
O b e c n í  ú ř a d  D o b r á Dobrá 7. března 2002
www.dobra.cz

OBùÎNÍK â. 2
1. Jednání Zastupitelstva obce Dobrá

proběhne v pondělí 18. března v 17 hodin v obřadní síni Obecního úřadu v Dobré.

1. Úvod — přivítání členů ZO a veřejnosti
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele jednání
3. Kontrola usnesení
4. Výjimky z územního plánu obce
5. Záměr odprodeje pozemku v majetku obce (poz. parc. č. 12/2)
6. Záměr směny pozemků (poz. parc. č. 28/2 — obecní v. poz. parc. č. 242/6 —

p. ing. Varcop
7. Záměr odprodeje plynového zařízení
8. Zpráva auditora k hospodaření obce za rok 2001 a projednání závěrečného účtu

obce za tento rok
9. Návrh rozpočtu obce na rok 2002

10. Návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2002—2005
11. Přísedící okresního soudu
12. Projekt „Koncepce odkanalizování obcí SOPM“ (fond ISPA)
13. Různé

2. Zásady v˘stavby inÏen˘rsk˘ch sítí v lokalitách urãen˘ch
k v˘stavbû rodinn˘ch domÛ v k. ú. Dobrá 

Tyto zásady se vztahují k zasíťování lokalit se zástavbou více rodinných domů
nebo o zasíťování doplnění stávající rozptýlené zástavby rodinnými domy. Daná lo-
kalita nebo zástavba musí být začleněná do územního plánu k výstavbě rodinných
domů. Zasíťování je rozlišeno na základní, jejichž součástí je výstavba zpevněné
komunikace, vodovodního řádu a hlavního rozvodu elektrické energie a rozšířené,
jejichž obsahem je osvětlení, telefonní sítě, kanalizační a plynovodní řád. Případný
rozsah, finanční a časové plnění zasíťování dané lokality bude schvalovat zastupi-
telstvo obce na základě vyjádření rady obce. Takovéto vyjádření bude provedeno ve
vazbě na podklady dodané stavebníkem a posouzení možného zasíťování dané lo-
kality nebo doplnění stávající rozptýlené zástavby, a to při vědomí stanoviska a do-
poručení investiční komise a finančního výboru jak zmíněno dále v textu. 

Pro tyto zásady je uvažováno se třemi variantami zasíťování, přičemž první va-
rianta se vztahuje rovněž na stávající rodinné domy. 
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1. V případě, že daná lokalita, jejichž majitelem je právnická nebo fyzická osoba
se nachází ve stávající zástavbě nebo se jedná o doplnění stávající rozptýlené zá-
stavby, kde zasíťování bude možno provést formou přípojek a sjezdů a žadatelem
o připojení je majitel stávajícího rodinného domu bude toto dodatečné napojení
hrazeno stavitelem v celé výši. 

2. V případě, že daná lokalita, jejichž majitelem je právnická nebo fyz. osoba, se
nachází mimo stávající zástavbu, a nebo sice ve stávající zástavbě, ale zasíťování
nelze řešit formou přípojek, pak jakékoliv takovéto náklady (ať již na dobudování
napojení příslušné části řádu tak i přípojky) hradí stavebník. 

3. V případě, že zasíťování dané lokality, která je ve vlastnictví obce, a je určená
k výstavbě rodinných domů, nachází se mimo nebo ve stávající zástavbě a zasíťo-
vání nelze řešit formou přípojek, ale hlavními řády bude náklady na zřízení hlav-
ních řádů hradit obec. Případná prodejní cena za 1 m2 pro zasíťovaný pozemek
bude stanovená z z ceny obvyklé v dané lokalitě bez zasíťování, která bude navý-
šena o náklady na zasíťování. Náklady na zasíťování budou snížené o případné do-
tace pro obec poskytnuté na danou lokalitu. Toto snížení bude nárokovatelné až po
skutečném plnění této dotace. Snížení o dotace nelze nárokovat u pozemků, jejichž
vlastníkem bude právnická osoba. 

V případě dle bodu 2 těchto zásad, kdy by obec byla požádána majitelem o spo-
lufinancování nákladů na zřízení hlavních řádů, přípojek a komunikací, bude po-
skytováno následovně. 

Žádost podaná žadatelem–stavebníkem bude posouzena investiční komisí a fi-
nančním výborem i s ohledem na skutečnost, zda se jedná o zasíťování základní či
rozšířené, které doporučí nebo nedoporučí příslušným orgánům obce reflektovat
takovouto žádost a doporučí případnou výši investičních nákladů obce a příspěvku
žadatele. Žadatel bude přispěvatelem na úhradu nákladů s danou investici spoje-
ných. V těchto případech bude investorem vždy obec. Takovýto případný postup
obce není ze strany žadatele žadatele nárokovatelný, a je zcela v kompetenci rady
obce, zda takto bude u konkrétní žádosti postupováno či nikoliv. Rozsah, finanční
a časové parametry tohoto případného postupu budou smluvně upraveny ve
smlouvě o spolufinancování mezi obcí — investorem a žádajícím stavebníkem –
spolufinancující osobou, a tato smlouva bude předmětem schvalování zastupitel-
stvem obce na návrh rady obce spolu se schválením případného příslušného roz-
počtového opatření. ZO může svým usnesením rozhodnout, že i přes doporučení
rady obce o tomto postupu spolu s konkrétním návrhem zmíněné smlouvy nebude
obec na danou žádost reflektovat. 

Tyto zásady nabývají platnosti dne 1. ledna 2002. 
Projednáno zastupitelstvem obce na 17. jednání dne 17. 12. 2001. 

3. Poplatek za psy 
Termín splatnosti je do 31. března 2002 do pokladny obecního úřadu. Poplatek

platí za psa staršího 6 měsíců vlastník, který má trvalé bydliště v obci. 
Nebude-li poplatek zaplacen ve stanoveném termínu, bude dlužná částka zvý-

šena platebním výměrem o 50%. Při této příležitosti upozorňujeme na povinnost
vlastníků psů tyto řádně zajistit proti volnému pobíhání a také na řádné označení
psů známkou, kterou každý obdržel při přihlášení psa. 

4. Zápis dûtí do Matefiské ‰koly v Dobré pro ‰k. rok 2002/3 
se uskuteční 12. března 2002 od 10.00—15.00 hodin v budově MŠ. 
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5. Nabídka pronájmu obecních nebytov˘ch prostor 
Obec Dobrá nabízí k pronájmu nebytové prostory ve dvou obecních budovách.

Tou první je budova starého národního výboru (čp. 231); jedná se o tři místnosti v 1.
patře o celkové výměře 119 m2. Následující nabídka pronájmu se týká nebytových
prostor v areálu Mateřské školy Dobrá (čp. 710). Zde obec nabízí dvě místnosti
v přízemí budovy o celkové výměře cca 42 m2. 

Zájemci mohou podat žádost o pronájem nejpozději do 31. března 2002. Do této
doby lze místnosti navštívit v doprovodu správce obecního majetku pana J. Davida
(schůzku můžete domluvit na tel. č. 64 13 13 nebo 64 12 02). Výše nájmu se řídí usta-
noveními v obci platnými. 

Milan Stypka, starosta obce

Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje
Moravskoslezsk˘ kraj — kraj kontrastÛ a pfiíleÏitostí

V závěru roku 2001 schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Program
rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje na léta 2001—2004. Program je
dokumentem zpracovaným podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje. Je to základní střednědobý programový dokument k podpoře regionálního
rozvoje na úrovni kraje, který konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve
formě konkrétních opatření a stanoví způsob financování a implementace. Program
rozvoje kraje, jak jej zkráceně nazýváme, je rozčleněn do hlavní textové části a pěti
příloh, v kterých jsou uvedeny podrobnější informace, z nichž se vycházelo při
tvorbě hlavního textu nebo které rozpracovávají jednotlivé kapitoly hlavního textu.
Na základě analýzy statistických údajů a analýzy silných a slabých stránek, příleži-
tostí a ohrožení byla zpracována strategická vize kraje, cíle a priority rozvoje kraje. 

Moravskoslezsk˘ kraj chce b˘t atraktivním, ekonomicky
siln˘m a konkurenceschopn˘m stfiedoevropsk˘m regionem. 

Program rozvoje kraje vymezuje šest základních problémových okruhů rozvoje
kraje, v rámci nichž jsou definovány dílčí strategické cíle:

✒ Ekonomika a podnikání
✒ Infrastruktura
✒ Lidské zdroje
✒ Životní prostředí
✒ Cestovní ruch
✒ Zemědělství a venkov
Za účelem dosažení těchto cílů byla specifikována v každém problémovém

okruhu konkrétní opatření. Jednotlivé pracovní skupiny se dohodly na opatřeních,
jejichž řešení považují v dnešní situaci kraje za prioritní a zároveň stanovily územní
priority, které vymezují mikroregiony, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem
na vyvážený rozvoj kraje. 

Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2002 již schválilo vyčlenění
finančních prostředků na některé konkrétní rozvojové aktivity, které jsou v souladu
s cíli jednotlivých opatření. Jsou jimi například:

❖ příprava strategie průmyslové zóny Nošovice
❖ vybudování integrovaného záchranného systému na úrovni kraje
❖ grantová schémata pro programy prevence kriminality a drogové závislosti
❖ pořízení studie odpadového hospodářství
❖ pořízení povodňového plánu
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❖ zpracování územní energetické koncepce
❖ strategie ochrany přírody a zlepšování kvality ovzduší
❖ grantové schéma podpory agroturistiky
❖ grantové schéma obnovy kulturních památek
❖ příprava a zabezpečení staveb na silnicích II. A III. třídy
❖ grantové schéma na využití volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

Kromě aktivit uvedených v rozpočtu kraje na rok 2002 vytvořilo zastupitelstvo
kraje finanční rezervu, kterou bude v průběhu roku 2002 uvolňovat na další rozvo-
jové aktivity, vyplývající z Programu rozvoje kraje. Například připravujeme:

❖ podmínky pro činnost Rady pro rozvoj lidských zdrojů, která by měla mj. po-
moci při řešení nepříznivé situace v oblasti zaměstnanosti v kraji

❖ podmínky spolupráce s vědeckými a inovačními centry regionu ve snaze 
nastartovat účinné využívání výsledků výzkumu, vývoje a high-tech technologií

ve firmách našeho regionu
❖ program zaměřený na rozvoj malého a středního podnikání atd. 

Na základě definovaných priorit v Programu rozvoje kraje vyhlásí rada kraje pro-
gramy, v rámci kterých budou moci žadatelé předkládat své projekty a ucházet se
tak o finanční podporu kraje. Výzvy k předkládání projektů budou vyhlašovány
v průběhu roku 2002 a zveřejňovány na internetových stránkách a úřední desce
kraje. Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu vede seznam indikativních pro-
jektů, který bude průběžně doplňován a bude sloužit jako podklad k vyhlášení pří-
slušných rozvojových programů. 

Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje včetně příloh je
přístupný na internetových stránkách kraje: http://www. kr-moravskoslezsky. cz

Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

V průběhu zpracování Programu rozvoje kraje byly zpracovatelům a krajským
úředníkům předány projekty, projektové záměry či jen náměty na realizaci rozvojo-
vých aktivit v kraji. 

Tyto materiály sloužily jako zásobník projektů a myšlenek v průběhu zpraco-
vání Programu rozvoje kraje. Vzhledem k tomu, že si členové pracovních skupin
jsou vědomi skutečnosti, že v kraji určitě existuje velmi mnoho nápadů, námětů, ale
i zpracovaných projektů, kterými by mohla být naplněna opatření v jednotlivých
problémových oblastech a o kterých se zatím neví, bylo rozhodnuto, že bude ve-
dena databáze projektových souhrnů s cílem získat co možná nejvíce informací
o chystaných akcích v kraji. Tento zásobník projektů bude sloužit jako vodítko při
vyhlašování rozvojových programů podle jednotlivých opatření. Databáze bude
přístupná na internetových stránkách kraje, aby byla inspirací těm, kteří nemají
představu o tom, jaké projekty je možné přihlásit. V žádném případě však nebudou
projekty uvedené v databázi upřednostňovány nebo předkladatelé, jejichž projekty
v ní uloženy nebudou, nebudou při výběru projektů diskriminovány. 

Ordinace Obvodní lékafiky MUDr. Ivy Kuãerové oznamuje
zmûnu ordinace ve dnech

pátek 22. 3. 2002 9.30—12.00 hodin 
čtvrtek 28. 3. 2002 7.30—9.00 hodin 
pátek 29. 3. 2002 7.30—9.00 hodin 
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âeská spofiitelna, a.s, poboãka Dobrá, ✆ 641 281 oznamuje, 
že od 1. února 2002 je otevírací doba změněna, a to:

pondělí 9.00—12.30 hodin 13.30—17.00 hodin
úterý zavřeno
středa 9.00—12.30 hodin 13.30—17.00 hodin
čtvrtek zavřeno
pátek 9.00—12.30 hodin 13.30—16.00 hodin 

Pozvánka na DEN ZDRAVÍ A KRÁSY V DOBRÉ
Se bude konat ve středu 20. března 2002 od 10 do 17 hodin v budově Obecního

úřadu v Dobré – obřadní síň. 
Členové klubu PROJEKT ZDRAVÍ spolu s firmou NATURA BONA Vám nabízí

možnost prověřit si svůj zdravotní stav a tak si zajistit cílenou prevenci před váž-
nými civilizačními chorobami. 

Pro Vaše konkrétní potřeby nabízíme:
✥ měření cholesterolu
✥ měření krevního cukru
✥ měření krevního tlaku – zdarma
✥ měření tělního tuku, poradna pro výživu – zdarma
✥ ochutnávka českých nutraceutik – doplňků stravy – zdarma
✥ kosmetická poradna a líčení – zdarma
✥ přírodní kosmetika, dekorativní kosmetika VSTUP ZDARMA
Pro členy KPZ a Svazu zdravotně postižených i diabetiků poskytujeme slevu při

nákupu. Srdečně Vás zvou členové klubu „PROJEKT ZDRAVÍ" 

Oãkování psÛ proti vzteklinû
proběhne v pondělí 25. března 2002 v Dobré, na těchto místech:

Obecní úřad 15.30—17.00 hodin
Kamenec u mostu 17.10—17.30 hodin
Očkování provede MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární klinika, Sadová 1158 F–M. 
Vakcinace je povinná ze zákona o veterinární péči a vztahuje se na psy starší tří

měsíců. Akce je prováděna na náklady chovatele. Poplatek za očkování jednoho psa
je 80 Kč a je splatný ihned při očkování. Každý očkovaný pes obdrží evidenční
známku (Lyssetku), které se vloni velmi osvědčily — pomohly najít několik zatoula-
ných psů. 

Chovatelé, kterým uvedený termín nevyhovuje, mohou navštívit veterinární
ošetřovnu v Raškovicích v tyto hodiny: 

pondělí, úterý, pátek 9.00—15.00 hodin
středa, čtvrtek 14.30—17.30 hodin 
sobota 9.00—11.30 hodin

V měsíci březnu a dubnu 2002 zde bude prováděno očkování za výše uvedenou cenu.
Nezapomeňte očkovací průkaz svého psa! 

Poznámka: 1. veterinární klinika, Sadová 1158, Frýdek-Místek poskytuje své služby
denně od 7.00 do 18.00 hodin včetně pohotovostní služby do 22.00 hodin. 
Telefon: 638 260—2, pohotovost 638 263
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NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
Autovrakoviště MILATA — nabízíme: 

LIKVIDACE AUTOVRAKU (jsme majiteli koncese vydané na podnikání v oblasti
nakládání s nebezpečnými odpady – likvidace autovraků)

VYKUPUJEME HOTOVĚ HAVAROVANÉ NEBO JINAK POŠKOZENÉ VOZIDLA
ZN. ŠKODA S DOKLADY I BEZ DOKLADU

PRODEJ NOVÝCH I POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ NA AUTOMOBILY ZN. 
ŠKODA ZA NÍZKÉ CENY

Navštivte nás! 
DOBRÁ (hlavní tah Frýdek–Místek—Český Těšín) za restaurací „Obecník“

Zavolejte! — přijedeme, vykoupíme, odvezeme — 0658/642 172 0607/703 311

Chcete ušetřit peníze a čas?
Poradíme nejbezpečnější cestu ke splnění Vašich potřeb:

♣ pojistné konto ♣ životní kapitálový program ♣ úrazové pojištění
♣ stavební spoření ♣ penzijní připojištění

♣ maximální zhodnocení při různých kombinacích!
Bezplatné informační centrum Dobrá, tel. č.: 0658/669 314, pan Michal Tvrdý. 

Firma JAN CARBOL, Sokolská 1347 (u Mostárny) F-M, tel. 627527, 0602/7412 31
PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE 

I NA SPLÁTKY BEZ RUČITELE
PRVNÍ SPLÁTKA JIŽ OD 10 % Z CENY DÍLA

Vám nabízí v plném rozsahu tyto služby:

✧ oprav, montáže a revize plynových zařízení, práce vodoinstalatérské a tope-
nářské ✧ montážní práce účtujeme s 5% daní ✧ dodáváme plynové kotle dle

výběru zákazníka ✧ dále dodáváme – 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
poradenská služby zdarma!!! 

Zateplení – investice, která se vyplatí
certifikovaný zateplovací systém + odborná montáž = úspora nákladů na vytá-

pění až o 30% + renovace fasády + zajištění tepelné pohody nejen v zimě + od-
stranění tepelných mostů a snížení tvorby plísní + zamezení promrzání zdiva. 
Široká škála barev a struktur, zlepšení tepelně izolačních vlastností u novosta-

veb i starších domů, konzultace a bezplatná cenová nabídka.
Kontakt: Martin Kaňok, Dobrá č. 398, telefonní číslo: 0602/43 55 88.

Firma Jaromír Labaj, tel. č.: 0777/569112, 0777/569113, nabízí:
✜ výměnu a montáž střešních krytin (Bramac, Rannila, šindele, šablony aj.)

✜ střešní hydroizolace ✜ montáž okapových systémů ✜ zateplení střech a fasád
✜ ořez obtížně dostupných stromů ✜
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Firma PCHOS, Růžový pahorek 549, F-M, tel. č.: 630 528, 633 776
zabezpečuje:

✜ komplexní služby plynofikace objektů a rodinných domů a to od poraden-
ství, projektu, dodávku plynových kotlů a plynospotřebičů, vlastní instalaci,

vložkování komínů až po konečné revize a uvedení do provozu. 
✜ dále provádíme instalaci ústředního topení, podlahového vytápění, vodoin-

stalaci a montáž odpadního potrubí s 5% DPH. 
✜ prodej plynospotřebičů firmám za velkoobchodní ceny

✜ servis, záruční i pozáruční opravy včetně dodávky náhradních dílů
✜ velká sleva zboží modelů z minulého roku až 25% (plynových kotlů, 
plynových a kombinovaných sporáků, ledniček, mrazniček a ostatních

domácích spotřebičů)
✜ plynofikaci a uvedené zboží si u nás můžete pořídít i na splátky díky 

společnosti HOME CREDIT. 
Kde nás najdete? Obchodní dům „SLEZSKA" ve Frýdku (naproti herny Kraken). 

Stavební firma MATTYS GROUP – Jiří Fluksa, Příborská 12/1585
(areál bývalého Řempa v Místku), tel. č.: 647 555, 0608/877165,

provádí:
zateplování budov ✖ zednické práce ✖ zámkové dlažby

✖ opravy balkonů a teras ✖ renovace bytových jader
✖ malířské a natěračské práce ✖ tesařské, pokrývačské a klempířské práce

BAZAR u křižovatky k INTERSPARU ul. Dobrovského 1950, F-M, 
tel. č. 622 695 = stále silná koruna. 

Náš bazar jako jeden z mála se zabývá výkupem, peníze vyplácíme ihned. Máme
zájem o vaše nevyužité věci, jako jsou např. kola, BTV, věže, rádia, optika, daleko-
hledy, kamery, vzduchovky, plynovky, nože, lodě, starožitnosti, invalidní vozíky,
telefony, rybářské potřeby, sportovní náčiní, elektromotory, nářadí apod. 
Prostě vše, co vám doma překáží a druhým poslouží. Analýzu potřebnosti lze vy-
jádřit rčením: „Co nepoužijeme alespoň jednou ročně, je nadbytečné — doma
zabírá místo, tudíž je lepší si potřebnou věc půjčit“. 

Při výkupech zajistíme dopravu zdarma, přijedeme, vykoupíme!
Náš Bazar lze označit centrem levného nákupu, jelikož u nás lze pořídit někdy
i drahé věci za zlomek původní ceny, tak proč si neudělat radost?!
✦ velký sortiment kuchyňských pracovních desek cca ve 100 vzorech, 3 cm silné,
zaoblené ✦ desku můžete zakoupit uřezanou na míru se zapuštěným dřezem
✦ pákové baterie do kuchyně a koupelny, sprchy ✦ velká nabídka čistících pro-

středků na stáčení (např. broskvový jar od 15 Kč/l)
✦ AKCE – jaro—léto 2002 = rozšířený sortiment travních sekaček elektrických

i benzinových s odzkoušením a poradenstvím ✦
✦ Těšíme se na Vaši návštěvu ✦

Účelový úvěr – půjčka.
Potřebujete koupit auto? Ale nemáte potřebnou hotovost?

Do 100 000 Kč 0% AKONTACE, bez ručitele, potvrzení úvěru do 15 minut. 
Informace: pondělí—neděle 8—20 hodin na tel. č.: 0604/717 581. 
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Jaromír Vlček, Raškovice 220, tel. č.: 692881 (8—17 h), 0602/508643
Prodej, zapojení – instalace, záruční a pozáruční servis

● vířivých a automatických praček – ARDO, CANDY, GORENJE, HOWER, INDESIT,
PHILCO, ROMO–ZEROWAT, SILTAL-IAR, TATRAMAT, WHIRLPOOL, ZANUSSI

● bojlerů – ARISTON, GENERAL, HLAVIČKA A ČECH, TATRAMAT aj. 
● sekaček a drobných el. spotřebičů – BRAVO, ETA, JEVÍČKO aj. 

● el. sporáků, el. trub – FIKO, MORA aj.

HEČKO LIBOR, Hnojník čp. 4, tel. č. 0604/607819, 0604/409893
(firma se nachází v budově starého obecního úřadu v Dobré) nabízí tyto služby:
● montáž individuálních a společných televizních antén ● montáž analogových
a digitálních satelitních antén, UPC ● oprava spotřební elektroniky a elektros-

potřebičů ● opravy veškeré audio a video techniky

Ceník a podmínky odbûru svaãin na mûsíc bfiezen 2002
Mléčné svačiny: (7 dní) 35,— Kč

Kombinace malých svačin od 4. 3. (včetně): (18 dní)

■ jen malé (po—pá) 117,— Kč
■ malé (po—pá) + navíc mléčné (út, čt) 152,— Kč
■ malé (po, st, pá) + mléčné (út, čt) 106,50 Kč

Kombinace velkých svačin od 4. 3. (včetně): (18 dní)

■ jen velké (po—pá) 153,— Kč
■ velké (po—pá) + navíc mléčné (út, čt) 188,— Kč
■ velké (po, st, pá) + mléčné (út, čt) 128,50 Kč

Podmínky odběru svačin:

Placení svačin — bude probíhat poslední týden před začátkem nového mě-
síce a v prvních třech pracovních dnech daného měsíce. Dodržujte prosím tyto
termíny z důvodu hladkého provozu.

Odhlášky

■ mléčné svačiny nelze odhlásit
■ odhlášky malých a velkých svačin — svačiny je možno odhlásit den pře-

dem do 11 hodin osobně v bufetu nebo telefonicky na čísle 641 300
a 0604/62 10 89 i SMS (uveďte prosím jméno, třídu a dobu nepřítomnosti)

■ pokud se stane a dítě Vám ráno onemocní a svačinu tedy nestihnete od-
hlásit, můžete si ji vyzvednout osobně

Nevyzvednuté svačiny — svačiny, které si nevyzvednete do 11.40 hodin (do 4.
přestávky) daného dne, budeme považovat za propadlé. Dle hygienických pod-
mínek je nesmíme skladovat.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem DALPORT — Dalibor Sklář — provozovatel bufetu


