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Zpravodaj
Vážení spoluobčané,
máme téměř za sebou první letní měsíc, dětem se zkrátily prázdniny na polovinu, ale přesto ještě zbývá čas a prostor pro relaxaci, načerpání nových sil, nabytí
nových zážitků. Doufám, že ten první měsíc jste všichni prožili ve zdraví, že vás
úmorná vedra nedokázala přemoci, že jste k vodním hrátkám přistupovali zkušeně
a se zdravým rozumem. Vedra a vlhkost způsobily rukou společnou snížení počtu
sousedských sporů. Ano — přiznejme se, komu by se chtělo být hádavým, když se
špatně dýchá a zdravíčko je přednější. Přeji všem, kdož si ve výše uvedených činnostech libují a „otravují“ tím své okolí, aby si na své zdraví vzpomněli vždy, když to
na ně přijde.
Konec léta bude ještě ve znamení reálného zahájení nejnáročnější stavby v historii obce — 15. srpen 2002 se stane tím opravdu slavným dnem. O všech peripetiích, které mohou nastat s přívalem nákladních automobilů, strojů a těžkých mechanismů, stejně jako stovek dělníků, píšeme na jiném místě tiskoviny.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřál co nejpříjemněji a nejklidněji prožitý zbytek prázdnin. Pokud se chystáte na dovolenou, pozor na přímé slunce
a dbejte osobní bezpečnosti při vodních i jiných hrátkách takovým způsobem, abychom se v září mohli společně sejít a řešit obecní problémy.

Informace z jednání zastupitelstva obce
Na 20. jednání členové zastupitelstva obce
v stanovili, že zastupitelstvo zvolené na podzim pro volební období 2002—2006,
bude pracovat v 15 členném složení,
v přijali věcný dar — zahradní drtičku — od dárce organizace Děti Země ve
Frýdku-Místku
v schválili
— obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny s účinností od 1. 9. 2002
(výše příspěvků vybíraných od rodičů se nemění),
— dokument „Zásady výstavby inženýrských sítí v lokalitách určených k výstavbě rodinných domů v obci Dobrá",
— rozpočtové opatření č.2,
— změny územního plánu
— záměr prodeje obecního pozemku na stavební parcely
v zrušili obecně závaznou vyhlášku č.1/1996 o znaku a praporu obce.
S doslovným zněním usnesení, obecní vyhlášky a zásad výstavby se můžete také seznámit na internetových stránkách obce.
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Obchvat obce – 15. srpen 2002
Po slavnostním výkopu, po defilé všech zainteresovaných, kteří nějakou měrou
přispěli k urychlení realizace tolik důležité nové a náhradní tepny, se několik dní
nedělo nic. Jedinou aktivní firmou byl Transportbeton Otrokovice — tato firma
bude dodávat betonovou směs, již bude vyrábět v mobilní betonárně (areálu bývalé
panelárny). Až teprve nyní se objevují další, oficiální zprávy o termínu zahájení
a o rozdělení stavebních úseků trasy. Vězte tedy, že úsek v katastru Frýdku-Místku
(Panské Nové Dvory) budou stavět samotné Ostravské dopravní stavby Ostrava, na
ně naváže — v našem hlavním úseku nad obecním úřadem — Železniční stavitelství — závěrečný úsek bude v kompetenci Holdingu Olomouc.
Máme se na co těšit! Sliboval jsem, že — ač se vám to bude zdát nepříjemné —
budu neustále apelovat na zvýšenou ostražitost, opatrnost, dodržování bezpečnostních předpisů, zejména naše nejmladší nabádám k tomu, aby se vyvarovali
„návštěv" zajímavých míst na samotné stavbě, vždyť právě ze zvědavosti a z přemíry odvahy vznikají nejhorší a nejsmutnější události, které během okamžiku dokážou změnit život celé rodiny. Dbejte proto upozorňování ze strany pracovníků
obce, stavby — pokud se stane újma na Vašem zdraví nebo majetku neváhejte
a bezprostředně kontaktujte obecní úřad. To my pak budeme v kontaktu jako účastníci kontrolních dnů stavby s těmi nejpovolanějšími a Vaše problémy a požadavky
a přání předestřeme a budeme vyžadovat jejich řešení. Vydržíme tuto náročnou
zkoušku. A přestože nejsme investorem, stavět se bude na našem katastru a my musíme hájit majetková práva i právo na zdraví všech našich občanů. Mimochodem
tato slovo (nebo trochu podobná) jsou obsahem slibu každého člena každého zastupitelstva, Dobrou nevyjímaje.

Pfiijetí daru organizace Dûti Zemû Fr˘dek-Místek
Obec Dobrá dlouhodobě spolupracuje s organizací Děti Země, a to převážně
v oblasti odpadového hospodářství. Nejznámější společnou aktivitou bylo zavádění
domácích kompostáren — aktivisté uvedené organizace prováděli školení s názornými ukázkami ne jen pro děti školou povinné, ale i pro dospělou veřejnost. Vzhledem k tomu, že se jim podařilo na základě jednoho z dotačních titulů získat materiál (dřevo) a finanční prostředky, mohly být domácí kompostárny nabídnuty některým občanům.
Společná snaha „Dětí Země“ a pracovníků obce však směřovala ještě dále. Tato
aktivita své plody — zastupitelstvo obce schválilo na svém posledním jednání přijetí daru ze strany této organizace. Jedná se o drtičku zahradního odpadu H 2200 RS
Dynamic. Je to stroj, který má jen omezenou únosnost zpracování zahradních přebytků a není schopen si poradit s většími a průměrem širšími stvoly a větvemi.
Proto bude k dispozici odpovědným pracovníkům obce, kteří zpracují přivezený
odpad ve stavebním dvoře. Jde o zkušební provoz. Zvláště budeme sledovat zájem
ze strany občanů, mnozí z vás se totiž odnaučili pálit přebytky na zahradách a raději je vozí do prostoru stavebního dvora. Chování velmi chvályhodné, kéž by vás
přibývalo a ubývalo tak sousedských sporů a naschválů.
Obec má v úmyslu v areálu bývalého vojenského skladu (bezprostředně po jeho
převzetí do majetku obce) „nastartovat“ další formy odpadového hospodářství,
včetně zpracování zahradního odpadu v rámci „obecní“ kompostárny. Právě zde
jsou některé prostory, které se jeví jako velmi vhodné k tomuto účelu. Občané budou v určitých hodinách navážet zahradní přebytky, ty budou zpracovány a poté
nabízen tolik žádaný biohumus. Větve a další dřeviny by měly být zpracovávány
(tedy drceny) výkonnějším zařízením — větve do průměru 70 mm, hodinový výkon
až 2 m3, finálním polotovarem bude pak nejen kompost, ale např. štěpky vhodné ke
spalování. Komise životního prostředí bude tento záměr prosazovat již v souvislosti
s přípravou rozpočtu na příští rok.
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Spla‰ková kanalizace — I. stavba
Dovolte mi jen několik informací k akci, která se, byť se to tak jeví, chýlí ke konci,
avšak není tomu tak (o jednom z důvodů se dočtete na jiném místě v textu). Technologická část je ukončena, jen někteří občané však projevili zájem o napojení na
stávající řád.
Rekonstrukce povrchů místních komunikací a parkovacích ploch se zdárně blíží
ke konci — jen pro pořádek: zbývá dodělat parkoviště u starého národního výboru,
u vjezdu do provozovny autoservisu p. Bijoka, dále některé úseky důležité komunikace od železničního přejezdu k budově nádraží ČD, prostranství před samotnou
uvedenou budovou, bez povšimnutí nezůstanou místa napojení z nově rekonstruovaných komunikací na ty staré, v původním stavu zanechané. Není ukončeno ani
obsypávání krajnic — přičemž naše poděkování patří všem, kteří nelenili a sami aktivně zazelenili okolí svých zahrádek. Jsou řešeny nedostatky ze strany dodavatelské firmy, zejména v lokalitě Stará dědina (snížení vozovky, která má za následek časově delší udržování vody a splavování níže položených míst), stejně tak byla jen
částečně řešena (odvodněním) plocha u přejezdu na Špici, zde zbývá doplnit plochu recyklátem a zaválcovat. Na recyklát čekají a dočkají se mnozí občané, kterým
dosud nebylo možno vyhovět — jedná se o úpravu vchodů, vjezdů, spojení původního asfaltu s novým, apod. Stranou nezůstanou ani ti z vás, kterým nově položený
„koberec“ přinesl nové starosti se zavodňováním pozemků a sklepů.
Vedení obce Dobrá — vzhledem k tomu, že se kvapem blíží opravdový termín
zahájení výstavby obchvatu — sází na jistotu právní rady. Neradi bychom — přestože víme, že povrchy budou trpět pod koly těžkých automobilů — zanedbali možnost pozdějšího narovnání stavu s dodavateli stavby, resp. Se samotným zástupcem
investora Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem v Ostravě. Budeme chtít mít jistotu, že pokud dojde k poškození nově opravených povrchů komunikací, ale i narušení těch starých, budeme mít fundovaným právním poradcem zpracovanou
a oběma stranami podepsanou smlouvu, jejíž obsah bude nosným také po skončení prací, tj, v roce 2005 nebo 2006.
Milan Stypka, starosta obce

Kolaudace kanalizaãních pfiípojek
Po ukončení výstavby splaškové kanalizace — I. stavby v naší obci je nyní postupně prováděna realizace domovních částí přípojek těmi, kteří se nachází podél
tras tohoto nového řadu.
Obec Dobrá mohla provést tuto investičně náročnou akci pouze v souvislosti ze
získáním dotace od Státního fondu životního prostředí, bez níž by akci nikdy neodstartovala.
V současnosti se nacházíme v době, kdy Fond je žádán, aby uvolnil poslední část
prostředků ze zmíněné dotace. Protože finanční spoluúčast váže na splnění účelu
akce — tj. ochrana životního prostředí, požaduje před tímto krokem splnění jistých
ukazatelů. A jedním z nejdůležitějších je počet zkolaudovaných domovních přípojek. Čím více bude obec schopna doložit, nejlépe do 09/2002, takovýchto zkolaudovaných přípojek Fondu, tím je větší pravděpodobnost uvolnění zbývající finanční částky.
Chtěl bych touto cestou tedy poprosit a apelovat zejména na ty z vás, kteří
máte fyzicky přípojku zřízenou, ale doposud nezkolaudovanou, abyste tak učinili
co možná nejdříve na stavebním úřadu, a to i s ohledem na fakt, že správu a provoz kanalizačního řádu přebírá v současnosti SmVaK, a podle náznaků, může
v dané souvislosti toto rovněž vyžadovat, popř. sankcionovat.
Je zde také skupina občanů, jimž již bylo vydáno stavební povolení, ale kteří doposud s vlastním prováděním nezačali, a ještě i značný počet těch, pro jejichž pří3

pojku byl již zpracován projekt, ale kteří doposud nepožádali o vydání stavebního
povolení.
Prosím touto cestou všechny, kterých se to, v souvislosti s výše uvedeným, týká,
aby podle svých možností případně přehodnotili svůj časový předpoklad ve věci realizace své kanalizační přípojky.
To, že je obec nucena dokládat počet zkolaudovaných přípojek v poměrně
krátké době po dokončení realizace řadu, je podmínkou poskytovatele dotace — tj.
Státního fondu životního prostředí.
Děkuji předem za Vaše pochopení v této věci a věřím, že doložíme Státnímu
fondu životního prostředí takové údaje a skutečnosti, že jeho hodnocení bude pozitivní a povede k příslušným finančním efektům.
Ing. Richard Pastor, místostarosta

Nûkolik zajímav˘ch údajÛ o obãanech
V obci Dobrá bylo k 1. 1. 2002 trvale evidováno 2933 osob. Od začátku roku se
narodilo 13 dětí a zemřelo 22 občanů. K trvalému pobytu se přihlásilo 55 osob a odhlásilo se 31 osob.
V letošním roce byly uzavřeny 3 občanské sňatky a 2 církevní sňatky, 1 sňatek
bude proveden na zahradě u rodinného domu. Rozvedeno bylo 5 manželství.
Jak je zřejmé z uvedené statistiky, je obřadní síň využívána jen v malém množství pro uzavírání manželství. Jsou zde ale pořádány jiné akce a slavnosti, zvláště
měsíc červen byl bohatý na různé slavnosti.
Proběhlo zde tradiční přivítání 26 nejlepších žáků ZŠ v Dobré, rozloučení s 23
dětmi z MŠ v Dobré a uvítání 10 občánků do naší obce. Některé z těchto akcí si můžete prohlédnout na internetových stránkách obce Dobrá.
V měsíci červenci oslavili v naší obřadní síni zlatou svatbu manželé z FrýdkuMístku, kteří před 50 lety uzavřeli sňatek v obci Dobrá.
V obřadní síni se rovněž pravidelně schází obecní zastupitelstvo ke svému zasedání, dále jsou zde pořádány různé přednášky o zdraví, kosmetice apod. Je zde také
požadavek na přechodnou expozici výtvarných prací.
Karla Kulíková, matrikářka

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé
kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů.
Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty činí 118, pro sdružení nezávislých kandidátů 206.

Vûstník právních pfiedpisÛ Moravskoslezského kraje
Každý kraj je povinen pro svůj územní obvod vydávat „Věstník“, který musí mít
obce k nahlédnutí. Věstník č. 1 obsahuje nařízení č. 1—5, které se zabývají problematikou požární ochrany, s jejichž doslovným zněním se můžete seznámit na podatelně Obecního úřadu v Dobré.
Ing. Drahomíra Gongolová

Informace Krajského úfiadu Moravskoslezského kraje
Společný regionální operační program. Co to je SROP?
Společný regionální operační program (dále jen SROP) je strategický plánovací
dokument. Jeho účelem je definování oblastí, pro které chce členský stát Evropské
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unie čerpat finanční prostředky ze statutárních fondů. SROP obsahuje analýzu socioekonomické situace, stanovené cíle a prioritní potřeby pro dosažení těchto cílů,
strategií, plánované prioritní akce, jejich specifické cíle a související rámcové finanční tabulky. Bližší informace na www.kraj-moravskoslezsky.cz.
Ing. Jalůvka Josef, zástupce hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Dne 22. července 2002 zemřela moje dlouholetá kolegyně,
paní ĎURICA STEJSKALOVÁ, kterou většina z vás znala
jako „paní Jiřinku“. V naší knihovně pracovala od února
roku 1972, a to až do ledna 2000, kdy v důsledku zákeřné
choroby musela opustit práci, kterou měla velmi ráda.
Tomu, že ani vy jste na ni nezapomněli, nasvědčovalo
množství pozdravů, které jste ji po mně posílali.
Žádná smrt nemůže být zlá, které předcházel život dobrý.
(V. M. Kramerius).
Dagmar Španihelová

Jak˘ byl ‰kolní rok 2001/2002
Pro Základní školu v Dobré, kterou navštěvovalo 630 žáků, byl tento školní rok
poznamenán několika významnými událostmi. Byli jsme vyhlášeni „EKOŠKOLOU“,
úspěšně pokračoval projekt „OBČAN“, ve kterém jsme se stali dokonce i pořadateli
regionálního kola. Celkem se na 3 projektech podílelo již 66 žáků, kteří předvedli
výsledky své celoroční práce na celostátní přehlídce v Praze. Opět jsme se letos zúčastnili televizní soutěže „BLUDIŠTĚ“, oddělení školní družiny obsadilo jedno
z předních míst v celorepublikovém kole soutěže nakladatelství Albatros o čarodějnickém učni Harry Potterovi. Proběhl — mezi rodiči velmi uznávaný — den otevřených dveří, kdy všichni návštěvníci školy byli svými dětmi a našimi žáky vtaženi do
školního dění. V měsíci březnu jsme vyhlásili „Internetového krále“, žáci 9. ročníku
absolvovali „Malé maturity“, o naší škole se psalo v okresních a celostátních novinách. Již 8. rokem vycházel školní časopis „ZÁŠKOLÁČEK“.
Dosáhli jsme uznání i ve sportovních kláních. Velký úspěch zaznamenala družstva děvčat a chlapců v košíkové. V okresním kole v přehazované získalo družstvo
dívek 1. místo. Škola v Dobré uspořádala již popáté „Velikonoční turnaj ve volejbalu“. V běhu „O koláč pana Hranického“ jsme obhájili první místo a putovní pohár
zůstal „doma“. Kroužek juda dosahoval stále výraznějších úspěchů. Na Den dětí
proběhla ve škole zábavná „šou“, za kterou by se nemusela stydět žádná veřejnoprávní ani soukromá televize.
Někteří naší žáci dosáhli velmi výrazných úspěchů ve vzdělávacích soutěžích,
jmenujme alespoň matematickou olympiádu. 120 žáků I. stupně si odnášelo domů
vysvědčení se samými jedničkami, 100 žáků II. stupně prospělo s vyznamenáním.
Třídní učitelé udělili za školní rok celkem 245 pochval, ředitelka školy mohla vyslovit svoji pochvalu 53 žákům.
Objevily se sice i výchovné problémy, ale s potěšením můžeme konstatovat, že
ojedinělé. Za školní rok bylo uděleno celkem 47 důtek třídního učitele, 22 důtek ředitelky školy a 11 druhých stupňů z chování. „Trojka“ z chování se letos nemusela
udělit ani jedna.
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Škola žije celý rok pestrým a rozmanitým životem. Nelze vyjmenovat vše, co nás
v tomto školním roce potkalo. Lze si jen přát, aby i příští rok byl zrovna tak bohatý
na události a úspěšný pro naše žáky i zaměstnance.
Mgr. Eva Nováková, ředitelka ZŠ Dobrá
Rozhodli jsme se, že vás seznámíme s některými příspěvky školního časopisu,
který jako občasník pod názvem „Záškoláček“ připravují žáci a učitelé naší základní školy. Následující příspěvky jsme tedy převzali z časopisu s laskavým svolením redakční rady „Záškoláčku“ a vedení ZŠ.
Rozhovor
Pavlína Hubálková z 5. A se v květnu zeptala učitelů, zda se jim líbí jejich práce
a co by případně změnili. Všichni učitelé a zaměstnanci se shodli, že se jim na pracovišti líbí a práce je baví.
p. uč. Kubiena: chtěl by zlepšit vybavení
p. uč. Nohel: změnil by chování žáků, přístup žáků k učení
pí uč. Kalníková: změnila by materiální podmínky
pí uč. Gurecká: změnila by výchovu dětí
pí uč. Schwetzová: chtěla, aby děti byly hodnější a nemluvily škaredě
pí uč. Lisníková: změnila by některé děti
pí uč. Kupková: změnila by chování dětí
pí uč. Hosnédlová: chtěla by zkrátit vyučování a prodloužit přestávky hodným žákům
pí uč. Bůžková: chtěly by aktivnější žáky a vybavenější učebnu dějepisu
pí uč. Lysková: zlobivé děti, řady na oběd, vybavení tělocvičen
pí uč. Kasíková: méně akcí na škole
pí uč. Šamajová, Carbolová, Otipková: nic
pí školnive Golíková: výměna žáků za andílky, lepší vybavení školy a vybavení tělocvičen.

Ve školním roce 2001—2002 byla nejpočetnější třídou z celé naší školy třída 9.C,
kde se učilo 31 žáků, třídní učitelka Mgr. Michaela Kuboňová.
Básnička
MYŠLENKA
Hledí do mě světem mého okna.
Ale já ji nevidím.
Dejchá, směje se do skla.
Blbý pocit z ní mám.
Má zvláštní obrys kolem sebe.
Trochu mě z ní možná zebe!
Okna se už zamžila a má myšlenka mě opustila

(M. K. Ester, 8. D)

Žákovské perličky

, Jednotka elektrického náboje je kolumbus , Zápalka hoří jen tehdy, když má v pořádku hlavu , Fyzikální zákon v našem domě dokazuje, že dole mají vodu a nahoře ne , Těleso ponořené do kapaliny se nazývá mokré , Chemik je člověk, který
musí pracovat v bílém plášti, aby si nevyžral díru do obleku , Pravá perla se pozná
tak, že když se dá do octa, tak se rozpustí , Cyklistika je lepší než jezdectví, protože spadnout z koně víc bolí , Cílová rovinka je úsek tratě, kdy máme pocit, že běžíme do kopce , Boxer je dražší než cyklistika, protože potřebuje na vítězství více kol
, Mistru ligy se říká žampion ,
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Věřte £ nevěřte
Velbloudi mají na ochranu proti prachu na každém oku tři víčka
Včely nevidí červenou barvu, zato vnímají ultrafialové záření
Mravenci nepřekročí čáru nakreslenou křídou
Žirafy nemohou mít nikdy škytavku
Krysy vydrží až dvě minuty nedýchat pod vodou
Nejjedovatější chobotnice na světě má velikost pouze pingpongového míčku
Víš, jak má vypadat správně vybavené jízdní kolo?
Nezapomeň, že nejsi jediným účastníkem silničního provozu. Dávej pozor nejen na sebe (na své zdraví), ale také na chodce, cyklisty, osobní a nákladní automobily. Na silnici vždy vyjížděj se správně vybaveným jízdním kolem, helmou a se znalostmi dopravních předpisů.
1.
2.
3.
4.
5.

Dvě na sobě nezávislé brzdy
Jasně znějící zvonek
Vpředu světlomet bílé barvy
Přední odrazka bílé barvy
Zdroj elektrického proudu
(na min. 1,5 hod. provozu)
6. Zadní červené obrysové světlo
7. Zadní odrazka červené barvy
8. Účinné blatníky
9. Oranžové odrazky (na obou
stranách pedálů)
10. Oranžové odrazky na paprscích kol
11. Účinný kryt řetězu
Zkontroluj si doma, zda máš správně vybavené jízdní kolo!

Pracovnice z knihovny Dobrá pro vás vybraly z knih
Něco pro zasmání (z knihy Soudníček, autor Ivo Jahelka)
< povahové vlastnosti p. Laktoše jsou zdánlivě nenápadné. Často se potuloval po
dvorech občanů a nahlížel do nich. < zasílám spis ve věci pokousání psem, ze
kterého je obviněný strážmistr Švanda. < z auta ukradl věci potřebné k řízení
jako řidičský průkaz, doklady k autu a nedopitou láhev rumu. <
Pár zajímavostí o počasí ( z knihy Nejvyšší Nejdelší Nejhlubší)
NEJVĚTŠÍ ledová kroupa byla zaznamenána r. 1986 v Bangladéši, vážila 1 kg
NEJTEPLEJŠÍ místo na Zemi je v Údolí smrti v Kalifornii (USA). V roce 1917 byla
po 43 dnů naměřena teplota 49° C
NEJVĚTRNĚJŠÍ místo je v zálivu Commonwealth Bay na Antarktidě, vichřice zde
dosahují rychlosti 320 km za hodinu
A také pro zamyšlení (Slova k pousmání, autor Christian Morgenstern)
Jen ten kdo poznává, žije … (Stupně)
Jednou lidi velmi zabolí, až zjistí, že se milovali méně, než mohli …(Stupně)
Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl.
A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je,
a nemá být to, co není, jak to v mnoha případech je … (Jan Werich)
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Pobeskydsk˘ aviatick˘ klub F-M
vás zve na II. ročník setkání obřích modelů letael, který se uskuteční ve dnech
17.—18. 8. 2002 na letišti v Místku–Bahně. — Program:
Sobota 17. 8. 2002
9.00—9.30 Brífink
10.00—19.00 Volný letový program, letové ukázky rádiem řízených modelů
12.00—13.00 Ukázky ULL letadel a ULL vrtulníku.
20.00 Volná zábava — táborák, opékání párků, hudba a zpěv.
Neděle 18. 8. 2002
9.00—9.30 Brífink
10.00—12.00 Letové ukázky rádiem řízených modelů letadel. Létání dle předem
dohodnutého programu
12.00—16.00 Pokračování letových ukázek rádiem řízených modelů letadel. Odpolední program zahájí model, který zvítězí v divácké anketě o nejhezčí model
16.00 Oficiální ukončení programu
Nabízím od 1. 9. 2002 pracovní poměr —
poloviční úvazek v Dobré s denním provozem v pracovní dny od 5 do 9 hodin dopoledne v oblasti přípravy balených pokrmů.
Je možno i jako vedlejší pracovní poměr
nebo pro ženu na mateřské dovolené se zajištěným hlídáním nebo důchodkyni. Veškeré prázdniny volné. Spolehlivost. Informace na tel.č.: 0608/ 828 290.

Změna pracovní doby — Fotoateliér
DAMA v budově obecního úřadu
Pondělí—čtvrtek 9.00—16.30 hodin
Pátek
9.00—16.00 hodin
Prodám štěně yorkširského teriera
koncem července.
Informace na tel.č. 0777/755904

Změna pracovní doby PEDIKURY, MANIKURY v budově obecního úřadu:
Pondělí—pátek 800—1200, 1400—1700 hodin. Tel. 0728 455 046

Vážení spoluobčané
V naší obci se sešla skupina několika lidí,kteří bychom se rádi aktivně podíleli na
životě v Dobré a vzhledem k tomu, že nás neoslovila žádná z politických stran,
které v Dobré kandidují do obecního zastupitelstva nebo se natolik neztotožňujeme s přesvědčením té či oné strany,vytvořili jsme sdružení nezávislých kandidátů.
Naše snahy se týkají pouze obce Dobrá, nemáme nic společného se sdružením
nezávislých ve Frýdku-Místku či kdekoli jinde.
Někteří z vás o sdružení již zaslechli a to ti,kteří byli naším členem osloveni a podepsali „PETICI PODPORUJÍCÍ KANDIDATURU NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ“ do zastupitelstva obce Dobrá (dle zák.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí).
Díky vašim podpisům uvedené petice bude na volebních lístcích naší obce figurovat i seznam nezávislých kandidátů.
Pro mnohé z vás je kandidatura sdružení nezávislých příjemným zpestřením komunálních voleb,které proběhnou v listopadu tohoto roku. Chtěli bychom svými
nápady,schopnostmi a prací přispět ke zlepšení života našich občanů. Podrobnější informace o kandidátech a o snahách a cílech sdružení se od nás do doby
konání voleb dozvíte.
Sdružení nezávislých kandidátů obce Dobrá

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 64 14 91—2; fax: 64 12 02; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk; zdarma. Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá. –Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
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