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Obec Dobrá

30. září 2004

Zpravodaj
USNESENÍ
ze 13. jednání zastupitelstva obce Dobrá, konaného 22. 9. 2004
v budově obecního úřadu v Dobré — obřadní síň.
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. volí návrhovou komisi ve složení:
Jiří Kaňok (KSČM)
Taťána Kociánová (SNK — Občané pro občany)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Ing. Tomáš Chýlek (SNK–Občané pro občany)
Ing. Richard Pastor (KDU–ČSL)
2. Žádost o změnu zařazení v síti škol
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. s ch v a l u j e
změnu názvu Základní školy v Dobré takto:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBRÁ, OKRES FRÝDEK–MÍSTEK
3. Studie informačního centra na Pražmě.
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. b e r e n a v ě d o m í
předloženou studii k financování informačního centra Sdružení obcí povodí
Morávky na Pražmě a nebude se finančně podílet na vybudování tohoto infocentra
4. Zpráva kontrolního výboru ze dne 3. 7. 2004.
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. b e r e n a v ě d o m í
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— zápis z 6. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dobrá
— ze dne 7. 7. 2004
— Protokol o kontrole evidence jízd služebními vozidly a hospodaření
— s pohonnými hmotami ze dne 3. 7. 2004,
rovněž bere na vědomí
— vyjádření k protokolu kontrolního výboru o kontrole ze dne 3. 7. 2004
4.2. s ch v a l u j e
období provedení kontroly od 1. 7. 2003 do 2. 7. 2004,
4.3. p o v ě ř u j e
radu obce realizací navržených opatření a návrhem opatření v oblasti hospodaření s pohonnými hmotami do příštího jednání zastupitelstva obce
5. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích PK 1339/5 k.ú. Dobrá
v majetku obce Dobrá.
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. s ch v a l u j e
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1b/2002 — DUF mezi Obcí Dobrá, zastoupenou starostou obce panem Vladimírem Bonkem a SELF servis, spol.
s.r.o., se sídlem v Brně, Pálavské nám. 11, 628 00, IČ: 18 82 60 16, zastoupenou
Janem Dašovským, jednatelem a Ing. Miroslavem Svobodou, jednatelem
5.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy
6. Záměr odkupu pozemků parc.č. 1886/8 a 1891/11 k.ú. Dobrá.
Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. s ch v a l u j e
nákup pozemku parc.č. 1886/8 k.ú.Dobrá o výměře 20 m2 od paní Jany Cakirpaloglu, bytem Dobrá č. 863, za cenu 50 Kč za m2 a nákup pozemku parc.č.
1891/11 k.ú. Dobrá od manželů Valentina a Leony Niklových, bytem Nošovice
č. 138, o výměře 11 m2 za cenu 50 Kč za m2 , do majetku obce Dobrá, poplatky
(daň z prodeje nemovitosti) za oba prodávající uhradí obec Dobrá, rovněž
uhradí poplatky spojené s vkladem do katastru nemovitostí
6.2. p o v ě ř u j e
místostarostku přípravou kupních smluv starostu podpisem těchto smluv
7. Žádost o změnu územního plánu obce Dobrá.
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1. s ch v a l u j e
žádost o změnu územního plánu na pozemku parc.č. 248/1 k.ú.Dobrá z původního využití na plochu určenou jako sportoviště a zařazuje tuto změnu
zpracovat ve změně územního plánu obce Dobrá č. 3, žadatel Občanské sdružení Sport relax club, Dobrá č. 922, zastoupený panem Tomášem Kupčou, se
budou finančně podílet na zpracování změny územního plánu obce Dobrá č. 3
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8. Rozpočtové opatření č.2.
Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č.2/2004 v předložené podobě
9. Různé:
a) revokace usnesení č. 4.1.d) ze dne 1. 9. 2003.
Zastupitelstvo obce Dobrá
9.1. s t a h u j e
tento bod z jednání
b) odměny členům zastupitelstva
9.2. s ch v a l u j e
návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce Dobrá v předložené
výši za období červenec — září 2004
c) žádost pana Leopolda Cudzika
9.3. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Leopolda Cudzika, bytem Dobrá č. 454, o rozšíření „VIII.stavby
plošné plynofikace — lokalita ke hřbitovu“ ze dne 17. 8. 2004
9.4. s o u h l a s í
s písemným vyjádřením místostarostky Alice Tancerové ze dne 16. 6. 2004, neboť zastupitelstvo obce v současné době z důvodu finanční náročnosti neuvažuje o vybudování plynovodního řádu v této oblasti
9.5. u k l á d á
radě obce zpracovat studii o možnosti podpory ekologického vytápění v oblastech, které dosud plošná plynofikace nezahrnuje

CO SE V OBCI UDùLALO:
— v měsíci srpnu začala v naší obci realizace VIII. stavby plynofikace v lokali— tách „U hřbitova“, za VÚHŽ, „Na Podlesí“ a na „Kamenci“, kolem řeky
— Morávky.
— První dvě lokality jsou již dokončeny a třetí část se provádí. Plynofikaci
— provádí firma PEVA — PLAST z Vyšních Lhot.
— v současnosti probíhá oprava místních komunikací v celkové délce asi 2 km.
— Opravy by měly být dokončeny v měsíci říjnu letošního roku a tyto opravy
— provádí firma STRABAG.
— co se týče opravy lávky přes řeku Morávku, zatím není vybrána firma, která
— tuto opravu bude provádět. Vše je v jednání.
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Informace o poãtu a sídlech volebních okrskÛ (krajské volby)
V souladu § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, zveřejňujeme informace o sídlech volebních okrsků č. 1 až 2 v obci Dobrá pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které se budou konat ve dnech 5. a 6. listopadu 2004.
Oproti volbám do Evropského parlamentu, které se konaly ve dnech 11. a 12.
června 2004, dochází ke změně sídla u volebního okrsku č. 1 — zatímco dříve
bylo sídlo tohoto volebního okrsku ve vestibulu Obecního úřadu Dobrá, u voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje bude sídlo opět v obřadní síni
Obecního úřadu Dobrá.
Okrsek č. 1 pro č. p. 1—557 , obřadní síň Obecního úřadu Dobrá č. 230,
okrsek č. 2 pro č. p. 558—947, hudebna Základní školy Dobrá č. 24.
Vladimír Bonk, v. r., starosta obce

VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ
V obřadní síni Obecního úřadu Dobrá se v sobotu 18. 9. 2004 konalo již třetí
vítání nových občánků naši obce, které slavnostně přivítal do života starosta
obce. Vítání se zúčastnilo v přítomnosti svých rodičů 10 dětí z 15 pozvaných,
Jako upomínka na slavnostní den jim byl předán žlutý polštářek ve tvaru sluníčka a maminkám květina. Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně 1. třídy
Základní školy v Dobré pod vedením paní učitelky Ludmily Hrstkové, děti pod
vedením pana Jiřího Tesarčíka a recitátorka Dita Imričková. Starosta popřál novým občánkům a jejich rodičům do dalších let mnoho zdraví, pohody a klidu.
Radka Polášková, matrikářka

Vítání občánků 28. 6. 2004
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JAK SE V DOBRÉ ZASTAVIL âAS
Ti z nás, kteří nenosíme hodinky a orientujeme se podle hodin ve věži kostela,
jsme s netrpělivostí sledovali, kdy se hodiny zase rozejdou a budou nám ukazovat čas. V poslední době se hodiny začaly opožďovat a to bylo předzvěstí blížící se poruchy. Jednalo se o poruchu velkého rozsahu a k poruše došlo bohužel uprostřed období dovolených. Farní úřad se ve spolupráci s obcí, která je
majitelem hodinového stroje, snažil zajistit opravu v co nejkratším termínu.
Nepodařilo se to tak rychle, jak bychom si přáli. Tolik na vysvětlenou.
Pro zajímavost uvádíme, že hodiny byly na věži instalovány ihned po roce
1816, kdy byla věž kostela postavena a nazvána „ruskou věží“ na paměť carských vojsk vracejících se naší obcí z tzv. napoleonských válek. Tehdy se nejednalo o běžnou věc, kostelní věže měly jen některé obce. Ví se, že hodiny nebyly
kromě měst Frýdku a Místku směrem k horám nikde až do stavby kostela
v Pražmě. V Dobré bylo ještě slyšet odbíjení frýdeckých hodin, ale dále k horám
se už museli lidé řídit jen podle slunka.
Povinnost umístit v centru obcí zvonice s klinkáčky byla nařízena papežem
v roce 1453 ale to se v „husitských“ Čechách prosazovalo jen velmi těžko. Měly
se zvoncem oznamovat kromě poledne a klekání důležité události (například
narození následníka trůnu) nebo nebezpečí (vojska, povodně, ohně). Povinnost
postavit zvonice při kostelech se opakovala v 17. století. Proto byla taková, celá
dřevěná, postavená u našeho kostela před rokem 1651, kdy je o ní poprvé
zmínka (v roce 1636 ji ještě nebylo). Stála zřejmě v místech, kde je dnes mezi
kostelem a hlavní silnicí vztyčen kříž. Oznamovalo se klinkáním každý den poledne, čas odpočinku. Na zaznění zvonku vyběhli na meze „poledníci“ —
chlapci nesoucí jídlo a pití pro robotníky. Večer se pokleknutím (proto klekání)
děkovalo za uplynulý den.
Na hodiny v Dobré bylo vidět zdaleka, z Vrchů, od Nových Dvorů, z Nošovic,
ze Skalice, ale v roce 1870 jim vyvstala „konkurence“ — nejprve signál započetí
a ukončení pracovního dne v továrně na úpravu látek, která byla v Dobré
v místě pozdější vojenské posádky, a jenž se prováděl pískáním parní píšťaly.
Pamětníci vzpomínali na rčení „žid už píská“ (továrna patřila židovské rodině
Lichtensternů), načež se šlo i z pole domů.
Od roku 1874 „měřila“ čas píšťalka lokomotivy vlaku jezdícího denně mezi
Ostravou a Frýdlantem. Tu bylo slyšet až k nám. Od 1. června 1888 třikrát denně
jezdil a mnohokrát pískal vlak na nově zprovozněné trati jezdící přes Dobrou
z Frýdku do Těšína. Vlaky jezdily pravidelně a lidé odhadli podle nich přesný
čas. Hodiny na věži byly ale věcí nepostradatelnou, jak svědčí článek o jejich
poruše v roce 1897. Psalo se o tom dokonce v novinách, protože se lidé neměli
po několik měsíců podle čeho řídit. Tehdy se staly majetkem obce.
Od pamětníků se nám podařilo zjistit, že nový hodinový stroj byl obcí pořízen
kolem roku 1975. Představitelé obce si pro něj museli zajet až do Krnova. Když
byly hodiny umístěny na kostelní věži, našel se nějaký „dobrák“, který udal na
Okresní národní výbor ve Frýdku–Místku, že obec koupila hodiny kostelu. Když
byli představitelé obce kvůli tomu na „okres“ pozváni, jeden účastník vtipně zareagoval: „Tak nám povolte postavit Eiffelovku a my si na ni ty hodiny dáme“.
Na „kostelních“ hodinách byla v roce 1997 instalována nová řídící jednotka.
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Budiž tyto řádky první ze vzpomínek na starou Dobrou, které budou v našem
Zpravodaji vycházet při příležitosti „kulatého“ výročí, jež připadne na příští rok
— 700 let první zmínky o Dobré.

MÍSTNÍ KNIHOVNA OZNAMUJE
Od 4. do 8. října 2004 probíhá v celé České republice „Týden knihoven".
V tomto týdnu bude vyhlášena amnestie pro dlužníky, 1 hodina internetu
zdarma a přihláška do knihovny do konce roku bez registračního poplatku.
Těší se na vás vaše knihovnice.

INFORMACE O ZÁKLADNÍ ·KOLE DOBRÁ
Základní škola je od 1. 1. 1999 samostatnou příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je obec Dobrá, úkoly zřizovatele plní rada obce.
Výuka probíhá podle vzdělávacího programu „Základní škola“, ale začínají
převažovat nové přístupy a metody směřující k rámcovému vzdělávacímu programu. V letošním roce se vytvořil tým pedagogů, který spolupracuje při naplňování cílů, jejichž smyslem je vybudovat přátelskou, otevřenou školu. Ve výuce
jsou uplatňovány moderní výukové metody a v současné době se snažíme
o projektové vyučování. Styl výuky staví na co nejlepším poznání osobnosti
každého žáka.
Naši školu navštěvuje 581 žáků, 281 dívek a 300 chlapců. Ve 25 třídách 1. až 9.
ročníku učí žáky 34 kvalifikovaní a aprobovaní učitelé. V současné době se
v tisku objevila informace, že učitelský národ v zemi stárne. Naše škola se tomuto trendu zcela vymyká, protože věkový průměr učitelů je neuvěřitelných
35,8 let! Pro srovnání v roce 1994 činil věkový průměr na škole 44,5 let.
O děti je postaráno i v odpoledních hodinách — ve školní družině jsou otevřena 3 oddělení, kde se o děti svědomitě starají 3 vychovatelky.
Složení učitelského sboru ve školním roce 2004—2005:

1. stupeň
Mgr. Alexandra Blažková (5. B), Radmila Jelínková (1. B), Mgr. Kateřina Káňová (2. A), Mgr. Jarmila Kročková (4. A), Ludmila Mrkvová (3. B), Mgr. Lenka
Nováková (5. A), Mgr. Eva Novosadová (1. A), Mgr. Markéta Turoňová (5. C), Mgr.
Jana Vávrová (4. B), Mgr. Jiřina Zachníková (3. A)
2. stupeň
Bc. Leona Bařinová, Mgr. Anna Bůžková (7. C), Mgr. Lucie Carbolová (9. B),
Jitka Drabinová (7. D), Mgr. Jana Filipová (8. B), Mgr. Andrea Hovjacká, Mgr.
Dana Kalníková (7. B), Mgr. Olga Kafonková (9. A), Mgr. Lukáš Kubiena (6. C),
Mgr. Michaela Kuboňová (9. D), Mgr. Pavla Kupková (8. A), Mgr. Jan Lörinc, Mgr.
Květoslava Lysková (6. A), Mgr. Eva Nováková (ředitelka školy), Jana Nahodilová,
Mgr. Jiří Nohel (8. D), Mgr. Radana Nohlová (9. C), Mgr. Radka Otipková (8. C),
Mgr. Věra Palarčíková, Mgr. Dagmar Pohludková (7. A), Mgr. Blanka Vroblová (6.
B), Mgr. Alena Stuchlíková, Mgr. Renata Šamajová, Mgr. Jiří Šmahlík.
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CO JE V NA·Í ·KOLE NOVÉHO?
O prázdninách proběhla náročná realizace zcela nové jazykové učebny anglického jazyka, která je vybavena moderním zařízením pro 22 žáků. Žáci mají
u svých pracovišť sluchátka s mikrofony a učitel, který má u své katedry k dispozici počítač, se může zaměřit na každého žáka individuálně. Žáci jsou nuceni
vyvinout více soustředění na slyšený projev, aby byli schopni reagovat na
otázky a úkoly spojené s poslechem.
Už v závěru minulého školního roku jsme dětem zpřístupnili novou multimediální učebnu, díky které se výuka dějepisu a zeměpisu na naší škole stala
mnohem zajímavější. Do učebny byl nainstalován multimediální počítač, dataprojektor s projekčním plátnem a ozvučení. Některé hodiny tak učitelé mohou
zpestřit žákům velkoplošnou projekcí počítačových programů, stránkami internetu s probíranou tématikou, DVD filmy a videopořady.
O prázdninách proběhla také náročná rekonstrukce školní kuchyně podle
norem Evropské unie. V modernizovaných prostorech tak připravuje chutná
a vydatná jídla pro bezmála 800 strávníků 12 zkušených kuchařek. Jídelníček
Vašich dětí je obohacen o mléčné výrobky, ovoce a zeleninové saláty.

Z V¯ROâNÍ ZPRÁVY O âINNOSTI Z· DOBRÁ
ZA ·KOLNÍ ROK 2003—2004
Projekt Občan v 6. roce
Již 6. rokem se zapojily žákovské kolektivy naší školy do práce na Projektu Občan (POb).
V letošním školním roce to byly opět tři žákovské kolektivy, a to třídní kolektiv 6. C, zpracovával téma „My a životní prostředí kolem nás“, třídní kolektiv
8.A, věnoval pozornost „Týrání zvířat“, třídní kolektiv 8. C se seznamoval s problematikou „Života handicapovaných občanů“. Žáci na svých projektech pracovali od října 2003 do dubna 2004. Během práce uplatnili různé formy činností
— ankety, dotazníky, rozhovory s představiteli obcí, studium legislativy, vyhodnocování informací, grafy…
27. dubna 2004 proběhla školní prezentace projektů za přítomnosti několika
starostů, místostarostů, zástupců KVIC a Svazu postižených občanů.
6. května 2004 se naše škola zúčastnila regionální prezentace v Národním
domě ve Frýku–Místku. Regionální slyšení zaštítil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Carbol. Mezi hosty byli opět starostové, zástupce
Krajského vzdělávacího a informačního centra (KVIC) Nový Jičín, zástupce odboru školství Městského úřadu Frýdek–Místek a senátor František Kopecký.
Celkem se představilo 11 projektů, nejen z regionu frýdecko–místeckého, ale
také z přerovského, ostravského a novojičínského.
Vyvrcholením práce na Projektu Občan byla účast naší školy již 3. rokem na
celostátním slyšení v Praze ve dnech 11.—12. 6. 2004, které se konalo pod záštitou amerického velvyslance.
O úspěších našich žáků v Projektu Občan informoval širokou veřejnost regionální tisk, webové stránky města Frýdku–Místku, webové stránky školy a obecní
zpravodaje Dobré a spádových obcí.
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Dne 28. 5. 2004 se žáci 8.C se svým projektem také zapojili do pracovní dílny
na 1. celostátním setkání řídících pracovníků a učitelů v Ostravě.
Během celého školního roku vyučující žáky metodicky vedli, usměrňovali
a pomáhali. Bezproblémová byla i spolupráce s dalšími vyučujícími (např. občanské výchovy, výtvarné výchovy, Pč…) v rámci mezipředmětových vztahů.
Práce na POb má na naší škole velkou podporu jak ze strany vedení školy, tak
i ze strany našeho zřizovatele — rady obce Dobrá. Finančně tuto tradiční akci
podporuje Klub rodičů a sponzoři.
Pro doplnění informací, které nám základní škola o Projektu občan poskytla,
uvádíme, že před několika dny obdržely paní učitelky Mgr. Anna Bůžková
a Mgr. Květa Lysková jako poděkování a ocenění práce na projektu osobní dopis náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PaedDr. Jaroslava
Müllnera. Co více k tomu dodat!

Environmentální — ekologická v˘chova
Environmentální výchova je důležitou součástí výchovy a výuky na naší škole.
Této výchově je věnována zvýšená pozornost nejen ve vyučovacích předmětech, ale i v krátkodobých či celoročních projektech.
Environmentální výchova se prolíná ve výuce ve všech ročnících od 6.—9.
třídy v Přírodopise s ekologickým zaměřením RNDr. D. Kvasničkové a kol. Také
se jí zabýváme v ekologických praktikách v 8.— 9. ročníku ve formě krátkodobých projektů.
K projektům na naší škole patří:
• Péče o živý koutek přírody, ve kterém chováme andulky, rybičky, želvy, křečíky, myši. Žáci péčí o tato zvířátka získávají poznatky ze života těchto živočichů.
• Adopce opičky HOPE — již pátým rokem je naše škola adoptivními rodiči
šimpanzice HOPE v ZOO Ostrava. Finančním příspěvkem aspoň částečně
přispějeme na krmení opičky. Odměnou pro naše žáky je volný vstup do ZOO,
toho hlavně využívají žáci na 1. stupni a ze školní družiny.
• Od roku 2001 se starají žáci školy o studánku na Bařovce v katastru obce
Pazderna. Dbají na to, aby okolí studánky bylo upravené.
• Malé maturity — nejčastějším tématem seminárních prací je téma Denní
režim mého zvířátka, což svědčí o tom, že naši žáci mají své domácí mazlíčky
velmi rádi.
• Projekt Občan i v letošním školním roce řešil dvě ekologická témata, třída 6.
C zpracovala téma „Životní prostředí kolem nás" a třída 8.A se zabývala tématem „Týraná zvířata." Žáci v rámci těchto projektů si všímají svého okolí, poukazují na nedostatky a snaží najít svá vlastní řešení problému a řešení problému ve spolupráci s místní samosprávou.
• Den Země byl letos věnován úklidu a úpravě okolí školy a prostor v budově
školy.
• Škola se zapojila do sítě ekologických škol M.R.K.E.V., organizované ekologickým sdružením VITA v Ostravě
• Probíhá pravidelná péče o zeleň ve škole a v okolí školy.
• V hodinách ekologických praktik využíváme projekty a materiály ekologic8

kého sdružení TEREZA a VITA, žáci se zapojili do těchto projektů: zpracovávání
přírodnin — koláže z listí, sběr listů a plodů (učební pomůcky), Živá voda —
mapování řeky toku Morávky, zhotovení závěsných krmítek pro ptáčky — vánoční strom, výroba recyklovaného papíru, ptáci z PET láhví a jiného odpadu,
Rostliny v naší kuchyni a lékařství, Jak se čistí voda, Jedy v rostlinné a živočišné
říši, vlastní ekoprojekty, např. Kyselé deště, Ozónová díra… ekopokusy, např.
Kontrola smogu, Kyselé deště ničí rostliny… Obaly bez obalů, stavění hnízd.
• Besedy a exkurze:
— žáci 8. a 9. ročníku — Droga zabíjí — výstava a beseda s policií
— ekologická praktika — zámek ve Frýdku — Jedovatí živočichové
— žáci 6. a 9. ročníku — Geologické, mineralogické, petrografické a ložiskové sbírky — geologický pavilón VŠB Ostrava
— vycházka — chráněné území Dobrá — Kamenec, tok řeky Morávky
• Výzdoba učebny a chodeb pracemi žáků probíhala v průběhu celého roku.
Na konci školního roku zahájíme práci na projektu „venkovní ekologická
učebna“, ale hlavní práce na tomto projektu budou přesunuty do dalšího školního roku. Učitelé se zúčastňovali seminářů a exkurzí zaměřených na environmentální výchovu, získané poznatky předávali a uplatňovali v praxi.
Pokud máte zájem se dozvědět o naší škole více, navštivte nás 26. října 2004,
kdy proběhne DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ nebo si přečtěte naše webové stránky
www.dobra.cz. Aktuální informace najdete na vývěsní skříňce u školní družiny

INFORMACE MATE¤SKÉ ·KOLY DOBRÁ
Naše mateřská škola je třítřídní. V letošním školním roce 2004—2005 do ní
dochází 78 dětí. O třídy Broučků, Sluníček a Delfínků se stará 13 zaměstnanců.
Během celého školního roku je pro děti připraveno mnoho aktivit. Organizujeme divadelní představení, výchovné koncerty. Předškoláci absolvují předplavecký výcvik a mají možnost pracovat v zájmových kroužcích. Zapojujeme se
také do různých soutěží — v minulém roce to byla např. soutěž „Malovaná písnička“. Máme dobrou spolupráci se Základní školou. Navštěvujeme 1. třídy,
děti se seznámí s prostředím školy, s učiteli, na konci roku se zase prvňáčci přijdou pochválit s vysvědčením.
V prosinci školku navštíví Mikuláš s čertem a andělem. Týden před Vánocemi
se společně s rodiči sejdeme na besídce. Posloucháme koledy, děti připraví program, pohoštění, hrajeme si.
Tradiční je karneval v únoru, na který se všichni dlouho těší. Děti se předvedou
ve svých maskách, plní různé úkoly, tančí a dovádějí. Na konec bývá tombola.
Maminky i babičky potěší besídka ke Dni matek, plná básní, písniček a tanečků, malý dáreček a kytička.
Na závěr školního roku nás čeká výlet do ZOO a Den dětí na školní zahradě,
kde si děti zastřílí z opravdové pušky, soutěží, jezdí na ponících, u ohně společně s rodiči opékají párky.
Při uskutečňování našich akcí máme sponzorskou podporu ve zdejších podnikatelích paní Polákové, paní Hranické a paní Romanidisové. Za to jim patří
naše díky.
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PROGRAM KLUBU SENIORÒ na 4. ãtvrtletí 2004
6. října — středa Členská schůze v Hasičské zbrojnici v 15 hodin, p osezení.
20. října — středa výšlap na Skalici a okolí, sraz u nádraží ČD ve 13 hodin.
10. listopadu — středa posezení v Hasičské zbrojnici od 15 hodin
8. prosince — středa výroční schůze v Hasičské zbrojnici v 15 hodin s pohoštěním, volba nového výboru.
15. prosince — středa výroba vánočního aranžmá, sraz před Základní školou
v Dobré v 15 hodin.
29. prosince — středa tradiční výšlap na Skalici se zastávkou v pohostinství
U Bučka, Sraz ve 13 hodin u nádraží ČD.
Upozornění: během měsíců října a listopadu se budou konat zájezdy na dvě
divadelní představení. Termíny budou upřesněny během měsíce října.

SKAUTSK¯ ODDÍL
žádá o vaši pomoc — přispějte 6. října ve veřejné sbírce „Postavme školu
v Africe“
Představte si, že by na celém světě bylo jen sto lidí. Šedesát z nich by žilo v lidnaté Asii, 12 v Evropě, 14 v Africe a zbytek v ostatních světadílech. Jeden by se
zrovna rodil a jeden umíral, 15 by bylo ohroženo hladem. Zatímco 20 lidí by
mělo doma televizi, 17 by nemělo ani žádný pořádný domov a 16 lidí by neumělo číst a psát.
Nejsou to příliš veselá čísla, ale bohužel vycházejí z reálných statistik.
Protože nám v České republice nehrozí hlad, ani to, že nebudeme mít pitnou
vodu, možnost jít k doktorovi nebo chodit do školy a něco se naučit, můžeme
se snažit pomáhat těm, kteří na tom nejsou tak dobře.
Člověk v tísni — společnost při České televizi, o. p. s. a Junák — svaz
skautů a skautek České republiky pořádá ve dnech 5.—7. října 2004
veřejnou sbírku nazvanou „Postavme školu v Africe". Z výtěžku této
sbírky bude postavena škola v jedné z nejchudších zemí světa — v Etiopii, kde je umožněno vzdělání asi jen 40 % dětí.
I v naší obci se můžete setkat s těmito zapečetěnými pokladničkami a dozvědět se od zplnomocněných skautů podrobnosti o této sbírce. Pokladničky budou umístěny ve středu 6. 10. 2004 a to:
1. v prodejně potravin pana Jana Matery
2. u prodejny uzenářství pana Floriána Carbola
3. u vlakového nádraží v Dobré.
Můžete-li, pomozte prosím, dětem v Etiopii. Vždyť ještě stále se
máme o co dělit.
Za Skauty v Dobré Ivana Mališová

KINO RA·KOVICE
Předkládáme Vám přehled filmů na měsíc říjen 2004. Ceny jsou nezměněny
32, 34, 36 Kč + 1 Kč na fond kinematografie, pouze u výjimek je cena přímo vepsána. Přijďte nás navštívit, nebudete litovat.
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SOBOTA 2.10. SPIDER MAN 2 v 17.30 hod., 128 min.
Nejlepší comicsová adaptace USA posledních let, jde do druhého kola. Příběh
studenta a superhrdiny zároveň, se skvělými trikovými efekty již napovídá skvělou podívanou v českém znění!
PÁTEK 8.10. SHREK 2, v dopoledních hodinách pro ZŠ,MŠ, večer v 17.30 hod.
pro veřejnost.
Animovaná pohádková komedie USA, 93 minut dlouhá, v českém znění je
vhodná pro děti i dospělé, jistě si vzpomenete na úspěšný 1 díl. Přijďte se podívat na pokračování.
STŘEDA 13. 10. KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ v 10.00 hodin., 64
min. Pohádkové pásmo pro naše nejmenší diváky z MŠ – obsahuje 7 pohádek
o krtečkovi. Volná místa i pro veřejnost. Cena 12,- Kč
SOBOTA 16. 10. KRÁL ARTUŠ v 17.30 hodin, 126 minut., příst. 12 let. Historický
válečný film Irsko/VB. Král Artuš pod vedením bývalého nepřítele a s krásnou
a odvážnou lukostřelkyní po svém boku musí najít sílu k tomu, aby dokázal
změnit vývoj dějin.
SOBOTA 23. 10. PÁNSKÁ JÍZDA v 17.30 hodin, 75 minut, mládeži přístupný. Celovečerní komedie ČR o tom, co se stane, když se o domácnost musejí postarat
jen sami muži? Nastane katastrofa! V hlavních rolích M. Dejdar, J. Abrahám, O.
Vetchý.
SOBOTA 30. 10. HŘÍŠNÝ TANEC 2 v 17.30 hodin, 87 minut, příst. 12 let. Taneční
film USA na již známé téma – není pokračování, vystupují zde známé postavy,
příběh zůstal podobný, ale změnilo se místo i doba děje – přesto je to vynikající
podívaná. Hraje zde i Patrick Swayze – tanečního instruktora.

Nabídky
MATTYS GROUP, Jiří Fluksa nabízí:
STŘECHY — provádíme opravy, rekonstrukce a výměny střešních krytin
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE ♠ TESAŘSKÉ PRÁCE
OBKLADAČSKÉ A DLAŽDIČSKÉ PRÁCE ♠ VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
ZÁMKOVÉ DLAŽBY ♠ OPRAVY BALKÓNU A TERAS
AUTODOPRAVA VALNÍK NOSNOST 4t DAF
Volejte: tel./fax: 558 647 555 — Mobil: 608 877 165
Příborská 12/1585, Frýdek–Místek (vedle Modré Labuti)
e–mail: mattys.group@quick.cz

Prodám zámkovou dlažbu + obrubníky k renovaci chodníku
a garážového vjezdu. Cena: 190 Kč/m2. Telefon: 558 641 312.
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ZPRAVODAJ NEJEN VE VA·Í SCHRÁNCE PO·TOVNÍ
Tiskárna a nakladatelství Beatris, která zpracovává a tiskne Zpravodaj vydávaný Obecním úřadem v Dobré, oznamuje, že na svých internetových stránkách www.beatris.cz uvedla do provozu elektronický archiv všech periodických
tiskovin, které kompletně zpracovává.
Na uvedené adrese v oddíle „z naší dílny/periodické tiskoviny“, tak návštěvník může rychle vyhledat elektronickou verzi (ve formátu PDF) jakéhokoli čísla
doberského zpravodaje od roku 1999 až po současnost. Elektronický formát
PDF je čitelný díky jednoduchému volně dostupnému prohlížeči tohoto elektronického formátu na všech běžně použivaných osobních počítačích a jejich
operačních systémech. Formát PDF rovněž zaručuje zachování stejné grafické
podoby jako u tištěné verze při mimimálních nárocích na velikost jednotlivých
souborů — tzn. jednotlivých čísel Zpravodaje v elektronické podobě. Odkaz na
tento elektronický archiv bude také umístěn na oficiálních internetových stránkách Obce Dobrá www.dobra.cz

Další důležitá funkce, kterou nabízí tento elektronický archiv, umožňuje
všem, kdo mají přístup k internetu a mají zřízenou e-mailovou adresu, zaslat
aktuální číslo doberského zpravodaje v elektronickém formátu PDF, vždy zcela
automaticky a pravidelně na zadaný e-mail. Tato automatická funkce však už
vyžaduje zaregistrování uživatele. Na registračním formuláři (odkaz ve spodní
části okna archivu periodik) vyplní zájemce své jméno, příjmení, e-mail a heslo.
Vyplněný formulář potvrdí a obdrží obratem do své e-mailové schránky
o tomto úkonu zprávu. Tu je nutné potvrdit. Pak už je možné na stejném formuláři se přihlásit jako registrovaný uživatel a po vložení zvoleného hesla
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a e-mailu si vybrat titul periodika, který máte zájem odebírat v elektronické podobě. Toto nastavení může živatel, libovolně, kdykoli (opět po zadání hesla
a e-mailu) měnit nebo úplně zrušit.
Na internetových stránkách www.beatris.cz návštevník nalezne informace
i o ostatních aktivitách Tiskárny a nakladatelství Beatris v oblasti kompletního
zpracování malonákladových tiskovin, ceník a možnosti expresního digitálního
tisku, vysokokapacitního kopírování z dodaných předloh či dat. Dále textové
i obrazové informace z naší nakladatelské činnosti — o projektu »Putujeme po
hradech a zámcích« — řadě vlastivědných průvodců včetně edičního plánu
a řadě pohlednic — dobových rekonstrukcí hradů, vydáváných ve stejnojmenné řadě.
Věříme, že tyto nové služby, vám čtenářům, užitečným způsobem doplní
a rozšíří možnosti klasického papírového Zpravodaje, se kterým se již léta pravidelně setkáváte ve své poštovní schránce.
Za Tiskárnu a nakladatelství Beatris
Radim Mohyla
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GOODMEN S. R. O., ZVE K NÁKUPU DO PRODEJEN

Místek náměstí — podloubí — 1.p. (nad porcelánem), tel. 558 436 38
Frýdlant nad Ostravicí, obchodní dům OMMA, tel. 558 675 865
Na prodejnách máme pro vás připraveno v nabídce více než 50 typů sedacích souprav v různých potahových látkách, 18 druhů předsíňových stěn,
16 různých variant TV stolků, stojanů na CD disky a MC kazety,
více než 30 typů PC stolů atd.
Bohatá prospektová dokumentace. Katalogy na zboží, které není vystaveno.
Provádíme výrobu atypických kuchyní a jiného zařízení na zakázku.
Vybavujeme kanceláře.
Při návštěvě vám odborně poradíme a pomůžeme vybrat nejvhodnější druh
zařízení.
Využijte slevy na našich prodejnách.
Na spolupráci se těší kolektiv zaměstnanců
www.nabytekfm.cz

Střední odborné
učiliště zemědělské,
Frýdek–Místek,
Na Hrázi 1449,
tel. 558 432 525,
e–mail: sekretariat@
souz-fm.cz
otevírá
KURZ PRO VÝKON
OBECNÝCH
ZEMĚDĚLSKÝCH
ČINNOSTÍ
Zahájení 3. listopadu
2004 ve 13 hod.
Cena 8—10 000 Kč.
Dle počtu účastníků.
Rozsah 150 hodin
Bližší informace podá
ředitel školy
Ing. P. Řezníček.
14

¤e‰íte problémy bezpeãnosti práce, pfii práci ve v˘‰kách a nad volnou hloubkou v souvislosti se vstupem do EU? Potfiebujete vybavit, obnovit nebo doplnit prostfiedky osobního zabezpeãení?
Pak je tady na‰e

NABÍDKA
Zamûfiení firmy
Prodej zabezpeãovací techniky, ‰kolení pracovníkÛ
pracujících ve v˘‰kách a nad volnou hloubkou,
revize prostfiedkÛ osobního zaji‰tûní.
Nabízíme vám
·irok˘ sortiment bezpeãnostního vybavení vãetnû ‰piãkov˘ch atestovan˘ch bezpeãnostních
postrojÛ, dal‰í vybavení speciální technikou pro tuto ãinnost. Spolupracujeme s tuzemsk˘mi
a zahraniãními v˘robci a dodavateli.
Komplexní v˘ukov˘ a ‰kolící program spolu s praktick˘m v˘cvikem tématicky zamûfien˘m na
provádûní pracovních a speciálních ãinností, které jsou realizovány ve v˘‰kách a nad volnou
hloubkou s pouÏitím lanové techniky.
Konzultaãní ãinnost s poradenstvím v dan˘ch oborech, pfii kter˘ch je kladen˘ dÛraz na bezpeãnost práce.
Prodej technick˘ch pomÛcek – vybavení, prostfiedkÛ osobního zaji‰tûní, dle pfiíslu‰n˘ch
âSN EN. Kontrolní a revizní ãinnost prostfiedkÛ osobního zaji‰tûní, která je ve smyslu
âSN EN 365 a vyhl. ã. 324/1990 Sb.
Vykonáváte pracovní ãinnost pfieváÏnû, stavební, montáÏní, udrÏovací a práce s nimi
související.
Je-li nutno tyto práce provést ve v˘‰kách a nad volnou hloubkou a nemáte pro‰kolené, vybavené pracovníky prostfiedky osobního zabezpeãení, pak vám nabízíme.
Po konzultaci s vámi, a na vá‰ poÏadavek, jsme schopni zajistit na dané pracovi‰tû vy‰kolené pracovníky a vybavené prostfiedky osobního zabezpeãení k provedení práce:
Dále nabízíme pronájem „pojízdného duralového le‰ení“.
Rozmûry plo‰iny 1,35 ´ 2,5 m, v˘‰ka vûÏe – pracovní v˘‰ka od 3,4 do 14,1 m.
NÛÏkové pracovní plo‰iny
Samohybné kloubové plo‰iny
Samohybné teleskopické plo‰iny
Vleãné pracovní plo‰iny
Anténní pracovní plo‰iny
VysokozdviÏné manipulaãní vozíky
Závûsné pracovní plo‰iny „Alta"
Máte-li o spolupráci zájem pak se kontaktujte na:
Odpovûdn˘ pracovník: ·tûpán Su‰ovsk˘
tel./fax. 558 659 117 mob. 602 872 347
e-mail: bezriz@quick.cz

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

