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Tvrdíte, že letos nebyla žádná zima?
To si nemyslí skupina dětí z naší mateřské školy. Měly to štěstí, že mohly strávit pět
nádherných zimních dní na lyžařském kurzu na Bílé. (K článku na straně 4.)

Zpravodaj



1. Zahájení

Zastupitelstvo obce Dobrá

1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení:
Ing. Jiří Carbol (KDU—ČSL)
René Křižák (SNK — Nezávislí)

1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu ve složení:
Jiří Březina (SNK—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. Pozemky — umístění poutě
Zastupitelstvo obce Dobrá

3.1. b e r e n a v ě d o m í
nesouhlas vlastníka pozemku parc. č.
1740/4 k.ú. Dobrá u Frýdku–Místku s pro-
dejem obci Dobrá, vlastníkem jsou Milada
a Jaroslav Tvardkovi, Dobrá 22

4. Zpráva o výsledku kontroly — akce
Splašková kanalizace Dobrá — I.
stavba
Zastupitelstvo obce Dobrá

4.1. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o výsledku kontroly skutečností
rozhodných pro stanovení povinnosti od-
vodu 
za porušení rozpočtové kázně, provedené
dle § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších před-
pisů č. j. 162116/06/362980/6746, ze dne
4. 1. 2007

4.2. p o v ě ř u j e
kontrolní výbor provedením kontroly akce
„Splašková kanalizace obce Dobrá“ se za-
měřením na výsledky zprávy o výsledku
kontroly Finančního úřadu ve Frýdku–
Místku ze dne 4. ledna 2007, s termínem
do 30. dubna 2007

4.3. p o v ě ř u j e
starostu obce svoláním jednání Zastupitel-
stva obce Dobrá do 10 dnů od doručení
platebního výměru Finančním úřadem ve
Frýdku–Místku

5. Zpráva investiční komise
Zastupitelstvo obce Dobrá

5.1. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Investiční komise Rady
obce Dobrá ze dne 15. ledna 2007 

5.2. s ch v a l u j e
posunutí termínu zahájení projednávání
změny územního plánu obce Dobrá č. 4,
a to na 1. 7. 2007

6. Různé
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene

Zastupitelstvo obce Dobrá

6.1. s ch v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Severomoravskými vodovody a kanaliza-
cemi Ostrava a.s., zastoupenými Doc. Dr.
Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ře-
ditelem a obcí Dobrá, pro stavbu kanali-
zace realizovanou v rámci stavby „SO 042
— Rekonstrukce kanalizačního sběrače“

6.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy
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U S N E S E N Í
ze 4. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 29. ledna 2007 v 17.00 hodin

budova Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň

Alice Tancerová Ladislav Žurek
starosta obce místostarosta



Další jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne v pondělí 26. 2. 2007 v 17.00
hodin v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň. 

Program jednání: 1. Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
3. Zpráva o kontrole akce „Splašková kanalizace — Dobrá“,
3. platební výměr č. 9/2007 a č. 10/P/2007
4. Různé
5. Zpráva návrhové komise
6. Diskuse
7. Závěr.

Poplatek za pejsky
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 uhradí majitel psa poplatek ve výši 100 Kč

do 30. března 2007 v kanceláři č. 17, u paní Jany Stachové.

Poplatek za odpady
Tento poplatek je splatný v jedné splátce do konce měsíce srpna 2007. Výše po-

platku je stanovena Obecně závaznou vyhláškou Obce Dobrá č. 4/2005 a činí 420
Kč/1 osobu.

Právní služba pro občany obce Dobrá
je zajištěna na středu 7. března 2007, 21. března 2007, 4. dubna 2007 vždy od 16.00
do 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost
čís. 22.

POZVÁNÍ NA OBECNÍ OSLAVY
MEZINÁRODNÍHO DNE ÎEN,

které se uskuteční v pátek dne 9. března v 17 hod.
v tělocvičně Základní školy Dobrá, pod záštitou kulturní

komise rady obce Dobrá.

Program:
1. Vystoupení dětí z mateřské školky.
2. Vystoupení žáků základní školy — pásmo básní
3. a písní
3. Taneční vystoupení klubu Elán Třinec — stand.
3. a latinskoamerické
3. tance
4. Vystoupení žáků ZŠ — scénka
5. Vystoupení sólistů operety Národního divadla
3. moravskoslezského v Ostravě v hudebně zábavném
3. programu „PLES V OPERETĚ“.

Pohoštění zajištěno.

Zve kulturní komise rady obce Dobrá
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Kulturní komise rady obce Dobrá
vás zve

v sobotu 10. března v 16 hod. do sálu hostince Obecník, kde se uskuteční 

S P O L E â E N S K ¯  V E â E R ,  
na kterém vystoupí divadelní spolek „JIRÁSEK“ z Bruzovic.

Program:
❥ Melodie z operet „Děvčátko z kolonie“,„Podskalák“, a „Kolíne, Kolíne“
❥ Slezské tance
❥ Křeslo pro hosta, do kterého usedne STATIS PRUSALIS, zpěvák, skladatel,
❥ zachránce porubského zámku.

Pro omezený počet míst je možno si rezervovat místo za 30 Kč od 27. 2. do 7. 3. na
obecním úřadě u pí Stachové. Tento společenský večer se koná za podpory kulturní
komise rady obce Dobrá.

Zápis dětí do Mateřské školky v Dobré pro školní rok 2007—2008
se uskuteční v úterý 27. března 2007 v budově Mateřské školy v Dobré od 10.00 do
15.00 hodin.

Lyžování se Sluníčkem
Tvrdíte, že letos nebyla žádná zima? To si nemyslí skupina dětí z naší mateřské

školy. Měly to štěstí, že mohly strávit pět nádherných zimních dní na lyžařském
kurzu na Bílé. Toto vyhlášené lyžařské středisko nemá jen zájem o zdatné lyžaře. Již
řadu let se věnuje i výuce lyžování těch nejmenších dětí. Letos poprvé se lyžařského
kurzu pro MŠ zúčastnily i naše děti A tak mohly uniknout z pošmourného deštivého
počasí, které v Dobré v posledních dnech převládalo, do pravého zimního králov-
ství.

Ti nejmenší tří a čtyřletí benjamínci se učili opatrně sjíždět nejen z kopce, ale ke
konci i vyjížděli nahoru na lanovém vleku. Starší děti trénovaly zatáčky a projíždění
brankami, ty nejšikovnější pak křižovaly opravdovou sjezdovku s kotvovým vlekem.
Lyžařský kurz pak ukončily závody, ve kterých dostaly všechny děti diplom a slad-
kou odměnu. O tom, že i ti nejmenší dokážou skvěle reprezentovat naši obec svědčí
i to, že na stupních vítězů v žádné kategorii děti z Dobré nechyběly. 

Děkujeme proto všem lyžařským instruktorům za jejich profesionalitu a trpěli-
vost stejně jako všem maminkám a tatínkům, kteří našli odvahu přihlásit své rato-
lesti na tento lyžařský kurz a těšíme se, až příští rok budeme opět moci vyrazit za
sněhem a lyžováním. Za MŠ Dobrá Taťána Kociánová

TVO¤ÍME VLASTNÍ VZDùLÁVACÍ PROGRAM
Vážení rodiče,
protože máme zájem o dobrou spolupráci školy a rodiny, rádi bychom vás infor-

movali o změnách, které nás v nadcházejícím školním roce čekají.
Doposud měly všechny školy stejný vzdělávací program se stejnou organizací vy-

učování. Od příštího školního roku se začnou základní školy od sebe odlišovat, musí
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totiž vytvořit vlastní koncepci vzdělávání vycházející ze známých podmínek a pro-
středí školy. Výuka podle našeho školního programu nazvaného Dobrá škola — do-
brý start bude probíhat ve školním roce 2007/2008 v 1. a 6. ročníku. Ostatní ročníky
budou pokračovat ve stávajícím programu Základní škola. 

Školní vzdělávací program (ŠVP) zpracovávají učitelé naší školy. Vycházejí z Rám-
cového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který všem školám určuje
normy, co mají žáci v 5. a 9. ročníku umět a jaké mají mít dovednosti. Jakou cestu
škola zvolí, na co bude klást důraz, co bude rozvíjet, je plně v kompetenci školy. Cí-
lem je učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v ži-
votě, to znamená méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní
učení se zaměřením na praxi. 

V našem programu jsme se rozhodli zohlednit tři oblasti, které bychom chtěli
u našich žáků maximálně rozvíjet. 

Značný důraz budeme klást na práci s informačními a komunikačními techno-
logiemi, aby jejich využívání bylo pro absolventy našeho programu běžné. Výpo-
četní technika bude využívána ve všech vyučovacích předmětech na 1. i 2. stupni.
K této výuce máme uzpůsobeny odborné učebny vybavené dataprojektory a počí-
tači připojenými na internet.

Výuka informatiky je zařazena již od 4. ročníku, aby si žáci postupně osvojili a roz-
šířili dovednosti využívání výpočetní techniky, moderních informačních technolo-
gií a splnili důležitý předpoklad pro uplatnění se na trhu práce. Na oblast ICT bude
zaměřena nabídka volitelných předmětů, ale také zájmových útvarů. K výuce infor-
matiky máme k dispozici dvě moderní učebny.

Žáci budou mít přístup k informačním technologiím i ve volném čase, kdy jim
budou zpřístupněna infocentra 1. i 2. stupně . 

Další oblastí, které chceme věnovat nemalou pozornost, je jazyková komuni-
kace. Komunikační dovednosti budeme prohlubovat zejména v českém jazyce, je-
hož hodiny jsme posílili na 1. i 2. stupni. Komunikační dovednost bude však pro-
hlubována i v ostatních předmětech. Chceme, aby žáci byli schopni formulovat své
myšlenky a názory výstižně, souvisle a kultivovaně v mluveném i psaném projevu.

Díky začlenění do EU je nezbytné neustále rozvíjet výuku cizích jazyků. Pro tyto
účely máme k dispozici speciální učebnu vybavenou audiovizuální technikou. Od
1. ročníku nabízíme kroužek anglického jazyka a v nabídce volitelných předmětů je
komunikace v cizích jazycích. Od 7. ročníku jsme povinni nabídnout žákům výuku
druhého cizího jazyka.

Řadu let věnujeme pozornost environmentální (ekologické) výchově. V roce
2005 jsme v nemalé konkurenci ostatních škol získali titul Ekoškola. Tento titul nás
zavazuje k neustálému působení na děti, k vytváření pozitivního vztahu k živé pří-
rodě a k rozvíjení jejich ekologického myšlení a chování. Pro tyto účely využíváme
centrum environmentální výchovy, které je umístěno v prostorách multimediální
učebny přírodopisu a nového venkovního výcvikového areálu. Toto centrum posky-
tuje zázemí pro aktivity zaměřené na ekologickou výchovu a je vybaveno metodic-
kými a výukovými materiály, knihami, výukovými programy a dalšími zajímavými
pomůckami. 

Ekologické vzdělávání podporujeme zařazením volitelného předmětu s ekologic-
kou tématikou a přírodovědného kroužku. Žáci se budou účastnit ekologických
konferencí pořádaných naší školou a výukových programů nabízených ekologic-
kými centry. Kromě toho budou pracovat na ekologických projektech a téma envi-
ronmentální výchovy se bude prolínat řadou vyučovacích předmětů.
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V samotné výuce bude kladen důraz na metody zajímavé a motivující, aby co nej-
větší aktivita byla v hodinách přenesena na děti. Častěji bude zaváděno skupinové
a projektové vyučování, které vede žáky k týmové práci, toleranci, vzájemné pomoci
a snazšímu upevnění vědomostí a dovedností.

Vzhledem ke změnám, které s sebou tento program přináší, je nutno změnit pří-
stup k hodnocení žáků. Nově budou hodnoceny aspekty, které se doposud nehod-
notily, například spolupráce ve skupině, přístup k řešení problému atd. Budeme
sledovat pokrok každého jedince a žáci sami se budou podílet na svém hodnocení.
Na této části programu zatím učitelé intenzivně pracují, diskutují o zásadách a kri-
tériích hodnocení, které budou v novém programu zakotveny.

Školní vzdělávací program bude dokument rozsáhlý. Jeho povinnými částmi jsou:
identifikační údaje, charakteristika školy, charakteristika vzdělávacího programu,
učební plán, učební osnovy, hodnocení žáků a autoevaluace (sebehodnocení)
školy. Vše musí být dokončeno a schváleno do konce školního roku. Víme však, že
podoba tohoto dokumentu se v průběhu jeho ověřování bude zcela jistě měnit. 

Vážení rodiče,
pokud máte dotazy týkající se problematiky školního vzdělávacího programu,

zodpovíme je na e–mailové adrese zsdobra@dobra.cz. V závěru školního roku plá-
nujeme setkání rodičů a vyučujících budoucích 1. a 6. tříd na téma školní vzdělá-
vací program.

Mgr. Radka Otipková, koordinátorka ŠVP 

Základní škola v Dobré informuje…

MÁME MISTRYNI REPUBLIKY V TENISE 
Aneta Dvořáková, žákyně 6. A třídy, zažívala ve dnech 3.—6. února 2007 radostné

chvíle. V těchto dnech se v Praze konal nejvyšší možný turnaj v tenise.
Aneta, členka Beskydského tenisového klubu ve Frýdlantě nad Ostravicí, ve dvou-

hře i čtyřhře obsadila 1. místo a stala se MISTRYNÍ REPUBLIKY.
Udělala velkou radost nejen sobě, ale také své rodině a trenérům, panu M. Ko-

mínkovi a panu P. Dezortovi. Také Základní škola v Dobré a Anetčini spolužáci mají
z jejího úspěchu velkou radost.

INTERVIEW s Anetou
Od kolika let hraješ tenis?
Od šesti let.

Už v šesti jsi unesla raketu?
Ano, váha rakety je podle věku.

Proč sis vybrala právě tenis?
Moje sestra také hrála tenis a patřila ke špičce, ale ze zdravotních důvodů toho

musela nechat.

Hráli i tví rodiče závodně tenis?
Ne, ale podporují mě v tom.

Kolik tenisových raket spotřebuješ ročně?
Víš, kolik taková raketa stojí? Přibližně 5000 Kč. Nemohu si dovolit zacházet s ra-

ketou nešetrně.
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Jak často trénuješ? A kde?
Každý den dvě hodiny. Z Dobratic do Frýdlantu mě vozí můj děda.

Máš nějakého sponzora? 
Mám. Dostávám ročně tři rakety, dvoje boty a batoh.

Jaké dostáváš odměny za výhry?
Diplom, medaili, pohár…

S kým jsi byla v Praze?
S dědou.

Jaký pocit jsi měla, když ses stala vítězkou? A co na to tvůj děda?
Ten pocit se nedá popsat, nebývá tak často — bylo to velice příjemné.
A děda měl slzy v očích.

Kolikrát jsi byla mistrní kraje a kolikrát republiky?
V kraji dvakrát a mistrní republiky poprvé.

Máš mezi tenisty svůj vzor?
Ano. Bratři Mike a Bob Bryanovi a Andy Roddick, z našich je to Tomáš Berdych.
Otázky Anetě kladli spolužáci v hodině českého jazyka, ve slohu.

Popřáli Anetě štěstí, hodně úspěchů, časté výhry a ve škole samé jedničky.
Mgr. Eva Brudíková

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD,
který se konal ve čtvrtek 25. ledna 2007 v základní škole, proběhl velice úspěšně.

Do prvních tříd školního roku 2007/2008 je zapsáno celkem 34 dětí.
Po celou dobu zápisu panovala příjemná atmosféra, o kterou se postaraly paní

učitelky společně s rodiči.
Děti se pochlubily svými dosavadními dovednostmi a vědomostmi a do školy se

těší. Mgr. Eva Brudíková
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
I když letošní zima není bohatá na sněhovou nadílku a mnohé školy z tohoto dů-

vodu lyžařské kurzy ruší, organizátorům a jejich svěřencům se tento letošní výcvi-
kový kurz zdařil.

V pondělí 5. února se 29 žáků ze 7. C a 7. D třídy vypravilo autobusem na chatu
Armaturku ve Starých Hamrech. A všechny čekalo příjemné překvapení.

Odjížděli z Dobré, kde po sněhu nebylo ani památky, a přijeli do krásně zasněžené
krajiny ve Starých Hamrech.

Ubytovali se a hurá na kopec. A nastává rozdělení do družstev. Instruktoři — Mgr.
Květoslava Lysková, paní učitelka Jitka Drabinová a Mgr. Robin Javorek zjišťují ly-
žařské dovednosti a rozdělují žáky do tří družstev.

První družstvo tvoří lyžaři „machři". Pro ně nejsou svahy vůbec žádnou překáž-
kou. Ve druhém družstvu jsou lyžaři „dravci". Jsou odvážní a konkurují prvnímu
družstvu.

Třetí družstvo — družstvo „pilníčků" je sestaveno z „nelyžařů", ze začátečníků.
„Nikdy na lyžích nestáli, ale svojí pílí, talentem a houževnatostí dosáhli toho, že se
už od čtvrtka proháněli na velké sjezdovce spolu s ostatními“, hodnotí výkony druž-
stva paní učitelka Lysková, vedoucí kurzu.

V pátek dopoledne se konají závody ve slalomu a ve sjezdu. Nejlepší lyžaři dostá-
vají diplom a sladkou odměnu. Pět dnů strávených v příjemné zimní přírodě uteklo
jako voda.

„Všechno dobře dopadlo, nedošlo k žádnému většímu zranění“, pochvaluje si
zdravotník

Mgr. Jiří Šmahlík. Také žáci se vracejí spokojeni. 
Nyní už jen vzpomínají na večerní programy, na karneval, na lyžování, ale hlavně

na sníh… Mgr. Eva Brudíková

HUDEBNÍ SOUBOR „RADOST“
Ve druhé polovině července uskutečnil Dětský hudební soubor Radost z Dobré

a okolí pod vedením pana Antonína Hradílka zájezd na Slovensko. V Dunajské
Stredě strávili hudebníci celkem 10 dní. Zájezd byl částečně odměnou všem členům
orchestru, kteří od ledna 2006 absolvovali již 94 vystoupení pro školy, rodiče, obce
i seniory.

Ale na zájezdě v Dunajské Stredě neměly děti jen volno — vystupovaly zde v míst-
ním termálním koupališti po šest dní. Velký ohlas sklidilo každé vystoupení nejen
od Slováků, Maďarů, Němců, ale i od velké části českých turistů. Značným příno-
sem pro děti byla i návštěva Vídně a prohlídka jejich kulturně–historických pamá-
tek. Podobně i celodenní prohlídka staré a nové Bratislavy byla zajímavá.

Díky slovenským přátelům, kteří vydatně pomohli při zajištění ubytování a pro-
gramu zájezdu se děti měly možnost podívat i k vodnímu dílu Gabčíkovo a na krás-
nou přírodu Podunajské nížiny. Počasí všem přálo, koupání na termálním koupa-
lišti bylo velkým požitkem. Rodiče, kteří soubor doprovázeli, velmi pomáhali při or-
ganizacích vystoupení a tak zájezd dopadl dobře.

Mladí muzikanti si opět mohli potvrdit, že čas věnovaný jejich krásnému koníčku
— hudbě, během celého roku, nebyl marný. I když se vždy nechce cvičit na nástroje
a chodit pravidelně do zkoušek, potlesk a obdiv posluchačů za jejich hudební vý-
kony při vystoupeních je pro ně odměnou a povzbuzením k další činnosti. Však má
soubor již sjednáno do konce roku 2006 několik dalších vystoupení, kde mohou na-
bídnout to co umí — hudbou potěšit druhé.
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Z dalších vystoupení souboru v roce 2006:

Dětský hudební soubor RADOST pod vedením pana Antonína Hradílka děkuje
všem sponzorům a příznivcům za přízeň projevenou v uplynulém roce a těší se na
další spolupráci i v roce 2007.

Tímto členové souboru zvou všechny k návštěvě a k seznámení se s programem
souboru každý pátek od 15.30—17.30 hodin v přízemí staré budovy Základní školy. 

Muzikanti souboru RADOST a Antonín Hradílek

Informace âeského statistického úfiadu Ostrava
Český statistický úřad organizuje v roce 2007 v souladu se zákonem č. 89/1995

Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o ži-
votních podmínkách domácností v ČR — SILC 2007 (navazuje na SILC z let 2005
a 2006). Smyslem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním
a ekonomickém postavení českých domácností, o různých typech jejich příjmů,
o nákladech na bydlení a životních podmínkách.

Šetření se uskuteční na území celé ČR v cca 11 600 domácnostech, dle náhodného
výběru. Do výběru pro šetření v našem kraji se dostala též obec Dobrá.

Šetření proběhne v době od 17. února do 29. dubna 2007 prostřednictvím speci-
álně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce,
vydané Samostatným oddělením terénních zjišťování ČSÚ v Ostravě.

Info: Ing. Eva Kramolišová, tel. 595 131 212.

6. 1. Místek, Sadová ul. — senioři
5. 3. Základní škola Dobrá — Den

matek
6. 3. Místek, kino Vlast — Den matek
10. 3. Nižní Lhoty — Den matek, senioři
1. 5. Nošovice, Radegast —

Den otevřených dveří
1. 5. Nošovice, fa Golasovský
1. 5. Místek, sady B. Smetany
1. 5. Dobrá, rest. U Pantlíka
5. 5. Mateřská škola Dobrá —

Den matek
7. 5. Základní škola Dobrá —

Den matek
8. 5. Horní Domaslavice — Den matek
20. 5. Prostějov, Satos — oslavy firmy
28. 5. Vojkovice (Norsko) — oslavy
1. 6. Dobrá, Obecník, předvolební

schůze (J. Carbol)
13. 6. Základní školy Raškovice —

životní jubileum
3. 7. Česká Lípa — senioři
4. 7. Kamenický Šenov — koncert na

náměstí
5. 7. Nový Bor a Sloup v Čechách — 

koncert pro veřejnost

6. 7. Česká Kamenice — koncert
7. 7. Liberec, akvapark — vystoupení

(koupání)
8. 7. Kamenický Šenov — závěrečné

vystoupení
14. 7. Dunajská Streda — koupaliště,

veřejné vystoupení
15. 7. Maďarsko, Padaň — oslavy obce,

2x
16.—23. 7.

Dunajská Streda — koupaliště,
veřejná vystoupení 

29. 7. Vojkovice — oslavy (z Bratislavy)
9. 8. Místek, Dům s pečovatelskou

službou — senioři
26. 8. Frýdlant nad Ostravicí — veřejné

vystoupení v parku
2. 9. Dobrá, Obecník — výročí včelařů
2. 9. Dobrá — otevření sportovního

areálu
9. 9. Kamenický Šenov — 150 let

Uměleckoprůmyslové školy
13. 9. Havířov — senioři
27. 9. Oslavy výročí
29. 9. Obecní úřad Pražmo, Trávný —

senioři



10

Všem příznivcům a partnerům obce Dobrá děkujeme a přejeme šťastný a ús-
pěšný rok 2007.

Zveme všechny na výstavu

„JARO VE STODOLE“
ve dnech 24.—25. března 2007 od 10.00 do 17.00 hodin

CYKLOBAR
Připravili jsme pro vás kraslice, jarní dekorace, keramiku, perníčky, vizovické pe-

čivo a výrobky klientů Charity F–M.
Součástí výstavy bude výtvarná dílna pro děti i dospělé.
Dozvíte se něco o historii perníku a uvidíte, jak se perníčky zdobí.
Děti si mohou vyzdobit vlastní kraslice společně s rodiči.
Na přípravě výstavy se podílí Český zahrádkářský svaz, územní sdružení a provo-

zovatelé Cyklobaru.
Tato výstava je věnována 50. výročí založení Svazu českých zahrádkářů.

TĚŠÍME SE NA VÁS
ŠACHISTÉ V CYKLOBARU

Zveme všechny zájemce o šachovou hru na posezení v Cyklobaru, kde bude
v prostoru jídelny nainstalován šachový stolek.

Alprotel
Config

Dopravní stavby Ostrava
Ekomat

Firma Stanislava Horáka
Firma Žabenský Dobrá

Frýdecká skládka
Hyundai

Ing. Lubor Štěrba
Intaz–int

Kadeřnictví Baďurová Martina
Lesostavby Frýdek–Místek

LM Obuv Mojžíšová
Moural Kopecký a partneři

Motor Lučina
Likérka Kwaczek

Obec Dobrá
Pekárna Milan Hlisnikovský Dobrá

Peva–plast
Plzeňský Prazdroj — pivovar Radegast

Nošovice
PNS a zelenina Slávka Poláková

RS Truck
Sdružení nezávislých kandidátů

Sporting, Ing.Vladimír Hampl

Strabag
Swietelský — stavební společnost

TS Frýdek–Místek
Obec Vojkovice

Večerka Romanidisovi Dobrá
Vodotop Frýdek–Místek

VÚHŽ
Základní škola Dobrá

Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice

20. LEDNA SE KONAL 2. OBECNÍ PLES, KDO PŘIŠEL, TEN NELITOVAL
Svými dárky obohatili tombolu následující partneři obce Dobrá: 
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NAVŠTIVTE PRODEJNU ZDRAVÉ VÝŽIVY
Nabízíme zboží na váhu, výběr z 50 druhů: ananas, mango, banán, 

brusinky — výborné na ledviny a močové cesty,
zázvor — na průdušky, za akční cenu 18 Kč/10 dkg,

hrušky, papája,
ořechy: kešu, mandle, vlašské, lískové, para, pistácie, arašídy nesolené.

Ovoce a oříšky obalované v jogurtu, karobu, mléčné čokoládě.
Pikantní oříšky: japonská směs, ďábelské oříšky,

wasabi (oříšky obalené v křenu).
Slunečnice v barevné čokoládě a mnoho dalších druhů.

Dále nabízíme: velký výběr čajů (200 druhů), jak bylinné, zelené, ovocné,
tak i černé.

Směsi: čistící, relaxační, energetické, hubnoucí.
Čaje a směsi lze zakoupit v dárkovém balení, sypané i porcované.

✧
Dárkové zboží: keramické hrníčky, misky, nádoby na zelí,

proutěné košíky a další.
Zhotovíme dárkový balíček (koš) dle vašeho přání a výběru.

✧
V nabídce máme i skvělá vína.

Z červených odrůd: Modrý portugal, Frankovka, Svatovavřinecké, Savignon 
Bílá vína: výborný Tramín, Rulandské, Veltlínské zelené, Műller a další. 

Naši prodejnu najdete v budově Obecního úřadu v Dobré

FOTOATELIÉR DAMA, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí
si vás dovoluje pozvat k návštěvě

za účelem pořízení fotografií k různým příležitostem:
na veškeré legitimace, na maturitní tabla, svatební, dětí,

reportážní, individuální, skupinové, reklamní, letecké
Otevřeno denně pondělí, úterý, středa, čtvrtek 9.00—16.30 hodin

Pátek 9.00—16.00 hodin
Mimo provozní dobu na objednávku.

Telefon 558 412 312 nebo 558 636 279 * mobil 737 968 041

Autoškola JISKRA, Jiří Kreuziger
Nabízí možnost získání řidičského průkazu občanům přímo v Dobré,
v učebně autoškoly v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí,

vždy v úterý a čtvrtek od 15.00—16.30 hodin
Informace na telefonu: 603 442 920, 608 122 522 nebo 558 627 500.



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 23. března 2007. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

KADEŘNICTVÍ TREND, Soni Carbolové
Si vás dovoluje seznámit se svými službami:

PRODLUŽOVÁNÍ, ZHUŠŤOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ VLASŮ
ČESÁNÍ SVATEBNÍCH I SPOLEČENSKÝCH ÚČESŮ.

Najdete mne:
Místek, Malé náměstí 102, u tržnice, v 1. patře nad restaurací Sklep – můza.

Informace a objednávky na tel. č. 777 953 030.

Stavební firma přijme zručného pracovníka ve věku do 40 let z Dobré,
na stavební výškové práce. Info na tel.č. 603 744 364.

KERAK–KOMPT spol. s r. o., velkoobchod a maloobchod
obklady, dlažby, sanitární keramika, akrylátové vany, sprchové kouty,

tmely, spárovací hmoty, vodovodní baterie.
Prodejna KERAK–KOMPT ve Vyšních Lhotách pro vás připravila

na měsíc únor akční slevy až 50% na vybrané druhy keramických
obkladů a dlažeb. Akce proběhne až do vyprodání zásob.

Informace na telefonu: prodejna 558 431 605, 602 190 377.
Rozvoz zakoupeného zboží je zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu Vladimír Mládek


