
Co bychom mûli vûdût o Evropské unii
Poprvé v dějinách se Evropa spojuje na základě svobodné vůle jednotlivých

národů s nadějí, že již nikdy nebude vstávat z trosek, které způsobily války
a konflikty. Sjednocení Evropy na základech míru, bezpečnosti, rozvoje a statis-
tiky zůstává historickým úkolem Evropské unie a nejdůležitější výzvou pro celý
kontinent.

Věříme, že stejně jako jsme hrdí na státní symboly České republiky, budeme
si vážit i symbolů sjednocené Evropy. Jsou jimi: evropská vlajka, hymna, ev-
ropský svátek, pas, EURO a jazyky.

Jako oficiální vlajku přijala 8. 12. 1955 rada Evropy návrh španělského diplo-
mata Salvatora de Madariaga a francouzského výtvarníka Arsena Heitze —
prstenec z 12 zlatých hvězd na modrém pozadí. Symbolika 12 hvězd je vyklá-
daná různě. Interpretace katolické církve vychází ze Zjevení sv. Jana (Panna Ma-
rie korunovaná 12 hvězdami) a je umocněna datem přijetí — katolickým mari-
ánským svátkem 8. 12. Další interpretace představuje 12 hvězd jako symbol do-
konalosti a jednoty složené z více částí — 12 hodin, 12 měsíců, 12 apoštolů, 12
znamení zvěrokruhu aj. Pro jiné symbolizuje 12 hvězd 12 států Evropské unie
při jejím vzniku v listopadu 1993. Modré pole vlajky vychází z olympijské barvy,
která byla Evropě přidělena a značí také modrou oblohu, symbol volnosti. Zlaté
(žluté) hvězdy v kruhu má značit soudržnost států. Další pak vidí návaznost na
12 slov první věty textu Ódy na radost, hymny EU.

Za hymnu EU je považována instrumentace Ódy na radost, čtvrté části Deváté
symfonie d moll pro sólisty, sbor a orchestr od Ludwiga van Beethovena z roku
1824. V originále ji zpívá pěvecký sbor na slova básníka Friedricha Schillera. Do
češtiny ji přeložil Pavel Eisner.

Radosti, ty jiskro Boží Kouzlo tvoje opět víže,
dcero, již nám ráj dal sám! co kdy čas tak dělil rád,
Srdce vzňaté žárem touží, zástup lidstva sbratřen blíže
nebeská, v tvůj krásy chrám. cítí van tvých křídel vát.
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Evropskou unii k 30. 4. 2004 tvořilo 15 států:
Velká Británie, Portugalsko, Irsko, Španělsko, Itálie, Francie, Nizozemsko, Bel-

gie, Lucembursko, Rakousko, Německo, Švédsko, Finsko, Dánsko a Řecko.

1. 5. 2004 se Evropská unie rozšířila o dalších 10 států:
Česko, Slovensko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Slovinsko,

Malta a Kypr.
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Mapa Evropy s vyznačením států Evropské unie, jíž jsme se stali 1. května 2004 a kam můžeme ce-
stovat jen s občanským průkazem a bez dalšího omezení (zatím doporučujeme vzít s sebou raději
i cestovní pas).
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Ludwig van Beethoven (1770—1827), vynikající německý hudební skladatel.
V letech 1795—1815 cestoval a koncertoval na různých královských, knížecích
a šlechtických dvorech evropských států (nejblíže byl u knížete Lichnovského
v Hradci nad Moravicí). Jeho hudbu obdivovali účastníci Vídeňského kongresu
— císař rakouský, císař ruský, král pruský a další evropští panovníci a politici.
Posluchače uchvacovala nejen perfektní forma, ale především obrovská emo-
tivnost jeho děl. Jeho umělecký génius se naplno projevil v devíti symfonických
básních. Devátá symfonie d moll patří mezi nejvýznamnější hudební díla. V je-
jím závěru Beethoven zhudebnil Ódu na radost od Schillera. Právě ta se stala
hymnou EU.

Johan Christoph Friedrich von Schiller (1759—1805). Jeden z nejlepších ně-
meckých básníků a dramatiků. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří dramata
Loupežníci, Don Carlos či Valdštejn. Největší popularitu si však získala jeho bá-
seň Óda na radost.

Sjednocená Evropa rovněž slaví svůj svátek. Je jím 9. květen. Právě toho dne
v roce 1950 oznámil Robert Schuman (1886—1963) vytvoření prvního ze spole-
čenství — Evropské společenství uhlí a oceli. Státním svátkem České republiky
9. květen ale nebude, zůstane zatím jen významným dnem.

Na římském summitu 1. 12.1985 rozhodla evropská rada o vzniku společ-
ného evropského pasu pro všechny občany členských zemí dnešní evropské
unie. Desky tohoto dokumentu mají jednotnou červenohnědou barvu a ozna-
čení EU spolu s oficiálním názvem konkrétní země, jejímž občanem držitel
pasu je. Další symboly a nápisy již odpovídají zásadám konkrétního státu.

Iva Jílková, Hukvaldy (upraveno)

OZNÁMENÍ
o dobû a místû konání voleb do Evropského parlamentu

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 11. a 12. června
2004. V pátek 11. června začíná hlasování ve 14.00 hod. a končí ve 22.00 hod., v
sobotu 12. června začíná hlasování v 8.00 a končí ve 14.00 hod.

2. V obci jsou zřízeny 2 volební okrsky: 
pro čp. 1 až 557 Obecní úřad Dobrá č. 230, vestibul obecního úřadu, 
pro čp. 558 až 946 Základní škola Dobrá č. 24, hudebna
3. Volič hlasuje osobně. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže

svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem
nebo platným občanským průkazem.

Volič, který je občanem jiného členského státu Evropské unie, prokáže po pří-
chodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu
a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel podle zákona č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zá-
konů.



Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného
členského státu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že
je veden v evidenci obyvatel zákon o evidenci obyvatel, nebude mu hlasování
umožněno.

4. Každému voliči budou doručeny 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti. 

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních, důvodů nemůže dostavit
do volební místnosti, může požádat obecní úřad o umožnění hlasování do pře-
nosné schránky.

INFORMACE PRO VOLIČE, KTEŘÍ SE PŘESTĚHUJÍ PO 2. KVĚTNU 2004

Následující text by vám měl vysvětlit, za jakých podmínek můžete volit ve vol-
bách do Evropského parlamentu, a to v souvislosti se změnou trvalého pobytu.

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně někte-
rých zákonů (resp. jeho prováděcí vyhláška č. 409/2003 Sb.) stanoví jasná pra-
vidla, podle kterých mají obecní úřady postupovat při sestavování a vedení se-
znamů voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tato pravidla mimo jiné
ukládají obecním úřadům neprovádět v seznamu voličů od 2. května 2004 jiné
než zákonem stanovené změny.

V této souvislosti si vás dovolujeme upozornit, že volič (ať již jde o občana
České republiky, nebo cizince s povolením k pobytu), který se přestěhuje po 2.
květnu 2004, tzn., že u něj dojde ke změně trvalého pobytu až po dni, ke kte-
rému sestavuje obecní úřad seznam voličů pro volby do Evropského parla-
mentu, zůstává zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
u obecního úřadu (ve volebním okrsku) v místě svého předešlého trvalého po-
bytu, neboť tento obecní úřad nemůže voliče z důvodu přestěhování po uply-
nutí 40. dne přede dnem voleb ze seznamu voličů pro volby do Evropského par-
lamentu vyškrtnout a obecní úřad v místě nového trvalého pobytu voliče ho na-
opak nemůže do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dopsat. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že volič, který se přestěhuje po 2. květnu 2004,
může volit 
a) buď ve správním obvodu obecního úřadu (ve volebním okrsku) v místě 

vého předešlého trvalého pobytu (ve volební místnosti pak volič prokáže
svou totožnost a státní občanství občanským průkazem s novou adresou 
nebo cestovním dokladem), anebo 

b) chce-li volit v místě, kam se přestěhoval, musí nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb, tj. nejpozději 27. května 2004, požádat u obecního úřadu, kde
je veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v místě
svého předešlého trvalého pobytu), o vydání voličského průkazu, který ho
opravňuje hlasovat ve dnech voleb do Evropského parlamentu v kterémkoli 
olebním okrsku na území České republiky, tedy i v místě, kam se přestěho
val.

Jakékoliv další informace vám podají zaměstnanci Obecního úřadu Dobrá.
Vladimír Bonk, starosta

4



Modrá linka — více informací pro volby do Evropského
parlamentu

Rád bych vás informoval, že jsme na telefonním čísle 810 800 000 zřídili in-
formační modrou linku k červnovým volbám do Evropského parlamentu. Ope-
rátoři na lince jsou připraveni poskytovat občanům České republiky základní
informace o volbách každý den včetně víkendu od 8.00 do 20.00 hodin. Volání
mimo provozní hodiny jsou nahrávána na záznamník a dotazy zodpovězeny
operátory během následujícího dne. V případě nutnosti jsme připraveni pro-
vozní hodiny prodloužit. Linka bude v provozu ještě několik dní po ukončení
voleb a je zpoplatněna jako místní volání. 

Dr. Bernd Kunzmann, vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu

UPOZORNùNÍ 
Z důvodu postupujících prací na stavbě „Obchvat Dobrá“ je od středy 19. 5.

2004 přerušena komunikace III/4733, úsek od křižovatky „U Pantlíka" v Dobré
směr na Pazdernou. Tento stav je trvalý. Veškerá doprava je vedena po nově
zbudovaném nájezdu na most přes budovanou I/48 – obchvat s vyústěním na
současnou I/48. Autobusová doprava využívá nových zastávek na nájezdovém
tělese. Dle sdělení pracovníků stavby, vzniklá situace bude dobře zmapovaná
dopravním značením.

OPùT PLYNOFIKACE OBCE DOBRÁ
Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsem vás informovala o připravované VIII. stavbě

plošné plynofikace obce Dobrá.
Státní fond životního prostředí v současné době připravuje smlouvu mezi

SFŽP a obcí Dobrá, na základě které nám bude poskytnuta dotace ve výši
2 359 000 Kč , což představuje 50 % celkových nákladů na tuto stavbu jež má
plynofikovat lokality Na podlesí, u VUHŽ a Kamenec – za řekou. Smlouva bude
projednávána zastupitelstvem obce Dobrá v měsíci červnu a teprve zastupitel-
stvo obce rozhodne, zda smlouva bude s fondem uzavřena či nikoliv.

Nezáleží to totiž na tom, zda zastupitelé chtějí či nikoliv, ale bude záležet NA
VÁS VŠECH bydlících v daných lokalitách a na vašem zájmu o přivedení plynu.
Podpisem smlouvy o spolupráci na plošné plynofikaci jste deklarovali svůj zá-
jem o plyn. Prozatím registrujeme z celkového počtu 78 možných přípojek zá-
jem 30 domácností či víkendových obydlí. Bohužel to není oněch 50%, které
potřebujeme pro to, abychom mohli stavět.

Žádáme vás tedy o velmi dobré zvážení všech pro a proti a o přehodnocení
vašeho současného postoje. Uvědomte si, že

— nemusíte měnit systém vytápění své nemovitosti
— stačí plyn využívat pouze k vaření či ohřevu vody
— termín do kdy by jste měli realizovat své napojení je až do konce roku 2006!
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— je to poslední možnost využít na tuto stavbu státní dotace pokud by měla
— být stavba realizována pouze z rozpočtu obce Dobrá, tedy nikoliv
— v rámci dotačního titulu, obec tuto stavbu nebude realizovat vůbec
— je to poslední možnost zavedení plynu do okrajových částí obce 
— nikdo z nás nemládne a zdravotní problémy, které dnes nejsou se mohou

objevit za pár let a bude velice jednoduché využít luxusu plynu na vaření či vy-
tápění, pokud bude do dané lokality přiveden

Nechybí vás mnoho, přes to všechno, pokud 50% možných napojených ne-
bude deklarovat svůj zájem o napojení, nebude stavba realizována a my všichni
promarníme tuto jedinečnou a poslední šanci.

Zvažte proto velice důkladně své rozhodnutí, uvědomte si, co vše je ve hře
a rozhodněte ve prospěch své budoucnosti.

Častokrát slyšíme z vašich úst, že okrajové části obce jsou tím či oním „dis-
kriminovány", otázkou však zůstává, zda tomu není spíš vaším pasivním pří-
stupem k věcem, kterými se vám snažíme ulehčit život.V případě jakýchkoliv
dotazů a potřebě ujasnění si čehokoliv, volejte na tel.číslo 736 614 716 a vše vám
ráda zodpovím.

Věřím, že všechna pro a proti zvážíte a rozhodnete se správně.
Alice Tancerová – místostarosta

Obecnû závazná vyhlá‰ka 2/2004 – „O odpadech“
Částka: Výše poplatku pro osoby straší 15 let  - - 354 Kč
Částka: Děti do 15 let  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 177 Kč
Částka: Osoby starší 80 let včetně - - - - - - - - - - 230 Kč
Splatnost: Poplatek se v letošním roce hradí jednorázově, nejpozději do 30.

srpna 2004.

Velkoobjemov˘ kontejner – harmonogram rozmístûní
Jako každý rok umožňujeme občanům obce Dobrá zbavit se přebytečného

odpadu, zejména takových rozměrů, jež se nevejdou do klasické popelnice.
Předkládáme vám harmonogram rozmístění kontejnerů a prosíme všechny ob-
čany o pořádek a nepřeplňování kontejnerů na jednotlivých stanovištích. Do
kontejnerů nepatří nebezpečný nebo jiným způsobem zdraví ohrožující od-
pad, stejně jako odpad doutnající či kapalný, rovněž demoliční odpad. 

Kontejnery budou přistavovány vždy kolem 16.00 hod. a odváženy v ranních
hodinách následující den. Žádáme všechny občany, aby k této akci přistupo-
vali zodpovědně a uvědomili si, že velkoobjemový kontejner neslouží pouze
pro odpad jedné rodiny, která častokrát tento shromažďuje v průběhu celého
roku v blízkosti svého rodinného domu, ale slouží celé široké veřejnosti!

Provádíte – li rekonstrukci svého domu a potřebujete zlikvidovat demoliční
odpad nebo jen „uklízíte“ půdu svého rodinného domu a pokládáte si otázku:
„Kam s odpadem?“ — poradíme vám:

V žádném případě neodkládejte odpad do lesa či na jiná nevhodná místa
v naší obci a netvořte černé skládky!
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Cena za pronájem kontejneru, odvoz a uskladnění odpadu na skládce není
tak vysoká, aby výrazným způsobem narušila váš rodinný rozpočet a investice
do krásnějšího okolí je k nezaplacení.

Obecní úřad v Dobré vlastní velkoobjemové kontejnery, které pronajímá za
cenu 50 Kč na 1 den. Odvoz a uskladnění odpadu následovně zajišťujeme pro-
střednictvím pana Antonína Lišky, který vystaví fakturu přímo objednateli. In-
formace na OÚ Dobrá, tel. 558 641 491 u A. Tancerové.

Druhou možností je využít služeb Frýdecké skládky a. s., která kromě velko-
objemových kontejnerů vlastní a pronajímá rovněž kontejnery s objemem 1m3
, zajišťuje jejich přistavení a odvoz včetně uskladnění. Fakturace probíhá na ob-
jednatele a tuto službu je možno objednat a případné dotazy vám zodpoví na
telefonním čísle střediska dopravy Frýdecké skládky 558 627 046.

Harmonogram rozmístûní kontejnerÛ: 
24. 5.— 25. 5. ❶ u trati ČD, naproti č. p. 281 (žel. přejezd na Špici)

➁ u trati ČD, naproti č.p.463 (autobus. zast. na Špici ze směru
Frýdek-Místek, první odbočka vpravo na konci ulice)

25. 5.— 26. 5. ❶ u Mlékárny Olešnice ve Staré dědině
Z důvodu výstavby obchvatu nemůžeme ➁. kontejner umístit, 
jak bývalo zvykem naproti č.p.120 – ve směru na Vrchy, cestou za
mlékárnou, a proto budou 2 kontejnery umístěny u Mlékárny
Olešnice. Omlouváme se, po dokončení stavby obchvatu na-
jdeme pro obyvatele Vrchů strategicky výhodnější místo.

26. 5. – 27. 5. ❶ u hřiště TJ Sokol (Sparta)
➁ u bytovky č.p.309 (u dřevoskladu)

27. 5. – 28. 5. ❶ u mostu na Skalici
➁ u železné lávky (Kačabar)

28. 5. – 29. 5. ❶ autobusová zastávka „Na Skotni“ směr Pazderná
➁ autobusová zastávka „U lesa“ („U Křibíka“)

31. 5. – 1. 6. ❶ na Kamenci, naproti č. p. 722 (cesta k VUHŽ)
➁ směr Frýdek-Místek, naproti č .p. 146 (u hřbitova)

1. 6. – 2. 6. ❶ k Nošovicím, naproti č. p. 650 (autobus. zast. „U nádraží“, na
rozcestí rovně z hlavní silnice na konci ulice)

➁ směr Nošovice, u vlečky k Pivovaru

Předem děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k otázce životního
prostředí v naší obci.

Alice Tancerová — místostarosta

„PODùKOVÁNÍ“
Srdečně „děkujeme“ všem občanům využívajících kontejnery na plast

a sklo v lokalitě Stará dědina – u Samoobsluhy, za jejich pozitivní přístup
a soustavné a systematické znečišťování okolí těchto kontejnerů.

Majitel pozemku, který obci Dobrá umožnil tyto kontejnery pro občany bez-
platně na svém pozemku umístit, je zcela oprávněně rozhořčen tímto stále se
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opakujícím stavem, který nejsou schopni zvrátit ani pracovníci obce Dobrá,
kteří 2krát týdně provádějí úklid okolí kontejnerů, a rozhodl se dále tyto kon-
tejnery na svém pozemku netolerovat.

Takže, milí občané, kam nyní s nimi?
Kdo z vás dá k dispozici prostory před svým rodinným domem, aby sběrné

nádoby byly umístěny strategicky a výhodně pro všechny?
Byla bych ráda, kdyby jste se nad svým jednáním (mám na mysli všechny ob-

čany obce) alespoň trochu zamysleli a vcítili se do osob, které v sousedství sběr-
ných nádob žijí, jak jim svým neuváženým jednáním „zkrášlujete“ okolí a „zpří-
jemňujete“ chvíle volna. Každý z vás má totiž zcela nepochybně sen trávit a re-
laxovat na své zahradě poseté plastovými láhvemi, volně se pohybujícími ve
větru, skleněnými zbytky a potažmo i tím, co do těchto nádob vůbec nepatří,
ale velice často se nachází odloženo v jejich blízkosti.V letošním roce obec
Dobrá zakoupí další 4 sběrné nádoby, 1 na sklo a 3 na plasty a za pomocí členů
komise životního prostředí budeme „posilovat" nejvíce zatížená místa v obci.

Alice Tancerová, místostarostka 

Internet – sluÏba pro obãany?
Nedávno se na mne obrátil jeden mladík s otázkou, proč obec Dobrá nena-

bízí přístup na internet občanům a myslel tím, aby obec Dobrá zainventovala
a pořídila takové zařízení, které by umožňovalo občanům užívat internetových
služeb v teple svého domova.

Snažili jsme se zjistit vše potřebné k tomu, abychom se mohli zodpovědně
rozhodnout.

1. možnosti Obce Dobrá z hlediska přenosu dat vzduchem jsou velice ome-
zené, nemáme vhodnou polohu

2. cena zařízení je vysoká a musíme si uvědomit, že tato služba nesmí být pro
obec ztrátová

3. musíme brát v úvahu všeliké novinky a připravované technologie, které by
zařízení jehož pořizovací cena se pohybuje kolem 100 000 Kč učinily zastaralým
a nemoderním, navíc i zbytečně drahým a „zákazníci“ zcela logicky přistoupí
na výhodnější podmínky konkurence a co pak naše vložená investice?

Tyhle všechny otázky musíme vzít v úvahu a ještě daleko více. Nevíme přesně,
kolik lidí by vlastně této služby využívalo. Jeden nadšený mladík nám nevrátí
vloženou investici, to jistě uznáte sami. 

Připravili jsme pro vás pár otázek, na které by jste měli odpovědět a tento
malý „dotazníček“ doručit na OÚ Dobrá a to nejpozději do 15. 6. 2004, aby-
chom získali ucelenou představu zájmu našich občanů o tuto službu. O výsled-
cích budete informováni v červencovém zpravodaji.

Alice Tancerová – místostarosta
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PROJEKT OBâAN
Již od školního roku 1998/99 se různé třídní kolektivy ZŠ Dobrá zapojují do

práce na Projektu Občan, vnímají problémy kolem nás a hledají cestu k ná-
pravě.

V letošním školním roce představily žákovské kolektivy 6. a 8. ročníků pro-
jekty s tímto zaměřením:

• My a životní prostředí kolem nás — třída 6. C
• Týraná zvířata — třída 8. A
• Život handicapovaných občanů — třída 8. C

Školní prezentace proběhla 27. dubna 2004 v tělocvičně naší základní školy.
Problémy, které trápí žáky, si přišli poslechnout kromě starosty obce Dobrá sta-
rostové i místostarostové okolních obcí. Ti se také zapojili do diskuse s prezen-
tujícími žáky, kteří museli prokázat znalost problému a schopnost hájit své ná-
zory.

Regionální prezentace Projektu Občan se uskutečnila 6. května 2004 v Ná-
rodním domě ve Frýdku–Místku. Letošní regionální slyšení zaštítil náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Carbol. Celkem se představilo 11
projektů nejen frýdecko–místeckého, ale také novojičínského, přerovského
a ostravského regionu, které řešily zajímavé a velmi aktuální problémy, dotýka-
jící se nás všech.

Prezentaci byli přítomni i další významní hosté — starostka města Frýdku–Míst-
ku, starostové Dobré, Hnojníku, zástupci školského odboru, KVIC, Policie ČR,
zástupci regionálního tisku a další. V průběhu akce se dostavil také senátor ing.
František Kopecký se svou paní. Všichni hosté se zapojili do diskuse ke kaž-
dému projektu. Celá prezentace proběhla ve velmi pracovní komunikativní at-
mosféře. V závěru ing. Jiří Carbol zhodnotil každý projekt a popřál mnoho zá-
žitků všem, kteří se zúčastní celostátního slyšení v Praze ve dnech 11.—12.
června 2004. 

S potěšením můžeme říci, že do Prahy pojedou se svými projekty také
všechny tři žákovské kolektivy naší školy a prezentace na Mezinárodní škole
v Nebušicích pod záštitou amerického velvyslanectví bude pro ně zaslouženou
odměnou. Mgr. Radka Otipková
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Mám doma PC?    ANO   NE

Chci využívat službu připojení na internet?    ANO   NE

Jakou finanční částku jsem ochoten „dát“ měsíčně za stálé připojení na
internet bez omezení ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bydlím v Dobré č. p . . . . . , vidím z domova komín ZŠ v Dobré?    ANO   NE



Informace Policie âR, obvodní oddûlení Dobrá – preventivní
sdûlení obãanÛm

Na základě informací získaných Policií ČR vám sdělujeme, že v poslední
době, zejména v měsících březnu a dubnu tohoto roku, dochází v našem regi-
onu k trestné činnosti — podvodného jednání osob, které pod různými zámin-
kami vstupují do rodinných domů a bytů, kde odcizují finanční hotovost a jiné
cennosti.

Jako záminku vstupu do bytů tyto osoby používají sdělení o výhře od blíže ne-
zjištěné nadace (např. výhra soupravy přikrývek zn. MERINO, finanční hoto-
vosti apod.). Představují se rovněž jako pracovníci branně–bezpečnostního vý-
boru, kdy v součinnosti s policií provádějí kontrolu bytů nebo používají jiných
nepravdivých tvrzení a různých odznaků nebo průkazů. V bytech žádají o před-
ložení dokladů totožnosti nebo požadují rozměnění bankovek vyšší hodnoty,
aby odlákali pozornost a získali možnost provést krádež peněz, šperků či jiných
cenností. Při páchání této trestné činnosti používají osobní motorová vozidla
zn. VAZ 2103 modrozelené barvy, zn. Škoda Favorit červené barvy nebo i jiná
vozidla s možností použití falešné státní poznávací značky. Zde nastává skuteč-
nost, že vozidla těchto typů již nejsou běžně používána u státních organizací.
Při styku s občany se chovají zdvořile, úslužně a jsou slušně oblečeni. Vzhledem
k výše uvedených skutečnostech je možné, že k podobným případům může do-
jít i v naši obci.

Npor. Bc. L. Blecha

Informace urãená pfiedev‰ím sportovním fanou‰kÛm
Vzhledem k tomu, že  jsme v týdnu od 1. do 8. 5. zaznamenali zvýšený zájem

— pravděpodobně sportovních fanoušků — o státní symboly (z budov obec-
ního úřadu, školy a školky byly odcizeny celkem 4 ks vlajek ČR a EU), uvádíme
adresy, kde si zájemci mohou vlajky zakoupit nebo objednat, aby nemuseli
pracně strhávat cizí a měli své vlastní:

Firma REKLAMA JES s. r. o., ul. Krátká 3199, Frýdek-Místek

Firma BP Bohemia CZ s. r. o., Hálkova 42, 512 51 Lomnice n. Popelkou,
www.bpbohemia (vlajky 90´60 cm stojí 115 Kč, 150´100 cm 195 Kč, 225´150
cm 490 Kč a vlaječka 11´16 cm 36 Kč).

Oznámení o zahájení stavby – Silnice I/48 Dobrá—To‰anovice
Firma SKANSKA DS a.s., oznamuje, že od 20. 5. 2004 budou zahájeny stavební

práce na výše uvedené stavbě Silnice I/48 – Dobrá—Tošanovice, jedná se o lini-
ovou stavbu rychlostní silnice na pozemcích v k. ú. Dobrá, Nošovice, Vojkovice,
Dobratice, Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice a Třanovice. Předem se omlou-
váme za možné omezení způsobené realizací stavby.

Ing. Ján Špaňo, stavbyvedoucí 
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ZMùNA ORDINAâNÍ DOBY:
Dětské středisko Dobrá, MUDr. Iva Kučerová
28. 5. 2004 pátek 9.30 – 12.00 18. 6. 2004 pátek 9.30 – 12.00
14. 6. 2004 pondělí 9.30 – 11.00 21. 6. 2004 pondělí 9.30 – 11.00
25. 6. 2004 pátek 9.30 – 12.00

Obvodní lékař MUDr. Petr Moravec
7. 6. 2004 pondělí NEORDINUJE 
zastoupí MUDr. Ulman ve Vojkovicích, od 11.30—15.30 hodin 

Adoptujte si svÛj Zámeãek
Chcete pomoci konkrétnímu dítěti z dětského domova?
Občanské sdružení Duha vydává s podporou Nadace Terezy Maxové pro děti

ze všech DD v České republice měsíčník Zámeček. Najdou v něm nejen zábavu,
ale i praktické poučení např. o dětských právech, o drogách nebo o tom, co je
čeká, až opustí brány dětského domova, a v neposlední řadě také díky možnosti
prezentace vlastních výtvorů a názorů také možnost seberealizace.

Na stránkách www.zamecek.net můžete předplatit časopis pro konkrétní dítě
z vámi zvoleného dětského domova. Pomůžete dobré věci, a navíc budete vě-
dět, komu jste pomohli.

Dále vás prosím o možnost prezentace komerční činnosti naší organizace,
kterou si vyděláváme na běžné režijní náklady — provozování skákacího hradu
a prodej balónků na akcích pro děti.

najdete na www.ddmotyl.org , v případě zájmu o prodej balónků nebo pro-
nájem hradu vám rád poskytnu bližší informace. Nesmírně vám děkuji.

Vladislav Sobol, šéfredaktor časopisu, tel.606 694 337

Pobeskydsk˘ aviatick˘ klub Fr˘dek—Místek
ve spolupráci se STANICÍ MLADÝCH TURISTŮ Frýdek–Místek pořádá

v sobotu 29. května 2004 na letišti v Místku–Bahně
V. ROČNÍK DĚTSKÉHO DNE NA LETIŠTI

Program: 09.30—11.00 Registrace soutěžících dětí ve věku do 15 let v infostanu, kde
děti obdrží soutěžní kartu a pokyny k plnění dovednostních
a sportovních soutěží

10.00—12.30 Dětské dovednostní a sportovní soutěže
Po úspěšném absolvování všech stanovišť budou soutěžící
zařazeni do slosování o drobné dárky ale i hodnotné ceny

11.00—12.00—13.00
Losování výherců dětských soutěží

11.00—14.00 Ukázky činnosti leteckých modelářů na ploše letiště.
Výstava volných a rádiem řízených modelů letadel a vrtulníků.

10.00—15.00 Letové i statické ukázky ultralehkých letadel.

V průběhu dětského dne máte možnost, zakoupením slosovatelného ku-
pónu, vyhrát hlavní cenu pro diváky:

Seznamovací let v ultra lehkém letounu nad Fýdkem–Místkem.



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

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

Firma FAŠINA Roman,
Komorní Lhotka č. 125,
tel. č. 558 694 274, 604 318 931
nabízí:

❖ práci ve výškách
❖ natírání střech
❖ kácení a ořezávání stromů

Firma Hečko Libor,
Hnojník čp. 4,
tel.č. 604 607 819, 558 695 268
nabízí:

✦ montáže a opravy televizních
✦ antén
✦ opravy TV, video, CD, auto-
✦ rádia
✦ opravy spotřební elektroniky
✦ opravy audio a videotechniky
✦ opravy domácích elektrospo-
✦ třebičů
✦ montáže a opravy satelitních
✦ kompletů

Nevíte si rady s daněmi?
Přecházíte z vedení operativní
evidence na podvojné účetnictví?
Odborné rady a programové
zpracování účetnictví pro plátce
i neplátce DPH nabízí:

Ing. Stonavská Radvana,
účetní specialista,
Ostravice 651,
tel. č. 558 682 514, 607 655 001

STŘECHY NA HOTOVO –
VELČOVSKÝ:

✖ veškeré klempířské a pokrývač-
✖ ské práce
✖ kompletní dodávky materiálů
✖ hydroizolační práce s kvalitními
✖ modif. Pásy
✖ půjčování závěsných hliníkových
✖ žebříků
✖ rozpočty a doprava zdarma.

Jsme plátci DPH. Tel. č.: 608 887 079

Zakázkové krejčovství
SOBKOVÁ Alena,

Dobrá č. 508,
tel. č. 558 641 690, 732 239 610

přijímá zakázky a opravy oděvů
každé pondělí a středa

od 17.00 do 19.00 hodin

CENY NEZVYŠUJEME!
KOSMETIKA

v 1. posch. naproti restaurace Oráč
nad večerkou p. Romanidise

Pro velký zájem opět

slevová akce!
V týdnu od 21. 6. do 25. 6.

Zaplatíte za celkové ošetření
Vaší pleti jen 240 Kč.

Objednávky: 723 155 572


