
Obecní úřad Dobrá
Dobrá 14. září 2001

Oběžník č.8

1. Jednání Zastupitelstva obce Dobrá
proběhne ve středu 3. října 2001 v 17 .00 hodin v obřadní síni obecního úřadu. Návrh programu 
jednání bude prezentován na úřední desce po dobu nezbytně nutnou (dle Zákona o obcích).

2. Upozornění pro občany - napojení na splaškovou kanalizaci
Vzhledem k tornu, že realizace hlavního řadu budované kanalizace se blíží ke konci, upozorňujeme 
občany, kteří bydlí v následujících lokalitách, na možnost aktivního napojení na výše uvedený 
kanalizační řad. Budoucí provozovatel dal souhlas s napojením do veřejné kanalizace. Aktivní 
napojení bude možné pouze po vybudování domovní části veřejné přípojky (dle projektové 
dokumentace majitele nemovitosti), následném schválení odpovědným pracovnfkem SMVaK 
Ostrava (resp. Frýdek-Místek) - zajišťují projektanti nebo technický dozor vaší stavby.

V první etapě jsou následující lokality :

• od čp. 382 - po čp. 392 (trasa AC -1) pod tratí ČD, směr zóna Kamenec 
• od čp. 709 - po čp. 678 (trasa AF) pod nádražím ČD - směr řeka Morávka 
• od čp. 505 - po čp. 612 (trasa AG) pod nádražím ČD - směr řeka Morávka 

3. Akustické přezkoušení poplachových sirén 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje oznamuje, že ve středu 19. září 2001 ve 14.00 
hodin proběhne akustické přezkoušení poplachových sirén.

4. Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu 3.listopadu 2001:

• u nádraží ČD 8.00 - 8.30 hod. 
• parkoviště u kostela 8.45 - 9.15 hod. 
• u velkoskladu Kunín 9.30 - 10.00 hod. 

Při sběru nebezpečného odpadu budou odebírány tyto odpady: brzdová kapalina, ostatní motorové, 
převodové nebo mazací oleje, sorbent, ostatní odpad s obsahem organických chemikálíí, 
akumulátory, lepenka, ostatní plasty, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, 
detergenty, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, zářivky a výbojky, nádobky na 
spreje, lednice, mražáky, elektrotechnický odpad (televizory, rádia, pračky, sporáky), obrazovky.

Při tomto sběru nebezpečných odpadů nebude odebírán velkoobjemový odpad, jako jsou např. 
skříně, koberce, matrace apod.



Žádáme touto cestou občany, kteří odpady vyváží pomocí sběru igelitových pytlů, aby do těchto 
nedávali sklo, plasty, železo a jiný odpad, který nepatří do běžného odpadu, ale do sběrných nádob, 
které jsou umístěny v obci, tzn. sklo, plasty, nebo do kontejneru u obecního úřadu.

5. Prezentace obce na teletextu
v rámci rychlejšího přenosu zpráv a informací z obecního úřadu směrem k vám, milí občané, 
přistoupila obec Dobrá (shodně s ostatními okolními obcemi okresu F-M) k prezentaci na teletextu 
TV Prima.

Zde na stránce č. 654 naleznete hlavní stránku a dvě podstránky naší obce. Doporučujeme sledovat 
zprávy na těchto stránkách, neboť by měly v rámci zkušeb- ního provozu (do konce roku 2001) 
obsahovat informace určené široké veřejnosti. Zvýší se tak informovanost obce v oblasti kultury, 
sportu, společenského života.

Prosíme všechny občany, kteří spoluorganizují činnosti spolků a organizací na území obce, aby 
přispívali plnou, aktivní měrou všemi informacemi, o nichž budou přesvědčeni, že by ostatní 
veřejnost zaujaly.

Milan Stypka,starosta obce

Občanské sdružení Archivní centrum automobilového průmyslu (ACAP)
se sídlem v Brušperku, Dráhy 447. 

Hlavním cílem je shromažďování a zpracování údajů o světovém automobilismu. Za tímto účelem 
shromažďuje veškeré dostupné materiály - knihy, časopisy, firemní literaturu, prospekty, fotografie 
a  mnoho  dalších  materiálů.  Postupně  chtějí  vybudovat  archiv,  ve  kterém tyto  materiály  budou 
uschovány a dále používány pro širokou motoristickou veřejnost a pro vydání souhrné publikace o 
automobilismu.

Touto  cestou  žádají  občany o  informace  o  autoklubech  či  obdobných  sdruženích,  kontakty  na 
občany, kteří  vlastní  zvláštní  osobní automobily (staré -  veteráni,  upravované,  jedinečné apod.). 
Nabízí i členství pro občany, kteří by měli zájem se účinně zapojit do činnosti sdružení. 

PředsedaVýboru ACAP; Galásek

Změna ordinace MUDr. Kučerové - dětské středisko:
• Pondělí 17. září 2001 9.30 - 11.00 hod. 
• Středa 19. září 2001 12.30 - 14.30 hod. 
• Pátek 21. září 2001 9.30 - 11.30 hod. 
• Pondělí 24. září 2001 9.30 - 11.00 hod. 

Program Klubu seniorů v Dobré na září a říjen 2001
21. září - pátek - divadelní představení operaGiacoma Pucciniho Turandot,v divadle A. Dvořáka. 
Odjezd v 17.30 hod. z parkoviště Dobrá - střed

3. října - středa - výšlap - krátká procházka na Kršle a zpět k hotelu Travný. Odjezd autobusu ze 
zastávky Dobrá - střed v 9.20 h na zastávku u Mostu Vyšní Lhoty.

17. října - středa - přijďte se pobavit na hřiště Sparta v Dobré v 15.00 hod.

21. října - neděle - divadelní představení opery Rudolfa Frimla Král Tuláků.Odjezd v 16.00 hod. ze 



zastávky Dobrá-střed.

Srdečně zve výbor seniorů
 

KALANETIKA
Od 17.září  2001 každé  úterý  a  čtvrtek  od  19.00  hodin  v  tělocvičně  ZŠ Dobrá.  Vstup  30,-Kč. 
Srdečně zve Alice.


