Obecní úřad Dobrá
Dobrá 23. listopadu 2001

Oběžník č. 10
1. Úřední hodiny v prosinci 2001
Upozorňujeme všechny občany, instituce a soukromé firmy v Dobré na změnu úředních dnů v
měsíci prosinci 2001, a to následovně:
čtvrtek 27.12.2001 - úřední den 8-17 hodin, který je úředním dnem místo pondělka 31.12.2001.

2. Obchvat obce - proklamovaný termín dodržen!
Zřejmě spolu se změnami ve vrcholových orgánech Ředitelství silnic a dálnic ČR v Praze, s
nástupem generálního ředitele p. Havíře, se ledy hnuly. Přesně podle stanoveného harmonogramu
byla umístěna do vydání Obchodního věstníku ze dne 7.11.2001 „naše stavba" — obchvat obce
Dobrá. Jsou zde zmíněny také další termíny — 13. prosince tohoto roku se uskuteční prohlídka
staveniště obce Dobrá zástupci stavebních firem, které se budou snažit dodat svou úplnou nabídku
do 11. února 2002. Komise pak má jediný úkol: vybrat nejlepší firmu, a stavební práce mohou začít.
Obec bude i nadále — spolu s Iniciativou R 48 — sledovat vývoj celé kauzy. Pochopitelně vás
budeme bezprostředně informovat.

3. Kanalizace — informace
V současné době se chýlí ke konci technologická část „Splaškové kanalizace" — 1. stavba —
pokládka potrubí hlavního řádu, realizace veřejných sítí domovních přípojek (chybí asi 20
přípojek), finální napojení na stávající „pivovarský" sběrač. Obec sezvala všechny instituce na
čtvrtek 22. 11. 2001 — bude uskutečněna dílčí kolaudace některých úseků (těch, které byly stavěny
od samého začátku). Dovolím si zde ještě jedno důležité upozornění: zatím se do rukou zástupců
obce dostala Petice občanů pouze v kopii, bez náležitostí daných zákonem (podpisy občanů, adresy
jejich bydliště, rodná čísla, apod.). Obec připravenou petici — její obsah se týká stavu a nutnosti
úpravy místních komunikací narušených stavbou kanalizace — v žádném případě nebere na lehkou
váhu. V neděli 18. 11. 2001 se uskutečnila pochůzka po staveništi za účasti vedení obce, předsedy
investiční komise a specialisty na komunikace z Ostravy. Jedním z výstupů byla jednoznačná snaha
o nápravu stavu komunikací, nikoliv však nyní nelze dost dobře komunikace uvést do původního,
ne-li lepšího stavu (vzhledem k tomu, že kanalizační rýha se jeví jako poslední téměř ve všech
komunikacích dotčených touto stavbou), jaký si jednak komunikace, zvláště pak občané, zaslouží a
čekají na to. Termín dokončení celé stavby (včetně výše uvedené opravy komunikací) byl stanoven
na 07/2002. Ještě jednou vás žádáme o shovívavost, pokud je náprava možná — kontaktujte obec,
sdělte své požadavky, budeme reagovat okamžitě. Děkujeme za pochopení.

4. Novinka na ocelové (průjezdné) lávce jíž od 1. ledna 2002!
Obec Dobrá hospodaří s určitým množstvím financí — takový začátek si zaslouží i text vztahující
se ke stavu a nutnosti oprav výše uvedené lávky, která slouží nejen pěším, ale také řidičům — pro
informaci — v roce stávajícím bylo vydáno přes 400 povolenek průjezdu (za cenu 50 Kč a rok).
Vzhledem k tomu, že obec se musí starat o stav lávky, provádět nejrůznější úpravu i náročnější
opravy, jsou ke všemu nutné peníze - a těch (díky padesátikorunové úhradě za průjezd a rok není

dostatek). Proto změna v uvažování, kterak získat prostředky a změnit systém — obec totiž nehodlá
nadále snášet průjezdy aut bez povolení, trpět projížděním aut vyšší tonáže, než povolují technické
možnosti lávky. Bylo rozhodnuto změnit systém — na mostě bude umístěna závora, řidiči (ovšem
ti, kteří zaplatí úhradu) obdrží čipovou kartu (o její ceně a dalších náležitostech vás budeme
informovat v prosincovém oběžníku), tuto nemusí přikládat — pouze z určité vzdálenosti nasměruje
na snímač, závora se otevře a za autem opět zavře. Most bude opatřen dalšími bezpečnostními
prvky, s jejichž funkcí vás rovněž seznámíme. Snad se tato novinka osvědčí, snad jí porozumí i ti,
kteří zkoušejí svou sílu na dopravních značkách, které rádi ohýbají... a zatím se jim to — bohužel
— daří. Ale i na ne jednou dojde!

5. Oznámení pro majitele a uživatele pozemků v obci Dobrá - okleštění a
odstranění stromoví a jiných porostů
Z důvodu zabezpečení provozu rozvodného zařízení (vedení VN 400 kV), kvalitní dodávky
elektřiny, snížení ztrát v sítích a zajištění bezpečnosti osob, na základě §8, zákona č. 114/1992 Sb.
O ochraně přírody a krajiny a zákona č. 458/2000 Sb., vyzýváme majitele a uživatele pozemků k
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti ve dění 400 kV — č. 443/444 a 400 kV
— č. 459, které je v majetku ČEPS, a. s. Provozní správy Morava — Sever.
Okleštění proveďte v termínu do 15. prosince 2001. Přesné znění oznámení je vyvěšeno na úřední
desce v budově Obecního úřadu v Dobré.
Milan Stypka, starosta obce

Změna ordinační doby dětského střediska - MUDr. Iva Kučerová
21. prosince 2001 7.30— 9.00 hodin
27. prosince 2001 7.30— 9.00 hodin
28. prosince 2001 7.30— 9.00 hodin
31. prosince 2001 7.30— 8.45 hodin
2. ledna 2002 14.30—16.00 hodin

Kdy Mikuláš zacinká?
Dne 9. 12. v 16.00 hodin srdečně zveme malé i velké na Mikulášskou nadílku pořádanou KDU-ČSL
a Kulturní komisí Rady obce. Sejdeme se v restauraci Obecník s dobrou náladou.

Informace pro občany ohledně registrace BABET
Při registraci na Okresním úřadě ve Frýdku-Místku musí občan doložit tyto doklady:
1. Doklad o evidenční prohlídce — vystavují stanice technické kontroly. Doklad nesmí být starší 10
dnů.
2. Zákonné pojištění.
3. Osvědčení o technické způsobilosti vydané výrobcem.
V případě, že majitel nevlastní osvědčení o technické způsobilosti vozidla, toto má možnost získat u
níže uvedeného zástupce: Akreditovaný zástupce výrobce mopedů BABETA, který je schopen v
rámci zákona vystavit duplikáty dokladů. MOTOCENTRUM Hodonín Josef Hlavatý,
Velkomoravská 3916, 695 01 Hodonín Lhůta k registraci je pouze jeden rok od nabytí účinnosti
zákona tedy do l. 7. 2002 (viz § 89 odst. 10 zákona č. 56/2001 Sb.). Poplatek za registraci činí 100
Kč, který je možno uhradit v hotovosti při registraci nebo doložit kolek v uvedené výši.

Ceník a podmínky odběru svačin na měsíc prosinec 2001 v Základní škole
Dobrá
Mléčné svačiny: (6 dní) 30,- Kč
Kombinace malých svačin od 3.12. (včetně): (15 dní)
• jen malé (po—pá) 97,50 Kč
• malé (po—pá) + navíc mléčné (út, čt) 127,50 Kč
• malé (po—pá) + mléčné (út, čt) 88,50 Kč
Kombinace velkých svačin od 3.12. (včetně): (15 dní)
• jen velké (po—pá) 127,50 Kč
• velké (po—pá) + navíc mléčné (út, čt) 157,50 Kč
• velké (po, st, pá) + mléčné (út, čt) 106,50 Kč
Podmínky odběru svačin:
Placení svačin — bude probíhat poslední týden před začátkem nového měsíce a v prvních třech
pracovních dnech daného měsíce. Dodržujte prosím tyto termíny z důvodu hladkého provozu.
Odhlášky — mléčné svačiny nelze odhlásit
• odhlášky malých a velkých svačin — svačiny je možno odhlásit den předem do 11 hodin osobně v
bufetu nebo telefonicky na čísle 0604/621089 i SMS (uveďte prosím jméno, třídu a dobu
nepřítomnosti)
• pokud se stane a dítě Vám ráno onemocní a svačinu tedy nestihnete odhlásit, můžete si ji
vyzvednout osobně
Nevyzvednuté svačiny — svačiny, které si nevyzvednete do 11.40 hodin (do 4. přestávky) daného
dne, budeme považovat za propadlé. Dle hygienických podmínek je nesmíme skladovat. Děkujeme
za pochopení
S pozdravem Dalibor Sklář — provozovatel bufetu

Turnaj v sálové kopané
Sportovní komise při OÚ Dobrá vyhlašuje 2. ročník COPA Dobrá, turnaje v sálové kopané
amatérských družstev, který se bude konat 5. ledna 2002 v prostorách velké tělocvičny Základní
školy v Dobré. Startovně 80 Kč/osoba. Přihlášky přijímá do konce roku 2001 a bližší informace
podá Alice Tancerová na tel č. 641602,3

Knihovna oznamuje
Místní knihovna v Dobré vyhlašuje vánoční soutěž, která bude probíhat ve dnech od 13.11. 2001 do
14.12. 2001 v prostorách knihovny. Slavnostní vyhodnocení proběhne v pondělí 17. 12. 2001 od
15.30 hodin. Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří jsou mladší 18 let.
Ve středu 19.12.2001 od 15 hodin si můžete do knihovny přijít zkusit ozdobit medové perníčky,
které pro vás napeče vaše paní knihovnice.
Místní knihovna v Dobré oznamuje, že jako každý rok bude probíhat prodej nových knih s 10%
slevou. Prodej proběhne ve dnech 3.12.2001—14.12.2001 v prostorách knihovny, vždy v půjčovní
dny, což je pondělí 12—15 hodin, úterý a čtvrtek 9—11 a 12—17.30 hodin.
Upozorňujeme čtenáře, že v době vánočních svátků bude knihovna ve čtvrtek 27.12.2001 a v
pondělí 31.12.2001 uzavřena.

