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Zpravodaj

Z prací dětí výtvarného kroužku Mateřské školy v Dobré. Jedeme na výlet!

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Odpovídá starosta obce Vladimír Bonk:
Kolik peněz stál obec jarní svoz odpadu z domácností — „putovní kontejnery“?
Konečná suma dosud není známa, ale pro informaci mohu poskytnout údaje z loňského roku, kdy jsme zaplatili 52 450 Kč. Částku za jarní svoz odpadů
tvoří dvě položky. a to úhrada za uložení odpadu na Frýdecké skládce (loni jsme
za 46,54 tun odpadu zaplatili 18 276 Kč) a úhrada za odvoz kontejnerů (loni
34 175 Kč).

Občané se ptají, proč se v obci v poslední době vykácelo tolik stromů.
Je pravdou, že v minulém roce došlo ke kácení stromů na obecních pozemcích, např. kaštanu u transformátoru, řady topolů na hřišti Sparta. Obec je však
zodpovědná za škody, které by mohly tyto neošetřované dřeviny způsobit na
zdraví nebo majetku občanů. Ke všem dřevinám byli přizváni zástupci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Byl vypracován posudek a na jeho základě
bylo doporučeno kácení, které bylo po vydání rozhodnutí provedeno. V budoucnosti se uvažuje o kácení aleje lip a kaštanů u nádraží, lípy na hřišti Sparta, lípy u kostela, lípy v parku, jasanů v zahradě u mateřské školky. Je však taktéž třeba zajistit výsadbu nových dřevin, jako náhradu za dřeviny pokácené.
Jak to vypadá s vodovodem pro občany Vrchů?
V současné době se vyřizuje stavební povolení a řeší se pozemky mezi státem
a naší obcí. Stát buď své pozemky převede obci bezplatně nebo prodá.
Restaurace Obecník, kde je pěkný sál, je již delší dobu uzavřena.Víte, proč není v provozu?
To bohužel nevím.

ZVEME NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOBRÁ,
které proběhne ve středu 8. června 2005 od 17.00 hodin v budově obecního
úřadu Dobrá — obřadní síň.

ZMùNA U MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSÒ
Připomínáme, že od nového roku došlo ke změně u poplatku ze psů a to, že
se platí poplatek ze psů starších 3 měsíců (dříve 6 měsíců). Držitel psa staršího
3 měsíců je tedy povinen se dostavit na OÚ Dobrá, finanční odbor, psa přihlásit, uhradit místní poplatek 100 Kč a zakoupit pro psa známku.
Máme informace, že někteří občané svého psa nepřihlásili a místní poplatek
neplatí, případně chovají více psů, místní poplatek platí pouze za jednoho psa
a za ostatní neplatí. Je v zájmu těch, kterých se to týká, aby urychleně zjednali
nápravu, protože při zjištění porušování obecně závazné vyhlášky, např. při šetření v terénu nebo na základě podnětu jiného občana, bude místní poplatek
doměřen až do výše trojnásobku. Poplatek lze vyměřit za 3 roky zpětně a za určitých podmínek až za 10 let.

V¯MùNA ¤IDIâSK¯CH PRÒKAZÒ
Řidičské průkazy se mění na Městském úřadě ve Frýdku–Místku, ul. Palackého (Místek, přístavba budovy bývalého okresního úřadu), v úředních hodinách pondělí a středa 8.00 až 17.00 h, čtvrtek 8.00 až 15.00 h.
Termíny výměny řidičských průkazů byly stanoveny následovně. Řidičské
průkazy
vydané do 31.12.1993 je třeba vyměnit do 31. 12. 2007,
vydané do 31.12.2000 je třeba vyměnit do 31. 12. 2010,
vydané do 31.12.2003 je třeba vyměnit do 31. 12. 2013.
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V¯MùNA OBâANSK¯CH PRÒKAZÒ
Připomínáme, že 31. 12. 2005 končí platnost všech občanských průkazů vydaných před 31. 12. 1994, tedy i těch, ve kterých je uvedena doba platnosti „bez
omezení“. O vydání nového občanského průkazu je třeba požádat nejpozději
do 30. listopadu 2005. Neodkládejte vyřízení na poslední chvíli.

POVOLENKY PRÒJEZDU P¤ES MOST
Povolenky na r. 2005 se zatím nevydávají z důvodu, že stále ještě není dokončena oprava mostu přes řeku Morávku. Projíždíte-li tedy po mostě, jezděte
ohleduplně a dodržujte dopravní značení.

ZÁVùR ZJI·ËOVACÍHO ¤ÍZENÍ ZÁMùRU
„Zvýšení kapacity firmy Bohuslav Milata, provozovna Dobrá 203“.
Záměr „Zvýšení kapacity firmy Bohuslav Milata, provozovna Dobrá 203“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 10.1 Zařízení pro nakládání s ostatními
odpady s kapacitou 1000 až 30 000 t/rok, nakládání s nebezpečnými odpady
s kapacitou od 100 do 1000 t/rok, kategorie II přílohy č.1 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr, předložený oznamovatelem Bohuslavem Milatou, Dobrá 203, 739 51 Dobrá
nebude dále posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní
správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.
Celé znění závěru je vyvěšeno na úřední desce OÚ Dobrá.

PRÁVNÍ SLUÎBA PRO OBâANY
je zajištěna na 15. 6. a 29. 6. 2005 vždy od 16.00 do 18.00 hodin v budově obecního úřadu, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.

P¤IZNANÉ VE¤EJNOSPRÁVNÍ PODPORY PRO ROK 2005
Zastupitelstvo obce na březnovém jednání schválilo výši příspěvků na činnost organizací, spolků a sdružení, které působí v obci a které si o příspěvek na
letošní rok požádaly. Pro vaši informovanost přinášíme částky a pro porovnání
také výši příspěvků, které obdrželi v loňském roce.
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Název žadatele

účel

Český zahradkářský svaz
Klub seniorů
Svaz tělesně postižených
Sbor Novus — bývalá Schola
Mladí hasiči + SDH
Amatérský soubor mladých
RADOST
Myslivecké sdružení Vrchy
Český svaz včelařů
Junák

doprava
doprava, pohoštění
doprava, pohoštění
nákup části aparatury
nájem, ošacení, doprava
cestovné, bydlení, strava
na zájezdu
nákup krmiva pro zvěř
nákup léčiva
vybavení klubovny,
tábora, sportovní potřeby
rekonstrukce domu pro
matky v tísni
nájem, startovné,
dopravné
stůl na stolní tenis
nájem, sport. vybavení,
startovné
doprava, notový materiál

Nadace Betlém — ochrana
nenarozených
JUDO
TJ SOKOL — stolní tenis
TJ SOKOL — fotbal
Chrámový sbor

požadavek

Celkem :

schváleno schváleno
pro r. 2005 v r. 2004

5 000
20 000
15 500
12 000
25 000
80 000

5 000
15 000
15 000
12 000
25 000
60 000

5 000
12 000
7 500
10 000
6 000
36 000

5 000
0

5 000
0

5 000
5 000

10 000

10 000

5 000

10 000

5 000

10 000

30 000
10 000

30 000
10 000

5 000
3 000

150 000
10 000

110 000
8 000

50 000
0

382 500

310 000

154 500

NOVINKY Z POSLANECKÉ SNùMOVNY:

☞

Návrh poslanců na novelizaci zákonů o volbách do zastupitelstev obcí
a krajů posiluje možnost voličů ovlivnit pořadí kandidátů na konkrétních kandidátkách. Úprava mění možnost přednostních hlasů, na základě kterých může být kandidátovi přednostně přidělen mandát v zastupitelstvu obce a kraje z 10
% na 2 %.
Smyslem návrhu skupiny poslanců na vydání zákona o kronikách je zachovat povinnost každé obce, jak ji stanovil dosud platný zákon z r. 1920, vést
kroniku. Kromě tradiční formy kroniky ručně zapisovaných údajů za kalendářní rok do knihy s číslovanými listy návrh umožňuje vedení kroniky v elektronické podobě s následným vytištěním textu na číslované listy. Tak zůstane kronika v obci i po uzavření knihy (svazku) a uplynutí desetileté skartační lhůty
a odpadnou tak spory o předávání kronik archivům.

☞

ZMùNA ORDINAâNÍ DOBY
07. 6. 2005 úterý
08. 6. 2005 středa
10. 6. 2005 pátek
13. 6. 2005 pondělí
17. 6. 2005 pátek
20. 6. 2005 pondělí
23. 6. 2005 čtvrtek
24. 6. 2005 pátek

DS DOBRÁ — MUDr. IVA KUČEROVÁ
7.30—09.00 hodin
poradna pro kojence odpadá
14.30—16.00 hodin
9.30—12.00 hodin
9.30—11.00 hodin
9.30—12.00 hodin
9.30—11.00 hodin
7.30—09.00 hodin
9.30—12.00 hodin
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MODELÁ¤SK¯ DEN
V rámci letošních oslav 700 let obce Dobrá se po mnoha letech uskutečnění
dne 18. června 2005 Modelářský den na školním hřišti v Dobré. Celodenní akci, která bude zahájena v 9.00 hodin, připravují modeláři z Dobré za účasti hostů z Frýdku–Místku, Bašky a z Ostravy.
Diváci uvidí výsledky práce několika modelářských oborů: funkční letecké
modely, funkční modely automobilů a plastikové modely.
Modeláři z Frýdku–Místku předvedou rádiem řízené (RC) automobily závodní i terénní a zájemci si budou moci vyzkoušet řízení a jízdu s RC automobilem.
Modeláři z Dobré a z Bašky předvedou volné i RC modely letadel. K vidění budou letadla poháněná spalovacím motorem i elektromotorem.
Pro děti bude připravena soutěž s leteckými
modely. Na ploše budou vystaveny modely letadel různých kategorií a k vidění by měla být i vrcholná akrobacie RC vrtulníku a akrobacie
s upoutaným modelem letadla.
V případě nepříznivého počasí (déšť) se akce
odkládá o týden (na 25. 6. 2005).
Přijďte se pobavit. Zajištěno je i drobné občerstvení.
Srdečně zvou modeláři z Dobré
Upozornění: Prosíme rodiče, aby během akce dbali zvýšeného dohledu nad
svými ratolestmi a zamezili jejich vstupu do vyhrazeného prostoru na hřišti.
Účast všech je na vlastní nebezpečí.
Ing. Arch. Vladimír Novák

6. ROâNÍK KULEâNÍKOVÉHO TURNAJE
V sobotu 7. května 2005 v hostinci Na špici proběhlo slavnostní vyhlášení
6. ročníku kulečníkového turnaje, který se hrál od 3. ledna 2005. Letošním vítězem se stal Antonín Hrabec.
Generální sponzor: firma NOEMI — Marek Růžička a Hostinec Na špici —
Florián Carbol.
Dále patří poděkování fa Poláková, Pekařství Hlisnikovský, Řeznictví Matera,
Řeznictví Carbol’s, Potraviny Pastor, Luděk Žabenský a Ivo Janulek.
Eduard Mališ

INFORMACE P. BOHUMILA VÍCHY, FARÁ¤E
Na Prašivé bude v pondělí 13. června mše svatá v 10.00 a v 17.45 hodin.
V pátek 1. července 2005 je diecézní pouť dětí na Prašivou. Mše sv. za účasti
otce biskupa Františka Václava Lobkowice je v 10.30 hodin ve Vyšních Lhotách
— Kamenité a potom je výstup na Prašivou, kde bude program na téma „Svět
očima svatého Františka“.
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ZE STAR¯CH NOVIN O NA·Í DOBRÉ
Výlet dětí v roce 1887.
Školní výlety nebyly kdysi samozřejmostí. Přístup veřejnosti byl však k nim
nesrovnatelně vřelejší. Výletníci na Štramberk se vezli na žebřiňácích zapůjčených sedláky z obce a lidé podél cesty je nadšeně pozdravovali. S dětmi šla řada dospělých a oba učitelé. Na školní výlety se šlo demonstrativně za hlaholu
hudby a s prapory na určené místo. Toto se píše v novinách o prvním z nich,
který se stal záležitostí celoobecní, avšak nesměřoval do Štramberka, ani nikde
jinde. Šlo se na Pitříkovu zahradu, která byla v místě mateřské školy.
„Celá dědina vyběhla s žáky a na výletišti se náramně bavila. Místo bylo místními i z okolních obcí zcela přeplněno. Dítky bavily se hrou a podobnými věcmi. Když se dověděl pan burmajster (starosta), že dítky by se rády občerstvily,
daroval pro ně půl hektolitru piva, které mladým hráčům a pěvcům výborně
chutnalo. Když se hoši občerstvili, zdejší učitel cvičil s nimi vojenský tělocvik.
Mladí „vojáci“ majíce dřevěné pušky s řemeny na ramenou, execírovali asi 3/4
hodiny a dokázali, že z nich budou dobří vojínové. Vojenský tělocvik dopadl
dobře, hlavně uvážíme-li, že pan učitel nemá k cvičení řádnou místnost a musí cvičiti ve školní světnici.“
Na Prašivé kdysi.
Známý příběh o jelenu, v jehož paroží musel hrabě Oppersdorf strávit nějaký
čas přitlačen ke stromu, vyprávěla pamětnice, která jej slyšela „od stařenky
z Podlesí“. Stejně tak o „prašivých lidech“ (pohanech), jimž přičítána pohanská
surovost, odnášeli na Prašivou nemocné, prašivé. Tam je sežrala divá zvěř. Dnes
už po vlcích není ani stopy, sotva je vidět lišku.
Prašivský kostel se stal poutním nejen pro celé Těšínsko, ale i pro sousední
Slovácko, takže o hlavní pouti v neděli po sv. Antonínu konané, někdy na 8000
duší na planině prašivské se hemží. 13. června ubírají se na horu ponejvíce Frýdečané a kněžstvo z děkanství. O prašivské pouti koupí si každý zámožnější pasáček píšťalku a učí se na ni od kamaráda v hudebním umění zběhlejšího píseň:
„V tom slezském kraji, kvítek květe na prašivském kopci, to mně věřte“ na známou notu. Dospělí poutníci opět nezapomínají přispěti skrovným halířem
k udržování a opravě kostela, škodlivým povětřím mnoho trpícího, kterých milodarů kostelíček, příjmů pražádných nemaje, ku dalšímu svému trvání nevyhnutelně potřebuje.“
(Opavský týdeník 1890)
Ze staré školy (naproti kostela)
Inspektor školní vstoupil do třídy a k nemalému svému zděšení uzřel, kterak
pan učitel vede ke ctnosti a moudrosti způsobem účinným, leč nepovoleným.
K údivu od toho neustoupil a v exekuci neustal, nýbrž vyplácel dále a až když
byl konečně hotov, pravil ke řvoucímu hochovi před zkoprnělým inspektorem.
„Tak, teď jdi k mamince a řekni, cos dostal.“ Rozumí se, že inspektor neopomenul panu kolegovi důrazně připomenout, že není oprávněn žáky tělesně trestati, natož pokračovat v bití před svým nadřízeným. Ale tato výtka neučinila na
starého kantora valný dojem a když se ho rozzlobený inspektor tázal, co by dělal, kdyby si k němu přišla matka stěžovati, odsekl klidně — „vyhodil bych ji, pane inspektore.“ „Nu, a přijde-li si stěžovat otec?“ — „Ach, ten nepřijde, pane inspektore,“ vece učitel, „otec jsem já.“
(Opavský týdeník 1886.)
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Pokrok
V roce 1982 bude plyn, petrolej, olej apod. jako páchnoucí látky hozeny do
starého haraburdí a také lokomotiva se bude ukazovat jen v muzeích. Elektrická síla bude vládnouti světem. Při ní se noc změní v den. Voda a vzduch budou
podrobeny důtklivé proměně. Nikomu nenapadne je užívat „surové“ se všemi
zárodky nemocí. Vody se bude užívat jen odpařené a vzduch na celé Zeměkouli bude zahřán na 20 °C. Zima úplně vymizí z kalendáře i ze světa a na točnách
zemských se usadí člověk. Plavba místo na vodě bude se provozovati ve vzduchu a komu se nebude líbit v elektrickém voze, vsedne do balónu.
(1882.)
Moudrosti ze starověku
Thálés z Milétu změřil pyramidu pomocí hole tím, že proměřil (porovnal)
délku jejich stínů. Řekl:
Co je nejstarší — Bůh, neboť nikdy nepočal
Co je nejpěknější — Svět, neboť má v sobě vší krásu
Co je největší — Prostora, neboť do ní se vše směstná
Co je nejsilnější — Víra, neboť vše přemáhá
Co je nejrychlejší — Mysl, neboť vše probíhá
Co je nejmoudřejší — Čas, neboť vše vynalézá
Co je nejobyčejnější — Naděje, tu mají i chudáci
Co je nejnesnadnější — Poznat sám sebe
Co je nejsnadnější — Jiného napomínat.
(1876)
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

âERVEN V ZAHRADù
Výsev trávníku do nezaplevelených půd odložíme na konec května. Až do té
doby hubíme plevel. Plochu pro trávník zryjeme pokud možno již na podzim.
Řez za zelena kordonů a jiných umělých tvarů (jabloní, hrušní) začínáme při
délce letorostů 15—20 cm, většinou koncem května.
Vysazené stromky, ať na podzim, či na jaře, které do konce května (ořešák do
června) ještě vůbec nevyrašily, vyjmeme opět ze země a s čerstvě zastřiženými
kořeny ponoříme na 24 hodin do vody. Potom znovu vysadíme. Příznivě se projeví zábal kmínku do předem připravené husté kaše z jílu a rašeliny. Kaši naneseme na kmínek do síly až 2 cm a obalíme pásky z pytloviny nebo starým obvazem. Vlhko se udrží téměř týden, takže je snadné uchovat zábal stále vlhký. Takto ošetřené mladé stromky podle zkušenosti znovu vyraší. Pokud na podzim vysazené stromky vyrašily, přivážeme je nyní ke kůlům.
Okrasné tykve a kalabasy předpěstujeme koncem května jako okurky. Koncem května vysadíme na slunečné závětrné místo. Výhony necháme šplhat na
konstrukci, plotu apod. Zde plody dobře vyzrají a dlouho vydrží.
Přihnojení v hlavní době vývoje je u většiny bujných rostlin nutné. Pokud máme k dispozici čerstvý kompost, pokryjeme jím půdu mezi rostlinami a zesílíme půdní pokryv, především v užitkové zahradě. Pokud čerstvý kompost nemáme a vzrůst nás neuspokojuje, přidáme každé 2—4 týdny v granulované nebo tekuté podobě minerální plné hnojivo v dávce 20—30 g/m2. Jestliže přišly
nadzemní části rostlin do styku s hnojivem, osprchujeme je čistou vodou. Tím
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se také zároveň živiny dostanou rychleji ke kořenům. Při hnojení na list se nesmí po hnojení zalévat.
Pokojové květiny se nejlépe zotaví v létě v zahradě, vyjma choulostivých tropických rostlin, které potřebují nejen teplo, ale i vysokou vzdušnou vlhkost. Počátkem června vynesme robustnější druhy během zataženého dne na slunné
místo. Uděláme pro ně kuželovité jamky, k jejichž zhotovení se nejlépe hodí kůl
zašpičatělý jako tužka s přišroubovanou příčnou latí jako držadlem. Květináče
zamáčkneme točivým pohybem do kuželovitých jamek. Volný prostor pod nimi
zabrání tomu, aby mohly prorůst kořeny a do květináčů vniknout dešťovky. Nesmí chybět ani vláha ani výživa. Škůdce a choroby potlačíme vhodnými prostředky, neškodícími životnímu prostředí.
Květiny k řezu ze zahrady nám přinášejí dlouho radost, jestliže je řežeme ve
správnou dobu. Hvězdnice, kopretiny a ostatní hvězdnicovité stříháme nejlépe
brzy ráno po rozkvětu. Všechny ostatní jako hvozdíky, mečíky, mák, lilie, růže
atd. stříháme večer, když jsou již zčásti rozkvetlé, ale mají ještě poupata. Nepříznivé k řezu jsou horké polední hodiny. Před postavením do vody odstraníme spodní listy.
V suchém období potřebují ovocné stromy dostatečnou zálivku. Doporučuje
se v červnu až srpnu zalévat večer až v noci. Tak ušetříme v červnu a srpnu 25
% vody a v červenci dokonce 50 %. Při denním zalévání potřebujeme v každém
z těchto měsíců nejméně 30 l na čtvereční metr.
Padání ovoce. Ještě nevyvinuté plody sebereme a zničíme, čímž hubíme „červy“ pilatky apod. Spadané ovoce může infikovat místo roubování, takže kůra
odpadává (krčková hniloba) a strom hyne.
(Z knihy Dvanáct měsíců v zahradě)

DOBROTY ZE ZAHRÁDKY PRO NA·E ·KOLÁKY
Tvarohové omelety s jahodami
Potřebujeme: 125 g měkkého tvarohu, 250 g polohrubé mouky, 1/2 l mléka, 2
vejce, špetku soli, 80 g másla, 250 g jahod, 30 g cukru na posypání
Postup: V mléce rozšleháme žloutky, špetku soli a postupně smícháme s tvarohem. Potom přidáme po částech mouku a nakonec vmícháme sníh z bílků.
Na pánvi pečeme na másle silnější omelety, které po upečení ihned naplníme
jahodami, ovocným protlakem nebo džemem. Stočíme je, potřeme horkým
máslem a pocukrujeme. Podáváme teplé.
Jahodové řezy
Potřebujeme: 400 g hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 300 g hery, 2 žloutky, 2
kostky cukru rozpuštěné v 5 lžících vlažné vody; piškoty, jahody cukr nebo čokoládovou polevu.
Krém: Z 1 l mléka, 2 a 1/2 balíčku pudinkového prášku a 150 g krupicového
cukru uvaříme pudink.
Postup: Z uvedených surovin vypracujeme na vále těsto, které rozdělíme na
dvě placky. Přeneseme jednu na vymazaný a vysypaný plech, poklademe ji piškoty a jahodami, na ně nalijeme pudink a celé přikryjeme druhou plackou.
Upečeme a vychladlé pocukrujeme nebo polijeme čokoládovou polevou.
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Dortík v mikrovlnce
Potřebujeme: 1 hrnek polohrubé mouky, 1/2 balíčku prášku do pečiva, 1/2 hrnku mléka, 1/4 hrnku oleje, 1/4 hrnku pískového cukru (i méně), 1 vejce
Postup: Všechny suroviny společně zamícháme. Umělohmotnou misku vymažeme tukem a vysypeme strouhaným kokosem, nalijeme těsto a pečeme
podle výšky 8—10 minut při plném výkonu.
Tento jednoduchý moučník může mít spoustu obměn, lze ho nazdobit šlehačkou (ve spreji), plnit krémem, džemem, ovocem, tvarohem, nebo jen pocukrovat či polít čokoládou — jak je komu libo. Můžeme ho připravit, když návštěva stojí u dveří — upečen je za 10 minut!
Koláč na plech s tvarohem a jahodami
Potřebujeme: Linecké těsto: 250 g hladké mouky, 140 g tuku, 60 g moučkového cukru, 2 žloutky
Piškotové těsto: 4 vejce, kolik váží vejce, tolik pískového cukru a tolik polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 4 lžíce horké vody
Žloutky vyšleháme s cukrem a vodou, přidáme mouku smíchanou s práškem
do pečiva a nakonec vmícháme tuhý sníh z bílků.
Náplň: 500 g tvarohu, 1 vanilkový cukr, trochu mléka; čerstvé jahody
Postup: Linecké těsto vymačkáme na plech a upečeme dorůžova. Potom potřeme náplní, poklademe jahodami rozkrájenými na poloviny, přelijeme piškotovým těstem a dáme zpět do trouby, Upečeme dorůžova.
Podle Nejoblíbenějších moučníků naší rodiny z nakladatelství DONA

Nabídky
KOSMETICKÉ SLUŽBY v budově Obecního úřadu Dobrá nabízí:
hloubkové i povrchové čištění pleti ❖ masáž obličeje a dekoltu
mikromasáž očního okolí ❖ relaxační masáž ❖ úprava obočí
barvení obočí a řas ❖ depilace obličeje
Nově otevřeno každý den, pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hodin.
Mimo tuto dobu telefonické objednávky 606 223 062, 737 167 878.
Srdečně zve Mgr. Pavla Konůpková

PEDIKURA, MANIKURA, DEPILACE
Manikúra ❉ Japonská manikúra
❉ Francouzská manikúra
❉ ozdůbky, lakování
Pracovní doba: pondělí 8.00—17.00 hodin
úterý
8.00—17.00 hodin
středa 14.00—18.00 hodin
Informace na tel.č. 728 455 046.
Po domluvě je možno objednat se i mimo pracovní dobu.
Srdečně zve Soňa Lišková
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AUTOŠKOLA JISKRA, nabízí
své služby pro občany Dobré a okolí ve své učebně v Dobré
(budova obecního úřadu), vždy v úterý a čtvrtek od 14.30 do 16.15 hodin.
Informace na těchto tel.č.: 603 442 920, 608 122 522, 558 627 500.

KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ v budově Obecního úřadu Dobrá
PÁNSKÉ pondělí 7.30—17.00 hodin
středa
8.00—16.00 hodin
pátek
8.00—17.00 hodin
DÁMSKÉ úterý
7.30—16.00 hodin
čtvrtek 7.30—12.30 hodin
a to na objednávky, tel. č. 558 641 163
Zve Petra Kacířová

Jiří Fluksa — MATTYS GROUP
STŘECHY
provádíme opravy, rekonstrukce a výměny střešních krytin
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
TESAŘSKÉ PRÁCE
OBKLADAČSKÉ A DLAŽDIČSKÉ PRÁCE
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
novostavby, přestavby, obklady, dlažby
ZÁMKOVÉ DLAŽBY
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
AUTODOPRAVA VALNÍK NOSNOST 4 t DAF
Volejte: Tel./fax: 558 647 555 ❖ Mobil: 608 877 165
Příborská 12/1585, Frýdek–Místek (vedle Modré Labuti)
E–mail: mattys.group@quick.cz
www.mattysgroup.cz

FIRMA ADAMS — CAR NABÍZÍ
opravy automobilů všech značek
lakování a karosářské práce — rovnací stolice, zn. levně a kvalitně
přeprava materiálu — Ford Transit — dodávka do 2 t
Bližší dotazy na tel.č. 776 375 770, 777 632 290, 558 632 290
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druhy otvírání křídel, druhy skel, rozdělení
příček a ozdobných lišt v okně, parapetů a žaluzií vnitřních nebo venkovních včetně okamžitého ocenění v počítači ZDARMA i jen informativně zpracujeme a vytiskneme nabídku
pro Vaší případnou kontrolu u konkurence.
Zdarma Vám okenní otvory pro výrobu přeměříme. Okna a dveře z plastu prodáváme,
dle Vašeho přání montujeme a stará dřevěná
okna a sestavy vyměňujeme včetně doomítání. Dodávky z montáží celé v 5% DPH.

NABÍDKA
Plastová okna, dveře balkónové i vchodové
včetně sestav dle vašich představ. Dveře vnitřní i vchodové různých materiálů, provedení,
povrchů a prosklení. Vod. Baterie, koupel. doplňky; sprchové, masážní a parní panely, kouty a boxy si můžete nezávazné prohlédnout,
osahat a vyzkoušet vystavené vzory v nově
otevřené vzorkové prodejně na Nádražní ulici
č. p. 811 v Paskově, bývalá Barum vedle nemocnice od firmy NIBER VIKTORIA.
O kvalitě plastových oken, dveří a sestav
značka REHAU přesvědčila již Evropu, na nás
je abychom Vás přesvědčili o vysoké kvalitě
doprovodných služeb jako je praktická ukázka jak tyto výrobky vypadají, jaké užitné a
funkční vlastnosti mají. Jaká škála barevných
a technických provedení je Vám nabízená. Vše
dle vzoru nebo vzorníku. Základem je tří nebo 5komorový systém REHAU. Tvar, rozměry,

CENY DODÁVKY, MONTÁŽE NEBO
KOMPLETNÍ VÝMĚNY VÁS MILE PŘEKVAPÍ
Nenabízíme 40% slevy ale přímo velmi seriozní ceny.
Stejně tak doufáme, že Vás mile překvapíme
designem, zpracováním, modifikacemi a cenou nabízených vnitřních a venkovních dveří,
koupelnového vybavení, které zahrnuje baterie s keramickými kartušemi, hydromasážní
vanou pro dvě nebo více osob, kouty a boxy
osazené kalenými skly, parní kouty a boxy
ovládané dotykově i dálkovým ovládáním doplněné hudbou, telefonem, osvětlením, tropickým deštěm, hydromasážní vanou, masáží
zad, nohou, finskou saunou apod. Vybavení
stojí za nezávazné shlédnutí a pak je to jen na
Vašem rozhodnutí.

Ukázka cen:

800 ×1200
3kom. — 2780
5kom. — 3080

1200 ×1200
3komor. — 4560
5komor. — 5170

Informace, schůzky lze sjednat i mimo
vzorkovou prodejnu na telefonech:

1500×1200
3komorový — 5200
5komorový — 5900

558/641510, 602/796673, 603/399589
niber.viktoria@seznam.cz
janecky.jan@seznam.cz

Výklopný systém má automaticky mikroklimatizaci.
Okna bez výklopného systému cca o 300 Kč levnější.

Dobrý den.
Dovolujeme si Vás oslovit jménem realitní kanceláře NEJLEPŠÍ BYDLENÍ s.r.o.
se sídlem na ulici 28 října 268 Ostrava-Mariánské Hory 709 00.
Pomůžeme Vám radou, službou, kontaktem.
Chceme Vám být dobrými a užitečnými partnery při prodeji, pronájmu či koupi
Vaší nemovitosti.
Poskytujeme komplexní řešení v oblasti realit včetně financování a právního servisu.
Naše služba je spolehlivá a přesně podle dohody se zákazníkem, pokud možno bez čekání. O každého zákazníka projevujeme osobní zájem, snažíme se vcítit do jeho přání a
potřeb. Prosím o informace jak inzerovat ve Vašem obecním zpravodaji popřípadě.
Umístění reklamy na Vašich internetových stránkách.
S pozdravem PETR FIKÁČEK, ředitel pobočky
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Technické služby
ve Frýdku–Místku vám nabízí:
1. Provoz Veřejné osvětlení:
• pronájem montážních plošin MP 10, 12, 14, 16.
2. Provoz Zeleň:
• údržbu travnatých ploch, kosení, vyhrabání listí,
• péči o okrasné dřeviny a keře, průklesty, ořezy, kácení,
• sadové a terénní úpravy,
• zakládání nových trávníků, kultivaci ploch,
• úpravu zahrad na klíč,
• výkopy hrobů,
• pronájem mobilních WC.
3. Provoz Komunikace:
• opravy ploch asfaltovou směsí,
• výstavbu a rekonstrukci dlážděných prostranství,
• strojní výkopové práce,
• přepravu materiálů,
• geodetické práce,
• napouštění bazénů (doprava vody),
• řezání betonových, asfaltových ploch.
4. Provoz Technická správa:
• výrobu lehkých a středních zámečnických konstrukcí,
• sportovních prvků,
• stolařské, zámečnické a natěračské práce.
Pro vaši obec jsme dosud realizovali: Osázení dopravního
značení, opravy veřejného osvětlení, výrobu a instalaci
autobusových zastávek (nová komunikace Na skotni).
Neváhejte a kontaktujte nás!
Tel.: 558 431 972, 3, 5 / Fax: 558 431 195 / E-mail: info@tsfm.cz
www.tsfm.cz
NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!
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STAVEBNINY
PRODEJNA VE STARÉM MĚSTĚ U F–M
POZOR!
V měsíci červnu máte jedinečnou možnost
nakoupit v našich stavebninách tepelné, zvukové
a protipožární izolace

za jedinečné ceny!
Např. izolace RIO za 760 Kč m3

Z naší nabídky
na měsíc červen vybíráme:
Cement 25 kg
58,30
65,50 Kč

AKCE!
Barva Primalex
STANDARD
15 kg
260,60 Kč
203,50 Kč

Kč

Komínový systém Schiedel
Sleva 20% z ceníku výrobce!

Pytlovaná směs
UNIMALT 40 kg
97,60 Kč
88,70 Kč

Zdící materiály Ytong, Porotherm
Všechny ceny včetně DPH
Výrazné slevy z ceníku výrobce!

V nabídce také certifikovaný kontaktní zateplovací systém
a polystyren!
Stavíte? ekonstruujete? U nás nakoupíte za skvělé ceny!
LEKOS, spol. s r. o., Staré město u F–M, ul. Na Zbytkách
tel.: 558 632 346, mobil: 777 026 238,
e-mail: frydekmistek@lekos.cz, www.lekos.cz
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NOV¯ SERVIS a PRODEJ
LESNÍ A ZAHRADNÍ
TECHNIKY
Stanislav Navrátil st. tel.: 737 119 578
Stanislav Navrátil ml. tel.: 736 706 032

motorové pily, kfiovinofiezy, vyÏínaãe, sekaãky,
zahradní traktory — rÛzn˘ch znaãek
brou‰ení, prodej náhradních dílÛ, olejÛ, zahradnického
a lesnického sortimentu
zahradní náfiadí FISKARS vãetnû kuchyÀsk˘ch noÏÛ a pomÛcek
zakoupené v˘robky zdarma pfiivezeme k zákazníkovi,
pfiedvedeme, zauãíme obsluhu
provozovna:
·ENOV, Na Sedlácích 377 – smûr Stavebniny,
b˘val˘ DÛm Pion˘rÛ
Prodejní doba: Pondûlí—pátek 7.00 —16.00, sobota 8.00—12.00
AKCE ! SLEVY 500 —1000 Kã duben /kvûten 2005

* Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU *
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Srdečně Vás zveme do nově otevřeného

CYKLOBARU
v Dobré u Frýdku-Místku

NABÍZÍME:
✔ Příjemné posezení u stylových kamen
✔ Široký výběr kvalitních vín
✔ Velký výběr káv z různých zemí světa
✔ Výběr z velkého množství pizz a palačinek sladkých
✔ i slaných
✔ Čepované pivo Radegast, čepovaná Kofola
✔ Možnost pořádání rodinných oslav, firemních
✔ prezentací a večírků
✔ Dokonale zastřešená venkovní terasa
✔ Skvělé ceny
✔ Příjemný personál
✔ Parkovací místo pro kola i automobily zajištěno
✔ Od pondělí do pátku menu za 50 Kč!!
ZároveÀ Vás srdeãnû zveme na Country veãery, a to:
11. 6. 2005
17. 6. 2005
02. 7. 2005
09. 7. 2005
Country veãerem Vás
bude provázet hudební
skupina
Country Band
ORANGE EXPRESS!!
PROVOZNÍ DOBA
PONDùLÍ—PÁTEK OD 10.00 HOD. DO 23.00 HOD.
SOBOTA, NEDùLE OD 09.00 HOD. DO 23.00 HOD.
Tel.ã.: 777 067 386, 777 240 606
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Informační technologické
centrum v Dobré

OTEVŘENO!

VEŘEJNÝ
INTERNET
Inet Club
PC herna
Vážení občané obce Dobrá,
9. května 2005 bylo v naši Obci otevřeno Informační technologické centrum (ITC). Tato ITC vznikají v současné době po celé ČR a mají za úkol přiblížit široké veřejnosti informační technologie v podobě kurzů NPPG (národní program počítačové
gramotnosti) pod záštitou ministerstva informatiky, dále pak
v podobě veřejného internetu s PC hernou a v neposlední řadě
také Informačním systémem ISZOS s celorepublikovou působností. V oblasti veřejného internetu Vám nabízíme členství v Inet
Clubu, který Vám garantuje výhodné ceny za „brouzdání" a pro
VIP zákazníky se zlatou kartou dokonce vše zdarma. Jistě si
uvědomujete, že informace jsou nejdůležitější a nejžádanější produkt na světě, a proto si přijďte pro ty své informace k nám, jste srdečně zváni.
Dalibor Sklář – ředitel ITC
Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.– Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá

Příspěvky do příštího čísla Zpravodaje přijímáme na podatelně OÚ do 17. 6. 2005.

