
Právě nyní jsme svědky úpravy chodníků kolem kostela.
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Na novém škol-
ním hřišti se 11.
srpna uskutečnil
turnaj v nohejbalu
pořádaný sportov-
ní komisí při radě
obce. Zúčastnilo
se ho 6 družstev.
Po tuhém boji zví-
tězilo družstvo
Karva. • Dole: pa-
sování prvňáčků v
knihovně (k člán-
ku na straně 13).
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U S N E S E N Í
z 8. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 25. 6. 2007 v 15.00 hodin,

v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň.
1. Zahájení

Zastupitelstvo obce Dobrá

1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Carbol (KDU–ČSL)
Michal Novák (KDU–ČSL)

1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Ing. Antonín Gryžboň (KDU–ČSL)
MVDr. Kamil Zmuda (SNK—Nezávislí)

2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá

2.1. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Dobrá 

3. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti s ČSAD FM
Zastupitelstvo obce Dobrá

3.1. s ch v a l u j e
Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi obcí Dobrá a ČSAD

Frýdek–Místek a.s., Politických obětí 2238, Frýdek–Místek, IČ 45192073 s částkou proka-
zatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě 214 000 Kč

3.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy a jednáním se Sdružením obcí Povodí Morávky ve

věci zajištění dopravní obslužnosti obce Dobrá pro rok 2008

4. Změny územního plánu obce Dobrá č.4
Zastupitelstvo obce Dobrá

4.1. schvaluje
žádosti o změnu Územního plánu obce Dobrá č.4 u těchto žadatelů:
4.1.1. Karla Šimíková, bytem Anenská č.636, Frýdek–Místek, na pozemku parc.č. 1949,

1950/1
4.1.2. Josef a Marie Juřákových, bytem Dobrá č.117, na pozemku parc.č. 134
4.1.3. Rudolf Bařina, bytem Nošovice č.213 a Zdeněk Gongol, bytem Dobrá č. 837, na

pozemku parc.č. 2183/6 a 2183/7
4.1.4. Ing. Tomáš Varcop, bytem Riegrova č.812, Frýdek–Místek, na pozemku parc.č.

234/4, 234/5, 242/5, 242/6, 242/4
4.1.5. Josef a Anna Urbaniecovi, bytem Třanovského č.391, Frýdek–Místek a Dana

a Martin Imričko, bytem Dobrá č. 77, na pozemku parc.č. 33 a 34
4.1.6. Jaroslav a Milada Tvardkovi, bytem Dobrá č.22, na pozemku parc.č. 188/1
4.1.7. Mgr. Zuzana Žáková, bytem Bruzovská č.462, Frýdek–Místek, na pozemku

parc.č. 1353/4, 1353/6 a 1438/6 
4.1.10. Rudolf a Alena Pěkníkovi, bytem Dobrá č.832, na pozemku parc.č. 1438/3
4.1.12. Bohumír Maráček, bytem Dobrá č. 223, na pozemku parc.č. 60/1
4.1.13. Zdeněk a Jaroslava Adamíkovi, bytem Dobrá č.450, na pozemku parc.č.1355/1

a 1438/12
4.1.14. Ing. Leopold Cudzik, bytem Dobrá č. 454, na pozemku parc.č. 1487 
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4.1.17. Petr Špok, bytem M.Majerové č.485, Frýdek–Místek, na pozemku parc.č. 1934/5
4.1.18. Jan Matera, bytem Dobrá č.189, na pozemku PK 1205 parc.č. 1896/5 a PK

1207/1 parc.č. 1897
4.1.19. Ing. Vladimíra a Ing. Ivo Palíkovi, bytem Bezručova č.440, Frýdek–Místek, na

pozemku parc.č. 2004/8
4.1.20. Ing. Lubomír Hrstka, bytem Dobrá č.901, na pozemku parc.č. 1834/2
4.1.21. Markéta Janulková, bytem Dobrá č. 700, na pozemku parc.č. 220/6, 212/2,

214/5 
4.1.23. Milan Macháč, bytem Beskydská č.1719, Frýdek–Místek, na pozemku parc.č.

1793
4.1.24. SPORT RELAX CLUB, František Jelének, bytem Dobrá č.918, na pozemku

parc.č. 1476/4
4.1.25. Marie Křižáková, bytem Dobrá č.869, na pozemku PK 197/1
4.1.26. Vladimír a Dagmar Musálkovi, bytem Za Hřbitovem č.416, Frýdlant nad Ostra-

vicí a Miloslava Marcalíková, bytem Tarnasova č.14, Ostrava — Zábřeh, na pozemku
parc. č. 220/2 a 220/8

4.1.27. Štěpánka Klimánková, bytem Lhotka č.150, Kozlovice, na pozemku parc.č.
1955/2

4.1.28. Vladimír a Dagmar Musálkovi, bytem Za Hřbitovem č.416, Frýdlant nad Ostra-
vicí, na pozemku parc.č. 249

4.1.29. Miloslava Marcalíková, Tarnasova č.14, Ostrava — Zábřeh, na pozemku parc.č.
234/2, PK 234/6, PK 234/7, PK 235, parc.č.1457/17, s požadavkem zachovat  stávající pří-
stupovou cestu

4.1.30. Stanislav Horák, bytem Dobrá č. 859, na pozemku parc.č. 1901/4, 1901/8
4.1.31. Jana Marešová, bytem Jaklovecká č.1376/7, Slezská Ostrava, na pozemku

parc.č. 1314/2
4.1.32. Věra Winklerová, bytem Frýdlantská č. 1744, Frýdek–Místek, na pozemku

parc.č. 272 díl 1 + 2, 1383 z 1/2 s tím, že majitelka bude souhlasit s konečným  umístěním
komunikací v dané lokalitě a tím bude zajištěn přístup ke každému pozemku 

4.1.37. Dušan Bartek, bytem Novodvorská č. 3074, Frýdek–Místek a Libuše Bartkova,
bytem V. Talicha č. 1873, Frýdek–Místek, na pozemku parc.č. 214 a tyto požadavky za-
pracovat do změny Územního plánu obce Dobrá č. 4 s tím, že  žadatelé se budou fi-
nančně podílet na zapracování změn do Územního plánu obce  Dobrá č. 4

4.2. n e s ch v a l u j e
žádosti o změnu Územního plánu obce Dobrá č. 4 u těchto žadatelů:
4.2.8. Vítězslav Konečný, bytem Dobrá č. 200, na pozemku parc.č. 309/2
4.2.11. Jiří Konečný, bytem Nové Dvory — Podhůří č. 2019, Frýdek–Místek, na po-

zemku parc.č. 1374/1
4.2.15. Magda Janků, bytem J.Švermy č. 484, Frýdek–Místek, Marcela Staňková, bytem

Panské Nové Dvory č. 2203, na pozemku parc.č. 310/1
4.2.16. Marie Moškořová. Bytem Dobrá č. 4, na pozemku parc.č. 295
4.2.22. Jan a Anna Žurkovi, bytem Dobrá č. 6, na pozemku parc.č. 1846/2, 1846/1,

2035, PK 591/1 a 591/6
4.2.33.Ing. Pavel Škandera, bytem Dobratice č.167, na pozemku parc.č. 629/1, 628/1,

628/2
4.2.34.Jan Nondek, bytem Dobrá č.66, na pozemku parc.č. 824/1, 824/2
4.2.35.Milan a Milada Kwaczkovi, bytem Dobrá č. 883, na pozemku parc.č. 1851/3
4.2.36.Martin Čížek, bytem Slunná č. 323, Dolní Lhota, na pozemku parc.č. 1828/1
4.2.38.Vítězslav a Marie Koneční, bytem Dobrá č. 220, na pozemku parc.č. 452/1
4.2.39.Vladimír a Miroslava Svěrkošovi, bytem K.H.Máchy č.817, Frýdek–Místek, a Mi-

lan a Naděžda Dejovi, bytem Alšovo Náměstí č. 582, Ostrava — Poruba, na pozemku PK
1008, PK 1009, PK 1010, PK1011, PK 1012, PK 1013

4.2.9. firma Ekomat spol. s r.o., se sídlem Dobrá č. 195, Lubomír Šašinka,na pozemku
parc.č.1186/3, 1184/2, 2290/2, 2294/2, 1185/2, 1185/3
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4.3. s ch v a l u j e
společnou žádost o změnu územního plánu obce Dobrá v lokalitě VÚHŽ za podmínky,

že majitelé pozemků budou souhlasit s umístěním komunikací v dané lokalitě, kterými
bude zajištěn přístup ke každému pozemku. Žadatelé požadují tento požadavek zapra-
covat do změny Územního plánu obce Dobrá č. 4 a zavazují se finančně podílet na zpra-
cování změny Územního plánu obce Dobrá č.4. Jedná se o tyto žadatele:

4.3.1. Miroslav Špetík, bytem Lískovecká č. 2564, Frýdek–Místek, na pozemku parc.č.
255/3 z 1/2 a 255/4 z 1/2

4.3.2. Eva Kohutová, bytem T.G.Masaryka č. 505, Frýdek–Místek, na pozemku parc.č.
255/3 z 1/2 a 255/4 z 1/2

4.3.3. Libuše Sikorová, bytem Dobrá č. 847, na pozemku parc.č. 286/1
4.3.4. Eva Havelová, bytem Dobrá č. 481, na pozemku parc.č. 1369
4.3.5. Mgr. Libor Lepík a Mgr. Jana Lepíková, bytem Revoluční č. 308, Frýdek–Místek,

na pozemku parc.č. 1438/9
4.3.6. RNDr. Věra Růžičková, bytem Dobrá č. 32, na pozemku parc.č. 280 díl 1 a 2 z 1/3

a 281 z 1/3
Jan Polák, bytem Javorová č. 2947, Frýdek–Místek, na pozemku parc.č. 280 díl 1 a 2

z 1/3 a 281 z 1/3
JUDr. Karel Polák, bytem Bělíkova č. 3, Ostrava — Zábřeh, na pozemku parc.č. 280 díl

1 a 2 z 1/3 a 281 z 1/3
4.3.7. Jana Vlasáková, bytem Úvoz č. 636, Rajhrad, na pozemku parc.č. 267, 265, 266

a 1383 z 1/2
4.3.8. Marie Moškořová, bytem Dobrá č. 4, na pozemku parc.č. 296 díl 1 
4.3.9. Dušan Bartek, bytem Novodvorská č. 3074, Frýdek–Místek, na pozemku parc.č.

250/2 z 1/3
Libuše Bartková, bytem V. Talicha č. 1873, Frýdek–Místek, na pozemku parc.č. 250/2 z 1/3
Dagmar Hájková, bytem Lidická č. 1692, Frýdek–Místek, na pozemku parc.č. 250/2 z 1/3
4.3.10.Marie Hermanek, bytem Stauffacherstrasse 25, Schaffheusen 8200 Schweiz, na

pozemku parc.č. 250/4 z 1/5
Zdeněk Řízek, bytem Dobrá č. 344, na pozemku parc.č. 250/4 z 1/5
Václav Carbol, bytem Bruzovská č. 255, Frýdek–Místek, na pozemku parc.č. 250/4 z 1/5
Marie Carbolová, bytem Dobrá č. 499, na pozemku parc.č. 250/4 z 1/5
Jiřina Novobilská, bytem Dr. Martínka č. 1419/16, Hrabůvka, na pozemku parc.č.

250/4 z 1/5
4.3.11.Radek Holík, bytem Krajinova č. 44, Třebíč, na pozemku parc.č. 286/2 díl 2,

286/2 díl 1, 287 
4.3.12. Jan Ryška, bytem Dobrá č. 400, na pozemku parc.č. 325/1 díl 2, 1382/1, 1382/2,

1382/2 díl 1, 1382/2 díl 2, 315/1 díl 1 z 1/2
Vlasta Ryšková, bytem Dobrá č. 400, na pozemku parc.č. 315/1 díl 1 z 1/2 ,
4.3.13. Marie a František Peterovi, bytem Dobrá č. 146, na pozemku parc.č. 250/3
4.3.14. Karel a Zdenka Kaňokovi, bytem Jamnická 55, Staré Město, na pozemku parc.č.

1364
4.3.15. Pavla a Josef Syřínkovi, bytem Dobrá č. 287, na pozemku parc.č. 256, 255/2
4.3.16. Štěpánka Vítová, bytem Dobrá č. 51, na pozemku parc.č. 315/5

4.4. s t a h u j e
4.4.9. žádost o změnu Územního plánu obce Dobrá č. 4 paní Věry Robenkové, bytem

Prostřední č. 727, Havířov a Tomáše Šafaříka, bytem Dobrovského č. 6, Havířov, na po-
zemku parc. č. 690

5. Rozbor plnění rozpočtu obce Dobrá za rok 2006
Zastupitelstvo obce Dobrá

5.1. p r o j e d n a l o
Závěrečný účet obce Dobrá za rok 2006 a ten uzavírá vyjádřením souhlasu s výhra-

dami, které jsou uvedeny ve zprávě Moravskoslezského kraje ze dne 19. 3. 2007, který



provedl přezkum hospodaření obce Dobrá za rok 2006. Na základě zjištěných nedo-
statků byla přijata tato opatření k nápravě:

— všechny pohledávky budou vedeny na příslušném účtu v účetnictví k datu jejich
— vzniku
— pozemky budou účtovány na majetkovém účtu v den uskutečnění účetního přípa-
— du, za který se považuje den doručení návrhu na vklad katastrálního úřadu.
Pracovnice finančního odboru byla poučena

5.2. s ch v a l u j e
tento Závěrečný účet obce Dobrá za rok 2006 a ten uzavírá vyjádřením souhlasu s vý-

hradami, které jsou uvedeny ve zprávě Moravskoslezského kraje ze dne 19. 3. 2007, který
provedl přezkum hospodaření za rok 2006

6. Rozpočtové opatření č. 1/2007
Zastupitelstvo obce Dobrá

6.1. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 1/2007, navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 1477

tisíc Kč 

7. Inventarizace majetku obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá

7.1. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o výsledku inventarizace majetku obce Dobrá ke dni 31.12.2006

8. Změna „Směrnice pro tvorbu sociálního fondu“ zaměstnanců obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá

8.1. n e s ch v a l u j e
změnu „Směrnice pro tvorbu sociálního fondu“ zaměstnanců obce Dobrá v článku 3

bod 1 — příspěvek na stravné

8.2. s ch v a l u j e
změnu „Směrnice pro tvorbu sociálního fondu“ zaměstnanců obce Dobrá v článku 3

bod 9 — příspěvek na rehabilitační léčbu

8.3. u k l á d á
starostovi zapracovat tyto změny do směrnice a vydat úplné znění směrnice po změ-

nách

9. Dodatek č.4 Zřizovací listiny Základní školy Dobrá a dodatky ke smlouvám
o výpůjčce

Zastupitelstvo obce Dobrá

9.1. s t a h u j e
z programu jednání

10. Narovnání majetkových vztahů — stavba obchvatu obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá

10.1. s ch v a l u j e
Darovací smlouvu č. 206/567/2006/Poch mezi obcí Dobrá a Ředitelstvím silnic a dál-

nic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 —
Nusle, zastoupená Ing. Alfredem Brunclíkem, generálním ředitelem, IČ 65993390. Obec
touto smlouvou přijímá darem nemovitosti — pozemky parc.č. 2375/118 — zastavěná
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plocha/jiná stavba o výměře 2 m2, parc.č. 2375/119 — zastavěná plocha/jiná stavba
o výměře 2m2, parc.č. 2378/41 — ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 4988 m2,
parc.č. 2382/2 — ostatní plocha/ostatní komunikace  o výměře 2652 m2, všechny v k.ú.
Dobrá u Frýdku–Místku

10.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy

11.Vyhláška č. 1/2001 o regulativech územního rozvoje zóny Dobrá–Kamenec
Zastupitelstva obce Dobrá

11.1. s ch v a l u j e
úpravy vyhlášky č. 1/2001 o regulativech územního rozvoje zóny Dobrá–Kamenec

12. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
Zastupitelstvo obce Dobrá

12.1. s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vy-

hláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

13. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1739/5 v k.ú. Dobrá u F—M
Zastupitelstvo obce Dobrá

13.1. s ch v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc.č. 1739/5 k.ú. Dobrá u Frýdku–Místku o výměře 528 
m2

13.2. p o v ě ř u j e
starostu zveřejnit tento záměr prodeje v souladu s platnou legislativou

14. Zásady pro výstavbu kanalizačních přípojek v rámci stavby Dobrá — roz-
šíření splaškové kanalizace“

Zastupitelstvo obce Dobrá

14.1. s ch v a l u j e
zásadu pro výstavbu kanalizačních přípojek v rámci stavby „Dobrá — rozšíření splaš-

kové kanalizace: — obec Dobrá se nebude finančně podílet na výstavbě kanalizačních
přípojek s výjimkou, kdy kanalizační přípojka je vedena přes silnici II. a III. třídy (za hra-
nicí tělesa silnice), kdy vlastníci těchto přípojek se budou finančně spolupodílet částkou
5000 Kč na jednu přípojku

15. Zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce Dobrá

15.1. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání finančního výboru č. 4/07 ze dne 25. 4. 2007 a zápisy z jednání kon-

trolního výboru č. 3/07 ze dne 17. 4. 2007 a č. 4/07 ze dne 16. 5. 2007 

16. Zbudování chodníku na Skotni
Zastupitelstvo obce Dobrá
16.1. n e s ch v a l u j e
vybudování chodníku pro pěší v původním vedení silnice v lokalitě Dobrá na Skotni

dle doporučení Ředitelství silnic a dálnic ČR Ostrava



17. Různé — Stanovení prodejní ceny pozemků
Zastupitelstvo obce Dobrá
17.1. s ch v a l u j e
stanovení minimální prodejní ceny pozemků parc.č. PK 9/7 o výměře 648 m2, parc.č.

1899/2 — orná půda o výměře 1465 č a parc.č. 2246/2 — ostatní plocha — komunikace
o výměře 276 č , všechny v k.ú. Dobrá na 800 Kč /m2. Obec Dobrá podmiňuje prodej uve-
dených parcel jako celku

Alice Tancerová, starosta obce Ladislav Žurek, místostarosta

U S N E S E N Í
z 9. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 26. 7. 2007 v 15.00 hodin,

v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síň.
1. Zahájení

Zastupitelstvo obce Dobrá

1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Jiří Hofman (ČSSD)
Radim Bürger (KSČM)

1.2. určuje
ověřovatele zápisu: René Křižák (Nezávislí)
Jiří Březina (Nezávislí)

2. Petice občanů proti výstavbě ubytoven na pozemcích parc.č. 42/3 a 43/1
v k.ú. obce Dobrá

Zastupitelstvo obce Dobrá

2.1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o petici občanů a její obsah

2.2. n e s o u h l a s í
s výstavbou ubytoven na pozemcích parc.č. 42/3 a 43/1 v k.ú. obce Dobrá

2.3. s ch v a l u j e
záměr změny č. 4 Územního plánu obce Dobrá, který bude zahrnovat změnu plochy

barevně vyznačené v grafické příloze, včetně pozemků parc.č. 42/3 a 43/1 v k.ú. Dobrá,
ze stávající zóny smíšené ÚOV v zónu bydlení a úpravu regulativu územního rozvoje

2.4. u k l á d á
Radě obce Dobrá, starostovi a místostarostovi, aby se ve všech řízeních vztahujících se

k této ubytovně vyjádřili negativním stanoviskem

2.5. n e s o u h l a s í
s realizací obdobných staveb ubytoven na katastru území obce Dobrá

3. Projednání usnesení Rady obce Dobrá č. 22.2. ze dne 18.6.2007
Zastupitelstvo obce Dobrá

3.1. u k l á d á
Radě obce Dobrá revokovat usnesení Rady obce Dobrá č. 22.2. ze dne 18.6.2007

3.2. p o v ě ř u j e
starostu obce Dobrá písemně vypovědět smlouvu o smlouvě budoucí, č.j.: 651/2007, 
mezi firmou VS projekt s.r.o. Ostrava a obcí Dobrá

Ladislav Žurek, místostarosta
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VáÏení spoluobãané,
dne 27. 6. 2007 byla obci Dobrá doručena Petice občanů proti „Optimalizaci trati

Ostrava—Kunčice—Frýdek–Místek—Český Těšín“.
Rada obce se touto peticí již zabývala a pověřila starostu svolat jednání, dle této

petice, za účasti zpracovatele, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, obce
Dobrá, SŽDC s.o. a samozřejmě s vámi.

Protože jste si nevytvořili petiční výbor a z petice není zřejmé, kdo ji sestavil, žá-
dáme vás, aby jste ze svých řad zvolili členy petičního výboru, kteří budou opráv-
něni jednat ve vašem zájmu a kterým též bude doručována pošta. 

Jmenovité obsazení petičního výboru, prosím, doručte v písemné podobě obci
Dobrá.

S přátelským pozdravem Alice Tancerová, starosta obce Dobrá 

VáÏení spoluobãané,
dne 18. dubna 2007 se na základě žádosti občanů obce Dobrá konalo veřejné jed-

nání ve věci řešení dopravní situace v obci Dobrá vzniklé po zavedení výkonového
zpoplatnění rychlostní silnice R–48 a též jednání ve věci žádosti obce Dobrá o vy-
loučení kamionové dopravy z obce s výjimkou zásobování. Jednání se zúčastnil zá-
stupce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru dopravy a silničního hos-
podářství Ing. Ivo Muras a Ing. Libor Častka, dále zástupce odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství Magistrátu města Frýdek–Místek pan Jan Vrbica a za Policii
České republiky pan Oto Zeman. Z celého jednání byl pořizován orientační zápis,
který na žádost občanky paní Pantlíkové v tomto čísle zpravodaje zveřejňujeme.

Na tomto jednání „padlo“ několik slibů vůči vám, občanům.

1. pan Ing. Muras se zavázal, že zajistí zpracování znaleckého posudku na „únos-
nost“ silnice II/648, tedy zda její stavební a technický stav vyhovuje současnému
provozu kamionové dopravy. 

Po dokončení výstavby obchvatu obce Dobrá měla být bývalá silnice I/48 opra-
vena, ale protože se uvažovalo o přeřazení této silnice z I. třídy do silnice III. třídy,
byla provedena pouze „kosmetická“ oprava, tedy bylo odfrézováno 5 cm naruše-
ného živičného povrchu a následně byla živice položena ve stejné mocnosti.
K opravě narušeného podloží silničního tělesa však nedošlo. Nakonec byla silnice
zařazena jako silnice II. třídy, jak již všichni víme.

Dopisem ze dne 19. července 2007 jsme požádali pana Ing. Murase o sdělení,
v jaké fázi zpracování tento posudek je. K dnešnímu dni jsme neobdrželi žádné
ústní ani písemné stanovisko k dané věci, ponecháme ještě přiměřenou lhůtu a ná-
sledně budeme slib daný vám opětovně urgovat.

2. Dopravní značka omezující vjezd kamionů na silnici II/648 může být umístěna
v souladu se zákonem a na žádost vlastníka příslušné komunikace, kterýmžto je
Moravskoslezský kraj. Z tohoto důvodu jsme již podruhé požádali dopisem Morav-
skoslezský kraj (tentokrát jsme dopis adresovali náměstkovi hejtmana panu Pavlovi
Lukšovi, který má daný resort ve své kompetenci), aby Moravskoslezský kraj zvážil
celou situaci a na základě zkušeností, kdy podobně postižená obec po dostavbě ob-
chvatu docílila umístění značky zakazující vjezd kamionové dopravy a též aby vzali
v úvahu stavební a technický stav silnice a následně aby požádali Magistrát města
Frýdku–Místku, jako věcně a místně příslušný správní orgán, aby rozhodl o umís-
tění požadované dopravní značky. Bohužel, i v tomto případě stále čekáme na re-
akci Moravskoslezského kraje.



Obec Dobrá má v úmyslu „znepříjemnit“ průjezd těžké dopravy tzv. prvky pasivní
bezpečnosti. Nejedná se pouhopouhé opravení povrchu silnice včetně krajnic, ale
o systém aplikace prvků pasivní bezpečnosti v centu obce, kterými dojde ke zúžení
celkové šíře silnice na 4 metry v každém jízdním pruhu (zde je nutno vyhovět nor-
mám) a plochu zbylou „po krajnicích“ využít buď k rozšíření stávajících chodníků,
nebo k vybudování nových chodníků v místech zvýšeného pohybu chodců v centu
obce (např. zbudovat nový chodník spojující „školu a školku“ naproti restaurace
„Obecník“). V místech, kde jsou chodníky dostatečně široké a jsou umístěny po
obou stranách lze „rozbít“ ideálně rovnou silnici zbudováním středových, zelení
osazených ostrůvků, dělících jednotlivé jízdní pruhy a chránící též chodce při pře-
cházení silnice, kdy se předpokládá zvýšení počtu přechodů pro chodce v celém
centru obce na celkový počet 3—4 (nově zbudované přechody bez světelné signali-
zace, ale v přehledných úsecích silnice) aj. Jsou to zatím naše vize a konečnou
formu našemu záměru dá projektant. V minulých létech byl vypisován dotační titul
na získání finančních prostředků k realizaci prvků pasivní bezpečnosti Moravskos-
lezským krajem. Věříme, že i rok 2008 nebude výjimkou a obec Dobrá bude na tuto
eventualitu připravena a bude se ucházet o tyto finanční prostředky. Naše před-
stavy je však nutno ještě skloubit s trasou připravované další etapy výstavby kanali-
zace, která se bude mj. dotýkat středu obce a je zde reálna hrozba, že bude nutno
vyřešit, v některých úsecích záměru realizace prvků pasivné bezpečnosti, nejprve
uložení hlavního řádu kanalizace včetně přípojek. Vypořádání vlastnických vztahů
k dotčeným pozemkům musí být nedílnou součástí přípravy akce k úspěšné reali-
zaci.

Zápis z jednání ze dne 18. 4. 2007 naleznete na dalších stránkách zpravodaje.

Závûr zji‰Èovacího fiízení k optimalizaci trati
Na Obecním úřadě Dobrá je k dispozici Závěr zjišťovacího řízení dle zákona o po-

suzování vlivů na životní prostředí k záměru „Optimalizace trati OV—Kunčice—
F–M—Český Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 2.A část“.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Optimalizace trati OV—Kun-
čice—F–M—Český Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 2.A část“,
oznamovatel Správa železniční dopravní cesty, s.o., Prvního pluku 367/5, 186 00
Praha 8 — Karlín bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posu-
zování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace závěru zjišťovacího řízení v dané věci je připravena k nahlédnutí
v kanceláři starosty obce v pracovní době podatelny Obecního úřadu Dobrá.

Alice Tancerová, starosta obce Dobrá

SVOZ PNEUMATIK V OBCI DOBRÁ
proběhne ve středu 29. 8. 2007. Do večerních hodin 28. 8. 2007 můžete vozit pneu-
matiky na stanoviště za Obecním úřadem v Dobré.

PRÁVNÍ SLUŽBA PRO OBČANY OBCE DOBRÁ
je zajištěna na středu 22.8.2007, 5.9.2007, 19.9.2006 vždy od 16.00 do 18.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22. 
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Frýdecká skládka, a.s., Zámecké náměstí 26, Frýdek–Místek informuje
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI DOBRÁ

proběhne v sobotu 1. 9. 2007 na těchto stanovištích:
— u nádraží ČD 13.35—14.05 hodin
— parkoviště u kostela 14.15—14.45 hodin
— Stará Dědina — velkosklad zeleniny 14.55—15.20 hodin

ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení NN

1kV, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce Dobrá, dle vyvěše-
ných map. • TERMÍN: 16. 8., 20. 8., 22. 8., 24. 8. 2007 • ČAS: 7.00—15.00 hodin

LETÁKY: vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých.
POZOR! 
Po celou dobu tohoto ohlášeného přerušení dodávky elektřiny se kdykoli na kte-

rékoli části rozvodného zařízení může objevit životu nebezpečné napětí, popř.
ohlášená doba přerušení může skončit dříve. Proto je nutné z důvodu bezpečnosti
považovat všechna rozvodná zařízení za zařízení pod napětím i po celou dobu pře-
rušení dodávky elektřiny!

S dotazy se obracejte: Ing. Zdeněk Fišárek, odbor Příprava Morava, Ostrava, tel.č.
591 113 609.

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR NAŘIZUJE MIMOŘÁDNÁ
VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ
podle § 54 odst. 2 písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona v souladu s vyhláškou č.
36/2007 Sb. o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č.
299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenos-
ných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů z důvodu nebezpečí zavle-
čení a rozšíření vysocepatogenní aviární influenzy způsobené virem A subtypu
H5N1 na území ČR (pro chovatele, kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné
ptactvo chované v zajetí).

Přesné znění tohoto mimořádného veterinárního opatření je vyvěšeno na úřední
desce Obecního úřadu Dobrá a můžete do něj nahlédnout v kanceláři č. 14 — po-
datelna, v úředních hodinách.

Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj 
vydala dne 7.8.2007 Nařízení č. 2/2007 o mimořádných veterinárních opatřeních
k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy — moru včelího plodu.

Celé znění Nařízení č. 2/2007 je vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Dobrá
a můžete do něj nahlédnout v kanceláři č. 14 — podatelna, v úředních hodinách.

Podûkování ÏákÛm a pedagogickému sboru
Základní ‰koly v Dobré

Členové Komise životního prostředí děkují žákům a pedagogickému sboru Zá-
kladní školy v Dobré pod vedením paní učitelky Květoslavy Lyskové za aktivní účast
při ochraně a údržbě krajiny a přírody. Při akci konané na jaře tohoto roku dokázali
objevit několik černých skládek, množství rozházených odpadků a území s výsky-
tem nebezpečné křídlatky. Těchto podkladů bude využito při dalším postupu likvi-
dace černých skládek a křídlatky.
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Je až neuvěřitelné, kolik odpadů občané dokážou vysypat anebo odhodit ve volné
přírodě při současném systému likvidace jakéhokoliv odpadu v Dobré. Pro některé
je asi „velmi příjemné“ se rekreovat kolem řeky Morávky mezi množstvím odpadků,
procházet se lesem hlavně u železniční trati směr Frýdek–Místek po černých sklád-
kách, sportovat na lesním hřišti „na Mechuli“ a stanovat v lokalitě „Sosnina“ téměř
na smetišti. Lidé, kteří takto znečišťují životní prostředí, si asi ani neuvědomují další
záležitost, a to ekonomický dopad pro všechny obyvatele obce. Likvidace černých
skládek je finančně náročnější, než oficiální likvidace odpadů, čímž i narůstá výše
poplatků za odvoz odpadů všech občanů obce. Navíc při důkladném třídění od-
padů se výrazně sníží finanční zátěž za odvoz, což se následně kladně přenese na
každého občana při ročním zúčtování.

Jak již jistě každý ví, do roku 2010 bude Moravskoslezský kraj v rámci projektu fi-
nancovaného Evropskou unií provádět likvidaci nebezpečné křídlatky v celém po-
vodí řeky Morávky (to znamená téměř na celém území obce Dobrá). Zjištěná území
s výskytem křídlatky budou Moravskoslezskému kraji hlášena. Přivítáme i ozná-
mení občanů o výskytu tohoto plevele z důvodu jeho rychlé likvidace a zabránění
dalšího šíření.

Na závěr ještě jednou děkujeme ZŠ v Dobré a věříme, že spolupráce bude i nadále
pokračovat. Uvítáme i spolupráci každého občana při řešení uvedených problémů
a prostředí v obci si společně zpříjemníme. Komise životního prostředí OÚ Dobrá

Obãanské sdruÏení „V Dobré chceme Ïít dobfie“
zaãalo pracovat

V návaznosti na petice občanů proti „Optimalizaci železnice“ a proti ubytovnám
a s ohledem na skutečnost, že námi volení představitelé obce dle našeho názoru ne-
dostatečně hájí zájmy občanů Dobré, jsme se rozhodli založit občanské sdružení
pod názvem „V Dobré chceme žít dobře“.

Několik vět z preambule OS:

— Cílem činnosti je napomáhat řešení problematiky obce Dobrá, podpora vhod-
ných aktivit podporujících rozvoj obce a zlepšování životního prostředí v obci.

— Informování občanů obce Dobrá o závažných událostech a záměrech, dotýka-
jících se jejich zájmů, majetku a životního prostředí, obhajoba oprávněných
zájmů občanů a prezentace jejich požadavků směrem k vedení obce, radě
a zastupitelstvu a jiným institucím. Za tímto účelem OS pořádá veřejné a spo-
lečenské akce a mítinky.

— OS jako účastník územních a stavebních řízení bude kontrolovat a eliminovat
nežádoucí jevy a aktivity v obci, které nejsou ku prospěchu občanů Dobré.

— OS je dobrovolným sdružením občanů. Řídí se schválenými stanovami OS.
Členem OS může být pouze občan Dobré.

Další schůzka OS bude u příležitosti akce „Podzim na poli a ve stodole“, kterou
pořádá OS ve spolupráci s LMK Dobrá v Cyklobaru dne 8. žáří 2007 od 9.00 hodin.

Srdečně vás zveme.

Všichni kdo chtějí podpořit naše snažení se mohou přihlásit u kontaktních osob:
Ing. arch. Vladimír Novák, tel.: 731 709 663
JUDr. Zdeněk Friedel, tel.: 732 514 593
Anna Sumcová, tel.: 739 756 007 Vaše OS „V Dobré chceme žít dobře“
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Podzim na poli a ve stodole
Leteckomodelářský klub Dobrá ve spolupráci s OS „V Dobré chceme žít dobře“

vás srdečně zve na drakiádu „na poli“ spojenou s ukázkami suchých vazeb
a spousty dalších milých drobností s podzimní tématikou „ve stodole“.

Akce se koná v sobotu dne 8. září 2007 v Cyklobaru.
Zde si od 9.00 hodin můžete sami naaranžovat své košíčky, hrníčky a jiné malič-

kosti a namalovat kamínky. Děti i dospělí si mohou zasoutěžit v létání s draky (draky
vezměte s sebou) a s modely letadel. Soutěž o nejkrásnějšího draka — zajímavé
ceny.

Občerstvení včetně příležitostné nabídky podzimních specialit šéfa kuchyně je
zajištěno.

Přijďte si užít příjemný den.

Pfiehled v˘jezdÛ JSDH obce Dobrá za rok 2007
evidovaných na operačním středisku Hasičského záchranného sboru ČR ve
Frýdku–Místku

Bližší informace o činnosti jednotky včetně fotodokumentace naleznete na inter-
netových stránkách www.sdhdobra.wz.cz 
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Pasování prvÀáãkÛ
Dne   13. června 2007  proběhlo v Místní knihovně Dobrá pasování prvňáčků

na čtenáře a rytíře krásného slova. Pasováni byli žáci 1.A a 1.B třídy základní
školy. Každý žák dostal po pasování listinu, přihlášku do knihovny na rok
zdarma a drobné dárky. Na závěr děti slíbily, že se ke knihám budou chovat jako
ke svým nejlepším kamarádům a o každé pěkné knížce poví ostatním dětem.

V milé atmosféře děti knihovnicím pod vedením paní učitelky zazpívaly a
přednesly básničky. Chtěly bychom, aby se z tohoto milého dopoledne stala
tradice a začínající čtenáři si našli cestu do knihovny. Knihovnice z Dobré

Srdečně zveme všechny občany na

5. roãník Velké doberské
V sobotu 1. září 2007 v prostorách multifunkčního sportovního hřiště při ZŠ Dobrá

Vstupné: 50 Kč, děti do 15 let zdarma

Sportovní program: Volejbalový turnaj smíšených amatérských družstev
Začátek: v 8.00 hod
Startovné: 50 Kč/osobu
Přihlášky: Stanislav Nytra, tel. č. 737 238 150
Družstvo tvořeno šesti hráči, minimálně dvě ženy!

Kulturní program:
16.00—17. 00 Dětský orchestr Radost,

stálice na doberském hudebním nebi
17.00—18.00 Cimbálová muzika Kotci

rozezpívá a roztančí všechny generace 
18.15—19.15 Chvilka poezie

Folk rocková skupina z F–M, která možná žánrem ještě
překvapí

19.30—20.30 Kapriola 
Rock bigbeatová skoro dívčí kapela

20.45—22.45 Epanastatis Prusalis s kapelou a svými hosty,
aneb kdo bude překvapením večera 

23.00—02.00 k tanci a zábavě již tradičně hraje skupina Sagar

Doprovodný program:
— představení nového požárního vozidla SDH Dobrá, hledání a výběr vhodného

jména pro CAS (cisternovou automobilovou stříkačku) SDH Dobrá — soutěž pro
účastníky akce Velká doberská

— mladí hasiči v akci — praktická ukázka šikovnosti našich mladých hasičských
nadějí

— atrakce pro děti
— a další sportovní překvapení

Spousta dobrého moku a dobrého jídla zajištěno!

Přijďte se rozloučit s prázdninami a létem! 
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RadegastÛv rej
v sobotu 1. září 2007 — Poustevny a Ostrava — 4. ročník

Obě lokality programově propojí soutěž „Radegastův pětiboj“.
Každá lokalita má svůj program:

Poustevny: Ostrava:
11.00   Ivan Hlas 14.15   O5 Radeček
12.30   Do cuku 15.30   Downebelow
13.45   James Harries 16.45   Nevím
15.00   Jablkoň 18.00   PEHA
16.30   Mňága a Žďorp 20.15   Jumping Drums
21.45   Ready Kirken

11.00—16.00 Radegastův pětiboj 14.00—9.00 Radegastův pětiboj

Doprovodný program:
IZS, mučírna Ordál, ukázky kosení luk, Tatra Dakar, exhibice Judistů — mistři Ev-

ropy, ukázky tradičních řemesel s prodejem, a republiky, bungee running, volejbal,
exhibice na mountainboardingu, lezecká stěna… vysokozdvižná plošina, laserová

střelnice… karikaturista Václav Šípoš… 

Vstup na akci je zdarma. Zajištěno dobré pití a jídlo. Změna programu vyhrazena!

Přijďte se pobavit s Radegastem.
Akci pořádá its Beskydy, s.r.o., generálním partnerem je Radegast.
Více na www.radegastuvrej.cz, www.radegast.cz, www.beskydy.cz, www.infocesko.cz

Hnutí DUHA
V horských chatách začínají nabízet pohlednice o velkých šelmách

Nové pohlednice s motivy vlka, rysa a medvěda od počátku července nabízí hor-
ské chaty a informační centra v Beskydech, Vsetínských vrších a Javorníkách. CHKO
Beskydy jsou jedinou oblastí v ČR, kde se všechny tři velké šelmy trvale vyskytují.
Beskydy se staly domovem velkých šelem více než před deseti lety. Jako poslední k nám
přišli ze Slovenska v roce 1994 vlci. Projekt, který Hnutí DUHA v Beskydách pořádá,
má zvýšit povědomí o těchto šelmách a místním lidem ukázat, že šelmy nezname-
nají pro člověka vážnější nebezpečí, ale mohou naopak zvýšit atraktivitu regionu.

Turisté si mohou pohlednice zakoupit např. v chatě Moravia na Soláni, na Visala-
jích nebo v informačních centrech ČSOP na Poustevnách a na Pulčíně.

Hnutí DUHA také spustilo nové internetové stránky o rysu ostrovidovi, který je
naší nejpočetnější velkou šelmou: www.selmy.cz/rys 

Kontakt: Miroslav Kutal: miroslav.kutal@hnutiduha.cz, tel.: 728 832 889 

Zápis z jednání ve věci žádosti občanů obce Dobrá o řešení dopravní
situace v obci Dobrá ze dne 18. 4. 2007

Vrbica — osvětluje kompetence Magistrátu města F—M odboru dopravy a silničního hos-
podářství a povinnosti a „mantinely“ dané zákonem č. 13/1997 Sb., v platném znění

Muras — potvrzuje slova pana Vrbicy, doplňuje info možnostech dotací na zklidnění do-
pravy (retardéry, ostrůvky apod.)

Občanka — proč nejde umístit značku omezující bezúčelný průjezd vozidel nad 12,5 tun?
Vrbica — ve F–M jsou kamiony vyloučeny na místních komunikacích, které jsou ve špat-
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ném dopravně technickém stavu (šířka, sklon), silnice přes Dobrou je II. třídy, vlastníkem je
MSK a navíc je všech směrech způsobilá

Občan — je v souladu užívání silnice II. třídy k zajištění staveništní dopravy Hyundaie?
Vrbica — staveništní doprava končí hranicí stavby
Občanka — kritizuje špatný úklid silnic při stavbě HMMC
Vrbica — uvede na kontrolním dni stavby HMMC tuto stížnost
Občanka — proč kamiony nedodržují rychlost 50 km/h, pochybuje o únosnosti II/648 —

praskají domy a silnice, dle původního projektu na tuto zátěž stavěna není
Vrbica — správa a údržba silnic (dále jen SÚS) — povolením užívání je deklarován její

stav, oslovit písemně, aby doložili způsobilost silnice II/648 k provozu kamionů
Občan — není dodržován zákon, auta vjíždějící na silnici nejsou očištěna, včera jej zasáhl

kámen
Občan — lze kvůli stavby snížit rychlost?
Vrbica — odpovídá a uvádí příklad, omezit rychlost lze, není schopen úředník zajistit do-

držování zákona řidiči
Zeman — 80 % řidičů nedodržuje rychlost, je málo příslušníků a okres je veliký
Občanka — kdyby se pravidelně měřilo, přestali by tudy jezdit
Zeman — opakuje již vyřčené
Občanka — omezená rychlost v obcích na 40 km/h a následně jsou umístěny radary, auta

snižují rychlost
Tancerová — sděluje, že byla o měření požádána Policie ČR oddělení Dobrá a čte vyjá-

dření velitele oddělení
Občan — kdyby byla vlastníkem podána žádost, vyhoví Magistrát? — důvody ochrana ži-

votního prostředí, zdraví a život
Zeman — ve Vojkovicích značku lze, protože most není způsobilý
Občan — žádá, aby rozhodl o jeho návrzích soud, stejně je vyšší instance kraj — a to z dů-

vodu zvýšené dopravy, ekologické zátěže, jsou objektivní důvody — správní uvážení, ať se
proti vašemu rozhodnutí řidiči kamionů odvolají

Vrbica — je obecné užívání silnic a komunikací
Občan — dle jeho názoru úřad nechce umístění značek, staví se na stranu dopravců a ne-

zastává názor občanů, Proč kraj nepožádá o umístění požadované značky?
Muras — kraj nevidí důvod
Občan — z dopravy nám praskají domy, SÚS řeší jen praskající cesty, my si stěžujeme
Vrbica — znovu vysvětluje situaci danou zákony
Občanka — stížnost na stav chodníků 
Tancerová — to patří na jednání ZO
Občanka — dotaz na příspěvek na zklidnění dopravy, co to obci přinese, když kamiony

jezdí rychle
Muras — nemůže nic slíbit, o financích rozhoduje zastupitelstvo MSK
Občanka — řešte situaci na krajské silnici — co uděláte, žádá umístění 2 přechodů pro

chodce — Na Špici, U Pantlíka
Muras — chápe situaci, kterou zkomplikovala Hyundai a zavedení mýtného
Občanka — investice kraje do revitalizace obce nevymýtí kamiony
Muras — je tlak obcí a měst na změnu zákona „o mýtném“
Občan — požaduje odkoupit silnici II/648 obcí Dobrá a udělat z ní místní komunikaci

a následně provoz omezit
Občanka — kritizuje práci úředníků
Tancerová — představuje svou vizi ohledně společného postupu žádosti na ministerstvo

dopravy o zařazení silnice II/648 zpět na silnici I. třídy, aby byla zpoplatněna od 1.1.2008
Občanka — nenapadá starostku, ale úředníci necudou pomoct, jí se to tak jeví
Muras — zařídí zpracování odborného posudku na únosnost II/648, bude se snažit
Občan — znovu zvažte svůj postoj kvůli ohrožení zdraví a požaduje, aby kraj požádal

o umístění dopravní značky
Muras — pokusí se
Občan — požaduje opět, aby II/648 se stala místní komunikací obce Dobrá a ta si umís-

tila dopravní značky
Tancerová — i kdyby se tak stalo, pravděpodobně by naší žádosti nebylo vyhověno, po-

čkejme na posudek
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Občanka — kdo je zodpovědný za poškozování mého zdraví?
Občanka — požaduje, aby se obce spojily a společně postupovali, jak můžeme ovlivnit zákon?
Občanka — co když o prázdninách srazí kamion dítě?
Vrbica — osvětluje, že každá dopravní nehoda má své příčiny, ne vždy je na straně řidiče
Občanka — za jak dlouho můžou být nakresleny přechody, urguje stacionární radary
Vrbica — umístění přechodů má svá pravidla, paradoxně čím více přechodů tím vyšší po-

čet smrtelných úrazů chodců právě na přechodech, nutnost osvětlit přechod — je to na
obecních financích a rozhodnutí ZO, jeho názor — je třeba disciplína chodců, přechod situ-
aci sám o sobě nevyřeší

Občanka — zda může MSK dohodnout se zhotovitelem HMMC, aby nebyla používána sil-
nice II/648, ale byl využíván obchvat

Vrbica — účastní se kontrolních dnů stavby HMMC, problém s mnoha dodavateli, vidí to
jako obrovský problém, dopravců je mnoho

Občanka — v současné době zejména štěrkovny, chce odpověď MSK
Muras — stavby, které financuje kraj jsme schopni ovlivnit, co se týče HMMC můžeme je-

nom prosit
Vrbica — bude se zítra ve věci angažovat na kontrolním dni stavby HMMC, včetně ome-

zení průjezdu i čištění komunikace
Občanka — tlačit na HMMC, aby dodržovali cíle svých prezentací — dobrý soused —

ochrana životů apod. společně se všemi státními organizacemi
Všichni zúčastnění se zavázali dodržet své sliby a vzájemně spolupracovat.
Zapsala: Tancerová

Taneční kurz pro manželské a přátelské dvojice — podzim 2007 

Vážení příznivci společenského tance, hudby a dobré zábavy!
Jste srdečně zváni na oživení svého tanečního umu, či k výuce tanců

standardních, či latinskoamerických, zapomenutých nebo country atd.

Cena na pár (podmínka přihlášení): 1600 Kč (2krát 800 Kč)
Počet lekcí: 9 a 1 prodloužená, závěrečná

Kdy: v neděli navečer 17.30—19.00 hodin (lze po 1. lekci po dohodě změnit)
Délka 1 lekce: 90 minut • Zahájení 9. září 2007

Kde: tělocvična ZŠ Dobrá • Minimální počet párů pro otevření kurzu: 16 párů

Lektoři: profesionální učitel tance, porotce, trenér:
Oton Hila, Mgr. Hana Legierská

S sebou stačí: společenská košile, kravata, boty k tanci, kalhoty — ne rifle
šaty nebo sukně, kalhoty, halenka, střevíčky k tanci

Příhlášku si vyzvedněte na Obecním úřadě v Dobré u místostarosty pana
Žurka poslední týden v srpnu nebo u p. uč. Legierské během dopoledne

v ZŠ Dobrá od 27. 8. do 6. 9. 2007 (tel. č. 737 608 640 19—22 hod.)
Těší se na vás učitelé tance!

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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Obec Dobrá zveřejňuje záměr prodeje
malotraktoru Westwood za cenu 20 000 Kč.

Informace: místostarosta Ladislav Žurek, tel.č. 558 413 301, mob. 736 614 715.

Rada obce nabízí k prodeji vyřazené zařízení ZŠ Dobrá:
— pracovní žákovské stoly velké s kovovou konstrukcí a deskou

z dřevotřísky a lamina — výška 80 cm, šířka 62 cm, délka 182 cm
— skříně
— kuchyňské plechové skříňky typizovaných rozměrů

Foto pracovních stolů a kuchyňských skříněk na www.dobra.cz a na úřední
desce OÚ Dobrá, bližší informace a případnou prohlídku zařízení zajistí

místostarosta obce pan Ladislav Žurek — tel. 736 614 715, cenové nabídky
adresujte k rukám rady obce a to nejpozději do koce měsíce srpna 2007

(z důvodu omezených skladovacích prostor v ZŠ Dobrá)

Kdo má zájem naučit se hrát na zobcovou flétnu nebo klavír,
ať přijde k zápisu:

Kdy: 3. září 2007 od 11.00 do 13.00 hodin • Kde: do učebny v přízemí
školní družiny v Dobré. • Bližší informace získáte na tel. č. 604 821 849

Těší se na vás paní učitelka Miriam Dýrrová dipl. um.

Provádím broušení řetězu motorových a elektrických pil.
Petr Vrobel, Dobrá 721, tel.č. 558 641 240 nebo mobil 608 755 180

Realitní kancelář MONETAR, a.s., Frýdek–Místek
Koupíme dům nebo pozemek ke stavbě domu v Dobré a okolí.

Možno i k rekonstrukci. Platba hotově. • Tel.: 777 556 536 nebo 777 556 142

KERAK—KOMPT spol.s.r.o. Obklady a dlažby ve Vyšních Lhotách

si vás dovolují pozvat na prohlídku novinek RAKO NEWS 2007
vystavených v prodejně Obkladů a dlažeb.

Dále nabízíme výběr mrazuvzdorných dlažeb v různých rozměrech
a jakostech v cenové relaci již od 140 Kč včetně DPH.

Nabízíme taky standardní a flexibilní lepidla,spárovací hmoty a obkladové lišty.
Můžete si vybrat a objednat sprchovací kouty a vany

fa RAVAK,TEICO a ARTTEC.
Vámi zakoupené zboží vám rádi zavezeme zdarma do vašich domovů.

Těšíme se na vaší návštěvu.
Prodejní doba: pondělí—pátek 8—17 hod., sobota 8—11 hod.

Telefon: 558 431 605 602 190 377
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Společnost HAMONT — Contracting and Trading
spol. s r.o. 

se sídlem v Sedlištích

hledá vhodné kandidáty na pozici

pomocný zámečník, zámečník, svářeč

Požadujeme:
Zámečník: vyučen v oboru, platný svářečský průkaz
— základní zkouška CO2 (ZK 135 W 01), výhodou
orientace ve výkresové dokumentaci.

Svářeč: úřední zkouška CO2 (EN 287—1 135P), vý-
hodou orientace ve výkresové dokumentaci.

Pomocný zámečník: bez nároku na kvalifikaci, pří-
padné zájemce zaučíme.

— — —

Nabízíme: zajímavou práci v perspektivní společ-
nosti, nástupní plat 75—115 Kč/hod. dle kvalifikace

a pracovních zkušeností. Nástup možný ihned.

V případě zájmu kontaktujte personální útvar.
Tel.: 558 658 119

Lenka Horáčková, Bc.Markéta Firková 
E—mail: horackova@hamont.cz
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Nabízíme zájezdy
do celého svûta

❀ pobytové a poznávací zájezdy
❀ letecky z Ostravy 
❀ autokarem z Frýdku — Místku

JSME AUTORIZOVANÝMI PRODEJCI:

ALEXANDRIA, EXIM TOURS, FISCHER, FIRO TOUR, ČEDOK, MARTED,
JOKRATOUR, DAN TOUR, AKVILA, VÍTKOVICE TOURS

a více než dalších 50 CK

KAŽDÝ DEN NOVÉ
LAST MINUTE

PRO OBČANY DOBRÉ MALÝ DÁREK

Nav‰tivte nás!
— — — — —

CA SLUNÍČKO, Nádražní 1100,(u kruhového objezdu)
738 01 Frýdek — Místek,

Tel/fax: 558 629 104, 604 805 870, 777 646 632
caslunicko@802.cz, www.caslunicko.com

PO—PÁ   9.00—12.00   13.00—17.00



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 17. září 2007. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

Profesionální INTERNET a TELEKOMUNIKACE již i u vás ve vesnici

Neváhej nás kontaktovat. Speciální marketingová akce platí
jen pro obec DOBRÁ a okolí.

Veškeré ceny jsou uveden bez DPH

Internet: 
Instalační poplatek:

již od 990 Kč

Měsíční poplatek:
již od 395 Kč/měsíčně 
rychlost 2048 kbps 1:1

neomezená data

Telefonování:
Místní a meziměstské volání

od 0,32 Kč/min
Volání do mobilních sítí

od 3,49 Kč/min
Volání do zahraničí

od 0,65 Kč/min

Volání v rámci sítí: 
iNET3, VOLNÝ, WIA, CORELIA,

DAT, D—NET
a dalších cca 50…
je zcela ZDARMA


