
Stavba „obchvatu Dobré“
zahájena!

Vážení spoluobčané, obsah úvodníku
tohoto vydání Zpravodaje bude věnován
jedné z nejvýznamnějších stavebních akcí
nejen pro naši obec, ale také celý region,
potažmo celou Českou republiku. Svým vý-
znamem stavba „Frýdek–Místek—Dobrá,
obchvat“ opravdu přesahuje rámec naší
obce. Navíc když na ni budou navazovat
stavby dalších úseků po trase ke státní hra-
nici s Polskou republikou v Českém Těšíně.

Většina občanů na termín zahájení ob-
chvatu čekala spoustu let. Mnozí z nich již
nevěřili veškerým těm slibům, které byly
sesílány na adresu naší obce v dávné i ne-
dávné minulosti. Nedivím se všem skepti-
kům, protože se vzrůstajícím počtem „za-
hájení“ ochabovala aktivita, narůstala ner-
vozita a stres. Přesto jsme se dočkali — po
tolika letech — slavnostního zahájení
stavby, které se již uskutečnilo dne 25.
června 2002. Smlouva s dodavatelskou fir-
mou je podepsána, výjimku na FIDIC inže-
nýra se podařilo zdárně dosíci, nic nestojí
v cestě 30 měsícům plných výstavby.

Ano — výstavba potrvá 30 měsíců. Na
tak dlouhou dobu se stane naše obec stave-
ništěm, příjezdovou plochou pro subdoda-
vatelské a jiné firmy. Postavit obchvat jiným
způsobem než s použitím strojů, techniky,
materiálu a lidí NELZE. Materiál se musí na
stavbu dopravit — bohužel nikoliv letecky,
ale po komunikacích. Vzhledem k těmto
jednoznačným a neměnným skutečnostem
bych Vás rád požádal, abyste si uvědomili, že
po realizaci obchvatu se život v obci zklidní,
těch bezmála dvacet tisíc automobilů bude
den co den používat trasu nové rychlostní
komunikace R 48, nového obchvatu kolem
naší obce. Vydržte to! Budeme se snažit, aby
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Zpravodaj

Sen se stal skutečností: úterý 25. června
2002, 11.35 — Brendan Buckley z delega-
tury Evropské komise zakopl krumpáč na
skotni při cestě na Pazdernou do země. Za-
počala první stavba se spoluúčastí ISPA
s Českou republikou — „obchvat Dobré“. 
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případné problémy související s tak obrovskou stavbou byly buď minimální, anebo
když se objeví, pak budou řešeny v samém zárodku a poté zlikvidovány.

Mnoho díků patří všem Vám, kteří jste neváhali a pomohli svou aktivní účastí na
oněch historicky důležitých a potřebných demonstracích, blokádách — ať tichých,
nebo nadmíru hlasitých. Pomohly všechny, neboť ukázaly na západ od nás, taky Če-
chům, že někde na východ od hlavního města leží malá nácestní víska s několika ti-
sícovkami nespokojených občanů, kteří se nechtějí vystěhovat a mít klid od každo-
denní nezdravé dopravní špičky, která trvá i 15 hodin, kteří naopak se tvrdě přihlá-
sili o svá práva — právo na zdraví, klid a pohodu, právo prožít svůj život mimo do-
pravní tepnu. Děkuji. Milan Stypka, starosta obce

20. jednání Zastupitelstva obce Dobrá probûhne ve ãtvrtek 11. ãervence 2002
v 17. 00 hodin v obfiadní síni budovy Obecního úfiadu v Dobré. 

19. jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhlo dne 9. května 2002,
kdy projednalo tyto body:

1. Rozpočtové opatření ve věci mzdových prostředků zaměstnanců ZŠ Dobrá
2. Dílčí zřizovací listiny ZŠ Dobrá

Zápis i usnesení z tohoto jednání je k nahlédnutí na podatelně obecního úřadu.

Vyfiízení 1. obãanského prÛkazu 15let˘ch 
Připomínáme, jak postupovat při vyřizování prvního občanského průkazu. 
Za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce nejdříve 60

dnů před dovršením věku, nejpozději v den dovršení 15 let na okresním úřadě nebo
na obecním úřadě pověřeném vedením matrik. 

Při podání žádosti je třeba předložit tyto doklady:
ç rodný list dítěte
ç 1 fotografie o rozměrech 35 ´ 45 mm současné podoby
ç doklad o státním občanství
Doklad o státním občanství se vyřizuje na Okresním úřadě ve Frýdku–Místku,

referát vnitřních věcí, okresní matrika č. dveří 249 /pondělí a středa 8 až 17 hodin/.
Za občana mladšího 15 let žádá jeho rodič. Občan starší 15 let žádá sám a k proká-
zání své totožnosti přivede příbuzného, např. rodiče, sourozence apod. 

Je třeba předložit tyto doklady:
ç OP přítomného rodiče, příp. příbuzného
ç oddací list rodičů vydaný před 1. 7. 2001 nebo rodné listy obou rodičů
ç rodný list 15letého
ç listinu o způsobu získání státního občanství rodičů v jiném okrese (bylo-li tak

získáno)
Osvědčení o státním občanství je osvobozeno od správního poplatku při vyří-

zení prvního občanského průkazu, jinak správní poplatek činí 100 Kč. 
Státní občanství lze prokázat i platným cestovním pasem dítěte, nebo zápisem

v pase rodičů učiněným po 1. 7. 2000. V takovém případě není třeba vyřizovat
osvědčení o státním občanství.

Jak postupovat v pfiípadû ztráty, odcizení, zniãení nebo po‰kození dokladu totoÏnosti? 
Občan je povinen po zjištění události neprodleně učinit ohlášení a to osobně do

protokolu. 
Oznámení o ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození dokladu totožnosti přijímá

každý okresní úřad nebo obecní úřad pověřený vedením matrik. 
Na obvodním oddělení Policie ČR se přijímá pouze hlášení o odcizení. 
Dále je občan povinen do 10 dnů podat žádost o vydání nového občanského

průkazu. 
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Poplatek za odpad
Milí spoluobčané, rádi bychom Vás znovu upozornili na změnu způsobu placení

poplatku za odpad (změna zákona o místních poplatcích a zákona o odpadech). Od
1. ledna 2002 platí poplatek za odpad každý občan s trvalým pobytem na území
obce a každý vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci (např. re-
kreační domky, chaty, rekreační chalupy, zahrádkářské chaty a rodinné domy, které
nejsou trvale obydleny) nacházející se na katastru obce. 

Výše poplatku činí 300 Kč/osoba a rok, děti do 15 let včetně 150 Kč/rok. Vlastníci
staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci (podrobněji viz výše) platí
poplatek ve výši 300 Kč/rok za jeden objekt. Poplatek je splatný ve dvou splátkách:
1. splátka k 31. březnu a 2. splátka k 30. září. 

Chtěli bychom dále občany informovat, že vzhledem k opatření Frýdecké
skládky, a. s. a Obecního úřadu Dobrá proti neplatičům odpadu, s účinností od
1.10. 2002 budou popelnice platících občanů označeny samolepkou s logem FS, a.s.
Prosíme občany, kteří již uhradili zmíněny poplatek na celý rok, o vyzvednutí zmí-
něné nálepky a její umístění na popelnici (pokladna obecního úřadu č. dv. 17). Ti, kteří
poplatek uhradili v poloviční výši, obdrží tuto samolepku při úhradě druhé splátky. 

Pokud nebude poplatek zaplacen v termínu do 30. září, bude zvýšen o penále
a zároveň popelnice nebudou vyváženy, neboť nebudou opatřeny samolepkou s lo-
gem Frýdecké skládky. 

Projekt obãan — v˘chova k obãanství 
Dne 25. dubna 2002 se v Dobré uskutečnil z iniciativy ZŠ Dobrá 1. ročník prezen-

tací Projektu Občan frýdecko–místeckého regionu. Tento první ročník regionálního
slyšení Projektu Občan proběhl pod záštitou starosty obce Dobrá Milana Stypky.
První regionální slyšení frýdecko–místecké oblasti se uskutečnilo v sále restaurace
Obecník — téměř 90 žáků prezentovalo svou půlroční práci nad zajímavými tématy. 

Celkem čtyři ZŠ našeho okresu představily 6 projektů:
1. ZŠ z Frýdku–Místku (8. A): „Šikana na školách"
2. ZŠ z Frýdku–Místku (7. B): „Snadná dostupnost pornografie dětem"
3. ZŠ z Dobré (8. C): „Víme,jak děti a mládež tráví svůj volný čas? Co může udě-

lat obec pro jejich sportovní využití?"
4. ZŠ z Dobré (8. A): „Dojíždění žáků do školy autobusem."
5. ZŠ z Dobré (9. A,C): „Voda — zdroj života, ochrana a šetření pitnou vodou."
6. ZŠ z Vratimova (8. A): „Kuřáctví dětí a mladistvých — nejen náš problém."
Atmosféra v sále byla příjemná, mezi hosty i žáky v publiku se nad každým pro-

jektem rozproudila bohatá diskuse. Prezentující žáci téměř „odborně" reagovali na
většinu dotazů. 

Projekt Občan je původně projekt americký, ale postupně se rozšířil do celého
světa a u nás už zcela získal českou podobu. 

Cílem Projektu Občan je rozvinout zaujetí žáků pro aktivní občanství a pro spolu-
účast na veřejné politice. Žáci v rámci tohoto projektu věnují zvýšenou pozornost
problémům kolem nás, zkoumají je, učí se přitom vyjadřovat své názory a hledají řešení
daných problémů, např. na úrovni obce, města, okresu. Jejich návrhy na řešení mo-
hou se přímo dotýkat i společné odpovědnosti lidí v obci, městě za vzniklý problém. 

Ještě před regionálním slyšením museli žáci se svou prací seznámit širší veřej-
nost, obecní zastupitelstvo, apod. Práce na projektu vede žáky jednak k tomu, aby
nebyli ke svému okolí lhostejní, a jednak také k tomu, aby se nebáli na problém uká-
zat a hledat cestu k nápravě. To je vlastně prvotní zapojení do tzv. veřejné politiky. 

Koncem května se jednotlivé projekty představily v Praze na 5. celostátním sly-
šení, které proběhlo za podpory velvyslanectví USA v Praze a pod záštitou Senátu
Parlamentu ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Projekty našich škol v Praze dobře reprezentovaly náš frýdecko–místecký region. 
Děkujeme všem sponzorům, kteří formou sponzorského daru podpořili konání

regionálního slyšení v obci Dobrá. Byli to: obecní úřad, fotograf pan Žurek, nájemce
restaurace Obecník pan Pavela. 

Mgr. A. Bůžková, ZŠ Dobrá, Mgr. K. Lysková, ZŠ Dobrá
regionální koordinátorky Projektu Občan

Místní knihovna Dobrá zvefiejÀuje pÛjãovní dobu v období prázdnin:
Pondělí zavřeno
Úterý 9—11, 12—17.30
Středa zavřeno
Čtvrtek 9—11, 12—17.30
Pátek zavřeno

Půjčení knih na celé prázdniny od 20. 6. 2002
s vrácením nejpozději do 5. 9. 2002. 
V týdnu od 5. 8. do 9. 8. 2002 bude knihovna zavřena z důvodu pokládky koberce. 

âinnost mlad˘ch hasiãÛ pfii SDH Dobrá 
V průběhu loňského roku se zapojilo do práce kroužku mladých hasičů 13 dětí

ve věku 6—11 let. Tak jako každý rok, tak i letos se děti zúčastnily všech soutěží po-
řádaných okresním sdružením SDH. V podzimním kole hry PLAMEN, to byl branný
závod konaný v Kunčicích pod Ondřejníkem, dále v březnu hadicová a uzlová šta-
feta v areálu Hasičského záchranného sboru v Místku, soutěž CTIF ve Starém Městě
a závěrečné kolo hry PLAMEN konané v květnu opět v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Na této soutěži bylo celkové hodnocení všech družstev za uplynulý školní rok a to
nejen za výsledky v jednotlivých závodech, ale i ostatní činnosti jako například:
společenská aktivita dětí, psaní kroniky, účast při různých brigádách atd. Z celko-
vých 18 družstev okresu obsadili naši malí hasiči pěkné 5. místo. 

Ale nejsou to jen soutěže, které zaplňují volný čas našich dětí. Společně s dětmi
organizujeme výlety do přírody, např. dětmi velmi oblíbený víkendový zimní pobyt
na horách. Konec roku oslavujeme všichni společně vánoční besídkou a v létě se
loučíme se školním rokem tradičním smažením vaječiny. 

Už dnes se děti těší na ukázku požárního útoku, který předvedou při oslavách
110. výročí založení SDH DOBRÁ, které proběhne 14. září 2002. Budeme rádi, když
přijdete povzbudit naše děti a společně s námi strávíte příjemné odpoledne. 

V příštím školním roce bude kroužek mladých hasičů nadále pokračovat, a proto
bychom mezi námi rádi přivítali nové zájemce, kteří mají chuť zapojit se do požár-
ního sportu. Vedoucí mládeže Markéta Řízková

Dívãí volejbal v SOKOLE Dobrá 
Asi jen málo občanů Dobré ví, že ke stávajícím aktivitám místního Sokola (ko-

paná, šachy, stolní tenis, kondiční cvičení) se v posledním roce zařadila nová, a to
volejbal děvčat. 

Po přerodu školního volejbalového kroužku „ZŠ Dobrá“ ve volejbalový oddíl ka-
detek „Sokol Dobrá“ se letos družstvo zúčastnilo v soutěži krajského přeboru. Zde
v utkání základní skupiny narazilo na týmy s nesrovnatelně širším zázemím (Nový
Jičín B,C Sokol Frýdlant n. Ostravicí, Bílovec a Rožnov) a skončilo na štítě pouze s je-
diným vítězstvím. Toto však nevzalo děvčatům chuť. Získané zkušenosti a vůle po
vítězství se zúročily v dalších zápasech ve skupině o 7—12 místo, kde děvčata vybo-
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jovala vyrovnaná utkání a potrápila i jasné favoritky z Rožnova a Bílovce, a skončila
tak celkově na 10. místě. 

Družstvo pod vedením Tomáše Hernika, hrálo ve složení: Hrstková, Ďurkáčová,
Mandysová, Herníková, Lipowczanová, Kotásková, Kaličinská, Hamadová, Jílková,
Macháčková, Vojkovská. I v příští sezóně se děvčata zúčastní krajské soutěže. 

Závěrem je nutno podotknout, že zásadní podíl na vzniku družstva má učitelka
místní ZŠ Irena Valošková, která dokázala vzbudit u děvčat zájem o odbíjenou a na-
učila je základům této hry. Po ukončení školní docházky děvčata přešla pod oddíl
volejbalu TJ SOKOL Dobrá, která v současné době kryje náklady na jejich činnost. 

Trenér Tomáš Herník 

Výbor Základní organizace KSČM děkuje všem členům a sympatizujícím
občanům, kteří přispěli k dobrým výsledkům voleb do sněmovny.

Zmûna ordinace na‰ich lékafiÛ v dobû prázdnin
na dětském středisku Dobrá MUDr. Kučerová Iva ve dnech:
1. 7.—12. 7. 2002 u 29. 7.—16. 8. 2002 u 26. 8.—30. 8. 2002 

Pondělí 7.30—9.00 hodin Středa 14.30—16.00 hodin
Úterý 7.30—9.00 hodin Čtvrtek 7.30—9.00 hodin

Pátek    7.30—9.00  hodin

Poradna pro kojence bude ve dnech: 16. 7., 13. 8., 20. 8. a 27. 8. 2002 v době 12.30
až 14.00 hodin. 

Změna ordinace u obvodního lékaře MUDr. Petra Moravce
1. 7. 2002 7.30—11.30 hodin Dobrá
2. 7. 2002 14.00—17.30 hodin Dobrá
3. 7. 2002 7.30—11.30 hodin ordinace ve Vojkovicích
4. 7. 2002 7.30—12.00 hodin Dobrá

8. 7. 2002 7.30—11.30 hodin Dobrá
9. 7. 2002 14.00—17.30 hodin Dobrá

10. 7. 2002 7.30—11.30 hodin ordinace ve Vojkovicích
11. 7. 2002 7.30—12.00 hodin Dobrá
12. 7. 2002 7.30—11.30 hodin ordinace ve Vojkovicích

Ordinace pro Pivovar Nošovice odpadá. 

Informace o nov˘ch úfiedních hodinách po‰ty v Dobré 
Česká pošta, s. p., obvod Frýdek–Místek oznamuje, že od 1. července 2002 do-

chází ke změně hodin pro veřejnost na poště v Dobré a to následovně:
Pondělí—pátek: 8.00—11.00, 13.00—18.00 hodin
Sobota: 8.00—10.00 hodin

Prázdninov˘ program klubu dÛchodcÛ–seniorÛ 
17. července, středa — opékání párků v 15. 00 hodin na hřišti kopané. 
31. července, středa — zájezd na Lysou horu — odjezd autobusem v 8.00 hod.

z parkoviště Dobrá — střed
14. srpna, středa — uspořádání soutěže v kuželkách v 15.00 hod. u Kačabaru

Výbor důchodců–seniorů
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TRANSPORTBETON MORAVA,
spol. s r. o. nabízí práci pro občany

z Dobré v profesi strojník
— minimálně vyučen v oboru strojník

— řidičský průkaz skupiny C
— střední škola — výhoda

— svářečský průkaz — výhoda 
Kontakt: sl. Jana Barvířová,

Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02,
tel. č. 067/ 792 21 70. 

Provozovna PEDIKURY,
MANIKURY A DEPILACE HORKÝM

VOSKEM
Provoz zahájen 3. června 2002

v budově obecního úřadu v Dobré,
vedle kadeřnictví. 

Objednávky: na tel. č. 641 689 (večer)
nebo na mobilním telefonu

0728/ 455046 — paní Soňa Lišková,
Dobrá č. p. 555. 

Podûkování za „Pohádkové odpoledne“ 
V sobotu 1. června 2002 se u příležitosti Dne dětí konalo „Pohádkové odpo-

ledne“. Této akce se zúčastnilo asi 200 dětí doprovázených rodiči i prarodiči, takže
celková účast se přiblížila k 600 účastníkům. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat sponzorům paní Hranické, Šulíkové, Ro-
manidisové, Březinové a panu Materovi za poskytnutí finanční částky, za kterou
byly nakoupeny sladké odměny pro děti. A zároveň děkujeme žákům Obecné školy
v Dobré: Barboře Chobotové (1. A), Lukáši Tesarčíkovi (1. B), Tomáši Zářickému
(1. B), Dominice Lepíkové (1. B), Marku Polákovi (2. C), Michaeli Pernicové (3. A),
Zdeňku Chobotovi (3. A), Zdeňku Burdovi (4. A), Karin Vranayové (4. A), Matěji Tvr-
dému (4. B), Lukáši Pernicovi (5. A), Veronice Vašinové (8. B), Petře Kocúrové (8. B),
Filipu Tvrdému (8. B), Lukáši Otipkovi (8. B) a Monice Podolákové (9. A) za oběta-
vou pomoc při realizaci. Doufáme, že se Vám tato akce líbila a těšíme se někdy
příště na shledanou. Děkují pořadatelé.

Vážení spoluobčané. Rodiče i prarodiče s dětmi, kteří se rozhodli oslavit letošní
Mezinárodní den dětí procházkou po lese za velkou lávkou, se určitě dobře poba-
vili.  Na značené cestě mohli potkat Šípkovou Růženku, Karkulku, Sněhurku i s tr-
paslíky, vodníka s rusalkou, čarodějnice, čerty, lesní vílu, paní mámu, rytíře, prin-
ceznu, Kašpárka a nakonec i krále s královnou, kteří děti vlídným slovem přivítali.
Pro děti byly připraveny vtipné úkoly a jejich splnění bylo na konci putování sladce
odměněno samotným panem králem. I když sluníčko moc nehřálo, zúčastnilo se
pohádkového odpoledne přes 200 dětí a s nimi přibližně 400 dospěláků. 

Chtěla bych touto cestou jménem všech spokojených dětí a rodičů poděkovat
skupince lidí, kteří ve svém volném čase tuto zábavnou akci připravili. 

Ing. Ludmila Baranová

Prodejna a galerie KRÁSNO pořádá u příležitosti místecké pouti v kostele sv.
Jana a Pavla Den fiemesel
v neděli dne 30. června 2002 od 9 do 15 hodin na prostranství u kostela sv. Jana
a Pavla v Místku. Své řemeslo předvede řezbář, krajkář, kovář, perníkářka, keramik,
malíř a jiní. Vystoupí dětský folklórní soubor z Kozlovic „Valášek“ a celá akce bude
zpestřena módní přehlídkou žákyň Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy
oděvní s. r. o., Na hrázi, Frýdek–Místek. Děti potěší koníčci z Riasu Sviadnov. 
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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.

Firma Zuzana KALIČÍNSKÁ nabízí:
PRODEJ TEXTILU A ZAKÁZKOVÉ

KREJČOVSTVÍ
Sortiment:

kojenecké, dětské, sportovní zboží
Po—pá: 9.00—12.00 13.00—17.00 hod.

Sobota: 9.00—12.00 hod.
Kontakt: Dobrá č. 171,

tel./zázn.: 641470, mobil: 0607/613581

Autovrakoviště MILATA,
nabízíme:

— likvidaci autovraků (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 nich

— prodej nových i použitých náhrad-
ních 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 /642172, 0607/703311. 

Firma Jan Carbol,
Sokolovská 1347 (u mostárny) F–M,

tel. č.: 627 527, 0602/741231 
PLYNOFIKACE, TOPENÍ,

VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY,
BEZ RUČITELE

Firma nabízí tyto služby:
— opravy, montáže a revize plynových

zařízení, práce vodoinstalaterské
a topenářské

— montážní práce účtujeme s 5% daní
— dodáváme plynové kotle dle výběru

zákazníka
— 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

— poradenskou službu poskytujeme
zdarma 

MATTYS GROUP — Jiří FLUKSA
Stavební a obchodní firma se sídlem

na ul. Příborské 12/1585
(areál bývalého Řempa v Místku),

tel. č.: 647 555, 0608/877 165,
večer 622 890.

Nabízí:
— zateplování budov
— zámkové dlažby
— opravy balkonů a teras
— renovace bytových jader
— malířské a natěračské práce
— tesařské práce
— pokrývačské práce
— klempířské práce

AUTOŠKOLA JISKRA, Jiří Kreuziger,
tel. č.: 627 500, 624 014,

mobil 0603/442 920, 0608/122 522.
Nabízí:

v výcvik a výuku skupin — AM
(mopedy a malý motocykl)

v A1 — motocykl do 125 ccm
v A — motocykl bez omezení
v B — osobní auto až do 3,5 t
v C — nákladní auto bez omezení
v E — přívěs ke skupině B
v školení řidičů všech skupin včetně

profesionálního školení a přezkou-
šení dle zákona č. 247/2000 Sb.

Školné možno uhradit i splátkami.
Učebnice, testy, video k zakoupení. 

Informace: učebna autoškoly v budově
OÚ Dobrá, vždy úterý a čtvrtek

od 15 hodin. 

Brigáda 
Studenti a ostatní zájemci (od 16
let), kteří mají zájem o letní bri-
gádu na sběr okurek nakládaček za
lukrativní výdělek v červenci a srp-
nu na jižní Moravě v oblasti Ivančic
(včetně ubytování), nechť volají tel.
č. 0777/ 024 639, kde jim budou po-
skytnuty další podrobnější infor-
mace.


