
Internet – sluÏba pro obãany II.

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych vám sdělila výsledky dotazníku zjišťujícího zájem občanů
o službu připojení na internet v naší obci. 

Dotazník k danému datu vyplnilo a doručilo na OÚ Dobrá celkem 31 občanů
— 4 občané nemají počítač a nepožadují připojení na internet
— 27 občanů má zájem o připojení na internet
— 20 občanů z 27 vlastní PC
— 24 občanů z 27 vidí komín ZŠ Dobrá
— Částka, kterou jsou občané ochotni měsíčně za službu platit se průměrem

pohybuje na 445 Kč.

Z těchto podkladů jsme vycházeli a hledali vhodného poskytovatele služby
a nalezli.

Poskytovatel internetu v obci Dobrá: firma ha-vel s.r.o

Cenová nabídka :

Typ linky Dat kredit Cena Kč/měsíc

I. Sdílenou linkou SL 128 kbps Neomezená daty 695 Kč
II. Sdílenou linkou SL 256 kbps Neomezená daty 499 Kč

III. Sdílenou linkou  SL 512 kbps Neomezená daty 659 Kč

Varianta č. I. bude realizovaná při připojení méně než 20 účastníků, varianta
č. II a III. Je realizovatelná při připojení 20 a více účastníků.

Jednorázový aktivační poplatek je stanoven na 1000 Kč na přípojné místo.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘIPOJENÍ :
— 1´ privátní IP adresa 
— Automatické zařazení do monitorovacího systému dohledového centra
— sítě ha-vel
— Technická a telefonická podpora 24 hodin denně
— Hotline: 24 hodin denně
— Servis: do 48 hodin v pracovních dnech
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Abyste však mohli přijímat internet vyžaduje to daleko víc než vstupní akti-
vační poplatek + měsíční platbu, je potřeba nainstalovat vhodné přijímací zaří-
zení, kterého budete majitelem a jeho orientační pořizovací cena bez DPH je
cca 4000 Kč. Tato investice bude u každého zájemce jiná, neboť každý z vás
bude mít jiné přijímací možnosti a dle těchto se příslušné zařízení určuje. Kon-
zultace bude u každého zájemce provedena individuálně.

Co je podstatné:
Máte-li zájem za těchto předběžných podmínek se připojit,čí získat více in-

formací, kontaktujte, prosím, a to do 31. srpna 2004 pana Ing. Petra Dolkoše na
tel.čísle 596 241 643, mob.kontakt 724 203 220 nebo na e–mailové adrese:
dolkos@config.cz, který vám zodpoví vaše případné dotazy a poskytne veškeré
Vámi požadované informace.

Prosím, nekontaktujte pracovníky OÚ Dobrá v této záležitosti.
Alice Tancerová – místostarosta 

UpozorÀujeme obãany
obce Dobrá, že poplatek za odpady na rok 2004 je podle Obecně závazné vy-
hlášky obce Dobrá č. 2/2004, splatný do 30.srpna 2004.

Popelnice, které nebudou označeny nálepkou, nebudou po tomto termínu
vyváženy.

Znak a prapor obce
Naše obec užívá znak obce a při zvláštních slavnostních příležitostech také

prapor obce, který byl vytvořen na základě výsledků referenda a v r. 1996 ho sta-
rosta obce slavnostně převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny v Praze.
Prapor pořídila obec na vlastní náklady a nebylo vůbec jednoduché zajistit ušití
praporu pro tuto slavnost. Jednalo se o ruční práci a tomu odpovídala jak doba
vyrobení, tak i cena. 

Prapor tedy 8 let spolu s vlajkou České republiky při slavnostních příležitos-
tech zdobil naši obec a to až do počátku letošního července, kdy ho zatím ne-
známý zloděj odcizil ze stožárů před obecním úřadem takovým způsobem, že
rozstříhal tažná lanka.

Tímto obci vznikla nejen velká finanční ztráta, ale především utrpěla čest
obce, protože jeden ze symbolů obce byl znevážen.

Prapor obce Dobrá je modré barvy se žlutým vztyčeným kozlem.
Obec Dobrá se obrací na všechny občany s výzvou o pomoc při dopadení pa-

chatele/ů a vypisuje odměnu na poskytnutí informace, která by vedla ke zjiš-
tění totožnosti pachatele/ů krádeže obecního praporu, ve výši 10 % z pořizo-
vací ceny praporu.

Informaci můžete sdělit na obecním úřadě.

Protože mohlo jít ze strany pachatele o formu recese, nabízíme mu poslední
možnost vrácení praporu, např. anonymním zanecháním v prostorách obec-
ního úřadu. 
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âeské dráhy a.s. informují,
že v době od 2. srpna 2001 do 31. října 2004 bude provedena výluka vlaků mezi
stanicemi Dobrá—Hnojník. V této době bude zajištěna náhradní autobusová
doprava. 

2.  R O â N Í K V E L K É D O B É R S K É
v těchto kategoriích:

— X–členná štafeta (určeno pro děti všech věkových kategorií)
— souboj dvojic (0—100 let)
— 1 rodič + 1 dítě (Siamská dvojčata)
— dvojice (muž + žena, chlapec + děvče – Siamská dvojčata, popř. cizí muž
— a cizí žena)
— KDY: v sobotu 14. srpna 2004 od 15.00 hod. na školním hřišti ZŠ Dobrá
— Co sebou: boty a věci na převlečení, dobrou náladu a soutěživého ducha
— Startovné: 20 Kč na osobu
— Občerstvení a příjemné posezení zajištěno!

PROGRAM:
— netradiční běh ve vyhlášených kategoriích
— doprovodný program pro děti: 
— skákací atrakce
— vystoupení oddílu JUDA ZŠ Dobrá s ukázkou svého bojového umění
— svou kapkou do mlýna přispěje SDH Dobrá a Policie ČR
— pro všechny věkové kategorie ukázka sportovní disciplíny PÁKA – přetlačo-
— vání rukou, s možností vyzkoušet si vlastní sílu, odvahu a chuť v mini soutěži
— o zajímavé ceny (určeno pro muže i něžné pohlaví). Ukázku předvede a soutěž bude
— organizovat několikanásobná mistryně ČR a medailistka z ME Věra Krásná
— speciality a dobrůtky na grilu
— fotbalový zápas staříků, popřípadě všech, kdo mají chuť se „hnát" za kulatým
— nesmyslem a tím potrápit své tělo
— od 20.00 do 02.00 hod. koncert skupiny Warťák – Kabát revival (hrající repertoár
— skupiny Kabát k poslechu a hlavně k tanci!)

Časový harmonogram a upřesnění všech avizovaných atrakcí bude na plaká-
tech, které budou koncem měsíce července vyvěšeny na plakátovacích plo-
chách či na internetových stránkách obce Dobrá.

Srdečně zvou pořadatelé: členové kulturní, sportovní a sociální komise
při OÚ Dobrá

Fotbalov˘ oddíl TJ SOKOL Dobrá
Hledá do svých řad nové mladé hráče, ročník 1992 a mladší. Současně přiví-

táme pomoc a spolupráci jejich tatínků i ostatních příznivců místní kopané —
fotbalistů i „nefotbalistů" – při trénování, zejména té začínající drobotiny.

Podrobné informace podá pan Kamil Klimunda, tel. č. 605 068 878.
Příprava na novou sezónu započne 26. 7. 2004 na Spartě a bude probíhat

každé pondělí, středu a pátek, vždy od 16.00 hodin.
Oddíl kopané TJ SOKOL DOBRÁ
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Hrajete rádi malou kopanou?
Pokud ano, tak založte svůj tým a přihlaste jej do postupových soutěží futsalu

FIFA ČMFS.
O informace k soutěžím mužů i žen si pište nebo volejte na adresu:
MORAVSKOSLEZSKÁ ASOCIACE FUTSALU
OSVOBODITELU 1211, 742 21 KOPŘIVNICE
Tel.č.: 604 429 943,  e–mail: msaf@ktknet.cz

Komplexní řešení v oblasti konečných interiérových prací
Fa BIOLEK Radek, Frýdek–Místek
člen cechu malířů a lakýrníků ČR

PODLAHY
☞ vyrovnávání podkladů
☞ ∑ pokládka PVC, koberců a jiných krytin

STĚNY
☞ veškeré malířské práce v interiéru
☞ i exteriéru
☞ designová úprava interiéru
☞ (reprezentační prostory, kanceláře…)
☞ speciální malířské techniky (antické
☞ zeminy, benátské štuky…)
☞ tapetování
☞ úpravy povrchu nanášením dekorativ-
☞ ních technik
☞ lepení ozdobných lišt, stropních rozet
☞ k povrchové úpravě stěn možnost volit
☞ až ze 6000 barevných odstínů

ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
☞ systémy – MISTRAL, KVK,
☞ TERANOVA
☞ nátěry fasád – možnost výběru
☞ ze širokého sortimentu materiálů
☞ výškové práce horolezeckou
☞ technikou (hromosvody, střechy,
☞ komíny, okapy…)
☞ dřevěné pergoly

Informace na tel.: 603 902 563.
Rádi Vás uvítáme v sídle naší firmy:

Příborská 1585 Frýdek–Místek
(vedle Modré Labuti)

Tel./fax: 558 433 598 Mobil: 604 833
518 e–mail: malby@centrum.cz

www.malby.zde.cz

FOTOATELIÉR DAMA se sídlem: Dobrá, budova obecního úřadu
nabízí

Zhotovení fotografií:
na veškeré legitimace ♣ na maturitní tabla ♣ svatební ♣ dětí

♣ reportážní ♣ individuální ♣ skupinové ♣ reklamní
Provozní doba: pondělí — čtvrtek 9.00—16.30 hodin, pátek 9.00—16.00 hodin 

Mimo provozní dobu na objednávku
telefon 558 641 313/linka 15, 558 636 279, mobil 737 968 041 

Nejmodernější technologie, kvalita, výhodné ceny, odbornost, spolehlivost, vstřícnost


