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Obec Dobrá

24. srpna 2006

Zpravodaj

Naše mládež v Buczkowicích v Polsku před budovou tamní základní školy
(k článku na straně 12). Za naši obec a školu nás reprezentovali: Martina Zbončáková, Nikola Kožichová, Jana Peterková, Radka Trčková, Petr Funiok, Vojtěch Sikora, Klára Tancerová, Ondřej Kolek, Jakub Kika, Matěj Baran, Margareta Baranová, Aneta Listová, Vlastimil Kisza, Lukáš Řízek, Michaela Řízková, Simona Řízková, Jakub Řízek, Jan Mikoláš, Barbora Mikolášová, Kateřina Čupová, Andrea Blahutová, Ivana Musiolková, Ester Vilčková, Kristýna Mališová, Petra Gregorová. —
Za pedagogický dozor: Alice Tancerová, Ing. Ludmila Baranová, Marcela Krestová
(1/2 pobytu), Marcela Kolková (1/2 pobytu).

USNESENÍ
z 23. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 28. 6. 2006 v 1700 hodin
v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Ing. Antonín Gryžboň (KDU-ČSL)
Jiří Kaňok (KSČM)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Libor Mlčák (SNK – Občané pro občany)
Ladislav Žurek (KSČM)

2. Koupě pozemku parc.č. 1740/4, 1740/7 a 1712/4 k.ú. Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. s ch v a l u j e
koupi pozemku parc.č. 1740/4 o výměře 11 350 m2 z majetku manželů Tvardkových,
Dobrá a pozemků parc.č. 1740/7 o výměře 2 014 m2 a pozemku parc. č. 1712/4 o
výměře 833 m2 z majetku paní ing. Marie Pilchové, Třinec, všechny
pozemky v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, do majetku obce Dobrá za cenu 120 Kč/m2
2. p o v ě ř u j e
místostarostu přípravou smluv o budoucí kupní smlouvě s termínem koupě nejpozději do 31. 12. 2007
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem těchto smluv

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobrá za rok 2005 a závěrečný účet obce za rok 2005
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. s ch v a l u j e
celoroční hospodaření obce Dobrá za rok 2005 bez výhrad

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPM za rok 2005 a závěrečný účet
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. b e r e n a v ě d o m í
audit a závěrečný účet Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2005

5. Zproštění závazku zvláštního příjemce sirotčího důchodu
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. s ch v a l u j e
zproštění paní Jany Kahánkové, sociální pracovnice Dětského domova Čeladná, coby
zvláštního příjemce sirotčího důchodu pro Stanislava Tkáče, z důvodu pominutí důvodů, pro které byla tímto zvláštním příjemcem ustanovena

6. Zápis z 15. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 15 z jednání Kontrolního výboru ze dne 22.5.2006
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7. Žádost o finanční příspěvek na provoz Domu pokojného stáří
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. s ch v a l u j e
finanční příspěvek pro Dům pokojného stáří – Charita Frýdek–Místek, Fr. Čejky 450,
Frýdek-Místek, ve výši 30 000 Kč

8. Souhlas obce s renovací pískovcového kříže a poskytnutí dotace na tuto
opravu
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. s ch v a l u j e
renovaci pískovcového kříže na obecním pozemku parc.č. 2327/1 k.ú. Dobrá v lokalitě
Dobrá — „Na Špici"
2. s ch v a l u j e
dotaci na renovaci pískovcového kříže na obecním pozemku parc.č. 2327/1 k.ú.
Dobrá, ve výši 10 000 Kč

9. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 2/2006:
navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 465,40 tisíc Kč, s převodem 200 000 Kč
z příspěvku pro Základní školu Dobrá na plyn na kapitolu nebytového hospodářství

10. a) Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi obcí Dobrá a Základní školou
Dobrá Zastupitelstvo obce Dobrá
1. a) s t a h u j e
z programu jednání
10. b) Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce mezi obcí Dobrá a Základní školou
Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
b) s t a h u j e
z programu jednání

11. Žádosti o změnu územního plánu obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. s ch v a l u j e
žádost o změnu Územního plánu obce Dobrá na pozemku parc.č. 1948/2 k.ú. Dobrá
z původního využití na plochu určenou k výstavbě rodinného domu a tuto zpracovat ve
změně Územního plánu obce Dobrá č. 4, žadatelé manželé Radim a Ivana Jarolímovi,
bytem Havířov–Město se budou finančně podílet na zpracování změny Územního plánu
obce Dobrá č. 4
2. s ch v a l u j e
zahájení projednávání změny Územního plánu obce Dobrá č. 4, se zahájením projednávání k 1. 1. 2007

12. Záměr prodeje pozemku parc.č. 222/1 k.ú. Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. n e s ch v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc.č. 222/1 k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku
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13. Koupě pozemku parc.č. 215, 216, 217 k.ú. Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. s ch v a l u j e
uzavření smluv o smlouvách budoucích na nákup pozemku parc.č. 215 k.ú. Dobrá
o velikosti 1612 m2 z majetku pana Václava Sikory, Dobrá za cenu 150 Kč/m2 do majetku
obce Dobrá a to nejpozději ke dni 31. 12. 2007
2. s ch v a l u j e
uzavření smluv o smlouvách budoucích na nákup pozemku parc.č. 216 k.ú. Dobrá
o velikosti 1.884 m2 z majetku paní Drahomíry Krupové, Dobrá a Ing. Naděždy Kaniokové, Staré Město, za cenu 150 Kč/m2 do majetku obce Dobrá a to nejpozději ke dni 31.
12. 2007
3. n e s ch v a l u j e
nákup pozemku parc.č. 217 k.ú. Dobrá o velikosti 1307 m2 z majetku paní Jany Cakirpaloglu, Dobrá, za cenu 300 Kč/m2 do majetku obce Dobrá
4. p o v ě ř u j e
místostarostu přípravou smluv o budoucí kupní smlouvě
5. p o v ě ř u j e
starostu podpisem těchto smluv

14. Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. s ch v a l u j e
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, na přeložku venkovního vedení 0,4 kV
v km 4,590—4,645, která se nachází na pozemku parc.č. 2334/2 k.ú. Dobrá u Frýdku
–Místku
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem smlouvy

15. Prodej „Vojenského objektu Dobrá“
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. s ch v a l u j e
prodej nemovitosti „Vojenský objekt Dobrá“ budovy:
— jiná stavba Dobrá č. 60 na st.p.č. 1185/7
— jiná stavba bez č.p./če na st.p.č. 1185/4
— jiná stavba bez č.p./če na st.p.č. 1185/5
— jiná stavba bez č.p./če na st.p.č. 1185/6
— jiná stavba bez č.p./če na st.p.č. 1185/8
— jiná stavba bez č.p./če na st.p.č. 1185/9
— jiná stavba bez č.p./če na st.p.č. 1185/10
— jiná stavba bez č.p./če na st.p.č. 1185/11
a pozemky:
— p.p.č. 1185, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 9.874 m2
— st.p.č. 1185/4, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1.924 m2
— st.p.č. 1185/5, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 718 m2
— st.p.č. 1185/6, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 605 m2
— st.p.č. 1185/7, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 168 m2
— st.p.č. 1185/8, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 127 m2
— st.p.č. 1185/9, zastavěná plocha nádvoří, výměra 31 m2
— st.p.č. 1185/10, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 26 m2
— st.p.č. 1185/11, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 17 m2
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to vše v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku firmě Ekomat spol. s.r.o., Dobrá 195, IČ 62305140
za cenu 7 000 000 Kč (sedmmilionůkorunčeských) s podmínkou zajištění výrobní činnosti nezatěžující okolí zvýšenou prašností, hlučností a pod.
2. p o v ě ř u j e
místostarostu přípravou kupní smlouvy prostřednictvím právního zástupce obce
Dobrá a předložením kupní smlouvy ke schválení zastupitelstvu obce nejpozději do 30.
9. 2006

16. Zpráva ve věci dořešení Závěrečného vyhodnocení akce — Splašková kanalizace Obce Dobrá — 1. stavba
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. p o v ě ř u j e
starostu obce Vladimíra Bonka a člena zastupitelstva obce ing. Jiřího Carbola jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR ve věci Závěrečného vyhodnocení akce
„Splašková kanalizace obce Dobrá — 1. stavba“

17. Přijetí daru
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. s ch v a l u j e
přijatí daru, finanční hotovosti ve výši 700 EU od pana Stanislava Horáka, Dobrá
2. p o v ě ř u j e
místostarostu přípravou darovací smlouvy
3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy
4. s ch v a l u j e
použití finanční hotovosti ve výši 700 EU na zakoupení ručního radarového rychloměru pro Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7
5. p o v ě ř u j e
starostu jednáním s ostatními obcemi, které rovněž na tento účel poskytují finanční
prostředky

18. Různé
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. s ch v a l u j e
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi obcí Dobrá
a Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, Ostrava 702 18, zastoupeným Ing. Evženem Tošenovským, hejtmanem kraje, ohledně poskytnutí dotace v celkové výši 1 080 996
Kč na projektovou dokumentaci plánované stavby „Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace"
2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy

19. Diskuse
Zastupitelstvo obce Dobrá
1. u k l á d á
starostovi a místostarostovi obce vyvolat bezodkladně jednání se zástupci Moravskoslezského kraje ve věci kompenzace náhrad spojených s výstavbou průmyslové zóny
Nošovice

Vladimír Bonk, starosta obce
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Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2006
k zabezpeãení místních záleÏitostí vefiejného pofiádku
Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání konaném dne 26. 4. 2006 usneslo
vydat dle § 10 písmeno a) a c), v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a podle § 24 odst. 2 zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen vyhláška):

Čl. 1
Účel vyhlášky
Tato vyhláška má za cíl chránit zdravé životní prostředí, život, zdraví a majetek
občanů a stanovit základní pravidla pro pohyb zvířat, zejména psů, na veřejném
prostranství na a ostatním území obce Dobrá, vymezit činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Čl. 2
Vymezení pojmů pro účely OZV
1. Chovatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která drží nebo chová zvíře
nebo zvířata, trvale nebo dočasně, či přemísťuje zvíře.
2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
3. Území obce Dobrá je území vymezeno hranicí obce, jejím katastrálním územím.

Čl. 3
Činnosti,
které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, na vyjmenovaných veřejných prostranstvích, nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku,
jsou:
a) jízda na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a kolech
b) veřejná produkce
c) pohyb a vstup se zvířaty
d) jízda a stání motorových vozidel
e) ničení majetku sloužícího ke všeobecnému prospěchu

Čl. 4
Zákaz činnosti
1. Činnost uvedenou v čl. 3 písmeno a) je zakázáno provádět na veřejném prostranství:
1.1. v okruhu 50 metrů před a za budovou č.p. 230 — Obecního úřadu Dobrá,
České pošty a České spořitelny
1.2. v okruhu 5 metrů od zastřešených autobusových zastávek a čekáren a v zastřešených prostorách autobusových zastávek a čekáren
1.3. na lavičkách, opěrných zídkách a veřejné zeleni
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2. Činnost uvedenou v čl. 3 písmeno b) je zakázáno vykonávat a provádět na veřejném prostranství na celém území obce:
2.1. veřejnými produkcemi se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné
provádění hudebních a tanečních produkcí, tanečních zábav, vystoupení estrádních umělců, artistů a podniků lidové zábavy bez písemného oznámení, podaného
pořadatelem (fyzickou či právnickou osobou) veřejné produkce nejméně 7 dní před
konáním veřejné produkce Obecnímu úřadu v Dobré, č. p. 230, 739 51 Dobrá, v pracovní době podatelny.
V oznámení pořadatel uvede, v případě fyzické osoby či fyzické osoby oprávněné
k podnikání, jméno, příjmení a datum narození; v případě právnické osoby obchodní jméno; adresu pořadatele, popřípadě adresu pro doručování písemností;
datum, místo, čas, název a obsahové zaměření veřejné produkce
2.2. změny v údajích uvedených v oznámení je pořadatel povinen oznámit neprodleně
2.3. obecní úřad může veřejnou produkci zakázat v případě, že byl měl důvodné
podezření, že konání veřejné produkce by mohlo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví či majetku nebo by mohlo dojít k porušení platných
obecně závazných právních předpisů
2.4. veřejné produkce konané na veřejném prostranství mimo uzavřených objektů je pořadatel povinen ukončit v den konání veřejné produkce ve 24.00 hodin.
Výjimky z tohoto ustanovení povoluje na základě písemné žádosti v samostatné působnosti Rada obce Dobrá za podmínky dodržení odst. 2.3.
2.5. pořadatel je povinen vytvořit orgánům oprávněným kontrolovat (příslušníkům Policie ČR, pověřeným pracovníkům obecního úřadu) dodržování ustanovení
této vyhlášky podmínky pro řádný výkon dozoru
2.6. povinnosti touto vyhláškou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů
3. Činnosti uvedou v čl. 3 písmeno c) je zakázáno vykonávat:
3.1. na všech veřejných prostranstvích, dle čl. 2 odst. 2, specifikovaných v příloze
č.1 vyznačených zelenou barvou a v příloze č. 3 této obecně závazné vyhlášky bez
toho, aby chovatel zajistil omezení pohybu zvířat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob, škodě na majetku fyzických a právnických osob, poškození
veřejného prostranství ani jeho doplňujícího vybavení a zařízení; tedy měl zvíře zajištěno minimálně vodítkem
3.2. chovatel zvířat je povinen ihned odstranit znečištění způsobené pevnými výkaly
3.3. chovatel psa je navíc povinen zamezit psům vstup do prostoru dětských hřišť
a pískovišť a zamezit kontaminaci těchto zařízení výkaly nebo jinou nečistotou
způsobenou psem; mít psa vždy opatřeného vodítkem a náhubkem na veřejných
prostranstvích specifikovaných v příloze č. 1 vyznačených červenou barvou a v příloze č. 2 této OZV
3.4. na veřejných prostranstvích neuvedených v příloze č. 1 označených zelenou
a červenou barvou a příloze č. 2 a 3 (textová specifikace veřejného prostranství)
k této OZV, je chovatel psa povinen mít psa pod stálou kontrolou a přímým dohledem, tím se rozumí, že chovatel je schopen psa hlasovým či jiným povelem vždy
ovládnout, tím není dotčena jeho povinnost prevence ohrožení bezpečnosti
a zdraví osob, škodě na majetku fyzických či právnických osob, poškození veřejného prostranství ani jeho doplňujícího vybavení a zařízení
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4. Činnost uvedenou v čl. 3 písmeno d) je zakázáno vykonávat:
4.1. pro vozidla do 3,5 tuny stání delší než 2 hodiny na parkovišti před Obecním
úřadem Dobrá ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin; ve dnech
úterý, čtvrtek a pátek v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin; vozidlům nad 3,5 tuny
je na tomto parkovišti stání zakázáno zcela
5. Činnost uvedenou v čl. 3 písmeno e) je zakázáno provádět:
5.1. na všech veřejných prostranstvích na celém území obce Dobrá, jedná se zejména o zákaz poškozování dopravního značení, laviček, plotů, nádob na sběr
a shromažďování tuhého komunálního a domovního odpadu, soch, opěrných zídek, přístřešků, autobusových zastávek, komunikací, budov, sloupů veřejného
osvětlení, poškozování a ničení veřejné zeleně apod. ve vlastnictví obce

Čl. 5
Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění lze spalovat
suché rostlinné materiály za následujících podmínek:
5.1. vždy v době od pondělka 6.00 hodin do soboty 15.00 hodin, mimo dny státních svátků a dnů pracovního volna
5.2. na celém území obce Dobrá

Čl. 6
Sankce
1. Fyzickou osobu, která poruší tuto obecně závaznou vyhlášku lze postihnout
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
2. Právnické a fyzické osobě oprávněné k podnikání, která při výkonu podnikatelské činnosti poruší tuto obecně závaznou vyhlášku může být uložena pokuta až do
výše 200 000 Kč dle § 58 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), v platném znění.

Čl. 7
Kontrola
Kontrolovat dodržování ustanovení této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni
příslušníci Policie ČR a pověření pracovníci Obecního úřadu Dobrá.

Čl. 8
Nabytím účinnosti Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/1996 k upevnění veřejného pořádku v obci Dobrá ze dne 13. 3. 1996.

Čl. 9
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2006.
Vladimír Bonk
starosta obce

A l i c e Ta n c e r o v á
místostarosta
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Příloha č. 2 k OZV č. 2/2006
Veřejná prostranství, místní a účelové komunikace specifikované následně:
40c
10b
11b
16b
1d
17b
5d
12b
27b

Od + u frýdeckého hřbitova
Po + u č.p. 457
Od + u č.p. 457
Po + u č.p. 509 — u Sparty
Od + u č.p. 419, 731
Po žel. přej. u Komatu
Od žel. přej. u Komatu
Kolem č. p. 447, doprava ke + u č.p. 821
Chodník kolem MŠ
Od č. p. 447
Po + „U Oráče“ a č.p. 22
Chodník kolem železniční stanice
Cesta kolem žel.stanice, od č.p. 709 Po č.p. 278
Od č.p. 278
Ke + u žel.přej. „U dřevoskladu“
Č.p. 563, 430
33c Cesta kolem Sparty, od č.p. 718, 278 Včetně mostu u Zanzibaru
21b Od + u palírny č.p. 431
Po č.p. 462
22b Od + u č.p. 447
Po + u č.p. 581
2d
Chodník u ZŠ a parku
18b Cesta kolem kostela a ZŠ
Po + u jídelny ZŠ
19b Od + u PNS „Slávka Poláková“
Po + u č.p. 126
3d
Chodník od „Slávky“ kolem fary
20b Od č.p. 821
K č.p. 394 + před dřevoskladem
15b Od + u pekárny č.p. 390
Po žel.přej. u dřevoskladu
I/48 Od + „U Oráče“
Po + „U Pantlíka“
včetně chodníků
Okolí Obecního úřadu Dobrá pozemky parc.č. 14/5, 14/4, 17/1, 14/6, 16/4, 16/8, 14/3,
25/2, 14/7, 16/4, 16/6, 14/1, 14/2, 1414/24 k.ú. Dobrá
Zdravotní středisko Dobrá pozemek parc. č. 667 a 26 k.ú. Dobrá
Park u ŽS a kostela pozemek parc.č. 451, 449 k.ú. Dobrá
Pozemky ZŠ Dobrá parc.č. 456/4, 456/3, 456/6, 456/2, 456/1, 456/5, 454, 453 k.ú.
Dobrá
Pozemky MŠ Dobrá parc.č. 459, 458, 457, 2257 k.ú. Dobrá
Hřiště u ZŠ Dobrá pozemek parc.č. 2258/1 k.ú. Dobrá
Pozemek u kostela parc.č. 452, 448 k.ú. Dobrá a zahrada u kostela parc.č. 450 k.ú. Dobrá
Pozemky u rest. „Kačabar“ parc.č. 1201/3, 113/6, 113/7 k.ú. Dobrá
Pozemky hřiště „Na Spartě“ parc.č. 1197, 136/6, 136/4, 136/5, 118/1, 1398/2, 143/1,
140, 141/1, 138 k.ú. Dobrá

DŮLEŽITÁ INFORMACE
V době od 28. 8. 2006 do 30. 11. 2006 bude z důvodu stavby Rychlostní komunikace R 48 Dobrá—Tošanovice—Žukov, etapa 1. Dobrá, zcela uzavřena R 48 v lokalitě průjezdu „pod mostem k Dobré“ a dojde ke změnám v přednosti v jízdě.
Doprava bude z hlavního tahu vedena po nájezdové rampě z R 48 směr Dobrá,
Nošovice, kde první změna přednosti bude na křižovatce ústící z již zmiňované nájezdové rampy na přivaděč z Pazderné na Nošovice , ve směru od F–M vpravo bude
hlavní cesta (nově budou dávat přednost vozidla přijíždějící ze směru Pazderná)
a následně v křižovatce, na které se sbíhají silnice z Dobré, přivaděč z Nošovic, přivaděč z Pazderné a silnice na most na Český Těšín, kdy budou nově dávat přednost
v jízdě řidiči přijíždějící z nošovického přivaděče a řidiči přijíždějící ze silnice
z Dobré (hlavní cesta bude z pazderenského přivaděče na silnici na most směr
Český Těšín — kolem benzínové čerpací stanice).
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Dopravní situace bude, dle předběžných informací, ještě komplikována množstvím nákladních vozidel, která budou rozvážet hlínu ze skrývky ornice a podornice
z nošovické průmyslové zóny (předpokládaný termín zahájení prací je v září 2006!).
Dopravní značení bude zajištěno, s ohledem na řadu nehod v této problematické
křižovatce, v dostatečné míře, ale nejzávažnějším faktorem při vzniku dopravních
nehod bude jízda „po paměti“.
Žádáme všechny řidiče o maximální zvýšení pozornosti a bedlivé sledování dopravního značení v danou dobu.
Alice Tancerová, místostarosta

Změna územního plánu obce Dobrá č. 4
Upozorňujeme všechny zájemce o zařazení svého požadavku na změnu územního plánu obce Dobrá, že ukončení přijímání žádostí o změnu územního plánu
obce Dobrá č. 4 je ke dni 30. listopadu 2006. Průběžně budou všechny doručené žádosti postoupeny k vyjádření příslušné komisi Rady obce Dobrá tak, aby v prosinci
2006 je mohlo Zastupitelstvo obce Dobrá (nejpozději) zařadit do celkové koncepce
změny územního plánu a ke dni 1. 1. 2007 mohla být tato změna územního plánu
obce Dobrá č.4 zahájena ve smyslu jejího zpracování a následného vyjadřování
a procesu schvalování v souladu s platnou legislativou. Vstoupit do procesu po výše
uvedeném datu je nemožné.
Bližší informace či případnou radu vám ochotně poskytnou zaměstnanci Stavebního úřadu obce Dobrá či místostarosta obce Dobrá.
Alice Tancerová, místostarosta

Obec Dobrá informuje zájemce z řad občanů obce Dobrá o volných kapacitách
v Domě s pečovatelskou službou v obci Dobrá.
Jedná se o dva byty vhodné k umístění občanů, jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách; pro staré občany,
kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro občany, kteří
jsou plně invalidní a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, za předpokladu, že jim budou poskytnuty služby potřebné vzhledem
k jejich věku a zdravotnímu stavu. Byty jsou o velikostech 1 + 0 a 1 + 1.
Bližší informace vám podají pracovníci Obecního úřadu, Odbor správní, slečna
Polášková osobně nebo na tel. čísle 558 412 307.
— — —
Obec Dobrá informuje občany, že v rámci sociální pomoci starým občanům a občanům tělesně či zdravotně handicapovaných nabízí servis pečovatelské služby,
která mimo jiné zajišťuje dopomoc při běžných úkonech osobní hygieny, jednoduché ošetřovatelské úkony, přípravu a podání jídla, úklid domácnosti, donášku nákupů, rozvoz obědů, praní a žehlení prádla, mytí oken, mytí chodby, doprovod k lékaři či na jiné potřebné pochůzky.
Bližší informace a ceník nabízených služeb vám poskytne pracovnice Obecního
úřadu, Odbor správní, slečna Polášková osobně nebo na tel. čísle 558412307.
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VáÏení spoluobãané,
dovolujeme si vás srdečně pozvat na již tradiční sportovně-kulturní akci, která se
koná pravidelně po 4 léta vždy na přelomu prázdnin a začátku školního roku. V loňském roce naše malá oslava ustoupila konání oslav 700 let založení obce Dobrá, ale
v letošním roce bychom rádi na tradici akcí menšího rozsahu opět navázali. Najít si
chvíli na setkání se svými spoluobčany a pobavení se o životě nad sklenkou dobrého moku a za poslechu příjemné hudby, snad nebude příliš velký problém. A najít si důvod k oslavě ? I to bychom měli hravě zvládnout! Prvním důvodem bude nepochybně úspěšný návrat, návrat ve zdraví, z letních turistických poznávání krás
naší vlasti či rozličných končin blízkého či dalekého světa. Druhým důvodem
k oslavě bude blízké zahájení nového školního roku a do třetice všeho dobrého,
a pokud tomu bude počasí v průběhu měsíce srpna přát, bychom měli na této akci
slavnostně otevřít a zahájit provoz nově zbudovaného multifunkčního sportovního
areálu při ZŠ Dobrá. Jestli budou důvody k oslavě dva, tři a nebo snad i více není příliš podstatné. Podstatné je, že plánujeme setkání nás všech a strávení velmi příjemného odpoledne a večera a co vše vám chceme společně s našimi sponzory nabídnout?
Kulturní program: (asfaltová plocha vedle hřiště)
14.30—16.00 Vystoupení hudební stálice doberského nebe dětského orchestru
Radost
16.00—18.00 energii do žil a tělo rozhýbe cimbálová muzika Kotci
16.45—17.15 své bojové umění předvede školní oddíl JUDA a vyplní odpočinkový
čas cimbálové muziky
18.00—19.30 pro příznivce stylu folk,countri a folkrock skupina KAJKERY
19.30—21.00 zlatý hřeb programu OLYMPIC revival
21.00—02.00 k poslechu, tanci a zábavě osvědčená pařiči skupina SAGAR
Doprovodný program: (na florbalovém hřišti)
15.00 — pokud bude vidět: Paintballová a aersoftová střelnice pro všechny
věkové kategorie
15.00 hod. Dětská skákací atrakce
17.00—21.00 Rodeo bizon
Surf simulátor pro všechny věkové kategorie
Moucha
Bazén s kuličkami pro nejmenší
Sportovní program (za předpokladu dokončení sportovního areálu) od 15.00 hod:
Umělá tráva:
Fotbalový turnaj amatérských družstev
Tartanová plocha: Volejbalový turnaj amatérských smíšených družstev
Běžecká dráha:
společně po odehrání turnajů je k dispozici ke všem sportovní
aktivitám
Občerstvení a vše pro chuťové buňky nejlahodnější zajištěno!
Vstupné: 40 Kč, děti do 15 let zdarma
Vstup na jednotlivé atrakce zpoplatněn samostatně.
Alice Tancerová, místostarostka
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Sběr nebezpečného odpadu v obci Dobrá proběhne v sobotu 2. září 2006
takto:
— u nádraží ČD
14.00—14.30 hodin
— parkoviště u kostela
14.45—15.15 hodin
— Stará Dědina — u velkoskladu zeleniny 15.30—16.00 hodin
Od středy 6. září do neděle 10. září 2006 bude probíhat sběr pneumatik za budovou Obecního úřadu v Dobré. Sběr pneumatik bude probíhat pouze v těchto dnech.

Upozornění
Poplatek za odpady na rok 2006 je podle Obecně závazné vyhlášky Obce Dobrá č.
4/2005 splatný do 30. 8. 2006 v kanceláři č. 17 — finanční odbor, paní Jana Stachová.
Popelnice, které nebudou označeny nálepkou rok 2006, nebudou po tomto termínu vyváženy.

Právní služba pro občany Obce Dobrá
je zajištěna na středu 6. 9., 20. 9., 4. 10. 2006 od 16.00 do 18.00 hodin v budově
Obecního úřadu v Dobré, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.

Pobyt dûtí z Dobré v Buczkowicích
Na sklonku školního roku se děti z Dobré a studenti ZŠ v Dobré zúčastnili historicky prvního výměnného pobytu se zaměřením na výtvarné techniky v polské družební vsi Buczkowicích. Téměř na poslední chvíli byla polským organizátorům poskytnuta dotace z fondů Evropské unie a mohli svůj záměr uskutečnit. V pondělí 26.
června 2006 odjelo celkem 25 dětí v doprovodu 3 dospělých pracovníků do příjemného prostředí ubytovacího střediska „Klosek“, který se nacházel přímo v Buczkowicích v nádherné podhorské krajině. Od pondělí až do pátku 30. června 2006 se
děti z České a Polské republiky společně zapojovaly do výtvarných technik počínaje
malováním na sklo, přes výrobu z hlíny a keramiky až po téměř umělecké výtvory
starou indiánskou technikou, ve které se využívá barevnosti látek, ta se překládá,
stříhá a šije. Připraven byl nejen program umělecké tvořivosti, ale rovněž o sportovní a kulturní aktivity nebyla nouze. Děti navštívili obec Buczkovice, kde se dětem
dostalo přijetí od starosty, absolvovaly prohlídku zdejší školy, zhlédly město Bielsko–Bialou, muzeum umění v Bystrej, podívaly se rovněž na nejvyšší horu zdejší
části Beskyd Skrzyczn. Zbytek energie jsme dětem z těla dostávali plaváním v blízké
říčce či večerními diskotékami. Přes počáteční rozpaky české výpravy nad polským
jazykem, po prvním společně stráveném odpoledni byly jazykové bariéry zcela prolomeny a úspěšně byla navázána řada přátelství.
Výsledek týdenní práce nejen svých dětí, ale všech účastníků uměleckého setkání
v Buczkowicích budete moci shlédnout na výstavě, která se bude, dle předběžných
informací, konat 14. září 2006 v prostorách základní školy. Věřím, že budete velice
mile překvapeni nad pracemi svých dětí, neboť jsou v nich netušené umělecké
vlohy, o kterých jste možná dosud neměli ani ponětí a věřte mi, bude to stát za to.
Za pedagogický dozor chci říci, že jsme byli mile překvapeni chováním zástupců
doberských dětí, které zcela vzorně, zodpovědně a bez sebemenších výchovných
problémů reprezentovaly naši obec a školu, s nadšením se zapojovaly do všech připravených aktivit a vytvořily nádherná, téměř umělecká dílka a ráda bych jim touto
cestou poděkovala, za velmi příjemný společně strávený týden.
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Skautsk˘ tábor
Prázdniny pomalu končí a dětem i dospělým se vybavují nejrůznější zážitky
a vzpomínky.
Nám skautům v paměti určitě zůstane skautský tábor. Letos jsme prožili společný
týden na Starých Hamrech v překrásné osadě Borsůčí. Doma jsme si my sami nebo
některým z nás pomohly maminky, ušili indiánské obleky. Z „jistých zdrojů" jsme se
totiž dozvěděli, že zde sídlili v minulých létech indiáni. Na tábořišti opravdu stálo
velké típí, ale po indiánech ani památky. Než jsme se stačili zabydlet ve stanech,
navštívil nás bílý kauboj Old Chris — přítel indiánů a pomohl nám situaci objasnit.
Nádherná oblast Borsůčí totiž zaujala chamtivé bílé tváře, které se ji snažily získat
a vyhnat nerovným bojem kmen Atašonků, kteří zde žili v souladu s přírodou
i všemi lidmi. Nalezli jsme vykopanou válečnou sekeru a dopis, ve kterém stálo, že
moudrý náčelník Kešu — Tanga odvádí svůj lid do bezpečí daleko v horách, neboť
nemá dostatek bojovníků a zbraní, aby se ubránili bílé přesile — ani zlaté kulaté
mince, které běloši za jejich území požadují. Old Chris nás zavedl k posvátnému pařezu indiánů, kde nám každý večer Velký Duch nechal radu a moudro pro další den.
A tak i když nás bledé tváře několikrát napadly a dokonce nám na celý den unesly
družinku nejstarších děvčat. Nakonec vše dobře dopadlo. Při nejrůznějších hrách
a úkolech se nám podařilo vydělat několik zlaťáků a když jsme je dali dohromady,
byl jich pěkný měšec. Tyto peníze jsme předali před poslední hrozící bitvou Kytovcovi a jeho bandě, kteří se spokojili se zlatem a odtáhli jinam. Území Borsůči ponechali kmeni Atašonků, který se zde jistě brzy navrátí. Všichni jsme si oddychli, jen
uneseným děvčatům šel vidět smutek ve tváři, protože i přes jistou nutnou krutost
se k nim jejich krásní únosci chovali galantně (s čímž jsme samozřejmě u sousedního oddílu skautů počítali).
I přesto, že nám třetina času na táboře propršela, což ke skautingu patří, nikomu
z nás se nechtělo domů a už teď se těšíme na další prázdniny. Protože nás stále přibývá a nikdo z okolních oddílů nemá tak velkou stanovou základnu, rozhodli jsme
si na tábory postupně pořídit pár vlastních stanů. A tak chceme moc poděkovat
Obecnímu úřadu v Dobré, který nám přispěl na zakoupení 4 stanových celt, panu
Michalu Novákovi, který daroval dřevo na čtyři podsady a postele do těchto stanů,
panu Stáňovi Kaňkovi, který nám tyto podsady a postele bezplatně udělal a taky
paní Janě Blahutové, která vyrobila železné konstrukce k těmto stanům. S jídlem
pro 46 skautů nám na letošním táboře také moc pomohla paní Slávka Poláková
a pan Hlisnikovský z pekárny. I jim moc děkujeme.
Z letošního tábora nám zůstanou vzpomínky na společné vaření v kuchyni, různé
zátěžové situace při soutěžích, kdy jsme se museli spolehnout jeden na druhého, na
špitání ve stanech ještě dlouho po večerce, na noční hlídky pod hvězdami, na slibový oheň, kterým se nesla naše slova slibů vzhůru…
Kdo na táboře nebyl, stejně neporozumí.
Děkujeme vám všem, kdo jste nám to umožnili.
Ivana Mališová, vedoucí skautského oddílu

Generální oprava varhan
Dne 6. srpna 2006 v 10.30 hodin, jsme v kostele sv. Jiří v Dobré byli svědky požehnání varhan, které prošly generální opravou.
Varhany byly postavené v roce 1956, čítají cca 2500 píšťal a 21 registrů. Generální
oprava započala 26.5.2006. Vedením této náročné práce byl pověřen pan Alois Kos13

tera. Během celé opravy pomáhali místní farníci a členové sboru vedené panem
Zdeňkem Tesarčíkem. Oprava byla velice vyčerpávající a náročná, kdy se objevovaly
nové a nové problémy, které nebyly řešeny od dob výstavby tohoto nástroje. Celodenní a někdy i noční úsilí všech bylo dokonáno dne 5.8.2006. O den později jsme
uslyšeli nádherné melodie a skladby v podání prof. Aleše Rybky z Klimkovic, nejen
při dopolední bohoslužbě, ale i při slavnostním koncertě. Jeho umění a cit pro
ztvárnění známých skladeb světových autorů je dobře znám širokému okruhu posluchačů. Dlouhotrvající potlesk všech přítomných byl důkazem toho, že jsme byli
svědky nádherného zážitku, který zůstane na dlouho v srdcích každého z nás.
Velké dílo se podařilo. Každý kdo usedne do lavic, a zaposlouchá se do libě se nesoucích tónů tohoto královského nástroje, tak nyní může posoudit nádhernou
a úžasnou celistvost jednotlivých rejstříků, jeho krásu a výslednou sílu.
Všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této náročné opravě si zaslouží
veliký dík. Dílo našich předků má nový háv a novou jiskru a jeho nádheru budou
poslouchat i další generace posluchačů a návštěvníků chrámu sv. Jiří v Dobré.
Jiří Tesarčík, varhaník

Schola Novus
A je to opět tady. Po dvouměsíčních prázdninách se opět otevírá brána těm, kteří
rádi zpívají nebo hrají na hudební nástroj.
Jsme mládež (i když je nám už hodně přes…) ale stále máme rádi rytmické písně,
spirituály, vokální či sborové zpěvy. Svou hudbou a zpěvem doprovázíme místní bohoslužby, ale taky vytváříme hudební pásma, děláme koncerty, jezdíme potěšit (či
postrašit) posluchače do okolních farností. Jsme veselá parta, která drží pohromadě
již…(hodně) let. Rádi přivítáme všechny, kteří rádi zpívají či hrají, kteří naleznou
skulinku ve svém volném čase. Zkoušky jsou sice hodně náročné, ale výsledek stojí
za to. První naše společné setkání se uskuteční 24. srpna 2006 v 17.00 hodin v kostele sv. Jiří v Dobré.
Pozor! Věková hranice — datum uvedený v OP není podstatný.
Jiří Tesarčík, Schola Novus — vedoucí

Byla leto‰ní vedra opravdu mimofiádná?
Počasí konce jara a poloviny prázdnin letošního roku bylo označováno jako rekordní co do výše teplot, které přesahovaly daleko přes 30 °C. Podívejme se do minulosti, byl-li takový případ už někdy u nás zaznamenán. V novější době byla velká
vedra (mimo níže uvedená) například v letech 1957, 1971, 1975, 1979, 1982, 1983, 1998.
1432. Jaro roku 1432 bylo nezvykle teplé, od svatého Jiří do 18. července trvaly
velké horka a sucha. Největší vedro bylo v úterý 24. června, lidé umírali a zdálo se,
že letní vedra nebudou mít konce.
1807. Toho roku bylo velmi velké sucho, nebo jak před sv. Maří Magdalénou (22.
července) v tom týdnu pršelo, potom 8 neděl nepršelo a při tom velké horko a parno
bylo a od toho horka vysychaly potoky i studně.
1811. Bylo velmi teplé léto a všechno se sklízelo dříve než jindy o měsíc.
1834. Nejteplejší léto co se počasí pozoruje. Toho roku byla mírná zima, pak tak
suché léto, že v řekách i ve studních vody chybovalo a mlýny nemlely, poněvadž celé
měsíce nepršelo. Tolik vína se nikdy neurodilo co toho roku.
1859. Léto bylo tak horké, že teploměr častěji vystupoval až na 35 °C vysoko. Od
27. června až do 17. srpna nepršelo.
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1889. Po celý květen panovalo vedro a sucho, jakéžto nikdo nepamatuje. Teploměr stál ve stínu až na 30 stupních. Jařiny místy úplně vyschly, ozimy zežloutly,
pastviny jsou jako vypálené, jetele a louky řídké a krátké, škoda náramná. Nyní, 22.
června, přišel konečně déšť, ale přece pozdě. Bělásek ovocný, o němž po několik
roků nebylo již slyšeti, letos velmi hojně se vyskytl, také brouček svatojanský v počtu značném se ukázal, což již dávno nebylo. Včely dosud měly výtečné počasí,
a proto medu všude je hojnost, ale rojů nikde. Po dešti přišly zase parné dny. Málokdo pamatuje žně koncem června, a letos tomu tak! V údolích začaly již 25. června,
jinde všude 3. července. Opět panují neslýchaná vedra. Jařiny jsou velmi špatné,
píce žádná, stromy usychají, ovoce od sucha odpadává.
1892. Léto bylo velmi parné a suché, 6 týdnů nepršelo od posledních dnů července, na slunci bylo až 40 °C. Pak byla ale krutá zima.
1904. Konečně zapršelo po dlouhých suchých dnech v sobotu 18. června večer.
Déšť byl vydatný, ale nebylo ho záhy na lukách znát. V noci na středu 22. června se
přihnala bouřka s kroupy. Dlouhotrvající parna, jaká nejsou zaznamenána za 130
let pokračovala i po krátkém ochlazení po celý červenec, až konečně sprchlo v neděli 7. srpna odpoledne. Déšť se však držel více na horách, v dolinách je sucho. Následkem dlouhotrvajících veder jsou onemocnění žaludku a střev. Na vyprahlý kraj
sprchlo 18. srpna a 22. srpna. Příroda se konečně osvěžila. Následkem veder jest
neúroda pícnin v Beskydech a tím jejich drahota. Po několikaměsíčním suchoparu
nastal nám zde počátkem září ten proslulý slezský podzim.
1929. V červenci byla veliká vedra, nejvíce až dokonce 41 °C, čímž docela vyvráceno tvrzení mnohých, že se Slunce ochlazuje. Jako by chtěla příroda vyrovnat čtyřicetistupňové mrazy čtyřicetistupňovými vedry na slunci. Řeky vysýchaly a dostavil se nedostatek pitné vody ve studních a vodovodech. V zemi objevily se ohromné
trhliny až 30 cm, vody nebylo, lidé museli jezdit pro ni až na řečiště anebo do lesních roklin a tůní, kde se ještě zdržovala.
1947. Toho roku 1947 bylo Československo, stejně jako všechny okolní státy, postiženo velikou neúrodou. Téměř v celých Čechách a na Moravě od 22. června do listopadu vůbec nezapršelo. Z polí byla sklizena jen polovina úrody let minulých, na
Moravě a v Čechách trávy doslova vypáleny. Protože pro nedostatek píce bylo nutno
chov dobytka omezit, maso bylo konzervováno a občané dostávali častěji místo masového přídělu konzervy.
1992. Léto toho roku je více jak krásné. Slunečné počasí trvá od jara a prší jen málokdy a krátce. Teploty byly až do druhé poloviny července snesitelné, do 30 °C, ale
koncem měsíce přišla vedra nad 30 stupňů a příjemné chvilky volného času se staly
bez koupání v řece nesnesitelné. První týden v srpnu už byla sucha v celé republice
i střední Evropě kritická. Nic nepomohla bouřka nebo přeháňka, řeky jsou téměř
vyschlé, obilí drobné jako kmín a ovoce malé.
1994. Léto toho roku se stane památným neobvykle vysokými teplotami a suchem, které trvá od poloviny června až do poloviny srpna. Jen 8. a 19. července
řádně sprchlo, ale jinak je vedro k nevydržení. Běžně vystupují teploty nad 30 °C,
kolem 30. července dokonce na 36 °C a slunce spaluje trávu i stromy. Jablek se urodilo málo, jinak byla úroda dobrá, ale jen na zahradách, které si lidé zalévají. Nadmíru se urodilo borůvek a hub. Úmorné horko neprospívá hlavně nemocným
a denně je slyšet vyjíždět rychlou pomoc k srdečním záchvatům. V tisku, televizi
a rozhlase jsou občané nabádáni, aby pili hodně tekutin, nepobývali na slunci a nenamáhali se.
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Český svaz včelařů, základní organizace Dobrá
pořádá u příležitosti výročí 100 let od založení prvního českého včelařského
spolku na Frýdeckomístecku

vãelafiskou v˘stavu
pod názvem

„Historie a souãasnost vãelafiství“
Výstava se koná v budově Základní školy v Dobré a bude probíhat od soboty 2. do
pondělí 4. září 2006 vždy od 9.00 do 18.00 hodin.
Na výstavě budete moci shlédnout historii i současnost včelařství v našem regionu, zakoupit včelařské potřeby, včelí med, medové pečivo a bude obohacena o expozici místní organizace Svazu zahrádkářů a Mysliveckého sdružení.
Pro zájemce bude připraveno promítání videozáznamů s včelařskou tématikou.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení během výstavy zajištěno.
Na vaši návštěvu se těší včelaři ZO ČSV Dobrá.

Upozornûní pro obãany
Dne 7. srpna 2006 jsme obdrželi dopis Obecního úřadu Nivnice s upozorněním,
že po obcích České republiky jezdí pan Radomil Janíček z obce Nivnice–Hoštáky,
a údajně provádí kamenické práce (opravy pomníků). Vybere od lidí peněžní zálohy
za práci, kterou nevykoná většinou vůbec nebo neprofesionálně a zpravidla se už
v obci neukáže.
Pokud se s ním setkáte a bude vám nabízet své služby, kontaktujte Policii České
republiky.

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY — MUDr. Petr Moravec
Dne 11. a 12. a následně pak i 29. září 2006 bude ordinace MUDr. Moravce
v Dobré uzavřena.
Neodkladné, akutní případy ošetří MUDr. Bošková ve své ordinaci na Lučině
v době od 700 do 1100 hodin

Obec Dobrá u příležitosti otevření Multifunkčního sportovního hřiště při ZŠ Dobrá

vyhlašuje

Volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch amatérsk˘ch druÏstev
v sobotu 2. září 2006 na venkovním hřišti ZŠ Dobrá
Startovné: 80 Kč na osobu(v ceně občerstvení a vstupenka na kulturní program)
Prezentace: od 14.30 hod. Začátek turnaje:15.00 hod
Přihlášky s 50% zálohou nejpozději do 28. srpna 2006 na adresu A.Tancerová,
Dobrá 556, 739 51.
Z důvodu omezeného počtu družstev a mého pobytu v zahraničí se přihlašujte
formou zaslání sms zprávy na tel. 736 614 716, 606 633 006, vaše účast vám bude
sms zprávou potvrzena či zamítnuta.
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Smíšené družstvo musí být tvořeno minimálně 2 ženami a 4 muži, v pětičlenném
družstvu musí být 2 ženy a 3 muži. Kapitán družstva starší 18 let. Omezený počet
družstev — 6.
V případě nedokončení sportovního areálu budete o zrušení turnaje informováni
prostřednictvím sms zprávy. Děkuji za pochopení.
——————
Obec Dobrá u příležitosti otevření Multifunkčního sportovního hřiště při ZŠ Dobrá

vyhlašuje

turnaj amatérsk˘ch druÏstev v kopané
V sobotu 2. září 2006 na venkovním hřišti ZŠ Dobrá
Prezentace: od 14.30 hod., začátek turnaje: 15.00 hod
Startovné: 80 Kč na osobu (v ceně občerstvení a vstupenka na kulturní program )
Přihlášky s 50% zálohou nejpozději do 28. srpna 2006 paní A. Tancerové, Dobrá
556, 739 51.
Z důvodu omezeného počtu družstev a mého pobytu v zahraničí se přihlašujte
formou zaslání sms zprávy na tel. 736 614 716, 606 633 006, vaše účast vám bude
sms zprávou potvrzena či zamítnuta.
Amatérské družstvo tvořeno max. 7 hráči (5 hráčů v poli + 2 střídači)
hráči starší 18 let, zápas 2 × 7 min; omezený počet družstev — 4.
V případě nedokončení sportovního areálu budete o zrušení turnaje informováni
prostřednictvím sms zprávy. Děkuji za pochopení.

Nabídky
Obec Dobrá nabízí k pronájmu nebytové prostory v budově Dobrá 231,
místnosti se nacházejí v prvním nadzemním podlaží a jedná se o prostory po
bývalé opravně elektro (2 místnosti) a kosmetiky (2 místnosti). Prohlídka prostor možná po telefonické domluvě. Bližší informace u místostarosty obce —
558 412 301, 736 614 716.

Obec Dobrá, jako zprostředkovatel, nabízí k prodeji následující pozemky
v lokalitě „průmyslové zóny Stará Dědina“:
Pozemek parc.č. 1749/1 o výměře 9275 m2, parc.č. 1746 o výměře 2778 m2,
parc.č.1745 o výměře 1440 m2 a parc.č. 1742 o výměře 609 m2, všechny v k. ú.
Dobrá.
Příjezd k pozemkům je zajištěn po komunikaci v majetku obce Dobrá. S ohledem na umístění v blízkosti obytné zástavby je kladen důraz na průmyslový
provoz neobtěžující okolí prachem, zápachem, vibracemi či extrémní hlučností. — Prohlídka lokality je možná po telefonické dohodě. Více info na
www.dobra.cz. Své nabídky zasílejte na adresu Obec Dobrá, Dobrá 230, 739 51,
Alice Tancerová — místostarosta. Tel. spojení: 558 412 301, 736 614 716.
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MASÁŽE
❋ zdravotní a rehabilitační ❋
❋ sportovní a rekondiční ❋
❋ relaxačně–vitalizační a detoxikační masáž ❋
urychluje látkovou výměnu organismu o stimuluje cévy a lymfatický systém
o energetizuje a vitalizuje organismus, čímž zvyšuje tělesnou a duševní výkonnost o zkvalitňuje spánek a činnost nervové soustavy o je vhodná při celkové duševní vyčerpanosti až depresivních stavech o hydratuje a zvláčňuje pokožku o masáž je vhodná i pro sportovce k rychlejší regeneraci

❋ reflexní terapie lymfatického systému ❋
provádí se na chodidlech, kde je zobrazena dokonalá mapa lidského těla.
— Stimuluje se, zprůchodňuje a čistí lymfatický systém. Jde o velmi citlivou
— metodu, prospěšnou zvláště u akutních stavů, včetně poúrazových.
— Léčí akutní a chronické infekce o upravuje rovnováhu v hormonálním
— systému o vyrovnává množství tekutin v těle
— Léčí otoky a lymfodémy o upravuje činnost srdce, ledvin, střev o příznivě
— působí na kožní problémy

❋ japonská léčebná masáž Shiatsu ❋
sahá do dávné historie akupunktury a orientální léčby. Shiatsu využívá fyzického tlaku a tahu nejen k ošetření kloubů a svalů, ale i k vyrovnání životodárné energie. Tato energie je základem samoléčících schopností organismu.

❋ estetické formování postavy ❋
jedná se o masáž celého těla, pomocí které se formují nejproblematičtější partie těla z hlediska ukládání tuků, dochází ke zpevňování celého těla, k hydrataci a zvláčnění pokožky. Speciální masáže jsou doplněny zábaly

❋ kranio–sakrální osteopatie — terapie ❋
pomocí jemných technik, uvolnění lebečních kostí a kosti křížové dochází
k odstranění a uvolnění cest pro průchod přirozených funkcí kranio–sakrálního systému. Tato metoda ovlivňuje dobrý zdravotní stav a může být nápomocná při konkrétních zdravotních problémech:
mozkové disfunkce-dyslexie, hyperaktivita dětí, mentální retardace, zápal
mozkových blan, epilepsie, migrény, Meniere syndrom, Downův syndrom,
hluchota, záněty středoušní, ochrnutí obličeje-cukání, bronchialis, astma, nespavost, noční pomočování, žaludeční a střevní dysfunkce, záněty lícního
nervu, vysoký krevní tlak, arytmie srdeční, patologické změny páteře–blokády
páteře, poúrazové stavy, aj.

Marie Kubínová
Objednávky mobil: 605144214 • IČO:70023581
Provozovny: SD Jednota, T. G. Masaryka 1101, Frýdek–Místek, 2. patro
Morávka 147, Frýdek-Místek

18

„Z Pálenice Dobrá,
máš-li dobrý kvas,
pálenka je dobrá,
příště přijdeš zas."

739 51 Dobrá č. 431
oznamujeme pěstitelům ovoce

NABÍZÍME
Výrobu kvalitních destilátů z vlastního kvasu nebo z dodaného
ovoce, možnost zestaření ultrazvukem a změření cukernatosti kvasů.

N a b í d k a p ro d ro b n é p ě s t i t e l e :
Pálenka z vlastního kvasu
• cena 113 Kč/1 litr 50%, tj. (226 Kč/1 litr 100%).
Kapacita kotle 300 litrů, minimální množství kvasu 200 l.
Menší množství po dohodě.
Pálenka z dodaného ovoce
• cena 130 Kč/1 litr 50%, tj. (260 Kč/1 litr 100%).
Spotřeba cca 12 kg jablek na 1 litr 50% pálenky. Dovoz jablek
po dohodě s vazbou na kapacitu kvasných nádob.
Příjem objednávek v objektu pálenice od 4. 9. 2006 ve dnech
pondělí až pátek od 7.30 do 16 hod.
Informace a případné předběžné rezervace termínů pálení na tel.
558 641 228 (záznamník), 777 570 405, 776 252 014, 739 578 612.
Využijte nejvýhodnější způsob, jak zhodnotit vaše přebytky ovoce.
Na destilát je možno použít i plody nevhodné pro přímou konzumaci a spotřebu, tj. malé, částečně poškozené nemocemi, chuťově
nevýrazné. Musí však být vyzrálé a čisté, bez plísní a hniloby,listí
a větviček. Získáte kvalitní produkt na přírodní bázi s neomezenou
záruční dobou a staletími prověřenými účinky na řadu neduhů.
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Pojišťovna GENERALI a.s.
nabízí nejlevnější pojištění všech druhů aut (osobní, nákladní)
v České republice.
Okamžitý bonus je poskytnut hned v plné výši. Navštívím vás osobně.
Bc. Vladislav Czysz, tel. č. 608 775 641

Kdo má zájem naučit se hrát na zobcovou flétnu nebo klavír,
ať přijde k zápisu:
Kdy: 4.září 2006
Kde: přízemí školní družiny v Dobré od 1100 do 1330 hodin
Bližší informace na mobilním čísle 604 821 849
Těší se na vás učitelka Miriam Dýrová, dipl. um.

Firma Oldřich Jurosz, Hnojník č.p. 148, mobil 604 676 549,
e–mail: o.jurosz@centrum.cz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

žaluzie — horizontální, vertikální, venkovní
čištění žaluzií, opravy žaluzií
rolety — vnitřní, venkovní i na elektrický pohon
sítě proti hmyzu — pevný rám, na principu rolety
plastová okna
garážová vrata- sekční, lamelová
vjezdové brány
markýzy
navíjecí hliníkové mříže
fólie na skla

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 18. září 2006.

