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Obec Dobrá

21. listopadu 2003

Zpravodaj
Usnesení z 8. jednání zastupitelstva obce Dobrá
ze dne 5. 11. 2003. v budově Obecního úřadu v Dobré – obřadní síni
ZAHÁJENÍ
1. Zastupitelstvo obce Dobrá
schvaluje
program pro 8. jednání Zastupitelstva obce Dobrá konaného dne 5. 11. 2003, jak
byl předložen
volí
návrhovou komisi ve složení: Mlčák Libor (SNK–Občané pro občany), Ing. Kratochvíl Jiří (KSČM)
určuje
ověřovatele zápisu: Žurek Ladislav (KSČM), Štec Jiří (SNK–Občané pro občany)
2. Volba člena rady obce
Zastupitelstvo obce Dobrá
zvolilo
Ing. Chýlka Tomáše (SNK–Občané pro občany), za člena Rady obce Dobrá
bere na vědomí
rezignaci Ing. Chýlka Tomáše na místo člena rady obce Dobrá, z důvodu pracovní vytíženosti
3. Darování pozemku parc. č. 193
Zastupitelstvo obce Dobrá
schvaluje
záměr darovat pozemek parc.č. 193 o velikosti 77 m2
pověřuje
starostu zveřejněním záměru darovat pozemek parc.č. 193
pověřuje
Radu obce Dobrá dalším postupem
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4. Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Dobrá
bere na vědomí
zprávy kontrolního výboru ze dne 23. 6. 2003 a 27. 8. 2003 a přijatá opatření. Vedení obce doplní pověření, zejména související s evidencí majetku o zodpovědnou
osobu.
ukládá
Radě obce Dobrá
5. Prodej parcel č. 1320/30 k. ú. Dobrá.
Zastupitelstvo obce Dobrá
schvaluje
prodej pozemku parc.č. 1320/30 k. ú. Dobrá manželům Kubalovým, bytem
Horní Bludovice č. 415 za cenu 285 000 Kč
a
prodej pozemku parc.č. 1320/41 k. ú. Dobrá Ing. Tyrlíkové Evě, bytem Skalice č.
266 za cenu 285 000 Kč
pověřuje
místostarostku připravit kupní smlouvy
pověřuje
starostu podpisem těchto smluv
6. Leasingová smlouva – školní kuchyně
Zastupitelstvo obce Dobrá
schvaluje
znění Kupní smlouvy č. 645/230 uzavřenou mezi UNILEASING a. s. Klatovy, firmou INTAZ – INT. spol. s.r.o. a obcí Dobrá
a
znění Smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 230645
mezi obcí Dobrá a UNILEASING a. s. Klatovy.
7. Změna nájemníků v Obecním bytovém domě.
Zastupitelstvo obce Dobrá
bere na vědomí
nového nájemce bytové jednotky 937/3 v obecním bytovém domě, kterým je od
1. 11. 2003 pan Martin Svěrkoš, bytem Dobrá č. p. 48
8. Rozpočtové opatření č. 3.
Zastupitelstvo obce Dobrá
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2003 v uvedeném rozsahu
9. Odměny neuvolněným členům ZO.
Zastupitelstvo obce Dobrá
shvaluje
návrh odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá za období červenec–říjen 2003, jak byl předložen k projednání
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10. Vojenský objekt – převod
Zastupitelstvo obce Dobrá
rozhodlo
o nabytí uvedeného nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví obce Dobrá
darovací smlouvou podle zákona č. 174/2003 Sb.
pověřuje
Radu obce Dobrá zahájením jednání o využití Vojenského objektu
ukládá
starostovi obce podat žádost Ministerstvu obrany o převod, poskytnout Ministerstvu obrany spolupráci při přípravě převodu a v případě schválení převodu vládou ČR předložit zastupitelstvu úplný text návrhu darovací smlouvy ke schválení
a
Radě obce Dobrá podávat pravidelné informace na jednání Zastupitelstva obce
Dobrá.
Vladimír Bonk, starosta obce

Nabídka pronájmu nebytov˘ch prostor
Na základě usnesení rady obce Dobrá zveřejňujeme nabídku pronájmu nebytových prostor:
v Dobré č. p. 230 — jedná se o ideální polovinu prodejní plochy, skladů, WC a to celkové ploše 81,90 m2.
Jedná se prostory v sousedství lékárny Zdraví, v minulém období zde fungovala
prodejna s keramikou.
A dále :
v Dobré č. p. 540 — jedná se 2 místnosti o výměře 19,8 m2 a 24,25 m2 v prvním poschodí, WC a společné prostory.
Obě místnosti jsou situovány nad barem Flamingo.
Dále:
v Dobré č. p. 540 — jedná se o 2 místnosti o výměře 21,46 m2 a 10,50 m2, schodišťový prostor, WC o celkové ploše 37,66 m2.
Jsou to místnosti v minulosti využívané opravnou obuvi nad současnou prodejnou
LM Obuv
Dále:
v Dobré č. p. 231 — jedná se o 2 místnosti o výměře 21,50 m2 a 17,50 m2, WC a společné prostory o celkové ploše 46,23 m2.
Prostory v minulosti využívala opravna elektroniky a jsou umístěny nad provozovnou Potravin na starém OÚ.
Bližší informace získáte a své nabídky zasílejte na kontaktní osobu:
Alice Tancerová – místostarostka obce Dobrá,Obecní úřad Dobrá č.p. 230, 739 51,
telefonický kontakt 558 641 491
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Policie âR obvodní oddûlení Dobrá informuje
Informace o bezpečnostní situaci v obci Dobrá za měsíc září a říjen 2003
V měsících září a říjen 2003 bylo v obci Dobrá obvodním oddělením šetřeno celkem 16 trestných činů a to 4´ krádež věcí z osobních automobilů, 2´ krádež pohonných hmot z čerpacích stanic, 1x krádež příruční tašky s doklady a platebními
kartami, 1´ krádež vloupáním do rodinného domku, 1´ krádež ocelových profilů,
2´ odcizení jízdního kola, 1´ ublížení na zdraví, 4´ poškozování cizí věci.
Bylo oznámeno 14 přestupků, kdy se jednalo 3´ o krádež benzínu z čerpacích
stanic, 2´ fyzické napadení mezi občany, 4x drobná krádež, 1´ pokousání psem a 3´
poškození majetku.
Mimo jiné byli zadrženi pachatelé odcizení ocelových profilů, krádeží benzínu a
nafty z čerpacích stanic, a byl zjištěn pachatel trestných činů Poškozování cizí věci
podle § 257 b odst. 1 trestního zákona, kdy tento v pěti případech nastříkal sprejem
nápisy na zdi budov různobarevné obrazce a nápisy.
Byl prošetřován případ nálezu mrtvoly muže v řečišti toku řeky Morávky; jednalo se o občana Třince. Bylo zjištěno na základě provedené pitvy a výsledku šetření, že tento zemřel přirozenou smrtí bez cizího zavinění.
V měsících září a říjnu 2003 došlo v obci Dobrá k devíti dopravním nehodám bez
zranění, s hmotnou škodou 4 790 000 Kč.

Nûkolik úãinn˘ch rad, jak si nejlépe ochránit svÛj majetek
(Pokračování z minulých čísel:)
Ke krádežím dochází nejčastěji v rozmezí deváté až čtrnácté hodiny, dále především o víkendech. Ze statistik sestavených podle způsobů vniknutí do objektů vyplývá, že pachatelé vnikají do objektů zejména:
dveřmi (asi 48 %)
hlavními dveřmi (asi 33 %)
dveřmi z chodby (asi 9 %)
zadními dveřmi (asi 6 %)
okny (asi 37 %).
Jak ochránit dveře mechanickými zábrannými prostředky?
Vchodové dveře všech objektů a dveře jednotlivých bytů, kanceláří a provozoven
jsou nejslabším článkem, kudy zloděj většinou útočí. Zabezpečení vstupních dveří
se tedy netýká jen bytů, ale i rodinných domků, vilek, garáží, rekreačních objektů,
skladů apod.
Celkovou bezpečnost dveří ovlivňují všechna kritická místa dveřního prostoru,
a to zejména:
zárubeň (neboli rám)
dveřní křídlo (dveře jako takové)
závěsy, panty (uchycení dveří)
uzamykací mechanismus
Zárubeň (rám)
Kovové zárubně se dají snadno roztáhnout heverem. Ochrana je jednoduchá.
Do obou svislic zárubně se nalije řídký beton, který po vytvrdnutí zabrání jejich roztažení.
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Další možnosti zvláště u individuální výstavby je využití bezpečnostních zárubní. Jedná se o silné svařené pásy či ocelové profilové rámy, které pomocí kotevních čepů nebo háků brání násilnému vyražení zárubně ze zdi.
K zabránění vysazení dveří ze závěsů pomocí páčidla je nutné dostatečné hluboké osazení zárubně.
Dveřní křídlo
Neochráněné dveře se dají snadno vysadit, vyháčkovat, vyrazit, vypáčit či prokopnout. Vyražení dveří můžeme čelit zpevněním zárubně ocelovým pásem podél
celého obvodu dveří.
Ochrana proti vypáčení dveří spočívá v obití rámu dveří z vnější strany kovovým
profilem k zakrytí škvíry mezi rámem a dveřmi.
Prokopnutí dveří je možné zamezit oplechováním či jiným zpevněním vnitřní
strany dveří.
Závěsy, panty
Proti vysazení lze použít mechanických zábran vysazení pantů. Proti vyháčkování se dají dveře zajistit pomocí západek neotvíratelného křídla – šrouby, kolíky
nebo ocelovou vzpěrou.
Uzamykací mechanismus
K němu zvláště patří:
Zámek – většinou zadlabací, ukrytý uvnitř dveřního křídla. Bezpečnostním hazardem je používání zámků na dozický či obyčejný klíč, stejně jako montáž bakelitových štítů u zámků.
Bezpečnostní zámek musí být odolný vůči násilí, vrtání a musí být opatřen bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo „motýlkovým klíčem trezorového typu.
Závora zámku – je nejvhodněji provedená nejméně na dva západy, masitá, široká, případně s vícenásobnými západy. Tento systém se používá k zajištění dveří
na více místech po obvodu dveří najednou.
Závěsy – pevně a bezpečně uchyceny jak v rámu, tak i v křídle. Po sesazení obou
částí musí umožňovat snadný otočný či kyvný pohyb okenního křídla. konstruovány a zabezpečený tak, aby křídla v uzavřeném prostoru či mírně pootevřeném
stavu nešla vysadit či vypáčit
Cylindrická vložka – srdce celého mechanizmu. Kromě klasických kovových stavítek se již využívá magnetického principu či kombinovaného systému mechanického a magnetického kódování.
Překonání dnes nejčastěji používané profilové cylindrické vložky zloději nejčastěji provádějí rozlomením, odvrtáním, nebo vyhmatáním ( otevřením planžetou).
Rozlomení vložky lze zamezit pořízením protizlomové vložky nebo bezpečnostního kování.
Odvrtání vložky zámku můžeme čelit kováním s ocelovou krytkou vložky.
Vyhmatání (otevření planžetou) je možné například ztížit bezpečnostní vložkou
s překrytým profilem.
Kryt zámku kování, štít – ochraňuje zámkovou vložku proti různým způsobům
překonání. Nejvyšším stupněm je bezpečnostní kování, které je odolné proti odtržení, navrtání, odlomení a odšroubování.
Dveře je možné dále doplnit o: přídavný zámek • řetízek či pevný vymezovač
štěrbiny • dveřní zastavovač (na našlápnutí) • kukátko • a další přídavné prvky.
K dokonalému zabezpečení vstupního dveřního prostoru je nejvhodnější použít
bezpečnostní dveře, které vyváženě respektují bezpečnostní i protipožární hlediska.
Za obvodní oddělení Policie ČR, kpt.Bc. Radan Filip
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Prodej vánoãních stromkÛ v Bistru U KlimkÛ
bude zahájen od 5. prosince 2003.
Borovice — smrk — jedle

Mikulá‰ská nadílka
Místní organizace KDU-ČSL srdečně zve malé i velké na tradiční Mikulášskou
nadílku, která se uskuteční v sobotu 6. 12. 2003 v 16 hod. v hasičské zbrojnici.
Nezapomeňte sebou dobrou náladu, hezkou písničku nebo básničku, protože
možná přijde i Mikuláš s čertíky, na ty, kteří trošku pozlobili, a s andílky, pro ty, kdož
byli celý rok hodní.

Sportovní komise pfii OÚ Dobrá vyhla‰uje:
5. ročník Mikulášského volejbalového turnaje smíšených amatérských družstev
kdy: v sobotu 6. 12. 2003 v tělocvičnách ZŠ Dobrá
Začátek turnaje: 8.30 hod
Prezentace: od 7.30 hod
Smíšené družstvo musí být tvořeno minimálně 2 ženami a 4 muži, v pětičlenném družstvu musí být 2 ženy a 3 muži. Kapitán družstva starší 18 let. Omezený počet družstev – 12.
5. ročník COPA DOBRÁ Tříkrálového turnaje amatérských družstev v sálové kopané
kdy: v sobotu 10. 1. 2004 v tělocvičnách ZŠ Dobrá
Začátek turnaje. 8.30 hod
Prezentace: od 8.00 hod
Amatérské družstvo tvořeno max. 6 hráči (4 hráči v poli + 2 střídači). Hráči starší
18 let. Omezený počet družstev – 10.
Přihlášky s 50% úhradou startovného :
do 3. 12. 2003
do 6. 1. 2004
a veškeré potřebné informace získáte na adrese A. Tancerová, Dobrá 556, 739 51
nebo na tel. čísle 606 633 006. Srdečně zvou a těší se pořadatelé.

Zmûna ordinaãních hodin DS Dobrá – MUDr. Iva Kuãerová
12. 12. 2003 pátek 930—1200 hodin
19. 12. 2003 pátek 930—1200 hodin
30. 12. 2003 úterý 730—900 hodin poradna pro kojence odpadá
31. 12. 2003 středa neordinuje se, nutné případy ošetří MUDr. Mácová – DS Raškovice 7.30—9.00 hodin
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KINO RA·KOVICE
Vážení diváci,
předkládáme vám následující program na PROSINEC 2004.
Cena vstupenek je stále stejná: 32, 34 a 36 Kč + 1 Kč příplatek na fond kinematografie.

4. 12. ČTVRTEK – JEDNA RUKA NETLESKÁ v 17.30 hod., příst. 15 let, 102 min.
Černá komedie ČR v hl. roli Jiří Macháček a Ivan Trojan. Přijďte se podívat na černou komedii s kriminální zápletkou, týkajícího se tlaku doby na člověka a na jeho
rodinný život se specifickým humorem a skvělými výkony oblíbených herců. Výjimečně představení ve čtvrtek!
5.12. PÁTEK – ŽELARY v dopol. hod. pro ZŠ Dobrá, v 17.30 hod. pro veřejnost.
Krutý příběh něžné lásky v hl. roli Aňa Geislerová. Kruté i romantické drama ČR, SR
a Rakousko odehrávající se za druhé světové války, mísí se v něm prvky z valašských
a slováckých kopanic na pomezí se Slovenskem. Film bude nominován na OSCARA.
Film je přístupný, délka 150 min.
6. 12. SOBOTA – PRASÁTKO A JEHO VELKÝ PŘÍBĚH – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
PRO DĚTI Z RAŠKOVIC ve 14.00 hod.
13. 12. SOBOTA – PRAVÁ BLONDÝNKA 2 v 17.30 hod., přístupný, 95 min.
Další pokračování úspěšné romantické komedie USA. Blondýnka úspěšně absolvovala Harvard, čeká ji povýšení v právnické firmě a má před svatbou.
20. 12. SOBOTA – PIRÁTI Z KARIBIKU: PROKLETÍ ČERNÉ PERLY, přístupný,
133 min.
Historický dobrodružný film USA. Třpytivé vody Karibiku jsou svědkem vzrušujících dobrodružství šarmantního kapitána Jacka Sparrowa (Johny Deep).

SILVESTR 2003 V ZANZIBARU!
teplá večeře ✱ studené mísy ✱ hudba – D. J. ✱ vstup 280 Kč/osoba
záloha 100 Kč/osoba – u personálu ZANZIBARU do 15.12.2003
omezený počet míst!
Těší se na vás majitel + personál ZANZIBARU,
s přáním všeho NEJ… DO NOVÉHO ROKU!

Nabídky
Revírní bratrská pokladna –
zdravotní pojišťovna

Firma KNYCL
přijímá objednávky
na vánoční krůty,

zajišťuje pro své pojištěnce

cena 62 Kč/kg.
Příjem objednávek a informace:
Dobrá č. 343, paní Hadaščoková, ml.
558 641 780
Krůty se budou prodávat v Dobré
na parkovišti u kostela ve 14.00 hodin
5. 12. 2003.

PLAVÁNÍ ZDARMA
bezplatná návštěva krytého bazénu
ve Frýdku-Místku
každou sobotu od 10 do 11 hodin po
předložení svého průkazu pojištěnce.
„Vždy něco navíc!"
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KOSMETIKA
objednávky: 723 155 572
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

1300—2000
1300—2000
0900—1700
0900—1700
0900— dle objednávek

Péče o všechny typy pleti
Hloubkové čištění, peeling, gumáž
Úprava obočí
Barvení řas a obočí
Masáž očí, obličeje, dekoltu a šíje
Masáže rukou + manikura
Parafínové zábaly rukou
Zábaly krku a dekoltu
Parafínové masky
Masky bylinné, klidnící, hydratační, vitalizující…
Masky na oči, rty, kruhy pod očima
Kúry čistící, relaxační, vyhlazující, liftingové, energetické…
Depilace obličeje, rtu, lýtek, nohou, podpaží
Líčení denní i večerní (oslavy, společ. akce, večírky, plesy, srazy…)
Líčení nevěst
Permanentní make–up
Poradenství v oblasti typologie, vizáže, image
Každé 8. ošetření za 50% slevu!
Služby lze objednat i domů a jsou určeny i mužům.
Při kosmetickém ošetření vaší pleti v měsíci prosinci získáte navíc
vánoční dárek!
DOBRÁ č. p. 231
Nad večerkou p. Romanidise, naproti restaurace Oráč
1. poschodí
PRO KRÁSU a ZDRAVÍ (den otevřených dveří)
úprava a lakování nehtů
✧ZDARMA! ✧ líčení, poradenství ve výběru barev, druhů a typů
poradenství v kosmetické péči
úprava vlasů + poradenství
masáže
✧PRODEJ!✧ dekorativní a pěstící kosmetiky
(stíny, pudry, rtěnky, řasenky, tvářenky, make-up)
stříbrné doplňky + šperky
Nakupte dárky pro vás i vaše nejbližší.
27. 11. 2003 v 11.00 hodin
KOSMETIKA V DOBRÉ
1. poschodí — naproti restaurace Oráč
nad večerkou p. Romanidise
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

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

