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29. srpna 2002

Zpravodaj
VáÏení spoluobãané,
dovolte mi, abych na úvod poděkoval všem Vám, kteří jste neváhali a kladně reagovali na naši výzvu o pomoc potřebným občanům, kteří se v těchto dnech na mnoha
místech naší vlasti potýkají s odstraňováním zkázy, již za sebou zanechala místy až
pětisetletá voda. Děkuji Vám za to, že jste se zachovali právě takovým způsobem.
Svědčí to o Vašich schopnostech pomoci, je-li třeba, pochopit svízelnou situaci někoho, koho neznáte, ale soucítíte s ním a dokážete si představit, čím prochází a jaké
zcela nové životní situace musí řešit. Můžete být na sebe právem hrdi, neboť takový
lidský přístup určitě není v běžném životě obvyklý a zcela jistě nestojí na nejvyšším
stupínku současně uznávaných hodnot lidského jednání a konání. Každý den se
s ním určitě nesetkáte, mnohdy jej měsíce vyhlížíte a nezahlédnete.
Veškeré nasbírané pomůcky a předměty budou předány pracovníkům Adry nebo
červeného kříže, tito je pak předisponují do postižených oblastí, dostanou se tak jejich prostřednictvím tam, kam určitě právem patří. Mnozí z Vás předali pracovníkům obecního úřadu také finanční prostředky. Mohu Vám slíbit, že i ony budou rozhodnutím rady poslány přímo vybrané obci na její konto. Jsem rád, že naše obec
bude nápomocna při odstraňování škod po takové katastrofě, jíž byla povodeň 2002
v České republice. Ještě jednou mnohokrát děkuji.

VIII. stavba plo‰né plynofikace – vysvûtlení (aktuální stav)
Obec Dobrá v 90. letech minulého století prošla náročnou rekonstrukcí. Po vzoru
velké většiny obcí naší republiky také v Dobré byly realizovány plynovodní řády, lidé
přestali ničit ovzduší tuhými palivy. Sedm staveb plošných plynofikací, které se týkaly vždy jedné nebo více lokalit, máme zdárně za sebou. Obec je z velké části plynofikována, samozřejmě jsou lokality, kde se se zavedením plynu nepočítá (okrajové části), ale jsou také místa v naší obci, kde lidé čekají na zavedení plynu.
Mám konkrétně na mysli lokality: Za řekou, Podlesí a ke hřbitovu. Plynofikace
těchto míst se skrývá pod VIII. stavbou plošné plynofikace. Obci byla přiznána
státní dotace, vše bylo připravováno k samotné realizaci, avšak rada obce (po důkladném zvážení finanční situace obce) pozastavila její zahájení. Současně se snažíme nalézt společnou řeč s odpovědnými pracovníky Státního fondu životního
prostředí ČR v Praze v tom smyslu, aby stavba mohla být realizována v roce 2003
(v období březen — říjen). Žádáme tedy o roční odklad zahájení a samotné realizace stavby z důvodu jen a jen finančních. A z těchto pojmenovaných důvodů
a z nutnosti doložit téměř 2,5 mil. Kč z vlastních obecních prostředků zároveň (tedy
ruku v ruce s Fondem) jsme požádali o dvouletý odklad společného financování
uvedené stavby. Vzhledem k tomuto nestandartnímu postupu jsme se dosud nedočkali odpovědi pracovníků Fondu. Věříme však, že pochopí naši situaci, že nehod1

láme postupovat jako některé obce, kterým hrozí konkursní řízení, respektive jím
právě procházejí.
V obou případech — kladné i záporné odpovědi ze strany Státního fondu životního prostředí ČR — vás budeme bezprostředně informovat o termínu zahájení
a realizace (kladné vyjádření) nebo o možnostech, kterých lze v blízké budoucnosti
ještě využít (záporné vyjádření). Děkujeme za pochopení.

Jsme rádi, Ïe vás máme (dost)!
Člověk je tvor velmi činorodý, dokáže se přizpůsobit každé situaci, nic pro něj
není nemožné, ba dokonce se dokáže chovat naprosto nesmyslně, nezodpovědně
— prostě tak, že rozum zůstává stát. Představte si následující situaci:
Obec dokončuje pokládku kanalizačního řádu, diskutuje se o rekonstrukcích povrchů komunikací dotčených samotnou stavbou (i těch navazujících), hledá se způsob, kterak finančně odlehčit obecnímu rozpočtu… Hledá se prostor, kam výkopky
(starý asfalt, atd.) na dobu přechodnou uložit. Prostor byl zdárně nalezen, smluvně
podchycen… a bylo započato s částečným odvozem nepotřebného materiálu na
skládku. A ejhle… Objevil se člověk! Co člověk! Lidé!! Co lidé!! A teď — kdyby mne
mé druhé já nezastavilo — by následoval velmi peprný výraz, který se někde užívá
v každou denní i noční dobu, někde zase až po 22. hodině (např. v televizi). Ano,
taky lidé, možná taky z naší obce, využívají situaci a navážejí zbytky ze svých zahrad, pobořených domků, zahradních chatek, betonu ze základů, prostě vše, co
dům dal.
Vězte — Zpravodaj vyjde v určitý den, a DEN POTÉ vám nedoporučujeme se přiblížit s naloženým nákladním autem nebo přívěsným vozíkem na 50 metrů od jmenovaného prostoru. Jedině byste chtěli něco si zase zpátky odvést tam, odkud jste
to přivezli a kde tomu bylo určitě dobře! A vám je dobře?

Zase ta ‰kola…
Končí období prázdnin, naši nejmenší — školáci — se pomalu vracejí domů z dalekých krajin, od moří a jezer, od babiček a dědečků. Proč zde uvádím skutečnosti,
které jsou všem nadmíru jasné? Proč se tady zmiňuji o konci prázdnin, když pro někoho je to ten nejhorší okamžik v jeho mladém životě — s koncem prázdnin totiž
začíná škola! Ale časy se mění! Dnes jsou již mezi námi i takoví mladí lidé, kteří se
do školy přímo těší, nemohou poslední dny ani dospat a již dnes mají připraveny
všechny věci… jen, jen běžet do školy!
To je určitě chvályhodné, ale důvodem zařazení tohoto textu není jen oslava vzdělání a poukázání na nutnost ne pouze chodit do školy, nebo — chcete-li — navštěvovat ji — ale, a to zejména, toužit být školou vzděláván, odnést si z ní něco do života, snažit se a chtít! Mohu s klidným svědomím říct, že máme takové mladé lidi
i v naší vesnici. Jdou příkladem ostatním. Ne tím, že všechno umí, na každou hodinu jsou skvěle připraveni, ale také tím, že dokážou vysvětlit kamarádovi probíranou látku, umějí pochopit, že ten prospěchově slabší se nikdy nenaučí všemu, že
vše nedokáže zvládnout sám. A vážím si jich — těch dobrých. Ne proto, že jsou
dobří a vlastně lepší, než ti ostatní — ale z toho důvodu, že se nad ty ostatní nepovyšují, že se jim nesmějí, že jim jednoduše řeknou: „Poslyš, nepotřebuješ s něčím
pomoct?" Taková obyčejná a krátká otázka — a může změnit život a pobyt ve škole
oběma. Nevěříte? Zkuste si to. Vřele vám to doporučuji.
Abych nezapomněl — do školy se připravují i naši nejmenší. I těm patřila má slova
uvedená výše v textu. Ani oni by neměli přijít o své iluze a ideály, s nimiž budou ra2

dostně a pyšně kráčet 2. září 2002 do „své školy“ v Dobré. Držím vám všem, naši nejmenší, palce, ať vstoupíte do nového, dospěláckého života tou šťastnější nohou!
Zároveň si nemohu odpustit zmínku o dodržování všech pravidel bezpečného
chování na silnicích. Zejména ta naše smutně proslulá mezinárodní komunikace
může změnit životy mnoha lidem. Buďte opatrní, nebraňte se nabízenému doprovodu těch nejbližších, těch, kteří vás mají rádi, a proto jim není lhostejné, jestli do
školy i ze školy přijdete v pořádku. Nebuďte hrdinové a poslechněte starší, myslí to
s vámi dobře!
Milan Stypka, starosta obce

Sbûr nebezpeãného odpadu
proběhne v obci Dobrá v sobotu 21. září 2002 v této době:
— u nádraží Českých drah
8.00—8.30 hodin
— parkoviště u Kostela sv. Jiří
8.45—9.15 hodin
— školní hřiště (asfaltová plocha)
9.30—10.00 hodin
Při sběru nebezpečného odpadu budou odebírány tyto odpady: brzdová kapalina, ostatní motorové, převodové nebo mazací oleje, sorbent, ostatní odpad s obsahem organických chemikálií, akumulátory, lepenka, ostatní plasty, barvy, lepidla,
pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, zářivky a výbojky, nádobky na spreje, lednice, mrazáky,
elektrotechnický odpad (rádia, televizory, pračky, sporáky), obrazovky.
Při tomto sběru nebezpečného odpadu bude přistaven na každém stanovišti i
velkokapacitní kontejner a bude odebírán velkoobjemový odpad jako např. koberce, skříně, matrace apod.

Informace Krajského úfiadu v Ostravû — Kraj pfied branou EU
Vážení čtenáři,
V následujícím seriálu článků Vás budeme pravidelně informovat o obecných zásadách, ale také konkrétních aktivitách a úkolech, které mají přímý vliv na vstup ČR
do Evropské unie (EU).
Vzhledem k tomu, že vstup ČR do Evropské unie je předpokládán v 1. pololetí
roku 2004 je zcela nezbytné, aby i Moravskoslezský kraj se velmi intenzivně zabýval
důležitými okolnostmi , které s tímto zásadním rozhodnutím souvisí. To samozřejmě platí i pro nás, pro všechny občany kraje.
Vzhledem k závažnosti rozhodnutí, které na mnoho let dopředu změní a upraví
naše začlenění v Evropě a ve světě určitě stojí za to připravit se poctivě na všechny
pozitivní, ale i negativní změny, které naše členství v EU přinese.
V současné době, a to jak na úrovni státu, tak krajů velmi intenzivně probíhá příprava na čerpání tzv. strukturálních fondů, které mají napomoci vyrovnat rozdíly
mezi jednotlivými regiony členských zemí Unie a zemí kandidátských.
Přestože ze strukturálních fondů můžeme čerpat až po vstupu do EU, již nyní
pracujeme na přípravě konkrétních projektů. Jak vyplývá z dosavadních zkušeností
z používání tzv. „evropských peněz“ z tzv. předvstupních programů či fondů jako je
Phare, Sapard a ISPA, příprava je časově i administrativně náročná, a proto nesmíme ztratit ani den.
Koordinační roli má Ministerstvo pro místní rozvoj. Toto ministerstvo deleguje
určité činnosti na další ministerstva a regiony. Pro potřeby strukturálních fondů
byly definovány tzv. regiony soudržnosti, kterých je v České republice 8 ( Praha,
Střední Čechy, Severozápad, Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava
a Moravskoslezsko).
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Všechny regiony soudržnosti jsou tvořeny územím jednoho až tří krajů. V případě
regionu soudržnosti Moravskoslezsko se jedná o jeden kraj, kraj Moravskoslezský.
I když zatím nejsme členy EU, musíme akceptovat podmínky Evropské komise již
nyní. Základní podmínky jsou stanoveny v nařízení rady č. 1260/1999 o obecných
ustanoveních o strukturálních fondech, které je dostupné na http://europa.eu.int
a v české verzi — pracovní překlad na http:www.kr-moravskoslezsky.cz
Základním předpokladem pro čerpání ze strukturálních fondů je vypracování
programových dokumentů. Nás zajímá především Společný regionální operační
program (SROP), protože o projektech, které budou na jeho základě realizovány
bude rozhodovat regionální rada.
Při zahájení přípravy programových dokumentů se připravovaly Regionální operační programy pro jednotlivé regiony soudržnosti. V lednu 2002 bylo ale na základě
doporučení Evropské komise vládou přijato usnesení ve smyslu vypracování Společného regionálního operačního programu pro 7 regionů soudržnosti dohromady
(vyjma regionu Praha). Nutno podotknout, že regiony soudržnosti zastoupené jednotlivými kraji s tímto postupem nesouhlasily a trvaly na zpracování jednotlivých
Regionálních operačních programů.
V květnu 2002 bylo zahájeno zpracování SROP. Na jeho připomínkování se podílejí kraje, ale může to být i veřejnost — od konce srpna běží 60 — denní lhůta veřejného projednávání, při kterém může kdokoli z občanů SROP připomínkovat ( k dispozici na http:www.mmr.cz).
Po schválení SROP vládou ČR v listopadu 2002 bude materiál předán k připomínkování a schválení Evropské komisi. Po schválení Evropskou komisí a po vstupu
do Evropské unie budou na základě SROP vyhlašovány výzvy k předkládání projektů a tyto projekty pak budou spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské
unie. Již nyní je ale nutné, aby byla zahájena příprava na projektech, a aby po
vstupu do Evropské unie mohly být peníze kvalitním projektům na jejich realizaci
přiděleny. Dlužno poznamenat, že každý zájemce o prostředky z Evropské unie
musí znát SROP, ve kterém jsou definovány priority a opatření a na jejichž základě
budou vyhlašovány již zmiňované výzvy k předkládání projektů.
V dalším cyklu si osvětlíme další programové dokumenty, na jejichž základě lze
po vstupu do EU získat „ evropské peníze".
Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

110. v˘roãí zaloÏení SDH Dobrá
Dne 11. září 2002 to bude již neuvěřitelných 110 let, co byl v Dobré založen Sbor
dobrovolných hasičů. Byl jedním z prvních českých sborů na Frýdecko–Místecku.
Kořeny dobrovolného hasičství tkví v církevních zásadách — v pomoci bližnímu
při hájení hmotných statků, při ochraně zdraví, či života samotného a v neposlední
řadě také v pomoci
V nouzi, do které se člověk může v životě ocitnout při katastrofě jakou je požár
nebo povodeň či jiné.
Jak procházela společnost jednotlivými historickými etapami, tak se spolu s ní
formovalo i dobrovolné hasičství. Zároveň s rozvojem tzv. vědecko–technické revoluce docházelo ke zdokonalování technického vybavení hasičských zbrojnic.
První obecní stříkačka byla použita na cvičení 2. března roku 1893. V roce 1936
byla zakoupená motorová stříkačka fy Zikmund a ta je spolu s první tzv. „koňkou“
v kombinaci s motorovou Laurinkou, funkční dodnes.
V letech 1951—1952 byla budova hasičské zbrojnice rekonstruována. Dalším velkým přínosem pro práci dobrovolných hasičů bylo roku 1980 zakoupení požárního
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vozidla na podvozku Avie 30 s kompletní výbavou. Cisterna CAS–32 byla zakoupena
Obecním úřadem v Dobré roku 1994. Aby mohla výjezdová jednotka rozšiřovat
okruh své činnosti, je postupně vybavována novými technickými prostředky.
Mnozí z Vás o práci dobrovolných hasičů ani nevědí, dokud neuslyší v ulicích
zvuk požární sirény či neuvidí projíždět zásahové vozidlo hasičského sboru nebo
osobně jejich pomoc nepotřebují. A věřte mi, že údržba požární techniky stojí naše
členy mnoho hodin z jejich volného času, které stráví v garáži hasičské zbrojnice.
A právě uplynulé dny ukazují, že dobrovolné hasičství je pro společnost důležitou
součástí. V souvislosti s povodněmi, které zasáhly západní část naší republiky spolu
s hlavním městem, skloňují sdělovací prostředky slovo hasič ve všech pádech.
Je na místě rovněž připomenout práci s dětmi v našem sboru. Jistě je pro děti
vhodnější trávit volný čas v kroužku Mladých hasičů, než bezcílně bloumat bytem
či ulicemi, nebo trávit dlouhé hodiny u televize a počítače. Děti se v kroužku naučí
mnoho zajímavých věcí, zasportují si, jezdí na výlety a zúčastňují se soutěží zaměřených na činnost požární ochrany.
V sobotu 14. září tohoto roku proběhnou oslavy našeho výročí a touto cestou bychom Vás na ně chtěli pozvat. Dle uvedeného programu si jistě každý z Vás vybere
alespoň jednu z aktivit, která ho zaujme. Vaše účast bude pro nás potěšením.
Program oslav 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dobré.
07.30 hod. — Mše svatá v chrámu sv. Jiří v Dobré
10.00 hod. — Slavnostní valná hromada v hasičské zbrojnici
14.00 hod. — Soutěž požárních družstev na školním hřišti
15.30 hod. — Ukázka práce profesionálních hasičů a ukázky techniky
19.00 hod. — Hasičské tanečky v Kačabaru
Jménem SDH Dobrá, ing. Ludmila Baranová, starostka

O „obchvatu Dobré“ pfied 330 lety
Letošní rok je ve znamení tzv. „obchvatu Dobré“. Málo se ví, že již jednou v minulosti se podobná stavba u nás udála. Stalo se tak někdy kolem roku 1670, kdy na
žádost mnoha panství vyšlo císařské nařízení o budování vojenských a poštovních
cest, jež měly spojovat města, ale vyhýbat se obcím. Důvod byl prostý. Po třicetileté
válce lidstvo ve Střední Evropě „zvlčilo“ a zvláště vojáci bývali postrachem každého
statku na dědinách. Když krajem táhli do válek, počínali si na dnešní poměry
značně neurvale. Brali si, co chtěli, vyjídali spižírny i zásoby na zimu. Běžně znásilňovali děvčata a ženy a chovali se k sedlákům bezohledně. Nebylo-li jim vyhověno,
byli schopni hospodáře týrat nebo mu statek vypálit. Ani panští drábi se vojákům
nemohli postavit. A tak musel situaci v zemi řešit sám císař. Aby se předešlo rabování a stížnostem, bylo rozhodnuto svést pochody vojsk mimo obce.
Stará cesta vedla do té doby obcí — přes Starou dědinu a malinko stranou od
dnešní hlavní silnice: okrajem prodejny barvy–laky, výčepem v Obecníku, parkovištěm před Domem služeb, ordinací lékaře, Bistrem pana Klimka a dále již v linii
dnešní silnice. Cesta se však někde u pekárny větvila. Doprava (přes dnešní závory)
vedla poli ke břehu Morávky a podél ní směrem na Nošovice a Lhoty, doleva na Vojkovice a Těšín. Ne ovšem přes Hůrky, ale pod svahem. Dodnes se tato cesta vyznačuje v terénu — vede kolem kříže (při cestě k Nošovicím) a dále pod Hůrky kolem č.
p. 50 přes dnešní železniční trať až k hranicím s Nošovicemi. Cesty přes Hůrky k Těšínu ani k Nošovicím, kudy jezdíme dnes, tehdy vůbec nebyly.
Tak to tedy vypadalo s cestou přes Dobrou Zemici přibližně do zmíněného roku
1670, kdy se začalo s „obchvatem Dobré — jižní variantou“, jak bychom řekli dnešní
terminologií. V místech, kde je železniční přejezd na Špici, byla svedena nová cesta
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vedoucí z Frýdku do Těšína stranou obce. Zčásti je zachována a dodnes po ní chodíme. Je to ta, která vede od Špice (se stávající cestou totiž vytvořila onu „špici“, po
níž má tato část název) kolem Sýpky, bývalého hřbitova a dřevoskladem k železničnímu přejezdu. Tam se kdysi napojovala na zmíněnou cestu do Nošovic i do Vojkovic. Tím je vysvětleno, proč je dodnes zachován vchod do panského dvora (areál
Oráče i se Sýpkou) právě z této strany, tedy z tehdejšího hlediska — od hlavní cesty.
Při tomto popise se musím zmínit o dřevěnce č. p. 106, která byla v té době postavena jako panská hospoda na křižovatce nové cesty a cest do Nošovic a Vojkovic
a která — věřte nevěřte — dodnes stojí! Je památná tím, že je nejstarší stavbou
v Dobré (starší než kostel) a že prý v ní tančil, zapíjel trud a utrácel uloupené peníze
zbojník Ondráš, který se v Dobré ukrýval u své sestry Magdaleny, jež bydlela od hospody „coby kamenem dohodil“.
Takový stav cest v Dobré trval více jak sto let. Časem přestala i tato cesta vyhovovat a musela být vyměřena nová, ta stávající, jíž se — podle stavitele, jímž byl stát
a císař Josef II. v jedné osobě — nazývala „císařská“. Ale o této cestě vedoucí kolem
výzkumného ústavu a přes Hůrky někdy příště.
Rostislav Vojkovský, kronikář

Program klubÛ dÛchodcÛ — seniorÛ
10. září 2002 — úterý — Zámek Karviná — lázně Darkov. Odjezd v 8.00 hod. ráno
z parkoviště Dobrá — střed. Objednat u paní Karáskové.
25. září 2002 — středa — v 15 hod. posezení v klubovně s pohoštěním na hřišti
Sparty Dobrá.
9. října 2002 — středa — zájezd na Čeladnou, vlakem ve 12.51 z Dobré nádraží.
Divadlo dle programu, upřesní se.
Výbor klubu důchodců — seniorů

Îádost âeského ãerveného kfiíÏe,
oblastního spolku ve Frýdku–Místku o zveřejnění veřejné sbírky.
Veřejná sbírka se týká: finanční prostředky na Fond humanity č. účtu: 100307334-011/0100, variabilní symbol 300 materiální zabezpečení: pitná voda v PE láhvích, baterky, monočlánky, svíčky, přikrývky, hygienické a desinfekční prostředky,
hrábě, lopaty, rýče, hadry, vědra.
Prostředky je možno dopravit do skladu ČČK, Oblastní spolek F–M, ul. 8. pěšího
pluku 1975 (komerční centrum), nebo informovat ředitelku úřadu — paní Marii
Machovou (tel. č. 0658/434850, 434376).
Děkujeme za pomoc.
Za ČČK — předseda Oblastní výkonné rady — Ivan Mitana.

Turistick˘ ruch v záplavami postiÏen˘ch oblastech
se obnovuje
Oznamujeme turistům, že turistické služby ve většině oblastí fungují normálně
a turistům nehrozí žádné nebezpečí.
Hotely, ubytovací a lázeňská zařízení, veškerá technická infrastruktura a služby
jsou ve většině oblastí povodněmi zcela nedotčeny. Plně funkční je také většina páteřních přístupových komunikací a dopravních spojení. Většina turistických oblastí
v ČR je přístupná, otevřená všem návštěvníkům a nabízí jim stejný komfort jako obvykle.
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Oblasti postižené povodněmi se postupně vrací do běžného režimu a upravují
podmínky pro to, aby zde mohl turistický ruch fungovat v plném rozsahu. Většina
informačních center je v provozu. Turistický ruch je obnoven v hlavním městě
Praha a od pondělka 19. srpna rovněž v Českém Krumlově.
Hygienické podmínky, zásobování potravinami a pohonnými hmotami fungují
zcela bez problémů.
Pokud turisté cestují do těchto oblastí, doporučujeme jim informovat se prostřednictvím zástupců cestovních kanceláří o případné změně programu či místě
ubytování.
Informace pro individuální turistiku.
Dopravní informace z celé ČR a zahraničí obdržíte na tel. č. 1230, případně na
pražském tel. č. 02/61104333.

Pivovar Radegast a. s. No‰ovice upozorÀuje obãany
V měsíci červenci 2002 byla dokončena výstavba vodního díla „Čištění drenážních a dešťových vod z Pivovaru Radegast a. s. Nošovice spojené s revitalizací části
nivy řeky Morávky“.
Vodní dílo o rozloze 15 035 m2, s maximální hloubkou 3 m je situováno v poměrně
frekventované lokalitě u řeky Morávky a přitahuje pozornost stále většího počtu
místních obyvatel i dalších návštěvníku. Proto upozorňujeme občany obce Dobrá
na určitá omezení, týkající se pohybu v prostoru vodního díla.
Vstup je na vlastní nebezpečí a je zde zakázáno:
• vyvážení a skladování odpadků
• koupání
• plavba na plavidlech
• jízda na koni
• provádění rybolovu
• bruslení
Na uvedená omezení upozorňují i výstražné tabule zde umístěné.
Žádáme občany, aby s výše uvedenými skutečnostmi seznámili i své děti, které
mohou být při provozování zde zakázaných činností především ohroženy.

Nabídky
JAROMÍR CARBOL — CAJAR
Prodej zdících materiálů v bývalé cihelně v Bašce u Frýdku-Místku
0658/649 027, 0605/242762, e-mail:cajar@iol.cz

STAVÍTE?
Pak právě vám nabízíme různé materiály pro RD, chaty, garáže, průmyslové objekty:
• cihlový systém POROTHERM a CITHERM • šedý pórobeton Třebovice • stropy
hurdis, miako a TriTreg • lícové a vápenopísk. cihly • základové a škvárobetonové
tvárnice • garážová vrata NOVOFERM • cement, vápno, unimalt • suché maltové
a omítkové směsi 45PRINCE COLOR, UNIMKLT • zateplovací systém MULTITHERM •
lepenky • stavební nářadí
Provozní doba: od 1. 4. do 30. 11: pondělí—pátek 7.00—16.30, sobota 7.30—11.30;
od 1. 12 do 31. 3: pondělí—pátek 7.00—15.00, sobota 7.00—16.30
Rádi vám poradíme, proto neváhejte a navštivte nás.
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Firma JAN CARBOL,
Sokolovská 1347, Frýdek–Místek,

PÁLENICE DOBRÁ s. r.o.,
Dobrá č. p. 431, tel. č. 641 228,
0724 / 073943, 0724 / 073947

tel.č. 627527, 0602/741231.

oznamuje pěstitelům ovoce,
že počátkem září 2002 zahajuje
novou sezónu.

PLYNOFIKACE, TOPENÍ,
VODOINSTALACE
I NA SPLÁTKY BEZ RUČITELE

Neostýchejte se nás zcela nezávazně navštívit
a přesvědčit se na vlastní oči o kvalitě našeho
výrobního zařízení. Jistě oceníte, jako ostatní
naši spokojení zákazníci, naše příjemné a spolehlivé jednání a náš individuální přístup
k vám.
U nás si můžete nechat vypálit ovocný destilát
v nejlepší možné kvalitě za velmi dobrou
cenu, což umožňuje moderní technologie pálenice, sestávající z vývěvy na vysávání kvasu,
předehřívací nádoby, varného kotle o objemu
300 l a rektifikační kolony s deflegmátorem
a katalyzátorem. Zařízení splňuje nejen veškerá ustanovení zákona o lihu, ale i přísné
normy EU. Úkapy a dokapy u tohoto systému
pálení jsou odváděny přímo do jímky z výpalky, takže zákazník neplatí. Rádi vám poskytneme instrukce o přípravě kvasu.

Nabízí tyto služby — opravy, montáže
a revize plynových zařízení,práce vodoinstalaterské a topenářské
— montážní práce účtujeme s 5% daní
— dodáváme plynové kotle dle výběru
zákazníka
— dodáváme i plynové sporáky
(i kombinované), plynové ohřívače
vody, plynová podokenní topidla
— montujeme kotelny i nad 50 kW,
zásobníky na zkapalněný plyn —
PROPAN od kapacity 1,1 t až 11 t
Poradenskou službu poskytujeme zdarma.

Nabídka pro drobné pěstitele:
Pálenka z dodaného kvasu:
cena 84 Kč/1 litr 50% destilátu
(168 Kč/1 litr 100% destilátu)Pálenka
z dodaného ovoce:
cena 100 Kč/1 litr 50 % destilátu
(200 Kč/1 litr 100% destilátu)
— pouze po dohodě!
Příjem objednávek osobně v objektu
pálenice od 19. 8. 2002
ve dnech pondělí až pátek
od 7.30 do 10 a od 14 do 16 hodin.

Firma Mattys Group – Jiří Fluksa,
Příborská 12/1585 Frýdek–Místek,
tel. č. 647555, 0608 / 877165.
—
—
—
—
—
—
—

Nabízí tyto služby:
zateplování budov
zednické práce
zámkové dlažby
opravy balkonů a teras
renovace bytových jader
malířské a natěračské práce
tesařské, pokrývačské a klempířské práce.

Matka se dvěma dětmi hledá podnájem
v rodinném domku nebo bytě
Případné nabídky volejte nebo zasílejte
na mobil. č. 0732 / 763504.

Aktivní fotbalista (18 let) hledá
pronájem bytu nebo části domu v obci
Dobrá, nebo blízkém okolí.

Osamělá důchodkyně hledá podnájem
(1+1) v Dobré. Spěchá. Případné
nabídky zasílejte písemně nebo na
tel. č. 641491, 641313 — podatelna
Obecního úřadu v Dobré, dveře č. 14.

S případnými nabídkami se obracejte na
Obecní úřad v Dobré,
přímo na pana starostu Milana Stypku.

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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