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Vážení občané,

V uplynulém období jste si někteří z vás stěžovali na nedostatečnou informova-
nost stran termínů jednání zastupitelstva obce. Kritizovali jste zejména tu skuteč-
nost, že o 5. jednání zastupitelstva, které proběhlo 19. března 2003, nebyla ve Zpra-
vodaji v měsíci únoru 2003 žádná informace a uváděli jste příklady z minulých let,
kdy tato informace ve Zpravodaji zveřejňována byla a to alespoň s měsíčním před-
stihem. 

I když zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 93, ods. 1 hovoří – 

„Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného
zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň
7 dní před zasedáním zastupitelstva obce, kromě toho může informaci uveřejnit
způsobem v místě obvyklým.“

— jsem si vědom toho, že v těchto případech nelze vždy postupovat jen a jen dle
suché a strohé mluvy paragrafů, ale je třeba brát ohled i na ty, kteří opravdu nemají
možnost, z rozličných a pochopitelných důvodů, seznamovat se každý týden s in-
formacemi na zmiňované úřední desce. Tito občané se pak včas nedoví o termínu
jednání zastupitelstva a tím pádem se ho ani nemohou zúčastnit. Potom se ovšem
nelze divit jejich nezájmu o obecní záležitosti. 

To mne osobně samozřejmě mrzí a v souvislosti s tím zajistím zveřejnění infor-
mací o termínech jednání zastupitelstva ve zpravodaji, a to alespoň měsíc dopředu. 

Aby ovšem nebyla řeč jen o termínech zastupitelstva, dovolte mi využít prostoru
ve zpravodaji a informovat vás o dalších možnostech získávání informací o obci,
o obecních záležitostech a celkově o životě v obci. Pro ty z vás kteří využíváte inter-
net je k dispozici naše adresa :

www.dobra.cz
tato adresa je ostatně vytištěna i na titulní stránce zpravodaje
a dále můžete ke svým dotazům využívat i naše e-mailové adresy :
oudobra@dobra.cz, starosta@dobra.cz

Děkuji vám, ing. Jiří Macháček, starosta

www.dobra.cz   Obec Dobrá 28. dubna 2003

Zpravodaj
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Informace o pravomocích starosty a místostarostky obce
Vážení občané. Změnou ve vedení obce po volbách, došlo i k novému rozdělení

pravomocí mezi starostou a místostarostkou. To mnohým z vás přináší při jednání
na obecním úřadu komplikace, protože jste byli za minulá léta zvyklí, některé zále-
žitosti projednávat s jedním a jiné zase s druhým z výše jmenovaných. Tyto pravo-
moci, nebo chcete-li oblasti či sféry, jsou mezi novým vedením obce rozděleny po-
někud jinak, než jste byli zvyklí a někteří z vás, kteří jste museli při řešení svých pro-
blémů přecházet z jedné kanceláře do druhé, jste tuto skutečnost zcela oprávněně
kritizovali. 

Proto, milí občané, mi dovolte, abych využil prostoru v tomto zpravodaji a in-
formoval vás, na koho se v jaké záležitosti můžete obracet. 

Starosta :
Finance a rozpočet
Styk s politickými stranami, hnutími a společenskými organizacemi
Styk s právnickými osobami
Styk s podnikajícími fyzickými osobami
Požární prevence, sbor dobrovolných hasičů
Civilní obrana a ochrana
Integrovaný záchranný systém
Spolupráce s vojenskou správou
Organizace voleb
Školství (ZŠ, MŠ, školní kuchyně a jídelna)
Záležitosti veřejného pořádku 
Územní plánování, rozvoj obce, výstavba 
Příprava projektů, zajištění projektové a stavební dokumentace (věcná břemena,
územní a stavební řízení) 
Smlouvy nájemní
Smlouvy ostatní (hospodářské a jiné)

Místostarostka :
Zastupování starosty v dlouhodobé nepřítomnosti
Záležitosti kultury, tělovýchovy a sportu
Sociální a zdravotnická oblast (umísťování občanů do DD a do DPS)
Bytový fond 
Péče o obecní majetek 
Komunální odpady
Záležitosti veřejného pořádku 
Územní plánování, rozvoj obce a výstavba 
Zajištění projekt. a staveb. dokumentace (věcná břemena, územní a stavební řízení)
Místní komunikace, jejich údržba a rozvoj, včetně zimní údržby 
Doprava a dopravní značení na místních komunikacích 
Veřejné osvětlení
Vodní hospodářství, kanalizace 
Zemědělství a lesní hospodářství 
Volně pobíhající psi

Určitě jste si při pozornějším čtení všimli, že některé oblasti mají starosta i mís-
tostarostka společné. To znamená, že v těchto záležitostech se můžete obracet na
oba dva jmenované. Věřím a doufám, že vám tyto informace usnadní a zjednoduší
vaše další jednání s obecním úřadem a s vedením obce. Děkuji. 

Ing. Jiří Macháček, starosta 

2



3

Diskusní mítink o v˘stavbû obchvatu Dobré
Tento mítink, na kterém se diskutovaly problémy, jež přináší stavba obchvatu

občanům nejen v bezprostřední blízkosti staveniště, se konal v úterý 22. dubna
2003 v obřadní síni Obecního úřadu v Dobré. Obřadní síň praskala ve švech a to
byl důkaz toho, že občané mají spoustu otázek a pověstný pohár trpělivosti už
dávno přetekl. Jednání se zúčastnili: ing. Dibon – zástupce firmy Mott MacDonald
Praha, s. r. o., ing. Klimša – Dopravní stavby Ostrava, a. s., pan Kořistka – stavby-
vedoucí, ODS, a. s., ing. Špaňo – zástupce firmy Skanska, ing. Macháček – starosta
Dobré, ing. Kocich – vedoucí stavebního úřadu v Dobré, paní Tancerová – místos-
tarostka Dobré.

Již při vstupu do místnosti byla cítit vypjatá atmosféra, která se potvrdila první
položenou otázkou. Zástupci firem neměli možnost vyhýbavě odpovídat, protože
lidé chtěli slyšet jasné a proveditelné odpovědi. Pokud firma přislíbila nápravu –
okamžitě byla dotázána na termín, kdy k nápravě dojde a musel být sdělen. Ne vždy
padaly konstruktivní a věcné otázky. V některých případech lidé „vytahovali“ věci
i 20 let staré, které s výstavbou obchvatu nesouvisely. Dle mého názoru, každý kdo
chtěl veřejně sdělit svůj názor a svou zkušenost, jak se jim žije v sousedství výstavby
obchvatu – bylo mu to umožněno. Podle výrazu v obličeji a různých davových slov-
ních výlevů, ne vždy zástupci firem odpovídali to, co občané Dobré chtěli slyšet.
Ono to po pravdě ani nemohlo být jinak. Při tak rozsáhlé stavbě, jakou Dobrá ne-
pamatuje, nutně musejí vznikat třecí body a musí se jiskřit. V mnohém měli občané
pravdu, bohužel, v mnohém se také mýlily. Každý z nich vidí pouze to co jemu se
činí zlého, v těchto případech dobro, které stavba po dokončení přinese je hluboko
zanesena vrstvou bláta před jejich rodinným domem. Jistě, není jednoduché přijít
do práce od hlavy po paty s vrstvou bláta! Vy nemáte děti? Vy se nebojíte každý den,
když jdou děti do školy, že nepoužijí přechod pro chodce, nebo že nějaký řidič ne-
bude respektovat červené světlo a dítě se vám ze školy již nevrátí? Jsou vám snad
cizí děti lhostejné podle rčení „z mého krev neteče“?Co je proti lidskému životu kus
bláta na šatech?
Co jsme vlastně dojednali?

1. kontaktní telefon na pana Kořistku – vedoucího stavby a prostředníka pro
„každou“ stížnost a řešení problému je 602 707 784

2. cesta u paní Bauerové (č. p. 677) bude opravena do 29. 4. 2003 (slíbil ing.
Špaňo – Skanska)

3. o polní cestě (kolem č. p. 268, 666, 22, 191, 24) budeme dál jednat a „tlačit"
firmu Skanska, aby opravila tuto cestu jak slíbila (ing. Klimša – ODS)

4. zanesené příkopy a propadlý mostek budou opraveny definitivně po dokon-
čení stavby (ing. Špaňo – Skanska)

5. nájezdy na hlavní cestu u č. p. 677 a 495 budou opraveny, jakmile bude na
stavbě přítomna k tomu potřebná technika

6. prasklina ve zdi u č. p. 186 bude monitorována (zprostředkuje pan Kořistka)
7. cesty budou kropeny a čištěny s větší intenzitou a častější frekvencí (ODS,

Skanska, Alpina)
8. pracovní doba na stavbě je ve všední den od 6. 00 do 22. 00 hod, o sobotách

a nedělích práci povoluje ředitelství silnic a dálnic Ostrava nebo Praha
9. všechny ploty budou po dokončení stavby umyty a pokud bude porušen ná-

těr, budou učiněny dohody s majiteli o sjednání nápravy
10. komunikace se během stavby udržují v provozuschopném stavu, definitivně

se opraví po dokončení stavby



11. pokud projíždějí nákladní auta tam, kde jezdit nemají, je nutno nahlásit SPZ
vozidla na OÚ Dobrá a tato firma musí komunikaci vyspravit a pokud se budou pro-
hřešky této firmy opakovat – na stavbě obchvatu „skončí“

12. největší nápor na obyvatele a obecní komunikace bude vynakládán cca půl
roku a poté již se budou používat zpevněné podklady obchvatu

13. bez prachu, hluku a techniky NELZE OBCHVAT POSTAVIT
14. „Před vyjetím ze stavby musí být vozidla očištěna od bláta na „oklepových

plochách“. Tam kde není možnost využít k tomu účelu zpevněné místní komuni-
kace zřídí si tuto plochu dodavatel z panelů. "(citace z technické specifikace)

15. podle předběžné informace ing. Hořínka (ŘSD OV)bylo v projektu na plyn
směrem na Pazdernou pamatováno

Vážení spoluobčané, žádám vás o shovívavost, nikoliv v tom, co nám zástupci fi-
rem slíbili, ale ve věcech budoucích, které jistě přijdou. Staveniště je obrovská plo-
cha a stavbyvedoucí nemůže být na všech místech současně, takže zcela jistě mo-
hou vzniknout svízelné situace, o kterých se ihned nedozví. Pokud vidíte problém,
určitě máte návrh řešení . Sdělte jej. Váš postoj: „já nevím“, „vy jste tu od toho, aby
jste něco udělali“, „vy musíte myslet na všechno“ apod. není k ničemu. Pokud se
nedohodneme na oboustranně přijatelném řešení, nikdy nebude na straně stěžo-
vatele navozen pocit uspokojení s vyřešením problému. Vždycinky to bude o tom,
že Vy by jste to udělali lépe, ale nebudete nikomu radit, protože vás se to netýká.
Týká a moc. Jsme jenom lidé a nemůžeme myslet na všecko a Vy všichni jste obyva-
teli obce Dobrá a má vám záležet na obci a co se v ní děje. Kritizovat je to nejjedno-
dušší na světě. Najít společnou řeč – velice složitý proces. 

Alice Tancerová, místostarostka

Obec Dobrá nabízí k prodeji
pozemek parcelní č. 1320/30 v k. ú. Dobrá (stavební parcela v lokalitě Dobrá – Ka-
menec) o výměře 1590 m2. Pozemek lze nabídnout jako jednu parcelu nebo 2 par-
cely o velikosti 795 m2. 

Informace získáte u Alice Tancerové, místostarostky, na tel. 558 641 491 nebo
přímo na Obecním úřadě Dobrá.

Své nabídky zasílejte na adresu: Obecní úřad Dobrá, Dobrá č. 230, 739 51

Srdeãnû vás zveme na tradiãní pouÈ v Dobré
v sobotu a neděli 3. a 4. května 2003.

V předvečer pouti, v sobotu kolem 21.30 h, pořádá pan Silvestr Hanák ohňostroj. 
V neděli se poutníci mohou zúčastnit bohoslužeb v kostele sv. Jiří v 7. 30, 9. 00

a 11. 00 h. 

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Moravskoslezského kraje,
Pavlíkova 2264, Frýdek-Místek, informuje občany, že vypalování porostů je dle

ustanovení § 17, odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů Z A K Á Z Á N O !

Ten, kdo vypaluje porosty, dopouští se podle ust. § 78, odst. 1 písm. s) citova-
ného zákona přestupku na úseku požární ochrany, za což mu může být dle ust. § 78,
odst. 2 uložena pokuta až do výše 25 000 Kč.
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Vážení občané, jsme žáci 7. A třídy Základní školy v Dobré. Dovolujeme si vás
oslovit jménem

Projektu Obãan,
na kterém pracuje naše třída po celý školní rok pod vedením Mgr. Radky Otip-

kové a Mgr. Jany Ciché. 
V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili na téma Znečištění vodních toků –

nutnost čističek?“ Snažili jsme se zjistit, proč jsou naše potoky, řeky a rybníky tak
znečištěné. Vycházeli jsme z předpokladu, že hlavními viníky tohoto znečištění jsou
menší i velké podniky, ale možná i samotní občané. 

Prostřednictvím tohoto článku bychom vás chtěli stručně seznámit s tím, jak
náš projekt probíhal a k jakým závěrům jsme došli. 

Nejprve jsme provedli anketu mezi občany, v níž jsme zjišťovali nakládání s od-
padními vodami v našich domácnostech. Poté jsme si vytipovali možné znečišťo-
vatele v každé obci a provedli anketu s nimi. Součástí práce byly i rozhovory se sta-
rosty obcí. Nejčastěji zmiňovanými znečišťovateli mezi žáky i občany byli – JZD, Pi-
vovar Radegast, školy a občané. Proto jsme si pro praktický výzkum vybrali potok
Osiník, vedle jehož toku se nalézají hned tři velké podniky (Zelárna Nižní Lhoty,
Kravín Nošovice a Pivovar Radegast). Chtěli jsme zjistit, zda ovlivňují kvalitu tohoto
potoka, a tak jsme vždy nad a pod sledovaným podnikem odebrali vzorky povr-
chové vody potřebné k analýze jednotlivých ukazatelů pro jakost povrchových vod. 

Jak tyto analýzy dopadly?
Po vyhodnocení bylo zjištěno, že vzorky odebrané na výtoku u kravína několika-

násobně převýšily povolené limity pro povrchové vody (podle nařízení vlády č.
61/2003) u čtyř ze šesti sledovaných ukazatelů. Proto jsme tento podnik navštívili
a s jeho zástupcem jsme se snažili zjistit důvod tohoto znečištění. Svůj díl viny na
něm kravín pravděpodobně má. V místě odběru totiž vyúsťují drenáže z polí (hno-
jení) a možné je i znečištění po dešti, když dojde k přeplnění blízkých jímek. Ale byli
jsme ujištěni, že kravín dělá a bude dělat maximum pro to, aby zabránil znečišťo-
vání Osiníku. Svou vinu na tomto znečištění však má i blízká zástavba rodinných
domků se svými trativody končícími právě v potoce. 

Jako hlavní znečišťovatel našeho okolí byl často uváděn také Pivovar Radegast.
My jsme za tímto účelem pivovar navštívili a zjistili, že opak je pravdou. Pivovar Ra-
degast, který v minulosti způsobil znečištění toku řeky Morávky únikem závadných
látek, má v dnešní době vypracovaný systém nakládání s odpady, s odpadními vo-
dami i s potokem Osiníkem, který jím protéká. Na vlastní oči jsme se přesvědčili
(a výsledné analýzy, u kterých nebyl překročen žádný z limitů, to potvrzují), že pi-
vovar se snaží několika na sebe nezávislými metodami (rozdělení kanalizace, zá-
chytné jímky, čistírna odpadních vod, biologické rybníky) zabránit jakýmkoli úni-
kům nebezpečných látek do vodních toků. 

Vážení občané, závěry našeho projektu jsou zarážející. Zatímco většina podniků
se snaží (a je k tomu našimi zákony nucena), aby naše toky neznečišťovala, ubližu-
jeme čistotě našich řek a potoků hlavně my. V anketě jsme například zjistili, že 74%
oslovených občanů ve sledovaných obcích odvádí svou odpadní vodu do septiků
(s vývozem převážně do polí), do septiků s přepadem a do trativodů (jen Dobrá má
kanalizaci a Lučina má ČOV), že pouze 43 % občanů ví, jak nebezpečné látky tato
odpadní voda obsahuje (fosfáty, tenzidy, dusičnany, dusitany, tuky…), že pouhých
32% občanů s ohledem na přírodu používá ekologické mycí prostředky…

Víme, a u starostů jednotlivých obcí jsme si ověřili, že obce mají zpracovány ná-
vrhy na kanalizaci či čistírny odpadních vod a že jediným a hlavním problémem
jsou finance. Ale zkusme my všichni pomoci naší přírodě alespoň tím málem, co
můžeme – neznečišťovat ji. 

Dovolíme si ukončit toto oslovení vás všech tímto citátem:
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„Pokud bude na zemi místo, kde bude vzduch, voda, slunce a tráva,
bude muset člověk litovat, že tam není.“ 

Děkujeme všem z řad občanů, starostů jednotlivých obcí, podnikatelů či zá-
stupců podniků, kteří nám ochotně poskytli informace potřebné k zpracování to-
hoto projektu. Žáci 7. A, ZŠ Dobrá

P O Z V Á N Í
Žáci ZŠ Dobrá zvou členy zastupitelstva obce i občany obce Dobrá na

školní prezentaci Projektu Občan 
dne 29. dubna 2003 od 9.00 hodin do tělocvičny ZŠ. 

Žáci zde budou prezentovat svou práci na projektech s tímto zaměřením:
— Alternativní testy
— Znečištění vodních toků – nutnost čističek?
— Pes přítel nebo nepřítel člověka. 
— Řeší obec problémy se psy?
V rámci Projektu Občan si žáci ZŠ blíže všímají problémů každodenního života,

které je obklopují,a hledají řešení. 
Žáci ZŠ se na vás těší. „Přijďte si nás určitě poslechnout!“

Oslava dne matek
Kulturní komise a Místní organizace KDU–ČSL vás co nejsrdečněji zvou na

oslavu dne matek, která se uskuteční v neděli 11. května od 13.30 hod. v tělocvičně
ZŠ Dobrá

Program a občerstvení zajištěn. Moc se na vás těší organizátoři a žáci ZŠ.

Místní knihovna v Dobré
V noci z pátku 28. března na sobotu 29. března 2003 proběhla akce dětských kni-

hoven uspořádaná na počest pohádkáře H. Ch. Andersena Noc v knihovně s Ander-
senem. Ve 151 městech, místech, knihovnách, školách, domech dětí, družinách,
ústavech Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Polska spalo celkem 3494 dětí a 842 do-
spělých. 

Spalo se také v naší knihovně. O účastnících rozhodla soutěž „Znáš obec, ve
které je Tvá knihovna?"

Původně mělo být 15 dětí ve věku od 6 do 12 let, ale řádil bacil a tak se nás na-
konec sešlo 10 dětí a dvě knihovnice. Hned zpočátku večera jsme si vyrobili loutky
z ponožek, se kterými jsme později večer hráli divadlo. Po chutné večeři, připravené
ze sponzorského daru firmy Romanidis a paní Polákové jsme se vypravili za dopro-
vodu pana kronikáře Rosti Vojkovského na večerní prohlídku Dobré. Provázela nás
bouřka, která krásně podbarvovala místy strašidelné, ale pořád velice zajímavé vy-
právění. Po návratu jsme soutěžili (jsme jedním z výherců soutěže Mateřídoušky),
hráli hry a divadlo. Děti v knihovně hledaly poklad, který prý původně patřil Ond-
rášovi. Byl sladký a všem chutnal. Nikdo se nechtěl podělit s čarodějnicí, která se na
děti přišla podívat. Děti měly možnost chatování a bohatě jej využívaly. Kolem
jedné hodiny všichni usli při poslechu pohádek o víle Amálce. Ráno jsme posnídali
výborné šátečky z daru pekárny Hranických. Na památku dostaly certifikát a ná-
lepku s logem noci. 

Dagmar Španihelová
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Informace Policie âeské republiky, obvodní oddûlení Dobrá
o bezpeãnostní situaci v obci Dobrá za mûsíc bfiezen 2003

V měsíci březnu 2003 bylo v obci Dobrá zdejším obvodním oddělením evido-
váno celkem 13 přestupků, kdy v pěti případech se jednalo o krádeže majetku, v pěti
případech o narušování občanského soužití a ve třech případech byl zjištěn přestu-
pek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kdy se jednalo
o osoby, které ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodily použitím alkoho-
lického nápoje, řídily motorové vozidla. 

K této evidenci sdělujeme, že se jedná toliko o přestupky dále prošetřované, ne-
jsou zde tedy zahrnuty drobné přestupky, které byly na místě vyřízeny domluvou či
blokovou pokutou a přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

Za první čtvrtletí roku 2003 došlo v obci Dobrá k 13 dopravním nehodám
s hmotnou škodou 3 335 000 Kč, bez zranění, z toho 7 na silnici č. I/48 (hlavní tah
Frýdek–Místek—Český Těšín). 

Doporučení pro bezpečnou jízdu na jízdním kole a nejčastější příčiny zranění cyk-
listů:

1. Před jízdou musíme u jízdního kola zkontrolovat:
— utažení matic kol, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd,

funkčnost osvětlení,
2. Platí zásada vidět a být viděn!
— proto vždy včas použijte osvětlení jízdního kola,
— oblékejte si pestré oblečení, fluorescentní a reflexní doplňky
3. I cyklista je řidič proto:
— striktně dodržujte pravidla silničního provozu,
— chovejte se na silnici tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám,
— respektujte zákaz požívání alkoholu před a během jízdy,
— při jízdě nepijte, nejezte, nekuřte, netelefonujte, raději se plně věnujte řízení,

neboť by se vám to vždy nemuselo vyplatit. 
Proč použít při jízdě cyklistickou přilbu?
Jednou ze základních příčin úmrtí a zranění cyklistů jsou poranění hlavy, která

tvoří přibližně 80% všech vážných poranění při dopravních nehodách cyklistů.
Koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmrtit dospělého při pádu již při rychlosti 11
km/hod., dítě i při rychlosti nižší. V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vy-
ústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy s problémy s rovnováhou,
případně ve vážné poškození mozku. Cyklista nepoužívající přilbu má 6,6krát větší
možnost utrpět zranění hlavy a 8,3krát větší možnost utrpět vážné poranění mozku.
Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úderu hlavy cyklisty o kapotu vo-
zidla, a to v rychlosti pohybující se kolem 25 km/hod. 

Více informací můžete nalézt na www.mvcr.cz.

Za obvodní oddělení Policie ČR kpt. Bc. Radan Filip

Zmûna ordinace
MUDr. Iva Kučerová, dětské středisko Dobrá 

22. 5. 2003 pátek 7.30—9.00 hodin
27. 5. 2003 středa 14.30—16.00 hodin 
29. 5. 2003 pátek 9.30—12.00 hodin
23. 5. 2003 pátek 9.30—12.00 hodin
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MUDr. Petr Moravec, praktický lékař
Dne 14. května 2003 od 7.30 do 11.30 zastupuje ve Vojkovicích, neordinuje

v Dobré.

Základní organizace KSČM Dobrá pořádá ve čtvrtek 1. května 2003 v 15  hodin
na zahradě „Pivnice u Pantlíka“

OSLAVU SVÁTKU PRÁCE
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v místnostech pivnice. K po-

slechu i tanci bude hrát dětský orchestr RADOST pod vedením pana Antonína Hra-
dílka. Během pořadu vystoupí také poslanec poslanecké sněmovny. Vstupné dob-
rovolné. Občerstvení zajištěno. — Zveme občany k hojné účasti

Dále zveme občany dne 2. května 2003
k pietnímu aktu u pomníku padlých sovětských vojáků ve Staré dědině. Vzpo-

meneme na osvobození obce před 58 lety.
Sraz v 10 hodin u pomníku ve Staré dědině. 

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch, místní organizace Dobrá
by rád touto formou upřímně poděkoval všem sponzorům, kteří nám v hojné míře
přispěli jak na pohoštění, tak i do tomboly a to při příležitosti výročí členské schůze,
kterou jsme organizovali 26. 3. 2003 v pohostinství „Na Špici“. 

Za přispění firem: pana Floriána Carbola, paní Slávky Polákové a paní Stanislavy
Hranické bylo našemu 79člennému svazu umožněno zhodnotit uplynulý rok 2002
v příjemném prostředí, pobavit se, pohostit naše členy i hosty. 

Do tomboly nám přispěli: Řeznictví a uzenářství Zdeňka Carbola a pana Jana Ma-
tery.

Potraviny: Stanislav Romanidis, pan Jiří Pastor a paní Iveta Tichovská. Obuv LM
paní Mojžíšková, paní Jana Šulíková. Dále na nás nezapoměli: paní Marie Goszy-
ková, paní Marcela Dužíková, paní Iva Moskvová, RNDr. Věra Růžičková, pan Flo-
rián Carbol, vedoucí Kačabaru pan Petr Blokša, pivnice „U Pantlíka“ ing. Miroslav
Slánský, železářství pan Byrtus, Pivovat Radegast Nošovice a také Zemědělské druž-
stvo vlastníků Nošovice. Bezplatné zajištění pozvánek nám vždy ochotně zajišťuje
pan Zdeněk Černoch. Vytisknutí informačních letáků na zájezd se ujal náš člen pan
Milan Boris. 

Náš svaz postižených si moc váží a cení OÚ v Dobré, všech podnikatelů v obci,
pivovaru Radegast i ZD Nošovice, kteří bez váhání a s velkou ochotou na naše akce
přispívají. Není tomu tak ve všech našich sesterských organizacích. 

Všem výše jmenovaným patří ještě jednou naše poděkování a prosba, aby nám
zachovali přízeň a nezapomněli na nás i v příštích létech. Rovněž děkujeme také
vám milí členové, kteří jste do tomboly přispěli ať malým dárkem, nebo jste si udě-
lali čas a připravili moc pěkné ceny. 

Když dovolíte, ráda bych napsala závěrem:
Pomáhejte si a dělejte si radost. Milé slovo nebo úsměv dokážou divy.

Eliška Biolková, Svaz tělesně postižených, MO Dobrá
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NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

HYPO – stavební spořitelna 

Vážení klienti, zajistěte se proti 
změnám, které se chystají do léta
2003! 

❖ U nás úrok stále 4 % z vkladu! ❖
❖ Úrok z úvěru jen 3,9 % (nejnižší ze

všech st. sp.) ❖
❖ Statní podpora stále zatím 25%!

(od léta bude asi10%)! ❖
❖ Smlovy jištěny státem, zatím lze

uzavřít i na děti ❖
❖ Výnosy jsou nezdaněny! ❖

❖ Možnost získaní překlenovacího
úvěru ve výši 205 000 Kč bez

počátečních vkladů (0—akontace)
na koupi nebo rekonstrukce

nemovitostí, získání bytů, stav. po-
zemku atd. Doba zpracování úvěru

cca 14 dní.
Celková měsíční platba jen 1632 Kč.

❖
❖ Úrok je jen 5,95 % p.a.

„po překlopení“ je úroková 
sazba jen 3,9 %!

Splatnost tohoto úvěru je až
20 let. (možno splácet i rychleji) ❖

❖ Nadstandardní spoření
i nadstandartní úvěry ❖

Osobní poradci:
PaedDr. M. Bednářová + R.Bednář

Tel.: 558 671 121 , mob.: 777 161 671 
E–mail: rabem@email.cz

KOSMETIKA
Pondělí 1300—2000

Úterý 1300—2000

Středa 1000—1800

Čtvrtek 1000—1800

Pátek na objednávky

— péče o všechny typy pleti 
— úprava obočí 
— barvení řas a obočí 
— masáže očí, obličeje, krku
— a dekoltu
— zábaly (dekoltu, rukou…)
— masky (bylinné, klidnící, hydra-
— tační, vitalizující)
— masky (na oči, rty, kruhy pod
— očima…)
— kúry čisticí, relaxační, vyhlazu-
— jící, liftingové
— hloubkové čištění,
— peeling, gumáž
— depilace obličeje,
— rtu, lýtek, nohou
— líčení denní i večerní (oslavy,
— společ. akce, večírky, plesy,
— poutě, zábavy, srazy,…)
— konzultace ohledně možné
— léčby
— líčení nevěst
— pernamentní make-up
— poradenství v oblasti typologie,
— vizáže, image
— služby lze objednat i domů

MASÁŽE
— masáž tlaková
— masáž reflexní
— masáž klasická

Dobrá č. p. 231, 1. poschodí, vedle
kadeřnictví Martiny Baďurové,

budova bývalého obecního úřadu.

Tel.: 723 155 572
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GENERALI 
pojištění bez hranic

Nabízíme vám výběr z řady asi 50
produktů jedné z největších pojišťo-
ven na světě, která má u nás 170le-
tou tradici a působí ve více než 50

státech světa. 
❊ ŽIVOTNÍ pojištění (jsme první

v Evropě!)
❊ Možný daňový odpočet až 12 000

Kč/rok. 
❊ Výběr z 8 druhů živ. pojištění… 
❊ STAVEBNÍ SPOŘENÍ (s HYPO st. spoř.)
❊ PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ
❊ PROGRAM BYDLENÍ 2000 (kombi-

nace hypotéky a živ. poj.
– Velice výhodné!)

❊ ÚRAZOVÉ pojištění 
❊ Pojištění rodinných domů a bytů
❊ Pojištění motorových vozidel
❊ Cestovní pojištění
❊ Pojištění průmyslových a podnika-

telských rizik
❊ Pojištění zemědělství a mnoho

dalších…. 
Výhradní zástupci pro Vratimov

a okolí:
PaedDr. M+R Bednářovi

558 671 121, 777 161 671
Těšíme se na vás!! 608 447 265

Splňte si svůj sen o bydlení. 
Chybí Vám ke koupi bytu,
modernizaci nebo údržbě

finanční zdroje?

S výhodnými úvěry a meziúvěry od
Lišky se modernizace bát nemusíte.
Pro okamžité financování bytových

potřeb – překlenovací úvěry od 10 %
naspoření

Vyřízení rychle a zdarma.

KOMPLETNÍ PORADENSKÝ SERVIS
POSKYTUJE:

(uzavírání smluv, úvěry a meziúvěry,
modely spoření, změny ve smlouvách)

Poradenské místo ČMSS, a. s.
(spolupracujeme s Českou poštou

ve vaší obci)
Milada Hovjacká – obchodní

zastoupení
Politických obětí 120,
738 01 Frýdek-Místek

(u autobusové stanoviště – vedle
Služby škole) 

Tel.: 604 926 371  
Po-Pá  9.00—17.00 hodin

Firma ENESPO, Ostrava
nabízí:

✧ vrata, brány, závory ✧
✧ pohony včetně dálkového ovládání

✧ rolety, žaluzie ✧
✧ sítě proti hmyzu ✧

✧ centrální vysavače ✧
✧ plovoucí podlahy ✧

Buničitá 201, 739 32 Vratimov,
tel.: 800 555 558 (bezplatná linka),

fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo. cz, www.

branyvrata. cz

Firma DALPORT
přijme na poloviční úvazek (4 hodiny
denně) ženy i se sníženou pracovní

schopností.
Pracovní náplní bude opracování

plastových dílů – sedavé a precizní
zaměstnání.

Pracoviště v Dobré.
Pracovní doba mezi 8—12 hodinou
a 12—16 hodinou (možná změna). 

Zaučení bude probíhat formou
domácí práce.

Informace na tel. č.558 439 955
– v dopoledních hodinách
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EWEREST,
střešní systémy

JARNÍ SLEVY NA STŘECHY:
S tímto inzerátem získáte 10% slevu

na nákup střešních krytin, oken,
lepenek, okapů, plechů, tepelné
izolace, folií, hřebíků a dalšího

materiálu pro střechy
(1200 druhů zboží). 

Dále nabízíme:
dopravu zboží, práce tesařské,

klempířské a pokrývačské, stavby
a rekonstrukce střech, ploché střechy

(opravy s životností až 40 let),
rozpočty zdarma.

Nabídka platí do vyprodání zásob. 

Palkovice u Frýdku-Místku – naproti
policie ČR (bývalá jednota)

Pondělí až pátek 7.00—15.30 hod.

Tel. č. 558656137, mobil 608111316
e-mail: ewerest@ewerest.cz,

http://www.ewerest.cz

AUTOSERVIS BÁRTEK A SYN,
spol. s r. o. se sídlem Národních mučedníků 499, Frýdek-Místek,

tel. č.: 603 515 995,
nabízí:

✧ odtah vozidel speciální Avií ✧
✧ pronájem velkoobjemového kontejneru ✧

✧ přepravu stavebního materiálu ✧
✧ přepravu materiálu na paletách ✧

✧ odvoz komunálního odpadu na skládku ✧
✧ nakládku i vykládku pomocí hydraulické ruky ✧

✧ tonáž do 3 t ✧
Ceník služeb: BEZ DPH DPH 22% CELKEM

Sazba za 1 km  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00  . . . . 3,30  . . . 18,30
Nakládání, skládání kontejneru . . . . . . . . . . . . . 50,00  . . . 11,00  . . . 61,00
Nakládání, skládání vozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00  . . . 11,00  . . . 61,00
Použití hydraulické ruky za
každou započatou _ hod.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00  . . . 13,20  . . . 73,20
Pronájem kontejneru 1 den . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00  . . . 13,20  . . . 73,20
Příplatek pondělí—pátek od 22.00 do 6.00  . . . 100,00  . . . 22,00  . . 122,00
Příplatek za soboty, neděle, svátky  . . . . . . . . . 200,00  . . . 44,00  . . 244,00
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Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk; zdarma. Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá. –Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá

Firma JUROSZ nabízí:
— žaluzie – horizontální, vertikální,
— venkovní
— čištění žaluzií a opravy
— rolety – vnitřní, venkovní i na
— elektrický pohon
— sítě proti hmyzu – pevný rám,
— na principu rolety
— plastová okna od firmy
— SCHÜCO
— garážová vrata – sekční, lame-
— lová
— vjezdové brány
— markýzy
— shrnovací lamelové dveře
— navíjecí hliníkové mříže

Najdete nás na adrese:

Oldřich Jurosz, Hnojník č. p. 148,
tel. č. 558 694 074, mobil 604 676 549

e-mail: o.jurosz@centrum.cz

Firma Jan Gajdušek,
Kunčičky u Bašky č. 201 (Hliny)

739 01,
tel: 558 434 573, 605274298,

nabízí opravy:
Trav. sekaček, opravy – seřízení

motorů, převodovek, přídavných
zařízení, adaptérů, náhonů kos

a doplňků malé zemědělské techniky
VARI – TERRA – MF70 – UNI a jiné.

Seřízení – broušení – klepání kos.
Lepení odstřed. spojek Vari–Terra.

Prodej náhradních dílů.

Najdete nás na spojnici
Kunčičky u Bašky—Palkovice,

odbočka z hlavní cesty (dálnice)
Frýdek–Místek—Frýdlant nad

Ostravicí vpravo

Firma ADAMS–CAR,
Adamus Petr,

nabízí:
— opravy automobilů všech značek –
— karosárna + lakování – kvalitně
— a levně
— přeprava automobilem Ford Transit
— + vlek do 3 t – i mezinárodní pře-
— prava
— poradenství ohledně havarovaných
— automobilů
— dovoz automobilů ze zahraničí na
— objednávku. 

Informace:
na tel. č. 604 475 770, 777 632 290. 

Prodám násady do motyk,
jednotlivě i ve větším množství.
Také laťky na plot – délka 80 cm

v ceně 7 Kč. 
Kontakt:

pan Augustin Kaňok, Dobrá č. 48,
tel. č. 558 641 150

ZVEME VÁS DO PRODEJEN

FRÝDEK – Zámecké nám. 41
tel.: 558 628 770

MÍSTEK – náměstí – podloubí nad
porcelánem I. p.
tel.: 558 436 387

FRÝDLANT n. O. – obchodní dům
OMMA I. p.

tel.: 558 675 865

Akční ceny:

❖ sedacích souprav ❖
❖ předsíňových stěn ❖

❖ počítačových a televizních stolků ❖
❖ sektorových obývacích stěn ❖


