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Obec Dobrá

22. dubna 2004

Zpravodaj
USNESENÍ
z 11. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 29. 3. 2004
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Ladislav Žurek (KSČM)
Ing. Richard Pastor (KDU–ČSL)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Ing. Antonín Gryžboň (KDU–ČSL)
MUDr. Jarmila Hankeová (nezávislí — SNK)
2. Kontrola úkolů
a) kontrolní výbor – stanovení odpovědnosti
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. b e r e n a v ě d o m í
stanovení odpovědnosti zúčastněných pracovníků dle předloženého materiálu
b) rozpočtový výhled — plán investičních akcí pro léta 2005—2007
2.2. b e r e n a v ě d o m í
předložený Plán investičních akcí pro léta 2005—2007
2.3. p o v ě ř u j e
radu obce zorganizovat pracovní schůzku tak, aby byl tento materiál předložen
Zastupitelstvu obce Dobrá nejpozději do 1. 9. 2004
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3. Zpráva kontrolního výboru, plán činnosti na rok 2004
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 4. jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce Dobrá ze dne 16. 2. 2004
3.2. s ch v a l u j e
plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce Dobrá pro rok 2004
4. Darování pozemku PK 1332 o výměře 77 m2
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
darování pozemku PK 1332, který je sloučen do pozemku parc.č. 193 k. ú. Dobrá
o výměře 77 m2 paní Ludmile Garnolové, bytem Dobrá č. 295
4.2. p o v ě ř u j e
starostu sepsáním a podepsáním darovací smlouvy mezi obcí Dobrá a paní Ludmilou Garnolovou, bytem Dobrá č. 295
5. záměr prodeje – darování pozemku parc. č. 1207/2, k.ú. Dobrá o výměře 59 m2
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. s o u h l a s í
se záměrem darování pozemku parc.č. 1207/2 k. ú. Dobrá o výměře 59 m2
5.2. p o v ě ř u j e
místostarostku zveřejněním záměru darování pozemku parc. č. 1207/2 k.ú. Dobrá
v souladu se zákonem o obcích
6. Žádost Základní školy Dobrá o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003
6. do fondů příspěvkové organizace
Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Dobrá
za rok 2003 do fondů příspěvkové organizace takto:
fond odměn
fond rezervní

35 762,— Kč
143 049,02 Kč

7. Žádost Mateřské školy Dobrá o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003
6. do fondů příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace mateřská škola Dobrá
za rok 2003 do fondů příspěvkové organizace takto:
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fond odměn
fond rezervní

34 900,— Kč
139 866,90 Kč

8. Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 2/2004 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Smlouva o spolupráci na plošné plynofikaci
Zastupitelstvo obce Dobrá
9.1. s ch v a l u j e
znění a obsah Smlouvy o spolupráci na plošné plynofikaci
9.2. p o v ě ř u j e
místostarostku distribucí této smlouvy občanům, kteří jsou na trase plánované
VIII. stavby plošné plynofikace a starostu podpisem těchto smluv, nejpozději do
30. 4. 2004
10. Změna územního plánu obce Dobrá č. 2
Zastupitelstvo obce Dobrá
10.1. s ch v a l u j e
dle § 84 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, dle § 26 odst. 2 a § 31 odst. 1 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu
č. 2 územního plánu obce Dobrá
10.2. v y m e z u j e
dle § 29 odst. 2 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, závaznou část změny č. 2 územního
plánu obce Dobrá, včetně veřejně prospěšných staveb, jak je vyjádřena v regulativech, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu
10.3. r o z h o d l o
dle § 23 odst.1 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 16 odst. 1 písm. c) vyhlášky
č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb., o námitkách a nesouhlasech s vyřízením námitek, které při projednávání podali dotčení vlastníci pozemků a staveb, v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu
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10.4. v y d á v á
dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 29 odst.3 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku obce, kterou se vyhlašuje závazná část změny č.2 územního plánu obce
Dobrá, dle přílohy č.3 předloženého materiálu
10.5. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu změny č. 2 územního plánu obce
Dobrá
a) s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany
a vyhodnocení všech stanovisek a připomínek, zpracované dle § 23 odst. 1 zák.
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č.4 předloženého materiálu
b)stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, vydané dle § 25 odst.1
zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů a dle § 15 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb.,
které je obsaženo v příloze č.5 předloženého materiálu
11. Rozšíření zadání změny územního plánu obce Dobrá č. 3
Zastupitelstvo obce Dobrá
11. 1. s o u h l a s í
s rozšířením zadání změny č. 3 územního plánu obce Dobrá v rozsahu:
— úpravy řešení plochy pro výstavbu rodinných domů v oblasti mezi jízdárnou
— a navrhovaným hřbitovem
— doplnění regulativů územního rozvoje a tabulky regulace funkčních zón
11.2. p o v ě ř u j e
místostarostku jednáním se zpracovatelem územně plánovací dokumentace za
účelem vypracování zadání změny č.3 územního plánu obce Dobrá
12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce Dobrá
12.1. b e r e n a v ě d o m í
obsah smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
obcí Dobrá a panem Ing. Janem Březinou, bytem Dobrá č. 27
12.2. s o u h l a s í
s obsahem smlouvy
12.3. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy
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13. Dopis města Frýdku–Místku členům zastupitelstva obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
13.1. b e r e n a v ě d o m í
dopis místostarosty Mgr. Petra Cvika starostovi obce Dobrá ze dne 10. 3. 2004
a otevřený dopis občanů obce Dobrá zastupitelstvu ze dne 5. 3. 2004, který byl podán dne 8. 3. 2004
13. 2. s ch v a l u j e
záměr používání předmětného mostu přes řeku Morávku pro omezený průjezd,
a to proobčany trvale bydlící za řekou, a pro občany trvale bydlící v místní části Skalice, zadodržení těchto zásad:
— omezený provoz pouze pro osobní vozidla do 3,5 t ve vlastnictví výše uvede— ných občanů a vozidel zdravotní záchranné služby
— instalace výškového omezení průjezdu (popř. šířkového)
— uzavření smluvního závazku města Frýdku—Místku k provádění konkrétně
— stanovených kontrol dodržování všech příslušných omezení Městskou policií
— Frýdek–Místek a sankcionování jejich porušování
13.3. u k l á d á
a) starostovi obce, před projednáním všech záležitostí stran předmětného mostu se
a) zástupci města Frýdku–Místku, tyto seznámit s těmito schválenými zásadami
b) radě obce projednat a předložit návrh příslušného místního území Skalice
a) zastupitelstvu ke schválení
13.4. m ě n í
usnesení č. 12. 2. z 9. jednání Zastupitelstva obce Dobrá ze dne 30. 12. 2003 tak,
že prodlužuje termín uzavření mostu do 30. 6. 2004 s tím, že do tohoto data projedná a vyhodnotí naplnění výše uvedených zásad
13.5. s o u h l a s í
se spolufinancováním na opravě předmětného mostu do výše 100 000 Kč z rozpočtu obce Dobrá
14. Rozpočet obce Dobrá na rok 2004
Zastupitelstvo obce Dobrá
14.1. s ch v a l u j e
předložený návrh rozpočtu na rok 2004 s příjmy a výdaji 41 228 200 Kč
15. Různé
Zastupitelstvo obce Dobrá
15.1. b e r e n a v ě d o m í
plány činností pro rok 2004 kulturní komise, sportovní komise a investiční komise.
Vladimír Bonk, starosta, v.r.
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Vážení spoluobčané,
využíváme prostor nám daný v obecním zpravodaji, abychom vás informovali o dění v naší obci.
Mnozí z vás obdrželi v posledních dnech informativní dopis, ve kterém sdělujeme občanům, že obec Dobrá má poslední možnost využít dotačního titulu
ze Státního fondu životního prostředí a to na výstavbu VIII.části plynofikace
obce Dobrá, která by měla být realizována v lokalitách „Na Podlesí“, „Ke hřbitovu“ a „Na Kamenci“ – za řekou. Celková výše dotace je 2 359 000 Kč. Proč
ovšem ta slůvka „měla by být“?
Je to jednoduché, protože vše záleží jen a pouze na vás, na občanech bydlících či vlastnících jakýkoliv objekt v daných lokalitách. Vy sami totiž rozhodnete o tom, zda tuto šanci máme využít, či ji promarníme a plyn v daných lokalitách bude kdo ví kdy ! Společně s informativním dopisem jste obdrželi
Smlouvy o spolupráci na plošné plynofikaci. Vyplněním a podepsáním této
smlouvy nám dáváte velice závazně a seriózně najevo Váš zájem o plynofikaci.
Podmínkou toho, aby se stavba skutečně realizovala, je napojení minimálně
50 % obyvatel z daných lokalit.
Jak již bylo zmíněno v informativním dopise, za platnou přípojku, se kterou
lze při Závěrečném vyúčtování akce počítat, se považuje každá přípojka opatřená plynoměrem, což již samo o sobě znamená, že majitel nemovitosti má sepsanou smlouvu o odběru plynu. Není nutné měnit systém vytápění z tuhých
paliv na plynové,z počátku stačí využívat plyn na vaření či ohřev vody. Věříme
totiž, že většina občanů dříve nebo později v souvislosti s ekologickými daněmi
opět začne uvažovat o změně vytápění a pokud bude plyn v dané lokalitě samozřejmostí, je reálný předpoklad, že využijete právě této možnosti. A nyní odpovědi na Vaše otázky:
Kdy máme uhradit částku 5 000 Kč?
Částka 5 000 Kč je výše půjčky pro obec Dobrá, kterou se zavazujete k určitému datu se na plynovodní řád napojit. V případě, že tak neučiníte, je celá
částka brána jako pokuta za porušení smlouvy. Do konce měsíce dubna shromažďujeme podepsané smlouvy abychom vyhodnotili zájem ze strany občanů.
V případě 50 % zájmu občanů, vy kteří máte zájem o plynofikaci a podepsali
jste s obcí Smlouvu o spolupráci na plošné plynofikaci a dosud jste neuhradili
poplatek ve výši 5 000 Kč budete muset takto učinit do 31. 5. 2004.
Pokud nebude zájem o plynofikaci v takové míře, aby byla stavba realizována, Vám, kteří jste již podepsali smlouvu a dokonce jste již uhradili poplatek
ve výši 5 000 Kč bude celá částka okamžitě vrácena zpět.
O celkovém výsledku sčítání budete informováni v květnovém zpravodaji.
Kolik máme času na napojení ?
Ve smlouvě o spolupráci na plošné plynofikaci je uvedeno datum 30. 9.
2005.Toto datum bylo stanoveno ještě před jednáním se Státním fondem životního prostředí a nebylo známo přesné datum požadovaného ZVA (závěrečného
vyúčtování akce), jenž bylo nakonec stanoveno na 03/2007. Pokud se zjistí zá6

jem minimálně 50 % obyvatel, bude všem rozesílán dodatek ke smlouvě, ve kterém bude jasně stanoveno datum jiné a to do 31. 10. 2006. Tedy napojit se musíte nejpozději do 31. 10. 2006.
S jakými výdaji máme počítat ?
Orientační ceny některých materiálů bez DPH pro vnitřní plynoinstalaci rodinných domů:
Ocelová trubka DN 15 - - - - - - - - - - - - - - - - 41 Kč/m
Ocelová trubka DN 20 - - - - - - - - - - - - - - - - 51 Kč/m
Ocelová trubka DN 25 - - - - - - - - - - - - - - - - 73 Kč/m
Ocelová trubka DN 32 - - - - - - - - - - - - - - - - 92 Kč/m
Ocelová trubka DN 25 izolovaná - - - - - - - - 132 Kč/m
Ocelová trubka DN 32 izolovaná - - - - - - - - 150 Kč/m
Potrubí plast PE d 32(1") - - - - - - - - - - - - - - 20 Kč/m
Potrubí plast PE d 40 (5/4") - - - - - - - - - - - - 31 Kč/m
Přechod ocel plst - - - - - - - - - - - - - - - - - - 325 Kč/kus
Kulový kohout DN 15 (1/2") - - - - - - - - - - - - 91 Kč/kus
Kulový kohout DN 20 (3/4") - - - - - - - - - - - 133 Kč/kus
Kulová kohout DN 25 (1") - - - - - - - - - - - - 182 Kč/kus
Kulový kohout DN 32 (5/4") - - - - - - - - - - - 270 Kč/kus
Přetryskování sporáku z PB na ZP - - - - - - - 350 Kč/sporák
Regulátor tlaku ZP - - - - - - - - - - - - - - - - 1 600 Kč/kus
Ocelová skříň pro HUP a plynoměr - - - - 1 500 Kč/kus
Orientační cena plynoinstalace (bez výkopu) pro vaření včetně 5% DPH:
10 000 Kč (obsahem ceny je délka vnitřní plynoinstalace DN 15—6,0 m, vnější
plynoinstalace vedená v zemi DN 25 v délce 15,0 m, regulátor tlaku, kulové kohouty, bezpečnostní plynová hadice, montáž, revize, přetryskování, projektová
dokumentace, stavební povolení a kolaudace).
Pokud máte ještě další otázky, které jsme vám nezodpověděli, kdykoliv nám
volejte na obecní úřad, tel. 558 641 491, a my vám je velice rádi zodpovíme.
Věřím, že všichni zhodnotíte své možnosti nynější či budoucí, neboť časový
prostor k napojení je skutečně dlouhý, a zcela zodpovědně přistoupíte k podepsání smlouvy. Pokud se rozhodnete nepodepsat a plyn nechtít, je třeba si uvědomit, že tato šance se také nemusí opakovat a každé pozdější urgence a žádosti budou vyřizovány pouze dle možností obecního rozpočtu. Pevně věřím,
že rozhodnutí, které učiníte bude to nejlepší. Nyní rozhodujete sami o sobě.
Alice Tancerová, místostarosta
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Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2004 — „O odpadech“
Již v minulém čísle jsem vám poskytla základní údaje o chystané vyhlášce
č. 2 /2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Dobrá na svém zasedání konaném dne 29. 3. 2004 schválilo výše zmíněnou vyhlášku, kterou se pro Vás mění následující:
Výše poplatku je 370 Kč, pro děti do 15 let a osoby starší 80 let včetně je stanovena výše poplatku na 185 Kč.
Vzhledem k tomu, že vyhláška nabývá účinnosti až dnem 1. 5. 2004, budeme
letos hradit poplatek tak trochu složitěji, poněvadž od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004
platí ještě výše poplatku z loňského roku, tj poměrná část z částky 320 a 160 Kč,
a od 1. 5. 2204 do 31. 12. 2004 poměrnou část z 370 a 185 Kč podle kategorie.
Skutečné částky budou tedy následující:
Výše poplatku pro osoby straší 15 let - - 354 Kč
Děti do 15 let - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 177 Kč
Osoby starší 80 let včetně - - - - - - - - - - 230 Kč
Poplatek se v letošním roce hradí jednorázově, nejpozději do 30. srpna 2004.
Alice Tancerová, místostarosta

Podle § 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení) zveřejňujeme
záměr darování pozemku parc. č. 1207/2, k. ú. Dobrá o výměře 59 m2
Na základě usnesení zastupitelstva obce Dobrá č. 5. 1. z 11. jednání konaného
dne 29. 3. 2004 zveřejňujeme záměr darování pozemku parc. č. 1207/2 k. ú.
Dobrá o výměře 59 m2 .
Bližší informace, včetně situační mapy, zjistíte na vývěsce Obecního úřadu
v Dobré, popřípadě telefonicky u místostarostky obce paní Tancerové na tel.
č. 558 641 491.
Své písemné nabídky zasílejte na adresu:
Obecní úřad Dobrá, Dobrá 230, 739 51

Srdeãnû Vás zveme na tradiãní pouÈ v Dobré
v sobotu a neděli 24. a 25. dubna 2004
V sobotu, na svátek sv. Jiří, patrona našeho kostela, se poutníci mohou zúčastnit bohoslužeb v 7.30 a 9.00 hod., v neděli jsou bohoslužby v 7.30, 9.00
a 11.00 hod.
V předvečer pouti v sobotu 24. 4. 2004 ve 21.30 hodin pořádá pan Silvestr Hanák slavnostní večerní ohňostroj, který bude odpálen z travnaté plochy za Základní školou Dobrá.
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Zmûna zákona o rybáfiství
Dne 10. února 2004 byl schválen zákon č. 99/2004 Sb., (zákon o rybářství),
který nabyl účinnosti dne 1. dubna 2004, a kterým dochází mimo jiné ke změně
ve vydávání rybářských lístků. Podle výše uvedeného zákona vydává a odebírá
rybářské lístky obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pro obec Dobrá je to
Městský úřad Frýdek–Místek, odbor životního prostředí a zemědělství, paní Kozelská, 4. patro, kancelář č. 421, ul. Palackého 115, Místek.

Informace o sluÏbû právní porady pro obãany obce
Od 1. března 2004 je zřízená služba právní porady advokátem pro občany
obce Dobrá. Právník Mgr. Pavel Szkandera bude poskytovat právní poradu co
druhou středu (tj. 28. 4., 12. 5., 26. 5. 2004…) od 16 do 18 hodin, v budově Obecního úřadu v Dobré, 2. poschodí, zasedací místnost.

DOVOLTE, ABYCHOM VÁM P¤EDSTAVILI
ZÁKLADNÍ ·KOLU DOBRÁ:
Naše základní škola se ve výchovném a vzdělávacím procesu zaměřuje zejména na všestranný, harmonický rozvoj osobnosti žáka a na akceptování individuálních vývojových odlišností dětí.
V současné době hledáme další možnosti, jak uspokojit zájmy žáků ve školní
i mimoškolní činnosti. Snažíme se využívat všech dobrých nápadů a připomínek nejen ze strany školy, ale i veřejnosti. Na škole pracuje kvalitní tým pedagogů, kteří chtějí dát dětem do vínku základní vědomosti, dovednosti a vychovat z nich zodpovědné občany.
Pořádáme mnoho kroužků, kde mají žáci možnost uplatnit své schopnosti
a dobře využít svůj volný čas. Řada těchto kroužků je sportovně zaměřena,
takže žáci bohatě využívají nově zrekonstruovanou tělocvičnu, na kterou jsme
získali finanční podporu z Občanské volby Plzeňského Prazdroje.
NOVINKY, KTERÉ NÁS ČEKAJÍ
Pokud se rodiče rozhodnou dát dítě do naší základní školy, mohou v brzké
době ocenit v našem regionu zatím ojedinělé výukové metody. Ještě v tomto
roce totiž proběhne na naší škole realizace dvou učeben:
Multimediální učebna pro výuku zeměpisu a dějepisu
Ještě v tomto školním roce bude učebna vybavena moderní technikou, která
obohatí výuku dějepisu a zeměpisu na naší škole. Do učebny bude nainstalován multimediální počítač, dataprojektor s projekčním plátnem a ozvučení.
Tato zařízení umožní velkoplošnou projekci počítačových programů, internetových stránek se zeměpisnou a dějepisnou tematikou, CD–ROMů, videopořadů a DVD filmů. Žáci a učitelé tak budou moci využívat nejnovější informační
zdroje a vyučování se stane názornějším a zajímavějším.
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Jazyková učebna angličtiny:
Jejím specifikem bude moderní zařízení pro 22 žáků. Každý z nich bude mít
u svého pracoviště sluchátka s mikrofonem. Učitel se bude moci od své katedry
zaměřit na každého žáka individuálně a diskrétně. Počítačová technika zaručí
kvalitu zvuku. Žáci budou nuceni vyvinout více soustředění na slyšený projev,
aby byli schopni reagovat na otázky a úkoly spojené s poslechem. Vybavení
třídy doplní i nová keramická tabule. Věříme, že touto učební metodou zvýšíme
zájem o výuku cizích jazyků s důrazem na kvalitní výslovnost a komunikaci.
TRADICE — Projekt Občan
Od školního roku 1998/99 se různé třídní kolektivy ZŠ Dobrá zapojují do
práce na Projektu Občan. V rámci tohoto projektu se děti učí nejen kriticky vnímat problémy kolem nás, ale snaží se i hledat cestu k nápravě.
Na jednotlivých problémech pracují žáci celý školní rok a svou práci pak
předvedou veřejnosti na školní a regionální prezentaci. Třikrát se zúčastnili i celorepublikového slyšení v Praze, které zaštítila jednou Kancelář prezidenta republiky a jednou Senát ČR.
V letošním školním roce 2003/04 pracují žákovské kolektivy 6. a 8. ročníků na
projektech s tímto zaměřením:
My a životní prostředí kolem nás (třída 6. C, pod vedením koordinátorek Projektu Občan Mgr. Anny Bůžkové a Mgr. Květoslavy Lyskové),
Týraná zvířata (třída 8. A, pod vedením Mgr. Jany Ciché a Mgr. Radky Otipkové),
Život handicapovaných občanů (třída 8. C, pod vedením Mgr. Michaely Kuboňové, Mgr. Radany Gurecké a Mgr. Jiřího Nohla).
Školní prezentace proběhne 27. 4. 2004 v tělocvičně ZŠ Dobrá. Tímto bychom
chtěli pozvat všechny obecní zastupitele i širokou veřejnost obce Dobrá.
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
Žáci úspěšně reprezentují naši školu v řadě různých soutěží a dosahují výsledků, z nichž alespoň některé bychom chtěli vyzdvihnout.
Výborně si vedou naši volejbalisté, kteří získali 1. místo v okresním přeboru
a postupují v příštím roce do krajského kola.
Skvělého úspěchu dosáhl žák 7. B Petr Danys. Vyhrál okresní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY a v krajském kole v Opavě obsadil krásné 6. místo.
Výrazným úspěchem bylo 3. místo Lukáše Gurníka z 9. A v soutěži anglického
jazyka ENJOY YOUR ENGLISH.
V letošním roce se zúročila práce žáků v matematických třídách, kteří zastupují školu v nejrůznějších soutěžích a dosahují pěkných výsledků. V okresním
kole PYTHAGORIÁDY obsadil Radim Sojka ze 7. A 1. místo a v matematické
olympiádě se v okresním kole na 1. místě opět objevila naše škola. Žákyně 6. A
Iveta Foltýnová s velkým náskokem předběhla i studenty z víceletých gymnázií.
Bohužel v současné době sledujeme klesající zájem dětí o výuku matematiky,
kterou žáci vnímají jako náročný předmět, a proto z důvodu malého počtu zájemců nebude v příštím školním roce matematická třída v 6. ročníku otevřena.
Mgr. Radka Otipková
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Informace PâR o bezpeãnostní situaci v obci Dobrá
za 1. čtvrtletí 2004
V prvním čtvrtletí letošního roku došlo v obci Dobrá k spáchání jedenácti
trestných činů šetřených zdejším obvodním oddělením policie České republiky
a to ke krádežím vloupáním z rodinného domku, osobního vozidla, nákladního
vozidla, kolovny obytného domu, rekreační chalupy a chaty, objektu VÚHŽ, pohostinského zařízení Kačabar, ve dvou případech se jednalo o trestný čin ublížení na zdraví fyzickým napadením, dále došlo k zpronevěře dvou kusů počítačů a rovněž byl prošetřován případ nálezu mrtvoly.
Byli zadrženi pachatelé vloupání do rekreační chalupy a chaty, vloupání do
nákladního vozidla, krádeže hliníkových bočnic vozidla AVIA, hliníkových plechů z VÚHŽ, krádeže vloupáním do Kačabaru, byli ztotožnění pachatelé fyzických napadení a zpronevěry počítačů, proti všem je v současné době vedeno
trestní řízení.
Bylo oznámeno 20 přestupků, kdy se jednalo o 12 krádeží a to v pěti případech benzínu, státních poznávacích značek z vozidla, peněženky z prodejny
kožešnictví, plastových beden s prázdnými láhvemi od večerky Pastor, jízdního
kola, potravin z prodejny Romanidis, kabelky z WC na benzínové čerpací stanici JET, mobilního telefonu v základní škole, poškození vozidla, buněk, rodinného domku, došlo dále k jednomu slovnímu a dvěma fyzickým napadením, řízení vozidla bez oprávnění a byla dodána jedna osoba do protialkoholní záchytné stanice.
V prvním čtvrtletí došlo v obci Dobrá na sledovaných komunikacích k 11
dopravním nehodám, s jedním těžkým zraněním a hmotnou škodou ve výši
3 620 000 Kč.
Informace o organizaci a úkolech obvodního oddělení.

Policie České republiky tvoří útvary s působností na celém území České republiky a útvary s územně vymezenou působností. V policii působí jako základní článek služba pořádkové policie, dále pak další služby a to kriminální policie a vyšetřování, dopravní policie, správních činností, ochranná služba, cizinecké a pohraniční policie, rychlého nasazení, železniční policie a letecká
služba.
Základním výkonným organizačním článkem pořádkové policie jsou obvodní
a místní oddělení s územně vymezenou působností. K plnění úkolů těchto výkonných článků jsou dále zřízeny poříční oddělení, oddělení hlídkové služby,
pohotovostní pořádkový odbor, oddělení jízdní policie, oddělení METRO, vězeňsko eskortní oddělení, zásahová jednotka, stálá pořádková jednotka, mohou
být zřízeny případně další, vyžaduje-li to bezpečnostní situace.
Zdejší obvodní oddělení Policie české republiky je základní výkonný organizační článek služby pořádkové policie s územně vymezenou působností a jeho
služební obvod tvoří celkem 16 obcí (Dobrá, Sedliště, Bruzovice, Kaňovice,
Horní Bludovice, Soběšovice, Žermanice, Lučina, Dolní Domaslavice, Horní
Domaslavice, Vojkovice, Dobratice, Nošovice, Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty, Pazderná) a plní zejména tyto úkoly:
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— chrání bezpečnost osob a majetku
— spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen činí opat— ření k jeho obnovení
— vede boj proti terorismu
— odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele
— koná vyšetřování o trestných činech
— zajišťuje ochranu ústavních činitelů České republiky a bezpečnost chráně— ných osob
— zajišťuje ochranu objektů zvláštního významu
— dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při
— jeho řízení
— odhaluje přestupky
— projednává přestupky, pokud tak stanoví zvláštní zákon
— vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů
— vyhlašuje celostátní pátrání, přitom je oprávněno zveřejňovat údaje ne— zbytné k identifikaci hledaných osob
— na základě vyrozumění vězeňské služby provádí úkoly v souvislosti s bez— prostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo
— z výkonu trestu odnětí svobody
— zadržuje svěřence s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochran— nou výchovou, kteří jsou na útěku, a spolupůsobí při jejich vyhledávání
— spolupůsobí se na fyzické ochraně jaderného materiálu při jejich přepravě
— kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provo— zem vozidla
— plní též úkoly státní správy na úsecích zbraní a střeliva, hlášení a evidence
— pobytu občanů, občanských průkazech apod.
— plní rovněž úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného po— řádku, které jsou uloženy příslušnými orgány obcí.
Za obvodní oddělení Policie ČR Dobrá kpt. Bc. Radan Filip

ZMùNA ordinaãní doby
Dětské středisko Dobrá, MUDr. Iva Kučerová
23. 4. 2004 pátek 9.30—12.00 hodin
Od 27. 4. 2004 do 14. 5. 2004:
Pondělí, úterý, pátek - - - - 7.30—11.00 hodin
Středa - - - - - - - - - - - - - 13.00—15.30 hodin
Čtvrtek - - - - - - - - - - - - - 7.30—09.00 hodin
17. 5. 2004 v pondělí 7.30—9.00 hodin
Ordinace obvodního lékaře MUDr. Petra Moravce
5. 5. 2004 7.30—12.00 hod ordinace ve Vojkovicích.
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Základní organizace KSČM Dobrá pořádá v sobotu 1. května 2004 v 15 hodin
na zahradě „Pivnice u Pantlíka“

OSLAVU SVÁTKU PRÁCE
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v místnostech pivnice. K poslechu i tanci bude hrát dětský orchestr RADOST, pod vedením pana Hradílka.
Během pořadu vystoupí zástupce poslanecké sněmovny.
Občerstvení je zajištěno, vstupné dobrovolné. Zveme občany k hojné účasti

Pozvání
Srdečně zveme všechny milovníky hezkých písniček na koncert skupiny
MORGANA a přátelé, který se uskuteční dne 14. 5. 2004 v 17.00 hodin v restauraci „Obecník“.
Přijďte si zazpívat a prožít podvečer plný dobré nálady.
Kulturní komise rady obce Dobrá

Podûkování
ADRA děkuje všem ochotným dárcům za peněžité dary, které byly určeny
pro oběti přírodních katastrof, válek apod. Celková částka, která byla vybrána
v Dobré, Nošovicích a Pazderné činila 17 574 Kč.
Za pomoc při realizaci sbírky patří také veliký dík Obecnímu úřadu Dobrá.
Za ADRU paní Zdeňka Sikorová, koordinátor akce
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace v Dobré,

si dovoluje touto formou upřímně poděkovat OÚ a všem sponzorům, kteří
nám v hojné míře přispěli jak na pohoštění, tak i do tomboly a to při příležitosti
výroční členské schůze, kterou jsme pořádali 24.3.2004 v pohostinství „na
Špici“.
Za přispění firem: F. Carbola, S. Hranické a S. Polákové bylo naši 92členné organizaci umožněno příjemné posezení, pobavení a pohoštění v lidovém prostředí.
Do tomboly nám přispěli: Řeznictví a uzenářství pana Z.Carbola a pana J.Matery. Potraviny: S. Romanidis, J. Pastor, I. Tichavská, E. Bijasová, LM obuv E.
Mojžíškové a obuv J. Šulíkové.
Dále na nás nezapomněli: J. Březinová, M. Goszyková, M. Dužíková,
RNDr. V. Růžičková, F. Carbol, vedoucí Kačabaru P. Blokša, pivnice „u Pantlíka“ Ing. M. Slánský, bistro p. Klimka, železářství p. Byrtuse, pivovar Radegast
Nošovice, Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice a také naše vietnamská spoluobčanka Hanka. Bezplatné zhotovení pozvánek na naše akce nám vždy pravidelně zajišťuje Z. Černoch. O dobrou náladu se poctivě stará F. Biolek a jeho
oblíbená harmonika.
Náš svaz si moc váží a cení OÚ v Dobré, všech podnikatelů v naší obci i sponzorů z Nošovic, kteří bez váhání a s velkou ochotou na naše aktivity přispívají.
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Obdivuhodné je, že jsme poslední prosebníci v řadě po období večírků a plesů.
Všem výše jmenovaným patří ještě jednou poděkování a velká prosba, aby nám
zachovali dosavadní přízeň a nezapomněli na tělesně postižené i v příštích létech. Děkujeme také Vám milí členové, kteří jste do tomboly přispěli, udělali si
čas a připravili mnoho pěkných cen. Tombola přinesla potěšení Vám, co jste vyhráli i nám, co jsme dárky připravovali a zajišťovali.
Poděkování si také zaslouží celý výbor svazu, který pro nás všechny akce zajišťuje a připravuje. Výbor děkuje A. Nitrové, i když není členkou výboru při zajišťování sponzorů a smažení vaječiny.
Když mi dovolíte, ráda bych závěrem připomněla moudrou radu: „chovejme
se k jiným tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám“.
Eliška Biolková

JUDO DOBRÁ NOVINKY
tel: 605 513 429, e–mail:judoskpova@tiscali.cz , www.judoskpfmunas.cz
Mistrovství policie České republiky — České Budějovice 17. 3. 2004
titul mistryně ve váze do 78 kg získala Pavla Prőllová
3. ročník Mezinárodního turnaje „Pohár Regionu Beskydy“ uspořádal náš
klub 6. března v prostorách sportovní haly Střední integrované školy ve
Frýdku–Místku. Turnaj se setkal s nebývalým zájmem mladých sportovců z Moravy, Polska a Slovenska. Celkem se soutěže zúčastnilo 320 závodníků z 27
klubů. Závodilo se ve všech mládežnických kategoriích. V silné konkurenci
jsme vybojovali 1. místo v soutěži klubů. Druhé místo patří Polákům, kteří byli
počtem 52 účastníků nejsilnější výpravou. Na třetím místě skončili judisté Baníku Karviná. K celkovému vítězství klubu výrazně přispěli děvčata a chlapci ze
školní základny v Dobré: 1. místo Nikola a Michaela Kesovy, Monika Foltysová,
2. místo Martina Lišková,
3. místo Ester Vilčková a Kateřina Malchárková, 4. místo Filip Syřínek, 5. místo
Lukáš Kocián, Filip Bařina a Michal Špok.
Mistrovství ČR juniorek Most 6. března 2004 — 4. místo Lucie Blehová — 78
kg (Dobrá)
Krajský přebor dorostenek 20. března — 1. místo Kateřina Malchárková,
2. Monika Foltysová — 52 kg, 2. Martina Lišková — 57 kg. Kateřina Malchárková
a Martina Lišková byly oddílem nominovány na Mistrovství ČR, které proběhne
v Jičíně.
LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE 19. 7. až 30. 7. 2004
HORNÍ TOŠANOVICE — Myslivecká chata + stanový tábor
KONDIČNÍ PŘÍPRAVA, CYKLISTIKA, TURISTIKA, SEBEOBRANA, RUKODĚLNÉ PRÁCE,OLYMPIÁDA STEZKA ODVAHY,SOUTĚŽE A HRY, KOUPÁNÍ,
RELAXACE, KARNEVAL, TÁBORÁK, UKÁZKOVÝ VEČER BOJOVÝCH UMĚNÍ
A DALŠÍ ZAJÍMAVÝ PROGRAM.
CENA ZA POBYT 2280 Kč (sourozenci — sleva 2180 Kč), na jeden týden 1140 Kč.
Přihlášky: ZŠ Dobrá, ZŠ Nošovice. Počet účastníků je omezen kapacitou
ubytování.
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Úspěšný oddíl juda, který je součástí Sportovního klubu policie v Ostravě přijímá neustále nové členy z řad školní mládeže. Pod vedením jedné z nejlepších
Českých trenérek, třináctinásobné mistryně ČR a dvojnásobné mistryně Evropy
Pavly Prőllové, se dostane skvělé péče i těm, kteří mají nějaké to kilo nad váhu.
Jestli máte chuť a dostatek vůle být nejlepší, přijďte některé úterý nebo čtvrtek
od 16.30—18.45 do tělocvičny základní školy v Dobré.
Hledáme sponzora — Do budoucna máme v úmyslu dosáhnout ještě výraznějších úspěchů. Máme k tomu téměř všechny potřebné předpoklady. Jediné,
co nám stále schází, je lepší finanční a materiální zázemí. Proto neustále hledáme sponzory, kteří by chtěli prezentovat své jméno prostřednictvím našich
výsledků. Poměrně často se o nás píše v regionálním tisku. Ročně pořádáme
nejméně tři mezinárodní turnaje s účastí cca 800 závodníků. Nejvýznamnější
z nich, Pohár Regionu Beskydy, byl uveden ve zpravodajství České televize. Nejde nám pouze o získání finančních prostředků na zajištění rozsáhlejší činnosti.
Pomohla by nám i pomoc materiální, která by pro firmu byla nákladovou položkou, např. bezplatný pronájem kopírky na turnaje, zakoupení a potisk oddílových mikin nebo teplák.souprav, nákup tatami jako podlahové krytiny, bezplatný pronájem firemního vozidla pro zajištění přepravy na turnaje. Případnému sponzorovi jsme připraveni vyjít vstříc všemi dostupnými způsoby.
U významnějšího sponzora jsme ochotni nést v oficiálním názvu oddílu
i jeho jméno. Budeme vděční za každou byť sebemenší pomoc.
Předseda oddílu: Luděk Kubíček

Noc s Andersenem
Stejně jako vloni jsme se zúčastnili akce Noc s Andersenem. Letos (2. 4. 2004)
nás ovšem v knihovně spalo 16 dětí a 2 knihovnice. Tématem noci byli indiáni,
proto si děti měly s sebou přinést indiánský kostým.
Na úvod jsme vyráběli korálky z těstovin, které jsme navlékali na kůži. Potom
přišla na řadu výroba indiánského maskota z ruliček papíru. Po večeři, kterou
nám opět sponzorovala firma Romanidisových a Polákových k nám zavítal pan
lesník a myslivec v jedné osobě Dan Hendrych, který nám vyprávěl o lese a zvířátkách a na ukázku nám přinesl paroží z jelena.
Potom děti musely zdolat stezku odvahy, na jejímž konci museli přinést obrázek zvířátka, který museli vybarvit a něco nám o něm povyprávět. Za odměnu
dostali všichni kartičku s bobříkem odvahy a taky sladkosti.
V knihovně jsme potom házeli šipkami na terč a největším úspěchem bylo
uzdravení nemocné indiánské babky, která musela vypít lektvary, které jí děti
umíchaly z různých bylin.
Do spacáku jsme ulehli o půlnoci, ale ti, kterým se nechtělo spát se mohli dívat na pohádku Hledá se Nemo, kterou nám promítl na plátno Dan Frömmel z
firmy Autocont.
Většina dětí usínala až po skončení filmu, což bylo kolem 2 hodiny ranní.
Ráno jsme vstávali v 7 hod. a po ustlání svých lůžek nás čekala dobrá snídaněšátečky z pekárny Hranických a čaj.
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Děti na památku na tuto noc dostaly certifikát se svým jménem a nálepku
loga Noc s Andersenem.
Děkujeme všem sponzorům a doufáme, že se dětem Noc s Andersenem líbila
a příští rok ji budeme moci opět zopakovat.
Vedoucí knihovny Dagmar Španihelová

Obecnû závazná vyhlá‰ka obce Dobrá ã. 2/2004
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání konaném dne 29. 3. 2004
usneslo vydat podle ustanovení § 15 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a §
84 odst. 2 i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Správce poplatku
Správu poplatku vykonává Obecní úřad Dobrá (dále jen „správce poplatku“)
a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví
jinak.
Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození
osob, které poplatek odvádějí
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
Čl. 3
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí
370 Kč a je tvořena :
a) z částky 201 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 169 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
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nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady činily 169 Kč a byly rozúčtovány takto :
— svoz 95 Kč
— sběr 74 Kč
2. Sazba poplatku pro děti do 15 let včetně činí 50 % sumy dle bodu (1)
3. Sazba poplatku pro občany obce Dobrá nad 80 let včetně činí 50% sumy dle
bodu ( 1 )
4. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí
370 Kč a je tvořena:
a) z částky 201 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 169 Kč za kalendářní rok
5. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby,
která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního
roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 4
Splatnost
Poplatek je splatný v jedné splátce a to nejpozději do 30. srpna roku 2004.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu
v obci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
2. Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící individuální rekreaci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy tato změna nastala.
Čl. 6
Sankce
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím
povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle
ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 7
Lhůty pro vyměření
1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací ( poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od
konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost
vznikla.
2. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/ 1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 8
Snížení a prominutí poplatku
1. Správce poplatku může na základě písemné žádosti poplatníka v jednotlivých řádně zdůvodnitelných případech poplatek snížit nebo prominout, a to
z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti dle § 16 zákona č. 565/1990 Sb,
o místních poplatcích v platném znění.
2. Poplatek může být snížen nebo může být prominut u osoby , která se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržuje déle než 9 měsíců v zahraničí.
O počátku a ukončení pobytu v zahraničí jsou tyto osoby povinny předložit
správci poplatku příslušný doklad ( např. potvrzení zahraničního nebo tuzemského zaměstnavatele, případně potvrzení zahraniční nebo tuzemské školy,
a to v souladu se zvláštním právním předpisem )/1/.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ze dne 27. 1. 2003.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2004
Vladimír Bonk, starosta
Alice Tancerová, místostarosta
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Nabídky
Nabídka pro klienty.
Pojištění staveb, domácností
— trvale i rekreačně obydlených
Pojištění odpovědnosti za škody
v běžném životě
Pojištění odpovědnosti při výkonu
zaměstnání
Pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla
Pojištění havarijní
Úrazové pojištění
Finanční poradenství Všeobecné
stavební spořitelny
Komerční banky
(sjednávání smluv, informační
servis)
Dana Harendarčíková, 724 070 197
(8—12 hod. firma Pumpa — servis
Hnojník)

KAMENICTVÍ
Kubiczek & syn
Provádí veškeré kamenické práce
z přírodního materiálu

ŽULA — MRAMOR — PÍSKOVEC
výrobky z terasa
a UMĚLÉHO PÍSKU
schody, dlažby, obklady, ploty,
balustrády, altánky, fontány, vázy
nebo atypické výrobky, pracovní
a parapetní desky, krby

vše na zakázku

Kontakt: 602 524 989,
602 715 794, 776 054 577

Firma KYNCL přijímá objednávky na rozkrmená krůťata, kanadská,
širokoprsá, stáří 7 týdnů,
cena 170 Kč/kus.
Rozvoz a prodej ve středu 5. května 2004 v Dobré, parkoviště
u kostela ve 14.00 hodin.
Objednávky přijímá a informace podá paní Hadaščoková
tel. 558 641 780, mobil 604 382 505

Nabízíme k pronájmu zařízenou prodejnu smíšeného zboží
v Dobré č. p. 325, v části U Špice.
Informace v prodejně nebo na čísle 558 439473 pouze v odpoledních hodinách.

Prodám pozemek v Dobré, 1798 m2 v zahrádkářské kolonii.
Cena 150 Kč/m2.
Informace na tel. č. 724 069 939
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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
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