
Vážení spoluobčané,

jistě jste si všimli hned několika změn, které doprovodily toto vydání pravidelného
místního obecního periodika. Již se nebude objevovat strohý a úřední „Oběžník“,
informace budou obsaženy v textové skládačce s novým názvem. Mění se rovněž
grafické ztvárnění hlavičky, změnu zaregistrujete také v samotném závěru (tiráži).
Zde si — prosím — povšimněte textu v tom duchu, že obecní úřad neodpovídá (ani
nezodpovídá) za znění obsahu doručených příspěvků občanů či organizací. Začíná
také nová etapa pohledu na zadání a prezentaci reklam podnikatelských sub-
jektů. Tato část bude jednak zřetelně oddělena od ostatního textu, jednak budou
texty reklam zveřejňovány ve sloupcích. Uspoří se tím místo a čtení reklam bude
snazší a přehlednější.

Změnu si vyžádala doba. Pod jejím vlivem, kterým na nás útočí, již nebylo
možno udržet stávající strukturu oběžníku. A jen si vzpomeňte na dobu nedávno
minulou, kdy se k nám oběžník s důležitými údaji jen taktak „dobelhal“ nebo nás
dokonce zcela minul, když jsme byli na samém chvostu té dané řady. Ty doby jsou
dávno pryč. Snad pozměněná forma textu uspokojí ty náročnější z Vás a závěrem
mi dovolte oslovení — Vy, kdož fotíte, nebo již máte zajímavé fotografie naší obce
nebo našich občanů ve svých albech, podělte se prosím, o ně s námi všemi. Také se
rádi seznámíme s historií, současností a nejbližší budoucností.

Informace obecního úfiadu k prÛbûhu voleb do Parlamentu âR
Volby do Parlamentu ČR se konají v pátek 14. června 2002 od 14 do 22 hodin

a v sobotu 15. června od 8 do 14 hodin, kdy budou volební místnosti uzavřeny. 
Obec je rozdělena do 2 volebních okrsků. Volební okrsek č. 1 pro domy čp. 1 až

557 má volební místnost tradičně v obřadní síni obecního úřadu.
Voliče okrsku č. 2, tj. z čp. 558 až 943 letos čeká změna — poprvé zamíří do vo-

lební místnosti v Základní škole Dobrá, kam se vchází od hlavní silnice (jedná se
o hudebnu dětského orchestru). Věříme, že změnu přivítají především starší voliči,
jedná se totiž o místnost v přízemí.

Voličské průkazy se vydávají od 30. května do 12. června do 16 hodin. Informace
o vydávání voličských průkazů obdržíte na OÚ na evidenci obyvatel.

K hlasování si s sebou vezměte platný doklad totožnosti (občanský průkaz, ce-
stovní pas).

Volič, který se ze závažných důvodu nemůže dostavit do volební místnosti,
může požádat o hlasování do přenosné volební schránky.
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Parlamentní volby 2002 — chvíle k zastavení se
a k zamy‰lení.

Dovoluji si Vás — milí spoluobčané — ze své pozice oslovit v souvislosti s blíží-
cím se termínem parlamentních voleb. Nechci se zde zmiňovat o technickém prů-
běhu samotného aktu v obci, nehodlám ani horovat pro některou z politických
stran nebo narychlo vzniknuvší, po hlasech prahnoucí neprůhledné uskupení am-
biciózních politiků.

Jedná se mi o jinou, neméně důležitou skutečnost. A to sice — na chvíli „vy-
pněte“, zastavte se a zamyslete nad oněmi čtyřmi roky. Zvažte, zdali se něco změ-
nilo ve Vašem osobním životě, v rodinném kruhu či v blízkém okolí, zdali to byla
změna k lepšímu, nebo opačně.

Poté si zkuste projít alespoň některé volební programy a čtete mezi řádky, nebo
lépe, snažte se nechat unášet představou, jaké by to bylo krásné a jednoduché,
kdyby jen polovina slibovaného mohla být splněna. Pak otevřete oči a srovnejte si
nabídku s realitou.

Pak se naskýtá jediná možnost — zodpovědně si odpovědět na otázku: Je to
možné? Podaří se nám to a bude nám lépe? Pokud se dokážete potom rozhodnout,
pak se nám možná poštěstí, že se osobně setkáme v některé ze dvou volebních
místností s tím správným volebním lístkem v ruce. Přeji dobrou volbu do dalších
čtyř let nám všem!

Velkokapacitní kontejnery — „Kdo nevidûl, neuvûfií!“
Jsou některé akce, které slouží svému účelu na více než sto procent. V rámci

jedné takové, již tradiční, bývají po obci po dvou či třech dnech rozmisťovány velké
kontejnery, aby do nich spořádání občané mohli s rozmyslem odhodit věci nepo-
třebné, přebytečné, staré, nefunkční. Občané takto rok co rok činí. Někteří s roz-
myslem a zodpovědně, jiní jako by se právě vrátili odněkud z jiné planety, kde do-
kázali nakoupit tolik nových a krásných věcí, až zjistili, že ty staré, nepotřebné, za-
vazející nemají už v domě místo. I počkali si na vhodnou dobu (ona byla ostatně
avizována v oběžníku), nelenili a za pomoci nejvěrnějších (snad i stěhovacích fi-
rem) „zadělali“ na kontejnerový rekord. Mám na mysli rekord výškový! Tááák vysoké
kontejnery už tu dlouho nebyly! Opravdu věc nevídaná. Tady by měla rozprávka
skončit… jedni stihli, druzí ani nemuseli tak brzy vstát, stačilo jen ucedit pár ne-
pěkných výrazů a bylo po akci. Nikdo si nestěžoval (a to je chvályhodné), ale všichni
„ti naštvaní“ se už připravují na podzim. Zase budou! A zase vyrostou!

Jak může po takové akci někdo tvrdit, že nemá odpad a nepotřebuje popelnici!!
Úpěnlivě prosím — Vás, kteří jste tentokrát vyhráli, dejte šanci i těm dalším, do-

cela hodně naštvaným, vždyť tato akce je pro všechny, pro blaho obce, nás všech.
Ten kontejner není jen váš, ale váš i vašich sousedů. Dokážete se jim podívat do očí?
Oni vás viděli!

Poděkování patří firmě paní Agnesy Liškové, jejíž zaměstnanci nadvakrát odvá-
želi přeplněné kontejnery ze všech míst, kde dosud stály. Vedli si znamenitě, díky.

Na stavebním úřadě se v úředních dnech mohou zájemci seznámit s projekto-
vou dokumentací pro stavební povolení VIII. stavby plošné plynofikace obce
Dobrá, která zahrnuje lokality: mezi VÚHŹ a hřbitovem, na Podlesí a za řekou.

Milan Stypka, v. r., starosta obce 

2



Oznámení
Společnost SURMET, s. r. o. Plzeň oznamuje, že ve dnech 17.—31. května 2002

bude v katastru obce Dobrá proveden letecký postřik proti pilatce smrkové insek-
ticidním prostředkem Dimilín 48 SC. Prostředek je relativně neškodný pro včely.
Ochranná lhůta je 21 dnů pro sběr lesních plodů.

Konference o cestovním ruchu — „Ekonomick˘ pfiínos
cestovního ruchu pro rozvoj regionÛ"

Významným dokumentem pro práci Moravskoslezského kraje v oblasti cestov-
ního ruchu je Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém
regionu Severní Moravy a Slezska, která byla zpracovávaná konsorciem firem IRP
s.r.o. a Enterprise plc za aktivní účasti členů poradního sboru pro cestovní ruch.

Její výsledky byly prezentovány ve dnech 18. a 19. dubna na konferenci v Hotelu
Atom v Ostravě. Konference se těšila neobyčejnému zájmu odborníků i médií, zú-
častnilo se jí 170 registrovaných účastníků, dalších zhruba padesát posluchačů tvo-
řili novináři a studenti.

Konferenci, která se konala pod záštitou krajů Moravskoslezského, Olomouc-
kého a Zlínského, pořádal zpracovatel Marketingové strategie. V první, informační
části, vystoupili zástupci hejtmanů dotčených krajů, dále ředitel České centrály ce-
stovního ruchu (ČCCR) a zástupce partnerského města Nového Jičína v Sasku,
města Görlitz, pan Wolfgang Michel, aby se podělili s posluchači o své praktické
zkušenosti.

Dále proběhla prezentace výsledků Marketingové strategie, analýzy turistického
regionu Severní Moravy a Slezska a z ní vycházejících vytčených cílů a opatření, jež
povedou k jejich realizaci. Výsledky marketingových průzkumů, uskutečněných
v rámci zpracování vstupních analýz, poukázaly na některé vážné nedostatky, jež
mohou být inspirací k novým podnikatelským záměrům:

• špatná dopravní obslužnost, jednak do regionu, ale zejména k lyžařským areá-
lům i k některým atrativitám cestovního ruchu

• nedostatek zařízení pro trávení volného času — krytých sportovních areálů, zá-
bavních center apod.

• málo atrakcí pro děti, zejména vzhledem k faktu, že rodiny s dětmi tvoří v našem
regionu významnou skupinu turistů

V odpolední části byly posluchačům představeny některé úspěšně realizované
i připravované regionální projekty. K úspěšně realizovaným projektům patří beze-
sporu Valašské království, sportovně–rekreační areál agentury Juhász v Soběšovi-
cích u Žermanické přehrady i víceúčelová sportovní hala v Karviné. Koňská stezka,
vedoucí z Jeseníků přes poodří až do Beskyd, se postupně realizuje, zatímco vznik
areálu sportu a zábavy se teprve připravuje v Krnově. Z iniciativy Regionu Poodří ve
spolupráci s nadací Partnership vzniká „Zelená stezka“, která povede z Vídně přes
náš region až do Krakova.

Po inspirativních prezentacích byla zahájena pracovní část konference — jed-
nání v odborných sekcích. Vedoucími odborných sekcí byli zástupci MMR, ČCCR,
CzechInvestu, měst a sdružení obcí, podnikatelé v ČR i pracovníci Moravskoslez-
ského kraje. Pět z nich bylo zaměřeno na problematické okruhy v cestovním ruchu:
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• destinační management pod vedením ing. Petra Kratochvíla z ČCCR
• informace a komunikace v CR pod vedením ing. Jitky Švihelové z KÚ Moravsko-

slezského kraje
• atraktivitu destinací CR pro investory pod vedením ing. Hany Chlebné z Czech-

Investu a ing. Miroslava Kopečného z KÚ Moravskoslezského kraje
• financování a programy podpory projektů CR pod vedením ing. Zdeňka Fischera,

CSc, z ARR
• rozvoj kvality nabídky v CR pod vedením ing. Marie Stříbrné z Ministerstva pro

místní rozvoj
V dalších šesti sekcích se projednávaly problémy, projekty a aktivity jednotlivých

subregionů pod vedením místních starostů a podnikatelů, zástupců měst a Infor-
mačních center:

• Hrubý Jeseník pod vedením ing. Michala Blaška
• Nízký Jeseník a Opavsko–Krnovsko pod vedením Petra Schäfera a Evy Markové
• Ostravsko–Karvinsko pod vedením Jiřího Juhásze
• Poodří pod vedením ing. Oldřicha Usvalda a Ivana Bartoše
• Beskydy–Valašsko pod vedením ing. Jana Sochy a Petra Kolčárka.

Živé diskuse zástupců samosprávy, podnikatelů, státní správy i neziskového sek-
toru v jednotlivých sekcích probíhalo ještě další den dopoledne. Část účastníků zů-
stala věrna zvolené sekci, část jich sbírala poznatky přecházením z jedné sekce do
druhé. O to zajímavější byla prezentace závěrů jednotlivých sekcí jejich odbornými
vedoucími.

Výsledky jednání poukázaly na některé společné problémy v oblasti CR v regi-
onu Severní Moravy a Slezska, které jsou často charakteristické i pro celou naši re-
publiku:

• nedostatečná komunikace mezi zainteresovanými stranami
• častý střet ekonomického rozvoje oblasti se zájmy ochrany životního prostředí

(např. vrcholová část Pradědu, Lysé hory)
• nutnost hledání způsobu přilákání investorů
• nedostateční kvalita služeb CR
• malý důraz na rozvoj lidských zdrojů, např. profesionalizaci managementu
• nízké povědomí o ekonomickém přínosu CR
• neuvážené kroky státu s nepříznivým dopadem na CR — např. soustředění

jarních prázdnin každého kraje do jednoho týdne

Mimořádný zájem o dění v průběhu celé akce dokazoval i plný sál v pátek v po-
ledne. Konference jednoznačně potvrdila přínos spolupráce krajů, partnerství regi-
onálních subjektů, podnikatelů, samosprávy i státní správy. Na konferenci byly od-
souhlaseny cíle Marketingové strategie i jednotlivá opatření, vedoucí k jejich dosa-
žení, byla projednána realizace významných projektů, potvrzeny podmínky k zís-
kání připravovaných dotací z krajského rozpočtu a doporučeny další kroky vedoucí
k rozvoji cestovního ruchu v regionu Severní Moravy a Slezska. Bližší informace bu-
dou po zpracování zveřejněny na internetových stránkách kraje.

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

4



Vãelky prosí: neubliÏujte nám!
Opět přichází jaro, příroda se probouzí, jsou tu první kvítky, které jsou symbo-

lem probouzejícího se života v přírodě. A pro nás „včeličky" začíná pilná práce.
Je nás po zimě v našich domečcích — úlech zatím málo, ale musíme na tu práci

stačit, však jak se oteplí, tak nás přibude.
A víte co práce nás čeká? Vždyť opýlit všechny ovocné stromy, aby jste Vy lidé

měli dost ovoce, mohli si pochutnat na třešních, jablkách, meruňkách, jahodách či
malinách, to dá nějakou fušku. Naši práci jistě ocení všichni milovníci slivovice. Ale
nejen to, vždyť kolik je v přírodě různých kvítků a bylin, ze kterých se dělají léky, aby
jste Vy byli zdrávi. Při opylování sbíráme z květinek pyl, dále propolis a mateří ka-
šičku. To vše je potřebné při výrobě léků. Z opylených bylin mají semena ptáčci
a potravu zvířata. Příroda by bez nás zahynula. To všechno my včeličky děláme rády
pro sebe i pro Vás.

Bez této naší práce by byla příroda mrtvá a mnozí na to zapomínají. Budeme se
i letos snažit, abychom nasbíraly co nejvíce medu, který je pro chuť, ale hlavně pro
Vaše zdraví velice potřebný. Byly bychom rády, aby na každém stole v české domác-
nosti byla sklenička s medem. Med Vás posílí, dodá Vám novou energii i chuť do ži-
vota. Někdy, možná kvůli našemu píchnutí žihadlem se na nás zlobíte, ale jsme ma-
linké a jinak se neumíme bránit, když nám někdo chce ublížit, ruší nás, či nám ně-
kdy chce převrátit domeček.

Jsme rády a vděčné, že nám po odebrání medu náš pán, který o nás pečuje, dá
dostatek cukru, abychom měly zásoby na zimu.

Byly bychom moc šťastné, kdyby o nás pečovali i mladí chlapci a děvčata, ale to
by se museli rychle naučit od těch starších tzn. přijít mezi včelaře a oni Vás všemu
rádi naučí. My budeme mít jistotu, že i v budoucnu nám bude mít kdo pomáhat.

Ale i my včeličky jsme někdy nemocné a náš pán nás musí léčit. Ta nemoc se
jmenuje Varoáza a v poslední době nás hodně trápí. Moc nás těší, že Vaši zastupi-
telé přispívají na naše léčení. Děkujeme jim za to a slibujeme , že když je potkáme
nebudeme píchat, jenom zabzučíme na pozdrav. Je velká škoda, že tak málo víte
o tom, jak jsou naše „výrobky" lidskému zdraví prospěšné, ale stačí se zeptat našeho
pána, ten Vám určitě poradí, co je na kterou bolístku dobré.

Proto nám držte palce, abychom letos nasbíraly co nejvíce medu na Vaše slad-
kosti, ale i pylu a propolisu a dalších darů přírody, které poslouží k výrobě léků a Va-
šemu zdraví.

My se o to všechno s Vámi lidmi rády podělíme. Tak nám promiňte nějaký ten pi-
chanec, neubližujte nám a my Vám to každý rok v dobrém oplatíme.

To všechno Vám chtěly povědět Vaše včelky.

Za Český svaz včelařů, základní organizaci Dobrá, JUDr. Miroslav Dobeš

Základní umělecká škola duchovní hudby ve Frýdku–Místku vypisuje přijímací
zkoušky pro školní rok 2002/2003 do oborů: hra na klavír, varhany, kytaru, hoboj,
zobcovou flétnu, příčnou flétnu, sólový a sborový zpěv.

Přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 28. a 29. května 2002 od 13.30 do 17.30
hodin v budově školy (ulice ČSA 481, naproti kostela sv. Jana a Pavla). Bližší infor-
mace na tel.č. 0658/64 71 96.

Dne 12. 5. 2002 se zaběhl sameček fretky tchořovité. Prosím poctivého nálezce
o vrácení na adresu: Markéta Lišková, Dobrá č. 907, nebo tel.č. 0732/94 93 96.
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Lentilky & company zvou děti a rodiče u příležitosti konce školního roku na
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE,

které se uskuteční za příznivého počasí v sobotu 1. června 2002. Kdo se chce vydat
do světa pohádek a plnit nenáročné úkoly, které budou sladce odměněny, ať se do-
staví v době od 14 do 17 hodin ke Kačabaru.

Těšíme se na příjemně strávené odpoledne. Startovné dobrovolné

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Ostrava, organizuje pro občany
tzv. „Dny zdraví s RBP“, tentokrát u příležitosti Dne dětí 1. června 2002, a to v os-
travské zoologické zahradě. Pro děti zde bude zajištěn zábavný program a různé
soutěže, pro dospělé bude k dispozici bezplatná zdravotní poradna.

Všechny děti do 15 let mají tento den vstup do zoo i na všechny akce v zoo
zdarma, a zdarma se zúčastní také všichni dospělí, kteří jsou pojištěni u naší zdra-
votní pojišťovny a prokáží se při vstupu do zoo platným průkazem pojištěnce.

Zmûna ordinace dûtského stfiediska — MUDr. Iva Kuãerová
27. 5. 2002 pondělí 7.30—9.15 hodin 3. 6. 2002 pondělí 7.30—9.15 hodin
29. 5. 2002 středa 12.30—13.45 hodin 5. 6. 2002 středa 12.30—13.45 hodin
31. 5. 2002 pátek 7.30—9.15 hodin 7. 6. 2002 pátek 7.30—9.15 hodin

Ceník a podmínky odbûru svaãin na mûsíc ãerven 2002
Mléčné svačiny: (6 dnů) 30,00 Kč

Kombinace malých svačin od 3. 6. (včetně): (20 dnů)
■ jen malé (po—pá) 130,00 Kč
■ malé (po—pá) + navíc mléčné (út, čt) 160,00 Kč
■ malé (po, st, pá) + mléčné (út, čt) 121,00 Kč
Kombinace velkých svačin od 3. 6. (včetně): (20 dnů)
■ jen velké (po—pá) 170,00 Kč
■ velké (po—pá) + navíc mléčné (út, čt) 200,00 Kč
■ velké (po, st, pá) + mléčné (út, čt) 149,00 Kč
Podmínky odběru svačin:
Placení svačin — bude probíhat poslední týden před začátkem nového měsíce

a v prvních třech pracovních dnech daného měsíce. Dodržujte prosím tyto termíny z dů-
vodu hladkého provozu. 

Odhlášky
■ mléčné svačiny nelze odhlásit
■ odhlášky malých a velkých svačin — svačiny je možno odhlásit den předem do 11

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

■ pokud se stane a dítě vám ráno onemocní a svačinu tedy nestihnete odhlásit, mů-
žete si ji vyzvednout osobně

Nevyzvednuté svačiny — svačiny, které si nevyzvednete do 11.40 hodin (do 4. pře-
stávky) daného dne, budeme považovat za propadlé. Dle hygienických podmínek je ne-
smíme skladovat. Děkujeme za pochopení

S pozdravem DALPORT — Dalibor Sklář — provozovatel bufetu

6
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AUTOVRAKOVIŠTĚ MILATA,
nabízíme:
— likvidaci autovraků (jsme majiteli

koncese vydané na podnikání v ob-
lasti nakládání s nebezpečnými od-
pady — likvidace autovraků)

— vykupujeme hotově havarované
nebo jinak poškozené vozidla
zn. Škoda s doklady i bez nich

— prodej nových i použitých náhrad-
ních dílů na automobily zn. Škoda
za nízké ceny

Navštivte nás! Dobrá (hlavní tah Frý-
dek–Místek, Český Těšín) za restaurací
„Obecník“
Zavolejte! Přijedeme, vykoupíme, od-
vezeme 0658/64 21 72, 0607/70 33 11.

Firma Zuzana KALIČÍNSKÁ nabízí:
PRODEJ TEXTILU A ZAKÁZKOVÉ
KREJČOVSTVÍ
Sortiment: kojenecké, dětské, spor-
tovní zboží
po—pá: 9.00—12.00 13.00—17.00 hod.
Sobota: 9.00—12.00 hodin
Kontakt: Dobrá č. 171, tel./zázn.:
64 14 70, mobil: 0607/61 3 581

CARLSTEN — projekční a inženýrská
kancelář, Ing. Karel Čajka
nabízí:
vypracování projektové doku-
mentace novostaveb, stavebním
úprav a rekonstrukci občanských
staveb, rodinných domků, chat,
bazénů apod. pro:
— územní rozhodnutí
— stavební povolení
— prováděcí dokumentaci staveb
— dokumentaci skutečného provedení
• poradenskou činnost ve stavebnictví
• stavební dozor ve výstavbě
• inženýrskou činnost ve výstavbě
— vyřízení náležitostí pro vydání 

zemního rozhodnutí
— vyřízení náležitostí pro vydání

stavebního povolení
Bližší informace na tel.č.:
0658/69 49 92, mobil 0603/11 37 87,
e–mail: karelcajka@tiscali.cz.

Petr ADAMUS — ADAMS CAR,
Dobrá 250, tel. č. 63 22 90,
mobil 0604/47 57 70.
Nabízí: 
— opravy osobních automobilů všech

značek
— karosářské práce
— vyklepání a vyrovnání poškozených

dílů, včetně rovnání na rovnací
stolici

— opravy laku, lakýrnické práce
— autodoprava

vozidlem FORD TRANSIT
— autopůjčovna
— poradenství — kvalitně, rychle.

Provozovna PEDIKURY, MANIKURY
A DEPILACE HORKÝM VOSKEM
zahajuje provoz 3. června 2002
v budově obecního úřadu v Dobré,
vedle kadeřnictví.
Objednávat se můžete již v průběhu
měsíce května na tel. č. 64 16 89
(večer) nebo na mobilním telefonu
0728/ 45 50 46 — paní Soňa Lišková,
Dobrá č. p. 555.

FIRMA SEDLAŘÍK
STŘECHY * FASÁDY * KOMÍNY 
PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
Kontakt: Řepiště, ul. Mírová 87
(točna U kříže), tel.č. 0658/333 83,
mobil: 0603/47 24 90, 0603/85 48 52,
e–mail: a.sedlarik@iol.cz,
Isedlarik@iol.cz.

Nabízí:
— nátěry, opravy, pokrývání střech
— mytí a nástřiky eternitových střech
— fasády, opravy a nátěry fasád,

dřeva
— opravy a stavby komínových těles
— práce ve výškách z plošin do 27 m
— obklady, dlažby, zednické práce
— nátěry konstrukcí
— nejlevnější půjčovna montážních

plošin s obsluhou v ostravském
kraji
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Prodám železo »ičko«
16 cm, délka 9,70 m. Cena dle dohody.
Tel.: 0658/64 16 65.

Petr Velčovský, Raškovice 118,
tel.č. 0608/88 70 79
KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ
PRÁCE — VŠEHO DRUHU
SATJAM — taškové tabule
aluzinek  . . . . . . . . . . . . od 216 Kč/m2

— polyester  . . . . . . . . . od 225 Kč/m2

SATJAM — dachmany až do délky 7 m
— pozink  . . . . . . . . . . . . . . 144 Kč/m2

— aluzinek . . . . . . . . . . . . . 169 Kč/m2

— polyester  . . . . . . . . . . . . 194 Kč/m2

ELASTEK — modifikované asfaltové
pásy s životností 30 let: od 120 Kč/m2

KATEPAL — novinka
Finský asfaltový šindel  . od 220 Kč/m2

Širší výběr krytin z katalogu
a rozpočet = ZDARMA. 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a. s. 
Máte sjednané pojištění odpovědnosti
za škody občanů u České pojišťovny a.s.?
Co to je?
Toto pojištění se vztahuje na škodu
způsobenou Vámi někomu jinému:
— v rámci vedení domácnosti
— při rekreaci a zábavě
— jako chodce či cyklista nebo při jízdě

na koni
— jako vlastník domácích a drobných

zvířat
— jako držitel zbraně na základě po-

volení atd.
Pojistná ochrana se vztahuje na man-
žela/manželku pojištěného, děti nej-
výše do 18 až 25 let jejich věku v pří-
padě studia.
Pojistné částky:
— za škodu na zdraví 2 000 000
— za škodu na věci 1 000 000
— za škodu finanční 500 000 
TO VŠE ZA 372 Kč ROČNĚ.
Jednatelství ČP a. s. Dobrá na Obecním
úřadě:
Pondělí  . . . . . . . . . . . . . . 8—13 hodin
středa  . . . . . . . . . . . . . . 12—17 hodin
čtvrtek  . . . . . . . . . . . . . . 8—13 hodin

Jednatelství České spořitelny a. s. Vám
nabízí kompletní odborné poradenství
v oblasti pojištění. Dále si můžete vyří-
dit a vyžádat: oznámení o úrazu,
škodě, zaplatit pojistné, sjednat pojiš-
tění auta, stavby, domácnosti, úrazu…

Informace a dotazy na tel.č.:
0607/73 17 79 — pí Petra Jurošová
nebo na 64 10 17 v úřední hodiny.

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

Informace České pošty, s. p.
S platností od 1. července 2002 dochází
ke změně hodin pro veřejnost na poště
Dobrá následovně:
pondělí—pátek 8.00—11.00 13.00—18.00

sobota 8.00—10.00

Oznámení o opravě přejezdového
zabezpečovacího zařízení na želez-
ničním přejezdu v km 117,394 trati
Frýdek-Místek—Český Těšín.
České dráhy, Správa dopravní cesty Os-
trava, připravuje na druhou polovinu
měsíce června 2002 opravu přejezdo-
vého zabezpečovacího zařízení. Jedná
se o dvoukolejný železniční přejezd
traťové koleje a vlečkové koleje do pi-
vovaru Nošovice.
Oprava si vyžádá pětidenní vypnutí
světelné signalizace a závor. Výstražná
světla budou trvale vypnuta a břevna
závor budou zapevněná ve zvednuté
poloze. Před výstražnými světly bude
umístěna dopravní  značka D45 „Po-
zor! Signalizační zařízení mimo pro-
voz“. Při opravě nebude omezen pro-
voz na silniční komunikaci.
Jízdy vlaků mezi stanicemi Dobrá u
Frýdku-Místku a Hnojník a posunových
dílů na vlečku pivovaru Nošovice bu-
dou upraveny podle ustanovení vnitř-
ních předpisů.
Zahájení práce předpokládáme v pon-
dělí 17. června 2002 a ukončení v pá-
tek 21. června 2002.


