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VáÏení spoluobãané,
sešel se nám den se dnem a měsíc utekl jako voda. Jistě mi dáte za pravdu, že

právě uplynulý měsíc byl velice aktivní a bouřlivý ve všech směrech. Dovolte,
abych se zmínila alespoň o jedné z mnoha událostí, které rovněž vynesly naši
obec Dobrou z průměrné stereotypní šedi na výsluní zájmu. Zcela správně jste
uhodli vy, kteří jste tipovali akci „Odborný školní asistent pro Aničku“.

Sportovně — společenská charitativní akce byla vůbec první akcí tohoto
žánru organizovaná na katastru naší obce. A jaká vlastně byla ?

I přes počasí, které si s námi se všemi poněkud žertovně zahrávalo, dopadla
akce velice, velice úspěšně. Ne, ještě vám neřeknu, jak dopadla a kolik finanč-
ních prostředků jsme díky podpoře lidí dobré vůle nashromáždili, ještě Vás
budu chvíli napínat.

Dle mého názoru, se akce vydařila i ze zcela jiného pohledu. Spousta dětí se
mohla realizovat v různých sportovních či kulturních aktivitách, projít laesro-
vým zrakem naší čarodějky v pohádkovém lese, políbit šípkovou Růženku —
pokud jim to její princ dovolil a za to všechno dostat sladkou odměnu. Vyšvih-
nout se do sedla bujného oře — či spíše poníka — a vidět svět z výšky, nebo se
skutečně „vyřádit“ na skákací atrakci a užít si nádherné chvíle ve vzduchu. Pro
dospělé byl připraven turnaj ve volejbalu. Družstva přijela zejména z okolních
vesnic a jediným mottem tohoto setkání bylo podpořit dobrou věc a „poprat
se“ o flašu slivovice fa Kwaczek. Vyhrálo družstvo z Morávky a finále bylo sku-
tečně strhující, jak již bývá mezi sportovci zvykem, padlo i ostřejší slovo a má-
lem i facka! Zkrátka nádherné finále ! 

Poněkud menší slovní výpady, ale o to větší sportovní nasazení, předvedli žáci
prvního stupně ZŠ Dobrá ve fotbalovém turnaji pro děti. Proč píši žáci a ne
kluci? Nevěřili by jste, ale děvčata častokrát kluky strčila do kapsy v honbě za
míčem, ale chlapci zářili ve střeleckých situacích a kombinačních schopnos-
tech. Mockrát děkujeme všem zúčastněným fotbalistkám a fotbalistům za
skvělý sportovní zážitek.

Současně probíhala kulturní část na improvizovaném pódiu, v důsledku
deště většinou před tímto pódiem. Dětský orchestr Radost pod vedením pana
Hradílka nás příjemně naladil svými hity, judisté předvedli své bojové umění
a přesvědčili nás o tom, že judo je krásný sport, který občas dokáže pořádně bo-
let, děti z mateřské školy v Raškovicích nám svým zpěvem, básněmi a tanečky
rozhýbaly boky a málem nás roztančily ještě před diskotékou. Divadelní před-
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stavení Kouzelník a čarodějka mělo úžasný ohlas a děti spolupracovaly tolik,
kolik jim ještě po tom všem maratónu zbylo sil. Nedaly se přeslechnout!
Všechny nás uklidnily písně Jarka Nohavicy v podání kouzelné mystické bytosti
se záhadným názvem „Simonida“, aby nás zvedly ze židlí žákyně ZŠ Dobrá
svým vystoupením s prvky aerobicu. Nejkritičtější byli spolužáci a obdivovatelé
svých spolužaček v prvních řadách. Po vydatném občerstvení — opečených
párcích nad nefalšovaným táborákem či srnčím guláši — již nastoupil človíček
s plnou kapsou hitů a rozproudila se diskotéka pod širým nebem. Nakonec
i naši „fotříci“ ve zdraví dohráli zápas plný nádherných finišů, odložili mičudu,
aby se podělili o výhru a pak tradá na taneční parket.

Týmová práce všech lidiček, kteří pro vás a pro malou Aničku Bayerovou akci
připravili ve spolupráci s mnoha sponzory, o kterých se zmiňuje pan Bayer ve
svém článku, i těch, na které snad nedopatřením zapomněl, a za přispění Vás
všech jsme nashromáždili prostředky ve výši — 64 709 Kč!! JE TO ÚŽASNÉ!!

Dovolte, abych Vám všem poděkovala, organizačnímu týmu,zaměstnancům
Obecního úřadu v Dobré, sponzorům, účinkujícím, sportovcům, Vám všem,
kteří jste na akci přišli a zakoupením „Áčka“ přispěli do společné pokladničky.
Nakonec bych chtěla poděkovat svým dětem a manželovi za toleranci a shoví-
vavost a hlavně své mamince, bez její práce a podpory bych se jen ztěží mohla
po večerech a nocích věnovat přípravným pracím na akci „Anička“.

Přeji malé Aničce úspěšné zvládnutí první třídy a najdi si, Aničko, hodně no-
vých kamarádů a poznej spoustu nových věcí. Děkuji všem lidem dobré vůle.

Pokud má ještě někdo zájem přispět a nestihl to na charitativní akci, může
tak učinit do 31. července na podatelně Obecního úřadu, kde je za tím účelem
umístěná pokladnička.

Alice Tancerová, místostarostka, pověřená výkonem pravomocí starosty

TERMÍN SE BLÍÎÍ
Již několikrát jsme se zmiňovali o stavbě kanalizace a o nutnosti splnit ekolo-

gický koeficient , který je nyní ve Vašich rukách, protože to jste právě Vy, kteří
svým napojením na kanalizaci pomáháte nám jej naplnit. Stavba takových roz-
měrů není legrace, a víte, že dostala obec Dobrá 17 000 000 Kč dotaci od státu.
Jistě — něco za něco ! My dostali peníze a stát chce, aby lidé kanalizaci, samo-
zřejmě, z ekologických důvodů, využívali. Pokud se nám nepodaří ekologický
koeficient naplnit (jedna ze základních podmínek pro přidělení dotace), hrozí
nám přinejmenším neobdržení zádržného ve výši 1 700 000 Kč (toto by mělo
být uvolněno po závěrečném vyúčtování celé stavby a vyhodnocení naplnění
zejména ekologického koeficientu) a v horším případě vrácení celé dotace, což
při velikosti celého našeho rozpočtu (bez finančních prostředků škole, které
účtem obce pouze protékají, je to zhruba 21 až 22 mil. Kč) by byla katastrofa!

Apelujeme na Vás na všechny, kteří obdržíte v nejbližší době opětovnou výzvu
k urychlenému napojení své nemovitosti na veřejnou kanalizaci, aby jste tak
učinili. Ve hře je opravdu mnoho!

Alice Tancerová, místostarostka, pověřená výkonem pravomocí starosty
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V˘sledky referenda o pfiistoupení âeské republiky
k Evropské unii v obci Dobrá

Celkový počet občanů oprávněných k hlasování  . . . . . . . . . . . . . . . . 2322
Počet oprávněných občanů, kterým byly vydány hlasovací lístky  . . 1369
Počet odevzdaných úředních obálek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369
Počet odevzdaných platných hlasů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325

Počet hlasů ANO:  . . . . . . . . . 1021 Procento účasti: . . . . . . . . . . . . 58,96 %
Počet hlasů NE:  . . . . . . . . . . 0304 Procento PRO:  . . . . . . . . . . . . 77,06 %

Procento PROTI:  . . . . . . . . . . . 22,94 %

UPOZORNùNÍ
Je zakázáno vyhazovat do velkoobjemových kontejnerů živočišné zbytky jako

vnitřnosti zvířat či uhynulá zvířata.

PRÁZDNINY
Skončil školní rok 2002—2003, děti dostaly „zaplaceno“ za celoroční práci,

někteří dostali svou „nadílku“ po příchodu ze školy právě v onen poslední den.
Všem studentíkům přeji krásné slunečné prázdniny, všem rodičům a občanům
naší obce příjemné prožití dovolené, ať už bude kdekoliv a hlavně šťastný
a zdravý návrat zpět domů.

Alice Tancerová, místostarostka, pověřená výkonem pravomocí starosty

U S N E S E N Í
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově

Obecního úřadu Dobrá – obřadní síň.1. Zahájení

Zastupitelstvo obce Dobrá

1.1.   s ch v a l u j e
po změně programu, program 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá (včetně doplňu-

jících návrhů)

1. 2.   v o l í
návrhovou komisi ve složení: Bc. Leona Bařinová (SNK–Občané pro občany)

MVDr. Kamil Zmuda (SNK–Nezávislí)
1.3.   u r č u j e
ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Kratochvíl (KSČM)

Jiří Tesarčík (KDU–ČSL)
2. Změna složení Zastupitelstva obce Dobrá.

Zastupitelstvo obce Dobrá

2.1.  b y l o s e z n á m e n o
a) s dopisem Mgr. Milana Stypky ze dne 16. 6. 2003, který abdikoval na místo člena za-

stupitelstva



b) s dopisem Ing. Jiřího Macháčka ze dne 17. 6. 2003, který rezignuje na funkci starosty
obce a člena zastupitelstva obce

2.2.  b e r e n a v ě d o m í
a) rezignaci Mgr. Milana Stypky a zánik mandátu člena zastupitelstva ve smyslu ust. §

55, odst.2, písm. b) zákona č. 491/2001 Sb.
b) vznik mandátu pro pana Jiřího Štece ve smyslu ust. § 56, odst.1 zákona č. 491/2001

Sb., ke dni 18. 6. 2003 
c) rezignaci Ing. Jiřího Macháčka na funkci starosty obce Dobrá bez připomínek, ke

dni 18. 6. 2003
d) vznik nového mandátu pro pana Libora Mlčáka, ke dni 19. 6. 2003, bez připomínek
2.3.   p o v ě ř u j e
místostarostku Alici Tancerovou výkonem pravomocí starosty ode dne 18. 6. 2003 až

do doby zvolení nového starosty
3. Závěrečný účet za rok 2002, audit.

Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1.  v y s l o v u j e s o u h l a s
celoroční hospodaření obce za rok 2002, bez výhrad

4. Rozpočtová opatření č.1.
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
předložené rozpočtové opatření č. 1/2003 s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši

1 069,20 Kč
5. Výkup zbytkového pozemku (Ing. Dannhoferová).

Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. p r o j e d n a l o
žádost Ing. Dannhoferové o odkoupení části pozemků parc. č. 1320/25 a 1320/26
5.2. n e s ch v a l u j e
nákup pozemku o celkové výměře 110,573 m2 z parcely č. 1320/25 (98,283 m2)

a 1320/26 (12,29 m2) k. ú. Dobrá a
6. Záměr prodeje parc. č. 2370/1, 2370/2, 2370/3.

Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. s ch v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc.č. 2370/1, 2370/2, 2370/3 k. ú. Dobrá

7. Změna nájemníků v Obecním bytovém domě č.p. 937/1.
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1. b e r e n a v ě d o m í
a) výpověď z nájmu bytu v Obecním bytovém domě č.p. 937/1 podanou paní Petrou

Záškolnou
b) nové nájemce bytové jednotky 937/1, kterými jsou od 1. 4. 2003 manželé Olga a Jan

Zagrapanovi, bytem Nad vodojemem č. 2930, Frýdek–Místek
8. Žádosti o udělení výjimky z Územního plánu obce Dobrá.

Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. n e s ch v a l u j e
změnu užívání pozemku parc.č. 1479 ze zemědělského využití na stavební parcelu

manželům Petru a Marii Adamusovým
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8.2. p r o j e d n a l o
a) žádost manželů Mikolášových, o udělení výjimky pro pozemek parc.č. 1438/11
b) žádost pana Michala Poláka, o udělení výjimky pro pozemek parc.č. 1458/10 a 8
c) žádost pana Zdeňka Gongola, o udělení výjimky pro pozemek parc.č. 2183/6

8.3. s ch v a l u j e
a) udělení výjimky z Územního plánu obce Dobrá pro pozemek p.č.1438/11 na plochu

pro výstavbu rodinného domu 
b) udělení výjimky z Územního plánu obce Dobrá na parc. č. 2041/3 k. ú. Dobrá pro

výstavbu zahradní chatky za účelem zajištění údržby sadu 
c) udělení výjimky z Územního plánu obce Dobrá na pozemcích parc. č. 1458/10

a 1458/8 k.ú. Dobrá pro výstavbu rodinného domu 
d) udělení výjimky z Územního plánu obce Dobrá pro výstavbu zahradní chatky o za-

stavěné ploše 25m2 na parc. č. 2183/6 k. ú. Dobrá 1

8.4. p o d m i ň u j e
udělení výjimky z Územního plánu obce Dobrá u pozemku parc. č. 2041/3 zpracová-

ním odborného posudku na kvalitu a hygienickou nezávadnost vody ve studni
9. Smlouva o poskytnutí dotace na dofinancování nákladů Domova důchodců ve
Frýdlantě nad Ostravicí.

Zastupitelstvo obce Dobrá

9.1. n e s ch v a l u j e
znění Smlouvy o poskytnutí dotace Domovu důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí 

10. Smlouva o půjčce.

Zastupitelstvo obce Dobrá

10.1. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Ing. Vojtěcha Vranaye, bytem Dobrá č.p. 937/6 o dokončení příjezdové ko-

munikace ke garážím Obecních bytových domů na parcele č. 2258/9 a jeho nabídku
o bezúročnou půjčku ve výši 250.000,—Kč včetně všech podmínek pro poskytnutí této
půjčky

10.2 s ch v a l u j e
znění Smlouvy o půjčce mezi obcí Dobrá (dlužník) a ing. Vojtěchem

Vranayem (věřitel), kdy předmětem této smlouvy je bezúročná půjčka částky 250 000 Kč
účelově vázána na dobudování příjezdové komunikace na parc. č. 2258/9 ke garážím
OBD
11. Prodej parcely č. 1320/30 k.ú. Dobrá.

Zastupitelstvo obce Dobrá

11.1. s ch v a l u j e
prodej parcely č. 1320/30 k.ú. Dobrá, lokalita Dobrá–Kamenec panu Ing. Markovi

Adamcovi, bytem Výškovická 448/155, Ostrava–Výškovice za cenu 325 Kč/m2

12. Odprodej skleníku.

Zastupitelstvo obce Dobrá

12.1. s ch v a l u j e
záměr odprodeje skleníku z majetku obce

12.2. p o v ě ř u j e
místostarostku zveřejněním nabídky na úřední desce a v obecním zpravodaji

13. Povolení výjimky z Územního plánu obce Dobrá.
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Zastupitelstvo obce Dobrá

13. 1. r o z h o d l o
stáhnout tento bod z jednání zastupitelstva

13.2. p o v ě ř u j e
místostarostku k doplnění potřebných informací

14. Různé.
Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva za období duben – červen 2003.

Zastupitelstvo obce Dobrá

14.1. s ch v a l u j e
návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva za období duben—červen 2003

v předložené výši s výplatním termínem 14. 7. 2003 

Žádost o prodloužení hudební produkce dne 21. 6. 2003.

Zastupitelstvo obce Dobrá

14.2. s ch v a l u j e
na základě žádosti organizačního týmu charitativní akce „ANIČKA“ — prodloužení

hudební produkce, která se koná 21. 6. 2003 do 2.00 hodin

Veřejná sbírka „ANIČKA". 

Zastupitelstvo obce

14.3. s ch v a l u j e
veřejnou sbírku „ANIČKA" Bayerová, na samostatný účet, kdy zřizovatelem musí být

obec.
Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zastupitelstvo obce Dobrá

14.4. s ch v a l u j e
přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 202.200,—Kč určené pro nákup ochranných

prostředků pro členy jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Dobré z finančních pro-
středků Moravskoslezského kraje a schvaluje znění předložené smlouvy

KONTO — KORENT.

Zastupitelstvo obce Dobrá

14.5. s ch v a l u j e
přijetí provozního úvěru ve výši 500 000 Kč u Raiffeisenbanky a. s. a zajištění tohoto

úvěru BIANCOSMĚNKOU vystavenou obcí 
Alice Tancerová, v. r., místostarostka obce 

PODùKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom touto cestou poděkovat všem lidem dobré vůle za jeden nád-

herný červnový den, na který snad bude řada lidí v dobrém vzpomínat. Tento
den proběhla sportovně — společenská charitativní akce „Odborný školní asi-
stent pro Aničku“.

V příštím školním roce nastoupí naše dcera Anička do první třídy do základní
školy v Raškovicích. K tomu, aby se mohla úspěšně začlenit do kolektivu zdra-
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vých dětí a mohla zvládnou výuku základní školy však potřebuje pomoc ze
strany odborného školního asistenta, který jí pomůže adaptovat se na nové
prostředí a bude jí nápomocen při výuce.

S žádostí o poskytnutí finančního příspěvku jsme se obrátili na řadu státních
institucí, ale žádná nám v naší žádosti nemohla vyhovět díky nedostatku fi-
nancí a jinak pomoci nám nedokázali. V dnešní době, kdy chybí finance všude,
je bohužel tato odpověď smutná, ale ne překvapivá.

O pomoc při řešení tohoto problému jsme se také obrátili na OÚ Dobrá, který
v této záležitosti zastupovala místostarostka Alice Tancerová. Ta se však posta-
vila k řešení tohoto problému trochu jinak a přišla s nápadem zorganizovat
charitativní akci za účelem sbírky finančních prostředků pro odborného škol-
ního asistenta naší dcery. Toto řešení nás opravdu velmi příjemně překvapilo
a v tu chvíli jsme si uvědomili, že vůbec nezáleží na instituci, na kterou se s žá-
dostí o pomoc obracíte, ale záleží na lidech, kteří jí zastupují.

Naší místostarostce se podařilo dát dohromady partu úžasných lidí, kteří byli
ochotni pomoci a bez váhání se zapojili do přípravy této akce. Každý z nich
tomu obětoval velkou část svého volného času a svého úsilí, čehož si nesmírně
vážíme a proto zejména jim patří naše velké díky. Děkujeme zejména místosta-
rostce OÚ Dobrá A. Tancerové, členům kulturní, sociální a sportovní komise,
oddílu Judo Dobrá, pracovníkům OÚ Dobrá, sdružení Nezávislí–SNK Dobrá,
SDH Dobrá, Sokolu Dobrá a všem dobrovolníkům: A. Alexová, J. Dordová, M.
Tvrdý, manželé Golíkovi, manželé Hankeovi, rodina Satkova ml., rodina Tan-
cerova, Z. Kročková, kteří se podíleli na přípravě a samotném průběhu akce.

Dále bychom chtěli poděkovat všem firmám, organizacím, sdružením, míst-
ním politickým stranám i účinkujícím, kteří se na této akci podíleli formou
sponzorství. Děkujeme tímto: Bistro u Klimků; Dětský orchestr Radost; Diva-
dlo Rolnička; Drogerie Iva Moskvová; Dřevosklad Dobrá; Frýdecká skládka;
Galanterie Ema; Jízdárna Panské Nové dvory; KDU–ČSL Dobrá; Keramika Ža-
beňský; KSČM Dobrá; Kulturní komise při OÚ Dobrá; MŠ Dobrá; MŠ Raško-
vice; Myslivci Dobrá; Nezávislí – SNK Dobrá; Oddíl Judo Dobrá; Ovoce a zele-
nina Poláková; Pekařství Hranická; Pivovar Radegast; R. Weismanová, I. Mos-
kvová a děti z pohádkového lesa; Řeznictví Carbol; Řeznictví Matera; SDH
Dobrá; Simonida; Skauti Dobrá; Sociální komise při OÚ Dobrá; Sodovkárny
Paskov; Sokol Dobrá; Sportovní komise při OÚ Dobrá; Technické služby F–M;
Tiskárna Beatris Dobrá; Večerka Romanidis; ZŠ Dobrá.

Poděkování patří také firmám a společnostem, které přispěly finančním ob-
nosem mimo tuto akci: Firesta, Hraduběl, Makos, Pilstl Trading, Terosil.

Děkujeme všem lidem, ať už naší Aničku znají nebo neznají, kteří svým
finančním obnosem přispěli na dobrou věc a dokázali, že v naší obci a okolí
žije ještě velká spousta lidí dobré vůle, kteří nesledují jen své vlastní zájmy,
ale své srdce dokážou otevřít i pro jiné.

Tato sportovně — společenská charitativní akce dokázala, že stále existují lidé
se srdcem na pravém místě a lidé na správných místech, což je pozitivní nejen
pro handicapované děti a lidi, ale pro každého člověka, který se ocitne ne
vlastní vinou v těžké životní situaci. Rodina Bayerova
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Je konec června, blíží se prázdniny a doba dovolených a s nimi spojené rado-
vánky a společné prožívání krásných chvil volna se svými rodinami, sousedy či
známými. Nastane opět doba „přílivu“ letních obyvatel víkendových chalup
a chat v některých lokalitách naší obce a s tím samozřejmě i zvýšená dopravní
aktivita na místních komunikacích. O tom bych ve svém článku hovořit ne-
chtěl, i když je to problém určitě vhodný k zamyšlení, ale chtěl bych se , spolu
s vámi zamyslet nad prožíváním dlouhých letních večerů.

Určitě se už všichni těšíme, až opět oprášíme zahradní nábytek, z různých
skrýší a koutů vytáhneme náčiní ke grilování či zkontrolujeme, v jakém stavu
jsou před nadcházející sezónou krby a ohniště. A už znovu začínáme přemýš-
let, kterými novými recepty letos překvapíme své známé, jaké vyzkoušíme nové
nálevy a marinády a ze zahrad a zahrádek se budou po večerech linout libé
vůně opékaných a grilovaných pochoutek. Ano to vše neodmyslitelně patří
k létu a každý, kdo má tu možnost, má plné právo užít si tyto chvíle podle
vlastní chuti a vlastních představ.

Tady je ovšem na místě připomenout všem těm, kterých se to týká a tím sa-
mozřejmě i sobě samotnému — nezapomeňme na zásady dobrého soused-
ského spolužití, nezapomeňme na, že příjemná vůně opékaného masa se může
změnit v nepříjemný dým, který „vyudí“ naše sousedy, nezapomeňme na to, že
hlasitý zpěv nebo puštěný magnetofon, dokáže z tiché letní noci udělat okol-
ním občanům peklo, strávené nekonečným převalováním se na lůžku a bez-
mocným nadáváním na toho „lumpa, souseda“, který za to všechno může!!

Projednávání takto vzniklých sousedských sporů je věřte mi, velmi nepří-
jemné a ve své podstatě smutné, protože lidé by se měli především pokusit do-
mluvit se mezi sebou a ne hned utíkat stěžovat si na „úřad“. A každý by měl mít
na zřeteli sám nezavdávat příčinu sporu.

Teplé letní večery nás budou lákat i k posezením v různých zahradních hos-
půdkách a restauracích, kde si u sklenice dobrého moku podebatujeme o všem
možném co lidi zajímá. Toto období je přirozeně i obdobím „žní“ pro majitele
uvedených hospůdek a restaurací, kteří se nám budou snažit zpříjemnit čas
strávený v jejich zařízeních pořádáním zábav, karnevalů a různých hudebních
produkcí. Samozřejmě ani v nejmenším nemám nic proti tomuto druhu zá-
bavy, ani v nejmenším mi nevadí pořádání zábavných akcí, ale je na místě si
uvědomit, že v minulých letech docházelo k porušování obecně závazné vy-
hlášky o veřejném pořádku č. 3/96, podle které mohou být hudební produkce
pořádány do 24.00 hodin. O prodloužení přes tuto hodinu musí pořadatel po-
žádat obecní úřad a obecní rada prodloužení buď povolí nebo ne. Vždy je pak
ovšem třeba mít na vědomí, že v okolí žijí lidé, kteří se zábav neúčastní a zcela
oprávněně se pak cítí být obtěžováni a omezováni. A myslím si, že by nikomu
nebylo příjemné poslouchat do pozdních nočních hodin nebo časných ranních
hodin bujaré odchody některých (podotýkám — „některých“ — protože drtivé
většiny se to netýká) návštěvníků uvedených akcí a ráno nacházet u svých plotů
následky přehnaného nočního veselí.

Ale už toho nechám. Myslím, že toho kázání bylo dost, a tak mi, vážení ob-
čané, dovolte popřát všem krásné prožití léta, dětem nádherné prázdniny
a vám dospělým ať naplánovaná dovolená splní všechna očekávání.

Děkuji Ing. Jiří Macháček
8
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Policie âeské republiky obvodní oddûlení Dobrá informuje
Informace o bezpečnostní situaci v obci Dobrá za měsíc květen 2003.
V měsíci květnu 2003 bylo v obci Dobrá zdejším obvodním oddělením evido-

váno celkem 13 přestupků. V pěti případech se jednalo o krádež pohonných
hmot a to 2´ z čerpací stanice Unicorn–Oil s. r. o., 3´ z čerpací stanice JET, ve
třech případech o krádež a to nafty, peněženky a jízdního kola, ve dvou přípa-
dech o úmyslné poškození cizího majetku a ve třech případech o narušování
občanského soužití vyhrožováním.

Bylo celkem projednáno 87 přestupků v blokovém řízení. V obci došlo v květnu
k pěti dopravním nehodám bez zranění s hmotnou škodou 2 060 000 Kč.

V měsíci květnu bylo šetřeno celkem 5 trestných činů a to krádež věcí z osob-
ního vozidla, krádež peněz z rodinného domku a lékárny, krádež na osobě a po-
kus krádeže z prodejního stánku. Jistý S. G. z Ostravy se z důvodu nedostatku fi-
nančních prostředků dne 11. 5. 2003 vybavil doma ve sklepě železným páčid-
lem, baterkou, batohem a vysílačkou, a šel na výpadovku z Ostravy, odkud se
stopem dostal až do obce Dobrá. Při projíždění kolem prodejního stánku paní
Polákové se mu tento zalíbil, proto vystoupil, za pomocí páčidla vypáčil dveře
do prodejní části stánku se smíšeným zbožím, následně dveře do chodbičky
a poté dveře do prodejny novin a cigaret, odkud se pokoušel odcizit zboží, při-
čemž byl na místě zadržen hlídkou policie z obvodního oddělení v Dobré, před-
veden na obvodní oddělení, kde mu bylo ihned sděleno podezření z trestného
činu pokusu krádeže a následně byl dodán do cely předběžného zadržení do
doby rozhodnutí soudu, který dne 14. 5. 2003 rozhodl o jeho vině z trestného
činu krádeže a odsoudil jej k trestu odnětí svobody v trvání sedmi měsíců, při-
čemž výkon trestu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání patnácti
měsíců, dále bylo uloženo propadnutí věci, majetku obviněného a rovněž mu
byla uložena náhrada způsobenou škodu. Na svou obhajobu uvedl, že svého
činu lituje, ale dostal se do finanční tísně, když je bez zaměstnání, musí platit
výživné a výchovné na děti své nynější družky a sociální dávky, které dostává
mu pokryjí jen částečně základní životní potřeby a alkohol.

Každý z nás se může v životě setkat s protiprávním jednáním jiných osob,
může se stát oznamovatelem, poškozeným či svědkem této události. V této sou-
vislosti Vás informujeme o tom, že budete-li potřebovat v souvislosti se spá-
chaným trestným činem či jakýmkoliv jiným protizákonným jednáním pomoc,
policisté Vám ochotně pomohou a poskytnou potřebné rady, pokud to bude
v jejich silách. Můžete se obracet na kteréhokoliv policistu, nejlépe však na pp-
rap. Petra Sikoru, který má obec Dobrá na starosti.

Za obvodní oddělení policie ČR, kpt. Bc. Radan FILIP

Místní knihovna informuje
Milí návštěvníci, jako každoročně si můžete zapůjčit od 23. 6. 2003 knihy na

celé prázdniny, upomínky budeme posílat až v září.
V pondělí bude během prázdnin knihovna zavřena.
Od 16. 6. probíhá v knihovně revize knihovního fondu, zatím ve skladu, proto

bude pro čtenáře nepřístupný počítač s ON-line katalogem.



10

Ve dnech 11.—15. 8. bude knihovna zavřena, revize bude probíhat ve
vlastní půjčovně.

Půjčovní doba během prázdnin: PO zavřeno
ÚT 9—11, 12—17,30
ST zavřeno
ČT 9—11, 12—17,30
PA zavřeno

ORDINACE O PRÁZDNINÁCH
Dětské středisko Dobrá – MUDr. Iva Kučerová
ve dnech od 14. 7. 2003 do 29. 8. 2003

Pondělí 08.00—9.30 hodin Čtvrtek 08.00—9.30 hodin
Úterý 08.00—9.30 hodin Pátek 08.00—9.30 hodin
Středa 14.30—16.00 hodin

PORADNA PRO KOJENCE BUDE TYTO DNY:
1. 7. 2003, 8. 7. 2003, 29. 7. 2003, 12. 8. 2003, 19. 8. 2003, 26. 8. 2003.

MUDR. PETR MORAVEC, soukromá ambulance Dobrá
OD 30. 6. 2003 DO 11. 7. 2003

Pondělí, úterý, čtvrtek — ordinace Dobrá
Středa, pátek — ordinace Vojkovice 7.30—11.30 hodin
Ordinace pro Pivovar odpadá.

OD 21. 7. 2003 DO 1. 8. 2003
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek — ordinace Dobrá
Středa — ordinace Vojkovice od 7.30—11.30 hodin

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI
Oznamujeme všem občanům, že s účinností od 1. června 2003 došlo ke zkrá-

cení ordinačních hodin lékařské služby první pomoci pro děti a dospělé (LSPP)
poskytované v Nemocnici Frýdek–Místek takto:

V pracovních dnech 17.00—22.00 hod.
Soboty, neděle, svátky 07.00—22.00 hod.
Po 22.00 hodině budou pacienti ošetřeni na příjmových ambulancích v Ne-

mocnici Frýdek–Místek.

âeská poji‰Èovna, a. s., poboãka Dobrá
Oznamuje, že v době od 23. 6. 2003 do 1. 9. 2003 je pracovní doba pouze ve

středu od 12.00 do 17.00 hodin.
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Program klubu seniorÛ na 3. ãtvrtletí 2003

8. července – úterý Opékání párků na fotbalovém hřišti Sparty v 16 hodin.

22. července – úterý Výšlap na Morávku–Lúčku. Odjezd autobusem ze
zastávky Dobrá–střed v 7.45 hodin.

12. srpna – úterý Výjezd do Frýdku K Hájku a na mši svatou v Mariánském
kostele.
Odjezd vlakem z Dobré ve 14.14 hodin. Výběr částky 60 Kč
na zájezd na Hrčavu a do Dolní Lomné.

26. srpna – úterý Zájezd na Hrčavu a do Dolní Lomné. Odjezd z parkoviště
Dobrá–střed v 8.00 hodin.

2. září – úterý Posezení na fotbalovém hřišti Sparty od 15 hodin.
Výběr částky 100 Kč na zájezd do planetária ve Valašském
Meziříčí.

16. září – úterý Zájezd do planetária ve Valašském Meziříčí a do Frenštátu
na Horečky. Odjezd z parkoviště Dobrá–střed v 8.00 hodin.

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

FIRMA ŘEHA STANISLAV
STOLAŘSTVÍ, Pazderna 68,

tel. č./fax: 558 641236,
mobil: 603 278 648,

e–mail: reha.stolar@volny.cz,
www.okna.frydecko-mistecko.com

nabízí tradiční stolařskou výrobu
zaměřenou na dřevěné stavební prvky: 

— eurookna – ve všech možných
— modifikacích, tvarech a rozměrech
— dveře — interiérové, vchodové
— schodiště.

Vše s možností montáže.

Dřevěná eurookna z lepeného třívrst-
vého profilu IV–68, atestována státní
zkušebnou, firma vydala prohlášení
o shodě. Materiál — BOROVICE, DUB.
Přijďte se podívat a přesvědčit, rádi
poradíme a Vaše přání vyplníme. Na-
ším cílem a hodnocením je spokojený
zákazník.

FIRMA ADAMUS PETR
ADAMS–CAR

Nabízí :

— opravy automobilů všech značek
— – karosárna + lakování.
— Kvalitně a levně.

— přeprava automobilem FORD TRAN-
— SIT + vlek do 3 t – i mezinárodní
— přeprava

— poradenství ohledně havarovaných
— automobilů

— dovoz automobilů ze zahraničí na
— objednávku.

Tel. č. 604 475 770, 777 632 290.

PŘIJMEME PRACOVNICI
na poloviční úvazek.
Pracoviště v Dobré.

Informace na tel. č. 558 439 955.
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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

HYPO – STAVEBNÍ SPOŘITELNA
NEVÁHEJTE!

Sjednejte smlouvu ještě dnes a zajis-
těte si současné výhodné podmínky –
— státní podporu ještě ve výši 25% !!!
— u nás úrok z vkladu stále 4% !!!

Podmínky se již brzy změní podstatně
k horšímu!

Máte již smlouvu o staveb. spoř.?

Nevadí, můžete uzavřít další s bezkon-
kurenčním úročením vkladu 4 % !!!
(v bance máte úročení do 0,8 %)

Poradíme jak změnit státní podporu
z Vaší „starší“ Smlouvy na novou
smlouvu.

— Státní podpora 25 % (až 4500Kč)
— I od 1. 11. 2002 zůstává max. úrok
— z vkladu 4%!!!
—Úrok z úvěru jen 3,9 %
— (stačí 40% z CČ)
—Nadstandardní spoření i nadstan-
— dardní úvěry.

Pozn.: zajišťuji i stavební půjčky a hy-
poteční úvěry u HVB, Č.moravské hy-
pot. banky, KB, GECapital…!

Osobní poradci:
PaedDr. M. Bednářová+R.Bednář

Tel.: 558 671 121, mob.: 777 161 671
E–mail: rabem@email.cz

Prodám kočárek pro dvojčata
MARTAN,
model ZWILLINGS–RANGER,
čtyřkombinace, nový v únoru 2002. 

Nutno vidět a vyzkoušet.
Tel. č. 604 934 584.

GENERALI –
POJIŠTĚNÍ BEZ HRANIC

Nabízíme Vám výběr z řady asi 50
produktů Generali, která je od 1/2003
nejv. poj. v Evropě, má u nás 170letou
tradici a působí ve více než 50 státech
světa.

— ŽIVOTNÍ pojištění (jsme první
— v Evropě!)

— možný daňový odpočet až
— 12 000 Kč/rok

— výběr z 8 druhů životního
— pojištění

— INVESTIČNÍ živ. poj. (zhodnocení
— 7—15 %!!)

— STAVEBNÍ SPOŘENÍ (s HYPO stav.
— spoř.)

— PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

—PROGRAM BYDLENÍ 2000
— (kombinace hypotéky a živ. poj. –
— Velice výhodné!

— ÚRAZOVÉ pojištění

— Pojištění rodinných domů a bytů

— Pojištění motorových vozidel

— Cestovní pojištění

— Pojišť. průmyslových a podnika
— telských rizik

— Pojištění zemědělství a mnoho
— dalších…

Zástupci GENERALI pro okres F–M:

PaedDr. M+R Bednářovi 558 671 121

Zavolejte 777 161 671, 608 447 265

Těšíme se na Vás!


