
Jednání Zastupitelstva obce Dobrá
proběhne v pondělí 1. září 2003 v 17.00 hodin v budově obecního úřadu –

obřadní síň.
Program jednání:
01. Zahájení, volba návrhové komise a volba ověřovatelů zápisu.
02. Složení slibu nového člena Zastupitelstva obce Dobrá.
03. Zřizovací listina Mateřské školy Dobrá – dodatek.
04. Prodej pozemku parc.č. 1712/1 k.ú. Dobrá, prodej skleníku, prodej pozemku
04. parc.č. 1320/30 k.ú. Dobrá, prodej pozemků parc.č. 2370/1, 2370/2, 2370/3 k.ú.
04. Dobrá
05. Stanovisko obce Dobrá – autolakovna.
06. Žádost o zbudování příjezdové komunikace – Kamenec.
07. Změna územního plánu obce Dobrá.
08. Most přes řeku na Skalici.
09. Řešení situace v obci Dobrá – volby starosty.
10. Různé.
11. Zpráva návrhové komise.
12. Závěr.

Sbûr nebezpeãného odpadu a sbûr papíru
proběhne, dle informace Frýdecké skládky, a. s., v obci Dobrá v sobotu 20. září
2003 v době:

8.00—8.30 hodin u nádraží ČD
8.45—9.15 hodin parkoviště u kostela
9.30—10.00 hodin Stará Dědina – u velkoskladu Kunín
Bude odebírán tento nebezpečný odpad: brzdová kapalina, ostatní motorové,

převodové nebo mazací oleje, sorbent, ostatní odpad s obsahem organických
chemikálií, akumulátory, lepenka, ostatní plasty, barvy, lepidla, pryskyřice, roz-
pouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, fotochemikálie, léky, pesticidy, gal-
vanické články, zářivky, výbojky, nádobky na spreje, lednice, mrazáky, elektro-
technický odpad (rádia, televizory, pračky, sporáky), obrazovky apod.
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Informace Policie âeské republiky obvodní oddûlení Dobrá
Informace o bezpečnostní situaci v obci Dobrá za měsíc červen 2003
V měsíci červnu 2003 bylo v obci Dobrá zdejším obvodním oddělením šet-

řeno celkem 12 přestupků. Ve dvou případech se jednalo o krádeže mobilních
telefonů, ve třech případech o krádeže benzínu, respektive pachatelé odjeli od
čerpacích stanic po natankování bez zaplacení. Dalším případem byla krádež
součástek z odstavených ojetých osobních automobilů, ve třech dalších přípa-
dech došlo k narušení občanského soužití slovním a fyzickým napadením.
V jednom případě byl kontrolován řidič osobního vozidla, který jevil známky
požití alkoholického nápoje, což následně prokázala i orientační dechová
zkouška. Vzhledem k tomu, že se odmítl podrobit lékařskému vyšetření ke zjiš-
tění, zda není ovlivněn alkoholem, když dechová zkouška byla pozitivní, hrozí
mu ve správním řízení uložení pokuty ve výši 15 000 Kč a zákaz činnosti na 24
měsíců. Rovněž byl zaznamenám volný pohyb dvou psů rasy pitbulteriér, kteří
se dle výpovědi svědků u restaurace Kačabar vrhli na menšího psa, se kterým
chvíli zápasili, přičemž malý pes vědom si svého marného boje naštěstí utekl.
Majitelé psů se tímto měli velice bavit, smát se tomu a následně odjeli vozidlem
taxi služby. Tyto se podařilo hlídkou policie dostihnout u městského hřbitova ve
Frýdku, kde byli majitelé psů, občané Ostravy identifikováni. Věc je šetřena jako
přestupek podle § 46 odst. 2 zákona číslo 200/90 Sb., za který lze uložit pokutu
do 30 000 Kč. Dále došlo k navezení hlíny a kamení na obecní pozemek číslo
parcely 1320/30 a tímto prakticky k založení černé skládky.

V měsíci květnu byly oznámeny 4 trestné činy a to 2´ vloupání a následná krá-
dež věcí z osobního vozidla, překopnutí telefonního kabelu a krádež vloupáním
do „UNIMO“ buňky a stavební plechové boudy u řeky Morávky, kde došlo k od-
cizení stavebního nářadí a materiálu v hodnotě nejméně 29 000 Kč.

V měsíci červnu došlo v obci Dobrá ke třem dopravním nehodám s jedním
lehkým zraněním a s hmotnou škodou 740 000 Kč.

Několik účinných rad, jak si nejlépe ochránit svůj majetek.
Největší počet trestných činů je stále zjišťován v oblasti majetkové krimina-

lity. Zejména jde o krádeže vloupáním do bytů, rodinných domků a do rekreač-
ních objektů.

Jak ochránit okna mechanickými zábrannými prostředky?
Okna jsou z hlediska pachatele snadno překonatelným místem v objektu. Ne-

jde jen o okna v obytných místnostech, ale i sklepní a garážová okénka, balkó-
nová okna a dveře, vikýře, větrací a násypové otvory, případně i prosklená křídla
vstupních dveří. Dále sem lze zahrnout i ostatní zasklené stavební otvory. To
platí zejména u přízemních či jednoposchoďových domů. U vícepodlažních
objektů je nebezpečí vloupání oknem minimální. Vniknutí je možné pouze přes
balkony, v posledních patrech ze střechy pomocí slaňování a u nižších pater za
pomoci žebříku.

Na druhé straně však okna a prosklené plochy mají především zajistit:
— dostatečný prostup denního světla a výhled na okolí
— tepelně a zvukově izolační funkce
— ochranné funkce proti povětrnostním vlivům
— estetický vzhled budovy.
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VŠECHNY FUNKCE OKEN JE NUTNO DOBŘE SKLOUBIT
Ze statistik množství vniknutí do objektů zasklenými stavebními otvory vy-

plývá, že pachatelé vnikají do objektů přibližně z:
— 16 % okny (hlavně v přízemí)
— 11 % sklepními okny, vikýři nebo násypnými otvory
— 10 % balkónovými okny a dveřmi
Zloději využívají i nepozornosti a neopatrnosti majitelů, neboť např. 35 % pa-

chatelů vyhledává otevřená okna či pootevřené balkónové dveře.
Při ochraně okenních prostorů je nutno věnovat pozornost zejména těmto

komponentům: rámu, sklu, závěsům, okenním překladům a parapetům,
okenním křídlům, uzávěrům a kování, okenicím, mřížím, roletám i luxfero-
vým výplním.

Rám
— pevný, ať je vyroben z jakéhokoliv materiálu (dřevo, plasty, kov či jiný ma-

teriál)
— řádně ukotven do zdi (ostění) a pevně spojen dostatečně dlouhými sko-

bami, pokud to charakter a technologie stavby dovoluje
Sklo
Nejslabším bezpečnostním článkem oken je skleněná výplň,
proto jí věnujeme největší pozornost.
K naplnění dokonalosti prosklených ploch existuje mnoho možností:
— zasklením vícevrstvým sklem, případně se zalitým drátěným pletivem
— zasklením tvrzeným sklem (je vhodné tam, kde jde o bezpečnost proti
— zranění — výplně vnitřních dveří)
— nalepením bezpečnostní fólie
Lepí se na sklo tloušťky 6 nebo 4 mm, fólie jsou tvořeny vrstvami polyestero-

vého filmu a jsou tlusté 50 až 400 mikronů (0,05—0,4 mm), čiré, naprosto prů-
hledné (propustnost světla kolem 90 %). Bezpečnostní fólie nijak nenarušují
vzhled budovy. Jejich skutečná účinnost je opravdu až na skle minimálně čtyř-
milimetrovém.

Bezpečnostní fólie slouží jako mechanická zábrana, která zpomaluje postup
zloděje obdobně jako mříže. Pokud jde o atestovanou fólii, která je nalepena
podle odpovídajících předpisů, považují ji pojišťovací subjekty za bezpečnostní
mříž. Navíc může být bezpečnostní fólie kombinovaná s proti sluneční nebo
s fólií zabraňující zbytečnému úniku tepla sklem z místnosti.

Zasklení vrstveným sklem (sendvičové technologie lepení, vrstvy sklo – fólie
– sklo) — takto upravené sklo může nahradit ne vždy estetické mříže.

Pokračování příště. Za obvodní oddělení policie kpt. Bc. Radan Filip

Informace o ãinnosti JSDH obce Dobrá

Vážení občané, jelikož se často setkáváme s dotazy na naší práci,v tomto
článku si vám dovoluji nastínit základy činnosti naší jednotky.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dobrá je zřízena a provozována
na základě zákona č.133/85 Sb. O požární ochraně,ve znění pozdějších před-
pisů. Tato jednotka je součástí Integrovaného záchranného systému ČR. To



znamená, že její provoz je financován jednak z prostředků obce,tak i formou
dotací státem.

Náklady na činnost činí ročně cca 100 000 Kč. Z těchto prostředků se hradí
údržba a oprava techniky,pohonné hmoty,ochranné pomůcky,výstroj a výzbroj
jednotky,náklady na školení a výcvik.

Jednotka provozuje dvě hasičská vozidla.Prvním z nich je cisternová automo-
bilová stříkačka CAS–32 na podvozku T–148. Obsahuje 6600 l vody a je určena
především k hašení požárů. Vozidlo je vybaveno dýchací technikou pro zásahy
v zakouřeném prostředí. Druhým vozem je dopravní automobil DA–12 na pod-
vozku A–30. Tento automobil je určen k přepravě mužstva a k výjezdům na
technické zásahy. Mezi tyto patří zejména čerpání vody ze zatopených objektů,
odchyt a likvidace nebezpečného hmyzu, odstraňování překážek (stromy,
větve), likvidace námrazy a rampouchů a mnoho jiných. Toto vozidlo je vyba-
veno třemi přenosnými čerpadly na vodu, motorovou pilou, 12metrovým žeb-
říkem, speciálními obleky proti hmyzu a dalším nářadím.

V současnosti má jednotka cca 15 členů, kteří svou činnost, jak již z názvu
jednotky vypovídá, provádějí dobrovolně a bez nároku na odměnu. Tito čle-
nové musí každoročně projít lékařskou prohlídkou a absolvovat náročné
zkoušky ať už se jedná o řidiče-strojníky (osvědčení o profesní způsobilosti ři-
diče) nebo nositelé dýchací techniky.

Pokud by občané potřebovali naše služby, mohou kontaktovat starostu
obce,který je nadřízeným této jednotky, nebo mohou volat přímo na operační
středisko okresu (tel. 150 nebo 558 431 051). Toto středisko je s naší jednotkou
v nepřetržitém spojení.

Na závěr tohoto článku Vám předkládáme tabulku výjezdů naší jednotky za
období leden—červenec 2003:

Datum Typ události Místo události Popis události Technika

01 29. 1. Čerpání vody Dobrá–Kamenec Zatopená komunikace DA-12
02 27. 3. Požár Dobrá pod VÚHŽ Požár trávy DA-12,CAS-32
03 28. 3. Požár Dobrá u dřevoskladu Požár trávy CAS-32
04 1. 4. Požár Dobrá pod Kačabarem Požár trávy CAS-32
05 2. 4. Požár Dolní Tošanovice Plnění hasicího letadla CAS-32
06 14. 4. Požár F-M ul. Slavíčkova Požár rodinného domku CAS-32,DA-12 
07 16. 4. Požár Nové Dvory Požár trávy CAS-32,DA-12
08 16. 5. Tech. pomoc Dobrá č.579 Likvidace vos DA-12
09 7. 6. Tech. pomoc Dobrá č.413 Odchyt včelího roje DA-12
10 25. 6. Tech. pomoc H. Domaslovice č. 100 Likvidace vos DA-12
11 Tech. pomoc Skalice č. 150 Likvidace sršního hnízda DA-12
12 9. 7. Tech. pomoc Skalice č. 973/1 Likvidace vos DA-12
13 17. 7. Požár Soběšovice Požár sena CAS-32
14 24. 7. Tech. pomoc Dobrá – vojen. sklady Likvidace sršňů DA-12
15 27. 7. Tech. pomoc Dobrá 503 Likvidace vosího hnízda DA-12
16 28. 7. Tech. pomoc Nošovice 177 Likvidace sršního hnízda DA-12
17 28. 7. Tech. pomoc Dobrá 825 Likvidace sršňů DA-12
18 31. 7. Tech. pomoc Nošovice 159 Likvidace sršňů DA-12

Zpracoval: Jiří Březina, velitel JSDH obce Dobrá 
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Pozvánka
1. ročník VELKÉ DOBRÁCKÉ (pardubické) v těchto kategoriích:
— 4členná štafeta (určeno pro děti všech věkových kategorií)
— 1 rodič + 1 dítě (Siamská dvojčata)
— dvojice (muž + žena, chlapec + děvče-Siamská dvojčata, popř. cizí muž

a cizí žena)
KDY: v sobotu 30. 8. 2003 od 15.00 hodin na školním hřišti ZŠ Dobrá.
Co sebou: boty a věci na převlečení, dobrou náladu a soutěživého ducha.

Startovné 20 Kč na osobu. Občerstvení a příjemné posezení na závěr zajištěno!
Přijďte se netradičním způsobem rozloučit s letními prázdninami roku 2003!
Srdečně zvou pořadatelé: členové kulturní, sportovní a sociální komise při

OÚ Dobrá.

V sobotu 6. září 2003 pořádá Tatra Veteran Car Club Kopřivnice každoroční,

tradiãní Veteran rallye.
Této rallye se účastní více než 80 automobilů, z více než 5 zemí světa. V době

oběda, se rallye zastaví po dobu cca 2 hodiny i v naší obci. Parkoviště je zajiš-
těno na školním hřišti ZŠ Dobrá.

Zveme Vás tímto k prohlídce vystavovaných vozů Tatra z roku 1923 ( jedny
z nejstarších) .

Sportovní klub POLICIE JUDO DOBRÁ NOVINKY
e-mail: judoskpova@tiscali.cz, tel: 605 513 429

PROČ JSME TADY? Chceme vytvořit alternativu tradiční kopané a oslovit pře-
devším ty jedince, kteří chtějí vyniknout v náročném individuálním sportu.
Především dívkám nabízíme rozšíření výběru sportovních aktivit v obci. Zkuše-
nost nám zatím potvrzuje že dívky mají v žákovském věku velmi dobré předpo-
klady k úspěšnému zvládnutí  náročného tréninku.

O PRÁZDNINÁCH se judisté rekreovali na letním táboře v Horních Tošanovi-
cích v kulturním domě „Hájenka“, který jim poskytl překrásné přírodní zázemí
pro všechny táborové radovánky a soutěže. Značná část programu byla věno-
vána zvyšování vytrvalosti a fyzické kondice. Vrcholem sportovních aktivit byl
táborový triatlon.Všichni absolvovali vstupní a výstupní kondiční testy.

CÍLEM PODZIMNÍ SEZONY je úspěšná účast na krajských přeborech a mist-
rovstvích republiky, která nám pomůže udržet čelní místo v hodnocení oddílů
Moravskoslezského kraje. K dosažení tohoto cíle se spoléháme na tradiční
opory — Kateřinu Malchárkovou, Moniku Foltysovou, sestry Kesovy, Davida
Smilovského, bratry Rodryčovi, Tomáše Šebestu, Martinu Liškovu, Michala
Uhra, Lucku Blehovou, Tomáše Ratkovského, nadějné nováčky Ester Vilčkovou,
Filipa Bařinu, Tomáše Vojtylu a další, kteří mohou příjemně překvapit.
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MEZINÁRODNÍ TURNAJ v Dobré proběhne 20. 9. 2003 v tělocvičně základní
školy za účasti závodníků z Polska, Slovenska a Moravy. Pro všechny členy od-
dílu bude turnaj prověrkou před krajskými přebory. 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ proběhne od 18. 8. 2003 v letní tréninkové hale na Ska-
lici každé úterý a čtvrtek od 17.00 hod. Povinné pro všechny účastníky podzim-
ních žákovských krajských přeborů a závodníky starších věkových kategorií.
Poplatek za celé přípravné období činní 100 Kč. V případě neúčasti omluva
nutná.

NÁBOR PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Přihlásit se mohou děti ve věku od 7 do 15 let, které se chtějí naučit techni-

kám Judo, Jiu-jitsu a sebeobrany, zlepšit svou pružnost, obratnost a sílu.
Splňují li základní požadavky, tj.vyšší pohybová a fyzická úroveň, dobré stu-
dijní výsledky a ukázněnost.

Od 16. září každé úterý a čtvrtek od 16.30 do 18.15 hod. v tělocvičně ZŠ v Dobré.
Členské příspěvky: 150 Kč./měs. Při čtvrtletní,půlroční a roční platbě slevy.

Vážení rodiče ! 
V oddíle, který je součástí sportovního klubu policie, se připravují dětí

z Frýdku-Místku, Dobré a okolních obcí. Ve své krátké historii dosáhl oddíl vy-
nikajících výsledků. V roce 2002 jsme byli vyhodnoceni jako nejúspěšnější od-
díl Moravskoslezského kraje. Vybojovali jsme 2 tituly a další tři medaile na Mist-
rovství České republiky, 16 titulů přeborníka kraje a mnoho dalších medailo-
vých umístění na významných mezinárodních turnajích. Jsme přesvědčeni že
v obci vyrůstá řada talentů kteří budou v krátké době úspěšně reprezentovat
Dobrou nejen v rámci republiky, ale i v cizině. Vaše dítě bude v dobrých rukou
špičkových trenérů s mezinárodními zkušenostmi.      

Informace na tel. č.: 558 659 246, 605 513 429, 605 513 443. www.judoskpfmu-
nás@seznam.cz

OBEC VOJKOVICE nabízí k pronájmu nebytové prostory budovy bý-
valé školy, umístěné u mezinárodní silnice I/48. Vhodné ke komerč-
ním účelům či jako skladové prostory. 

Kontakt: Obecní úřad Vojkovice. — Vojkovice č. 88. — Tel.č.: 558 651 025

OBECNÍ ÚŘAD SMILOVICE nabízí k prodeji hasičské auto zn. AVIA
A30 SPECIAL DVS 12, rok výroby 1971, cena dohodou. 

Informace na tel. č. 724 181 050 – starosta OÚ pan Szalbut Pavel.
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Společnost INTERFINANCIAL, oblastní zastoupení Ostrava, Hudební 2,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, tel.č.: 596 619 866, fax: 596 619 886,
mobil: 777/ 339 476,
vypisuje výběrové řízení na pozice obchodního zástupce pro
Frýdecko–Místecko, Ostravsko a Karvinsko.

Požadujeme řidičský průkaz skupiny B, komunikativnost, spolehlivost a ča-
sovou flexibilitu.

Nabízíme dobré finanční ohodnocení a možnost profesionálního růstu.
Zájemci mohou volat na tel.č. 728/518 641 a své životopisy posílat na fri-

edrichova@interfinancial.cz. 
Dále nabízíme přivýdělek, práce doma či v rámci obce – projekt EU, odlev-

nění telefonních stanic.

Sazková kancelář TIPSPORT, firma s vedoucím postavením na trhu práce
ve svém oboru,

hledá partnera pro provozování pobočky sazkové kanceláře
v Dobré u Frýdku-Místku.
Zájemci se mohou hlásit panu Urbánkovi na tel. č.: 602 861 371 nebo na
e-mailové adrese: urbanek@tipsport.cz.

Chcete se naučit hrát na zobcovou – sopraninovou, sopránovou,
altovou a tenorovou flétnu a nebo přemýšlíte naučit se hrát
na klavír?

Zápis do těchto hudebních oborů se bude konat 1. září 2003 od 9.00 do
11.00 hodin v přízemí družiny ZŠ v Dobré.

Informace obdržíte na mobilním telefonu 604 821 849.

FIRMA ENESPO, OSTRAVA
❱ vrata, brány, závory
❱ pohony včetně dálkového ovládání
❱ rolety, žaluzie
❱ sítě proti hmyzu
❱ centrální vysavače
❱ plovoucí podlahy
Buničitá 201, 739 32 Vratimov, fax: 596 733 312, bezplatná telefonní linka

800/555 558, e-mail: enespo@enespo.cz , www.branyvrata.cz

Prodám pozemek v Dobré
o celkové rozloze 1863 m2, vedený jako stavební parcela. Inženýrské sítě na

hranici pozemku. Cena dle dohody. Případní zájemci volejte 603 500 267.
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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

I v těchto prázdninových dnech je třeba PEČOVAT O SVOU KRÁSU.
Kosmetické služby, pedikúru, manikúru nabízejí Pavla Konůpková a Soňa

Lišková v budově Obecního úřadu v Dobré.

Pondělí, úterý, středa – pedikúra, manikúra 8.00—17.00 hodin
Soňa Lišková, tel. č.: 728 455 046

Čtvrtek, pátek — kosmetické služby, dle objednávek 8.00—20.00 hodin
Pavla Konůpková, tel. č.: 606 223 062

Sobota — objednávky na pedikúru, manikúru i kosmetické služby

KOSMETIKA Pondělí 13—20
Úterý 13—20
Středa 10—18
Čtvrtek 10—18
Pátek na objednávky

Kosmetika nabízí – péči o všechny typy pleti
— úpravu obočí + barvení i řas
— masáže očí, obličeje, krku a dekoltu
— zábaly (dekoltu, rukou…)
— masky (bylinné, klidnící, hydratační, vitalizující)
— masky (na oči, rty, kruhy pod očima)
— kúry čistící, relaxační, vyhlazující, liftingové, energetické
— hloubkové čištění, peeling, gumáž
— depilace obličeje, rtu, lýtek, nohou
— líčení denní i večerní (oslavy, společenské akce, večírky, plesy, zábavy)
— líčení nevěst
— permanentní make-up
— poradenství v oblasti typologie, vizáže, image
— služby lze objednat i domů

MASÁŽE – masáž tlaková
— masáž reflexní
— masáž klasická
— konzultace ohledně možné léčby
Dobrá č. p. 231, v budově bývalého obecního úřadu, 1. poschodí, nad ve-

čerkou pana Romanidise, tel. č.: 723 155 572

KOUPÍM byt nebo menší rodinný domek v Dobré. Zn.: Nabídněte,
tel.č.: 558 641 369


