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Fotografie z vítání občánků (k článku na straně 6), z první diskotéky na
ledě (strana 5), z dětského karnevalu v naší mateřské škole (strana 13) a z
návštěvy z polských Pielgrymowic (strana 6), která si přišla prohlédnout
naši školu.
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USNESENÍ
z 28. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27. ledna 2010 v 16.00 hodin

v budově Obecního úřadu Dobrá — zasedací místnost č. 18, 1. poschodí

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá

1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Jan Mališ (KDU–ČSL)

Ing. Jaroslav Kielar (KDU–ČSL)
1.2. určuje
ověřovatele zápisu: Jiří Hofman (ČSSD)

Ing. Ludmila Baranová (Nezávislí)

2. Kontrola 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. Návrh rozpočtu obce Dobrá na rok 2010 
Zastupitelstvo obce Dobrá

3.1.  s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Rozpočet obce Dobrá na rok 2010 s příjmy a výdaji ve výši 56 370,77 tisíc Kč, z toho re-
zerva činí 3,57 tisíc Kč 

4. Schválení návrhu zadání změny ÚP č. 4

Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1.  s ch v a l u j e
změnu v zadání návrhu změny Územního plánu obce Dobrá č. 4. 
ZM 4/61, převést celé pozemky 1740/6, 1712/1 do zóny výroby, za účelem výstavby

sběrného dvora a kompostárny
a
návrh zadání Změny Územního plánu obce Dobrá č. 4

5. Zápis č. 04/2009 z jednání kontrolního výboru, ze dne 18. 11. 2009

Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 04/2009 z jednání kontrolního výboru konaného dne 18. 11. 2009

6. Zápis č.1/2010 z jednání finančního výboru

Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 1/2010 z jednání finančního výboru ze dne 20. 1. 2010

Bc. Alice Tancerová, starosta obce Ladislav Žurek, mistostarosta
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Dobrá — roz‰ífiení spla‰kové kanalizace
Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsme Vás informovali o jednání se zhotovitelem stavby

Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace firmou První KEY-STAV o rozsahu stavby
dle finančních možností obce Dobrá. Dnes je vše již dohodnuto a připravujeme se
na zahájení stavby, která by měla začít, dle klimatických podmínek, 15. března 2010
a k ukončení stavby, při hladkém průběhu, by mělo dojít 15. září 2010. Rovněž jsem
Vám slíbila výčet stok, které se budou realizovat v rámci stavby včetně stok, které
prozatím realizovány nebudou. Výkres se zakreslením stok a jejich označením na-
jdete na nástěnce umístěné v chodbě stavebního úřadu obecního úřadu Dobrá
a pokud jste zapomněli označení stoky, která bude realizována pro vaši nemovitost,
naleznete ji ve smlouvě o připojení, kterou máte s obcí Dobrá uzavřenou. 

Stoky, které se budou realizovat:
AB2 AB10E1 AC24 AJ3
AB10 AB10E2 AC25 AJ3A
AB10A AB10E3 AC28 AJ4
AB10B AB10F AC31 AK
AB10C AB10G AJ AL
AB10D AB10H AJ1 AL1
AB10E AC22 AJ2 AL2

AL3
Stoky, které prozatím nebudou realizovány:
AD AN AC30 BC2 AE1 AM

Žádáme všechny vlastníky nemovitostí v sousedství tras, které jsou vy-
jmenované k realizaci, aby neodkladně zahájili přípravu projektových
dokumentací své kanalizační přípojky. Upozorňujeme všechny vlastníky ne-
movitostí, že po realizaci hlavních kanalizačních stok budou nově položeny ži-
vičné povrchy komunikací a po jejich dokončení, za situace, že si včas nevyvedete
kanalizační přípojku za těleso komunikace, budete realizovat přípojky protla-
kem, což je velice drahé. Obec však bude hájit vložené investice do rekonstrukce
povrchů komunikací. Věřím, že i za současné finanční situace uvolníte ze svého ro-
dinného rozpočtu potřebnou finanční částku na vyvedení kanalizační přípojky za
těleso komunikace. Na další etapu — dobudování přípojky k nemovitostem, máte,
dle uzavřených smluv, jeden rok. 

V současné době stavbyvedoucí firmy První KEY–STAV obchází nemovitosti
v trase realizovaných stok a prověřuje umístění žump a septiků a koordinuje s vlast-
níky jednání s projektanty přípojek. Stavbyvedoucí je pan Petr Blahut, je to občan
naší obce a většinou jej budete znát, v případě pochybností jej požádejte o předlo-
žení občanského průkazu.

V případě, že již máte přípojku projekčně připravenou a chcete uzavřít smlouvu
či dohodu o provedení přípojky ( celé nebo jen část — vyvedení za těleso komuni-
kace), nebo v případě, že potřebujete pomoci s projektováním přípojek, obracejte
se na zástupce zhotovitele, konkrétně na jednoho ze subdodavatelů zástupce firmy
OK Stavofinal Morava:

je to pan Libor Klapeč, tel.č. 603 277 711, e–mail liborson@seznam.cz , a do-
hodněte si termín návštěvy.

Aby jste neměli pochybnosti, zda jednáte se správným člověkem bude pan Klapeč
vybaven pověřením s jeho fotografií a údaji včetně čísla občanského prů-
kazu, který vám na požádání předloží a toto pověření bude podepsáno
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starostou obce v originálu. Kopie pověření může být zfalšována a proto s člo-
věkem, který vám nepředloží originál nejednejte a nevpouštějte jej do
domu.

Určitě jste zaregistrovali, že stavba bude provedena za cca 27 týdnů, což bude
znamenat staveniště téměř v celé dotčené části obce. Sami dobře víte, že nelze ká-
cet les aniž by létaly střísky. Předem vás žádám o toleranci a shovívavost s do-
časně zhoršenými životními podmínkami včetně omezení průjezdnosti komuni-
kací do doby položení definitivního živičného povrchu. Před a v průběhu stavby
bude zhotovitelem určena osoba pro řešení všech problémů a nejasností, její jméno
a kontakt bude zveřejněn v příštím vydání zpravodaje. Po celou dobu stavby vám
budu osobně k dispozici na tel. čísle 736 614 716 ( Alice Tancerová, starosta) k řešení
všech nastalých problémů. V případě mé nepřítomnosti mne bude zastupovat pan
místostarosta Ladislav Žurek, kontaktní tel. 736 614 715. 

Pevně věřím, že tolik očekávanou dostavbu splaškové kanalizace všichni přeži-
jeme ve zdraví. Zástupci obce a zhotovitele stavby se budou snažit o co nejhladší
průběh, ale není nebe bez mráčku a občas se problém může vyskytnout. Snad jich
bude co možná nejméně! Bc. Alice Tancerová, starosta

Obec Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace — rady stavebního úřadu 
K zajištění příslušného povolení ke stavbě kanalizační přípojky od hlavního řádu

po napojení k rodinnému domu je pro stavebníky důležité, aby se informovali na
stavební úřadě v Dobré o umístění hlavních stok které jsou evidovány pod čísly.
Tato informace byla doručena před více jak rokem budoucím stavebníkům poš-
tovní službou. Na skladě uvedeného znaku vám bude vedoucím referentem staveb-
ního úřadu Ing. Robertem Valentou vyhledána požadovaná kanalizační stoka a pře-
dány potřebné informace pro vyřízení. Ve většině případů se jedná o územní sou-
hlas k umístění kanalizační přípojky. Žádost je umístěna na chodbě stavebního
úřadu — „Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“, ke které ža-
datel připojí projektovou dokumentaci, kterou tvoří situační náčrt podle katastrální
mapy s vyznačením umístění přípojky vzhledem k hranicím parcel polohám staveb,
technickou zprávu popisující navrhovaný objekt, stavební nebo montážní výkresy
specifikující navrhovanou stavbu. Každé řízení na stavebním úřadě je řešené indi-
viduálně, podle polohy připojované stavby a mohou na základě konzultace po vás
být vyžadovány další doklady, např. vyjádření správců sítí atd. 

Obec uspěla v žádosti o dotaci, aneb dočkáme se zcela nového parku
V loňském roce v měsíci květnu obec Dobrá podala dvě žádosti o dotaci do Regi-

onálního operačního programu Moravskoslezsko — program rozvoje venkova. Jed-
nalo se o stejný program, ze kterého jsme realizovali společenský multifunkční sál
nad základní školou. První žádost byla na opravu sociálních zařízení v základní
škole a druhá na revitalizaci veřejného prostranství — park v Dobré. Třetí žádost po-
daná z naší obce, kterou však obec nezpracovávala, byla podána Římskokatolickou
farností Dobrá s projektem na opravu kostela. Téměř rok jsme čekali na výsledky
květnové výzvy a opět můžeme slavit! Regionální rada podpořila náš projekt „Revi-
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talizace veřejného prostranství — park v Dobré“ částkou 7 938 666,35 Kč, což činí
92,5 % z celkových způsobilých výdajů. Obci zbývá dofinancovat zbylých 7,5 %, tedy
částku cca 700 tis. Kč. Další dva zmiňované projekty podpořeny nebyly, co se týká
našeho projektu, nehodláme se vzdát a očekáváme další výzvu a do té doby máme
spoustu času na konzultace k odstranění nedostatků, pro které jsme nedosáhli po-
třebného bodového ohodnocení. Jak znám našeho pana faráře, bude činit totéž.

Park v Dobré v průběhu letošního roku dozná zásadních změn a to zejména díky
finanční podpoře evropských fondů. V přípravné fázi, kterou jste jistě všichni po-
střehli, byl odstraněn plot oddělující park od farské zahrady a došlo ke skácení sta-
rých ovocných stromů. Po dohodě s Římskokatolickou farností Dobrá a vyřešení
majetkových náležitostí se prostranství parku o farskou zahradu zvětší a okolí na-
šeho kostela, který tvoří dominantu středu obce, dozná výrazných estetických
změn. Budou zbudovány nové chodníky, instalovány lavičky a odpadkové koše, te-
rénní nerovnost se přímo nabízí k využití na odpočinkové plochy a sedací zídky. Ne-
vhodné rostliny a staré a nemocné stromy budou odstraněny a nahrazeny vhod-
nými okrasnými stromy, keři a všelijakými rostlinami. Tato úprava se bude dotýkat
rovněž zeleně před základní školou. 

Nejen evropské a obecní finance pomáhají zlepšit estetický vzhled centra obce,
ale také uvědomělí občané, kteří své vlastní finance investovali do obce. Jistě jste
nezapomněli, že se pan Stanislav Horák finančně zasadil o nový chodník kolem
kostela včetně nových kamenných sloupků plotu, které jen čekají na osazení okras-
nými řetězy, finanční náklady na tyto aktivity činily cca 700 tis. Kč. Obec v tomto
konkrétním případě pomohla více méně symbolicky, částkou 100 tis. Kč. Rovněž
pan Jan Matera nečekal na to, až obec postaví kanalizaci a zajistí finance na opravu
chodníků a svým nákladem cca 250 tis. Kč chodník před samoobsluhou a řeznic-
tvím „Matera“ zrekonstruoval, a to bez jakékoliv finanční účasti obce Dobrá. Děku-
jeme! 

Ani obec nechce zůstat pozadu a stále hledáme možnosti financování oprav zbý-
vajících chodníků po realizaci stavby splaškové kanalizace v centru obce a svépo-
mocí chceme v letošním roce upravit veřejné prostranství před obecním úřadem.
Na opravu chodníků kolem úřadu však finance nemáme, chceme však vhodnou vý-
sadbou křovin a rostlin veřejné prostranství zkrášlit. Hlavním iniciátorem je naše
paní zahradnice Pavla Michalíková a techničtí pracovníci obce včetně veřejně pro-
spěšných pracovníků z úřadu práce. 

Než si však půjdeme poprvé odpočinout do revitalizovaného parku, čeká nás
spousta práce. V současné době doplňujeme podklady pro uzavření smlouvy s ROP
a připravujeme vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby a stavební dozor. 

S chutí do práce! Bc. Alice Tancerová, starosta

První diskotéka na ledě
Zatažené nebe a stále padající sníh, takové bylo probuzení do sobotního rána 13.

února. Předpověď počasí se rozcházela a nikdo nevěděl, zda bude pršet nebo ještě
hustěji sněžit, jedno bylo zcela jisté, že ledová plocha vydrží. Realizační team v do-
poledních hodinách odhrnoval sníh z ledové plochy na multifunkčním hřišti, navá-
žel potřebný materiál a jenom na chvíli se odskočilo domů dát teplou polévku do
bříška a uvařit várnici čaje a od 13.00 hod probíhal další boj se sněhem. Před 15.
hodinou byla ledová plocha připravena, začala hrát hudba, ve várnici čaj jako od
babičky čekal na první návštěvníky. A než jsme se nadáli, začaly proudit davy dětí
s rodiči a další děti a další rodiče a babičky s vnoučátky a už nebylo nikde k hnutí.
Ledovou plochou kroužily a své bruslařské umění předváděly děti všech věkových
kategorií, hudební hity známých skupin přímo vybízely k pohybu. Rodiče nejprve
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váhali, zda se mohou k dětem přidat, nakonec nevydrželi, nazuli brusle a hurá mezi
své ratolesti! Pro všechny byly připraveny sladkosti a teplý čaj a pro čekající rodiče
a prarodiče byl čajíček doplněn „šťávičkou“ a všem chutnal! 

„Dobrý nápad a velice vydařená akce“, bylo slyšet z úst dětí i doprovodu,“kdyby
se takhle bruslilo každý týden, vůbec bychom se nezlobili“. Úderem 17. hodiny se
však nekončilo, jak bylo původně v plánu, protože ledová plocha nebyla přes aktivní
mládež vůbec vidět. Vložili jsme další cédéčko, uvařili další várku čaje a dětská „tor-
péda“ jela vesele dál! 

Znavení a promrzlí organizátoři a neúnavná mládež zavelela k odchodu domů až
v 19.hodin a to na základě telefonických urgencí svých rodičů. 

Poděkování patří manželům Romanidisovým a paní RNDr. Růžičkové z lékárny
Zdraví, díky kterým bylo veškeré občerstvení zcela zdarma ( i šťávička do čaje). Or-
ganizačně akci připravili a provozně zajistili Eva a Petr Prčíkovi a moje maličkost.
Všem děkujeme! Bc. Alice Tancerová

Vítání nových občánků obce Dobrá
„Když narodí se maličký,
dar vidění má pod víčky,
dar slyšení má v něžném oušku,
dar doteku má v prstíčkách.
Dar chuti pozná v prvním doušku,
dar vůně v prvních kytičkách.
Maminko, ty k těm darům v krátku,
dar řeči přidáš nemluvňátku.“
Obřadní síň zaplněná šťastnými rodiči a hrdými prarodiči, naše malá budoucnost

si povídá v bezpečné náruči maminek. Je sobota 6. února a my jsme přivítali naše
malé radosti za občánky obce Dobrá. Byli to Dominik Nikl, Martin Šturc, Karolína
Krátká, Šimon Szcurek, Matěj Rojíček, Gréta Švecová a Barbora Kohutová. Než si
rodiče převzali z rukou zástupkyně České spořitelny certifikát v hodnotě 1000 Kč,
věnovaný obcí Dobrá, kytičku a gratulace, dovolila jsem si dítě na malou chviličku
„vypůjčit“, přivonět a pomazlit se s ním, udělat fotografie na památku a když se dítě
začalo zlobit, rychle jsem jej vracela trpělivým rodičům. 

Všem maličkým přejeme do života hodně zdraví a štěstí a rodičům ještě mnoho
tak krásných a zdravých dětí a samozřejmě hodně trpělivosti!

Bc. Alice Tancerová, starosta

Navazujeme další přeshraniční přátelství
Počátkem ledna jsme se starosty obcí Dobratice, panem Antonínem Šigutem,

a starostou obce Raškovice, panem Jiřím Blahutou , jakožto zástupci Sdružení obcí
povodí Morávky navštívili polskou obec Pielgrymowice, která je součásti gminy
Pawlowice. Obec leží cca 50 km od Českého Těšína. Ve čtvrtek 4. února k nám zaví-
tala delegace z Pielgrymowic a kromě prohlídky obce a školy, nám polští přátelé při-
vezli konkrétní nabídku spolupráce, která by měla být zejména na sportovním
a vzdělávacím poli. O letošních prázdninách polská strana připravuje projekt, který
má být podpořen evropskými fondy. Bude se jednat o pobytový tábor v Polsku se za-
měřením na anglický jazyk a pohybové aktivity. Tábor bude určen pro děti ve věku
12 let. Z naší strany se předpokládá účast jednoho učitele angličtiny, měl by to být
pan učitel Jan Lörinc a cca 22 dětí. Vedení základní školy se nápad líbil a v současné
době ve škole probíhají jednání s dětmi a rodiči a doufáme, že polská strana získá
potřebné finance a tábor se uskuteční ke spokojenosti všech zúčastněných.

Bc. Alice Tancerová, starosta



Něco málo ze statistiky…
Stalo se již tradicí, a to na váš popud, že zveřejňujeme statistiku účasti na jedná-

ních zastupitelstva obce a rady obce za rok 2009.
V roce 2009 jednalo zastupitelstvo obce Dobrá celkem 9krát:

Bc. Alice Tancerová, starosta

Optimalizace trati OV Kunãice—Fr˘dek–Místek—âesk˘ Tû‰ín
Dne 17. února 2009 byla obci Dobrá doručena žádost o aktualizaci závěrečného

stanoviska pro účely územního řízení k projektové dokumentaci pro územní řízení
v aktuální verzi leden 2010.

Na základě požadavku Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, který citujeme:

„Současná právní úprava neumožňuje trvale připustit překračování hlukových li-
mitů v chráněných venkovních prostorách staveb, byť by bylo prokázáno dodržení
limitů pro vnitřní chráněné prostory. V souladu s ust. § 30 zákona č. 258/2000 Sb.,
je vlastník dráhy povinen zajistit nepřekročení hlukových limitů ve všech chráně-
ných prostorech definovaných v odst. 3 citovaného paragrafu — nejen technickými,
ale i organizačními a dalšími opatřeními. Předkládaná dokumentace pro územní ří-
zení tedy není v souladu s požadavky ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a § 11
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.“, musela být projektová dokumentace přepracovaná
v aktuální verzi, která tvoří přílohu žádosti.

Změny projektové dokumentace v katastru obce Dobrá se týkají následujících
stavebních objektů: 

7
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1. SO 14–33–10 protihluková stěny v km 116,093 — 116,568 vpravo — prodloužení
oproti původnímu řešení o 64 m ve směru na F–M

2. SO 14–17–01 — železniční svršek trati F–M — Dobrá
SO 15–17–01.1 železniční svršek v osobním nádraží Dobrá
SO 15–17–02  železniční svršek v nákladním nádraží (část Nošovice)
— v rámci stavebních objektů železničního svršku budou v hlavní koleji a v ně-
kterých úsecích instalovány kolejnicové absorbéry — pryžové bokovnice na sto-
jinu kolejnice

3. SO 15–33–50 IPO — stavební objekt individuálních protihlukových opatření (vý-
měna oken) byl zrušen.

Vlastník dráhy je povinen zajistit nepřekročení hlukových limitů ve všech chráně-
ných prostorech. Toto bude dosaženo technickými, organizačními a dalšími opat-
řeními. Jinými slovy hluk musí být ošetřen co nejblíže místa vzniku tak, aby hlukové
limity byly splněny i ve vnějším chráněném prostoru. Dle těchto požadavků byla
přepracována hluková studie. Ochrana proti hluku bude provedena tlumícím opat-
řením přímo na kolejnici (pryžové bokovnice) a realizací protihlukových stěn. Za-
pracováním těchto opatření bylo dosaženo splnění platných akustických limitů pro
denní i noční dobu v celém rozsahu stavby. Dle platné legislativy, na jejichž strikt-
ním výkladu a dodržení Krajská hygienická stanice trvá, není výměna oken považo-
vána za relevantní protihlukové opatření. Výměna oken tak není vyvolanou inves-
ticí stavby. Investor — Správa železniční dopravní cesty s. o., jako státní instituce
hospodařící s veřejnými finančními prostředky pod dohledem kontrolních orgánů
musí od původně navržené výměny oken upustit.

Ing. Petr Jemenka, hlavní inženýr projektu, Moravia Consult Olomouc a.s.

Své připomínky zasílejte na adresu: MCO a.s., Legionářská 8, 772 00 Olomouc
nebo je osobně doručte do 15. března 2010 do 17.00 hod na podatelnu obecního
úřadu a my zajistíme jejich odeslání následující den. Aktuální verze projektové do-
kumentace je k nahlédnutí v kanceláři starosty v pracovní době obecního úřadu.

Bc. Alice Tancerová, starosta

Upozornění
Žádáme všechny spoluobčany, aby neodstavovali vozidla na komunikacích,
neboť tímto znemožňují provádění zimní údržby. Na komunikacích, kde bu-
dou vozidla odstavena, nebude prohrnování sněhu prováděno.

ČEPS a.s., Elektrárenská 774/5, Praha 10 prostřednictvím zmocněné společnosti
Jan Harenčák, Kočí 174, Kočí, IČ 68266316

U p o z o r ň u j e vlastníky a uživatele pozemků
na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24 odst. 3 písm. G) zá-
kona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energe-
tických odvětvích o změně některých zákonů ( energetický zákon):

Společnost ČEPS a.s., je vlastníkem a provozovatelem vedení zvlášť a velmi vyso-
kého napětí. Současně se vznikem těchto vedení k nim byla zřízena i ochranná
pásma, která mají charakter oprávnění k cizím nemovitostem. Podle výše citova-
ného zákona tato práva svědčí společnosti ČEPS a.s.

Podle ustanovení § 46 výše uvedeného zákona je ochranné pásmo souvislý pro-
stor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po
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obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí
od krajního vodiče vedení na obě strany, u napětí 220 kV 15 (20) m, 400 kV 20
(25) m (v závorce platné normy pro vedení vystavěná do r. 1994, viz. § 98 EZ).

Energetický zákon zakazuje vlastníkům v ochranném pásmu nadzemního ve-
dení nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Katastrálním územím obce Dobrá prochází vedení přenosové soustavy o jmeno-
vitém napětí 220 kV a 400 kV označené V 699,404.

Podle § 24 odst. 3 písm. g) žádáme vlastníky či uživatele pozemků, aby odstra-
nili a oklestili stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které ohrožují jeho
bezpečný a spolehlivý provoz.

Zveřejněním tohoto „Upozornění“ zajišťuje ČEPS a.s. svoji povinnost vyplývající
ze zákona č. 458/2000 Sb..

Odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů musí být prove-
deno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů proveďte v období vegetačního
klidu v termínu do 28. února 2010.

Současně oznamujeme, že v termínu (15. ledna—15. února 2010) vyhledávají
vlastníky pozemků, na kterých se ochranné pásmo nachází, zástupci společnosti
pověřené ČEPS a. s. a projednají rozsah a způsob odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové
soustavy. S ohledem na všechny okolnosti chceme být nápomocni těm vlastníkům,
kteří nemají možnost vadný stav urychleně napravit. S ohledem na závažnost této
věci bude o dohodnutém postupu pořízena písemná dohoda.

Práce budou provedeny podle obchodní smlouvy, jejich provedení obstará spo-
lečnost (zhotovitel), která byla vybrána na základě výsledků výběrového řízení
podle zákona č. 199/1994 Sb., a která mimo jiné prokázala potřebná oprávnění
k provádění takovýchto prací.

Termín dokončení prací 31. 3. 2010.
Oprávněnou osobou je Jan Harenčák, bytem Kočí 174, 538 01 Kočí, tel. 606 310 999

( e-mail: jan.harencak@seznam.cz), kterého, prosím, kontaktujte v případě potřeby
usměrnění prací a při jednáních s vlastníky dotčených pozemků.

Za ČEPS a.s. Jan Harenčák, oprávněná osoba 

Právní poradna pro občany obce Dobrá bude i roce 2010 probíhat
vždy první středu v měsíci, tj.:
3. 3. 2010, 7. 4. 2010, 5. 5. 2010, 2. 6. 2010 vždy od 16.00 hodin v budově Obecního
úřadu Dobrá, 1. posch., dveře č. 18. Tato právní poradna je pro občany obce zdarma.

Oznámení
Z důvodu špatného stavu 13 ks líp a 1 ks smrku nacházejících se na hřišti SPARTA

a 2 ks smrku za obecním úřadem Dobrá, bylo dne 12.2.2010 vydáno Rozhodnutí č.j.
967/2009—246/Ří a č.j. 1170/2009—246/Ří o pokácení těchto dřevin a to v době ve-
getačního klidu, tj. do konce března 2010.

Vyzýváme občany, kteří mají zájem o provedení kácení stromů, aby kontaktovali
Obecní úřad v Dobré na tel. č. 558 412 304 paní Markétu Řízkovou a to nejpozději
do 28.2.2010.

Pokácení stromů si případní zájemci zajistí odbornou firmou na vlastní náklady
za odběr dřeva z těchto stromů. 
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ZÁKLADNÍ ·KOLA DOBRÁ INFORMUJE…
Sportem proti drogám

V rámci protidrogové prevence a rizi-
kového chování se dne 22. ledna 2010
v naší škole uskutečnil turnaj v přehazo-
vané. Byl určen žákům 5.—9. ročníku.
I když byl turnaj v pátek v odpoledních
hodinách, zúčastnilo se ho 70 žáků. 

První místo si vybojovali žáci 9.
A třídy — Filip Bařina, Lucie Csápai-
ová, Kristýna Gulyásová, David Klimša,
Romana Křenková a Tomáš Zářický.

Druhé místo získali žáci 7. B a 6.
A třídy, na třetím místě skončili žáci 9.
B třídy.

Všem sportovcům blahopřejeme, di-
vákům děkujeme za pěknou atmosféru.

Poděkování patří také organizátorům
této akce, Mgr. Marku Veselkovi a Mgr.
Jiřímu Šmahlíkovi a paní učitelce Mgr.
Markétě Turoňové za vykonávání peda-
gogického dozoru nad žáky.

Velký dík patří Klubu rodičů při ZŠ
Dobrá za poskytnutí finančních pro-
středků na odměny. Mgr. Eva Brudíková

Recitační přehlídka
V úterý 26. ledna 2010 se v novém

multifunkčním sále představilo s bás-
němi našich i světových autorů 57 reci-
tátorů, z toho 30 z 1. stupně a 27 z 2.
stupně ZŠ. Soutěžilo se v 5 kategoriích,
takže se představili žáci z 1.—9. ročníku.

Vlastní přehlídku zahájila působivým
tanečním vystoupením děvčata z 5.
A třídy — Nikola Balogová a Dominika
Opělová.

Všichni přednášející žáci byli velmi
dobře připraveni, přesvědčivě zvládli
zpaměti své texty, a tak porota to ne-
měla jednoduché.

Z každé kategorie vybrala 3 nejlepší
a 15 recitátorů postupuje do obvodního
kola. 

Výkony přednášejících 0., I. a II. kate-
gorie, tj. žáků 1.—5. ročníku, hodnotila
porota ve složení: Mgr. Eva Brudíková,
Mgr. Markéta Turoňová a Mgr. Jiřina
Zachníková. 
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Do obvodního kola postupují tito žáci:
Daniel Legut a Tereza Šnajdrová z 1. A, Daniel Klika z 1. B, Tereza Hlawiczková

a Lenka Žurková z 2. A, Zuzana Fellerová ze 3. A, Margareta Baranová a Renata Ka-
rásková ze 4. A, Barbora Bednárková z 5. B třídy.

III. a IV. kategorii, tj. žáky 6.—9. ročníku, hodnotila porota, kterou tvořily Mgr. Eva
Brudíková, Mgr. Eva Nováková a paní učitelka Elli Staníková ze ZUŠ ve
Frýdku–Místku.

Šest nejlepších postupuje do obvodního kola:
Martin Kantor a Lenka Turoňová ze 6. B, Simona Pěchníková ze 7. C, Miloslav

Bečka z 8. A, Tereza Nytrová z 8. C a Kristýna Zajoncová z 9. A třídy.
Tito recitátoři budou v obvodním kole, které se uskuteční v naší škole 16. února

2010, soutěžit se dvěma texty.
Cílem recitační přehlídky bylo nejen naučit se text zpaměti, ale také vyzkoušet si

stát na jevišti před obecenstvem. Hodnotili jsme také navázání kontaktu s poslu-
chači, vhodné oblečení jednotlivých recitátorů, správný a hlasitý přednes ...

Nové prostředí multifunkčního sálu přímo nabádalo všechny zúčastněné ke kul-
turnímu vystupování a vhodnému chování. Atmosféra po celé dopoledne byla
velmi příjemná a pohodová.

Všichni vystupující byli odměněni pochvalnými listy a sladkostmi, nejlepší z nich
diplomy a věcnými cenami. Finanční prostředky poskytl Klub rodičů při ZŠ Dobrá
— děkujeme. Mgr. Eva Brudíková, organizátorka recitační přehlídky

Zápis dětí do 1. tříd aneb
Kočičky a pejskové vítali
budoucí prvňáčky

Letošní zápis dětí do prvních tříd,
který se konal 26. ledna 2010, probíhal
v duchu kouzelné knížky Josefa Čapka
Povídání o pejskovi a kočičce.

Hned při vstupu do 1. poschodí, kde
se zápis odvíjel, se dětí ujaly kočičky
a pejskové — žákyně a žáci z 5. A třídy,
takže strach, tréma a úzkost se brzy vy-
tratily... Nejprve se děti se svými rodiči
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zastavovaly ve třídách s interak-
tivní tabulí, kde si mohly ledacos
vyzkoušet, a pak už navštěvovaly
jednotlivá stanoviště, na kterých
předváděly, co dokáží a co už
zvládnou .... „Sušily“ se na žebři-
nách, „pekly“ dort, „zašívaly“ pej-
skovi kalhoty, „uklízely a myly“
podlahu. Přitom předváděly svoji
obratnost, šikovnost, poznávaly
barvy, geometrické tvary, počí-
taly... 

A pak už se dětí ujaly usměvavé
a vlídné paní učitelky a věnovaly
se jim ve svých třídách. 

Domů si děti pro vzpomínku na svůj „velký“ den ve škole odnášely upomínkové
předměty — kočičku a pejska, které vyrobila paní učitelka Mgr. Jaroslava Matyskie-
wiczová. 

Celkem bylo zapsáno 44 dětí, budoucích žáků prvních tříd.
Mgr. Eva Brudíková, Mgr. Lenka Nováková 

ZIMA V NA·Í M· aneb AË JE MRÁZ âI ZIMA,
V NA·Í ·KOLCE JE VÎDY PRIMA

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
„PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA…“ — tato dětmi velmi oblíbená koleda se ve

čtvrtek 17. prosince odpoledne ozývala snad ze všech tříd naší MŠ.
V tento den totiž probíhalo již tradiční „Vánoční posezení s rodiči.“ Děti si spo-

lečně s p. učitelkami přichystaly ve svých třídách pro rodiče i prarodiče překvapení
např. v podobě dramatizace známých pohádek, přednášely se mnohdy humorné
vánoční básničky, zpívaly se písničky a hlavně bylo slyšet znít vánoční koledy. 

Po vystoupení dětí se dali do práce také maminky, tatínkové, babičky i dědečkové,
kteří společně s dětmi vyráběli vánoční svícny nebo malovali vánoční ozdoby. Tato
jejich společná dílka si pak také mohli odnést domů.

Doslova „sladkou tečkou“ a odměnou pro všechny bylo společné ochutnávání vá-
nočního cukroví. Cukroví napekly děti společně s p. učitelkami, ale také spousta
maminek i babiček se pochlubila svým pekařským uměním.

Myslíme si, že se akce opět povedla a všichni jsme si odnášeli do svých domovů
vánoční atmosféru pohody, klidu a radosti.

„POJĎTE S NÁMI SÁŇKOVAT!“
Zval veliký plakát na spojovací chodbě naší MŠ již od prvních lednových dnů.
A jelikož sněhová nadílka byla a je bohatá, vydali se ti, kteří neradi dlouho vyspá-

vají, v sobotu dopoledne na nejbližší kopec v naší vesnici, aby si zde užili zimních
radovánek. 

Děti společně se svými rodiči sáňkovaly, bobovaly, ty nejodvážnější také lyžovaly. 
Doprovod jim dělaly p. učitelky ze třídy Včeličky.
Rodiče si se svými ratolestmi zařádili na sněhu, užili si chvíle oddechu a určitě

všem dvojnásob chutnal sobotní oběd.
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NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1. TŘÍDÁCH ZŠ
Ještě před zápisem našich předškoláků do školy jsme se vydali společně se podí-

vat na jejich starší kamarády — školáky, co všechno se již od září naučili.
A školáci se opravdu měli čím pochlubit. Nejprve nám předvedli své čtenářské

umění, při němž se přesvědčili, zda je naši předškoláci opravdu poslouchají.
Naši předškoláci si mohli vyzkoušet, jak se sedí v opravdové školní lavici.
Prvňáčci nám také ukázali své vlastnoručně vyrobené a vyzdobené hrníčky, které

se jim opravdu moc povedly, dali rovněž předškolákům nahlédnout do svých knížek
i sešitů. Na závěr ještě vybraní žáčci obou 1. tříd zahráli dětem společně divadlo
„O třech medvědech,“ které také sklidilo zasloužený potlesk.

Naši předškoláci na oplátku školákům zazpívali, přednesli básničky a předali dá-
rečky v podobě barevných záložek, které jim ve školce vyrobili.

Snad to bylo pro všechny obohacující a příjemné dopoledne, alespoň pro naše
předškoláky zcela určitě.

„HALÓ PANE KARNEVALE, RAČTE DÁLE, RAČTE DÁLE…“
A tak se děti naší MŠ konečně dočkaly, neboť nadešel den všemi dětmi dlouho

očekávaný — den našeho karnevalu, který jako každoročně probíhal v prostorách
tělocvičny ZŠ. 29. ledna

Děti přicházely společně se svými rodiči a často i prarodiči a začaly se objevovat
první karnevalové masky v podobě princezen, čarodějnic, Karkulek, baletek, břiš-
ních tanečnic či berušek — v těchto maskách se nám představily děvčata. Chlapci
se nám předvedli např. jako indiáni, vojáci, kovbojové, kouzelníci, čerti, piráti, vod-
níci, byla zde k vidění také spousta nejrůznějších zvířátek.

Letos se o dobrou zábavu všech přítomných postarala paní Lena Freyová se svými
spolupracovníky, kteří kromě hudby a tance připravili také hromadu zajímavých
soutěží a her, do kterých se zapojili společně s dětmi i rodiče.

Na závěr karnevalu proběhla tombola, z níž si každé dítě naší MŠ odneslo malou
pozornost.

Na tomto místě bychom také chtěli poděkovat sponzorům této akce.
Tentokrát jimi byli společnost K+M, spol. s r.o. zastoupená panem Milošem Ko-

čím, dále paní Romanidisová, paní Poláková a paní Pernicová. 

OZNÁMENÍ
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ proběhne v úterý 30. 3. 2010 od 10.30 do 15.30 hodin v bu-

dově MŠ. Tento den bude pojat jako Den otevřených dveří, kdy si rodiče společně se
svými dětmi mohou prohlédnout jednotlivé třídy MŠ. Mgr. D. Dvořáčková
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Poutû a m‰e svaté v roce 2010: 
Farní kostel sv. Jiří Dobrá:

malá pouť — sobota 24. dubna v 8.00 hod. 
velká pouť — neděle 25. dubna v 8.00, 9.15, 10.30 hod.
krmáš — neděle 19. září v 8.00 a 10.30 hod. 
Pouť v Dobré se tradičně koná na svatého Jiří — patrona kostela 24. dubna 2010

— letos tedy 25. dubna 2010.

Filiální kostel sv. Antonína Prašivá: www.ado.cz/poutni/
malá pouť — sobota 12. června v 10.30 hod. a v 17.45 hod.
velká pouť — neděle 13. června v 10.30 hod.
pouť dětí — čtvrtek 1. července v 10.30 hod. Kamenité a Prašivá 
krmáš — neděle 10. října v 10.30 hod. 
ostatní mše sv. — neděle 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8. v 10.30 hod. 
— červenec a srpen — každá středa v 17.45 hod.
— pátek — 31. prosince v 15.00 hod. 

Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty:
malá pouť — pondělí 31. května v 17.45 hod.
velká pouť — neděle 6. června v 10.30 hod.
krmáš — neděle 24. října v 10.30 hod
soboty s nedělní platností — ZČ v 15.45 hod., LČ v 17.45 hod. 

Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě.
P. Bohumil Vícha, farář v Dobré

Zimní soustředění na Hukvaldech je jednou z pevných akcí termínového ka-
lendáře klubu. Letošní proběhlo za příznivého zimního počasí v posledním ledno-
vém týdnu. Zúčastnilo se ho 60 dětí z nichž doberští tvořili téměř polovinu.

V programu byl dvoufázový trénink , každodenní lyžování na sokolské sjezdovce
a navíc večerní společenské zábava. Zkoušky na vyšší stupeň technické odbornosti
juda (kyu) zde složilo 19 dětí. Náročným programem byli dostatečně otestovány
schopnosti jednotlivců i celého kolektivu. Nenašel se žádný uplakánek, i když se zú-
častnilo i několik předškoláků. Pro další podobné akce nabízí klub účast také ostat-
ním dětem z obce, které nejsou členy oddílu juda. Pokud si chtějí zvyšovat fyzickou
kondici a psychickou odolnost. Každá akce je včas prezentována ve zpravodaji a na
nástěnkách klubu.

11. JUDO–BÁL se vydařil k plné spokojenosti organizátorů. V pěkném prostředí
nového multifunkčního sálu nad jídelnou ZŠ se bavilo 140 přátel klubu, kterým hrál
k poslechu i tanci Michal Blažek. Výběrem reprodukované hudby plně uspokojil
všechny přítomné. K příjemné atmosféře významně přispěli paní Dužíková a Hrom-
jáková, které nakrmily a napojily všechny přítomné. Zejména jim patří poděkování za
pomoc při organizaci tradiční akce. Děkujeme také sponzorům. Zejména panu Ho-



15

rákovi a Materovi, řeznictví Carbol, provozovně TOZOS, firmám DIEMA, RADEGAST
a VAE, Beskydské škole létání a dalším, bez kterých by nebylo bohaté tomboly.

Závodní sezóna se úspěšně rozjíždí. Valentýnský turnaj benjamínků v Karviné
byl úspěšný pro nastupující generaci mladých judistů ze školního kroužku v Dobré.
Turnaje se zúčastnilo 8 těchto nejmladších talentů. Medaile si vybojovali Eliška Ku-
bíčková (2), Karolína Kubíčková (2), a Pavel Ivaniuk (3).Na pátém místě skončil po
prohraném semifinále Luděk Kubíček.

Vítězná utkání zaznamenali také další Nikolas Hromiak, Kamil Kisza,Marek Matys-
kiewicz a David Holeček, kteří však na medaile nedosáhli. 

Mezinárodní velká cena Hranic hostila v polovině února přes tisícovku
judistů z několika Evropských zemí. Soutěž která je součástí Českého poháru a kva-
lifikace na mistrovství republiky v kategoriích od žáků po juniory. V první den sou-
těže jsme měli jen zastoupení v mužské části kategorie dorostenců, kde nás repre-
zentovali mistři republiky v kategorii žáků Vít Jerglík a Lukáš Janulek. Trojici doplnil
ještě Vojtěch Bezruč. Pro všechny tři naše zástupce byla soutěž prvním významným
měřením sil v dorostenecké kategorii v náročné mezinárodní konkurenci, což se
podle očekávání trenérky Prőllové projevilo v dosaženém výsledku. Chlapci zde nara-
zili na technicky i fyzicky silné soupeře a poznali co „evropské“ judo umí. Bezruč se
předvedl nesoustředěným výkonem a po technické stránce byl úplně bez fantazie.
I přes první vyhraný zápas byl jeho výkon propadákem. Janulek vyhrál dva zápasy, ale
ve dvou dalších nedokázal udržet vedení. S Polákem a Rakušanem skončil na nedo-
statečné síle a kondiční vytrvalosti. Celkové čtvrté místo může být pro něj povzbuze-
ním. Jerglík, který v domácí žákovské kategorii jen těžko nachází konkurenci, se před-
vedl nevyrovnaným výkonem, který potvrzoval jeho nezkušenost v mnohem nároč-
nější dorostenecké kategorii. Tři vyhrané zápasy v kategorii obsazené 40 závodníky
stačily pouze na 7. místo. Všichni naši zástupci poznali tvrdý boj ve kterém nebyl čas
na mazlení a foukání bebínek. Do budoucna určitě dobrá škola. 

Ani druhý den soutěže žáků a žaček nebyl pro doberské jednoduchý. Chyběla mist-
ryně republiky Adriana Skotalová a také Sabina Braneacová. Lukáš Janulek se v so-
botu zranil a v nedělní soutěži nestartoval. Vít Jerglík nenarazil na lepšího soupeře
a s přehledem žákovskou kategorii vyhrál. Z dalších chlapců předvedl nejvyrovna-
nější výkon Marek Měchura, který obsadil 5. místo a od loňského roku je na něm vi-
dět velké zlepšení. Václav Mališ a Michal Gomola vypadli v základním kole, když
předvedli velmi slabý výkon. Dobrým výkonem se prezentovala Marie Dužíková. Je-
diná dívka ve výpravě poprvé bojovala v kategorii starších žaček a vyhrála 4 zápasy. Ve

finále se zkušenější soupeřkou si po
chybě upadla na kontrachvat. Druhé
místo na tak významné soutěži je určitě
chvályhodný výkon. 

Slovo trenérky: „Celkový výsledek vy-
padá uspokojivě. Mě však mrzí neúčast
juniorek Kesových a Vilčkové, které jsou
stále favoritkami na republikové medaile
a soutěž pro ně byla jednou z mála příle-
žitostí k poměření sil se zahraniční kon-
kurencí. Jen doufám že to není náznak
krize, která by mohla ukončit jejich slib-
nou kariéru.“ Na přelomu roku absolvo-
vala trenérka Prőllová trenérskou stáž
v Atlantě ve Spojených státech, kde byla
společně s krajským trenérem mládeže
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na pozvání českých krajanů působících v amerických klubech juda. Získané zkuše-
nosti by měla využít ve zkvalitnění letošní přípravy svých svěřenců.

První víkend v březnu čeká doberské judisty pořadatelství a účast v soutěži „Pohár
Euroregionu Beskydy. Koncem března výjezd na další významný mezinárodní a kva-
lifikační turnaji v Litoměřicích. 

Kulturní spolek zahajuje fotografickou soutûÏ
V lednu uspořádal Doberský kulturní spolek úspěšný večer  deskových her. Asi tři-

cet účastníků se prostřídalo u mnoha her, mezi nimiž byly Activity II, Osadníci, Poker,
Vlaky, Dostihy a Sázky, Bang i třeba Člověče, nezlob se. Pro úspěch jsme se rozhodli
opakovat akci vždy na konci měsíce v Cyklobaru.

Vyhlašujeme také soutěž amatérských fotografů. Fotografie, nejlépe pořízené
v roce 2010, můžete zasílat na e–mail fotosoutez@dobrakultura.cz, případně je mů-
žete přinést na některou z našich akcí. Své fotografie zařaďte do jedné ze dvou kate-
gorií: „Krajiny a památky v Dobré“ nebo „Život a lidé v Dobré.“ Uzávěrka soutěže je
31. května.

Fotografie budou hodnoceny odbornou porotou, v níž zasedne například i fotograf
časopisu Rock & Pop. Na našich webových stránkách www.dobrakultura.cz spustíme
anketu, prostřednictvím které bude moci i veřejnost vybrat nejzajímavější fotografie.

Vybrané fotografie budou oceněny a následně bychom z nich rádi udělali výstavu
na některém vhodném místě v Dobré. Petr Salamon

POZVÁNÍ NA OBECNÍ OSLAVY MDÎ
Srdečně zveme na oslavy MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN, který se uskuteční v pá-

tek dne 5. března v 16 hod. v novém sále základní školy Dobrá, pod záštitou kulturní
komise rady obce Dobrá. 

PROGRAM: 1. Vystoupení dětí z mateřské školy — 2. Vystoupení žáků základní
školy — 3. Vystoupení STATISE PRUSALISE. — Bohaté pohoštění zajištěno. 

Zve Kulturní komise Rady obce Dobrá 

Vãelafisk˘ areál v Dobré existuje jiÏ celé ãtvrtstoletí
V polovině 80. let 20. století se započalo s výstavbou včelařského areálu na po-

zemku pronajatém Místním národním výborem v Dobré. V roce 1985 byla zakoupena
a na pozemek u řeky Morávky v Dobré přesunuta obytná buňka. Byl také nakoupen
materiál na její obložení a zastřešení a na oplocení areálu. Práce na budování areálu
bylo dost, někteří členové ji vykonávali zdarma v rámci svého volného času, část prací
byla prováděna za úplatu. V roce 1986 došlo k zastřešení buňky a k přípravě oplocení
areálu, v následujícím roce k obložení tří stran buňky, postavení a natření sloupků
plotu, v roce 1988 byla dokončována místnost pro schůze, dohotoven plot a rozpra-
cována elektroinstalace. Práce pokračovaly i nadále, takže v následujícím roce se už
v chatce „VČELA“ mohly začít uskutečňovat schůze výboru. Z mnoha členů doberské
organizace, kteří se na budování tohoto areálu nezištně podíleli, je nutno zmínit pře-
devším dlouholetého jednatele Konráda Špoka, který tuto funkci vykonával v letech
1965 — 2000, dále pak Františka Bujnocha, Jiřího Kološe, Františka Tošenovského,
Oldřicha Blahuta, Miloslava Vojkovského, Vladislava Rusinka, Vladimíra Janka st., Vla-
dimíra Janka ml. či Jana Kajzara. Za ZO včelařů v Dobré Mgr. Petr Juřák
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CHARITA Frýdek–Místek velmi děkuje všem dárcům, koledníkům, vedoucím
kolednických skupinek, zaměstnancům obecních úřadů a kněžím, díky nimž se
v letošním roce podařilo vybrat v Tříkrálové sbírce na Frýdecko–Místecku a Frýd-
lantsku 1 313 119 Kč. Tyto prostředky budou využity při péči o lidi, kteří se ocitli
v tísni . Více o našich projektech naleznete na www.fm.caritas.cz. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2009—2010 v obci Dobrá — 69 958 Kč

Změna ordinační doby — MUDr. Petr Moravec
V úterý dne 16. 3. 2010 se neordinuje.
Naléhavé případy ošetří MUDr. Kareta na Lučině.

Pozvánka
V restauraci na Sýpce je umístěna expozice černobílých fotografií Michala Tvrdého
s názvem: „BESKYDY FLEXARETOU“. Tel.č.737 523 315 — michaltvrdy.webnode.cz 

Nezamûstnan˘ch pfiib˘vá, krize nekonãí, Dobrá není v˘jimkou
Ze statistického přehledu údajů Úřadu práce ve Frýdku-Místku registrovaná neza-

městnanost v okrese v prosinci opět stoupla. Ke konci roku bylo registrováno 10 780
nezaměstnaných. Míra registrované nezaměstnanosti tak dosáhla 9,80 procenta,
v prosinci 2008 přitom činila 5,90 procent.

K vytvoření pravdivého obrazu o nezaměstnanosti je ale nutno vzít k ruce i tabulky
vydané tímto úřadem  jako přílohy. Z nich vyčteme, že lidí bez práce je u nás ve sku-
tečnosti mnohem více. 

Jaké jsou průměrné počty uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti v Dobré
za poslední tři roky?

2007 — 118 osob / 7,80 %; 2008 — 72 osob / 4,66 %; 2009 — 106 osob / 7.25 % 
„Rok, který skončil, byl ve znamení krize. Dnes, více než rok po jejím začátku, se

zdá, že bude hlubší a dlouhodobější, než se čekalo. S dopady globální recese se bu-
deme potýkat celý letošní rok, odeznívat bude pro jednotlivá odvětví a firmy ještě
v roce 2011. Hospodářství se bude stabilizovat na úrovni roku 2009 a nezaměstnanost
se bude pohybovat kolem deseti procent“,uvedl prezident svazu průmyslu Jaroslav Míl.

Podpora nezaměstnanosti by měla být součásti sociální politiky obce, třebaže to
žádný zákon pro obecni samosprávu neukládá. Znalost situace v obci v profesní sku-
pině obyvatel může být velmi užitečné. Například pomoc mladistvím k získání kvali-
fikace před přijetím do prvního zaměstnání, dále poskytnutím vhodných nebytových
prostor s nízkým nebo symbolickým nájemným, zajištěním základního vybavení, po-
moc při stavebních úpravách, atd. 

Jaké jsou alternativy u nás v Dobré? Jednou z nich může být nově vytvořena orga-
nizační struktura obecního úřadu. Ve spolupráci s úřadem práce a místními podni-
kateli by se obec mohla podílet na vypracování obecního programu zaměstnanosti
a možnosti spolupodílet se na dotačních titulech vypsaných pro obce a města Mo-
ravskoslezského kraje k vytváření veřejně prospěšných prací pro rok 2010. V sou-
častné době jsou tak zaměstnání 3 občané. Zadávaní zakázek ve výběrových řízeních,
v souladu se zákonem, zde dávat přednost místním firmám.

A jak se krize odrazí v dalších oblastech lidského života? Na to si musí najit odpo-
věď asi každý sám, ale ve spolupráci s obcí by bylo ji možno alespoň pro některé  čás-
tečně zmírnit. Jiří Kaňok, člen obecního zastupitelstva
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Hledám RD nebo stavební pozemek. Tel. 606 771 177.

Společnost GMP MIX, a. s. Ostrava — Mariánské Hory,
jako největší autorizovaný dealer prodeje a servisu

vozidel Hyundai na Moravě, 
bude v období 1.—31. března 2010 v době od 14.30 do 17.00

nabízet k prodeji osobní automobily Hyundai v areálu nošovické továrny.
Prodejna bude umístěna v reprezentační části personální vrátnice,

vlevo od správní budovy.

Budou nabízeny všechny možnosti koupě vozidla (v hotovosti, na úvěr
nebo leasing), podmínky k sjednání zákonného a havarijního pojištění,

nebo případný výkup vašeho ojetého vozidla jako protiúčet nového.
K předváděcím jízdám budou připraveny automobily s dieslovým

a benzínovým motorem.

Využijte mimořádné možnosti naší nabídky k nezávaznému představení
vozidel zn. Hyundai.

Pro každého z vás máme připravený malý dárek.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Petr Svoboda
vedoucí prodeje

GMP MIX,a.s. tel.: +420 596 619 844
Grmelova 2008 fax: +420 596 612 773 

709 00 Ostrava — Mariánské Hory, e–mail: svoboda@gmpmix.cz
www.hyundaiostrava.cz

Právní záležitosti
projedná a vyřídí s občany a podnikateli každou středu

mezi 16.30—18 hodin v kanceláři v 1. patře Obecního úřadu v Nošovicích
[zelená budova vedle rest. „Radegastův šenk“, v přízemí se nachází „Potraviny“] 

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti občanského, obchodního a rodinného práva

a sepisování listin, žalob, smluv vč. kupních, darovacích, také převody
nemovitostí, věcná břemene apod.

Kdykoliv můžete telefonovat na tel. č. 603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov–Město, Na Fojtství 8

Tel., fax: 596 810 741, mobil: 603 447 219,
e–mail: zoric@atlas.cz

Je vhodné předem zatelefonovat.
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Nabízím pronájem

bytových
jednotek

v obytném domě
v Dobré a ve Frýdku–Místku.

Jedná se o byty
2+1, 3+1, 3+1+lodžie.

Byty a domy jsou po rekonstrukci.

Možnost pronájmu včetně
zařízení bytu.

K bytu je také možnost
si pronajmout garáž.

Kontakt:

603 854 852,
email: alosed@seznam.cz
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Kosmetické služby
Pracovní doba:

Po—pá 8.00—12.00, odpoledne dle objednávek

Mgr. Pavla Konůpková, mobil 606 223 062
Šárka Bystřičanová, mobil 774 353 529

Lifting — nová technika masáže obličeje 
— aktivuje výživu kůže
— zlepšuje krevní oběh, barvu kůže a její dýchání
— odplavuje odpadové látky
— zmírňuje svalovou únavu
— vyhlazuje vrásky

Líčení, čištění pleti, masáž obličeje a dekoltu, barvení řas a obočí,
prodlužování řas, úprava obočí, depilace obličeje, depilace těla

ARTISTRY, BEAUTYCYCLE, NUTRILITE — produkty pro krásu a zdraví

Pedikúra Manikúra
Pracovní doba:

Po, út 8.00—17.00, st 14.00—18.00
Čt, pá jen objednávky od 14.00 modeláž nehtů

Soňa Lišková, mobil 725 611 132

Parafínové zábaly — prokrvují pokožku, uvolňují ztuhlé a bolestivé
klouby, změkčují ztvrdlou kůži. Po zábalu jsou ruce odpočinuté,

hladké, hebké a sametové.

Pedikúra, manikúra, francouzská manikúra, japonská manikúra,
lakování nehtů, depilace voskem, modeláž nehtů gelem.

Dobré služby v Dobré
Dobrá 231 (naproti restaurace U Oráče)

Masáže:
Masáž zad a šíje Poradenství

Medová detoxikační masáž Produkty pro zdraví a krásu —
Lymfatická masáž ALOE VERA, ENERGY

Harmonizační masáž Dornova metoda
Baby masáž Kraniosakrální terapie

Masáž lávovými kameny Reflexní terapie plosky nohy
Otestování celkového zdravotního Relaxační aroma masáže

stavu EAV diagnostikou

Telefonické objednávky: Marie Mohylová mobil: 737 601 252
Zdeněk Vědomý mobil: 739 414 933
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Stavby
zemní práce

autodoprava
kovovýroba

prodej
Stavby: Rodinné domy ❥ výstavby RD, zateplení, rekonstrukce

Ploty, brány ❥ oplocení pozemků, brány, branky
Demolice ❥ bourání, odvoz a likvidace odpadu

z demolice
Dlažby ❥ pokládka zámkové dlažby

Zemní práce: Terénní úpravy ♣ parkoviště, příjezdové cesty, základy RD
Inženýrské sítě ♣ kanalizace, drenáže, vodovod apod.
Zahradní ♣ úpravy zahrad, jezírka, hřiště, skalky

Autodoprava: Kontejnerová ❥ rozvoz sypkých materiálů, štěrk,
písek atd.

❥ odvoz a likvidace odpadu
Kusová ❥ paletové rozvozy

❥ stěhování
Kovovýroba: Z kovaných dílů ♣ kované brány od 14 000 Kč

♣ kované branky od 3 000 Kč
♣ zábradlí — balkony, schodiště
♣ mříže

Prodej: Sortiment ❥ obklady, dlažby, př. kámen od 290 Kč
❥ kované polotovary, hroty od 7 Kč
❥ sypké materiály kamenivo od 390 Kč/t
❥ poplastované pletiva 150 od 54 Kč/bm  

Více o sortimentu najdete na www.jhstavby.cz v sekci e–shop

Kontakt: Tel: 558 641 042 email: hromjak@jhstavby.cz
774 606 058 www:  www.jhstavby.cz
776 085 480

Adresa: Firma Sklad
739 51 Dobrá č. 128 739 51 Nošovice 13
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DIGITÁLNÍ TELEVIZE
Satelitní a pozemní digitální televize

Možnost příjmu v HD a SD kvalitě
Kvalitní značkové přístroje (DVB—S,DVB—T)

Příjem více družic
Rekonstrukce stávajicích TV rozvodů

Dekodovací karty SKYLINK a CSLINK
Dobijecí kupóny—CSLINK

Až 22 českých a slovenských programů v základní nabídce (zdarma)

Kontakt
Radim Skotnica
Raškovice 184

Tel.: 595 532 421 • Mob.: 737 947 177
e–mail: radim.skotnica@gmail.com

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ZABEZPEČENÍ
OBJEKTŮ

Elektronický zabezpečovací systém Jablotron—OASiS
Možnost připojení na Pult Centrální Ochrany

Poplach je signalizován na mobilní telefon formou sms
Automatizace
GSM ovladače

Kontakt
Radim Skotnica
Raškovice 184

Tel.: 595 532 421 • Mob.: 737 947 177
e–mail: radim.skotnica@gmail.com



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 15. března 2010. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 starosta
558 412 301 místostarosta
558 412 308 Iveta Schejbalová, vedoucí úřadu

Referát vnitřních věcí:
558 412 311 Marcela Krestová, sekretariát, podatelna, občanské

průkazy, ověřování
558 412 307 Lenka Hlistová, matriční úřad, ohlašovna, ověřování,

objednávka služeb, občanské průkazy

Finanční referát:
558 412 305 Marcela Kolková, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, místní poplatky, povolení průjezdu

přes most

Referát stavebního úřadu:
558 412 302 Ing. Robert Valenta, vedoucí referátu stavebního

úřadu, stavby Dobrá, Dobratice, Pazderna
558 412 310 Zdeňka Sikorová, samostatný referent referátu

stavebního úřadu, stavby Nošovice, Vojkovice,
Horní Domaslavice, Nižní Lhoty

558 412 304 Markéta Řízková, referent referátu stavebního
úřadu, silniční správní úřad, kácení dřevin 

Referát správy a údržby majetku:
558 412 309 Bohuslav Sikora, vedoucí referátu správy a údržby

majetku
— — —

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


