo vtaženo mnoho dětí,
které zde měly své určité zaměstnání, například práce „malých číšníků" rozná-
šejících horký ovocný čaj se sušenkami, „malých kuchařek" připravujících čer-
stvý čaj, a také přednášejících, kteří mezitím, co se podával čaj, poskytovali za-
jímavosti z reálií anglicky mluvících zemí. Během tohoto posezení byly děti
poctěny návštěvou pana starosty obce Dobrá, a samozřejmě při tom nechyběli
ani John s Georgem.

Další pečlivě připravenou akcí byla „ochutnávka švýcarských výrobků",
která byla zaměřena nejen na ochutnávání potravin, ale také na reáliích ně-
mecký mluvících zemí s mnoha poutavými ukázkami. Zde se také zúčastnilo
velké množství dětí, které aktivně spolupracovaly a navzájem si pomáhaly. 

Přestože se v naší škole vyučuje angličtina a němčina jako dva hlavní jazyky,
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nebyly jediné, které byly prezentovány. Dalším zajímavým zpestřením byla to-
tiž hebrejština, která byla představena skupinou dětí pod vedení paní učitelky,
která tento jazyk umí. Tito žáci předvedli několik ukázek různých písmen to-
hoto jazyka, a později i určitých frází. 

V průběhu celého dne probíhaly ještě další drobné scénky, soutěže a promí-
tání, a to vše za pomoci žáků a učitelů této školy. Celkový dojem z tohoto pro-
jektu byl velmi pozitivní a všechny děti, včetně účastnících se žáků, si určitě od-
nesly množství zajímavých informací, které obohatily jejich znalosti o různých
zemích.

V závěru bych chtěla poděkovat všem, kteří se na této akci jakkoli podíleli
a věřím, že i příští rok proběhne úspěšně.

Mgr. Renáta Šamajová

Střední odborné učiliště zemědělské, Frýdek-Místek, Na Hrázi 1449, tel.č.
558 432 525 zahajuje

KURZ PRO V¯KON OBECN¯CH ZEMùDùLSK¯CH âINNOSTÍ.
Absolventi tohoto kurzu splňují předepsanou kvalifikaci pro získání země-

dělských dotací po vstupu České republiky do Evropské unie.

Přihlášky a podrobné informace: sekretariát SOUz – ing. Řezníček (tel.č.:
558 432 525, 603 501 119).

Přihlášení: do 27. října 2003 na sekretariátě SOUz
Zahájení: 29.října 2003 v 10.00 hodin (při minimálně 8 přihlášených)
Ukončení: 8. a 9. dubna 2004

Charitativní spoleãnost ADRA oznamuje,
že s platností od 1. 10. 2003 zaniká sběr charitativní pomoci a činnost společ-
nosti v obci Dobré z důvodu přeplněných skladů věcmi zabavenými při celních
kontrolách.

Případné dotazy Vám rádi zodpoví na pobočce ve Frýdku-Místku na ul. Rad-
niční č. 1242, nebo na tel. č. 558 630 122.

Zmûna ordinace — Dûtské stfiedisko Dobrá
MUDr. Kučerová Iva

27. 10. 2003 pondělí 7.30—9.00 hodin
14. 11. 2003 pátek 9.30—12.00 hodin 
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FOTOATELIÉR „DAMA"
se sídlem v budově obecního úřadu

v Dobré Vás srdečně zve
na fotografování:

občanský průkaz, pas, řidičský průkaz,
různé legitimace, rodinné foto,
dopisnice, tabla, svatební foto

v barevném i hnědém provedení.

Otevírací doba:
pondělí 9.00—16.30 hodin
úterý 9.00—16.30 hodin
středa 9.00—16.30 hodin
čtvrtek 9.00—16.30 hodin
pátek 9.00—16.00 hodin

Telefon: 558 641 313, kl. 15.

Děkuji Vám za Vaši přízeň.
Dana Cveková

VÝKUPNA ODPADOVÝCH
SUROVIN

v Dobré u nádraží oznamuje
občanům, že od 15. října 2003 bude

provozovna otevřena pouze v sobotu,
v době od 9.00 do 12.00 hodin.
Tel.č.: 558 437 486, 606 888 191.

STŘECHY NA KLÍČ – VELČOVSKÝ.
Provedeme veškeré klempířské

a pokrývačské práce. Materiál dodáme
letos a práci zajistíme na jaře roku

2004. Plátce DPH!

Informace na tel. č.:
608 887 079, nebo 558 641 909.

Firma SKANSKA DS a. s. závod 75 Olomouc hledá v obci Dobrá, resp. v jejím
okolí rodinný dům, minimálně 3+1, k dlouhodobému pronájmu, asi na 3 roky.

Kontaktní osoba: Ing. Špaňo, tel.č.: 737 257 063.

Podveãer pro seniory
Kulturní komise srdečně zve na tradiční posezení s programem, hudbou a po-

hoštěním, které se bude konat 21. 11. 2003 v 16.30 hodin v restauraci Obecník.
Těšíme se na Vás.

V‰echny, ktefií dovedou ocenit dobrá vína, zveme na „Ko‰t
vína u krbu",
který se bude konat 21. 11. 2003 v 18.00 hodin v restauraci U Oráče. Degustace bude
probíhat formou komentované ochutnávky kvalitních jihomoravských vín oceně-
ných na celostátních soutěžích a vybraných červených bulharských vín. Cena 140—
170 Kč/osoba (dle počtu účastníků). Maximální počet účastníků — 40, reservace
míst možná na 602 437 133 nebo přímo v restauraci U Oráče.
Zve firma Vinium Princips. 

A nezapomeňte:
ŽIVOT JE PŘÍLIŠ KRÁTKÝ NA TO, ABYCHOM PILI ŠPATNÁ VÍNA.



FIRMA ENESPO, OSTRAVA
— vrata, brány, závory

— pohony včetně dálkového ovládání
— rolety, žaluzie

— sítě proti hmyzu
— centrální vysavače
— plovoucí podlahy

Buničitá 201, 739 32 Vratimov,
fax: 596 733 312,

bezplatná telefonní linka 800/555 558,
e-mail: enespo@enespo.cz,

www.branyvrata.cz

HYPO stavební spořitelna a. s.
NEVÁHEJTE!

Sjednejte smlouvu ještě dnes
a zajistěte si současné výhodné

podmínky
— státní podporu ještě

ve výši 25 %!!
— u nás úrok z vkladu stále

až 4%!!
Podmínky se už brzy změní pod-

statně k horšímu!
— Máte již smlouvu o stav. spoř.?

Nevadí, můžete
uzavřít další s bezkonkurenčním

úročením vkladu až 4 % !!
(v bankách úročení max. 0,8%)

— Nejvýhodnější způsob uložení
Vašich financí!!!

— Při vkladu 1500 Kč/měs.
po 5 letech naspořeno 125 000 Kč;

po 15 letech asi 447 000 Kč! 
— Státní podpora 25% (až 4500 Kč)

— Úrok z úvěru jen 3,9 % nebo 4,9%
(stačí 40% z CČ)

— Nadstandardní spoření
i nadstandardní úvěry. 

— Kontaktujte nás,přijedeme
a poradíme Vám.

Osobní poradci:
R. Bednář + PaedDr. M. Bednářová
Tel.: 558 671 121, mob.:777 161 671 

E–mail: rabem@email.cz

GENERALI 
pojištění bez hranic

Nabízíme Vám výběr z řady asi
50 produktů

Generali, která je od 1/2003 nejv. poj.
v Evropě;

má u nás 170letou tradici a působí ve
více než 50 státech světa. 

❖ ŽIVOTNÍ pojištění ❖
(jsme první v Evropě!)

— možný daňový odpočet
až 12000 Kč/rok.

— výběr z 8 druhů živ. pojištění… 

❖ INVESTIČNÍ živ. poj. (zhodnocení
❖ 7—15% !!)

❖ STAVEBNÍ SPOŘENÍ
❖ (s HYPO st.spoř.)

❖ PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

❖ PROGRAM BYDLENÍ 2000
❖ (kombinace hypotéky a živ. poj.
❖ — Velice výhodné!

❖ ÚRAZOVÉ pojištění 

❖ Pojištění rodinných domů a bytů

❖ Pojištění motorových vozidel

❖ Cestovní pojištění

❖ Poj. průmyslových a podnikatel
❖ ských rizik

❖ Pojištění zemědělství a mnoho
❖ dalších…

Zástupci GENERALI pro okres F-M:
PaedDr. M+R Bednářovi 558 671 121

zavolejte 777 161 671
Těšíme se na Vás! 608/447 265

Zajistím stavební půjčky a hypoteční
úvěry u HVB, Českomoravské

hypotéční banky, Komerční banky,
GECapital.

Informace na tel.č.:
558 671 121, 777 161 671, 608 447 265

PaedDr. M+R. Bednářovi.

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


