
Několika snímky
na této a na
vnitřních stra-
nách Zpravodaje
se vracíme k
řadě zdařilých
akcí, k nimž be-
zesporu patřily
oslavy Svátku
matek v neděli
12. května. Tělo-
cvična promě-
něná v sál byla
plná a bylo se na
co dívat. Ukázky
tance dětských
mistrů z Třince,
hudební pořad…
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U S N E S E N Í
ze 7. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 25. dubna 2007 v 17.00 hodin,

v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň.

1. Zahájení
Zastupitelstva obce Dobrá

1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Vítězslav Pantlík (KSČM)
Jiří Hofman (ČSSD)

1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Ing. Ludmila Baranová (NEZÁVISLÍ)
Milan Kwaczek (ČSSD)

2. Prodej pozemku parc.č. 2375/8 v k.ú. Dobrá u Frýdku–Místku
Zastupitelstvo obce Dobrá

2.1. s ch v a l u j e

prodej pozemku parc.č. 2375/8 v k.ú. Dobrá u Frýdku–Místku, o výměře 2543 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, Moravskoslezskému kraji, zastoupenému Ing. Evženem
Tošenovským, sídlem: 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 za do-
hodnutou kupní cenu ve výši 190 725 Kč

2.2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem této kupní smlouvy

3. Dodatek smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR
Zastupitelstvo obce Dobrá

3.1. s ch v a l u j e

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16320121 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí ČR 

3.2. p o v ě ř u j e

starostu podpisem Dodatku č. 1

Alice Tancerová, starosta obce Ladislav Žurek, místostarosta

Ministr financí rozhodl ve prospûch obce Dobrá
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, byla Obec Dobrá „postižena“ povinností odvodu neoprávněně pou-

žitých finančních prostředků fondů republiky a rovněž penále z těchto neopráv-
něně použitých finančních prostředků, celková výše finanční povinnosti obce
Dobrá dosahovala magických téměř 25 milionů korun. Tuto finanční „katastrofu"
nám připravili zástupci obce Dobrá ve volebním období 1998 — 2002 akcí s názvem
Splaškové kanalizace obce Dobrá — I. stavba.
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V úterý dne 22. května byla
obci Dobrá doručena z kan-
celáře ministerstva financí
ČR odpověď na naši žádost
o prominutí odvodu neo-
právněně použitých pro-
středků včetně penále. S veli-
kou radostí jsme četli řádky,
kterými nám pan ministr fi-
nancí Ing. Miroslav Kalousek
sděluje, že žádosti obce
Dobrá vyhovuje v plném roz-
sahu. Neuvěřitelný balvan
spadl nám ze srdcí a tu úlevu,
provázenou obrovským třes-
kem, jste museli zaregistro-
vat rovněž i vy ! 

V případě, že by obci zů-
stala povinnost splácet výše
zmiňovaný dluh, znamenalo
by to zastavení veškeré inves-
tiční činnosti, obec by nemo-
hla žádat o peníze z dotací,
a to jak krajských tak evrop-
ských, dokonce bychom ne-
mohli ani zaměstnávat pra-
covníky na veřejně pro-
spěšné práce a přispívat tak
ke snižování nezaměstna-
nosti v regionu, čímž by
prakticky v obci nastal kolaps
při údržbě obce včetně ve-
řejné zeleně.

Chtěla bych jmenovitě po-
děkovat následujícím čle-
nům zastupitelstva obce

Dobrá: Ing. Ludmile Baranové, MVDr. Kamilu Zmudovi, MUDr. Jarmile Hankeové,
Renému Křižákovi, Jiřímu Březinovi, Jiřímu Kaňokovi, Radimovi Bürgrovi, Ladisla-
vovi Žurkovi, kteří společně s mým hlasem racionálně rozhodli, s plným vědomím
zodpovědnosti vůči obci, o tom, že se obec vydala již mnohokrát vyzkoušenou ces-
tou, jak dokazují zkušenosti z okolních, podobně postižených obcí, a nedali obec
všanc nejistotě soudního sporu, který požadovali zbylí zastupitelé obce Dobrá, jenž
se chtěli na této kauze osobně zviditelnit. Vyhrál zdravý rozum a zodpovědnost vůči
všem občanům obce Dobrá nad osobními ambicemi a otevřenými projevy nepřá-
telství mezi jednotlivými členy obecního zastupitelstva, a já bych jim chtěla touto
cestou, za všechny občany obce Dobrá, upřímně poděkovat.

Zároveň gratuluji nám všem, protože toto vítězství je vítězstvím všech občanů
obce Dobrá.

Alice Tancerová, Starosta obce
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VIII. stavba plynofikace obce Dobrá — máme osud
ve sv˘ch rukách

Jak jistě víte obec Dobrá v roce 2004 zrealizovala VIII. stavbu plošné plynofikace
a to v lokalitě Na podlesí, U hřbitova a Na kamenci — část za řekou. V letošním roce
jsme měli provést tzv. závěrečné vypořádání akce (dále jen ZVA) vůči dotaci poskyt-
nuté Státním fondem Životního prostředí ČR ve výši téměř 2,5 mil Kč. Protože jsme
však nesplnili podmínku, a to zajištění fyzického napojení minimálního 50% množ-
ství nemovitostí ze všech projektovaných přípojek k nemovitostem, požádali jsme
včas SFŽP ČR o prodloužení termínu podání ZVA a tento nám vyhověl. Jestli se nám
však společnými silami nepodaří zajistit ono požadované 50% množství napoje-
ných „přípojek“ bude muset obec Dobrá vrátit celou dotaci včetně penále za neo-
právněné použití finančních prostředků fondů republiky. Nově stanovený termín
pro podání ZVA je únor 2008. Je pravda, že nám chybí pouhopouhých cca 8 přípo-
jek! Proto věřím, že všichni občané, kteří vlastní nemovitost v trase nově zbudova-
ného plynovodního řádu a k dnešnímu dni se buďto rozhodují, zda se napojí, či již
mají provedeno napojení, ale stále „nedotáhli“ stavbu ke zdárnému konci — k vy-
dání kolaudačního rozhodnutí, které je pro obec rozhodující, jistě zváží své počí-
nání ve prospěch obce a plynofikaci nemovitostí zajistí do konce roku 2007. Připo-
mínám jen, že platná přípojka je ta, která je osazena plynoměrem.

Zastupitelstvo obce Dobrá rovněž zvažuje poskytnutí finanční výpomoci obča-
nům, kteří zejména z nedostatku finančních prostředků nejsou schopni zajistit ply-
nofikaci své nemovitosti. Zastupitelstvo bude jednat ke konci června 2007 o even-
tuelní konečné formě výpomoci a to dle počtu a množství podaných žádostí a cel-
kového objemu požadovaných financí z vaší strany. 

V y z ý v á m e tedy všechny občany, mající nemovitost ve výše jmenovaných lo-
kalitách, kterých se přímo dotkla VIII. stavba plošné plynofikace a kteří neprovedli
doposud napojení nemovitosti na tento nově zbudovaný plynovodní řád, aby se
v případě požadavku na finanční výpomoc ze strany obce Dobrá s důvěrou obrátili
a to nejpozději do 10. června 2007 na starostu či místostarostu obce a to buď e-ma-
ilovou poštou, telefonicky či formou písemné žádosti , abychom mohli výsledky vý-
zvy zpracovat a předložit zastupitelstvu obce Dobrá k projednání. Rádi vám na ná-
sledujících kontaktech poskytneme další doplňující informace a nabízíme rovněž
veškerou poradenskou činnost co se zajištění projektu, stavebního povolení či ko-
laudace týče.
Kontakty: Starosta Alice Tancerová: tel. 736 614 716, e–mail starosta@dobra.cz

Místostarosta Ladislav Žurek: 736 614 715, e–mail mistostarosta@dobra.cz
Adresa: Obec Dobrá, Dobrá 230, 739 51

Věříme, že si všichni dotčení vlastníci nemovitostí uvědomí, že mají osud obce ve
svých rukách a zodpovědně přistoupí ke zdárnému vyřešení tohoto problému vždyť
ve hře jsou finanční prostředky ve výši téměř 5 mil Kč!!

Předem vám děkujeme za spolupráci. Alice Tancerová, starosta obce

Právní služba pro občany obce Dobrá
je zajištěna na středu 13.6.2007, 27.6.2007, 11.7.2007 vždy od 16.00 do 18.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.

Oprava: Pobočka pojišťovny v Dobré má začátky úředních hodin denně v 8.00 (a ni-
koli v 9.00, jak bylo mylně uvedeno v minulém čísle Zpravodaje).



Îehnání hasiãské cisterny
V sobotu 5. května 2007 proběhlo na parkovišti před obecním úřadem žehnání

naší obecní hasičské cisterny, která byla v loňském roce zakoupena z části ze stát-
ních dotací a z části z obecního rozpočtu. Občané si prohlédli hasičskou stříkačku
z roku 1904 a na druhé straně se podrobně seznámili s novou cisternou. Členové
Sboru dobrovolných hasičů v Dobré byli připraveni zodpovědět vaše dotazy, po-
skytnout vám informace týkající se naší činnosti a bylo připraveno bohaté občer-
stvení. 

Této slavnostní akce se zúčastnila řada hostů i řada občanů z okolních vesnic se
přišlo podívat, ovšem místních občanů přišlo málo. Žehnání provedl místní pan fa-
rář — Bohumil Vícha, jemuž bych za projevenou ochotu chtěla touto cestou ještě
jednou poděkovat. Po prohlídce vozidel se občané přesunuli do obřadní síně, kde
jim hrála cimbálová muzika Kotci. Celé odpoledne si zúčastnění občané užili. 

Byly v obci vyvěšeny plakáty, pozvánka byla zveřejněna ve zpravodaji, a přesto
všechno vás přišlo tak málo. Zorganizovat tuto akci stálo mnoho z nás spoustu času
a energie, ale dělali jsme to s láskou a s elánem, doufali jsme, že se přijedete podí-
vat a pobavit, ale bylo smutné, že se nás sešlo tak málo. Mrzí nás, že ani většina za-
stupitelů obce se nezúčastnila. 

Přeji občanům Dobré, jejího okolí a členům výjezdové jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů v Dobré, aby zásahů bylo co nejméně, aby nedocházelo k požárům,
k technickým problémům, které vyžadují odborný zásah školených členů výjezdové
jednotky, aby nikdo z nás nepřišel o střechu nad hlavou vinou přírodních živlů či vi-
nou lidského selhání. 

Ing. Ludmila Baranová, starostka Sboru dobrovolných hasičů v Dobré
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Vandalové fiádili v obci
Dobrá

Tak dopadl kříž z roku 1887,
který stál léta ukrytý před zraky
všech v lokalitě za obecním sa-
dem. Bylo to místo návštěv na-
šich spoluobčanů a zejména vě-
řících, kteří si tuto lokalitu pra-
videlně volili za cíl svých rodin-
ných procházek a relaxačních
chvilek. Zapálili svíčku, jen tak
poseděli opojeni nádherným
prostředím a naprostým tichem
pod korunami stromů. Kříž ne-
poškodila ani jedna ze světo-
vých válek, dokonze přežil
i dobu socialismu a dnes, kdy
jsme se nemuseli bát za svo-
bodný projev smýšlení stalo se
toto historické místo cílem
útoku vandalů, které neuspoko-
jila demolice podchodu
v Dobré, ale rozhodli se ve své
expanzi pokračovat a zničit kus
opravdové historie naší obce.
Škoda takto vzniklá je nevýčisli-
telná!!

Tato zhýralost se stala v noci
ze soboty 5. května na neděli 6.
května roku 2007. Žádáme
všechny občany, kteří ve zmíněné době zaregistrovali jakýkoliv pohyb podezřelé
skupinky obcí Dobrá, aby neprodleně o této skutečnosti informovali policejní slu-
žebnu v Dobré. Vyviňme společně veškeré úsilí k dopadení pachatelů a rovněž se
přimlouvám za to,abychom společnými finančními prostředky opravili kříž v sadu
a obnovili tak společně oázu klidu a duševní relaxace. 

Rovněž mi dovolte, abych poděkovala za dlouholetou péči o kříž a jeho bezpro-
střední okolí všem, kteří tak činili, zejména panu Maráčkovi a panu Fasugovi.

Alice Tancerová, starosta 

Most u „Zanzibaru“ je po rekonstrukci
Obec Dobrá uplatnila své právo a reklamovala stav mostu "U Zanzibaru" u zho-

tovitele rekonstrukce a to zejména z důvodu nadměrné hlučnosti při projíždění to-
hoto mostu automobily a rušení hlukem obyvatel žijících v jeho bezprostřední blíz-
kosti. Firma uznala své pochybení a v minulých týdnech pracovala na složitém způ-
sobu uchycení pororoštů, které mělo za cíl hlučnost mostu odstranit. Rekonstrukce
mostu byla dokončena a stav je nyní mnohem lepší, ale byli jsme upozorněni fir-
mou, že pokud projíždějící vozidla nebudou dodržovat nejvyšší povolenou rych-
lost, bude stav mostu brzy tam, kde před letošním provedením rekonstrukce byl.



Z tohoto důvodu obec Dobrá započala projekční práce k vybudování retardéru
a k tomuto kroku vyzvala rovněž frýdeckou stranu. Retardéry, na základě minulých
zkušeností z lokality od Sparty v Dobré, budou zabudovány přímo do povrchu vo-
zovky, aby nebylo možno tyto demontovat, by měli dostatečným způsobem omezit
všechny přijíždějící automobily v rychlosti jízdy. Do doby jejich zbudování žádám
všechny občany, aby dbali a upozorňovali projíždějící vozidla na povinnost dodržo-
vat nejvyšší povolenou rychlost při průjezdu přes tento most. Městská policie byla
vyzvána a bude opět, společně s vámi všemi, dbát na pravidla užívání mostu tak,
aby co nejdéle sloužil nám všem.

Děkuji za spolupráci při ochraně majetku nás všech. Alice Tancerová, starosta

Îádost magistrátu mûsta Fr˘dek — Místek
Vážení spoluobčané bydlící v lokalitě Dobrá — za řekou, tedy na Skalické straně.
Obec Dobrá byla oslovena se žádostí magistrátem města Frýdku–Místku, a to na

základě stížností občanů Skalice poukazujících na skutečnost odkládání tuhého
domovního odpadu z domácností (komunální odpad) doberských občanů žijících
v této lokalitě do velkoobjemových kontejnerů určených pro sběr tuhého domov-
ního odpadu pro občany Skalice, abychom prostřednictvím informační kampaně
vyzvali občany obce Dobrá, aby komunální odpad odstraňovali v souladu s obecně
platnými právními předpisy, tedy na katastru obce, kde byl vyprodukován. Jinými
slovy, občané obce Dobrá mají a musí, dle platné legislativy, využívat systém stano-
vený Obecně závaznou vyhláškou obce Dobrá a nemohou ukládat svůj komunální
odpad do sběrných nádob určených pro občany jiné obce.

Jak všichni jistě dobře víte, kromě pravidelného svozu popelnic a sběrných míst
pro separovaný odpad (kontejnery na plast, barevné a bílé sklo a papír) obec Dobrá
organizuje 2krát ročně svoz a sběr velkoobjemového odpadu a rovněž 2krát ročně
sběr a svoz nebezpečného odpadu, kde mají všichni občané obce Dobrá možnost
bezplatně odevzdat tento odpad k dalšímu využití. Pokud se v průběhu roku vy-
skytne potřeba likvidace zejména velkoobjemového odpadu je občanům obce Dobrá
dána možnost jeho odevzdání na sběrný dvůr obce Dobrá za podmínky předchozí
úhrady stanoveného paušálního poplatku, který, dalo by se říci, je symbolický.

Žádáme a vyzýváme vás, abyste nečinili protivenství občanům jiné obce a využí-
vali plně možností nabízených obcí Dobrá.

Děkuji všem za pochopení Alice Tancerová, starosta obce Dobrá

UPOZORNĚNÍ
Obec Dobrá upozorňuje občany obce, že poplatek za odpady za rok 2007 je podle
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2005 splatný do 30. 8. 2007.
Popelnice, které nebudou označeny nálepkou roku 2007, nebudou po tomto ter-
mínu vyváženy.

Frýdecká skládka a. s., nabízí možnost sběru plastů do pytlů s logem EKOKOM,
které si občané obce mohou zdarma vyzvednout na Obecním úřadě v Dobré, kan-
celář č. 17. Naplněné pytle s plasty je třeba odnést na stanoviště pro separaci od-
padů.
Tento sběr bude zajištěn v měsíci červnu, červenci a srpnu 2007.
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Základní ‰kola v Dobré informuje…
Vážení rodiče, srdečně vás zveme na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek
7. června 2007 v prostorách naší školy.

II. stupeň (1.—5. ročník): v 16.00 hodin v kmenových třídách
II. stupeň (6.—9. ročník): v 16.30 hodin v kmenových třídách,
pak do 18.00 hodin konzultace s vyučujícími — Najděte si čas a přijďte mezi nás!

Mgr. Eva Brudíková

ZMIZELÍ SOUSEDÉ
je název výstavy, která mapuje příběhy židovského obyvatelstva z Čech a Moravy.

V rámci školního projektu HOLOCAUST k nám doputovala ojedinělá výstava
prací žáků českých škol, kteří pátrali po osudech obětí nacistické zvůle za 2. světové
války. Expozice s názvem Zmizelí sousedé mapuje tragické životní příběhy židov-
ského obyvatelstva českých a moravských měst.

Projekt Zmizelí sousedé vybízí mladé lidi k pátraní po sousedech, kteří z jejich
nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války. Naše škola by se ráda
do tohoto projektu zapojila, neboť cítíme povinnost seznamovat mládež s otázkami
holocaustu. Rádi bychom také zvýšili zájem o poznání holocaustu hlavně u mla-
dých lidí.

Výstava je přístupna veřejnosti, po telefonické domluvě v termínu od 21.5.—28. 5.
v prostorách Základní školy v Dobré. Výstavu je také možno navštívit v neděli 27. 5.
v době od 14.00 do 17.00 hodin.

Kontaktní osoba: Jitka Drabinová, 558 412 465, jdrabinonova@dobra.cz 
Mgr. Eva Brudíková

„Šest
milionů —
to je číslo,
které si
těžko
představíte.
Osobní
příběh je
poučnější.“

Michael,
12 let,
Maryland,
USA



Návštěva z Ameriky
V dubnu tohoto roku se

v Praze, v divadle Metro,
uskutečnil již 10. ročník
celostátní prezentace
prací žáků a studentů
v rámci Projektu Občan.
Tuto akci zaštítila minist-
ryně školství, velvyslanec
Americké ambasády a za
parlament PhDr. Kate-
řina Jacques.

Naše škola v letošním
školním roce poprvé na
projektech nepracovala,
dala si krátký oddech.
Vždyť máme za sebou
přes 20 prací, které řešily
celou řadu ožehavých
problémů. 

Přesto jsme i letos měli
s Projektem Občan něco
společného. Jako každý
rok, tak i letos přijeli na
celostátní slyšení do
Prahy hosté Amerického
centra Velvyslanectví
USA (Colorado, Michi-
gan, Oklahoma), kteří se
podíleli na financování
programů CIVITAS, tedy
i Projektu Občan. Během
svého pobytu u nás v ČR
zavítalo 5 amerických hostů i k nám do obce Dobrá. Nejprve byli přijati starostkou
obce pí Tancerovou a místostarostou obce p.Žurkem. Pozvání rovněž přijal senátor
Ing. František Kopecký a zástupkyně KÚ oddělení rozvoje vzdělávání Mgr. A. Krasu-
lová. Tohoto setkání v prostorách obecního úřadu jsme se, my žáci, nezúčastnili;
očekávali jsme hosty v naší škole. Ale ti si nejdříve prohlédli naše nové víceúčelové
hřiště, které nám slouží teprve od podzimu roku 2006 (na jeho nutnost před něko-
lika roky poukazoval jeden z projektů naší školy). Všichni hosté si pak prohlédli naši
školu, nahlédli do několika tříd, kde probíhala výuka a anglicky se s žáky zdravili.
V odborné učebně cizích jazyků jsme je očekávali my, žáci 9.A třídy, kteří jsme
v uplynulých dvou letech pracovali na Projektu Občan. Počáteční nervozita brzy
opadla a my se snažili uplatnit své, i když ne zcela dokonalé, znalosti angličtiny. Be-
seda o práci na projektech s americkými hosty proběhla ve velmi milé a pohodové
atmosféře. Na památku každý z nás dostal od hostů „americký čtvrťák".

Čas strávený s příjemnými hosty rychle uběhl a hosté se ještě vydali „poznat"ne-
daleký Pivovar Radegast v Nošovicích. 

Snad takové setkání nebylo na naší škole poslední.

9

(Pokračování na str. 12.)
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Z FOTOALBA
MÍSTO-
STAROSTY
Události poslední
doby: Vítání ob-
čánků na „radnici“
5. května a oslavy
Dne matek — dě-
tičky naší školky
a žáci školy, kteří
pásmem písniček,
říkanek, tanečků
a představením
O perníkové cha-
loupce pobavili
a potěšili maminky,
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babičky i prababičky při jejich
svátku. — Na této straně nahoře
tichá vzpomínka na osvobození
obce před 62 lety — u pomníčku
padlých v centru a na Špici. —
Vlevo aktéři svěcení hasičské stří-
kačky o sv. Floriánu a dole rozdíl
století — hasičská technika v roce
1904 a 2006…
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„My žáci se prostřednictvím Projektu Občan učíme nenásilnou formou účastnit
na veřejném dění, vidíme možnosti něco ovlivnit, učíme se samostatně myslet
a rozhodovat a snad v budoucnu i ovlivňovat dění kolem sebe."

Žáci 9. A třídy ZŠ Dobrá

P. Bohumil Vícha, faráfi, Farní úfiad Dobrá informuje
Poutě a mše svaté v roce 2007 (info: http://www.hostyn.cz/dobra/)

Farní kostel sv. Jiří, Dobrá:
krmáš — neděle 16. 9. 2007 v 7.30 a 10.30 hodin
ostatní — neděle v 7.30 a 10.30 hodin

Farní kostel sv. Filipa a Jakuba, Dobratice:
krmáš — neděle 14. 10. 2007 v 9.00 hodin
ostatní — neděle v 9.00 hodin

Filiální kostel sv. Antonína, Prašivá:
malá pouť — středa 13. 6. 2007 v 10.30 a v 17.45 hodin
velká pouť — neděle 17. 6. 2007 v 10.30 hodin
pouť mládeže — pondělí 2. 7. 2007 v 10.30 hodin Kamenité a Prašivá
krmáš — neděle 21. 10. 2007 v 10.30 hodin
ostatní — neděle 1. 7., 15. 7., 29 .7., 12. 8., 26. 8. 2007 v 10.30 hodin
— červenec a srpen — středa v 17.45 hodin
— pondělí 31. 12. 2007 ve 24.00 hodin

Speciální pedagogické centrum (SPC)
Poskytuje služby surdopedické (poruchy sluchu) a logopedické (vady řeči) pro

děti od zjištění sluchové nebo řečové vady až po nástup do mateřské školy. Zajišťu-
jeme komplexní odborné, diagnostické, poradenské služby dětem a jejich rodičům
z Moravskoslezského kraje a okolí. Zároveň poskytujeme poradenství pro integro-
vané žáky a studenty.

SPC nabízí zdarma:
— komplexní speciálně pedagogickou diagnostiku
— ambulantní logopedickou a surdopedickou péči
— péči o děti s koceleárním implantátem
— týdenní pobyty rodiče s dítětem předškolního věku ve speciální škole
— pomoc při výběru vhodného školského zařízení
— odborné konzultace v oblasti výchovně vzdělávací
— péče o integrované děti na všech typech škol
— zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky
— poradenství v oblasti sociálně právní
— psychologické poradenství
— výuku znakového jazyka pro rodinné příslušníky klientů SPC
— odborné posudky a doporučení k integraci

Sídlo pracoviště: Speciální pedagogické centrum, Palackého 122, Frýdek–Místek
Pracovnice: Mgr. Alice Dužíková–Kramářová
Kontakt: tel. 604 920 770, 558 648 007
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Bezpeãné uÏití
zemního plynu

3. Servis a revize odběrných plynových zařízení
Stejně jako váš dodavatel zemního plynu Severomoravská plynárenská, a.s., plní po-

vinnosti k zajištění bezpečnosti při distribuci zemního plynu, měl by mít i každý jedno-
tlivý odběratel zájem o provozování svého odběrného plynového zařízení s maximální
mírou bezpečnosti a za podmínek, které mu zajistí minimální náklady na provoz.

Doporučujeme vám: Vaše odběrné plynové zařízení (rozvody plynu a plynospo-
třebiče) si nechejte prohlédnou odbornou firmou. Ta vám doporučí případné opravy,
provede vyčištění a seřízení vašeho spotřebiče, příp. poradí a navrhne doplnění
o prvky, které zvýší bezpečnost provozování vašeho odběrného plynového zařízení.
Kontrolu si naplánujte mimo topnou sezónu. Nejen u zemního plynu platí, že prevence
je vždy mnohem levnější a přináší méně starostí, než odstraňování následků poruchy.

Revize plynových zařízení
Součástí bezpečného užívání zemního plynu jsou pravidelné revize plynových zaří-

zení. Povinnost provádění pravidelných revizí vyplývá z vyhlášky Českého úřadu bez-
pečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990
Sb. a vyhlášky č. 85/1978 Sb. 

Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou,
zkouškou, příp. měřením kontroluje provozní bezpečnost a spolehlivost celého zařízení,
nebo jeho částí. (Při revizi domovní plynové kotelny s obsluhou se kontroluje i doku-
mentace a odborná způsobilost obsluhy). Revizi smí provádět pouze revizní technik
s příslušným rozsahem osvědčení odborné způsobilosti.

Výjimku z tohoto nařízení mají pouze ta plynová zařízení, která jsou v osobním uží-
vání uživatelů bytů a místnosti nesloužící k bydlení — zde není povinnost provádění re-
vizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu za bezpečný provoz, kontrolu a údržbu ply-
nového zařízení ve svém bytě plně odpovědný. V případě, že dojde ke změně uživatele
bytu, měl by před předáním bytu novému uživateli zajistit majitel bytu provedení revize
plynového zařízení.

Majitel objektu odpovídá za pravidelné provádění revizí celého domovního plyno-
vodu (s výjimkou bytových instalací a plynospotřebičů). Revizi je nutno každé tři roky
opakovat. Revizní technik vystaví „Zprávu o revizi“, ve které musí být uvedeny všechny
zjištěné závady s termínem k jejich odstranění. Závěrem revizní zprávy musí být jedno-
značně konstatováno, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či ne. V případě že
ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou všechny závady odstraněny a není
provedena nová revize s kladným výsledkem.

I když není povinnost provádění revizí u majitelů bytů a rodinných domků (pokud
slouží k jejich bydlení a bydlení jejich rodinných příslušníků), jak je výše uvedeno, sta-
novena zákonem, přesto doporučujeme i zde provádět pravidelné kontroly a posouzení
stavu plynových zařízení odborně vzdělanými pracovníky.

Změna ordinačních hodin — MUDr. Petr Moravec
28.6. a 29.6.2007 — DOVOLENÁ
Zástup na středisku Lučina MUDr. Bošková 

Gynekologická ambulance Dobrá oznamuje pacientkám, že je třeba se k vyšetření
předem objednat na telefonním čísle 558 641 325
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Dvouplo‰níky v Bahnû za úãasti modeláfiÛ z Dobré
O víkendu 19. a 20. května 2007 proběhlo za nádherného počasí na letišti v Bahně

1. pobeskydské setkání dvouplošníků, tedy rádiem řízených modelů letadel se
dvěma a více křídly.

K vidění byly dvouplošníky různých velikostí, poháněné spalovacími motory
i elektromotory. Raritou byl dvouplošník Smith Miniplane, poháněný čtyřtaktním
hvězdicovým pětiválcem o obsahu 65 cm3 a výkonu 7,4 koně.

Mezi nejzajímavější vystoupení patřila akrobacie akrobatického speciálu Ulti-
mate, skupinové létání tří maket Smith Miniplane a hlavně „letecký cirkus“ mode-
lářů z Uherského Brodu s maketami letounů z první světové války — stíhacího troj-
plošníku Fokker Dr.1 o váze 30 kg a motorem o obsahu 120 cm3 a stíhaček Nieuport
a Albatros, které bylo doplněno pyrotechnickými efekty a maketou polního stano-
viště letectva s malými vojáky v uniformách, vše v příslušném měřítku.

Milovníci starých strojů mohli obdivovat majestátní lety tří maket ČS cvičného
a turistického dvouplošníku Aero A 34 Kos, každého v jiném měřítku. Největší z nich
měl rozpětí přes 3 metry. A za shlédnutí stály i ostatní modely, včetně malých „elek-
troletů“ o váze pouhých 150 g.

Pozadu nezůstali ani modeláři z našeho LMK Dobrá, kteří se zúčastnili přehlídky
se dvěma dvouplošníky — modelem dvojplošníku Wayfarer o rozpětí 1670 mm
a motorem ASP 20 cm3 pana Jiřího Koláčka a pěkně postavenou polomaketou Bri-
stol Scout D z roku 1916 o rozpětí 1100 mm a motorem Enya 3,2 cm3 (na snímku)
pana Ing. Karla Křibíka.

Diváci měli po oba dny co obdivovat
a na vstupenku mohli vyhrát vyhlídkový
let ultralehkým letadlem z Pobeskyd-
ského aeroklubu F–M. Výhercem příjem-
ného vyhlídkového letu v sobotu byl ob-
čan z Dobré.

Příští rok se bude setkání opakovat a ji-
stě budou k vidění zase nové krásné mo-
dely. Takže: přijďte se příští rok podívat
i vy! Stojí to zato.

Ing. arch. Vladimír Novák, vedoucí
LMK Dobrá

JUDO DOBRÁ NOVINKY tel.: 605 513 429, e-mail:judoskpova@seznam.cz
www.judoskpfmunas.cz

Máš odvahu, obratnost, sílu, sebevědomí, dobré studijní výsledky 
a ukázněnost? PŘIJĎ MEZI NÁS — Chybí ti tyto vlastnosti? — PŘIJĎ MEZI NÁS

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO ŠKOLNÍHO KROUŽKU PROBÍHÁ KAŽDÉ ÚTERÝ A STŘEDU
OD 16.30 DO 17.30 HOD. V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRÉ.

Nikola Kesová má nominaci na Světovou Olympiádu dorostu 
Bitvu o nominaci na mistrovství Evropy mezi Šedivákovou z Prahy a Kesovou

z Dobré vyřešil Český svaz juda šalamounsky, když jednu poslal na ME a Druhou na
Olympiádu. Kesová nasbírala více nominačních bodů, rozhodlo však pražské loby,
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které operovalo především se špatnou tréninkovou kázní doberské závodnice. Vý-
sledku Kesové z letošních soutěží Svetového poháru: Maděrsko 7, Chorvatsko 12,
Malaga — Španělsko3, Jičín5, Berlín9, 

Mistrovství republiky juniorek v Olomouci
Výsledky nesplnily medailové očekávání. Kesová, která byla jasnou favoritkou, vy-

bojovala bronz, když po hrubé chybě prohrála s papírově slabší soupeřkou. Vilč-
ková, Foltysová i Malchárková prohrály v boji o třetí příčku. Reparát mohou děvčata
složit v podzimní části sezony, kdy je čekají republiková mistrovství v dalších kate-
goriích.Reprezentační trenér dorostenců pozval na světový pohár v Jičíně a ná-
sledný tréninkový kemp starší žákyni Michaelu Kesovou. 

V žákovských kategoriích se daří především Jerglíkovi, Horákovi a Janulkovi, kteří
letos sbírají medailová umístění při každém startu doma i v zahraničí. Žáci spor-
tovní třídy 4.B si udržují vyšší standard, když na letošních soutěžích patří vždy k fa-
voritům ve svých kategoriích. Nejlépe si vedou: Adriana Skotalová, Nikola Vojtovi-
čová, Marie Dužíková, Michal Gomola, David Pavelek, Sabina Braneacová, Václav
Mališ a Dominik Kuča (tabulka výsledků). 

Víkendového soustředění na Morávce se v květnu zúčastnilo 80 judistů ve věku
5-19 let. Třífázový trénink byl obrovským přínosem pro všechny skupiny závodníků.
Technický stupeň si zvýšilo 22 žáků. Nejůspěšnějším borcem byl vyhlášen David Pa-
velek ze sportovní třídy. Tato akce se uskutečnila za významné podpory pana Jana
Matery, kterému patří velký dík. 

Historie sportu na Frýdecko–Místecku bude hlavním tématem výstavy, která
proběhne od 15.června na Frýdecko–Místeckém zámku. Náš oddíl bude mít na vý-
stavě samostatnou expozici. 

Letní kemp na téma „Piráti z Karibiku" se uskuteční v Dolní Lomné od 12 do
23.7.2007.

Třída se sportovním zaměřením úspěšně funguje na základní škole. Kolektiv
4.B tvoří 17.žáků, dnes členů oddílu juda. Děti byli do třídy vybrány na základě
přání rodičů a po provedení vstupních fyzických testů. Žáci sportovní třídy patří po
necelém roce intenzivního tréninku mezi nejúspěšnější judisty oddílu a dosahují
také zlepšení ve studijních výsledcích. V kolektivu, který byl od první třídy spíše
problematický, se daří vytvářet dobré vzájemné vztahy, kdy se děti učí respektovat
jeden druhého a zároveň se díky úspěchům ve sportu prosazují jako sebevědomí je-
dinci. V kolektivu sportovní třídy je díky těsné spolupráci trenérů, rodičů a učitele
výrazně sníženo riziko vlivu různých negativních jevů také proto, že děti jsou pod-
statnou část volného času pod dohledem trenérů vedeni ke zdravému životnímu
stylu. Prioritou pro žáky zůstává především naplnění školních osnov v plném roz-
sahu učiva. Ve volném čase žáci absolvují plánovanou sportovní přípravu zaměře-
nou především na všeobecný rozvoj. Maximálně 2x týdně probíhá specializovaný
trénink juda. Jedenkrát měsíčně absolvují děti plavecký výcvik. V průběhu celého
roku jsou pro děti organizována pobytová soustředění a letní rekreace, které jsou
z části dotovány sportovním klubem, školou a obcí. Ve školním roce 2007/2008
vznikne nový kolektiv 4.třídy se sportovním zaměřením. V případě že se nepodaří
naplnit dostatečný počet dětí se zájmem o judo, tak bude třída doplněna o žáky,
kteří budou zbaveni tréninkových povinností, ale budou se moci zúčastňovat ostat-
ních doprovodných akcí při využití některých slev a výhod. Stejně tomu bude, když
dítě ztratí zájem o setrvání v oddíle. 
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Kuleãníkov˘ turnaj
V sobotu 7. května 2007 v Hostinci Na špici proběhlo slavnostní ukončení 
12. ročníku kulečníkového turnaje, který byl zahájen počátkem tohoto roku. Pu-

tovní pohár pro nejlepšího hráče si letos opět převzal Vítězslav Frischtok. 
Letošní ročník zaštítil generální sponzor Florián Carbol — Hostinec Na špici. 
O další ceny pro hráče se postarali: Růžička Marek, Poláková Slávka, Hrabec An-

tonín, Matýsek Roman, Žabeňský Luděk, Janulek Ivo, Pekárna Hlisnikovský 
a sourozenci Frischtokovi.
Tímto všem sponzorům děkuji a těším se na spolupráci v příštích
kulečníkových turnajích.

Eduard Mališ

Hostinec Na ‰pici pro vás pofiádá
23. června 2007 od 19.00 hodin

taneãní zábavu „Sen noci Svatojánské" 
▼ živá hudba ŠPONY MUSIC (od 20.00 hod. do ? hod.)
▲ výběr ze tří druhů teplých jídel
I přes nově zvýšenou kapacitu prostor je počet míst omezen, proto máte možnost

si zajistit rezervaci, a to za mírný příplatek 40 Kč, v němž je zahrnut elixír dobré ná-
lady.

Jste srdečně zváni.
Bližší informace: Florián Carbol

Tel. 558 641 443, 604 347 975
e–mail: naspici@naspici.cz
www.naspici.cz
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NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

Fa Roman Švarc
www.black—knives.com

tel.603 242 482

NABÍZÍ

✧ broušení všech typů nožů

✧ (kuchyňské, lovecké, kuchařské,
✧ řeznické, atd.) Orientační ceník:
✧ broušení všech typů nůžek 2 Kč za 1 cm ostří nože
✧ broušení mlýnků na maso 25 Kč — nůžky střední 
✧ broušení seker, sekaček na trávu 30 Kč — nůž mlýnku na maso
✧ garance vysoké jakosti 50 Kč — deska mlýnku na maso
✧ broušení jakýchkoli druhu 30 Kč — sekera
✧ možnost volat kdykoli a velikosti vrtáků (RO, SK…)
✧ 20 let praxe — nástrojář, brusič 
✧ výroba nožů na zakázku 
✧ a mnoho jiných nástrojů

Nabízím tyto služby jako svou druhou práci, tedy, jsem na telefonu stále, 
v dílně 16.00—20.00, 

Nejprve nejlépe zavolejte, rád splním vaše požadavky.
Roman Švarc, Dobrá 903, 739 51
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Autoškola JISKRA, Jiří Kreuziger
Nabízí možnost získání řidičského průkazu občanům přímo v obci Dobrá,

v učebně autoškoly v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí,
vždy v úterý a čtvrtek od 15 do 16 hodin

Informace na telefonu: 603 442 920, 608 122 522 nebo 558 627 500.

Vladimír URBANEC, Dobrá 325, tel. č. 724 140 716

N A B Í Z Í

✦ prodej, montáž, záruční a pozáruční servis
✦ plynových kotlů a spotřebičů
✦ elektrokotlů a elektrospotřebičů
✦ elektroinstalace
✦ plyn, voda, topení

E-mail: urbanecvlada@centrum.cz 

PROVÁDÍM VÝKOPY PÁSOVÝM MINIRYPADLEM
Minimální rozměry, maximální výkon

➤ Šířka stroje 1 m, výška 2,35 m, váha 1,8 t
➤ Hloubka výkopu 2,18 m
➤ Mimoosé kopání, paralelní drážky
➤ Lžíce zubová 30 cm, hladká 50 cm, svahovací
➤ náklopná 100 cm
➤ Výkopy přípojek a vedení vody, elektro, plyn,
➤ kanalizace…
➤ Výkopy pro základové pásy a desky, jímky,
➤ trativody, rodinné bazény…
➤ Terénní úpravy a svahování, odkopy pro chodníky
➤ a zpevněné plochy…
➤ Výkopy pařezů, odkopávání základů domů…
➤ Minimální nároky na pracovní prostor a průjezd,
➤ nízká zátěž pro terén
➤ Po sundání kabiny je průjezdní výška 1,6 m

Martin Kaňok, Dobrá 398, tel.č. 602 43 55 88

Petr Vrobel, Dobrá 721, tel.č. 558 641 240, mobil: 608 755 180
provádí broušení řetězů motorových a elektrických pil.
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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
Uzávěrka příštího čísla 22. června 2007. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.


