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Obec Dobrá

27. února 2006

Zpravodaj

Vzpomínáme na starou Dobrou. Na snímku chalupa č. p. 11 ve Staré dědině, o níž
je záznam už v roce 1691. Tehdy „v neděli 9. prosince koupil Ondra Nováček kus
země od Václava Panioka za 3 zlaté, na které si chalupu postavil“. Zbourána byla
před 10 lety, na jaře 1996. Číslo popisné 11 připadlo Kačabaru.

(Před sto lety — noviny z roku 1906:) Rozmarná zima. Ve třetím týdnu ledna již
kvetly pro teplé počasí tu a tam sněženky; 20. ledna vše pod sněhem. Silné sněžení, „jako by se cikánce roztrhla peřina“, mrzlo, opravdová zima. Ale jen týden.
Koncem ledna čvachtance, bláto a v únoru zase zima. Frýdecký správce Helm za
mrazů dal zaorávati hnůj. Dva páry volů málem při tom se strhaly. Teplý jarní deštík se spustil ve středu 28. února, ale v noci z pátku 2. na sobotu 3. března napadlo hodně sněhu, který ovšem za tři dny zmizel. Všude je jaro, potoky zurčí, v úterý
5. března v 7 hodin ráno přilítli k nám první špačci. Jas a radost všude. —

ZEPTALI JSME SE STAROSTY
Obec Dobrá započala s vydáváním povolenek pro průjezd přes most do Skalice. Kdo může povolenku obdržet?
Povolenku zdarma obdrží občané obce Dobré bydlící za řekou a občané Skalice zařazeni do seznamu Osadního výboru Skalice, který schválilo Zastupitelstvo obce Dobrá.
Ostatní občané mohou o vydání povolenky písemně požádat s uvedením důvodu pro přejezd. Rada obce Dobrá jejich žádosti posoudí a následně rozhodne o vydání povolenek za poplatek, nebo žádost zamítne.
Tiskopisy žádosti o povolení průjezdu přes most do Skalice je možné získat na
Obecním úřadě Dobrá.
K vyplněné žádosti občan předloží platný občanský průkaz a osvědčení
o technickém průkazu nebo technický průkaz vozidla.
Žádosti přijímá finanční odbor, paní Jana Stachová, kancelář č. 17.

VOLIâSKÉ PRÒKAZY
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále PSP
ČR), které se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2006.
Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu
zapsán v seznamu voličů pro volby do PSP ČR a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Volič, který je zapsán
v seznamu voličů, může požádat o vydání voličského průkazu již ode dne vyhlášení voleb tj. od středy 8. února 2006, a to
a) písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tedy do 26. května 2006) obecnímu úřadu
nebo
b) osobně až do okamžiku uzavření stálého seznamu (nebo zvláštního seznamu) voličů (osobně tedy až do 31. května 2006 do 16.00 hodin).
Obecní úřad pak nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (od 18. května 2006) předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle.

POPLATEK ZA PSY
činí 100 Kč a je splatný do konce března 2006 v kanceláři č. 17 — finanční odbor, paní Jana Stachová.

PRÁVNÍ SLUÎBA PRO OBâANY OBCE DOBRÁ
je zajištěna na středu 8.3. 2006, 22.3.2006 od 16.00 do 18.00 hodin v budově
Obecního úřadu v Dobré, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.
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Tisková zpráva z pondělí 20.února 2006
Charita vyhlašuje sbírku na pomoc obětem sesuvu půdy na Filipínách
(PRAHA) Sdružení Česká katolická charita vyhlašuje sbírku na pomoc postiženým mohutným sesuvem půdy na ostrově Leyte v centrální části Filipín.
V pátek 17. února sesuv půdy, vyvolaný patrně silnými dešti, zavalil vesnici
Guinsaugon s přibližně 1800 obyvateli. Přírodní katastrofu přežilo pouze dvacet osob.
Sbírkové konto Charita pro Filipíny: 369—369369369/0800 u České spořitelny Praha 1 (při platbě složenkou prosíme uvádějte číslo účtu ve tvaru
3690369369369/0800)
variabilní symbol: 133 — Filipíny.
Vybrané peníze budou použity ve spolupráci s mezinárodní federací národních Charit — Caritas Internationalis a s filipínskou Charitou (NASSA—Caritas
Philippines).
„S tím, jak se postupně dozvídáme o rozsahu této tragédie, setrváváme v našich modlitbách s lidmi na ostrově Leyte a s Filipínci," uvedl generální sekretář
Caritas Internationalis Duncan McLaren a dodal: „Také chceme ujistit filipínskou Charitu NASSA naší solidaritou a podporou při reakci na tuto tragédii,
zvláště pak jejím obětem."
Více informací o práci Sdružení Česká katolická charita na adrese: www.charita.cz.
Jan Oulík, tiskové oddělení SČKCH, mobilní telefon: 603 895 984

UPOZORNùNÍ OBâANÒM
Bylo nám sděleno, že v naší obci žije občan, který si od jiných, pod různými
záminkami, půjčuje finanční hotovost.
Slibuje brzké navrácení, toto však nesplní a peníze nevrací. Takto postižených
občanů je již několik.
Radíme, abyste si dobře uvážili komu své peníze půjčíte, protože získat je zpět
je obtížné a mnohdy nemožné.

OPRAVA. V posledním Zpravodaji jsme omylem uvedli, že se v obci v roce 2005
narodily 23 děti. Správně mělo být 22 dětí.

ZMùNA TELEFONNÍCH âÍSEL V ZÁKLADNÍ ·KOLE DOBRÁ
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 412 460
Sekretariát . . . . . . . . . . . . . . . . 558 412 461
Vedoucí školní jídelny . . . . . . 558 412 464
Školník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 412 472
Školní družina . . . . . . . . . . . . . 558 412 475
Účetní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 412 476
Přehled jednotlivých čísel (klapek) je uveden na webových stránkách základní školy — www.zsdobra.cz
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POZVÁNÍ
Zápis dětí do Mateřské školy v Dobré, pro školní rok 2006—2007 se uskuteční
v pátek 2. března v budově mateřské školy od 10.00 do 15.30 hodin

OZNÁMENÍ O P¤ERU·ENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
ČEZ Distribuce, a. s. vám v souladu se zákonem č.458/2000 Sb. oznamuje, že
bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce DOBRÁ
Oblast napájená z trafostanice DTS 7201 (Dobrá U trati)
Vypínání v místě vyvěšení letáků:
Od DTS 7201 k trati ČD; od DTS7201 k č. p. 914 včetně odbočky k č. p. 789; od
DTS7201 k č. p. 264 až k č. p. 639.
17. 3. 2006
v době: 7 00—12 00hod.
27. 3. 2006
v době: 7 00—15 00hod.
Důvodem přerušení dodávky el. energie jsou práce na vedení vysokého napětí. Přestavba trafostanice.
Děkujeme vám za pochopení!

V Ostravě 3. 2. 2006. Tel. 840 840 840

âESK¯ STATISTICK¯ Ú¤AD, Krajská správa Ostrava, INFORMUJE
Český statistický úřad organizuje v roce 2006 v souladu se zákonem č.
89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, výběrové
šetření o životních podmínkách domácností v České republice — SILC 2006.
Účelem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o různých typech jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních podmínkách.
Šetření se uskuteční na území celé ČR v cca 10 000 náhodně vybraných bytech.
Vlastní šetření proběhne v době od 25. února do 23. dubna 2006 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat pověřením
k výkonu funkce, případně služebním průkazem Českého statistického úřadu,
které jim vydá Krajská správa v Ostravě.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností.

V¯ZVA NEMOCNICE VE FR¯DKU–MístKU —
HLEDÁME DÁRCE KRVE.
Nemocnice ve Frýdku–Místku, p. o., hematologicko—transfúzní oddělení,
budova „O“ opět HLEDÁ DÁRCE KRVE. Každý dárce dostává od února do dubna 2006 permanentku na vstup do fitness a občerstvení zdarma. Opět budou
všichni dárci zařazeni do soutěže o hodnotné ceny, které se nyní budou losovat
každý měsíc. Dárci se mohou těšit na ubytování ve dvoulůžkovém pokoji vč. Večeře a vstupu do bazénu pro dva v hotelu Sepetná, dárkové poukázky na solári4

um, masáže, kosmetické ošetření pleti, nákup v obchodním centru a spousta
dalších překvapení. Stejně tak na ceny pro kolektiv — piva Radegast.
Odběrové hodiny — každý den kromě středy od 6—10 hodin, ve čtvrtky také
odpoledne od 13—15.30 hodin.
Za podmínek — věk 18—65 let • váha nad 50 kg • dobrý zdravotní stav •
neužíváte pravidelně léky (s výjimkou antikoncepce, antihypertenziva)
Dlel zákona máte v den dárcovství právo od zaměstnavatele na den volna.
Více na www.nemfm.cz, nebo na tel. č. 558 415 842

ZPRÁVA O âINNOSTI SDH DOBRÁ ZA ROK 2005
Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás seznámila s činností Sboru dobrovolných hasičů v Dobré za uplynulý rok.
Náš sbor se sešel na 3 členských a 5 výborových schůzích. Naše základna se
skládá z 35 dospělých členů, z toho je 21 mužů a 14 žen. Kroužek mladých hasičů navštěvovalo 17 dětí. Bohužel nás také v roce 2005 opustili dva naši členové a to pánové Karel Satek a Rudolf Gryžboň.
Výborových i členských schůzí se zúčastňovali také členové revizní komise,
kteří dohlíželi na práci výboru, plnění úkolů a průběžně revidovali pokladní
knihu a vedení účtů našeho sboru.
A nyní k naší činnosti. V lednu se již tradičně konal HASIČSKÝ PLES. Tentokrát byl spojen s oslavami 700 let založení obce Dobrá. U této příležitosti jsme
připravili pro hosty plesu malou galerii historických dokumentů a fotografií našeho sboru, která byla velice příjemným zpestřením večera. V roce 2005 jsme
poprvé požádali obecní úřad o finanční příspěvek nejen pro děti, ale také pro
náš sbor a bylo nám vyhověno.
Stánkovým prodejem na pouti v dubnu jsme rovněž pokračovali naší novodobou tradici.
V květnu byla sloužena mše svatá za všechny dobrovolné i profesionální hasiče a na sklonku měsíce jsme si zorganizovali smažení vaječiny.
V červnu si mladí hasiči užili víkend plný zábavy a her na chatě Jestřáb na
Krásné. Počasí bylo skvělé a zážitky také. Muzeum Beskyd Frýdek–Místek nás
oslovilo žádostí o zapůjčení naší historické koňky na vernisáž speciálních vozidel, která se konala v červnu na Frýdeckém zámku a zahájila výstavu speciálních vozidel. Koňku jsme zapůjčili, byla to pro náš sbor veliká čest a koňka samotná sklidila veliký obdiv návštěvníků. Dále si muzeum zapůjčilo část historické sbírky dokumentů, pořídili si jejich fotokopie a ty byly součástí zmiňované výstavy.
V červenci se výjezdová jednotka zúčastnila pohárové soutěže ve Vojkovicích.
Dvě družstva z výjezdové jednotky se zúčastnily nohejbalového turnaje, který pořádal sbor dobrovolných hasičů v Horních Domaslavicích.
V srpnu proběhla na školním hřišti v Dobré velkolepá oslava založení naší obce, na které mladí hasiči předvedli svůj um a sklidili velký úspěch. Diváci, kteří
jejich počínání sledovali, byli pro děti odměnou za jejich celoroční práci. Nic
nepotěší děti tak, jako zájem a uznání dospělých.
V září jsme si vyjeli po několika letech opět na zájezd a to do Bojnic. Jednalo
se o dvou denní výlet za památkami a poznáním.
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V roce 2005 se konalo u nás v Dobré námětové cvičení, jehož tématem byl požár výškové budovy. Cvičení bylo situováno do areálu VÚHŽ. Podílely se na něm
sbory doberského okrsku a jednotka HZS F–M. Cvičení proběhlo v pořádku,
k dopravě vody bylo při něm vyzkoušeno i nasazení plovoucích čerpadel. Jedno z těchto čerpadel bylo zakoupeno Obecním úřadem v Dobré.
Hasičské děti se jako každoročně zapojily do celostátní hry Plamen, v rámci
níž absolvovali podzimní branný závod, jarní uzlovou a hadicovou štafetu, soutěž CTIF a závěrečné kolo, které uzavřelo školní rok 2004 — 2005. Naše družstvo
bylo sestaveno ze starších žáků a obsadilo 16. místo v celookresním hodnocení
z celkového počtu 49 družstev. Děti se scházejí 1x týdně, před soutěžemi také
2x týdně, aby nacvičili co nejlépe soutěžní disciplíny, každoročně si prohlédnou
technické i materiální vybavení hasičského záchranného sboru ve
Frýdku–Místku, nad kterým by žasl i leckterý dospělák, jezdí na víkendové pobyty na horách, které jsou odměnou za jejich píli a zodpovědnost při přípravě
na soutěže, letní sezónu zakončují smažením vaječiny, zimní vánoční besídkou. Během zimních měsíců se scházejí ve školní tělocvičně, kde se nejen připravují odborně, ale také si mohou zasportovat a vydovádět se. Jsme si vědomi
toho, že oni jsou naše nastupující generace a až převezmou otěže dobrovolného hasičství po nás, teprve potom zajistíme, jestli to, co jsme je do nich ve všech
sférách investovali, se úročí kladně. Již dlouhá léta se dětem věnuje paní Markéta Řízková, které ze to patří od našeho sboru dík. Touto cestou děkuji rodičům dětí, jež kroužek navštěvují za to, že děti netrestají zákazem návštěvy schůzek, protože tím je ohrožen nácvik celého družstva, především v době před soutěžemi. Hasičský sport je kolektivní záležitost a zde doslova platí jeden za
všechny, všichni za jednoho.
V roce 2005 zasahovala naše výjezdová jednotka celkem v 11 případech. Jednalo se o dva požáry a to ve Frýdku a Horních Domaslavicích, 7 technických pomocí, jeden planý poplach a jedno námětové cvičení.
Výjezduschopnost jednotky zajišťuje Obecní úřad Dobrá a dalším je i Moravskoslezský kraj, z jehož dotací jsme byli v závěru roku vybaveni novou mobilní
radiostanicí. Ta byla instalována do naší cisterny.
Je připravována rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice, spojená s přístavbou garáže, kde bychom mohli parkovat cisternu novější generace Hlavním
úkolem je nyní zajištění financování této stavby. Budou prověřovány možnosti
státních i krajských dotací, grantů EU i možnosti samotného obecního rozpočtu. Z hasičské zbrojnice se stane budova se širším využitím pro občany naší
obce. Držme tedy všichni palce, aby tento projekt neskončil v šuplíku.
V listopadu jsme popřáli ke krásnému životnímu jubileu panu Jiřímu Hranickému, který oslavil již své 70. narozeniny. Pan Hranický je členem našeho sboru již 50 let, ve výboru našeho sboru pracoval dlouhá léta, nejprve 7 let ve funkci předsedy revizní komise, potom dalších 7 let jako jednatel, poté byl zvolen do
funkce starosty sboru, kterou vykonával celkem 25 let a když na vlastní žádost
tento post opustil, stal se místostarostou sboru, kterým je dodnes. Za svou práci byl vyznamenán v Přibyslavi poctou pro dobrovolné hasiče naší republiky
nejvyšší, a to zasloužilým hasičem. Je to v historii hasičství v Dobré vůbec poprvé, kdy bylo toto vyznamenání uděleno. Pan Hranický je člověk, který přispěl
k životu doberských hasičů svou přirozenou autoritou, rozvahou, obětavostí
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a svým konáním dlouhá léta formoval tvář našeho sboru. Patří mu náš obdiv a dík.
Naše činnost v uplynulém roce byla pestrá a zajímavá, členství nejsou jen povinnosti a práce, po nich vždy přijde zábava a odpočinek. Přeji nám všem, aby
i další roky byly pro nás příznivé jako rok 2005, abychom byli schopni řešit problémy s nadhledem a chladnou hlavou a aby opravdových hasičů přibývalo.
Starostka sboru Ing. Ludmila Baranová

V¯STAVA PLASTIKOV¯CH MODELÒ
LETECKOMODELÁŘSKÝ KLUB DOBRÁ vás zve na
první dobrodinskou výstavu modelů letadel našich plastikových modelářů
DOBRODINSKÝ SLEPENEC,
která se uskuteční v sobotu dne 18. března 2006 ve školní družině ZŠ Dobrá od
13.00 do 18.00 hodin.
Uvidíte krásné plastikové makety skutečných letadel v různých měřítkách,
ukázku práce na modelu, dozvíte se jak na to, letecké video a další.
Srdečně zvou modeláři

Leteckomodelářský klub LMK DOBRÁ, oznamuje, že přijímá další členy do
svých řad.
Zájemci o členství v leteckomodelářském klubu LMK Dobrá ve věku od 10 let,
kteří již postavili nějaký létající nebo plastikový model letadla, se mohou přijít
přihlásit do klubovny LMK Dobrá (nad prodejnou obuvi vedle baru Flamingo)
v pátek 10. 3. 2006 od 17.00 do 18.00 hodin
Zájemci si s sebou přinesou vlastní vyrobený model na ukázku!

Nabídky
Prodám za nízkou cenu dvě válendy, peřináč a knihovnu v provedení
universál a starší rozkládací stůl, křesla, stolek, čtyři židle v provedení ořech.
Informace na tel. č. 603 722 333.

Fotoateliér DAMA se těší na vaši návštěvu.
(Budova Obecního úřadu Dobrá)
Provozní doba: pondělí 9.00 — 16.30 hod.
úterý 9.00 — 16.30 hod.
středa 9.00 — 16.30 hod.
čtvrtek 9.00 — 16.30 hod.
pátek 9.00 — 16.30 hod.
sobota svatby, na objednávku
Tel.č. 558 641 313 a mobil 737 968 041
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KOSMETICKÉ SLUŽBY — budova obecního úřadu

❀ trvalá na řasy (vodné na slavnostní příležitosti) ❀ malování HENNOU
(černá i hnědá) ❀ přírodní zdobení těla ❀
Pracovní doba: pondělí a úterý pouze objednávky
středa, čtvrtek, pátek 8.00—13.00 hodin, odpoledne objednávky
Objednávky na tel. č. 606 223 062 Pavla Konůpková
PEDIKÚRA, MANIKÚRA — budova obecního úřadu

❖ malování na nehty (vhodné na slavnostní příležitosti) ❖ zdobení nehtů ❖
Pracovní doba: pondělí a úterý 8.00—17.00 hodin
středa
14.00—18.00 hodin
pátek odpoledne pouze objednávky
Objednávky na tel. č. 728 455 046 Soňa Lišková
HOLIČSTVÍ, KADEŘNICTVÍ — v budově obecního úřadu
✾ vlasové poradenství ✾ změna účesu ✾
Pracovní doba: pánské
dámské
pondělí 8—18 hodin úterý 8—15 hodin
středa 8—14.30 hodin čtvrtek 8—18 hodin
pátek 8—14.30 hodin
Telefon: 739 027 574 Andrea Ježková
Po dobu plesové sezóny využijte kosmetické a kadeřnické služby
i v sobotu na objednávku.

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

Příspěvky do příštího čísla Zpravodaje přijímáme na podatelně OÚ do 17. 3. 2006.

