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Dva snímky doby ne-
dávno minulé — ví-
tání občánků 8. září,
turnaj v nohejbale 11.
srpna v Zanzibaru a
výstava výpěstků a
výrobků zahrádkářů
15.—17. září v ob-
řadní síni Obecního
úřadu.
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Rozlouãili jsme se z prázdninami
Vážení spoluobčané,
poslední prázdninovou sobotu jsme se již popáté sešli na akci s názvem Velká do-

berská, kde jsme se symbolicky rozloučili s odcházejícími prázdninami a strávili
jsme společně nejednu hezkou chvilku nad sklenkou dobrého moku a za poslechu
hudby rozmanitých žánrů. I když nám z počátku nepřálo počasí, v odpoledních ho-
dinách si dalo říci, asi proto, že sluníčko shlédlo shůry a vidělo natěšené dětské oči
před atrakcemi, které byly již tradičně pro ně připraveny. Na podiu se vystřídaly stá-
lice doberského hudebního nebe a též zcela noví interpreti: dětský orchestr Radost,
cimbálová muzika Kotci, folk–rocková skupina Chvilka poezie, skoro–dívčí kapela
Kapriola, Epanastatis Prusalis s netradičními, ale o to známějšími hosty a svou ka-
pelou a nakonec všechny roztančila skupina Sagar.

Věřím, že jsme si, my všichni, z tohoto odpoledne odnesli samé pozitivní zážitky
a budeme z nich čerpat v nadcházejících pracovních a školou povinných dnech,
kdy nám začne ubývat sluníčka, přibývat starostí a zanedlouho, až se začneme ha-
lit do podzimních kabátků, budou nás hřát u srdíčka.

Děkujeme všem, kteří svou pracovní, věcnou či finanční pomocí dopřáli nám
všem netradiční zážitek: Technické služby Frýdek–Místek, Frýdecká skládka, Motor
Lučina, Peva–plast Vyšní Lhoty, Sporting Ing. Hampla, Anton Liška, firma Milata,
Alprotel, Ekomat, Vodotop Kunčičky u Bašky, Vijar — provozovatel Cyklobaru, firma
Horák, Evžen Kurka, Sport relax club z Dobré, obec Dobrá.

Bc. Alice Tancerová, starosta obce

(Velké doberské jsou věnovány vnitřní strany.)

Îádost obãanÛ místní ãásti Vrchy
Obci Dobrá byla doručena žádost občanů místní části Vrchy, ve které občané pou-

kazují na špatný stav komunikace, který zcela po právu označili za kritický a poža-
dují provedení opravy. 

Obec si je vědoma dlouhodobě špatného stavu komunikace v lokalitě Dobrá —
Vrchy a v souvislosti s řešením výstavby vodovodního řádu, který v letošním roce
zajistí dostatečné množství pitné vody pro domácnosti dané lokality, dojde také
k vyřešení onoho problému, neboť v místech, kudy povede vodovodní řád, bude ko-
munikace v celé šíři opravena. V současné době je již vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele stavby, ve středu 19. září 2007 proběhne vyhodnocení předložených na-
bídek a pak nic nebrání tomu, začít stavbu realizovat. V letošním roce, s ohledem na
omezené finanční možnosti obecního rozpočtu, bude, s největší pravděpodob-
ností, zrealizován kompletně vodovodní řád a celková oprava povrchu vozovky
bude dokončena v polovině roku 2008. Jsme si vědomi problémů, které samotná vý-
stavba přinese a jsme si vědomi toho, že po přechodnou dobu bude stav komuni-
kace neutěšený. Podstatné je, že po dlouhých „suchých“ létech se i vám dostane do-
statku pitné vody, komfortu, kterého si občané žijící v centru obce užívají již desítky
let a též to, že oprava povrchu komunikace je v rámci reálného časového horizontu
a ne v nedohlednu.

Věřím, že společně překonáme všechna úskalí stavby, jejíž předpokládaná hod-
nota je 6 milionů korun bez DPH. Žádám vás o toleranci a shovívavost, neboť nelze
kácet strom aniž by létaly třísky. Výsledek bude, zejména, pro vás, občany žijící
v dané lokalitě, více než uspokojivý.

Bc. Tancerová Alice, starosta obce
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Omezení prÛjezdu kamionÛ obcí aneb bl˘ská se na lep‰í ãasy?
Po několikaměsíčním jednání se nám zdá, že se skutečně blýská na lepší časy. Na

základě opakovaných urgencí k řešení neúnosného stavu, kdy se po zavedení „mýt-
ného“ vrátila kamionová doprava zpět do obce, obdržela obec dopis pana ná-
městka Moravskoslezského kraje Pavla Lukši s ujištěním, že kraj hledá účinný způ-
sob řešení dané problematiky nejen v obci Dobrá, ale též v podobně postižených
obcích. Dle slov pana náměstka: „patří řešení této problematiky k prioritám a o vý-
sledcích budeme aktuálně informováni“. Jsme v napětí a očekávání a věříme, že se
tak skutečně stane. I Vy budete o vývoji informováni prostřednictvím zpravodaje či
podáním informací na obecním úřadě.

Bc. Tancerová Alice, starosta obce

Srdeãnû zveme na vefiejné jednání
k přípravě stavby „Optimalizace tratí Ostrava–Kunčice—Frýdek–Místek—

Český Těšín, včetně optimalizace žst. Český Těšín“,
které proběhne v pondělí 24.9.2007 od 16.00 hodin v restauraci „Obecník“.

Dle požadavku obce Dobrá jsou k jednání přizváni regionální poslanci Poslane-
cké sněmovny Parlamentu České republiky, zástupci Krajského úřadu Moravskos-
lezského kraje Ostrava, generální projektant i odborná firma zpracovávající pod-
klady pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Za správu železniční do-
pravní cesty s.o. — Stavební správu Olomouc tj. investora stavby se zúčastní hlavní
inženýr stavby se zástupcem vedení Stavební správy.

Jednání Zastupitelstva obce Dobrá
proběhne ve středu 26. září 2007 od 15.00 hodin v budově Obecního úřadu
Dobrá — obřadní síň.

Program jednání :
01. Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
02. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
03. Nabídka k odkupu pozemků parc. č. 271/1 a parc. č. 1346/6 k. ú. Dobrá
04. Prodej pozemku parc. č. 1739/5 k.ú. Dobrá
05. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 00495/2007/RER
06. Rozpočtové opatření č. 2/2007
07. Změna nájemníků v OBD čp. 931/5
08. Darovací smlouva
09. Dodatek č. 4 Zřizovací listiny p. o. ZŠ Dobrá, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
09. ze dne 21. 9. 2005, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 31. 12. 1998
10. Závěrečný účet SOPM za rok 2006
11. Žádost o bezúplatnou směnu pozemků
12. Žádosti o změnu územního plánu obce
13. Žádost o vyjádření vlastníka pozemku
14. Žádost o finanční příspěvek na rekonstrukci hrací plochy
15. Kupní smlouva na pozemky parc. č. 1740/7 a 1712/4 v k. ú. Dobrá
16. Petice občanů a námitky proti řešení „Optimalizace trati“
17. Zápisy z jednání kontrolního výboru
18. Žádost o využití části projektové dokumentace — rozšíření splaškové kanalizace II. 
09. stavba
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19. Návrh na revokaci usnesení ZO z 9. jednání ze dne 26. 7. 2007
20. Rozhodnutí ZO ve věci pozastavení výkonu usnesení RO
21. Smlouva
22. Různé
23. Zpráva návrhové komise
24. Diskuse
25. Závěr 

Právní služba pro občany obce Dobrá
je zajištěna na středu 3. 10. 2006, 17. 10. 2007, 31. 10. 2007 vždy od 16.00 do 18.00

hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. informují
o termínu provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Dobrá v termínu cca

od 10. 10. 2007 do 26. 10. 2007.

…A OPùT ·KOLA!
Je pondělí 3. září 2007. Dveře školy se otevírají a škola vítá své nové i „staré“ žáky.
Malí prvňáčci směle vcházejí do svých tříd a těší se na svoji paní učitelku.
Ostatní žáci jdou s různými pocity — někteří se těší, jiní mají obavy.
Ale není se čeho obávat!
Vyučující a správní zaměstnanci ani o prázdninách nezaháleli a připravili žákům

několik překvapení.
První školní den zavítali mezi učitele a žáky také představitelé obce (na snímku).
Paní starostka Alice Tancerová a pan místostarosta Ladislav Žurek si spolu s vede-

ním školy a pedagogickými pracovníky prohlédli nové odborné učebny.



Prohlídka začala v zrenovovaných školních dílnách, kde všechny přítomné uvítal
pan učitel Mgr. Jiří Šmahlík. Společně s žáky udělali pořádný kus práce.

John Lennon se svojí písní Imagine nasměroval všechny zúčastněné do učebny
hudební výchovy. Mgr. Eva Brudíková informovala o „nové tváři“ učebny, o změ-
nách, o nových pomůckách. Ještě schází nové dřevěné židle a bude zde ještě pří-
jemněji a ještě útulněji.

A prohlídka pokračuje — učebna fyziky. Je zcela nová — od podlahy až po mo-
derní vybavení. Paní učitelka Mgr. Dagmar Pohludková spolu se svými kolegyněmi
věří, že v této učebně fyziku všichni žáci pochopí a jako předmět si ji zamilují.

A to nejlepší nakonec! Školní kuchyňka. Je vybavena moderní kuchyňskou lin-
kou, nerez dřezy, sporáky s horkovzdušnou troubou.

Nutno „dovybavit“ kuchyňku novým nádobím. Paní učitelka Anna Bůžková všem
děkuje a zve k degustaci různých dobrot, které připravily naše kolegyně.

Ať je nový školní rok 2007/2008 tak úspěšný jako jeho začátek!
Mgr. Eva Brudíková

Opravená učebna dílen svépomocí.

Kolik žáků je v naší škole?
Celkem žáků je 510. Z toho chlapců je 266 a dívek 244. 

Na I. stupni v 1.—5. ročníku je 197 žáků. Z toho chlapců je 102 a dívek 95.
Na II. stupni v 6. — 9. ročníku je 313 žáků. Z toho chlapců je 164 a dívek 149.

Všem našim žákům i jejich rodičům přejeme úspěšný a pohodový školní rok
2007/2008! Mgr. Eva Brudíková

5
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Srdečně zveme na

Klubový večer při cimbálové muzice „Kotci“ a dobrém vínku

Kdy: v pátek 26. října 2007 od 18.00 hod
Kde: v obřadní síni Obecního úřadu Dobrá

Omezený počet míst, místenky lze zakoupit od 8. října 2007 za cenu 30 Kč u paní
Stachové na obecním úřadě Dobrá

Plán klubu seniorÛ na IV. ãtvrtletí 2007 
10.10. Návštěva včelařského muzea v Chlebovicích s možností zakoupení včelař-

ských produktů. — Odjezd vlakem z Dobré z nádraží ve 13.12 hodin pak
autobusem do Chlebovic.

24.10. Výšlap ke Koníčkovi — odjezd vlakem 11.40 hodin z Dobré do Dobratic.

7. 11. Promítání kazet v klubovně od 15.00 hodin.

21.11. Výroční schůze v Obecníku s pohoštěním, začátek v 15.00 hodin. 
Každý z účastníků přinese dárek do tomboly — předem děkujeme. Účast-
nický poplatek je 80 Kč a bude se vybírat v klubovně 7. a 14. 11. 2007 od
15.00 hodin.

5. 12. Mikulášská nadílka v klubovně od 15.00 hodin.

27.12. Závěr roku v klubovně v 15.00 hodin — pohoštění vlastní.

Středy mimo program, tj. 3., 17., 31. října 2007, 14., 28. listopadu 2007 a 12. pro-
since 2007 bude vždy od 15.00 hodin otevřena klubovna, kde si můžete zahrát různé
hry, promítnout kazety apod., s možností malého občerstvení.

Prosím, sledujte vývěsní skříňku, kde bude vždy oznámena návštěva divadla v Os-
travě.

Změna ordinační doby — MUDr.Iva Kučerová,Dětské středisko Dobrá
26. 9. 2007 středa 14.30—16.00 hodin
27. 9. 2007 čtvrtek 9.30—10.30 hodin 

Pozvánka
Dne 26. 9. 2007 ve 13.00 hodin proběhne v areálu firmy Ekomat spol. s r. o. (bývalý

vojenský objekt) ukázka požárního cvičení se zaměřením na likvidaci požáru ve
výrobním objektu.

Ukázky se zúčastní jednotka SDH Dobrá a profesionální jednotka Hasičů ČR
z Frýdku–Místku. 



HLÍDÁNÍ DĚTÍ / ÚKLID DOMÁCNOSTI
Nabízím hlídání dětí, popř. úklid domácnosti a služby s tím spojené.

Podrobnější podmínky a cena dohodou, nejlépe osobní jednání. 
Leona Provazníková tel.: 608 854 041

Hledám levný pronájem v Dobré, 1+1 nebo 2+1 — dlouhodobě.
Kontakt: 737 563 106

Hledám — podnájem v Dobré. Vypomůžu v domácnosti.
Kontakt: 605 708 855

FOTO DAMA — v budovû OÚ Dobrá, 2. poschodí
Nenechávejte výměnu řidičských a občanských průkazů na poslední chvíli.

Přijďte se vyfotografovat už nyní, možnost výběru snímku.

Těšíme se na vaší návštěvu v této otevírací době:
Pondělí 9—16.30
Úterý 9—16.30
Středa 9—16.30
Čtvrtek 9—16.30
Pátek 9—16.00

Sobota Fotografování svateb na objednávku
Tel. č. 558 412 312 paní Danuše Cveková

AUTOŠKOLA JISKRA — Jiří Kreuziger
Nabízí výuku a výcvik v učebně v Dobré — v budově Obecního úřadu

Dobrá, 2. poschodí.
Provozní doba: úterý a čtvrtek od 14.45 do 16.15 hodin.

Kontakt: 603 442 920 nebo 608 122 522

SPORT RELAX CLUB V DOBRÉ
vás srdečně zve do nově otevřeného sportovního areálu.

K dispozici 4 × tenisový kurt, příjemné posezení ve stylovém prostředí.
Rezervace na tel. č. 725 505 205

Kde nás najdete? Za hřbitovem směr Cyklobar Dobrá.
ZAVÁDĚCÍ CENY!

7
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Z FOTOALBA MÍSTOSTAROSTY
VELKÁ DOBERSKÁ 2007

Z volejbalového turnaje v rámci Velké doberské.

Ukázka zásáhu dobrovolných hasičů na Velké doberské.
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Z FOTOALBA MÍSTOSTAROSTY
VELKÁ DOBERSKÁ 2007

Vstoupení judistů.

Modelový trénik fotbalových na dějí na Vel. Doberské.
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Vystoupení cimbálové sku-
piny Kotci. • Z vystoupení
mága, čtyřnásobného mistra
republiky Petra Kravčíka. • Z
vystoupení Statise Prusalise
a jeho hostů. Mimo jiné v
jeho programu vystoupil
jeho bratr Vangelis známý po
celém světě z vystoupení a z
nahravacích studií největších
hvězd pop–muzic. Dále vy-
stoupila Eva Vaslakosová,
která uspěla v soutěži Euro-
vize.
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Realitní kancelář MONETAR, a.s., Frýdek–Místek

Koupíme dům nebo pozemek ke stavbě domu v Dobré a okolí.
Možno i k rekonstrukci. Platba hotově.
Telefon: 777 556 536 nebo 777 556 142

POZOR — UÎ JE TO TADY!
ZANZIBAR rozjíÏdí od 1. 10. 2007 rozvoz pizzy aÏ k vám domÛ

Můžete si vybrat z 20 druhů pizz, které Zanzibar dělá jako jediný v okolí
z pravé italské mouky!

Pizza je vždy čerstvě pečená a dovážená v termotašce, takže vždy teplá!
Cena rozvozu: 1. Dobrá – Skalice — 25 Kč

1. Nošovice
2. Ostatní okolní vesnice — 50 Kč

Při objednávce nad 300 Kč na bod č. 1 dovoz zdarma!

Doba rozvozu: Pondělí—čtvrtek 16.00—20.30
Pátek 16.00—22.30
Sobota 15.00—22.30
Neděle 15.00—20.30

Objednávky na tel.č. 720 649 136
Přejeme dobrou chuť!

Pojišťovací poradce
paní Glosová Ludmila 

❥ komplexní služby u stávajících
❥ i nových klientů
❥ sjednávání životních, majetko-
❥ vých i ostatních pojistnýchsmluv
❥ kdykoliv
❥ kdekoliv
❥ hradíme první měsíční pojistné
❥ za vás

Kontaktujte mě na
tel.č.732 438 377
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Bezpečné užití 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 jed-
notlivý odběratel zájem o provozování svého odběrného plynového zařízení s maxi-
mální mírou bezpečnosti a za podmínek, které mu zajistí minimální náklady na pro-
voz.
Doporučujeme vám: 
Vaše odběrné plynové zařízení (rozvody plynu a plynospotřebiče) si nechejte pro-
hlédnou odbornou firmou. Ta vám doporučí případné opravy, provede vyčištění a se-
řízení vašeho spotřebiče, příp. poradí a navrhne doplnění o prvky, které zvýší bez-
pečnost provozování vašeho odběrného plynového zařízení. Kontrolu si naplánujte
mimo topnou sezónu. Nejen u zemního plynu platí, že prevence je vždy mnohem lev-
nější 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 zaří-
zení, nebo jeho částí. (Při revizi domovní plynové kotelny s obsluhou se kontroluje
i dokumentace 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
revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu za bezpečný provoz, kontrolu
a údržbu plynového 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 jednoznačně konstatováno, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či ne.
V případě že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou všechny závady od-
straněny 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 posou-
zení stavu plynových zařízení odborně vzdělanými pracovníky.
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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
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