
www.dobra.cz  Obec Dobrá 29. března 2007

Obrázek z výstavy modelů leteckomodelářského klubu v Dobré, která se konala ve
školní družině ve dnech 17.—18. března. Veřejnost si mohla prohlédnout makety
skutečných letadel z plastu v různých měřítkách, práci na modelech, letecké video
a „jak na to“. O práce našich žáků byl nebývalý zájem.

Zpravodaj



U S N E S E N Í
z 5. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 26. 2. 2007 v 17. 00 hodin,

v budově Obecního úřadu Dobrá – obřadní síň.
1. Zahájení

Zastupitelstvo obce Dobrá
1. 1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Milan Kwaczek (ČSSD)
Michal Novák (KDU–ČSL)

1. 2. u r č u j e
ověřovatele zápisu ve složení: Jiří Březina (SNK–Nezávislí)
MVDr. Kamil Zmuda (SNK–Nezávislí)

2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
2. 1. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Dobrá

3. Zpráva o kontrole akce „Splašková kanalizace – Dobrá“, platební výměr č.
9/2007 a č. 10/P/2007

Zastupitelstvo obce Dobrá
3. 1. p o v ě ř u j e
starostu a místostarostu obce Dobrá podáním odvolání proti platebnímu výměru 
10/P/2007 a 9/2007 vydaným Finančním úřadem ve Frýdku–Místku na základě zprávy

o výsledku kontroly akce „Splašková kanalizace Dobrá“— návrh usnesení nebyl přijat
(PRO: 7: ing. Carbol, ing. Gryžboň, J. Hofman, J. Kaňok, M. Kwaczek, M. Novák, Mgr.
Pantlík — PROTI: 6: ing. Baranová, MUDr. Hankeová, R. Křižák, A. Tancerová, MVDr.
Zmuda, Ladislav Žurek — ZDRŽEL SE: 2: J. Březina, R. Bűrger )

3. 2. s ch v a l u j e
následující postup ve věci Platebního výměru č. 9/2007 a platebního výměru č.

10/P/2007:

a) p o v ě ř u j e
Radu obce Dobrá zaslat ministrovi financí ČR žádosti o prominutí odvodu neopráv-

něně použitých prostředků Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 12 085 966 Kč
dle platebního výměru č. 9/2007 a o prominutí penále za neoprávněné použití státních
fondů republiky za období od 1. 8. 2001 do 9. 2. 2007 ve výši 12 085 966 Kč dle platebního
výměru č. 10/P/2007 včetně zdůvodnění příčin v textaci žádostí zaslaných dne 16. 2.
2007 Finančnímu úřadu ve Frýdku–Místku. 

V případě obdržení zamítavých stanovisek – Finančního úřadu ve Frýdku–Místku či
samotného ministra financí

b) p o v ě ř u j e
Zastupitelstvo obce Dobrá Radu obce Dobrá svolat do 10 dnů od obdržení zamítavého

stanoviska jednání Zastupitelstva obce Dobrá, na kterém bude dohodnut další postup
ve věci

Alice Tancerová Ladislav Žurek
starosta obce místostarosta 
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Složení orgánů obce

Výbory Zastupitelstva obce Dobrá

Finanční výbor Kontrolní výbor
Ing. Ludmila Baranová předsedkyně Jiří Kaňok předseda
Radim Bűrger člen Jana Golíková člen
Jana Danišová člen Jiří Hofman člen
Evžen Kurka člen Mgr. Václav Lehnert člen
Milan Kwaczek člen Mgr. Vítězslav Pantlík člen
Jan Matera člen 
Ing. Richard Pastor člen

Komise Rady obce Dobrá

Investiční komise Sociální komise
Stanislav Horák předseda Květa Žurková předsedkyně
Jaromír Carbol člen Drahomíra Gryžboňová člen
Alena Dohnalová člen MUDr. Jarmila Hankeová člen 
Jan Gomola člen Renáta Madlová člen
František Jelének člen Květoslava Řízková člen
Ing. Romana Parůžková člen Milada Vojkovská člen

Komise životního prostředí Sportovní komise
MVDr. Kamil Zmuda předseda René Křižák předseda
Jiří Březina člen Pavel Bařina člen
Karel Klímek člen Jana Golíková člen
Michal Novák člen Luděk Kubíček člen
RNDr. Miroslav Skarka člen Alice Tancerová člen
Vladimír Urbanec člen Drahuše Wojtylová člen 

Kulturní komise
Bohuslav Matušek předseda
Bc. Leona Bařinová člen
Jana Chroboková člen
Rostislav Juřica člen
Michaela Musiolková člen
Mgr. Eva Nováková člen
Alena Rafajová člen
Květoslava Řízková člen
Jiří Tesarčík člen

Právní služba pro občany obce Dobrá
je zajištěna na středu 4. 4. 2007, 18. 4. 2007, 2. 5. 2007 vždy od 16.00 do 18.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22. 

Harmonogram svozu nebezpečného odpadu v obci Dobrá proběhne:
v sobotu 7. dubna 2007 na těchto stanovištích

Dobrá u nádraží ČD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00—14.30 hodin
parkoviště u kostela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.45—15.15 hodin
Stará dědina – u velkoskladu zeleniny  . . . . 15.30—16.00 hodin
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Informace z evidence obyvatel a matriky — Ohlédnutí za rokem 2006

Připravili jsme pro vás opět několik zajímavých údajů za loňský rok týkající se
naší obce. Pro porovnání uvádíme údaje roku 2005 v závorce. 

K 31. prosinci 2006 měla obec 2987 obyvatel (2980). V tomto čísle nejsou zapo-
čteni cizinci s povolením k trvalému pobytu přihlášeni přes cizineckou policii. 

Do naší obce se v průběhu roku přihlásilo 66 osob (72), odhlásilo se 69 osob (45). 

V roce 2006 se narodilo 28 dětí (22), z toho 11 děvčat a 17 chlapců. Rodiče dali dě-
tem jména: 

Adriana, Jana, Klára, Marie, Natálie, Renáta, Sandra, Silvie, Terezie, Vendula, Vik-
torie, Jan (4krát), Jakub, Kryštof, Lukáš (2krát), Marek, Michal, Ondřej (3krát), Pat-
rik, Rudolf, Štěpán, Vojtěch. 

Celkem zemřelo 29 občanů (29) – z toho 11 zemřelo v obci Dobrá. 

Bylo uzavřeno 12 občanských sňatků (15) a 16 církevních sňatků (15)
— římskokatolický kostel Dobrá 3 (3)
— římskokatolický kostel Dobratice 4 (3)
— římskokatolický kostel Třanovice 1 (2)
— kostel Slezské církve evangelické v Třanovicích 4 (7)
— církev adventistů s. d. Vojkovice 3 (0)
— kaple Nižní Lhoty 1 (0)

Matriční úřad Dobrá vyřizuje matriční události pro 9 obcí, které měly k 31. 12. 2006
7793 obyvatele: Dobratice 1042, Dolní Tošanovice 301, Horní Tošanovice 498, Nižní
Lhoty 257, Nošovice 958, Pazderna 256, Třanovice 978 a Vojkovice 516 . 

Vyřídili jsme také:
— žádostí o vydání občanského průkazu 752 (1215)
— žádostí o vydání cestovních dokladů 806 (638)
— žádostí o osvědčení o státním občanství 90 (117)
— žádostí o výpis z rejstříků trestů 249 (243)

Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů 

Na Obecním úřadě Dobrá můžete nadále vyřizovat cestovní pasy bez strojově či-
telných údajů a to 

pro děti mladší 5 let, — správní poplatek 50 Kč
platnost 1 rok
pro občany starší 5 let do 15 let — správní poplatek 1000 Kč (rychlovka)
platnost 6 měs. 
pro občany starší 15 let — správní poplatek 1500 Kč (rychlovka)
platnost 6 měs. 

Potřebné doklady:
rodný list dítěte, osvědčení o státním občanství (k 1. pasu dítěte) nebo platný pas,

občanský průkaz, 2 ks fotografií. 
Vyřízení 1. pasu dítěte do 5 let včetně osvědčení o státním občanství trvá asi 40

dnů. Nyní je vhodná doba k tomu, aby rodiče začali s vyřizováním a ušetřili si nervy
před odjezdem na dovolenou. 

Na správních poplatcích za cestovní pasy bylo vybráno 152 750 Kč, za osvědčení
o státní občanství 5900 Kč, za ověření podpisů a listin 75 060 Kč. 

Radka Mohylová, Ing. Drahomíra Gongolová, správní odbor

4



Od 1. ledna 2007, kdy nabyl účinností nový zákon o sociálních službách, dochází
k zásadním změnám v systému poskytování sociálních služeb a způsob úhrady za
ně. Občané, kterým byla v minulosti zavedena pečovatelská služba, obdrželi roz-
hodnutí o jejím zrušení. Uvedený způsob nahrazuje smlouva, která byla užvatelům
předložena k podpisu. Pokud si občan zažádá o poskytování pečovatelské služby,
musí předložit vyplněnou a podepsanou žádost včetně výměru o výši starobního
nebo invalidního důchodu. 

Sociální služby
Obec Dobrá, jako poskytovatel sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách poskytuje od 1. 1. 2007 tyto sociální služby:
• pečovatelská služba (§ 40)
Cílové skupiny:
• senioři
• osoby se zdravotním postižením
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Vážení spoluobčané,
dne 21. února 2007 byla na Obecní úřad doručena žádost občanů o řešení

nově vzniklé situace s nárustem průjezdu kamionové dopravy přes obec Dob-
rou v souvislosti se zavedením „mýtného“ na rychlostní komunikaci R 48. V do-
pise, který obsahoval nesčetné množství podpisů našich spoluobčanů, byl rov-
něž vznesen požadavek o informovanosti všech žadatelů formou zpravodaje.

V dané záležitosti jsme podnikli následující kroky:
Dne 1. března 2007 byla Moravskoslezskému kraji, náměstkovi hejtmana

panu Pavlovi Lukšovi, zaslána žádost o umístění dopravní značky zákaz vjezdu
vozidel jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 12,5 t, s dodatkovou tabulkou —
mimo zásobování. Moravskoslezský kraj, jakožto vlastník silnice II/648, je je-
diný oprávněný podat žádost o umístění výše uvedených značek Magistráru
města Frýdku–Místku, neboť ten, dle zákona, je správně a místně příslušný či-
nit rozhodnutí ve věcech silnic II. a III. třídy. 

Zároveň jsme požádali Magistrát města Frýdek–Místek, odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství, o součinnost s obcí Dobrá v dané záležitosti.

Písemně byla požádana Policie ČR, Obvodní oddělení Dobrá, o zajištění mě-
ření rychlosti projíždějících nákladních, ale rovněž osobních vozidel a o moni-
torování a zajišťování bezpečnosti v obci Dobrá.

Dle našich informací, příslušníci Policie ČR, Obvodní oddělení Dobrá, ak-
tivně přistoupili k našemu požadavku a nejeden řidič již byl potrestán za pře-
kročení nejvyšší povolené rychlosti.

O dalším průběhu řešení tohoto bolestného problému Vás budeme informo-
vat po obdržení stanovisek Moravskoslezského kraje a Magistrátu města
Frýdku–Místku. Alice Tancerová, starosta

Oznámení o provádění pravidelných odečtu vodoměrů v obci Dobrá
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. informují, že pravidelný

opis vodoměrů v obci Dobrá pracovníky SmVaK Ostrava a. s. , bude proveden v ter-
mínu cca od 12. 4. 2007 do 24. 4. 2007.

Sdělení Krajského úřadu Ostrava, odboru vnitřních věcí
Na základě požadavku Ministerstva spravedlnosti, informujeme, že dne 20. února

2007 byla v prostorách Krajského soudu v Ostravě, Sokolská 935/16, Ostrava, otev-
řena pobočka Rejstříku trestů. 

Výpis z rejstříku trestů mohou občané na pobočce vyřídit na počkání v níže uve-
dených úředních hodinách:

Pondělí 8.00—12.00 12.30—15.30
Úterý 8.00—12.00 12.30—15.30
Středa 8.00—12.00 12.30—15.30
Čtvrtek 8.00—12.00 12.30—15.30
Pátek 8.00—12.00 12.30—15.30

Ministerstvo zemědělství a životního prostředí – informují
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod vy-

pouští odpadní vodu, musí mít povolení vodohospodářského úřadu. 



UŽÍVÁTE VODU NAPŘÍKLAD JAKO
• fyzická osoba — odběr vody k zalévání zahrady či k napájení drobného zvířec-

tva, vypouštění odpadní vody z domovní čistírny odpadních vod?
• živnostník — odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpad-

ních vod z technologií, myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod?
• zemědělec — odběr vody k zavlažování či k napájení zvířat?
• rybníkář — odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží?
• provozovatel veřejného koupaliště — odběr či vypouštění vody?
•  provozovatel lyžařského areálu — odběr vody k výrobě sněhu vodními děly?
K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního úřadu.
Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické za-

řízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna ji-
nou osobou (vodárenskou či kanalizační společností, obcí apod.). 

Ten kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo do těchto vod vypou-
ští odpadní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se pokutě, která může činit:

• u fyzické osoby až 50 000 Kč
• u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 Kč
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových

nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince
2001.

Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále.
Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobo-

vání jednotlivé domácnosti pitnou vodou nezanikají.
Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní úřad nebo volejte bezplatně na info-

linku 800 101 197 • www. zanikpovoleni. cz

Jak se hlasovalo na jednání obecního zastupitelstva
konaného dne 26. 2. 2007

Vážení spoluobčané, 
rád bych vás informoval ze svého pohledu o činnosti obecního zastupitelstva, a to nad

rámec usnesení a zápisu, které jsou vám dostupné na internetových stránkách obce. 
Obci Dobrá uložil Finanční úřad ve Frýdku–Místku, aby vrátila část dotace, kterou

použila na výstavbu kanalizace v roce 2000—2002. Částka požadovaná k navrácení je ve
výši Kč 12 085 966. Zároveň s vrácením dotace požaduje Finanční úřad, aby obec uhra-
dila penále ve výši Kč 12 085 966. 

Dotaci má obec Dobrá vrátit, protože nestihla termín dokončení stavby a uvedení
stavby do provozu podle smlouvy se Státním fondem životního prostředí. Tato skuteč-
nost je sice pravdivá, ale musíme také říci, že obec Dobrá a její tehdejší starosta pan
Stypka požádal Státní fond životního prostření, aby jí prodloužil termín dokončení ka-
nalizace a uvedení do provozu této stavby. Tuto skutečnost však Finanční úřad nevzal
v potaz, jelikož předmětný dodatek byl uzavřen až v roce 2005. 

Poté, co byly vydány rozhodnutí Finančního úřadu na to, aby obec vrátila část dotace
a penále — dohromady částku Kč 24 171 93, bylo svoláno jednání zastupitelstva obce
Dobrá, aby se rozhodlo jak budeme dále v této záležitosti pokračovat. 

Zastupitelům jsem předložil posudek advokátní kanceláře, který jsem si nechal zpra-
covat k této záležitosti. Většina zastupitelů dostala tento posudek v dostatečném před-
stihu tak, aby si jej mohla včas přečíst. Další posudek předložil zastupitelstvu Ing. Jiří
Carbol. V těchto posudcích bylo mimo jiné řečeno, že obec může podat proti rozhodnutí
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Finančního úřadu odvolání. 
V případě, kdyby finanční úřad vyhověl odvolání, nemusela by obec platit nic a měla

by tak zvaně „čistý štít“ tzn. že nic neporušila. V případě žádosti o prominutí se může
stát, že obec bude muset uhradit do státního rozpočtu nějakou část z výše uvedených 24
milionů. A pořád bude pořád stanoveno, že obec porušila právní předpisy. 

Podání odvolání nijak nevylučovalo podání žádosti o prominutí penále. O tom zda
bude podáno odvolání se hlasovalo, ale chyběl jeden hlas jednoho zastupitele k tomu,
aby obec Dobrá podala odvolání. Odvolání se tedy nepodalo, a to i přesto, že obec toto
odvolání mohla podat. Obec podala pouze žádost o prominutí odvodu části dotace
a prominutí penále. Tímto krokem jsme se vystavili zbytečnému riziku, že obci nebude
prominuta celá částka 24 milionů. 

Na závěr bych chtěl vzkázat všem zastupitelům, kteří nehlasovali proto, aby obec
Dobrá podala odvolání, aby příště byli víc odvážnější a nebáli se uplatňovat všechna svá
práva, která jim právní řád dává.

Mgr. Vítězslav Pantlík 

Upozornûní pro maminky
Maminky nechcete pořád jen sedět doma? Tak přijďte 4. dubna do tělocvičny

Základní školy Dobrá, kde zahájí činnost Klub Balónek — cvičení pro matky
s dětmi od 1 roku. Od dubna se budeme scházet každou středu od 16—17 hod.
Jedna hodina cvičení — 30 Kč. Děti si společně zacvičí a budou si zvykat na společ-
nost vrstevníků, maminky se mohou podílet na přípravě různých aktivit pro děti.
Podle zájmu maminek se můžou připravit i další akce pro maminky s dětmi. 

Informace na:
Kateřina Bernášková, tel: 723 109 046, email: katkabernaskova@seznam.cz
Mária Burdová, tel: 605 858 984, email: burdova.maria@seznam.cz

Maminky, tatínkové, babičky a dědečkové
vezměte svoje děti a přidejte se k nám. 
Už se na vás těšíme. 

Ochotnické divadlo Bruzovice 
Tradice ochotnického divadelnictví v Bruzovicích je stará téměř 90. let. První

představení bylo sehráno již 28. října 1919. Divadlo se pak hrálo téměř každý rok.
Dlouhá, víc než 25letá odmlka byla do roku 2005, kdy Divadelní ochotnický spolek
JIRÁSEK Bruzovice nastudoval a nacvičil vystoupení k 700. výročí první písemné
zmínky o obci a které odehrál 2x pouze v Bruzovicích. 

Nezůstalo to naštěstí jen u uvedeného vystoupení a další program byl po nacvi-
čení představen 6. ledna tohoto roku rovněž v Bruzovicích. Jednalo se o Melodie
z operet Děvčátko z kolonie, Podskalák a Kolíne, Kolíne v podání pěveckého sboru
se sólisty a za doprovodu živé hudby, dále o Slezské tance, které tančila a zpívala
bruzovická mládež, a o křeslo pro hosta.

Divadelní ochotnický spolek JIRÁSEK byl pozván Obci Dobrá k vystoupení, které
bylo 10. března 2007 v sále restaurace Obecník. Program byl identický s „bruzov-
ským“ mimo křesla pro hosta, kde si každá obec volí svého hosta sama. Věříme, že
se vám v Dobré vystoupení ochotníků z Bruzovic líbilo. Jsme rádi a poctění vašim
pozváním, děkujeme za ně a těšíme se na další sousedskou spolupráci. 

Za obec Bruzovice ing. Antonín Kwaczek, starosta,
za „ochotníky“ Jiřina Zrunová a Jaromír Vrba st., režie a scénář 



Jarní úklid chaloupek, aneb pouÈ se blíÏí 
Vážení spoluobčané, opět nastal čas rozmístit velkoobjemové kontejnery pro ulo-

žení nadrozměrného odpadu z vašich domácností. Již tradičně vás upozorňujeme,
že do těchto kontejnerů nepatří mrtvá zvířata, stavební suť, složky obsahující ne-
bezpečný odpad (pneumatiky, oleje, zbytky barev, zářivky apod. ) a odpad doutna-
jící či dokonce kapalný!! Udržujte v okolí přistavených kontejnerů čistotu, dbejte ať
nedochází k přeplňování kontejnerů a mějte na paměti, že kontejnery jsou určeny
pro všechny občany nikoliv pro odpad jedné rodiny!!

Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá stanoviště vždy kolem 16.00 hod.
a odváženy v ranních hodinách následující den. 

11.—12. 4. 1 U trati ČD naproti čp. 281 (žel. přejezd Na Špici) 
1 U trati ČD naproti čp. 463 (za autobus. zast. Na Špici doprava) 

12.—13. 4. 1 Stará dědina před velkoskladem zeleniny (u pana Urbance) 
1 Za mostem na Hliník naproti čp. 181 

13.—14. 4. 1 U hřiště TJ Sokol
1 U bytovky čp. 309 u dřevoskladu 

16.—17. 4. 1 U mostu na Skalici
1 U Kačabaru boční vjezd na hřiště Sparta 

17.—18. 4. 1 Stará autobus. zast. Na Skotni, býv. cesta na Pazdernou
1 Autobusová zastávka U lesa (U Křibíka) 

18.—19. 4. 1 Na Kamenci naproti čp. 722
1 Směr F–M naproti čp. 146 (u hřbitova) 

19.—20. 4. 1 K Nošovicím naproti čp. 650
1 Směr Nošovice u vlečky do pivovaru 

20.—21. 4. 2 U hřiště ZŠ nově zbudovaná parkovací plocha ze strany od restau-
race Na Sýpce 

23.—24. 4. 1 Na Vrchy u vodojemu
1 U studny bývalá cesta na Pazdernou naproti čp. 184 

Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k životnímu prostředí v naší obci. 
Tancerová Alice starosta

Zajímavosti ze Základní ‰koly v Dobré
To tu ještě nebylo !

Je pátek 2. března 2007. Od rána ve třídách a o přestávkách i na chodbách je ne-
bývalý klid. Tvoří se skupinky žáků, něco si šeptají a významně po sobě pokukují.
A konečně se všichni dovídáme: ve 13.10 hodin nastane v Infocentru II vyhlášení
soutěže O nejfantastičtější účes aneb Fantazie v účesech.

Zúčastnili se žáci 5. až 9. ročníku, děvčata i chlapci, pod vedením paní učitelky
Ley Bařinové a žákovského parlamentu. A opravdu se bylo na co dívat. Porota to vů-
bec neměla jednoduché a nakonec rozhodla takto:

1. místo: Andrea Klimšová, 5. A třída — účes s názvem Fontána
Tomáš Zářický, 6. A třída — účes Slunce
Krista Mališová, 9. A třída — účes Jarní hnízdo

2. místo: Jana Ježková, 6. C třída — účes Flinstone
3. místo: Lenka Minaříková, 7. C třída — účes Barevné drdůlky

Pavla Dorociáková, 9. A třída — účes Vichřice
Naši žáci—„kadeřníci“ dokázali, že ve fantazii — co se týče barevnosti a různých

tvarů — si meze nekladou a že mají v tomto oboru obdivuhodný talent. 
Mgr. Eva Brudíková
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Recitační přehlídka — školní kolo
Německý básník Walther vyřkl už ve 12. či 13. století moudrou myšlenku:
„Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatným. "
A naši žáci pod vedením svých učitelů si zvolili recitaci — přednes básní. 
Do této školní přehlídky se zapojilo celkem 53 žáků, z toho 32 žáků z 1. — 5. tříd

a 21 žáků
z 6. — 9. ročníku. Recitátoři soutěžili v 5 kategoriích. 
Naši nejmladší, žáci prvního ročníku, do dalšího kola ještě nepostupují. Přesto

však předvedli výborný výkon. Také výběr básní byl pestrý a některé básně docela
obtížné na paměť. 

Umístění: 1. místo: Petr Vojtovič
2. místo: Martin Kopřiva
3. místo: Petra Pavlásková

V kategorii 2. a 3. tříd byli úspěšní tito žáci:
1. místo: Lenka Turoňová 
2. místo: Andrew Unger
3. místo: Martin Kantor

Z kategorie 4. a 5. tříd porotu zaujali žáci:
1. místo: Andrea Klimšová
2. místo: Karel Kupka
3. místo: Jana Peterková

V kategorii 6 a 7. tříd byla konkurence velice silná. Porota to vůbec neměla lehké. Ale
nakonec rozhodla takto:

1. místo: Martin Tropek ze 6. A třídy
2. místo: Petra Komenská ze 7. D třídy

a Soňa Michaláková ze 7. C třídy. 

V kategorii nejstarších žáků, žáků 8. a 9. tříd, porota udělila dvě místa:
1. místo: Michal Tvrdý z 9. A třídy
2. místo: Petra Sobková z 8. C třídy

Poděkování patří především našim žákům za zodpovědný přístup, mnohým za
procítěný a kultivovaný přednes a většině za celkový umělecký dojem. Samozřejmě
poděkování si zaslouží i vyučující českého jazyka za přípravu recitátorů. 

Ve čtvrtek 22. března 2007 Základní umělecká škola ve Frýdku–Místku přivítala
nadějné recitátory z celého okresu Frýdek–Místek. 

Z obvodu Dobrá naši školu v okresním kole velice hezky reprezentovali Andrea
Klimšová z 5. A, Petra Komenská ze 7. D, Soňa Michaláková ze 7. C a Michal Tvrdý
z 9. A třídy. 

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Eva Brudíková

Naši žáci byli úspěšní i v matematických soutěžích 
A kdo je mezi úspěšnými řešiteli?

Vyhodnocení Pythagoriády
Dne 7. března 2007 proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády. Do této sou-

těže se zapojilo celkem 17 žáků ze 6. ročníku a 19 žáků ze 7. ročníku. 
Úspěšnými řešiteli a zároveň postupujícími do dalšího kola se stali žáci 7. roč-

níku: Žaneta Chrobočková ze 7. A, Lucie Kielarová, Hana Drbalová,Vojtěch Vranay
ze 7. D a Radek Kraus ze 7. C třídy. 

Výhercům blahopřejeme a přejeme úspěch v dalším kole, ostatním zúčastněným
děkujeme za účast. Mgr. Pavla Kupková
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Vyhodnocení matematické soutěže Matematický klokan
Dne 16. března 2007 proběhla na naší škole mezinárodní soutěž Matematický

klokan. Soutěže se letos zúčastnilo 241 žáků. Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích:
Cvrček (2. a 3. ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8.
a 9. ročník). 

Umístění žáků na naší škole je následující:

Cvrček  Žáci mohli získat maximálně 60 bodů. 
Za 3. ročník: 1. 55 bodů Jana Gregorová, Veronika Zářická, Šimon Feller

2. 52 bodů Jakub Chroboczek
3. 51 bodů Terezie Wasserbauerová, Tomáš Messing 

Za 2. ročník: 1. 46 bodů Radana Otipková 
2. 40 bodů Kristýna Hrabcová 
3. 38 bodů Vít Svobodník 

V dalších kategoriích mohli žáci získat maximálně 120 bodů. 

Klokánek 1. 73 bodů Nikola Polochová  (5. B)
2. 72 bodů Lenka Pohludková  (4. A)
3. 69 bodů Andrea Klimšová  (5. A), Vrobel Martin (5. B)

Benjamín 1. 95 bodů Žaneta Chrobočková  (7. A)
2. 68 bodů Vojtěch Tancer  (7. B)
3. 66 bodů Radek Kraus  (7. C)

Kadet 1. 81 bodů Martin Baran  (9. A)
2. 78 bodů Miroslav Rajčan  (9. A)
3. 55 bodů Martina Zbončaková  (9. C)

Všem zúčastněným žákům děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme.
Pozn. Tato soutěž je jednokolová — nepostupující. 

Mgr. Pavla Kupková
Změna ordinačních hodin Dětského střediska Dobrá,
MUDr. Iva Kučerová

Pátek 06. 4. 2007 7. 30—9. 30 hodin
Pátek 27. 4. 2007 7. 30—11. 00 hodin

Nemocnice ve Frýdku–Místku, p. o.
opět hledá DÁRCE KRVE. Každý dárce dostává od března do prosince 2007 dárek

zdarma a navíc bude zařazen do soutěže o hodnotné ceny. Dárci mohou vyhrát te-
nisovou raketu, sekačku na trávu, vstupenky na motokáry, fritézu, ruční šlehač,
módní oblečení, obuv, doplňky, také kosmetiku a tolik oblíbené ceny od místního
pivovaru. 

Odběrové hodiny — každý pracovní den kromě středy od 6—10 hod., ve čtvrtek
také odpoledne od 13.00—15.30 hodin. 

Více informací na tel. č. 558 415 842 nebo na www. nemfm. cz 

Spoleãensk˘ veãer
V sobotu 10. března 2007 uskutečnila Kulturní komise Rady obce Dobrá Spole-

čenský večer pro občany. V programu vystoupil divadelní spolek Jirásek z Bruzovic
s pásmem známých operet za doprovodu akordeonu. Mládež předvedla Slezské
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Z FOTOALBA
MÍSTOSTAROSTY

Několika snímky se
vracíme k událostem
letošního teplého
předjaří, které bylo
u nás v Dobré plodné
řadou kulturních akcí.



13

Mnozí z nás si připo-
menou oslavy Meziná-
rodního dne žen v tě-
locvičně základní školy
9. března (vlevo na-
hoře), výroční schůzi
včelařů (vlevo upro-
střed) a společenský
večer s vystoupením
bruzovického souboru
(kde také zazněla Pí-
seň o Dobré) 10.
března.
Napravo první taneční
„náctiletých“ naší
školy 23. března, „Jaro
ve stodole“ v prosto-
rách Cyklobaru (24.
a 25. března) a výroční
schůzi tělesně postiže-
ných.

(Připomínáme, že na
webových stránkách
obce je náš Zpravodaj
v plnobarevném pro-
vedení.)
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tance, bruzovičtí moderátoři se pěkně předvedli a známé melodie zpíval s nimi celý
sál občanů, scénky a písně byly provázeny mohutným potleskem. 

Na tento večer byl pozván také host Statis Prusalis, zpěvák a skladatel se svou ka-
pelou. 

Překrásné melodie řeckých písní chytly každého za srdíčko, provázeny spontán-
ním aplausem. Tento muzikant složil i píseň o naší obci, kterou nám jako překva-
pení zazpíval. Všem se moc líbila. Doufám, že bude zveřejněna v nejbližším Zpra-
vodaji obce. 

Byl to spontánní a zdařilý večer. Návštěvníci odcházeli s velmi pěknými pocity. 
Děkujeme starostce a místostarostovi obce Dobrá za nezapomenutelný zážitek.

Těšíme se na další.
Lída Smilovská, občanka Dobré

Píseň o Dobré
Hudba a text: Statis Prusalis

Jen kroků pár od Beskyd Dobrá je zpráva početí
Jen malou chvíli od Frýdku Dobrá je náruč máti
Na dohled hory a nehledej víc Dobrá je polévka na ohni,
Najdeš tu nádhernou vísku chuť co se po létech vrátí
Jen kroků pár od Beskyd Dobrá je kostel a škola a mlýn,
Jen malou chvíli z Frýdku hřiště co k tomu teď patří
Šel tudy básník z Nemanic Dobrá je pouť a stromu stín,
Potkal tu krásnou dívku kam chlapi zašli na třikam

Dobrá je kostel a sýpka a mlýn
Řekl buď Dobrá po staletí a láska tě k vyznání nutká
Dobrá je žena, věrná Dobří jsou lidé na zápraží 
Dobrá je souhlas k objetí Co srdce tvé tady potká.
Voda co pění a sténá

JUDO DOBRÁ NOVINKY
tel.: 605 513 429, e–mail:judoskpova@tiscali cz, www. judoskpfmunas. cz

Máš odvahu, obratnost, sílu, sebevědomí, dobré studijní výsledky 
a ukázněnost? • PŘIJĎ MEZI NÁS

Chybí ti tyto vlastnosti? • PŘIJĎ MEZI NÁS

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO ŠKOLNÍHO KROUŽKU
PROBÍHÁ KAŽDÉ ÚTERÝ A STŘEDU 

OD 16.30 DO 17.30 HOD. V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRÉ 

Pavla Prőllová trenérkou roku 2006.
Na setkání nelepších sportovců kraje byla Doberská trenérka Pavla Prőllová vy-

hlášena trenérkou roku 2006 společně s hokejovým reprezentačním trenérem Aloi-
sem Hadamčíkem. Této pocty se jí dostalo z 56. nominovaných trenérů všech spor-
tovních odvětví. Ocenění převzala z rukou Hejtmana Evžena Tošenovského. Česká
reprezentantka Nikola Kesová byla vyhlášena nejlepší sportovkyní roku v kate-
gorii do 19. let. Tato významná ocenění výrazně zvedají prestiž Doberského juda
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v rámci kraje i republiky a jsou podnětem pro další vytváření kvalitních podmínek
k tréninku mládeže přispívajícímu k věhlasu obce. 

Oddíl juda má v současné době 120 aktivních členů z řad dětí a mládeže. Žáci
4. B sportovní třídy patří po necelém roce intenzivního tréninku mezi nejúspěšnější
judisty oddílu a dosahují také dobrých studijních výsledků. Probíhají jednání k vy-
tvoření podmínek pro zřízení dalšího ročníku sportovní třídy. Pro budoucí 4. ročník
je připraveno 17. judistů. 

Tréninkové soustředění proběhlo v době od 18. do 22. února na Hukvaldech za
účasti 40. nejlepších judistů. Oddílu. Kateřina Malchárková a Nikola Kesová se
v tomto období zúčastnily soustředění České státní reprezentace. Od počátku
března probíhají kurzy sebeobrany a jógy (informace na tel. č.: 605 513 429). Tur-
naje o Pohár Euroregionu Beskydy se zúčastnilo 420 závodníků z 52 oddílu Polska,
Slovenska, Francie a České republiky. První místo a pohár vybojoval pořádající klub
SKP oddíl judo Dobrá a Frýdek–Místek reprezentovaný 95 %. Zlaté medaile ve svých
kategoriích vybojovali: Vojtěch Bezruč, Michal Horák, Adam Kahánek, Nikola a Mi-
chaela Kesovy, Petra Pavlásková, Jan Kuběna a Marie Dužíková. Stříbro: David Pave-
lek a Michaela Kesová(dorostenky). Bronz: Václav Mališ, Lukáš Janulek, Natálie Je-
ziorská,Vít Jerglík, Josef Babiař, Ondřej Chlopčík Monika Foltysová, Nikola Vojtovi-
čová, Marek Pavlásek, Kateřina Malchárková, Vojtěch Křenek, Ondřej Bojko. 

TJ SOKOL DOBRÁ — ODDÍL KOPANÉ
www. sokoldobra. wbs. cz

V zimní přestávce družstvo mužů kromě přípravy na umělé trávě v Dobré a v hale
ve Frýdku–Místku sehrálo několik přípravných utkání s těmito výsledky:

ZIMNÍ TURNAJ SOKOL VŘESINA 2007
Utkání ve skupině:

20. 1. 2007 Hradec n/M—Dobrá 0:0
28. 1. 2007 Dobrá—Pustkovec 5:3

3. 2. 2007 Dobrá—Slovan Ostrava 3:4
11. 2. 2007 Dobrá—Heřmanice 1:2
17. 2. 2007 Dobrá—Suché Lazce 2:5
24. 2. 2007 Dolní Lutyně—Dobrá 2:2

3. 3. 2007 Dobrá—Šilheřovice 2:3
Utkání o konečné umístění (o 13 místo):

10. 3. 2007 Dobrá—Tísek 5:1

DALŠÍ PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ
14. 3. 2007 Dobrá—Baška 5:1
17. 3. 2007 B. Havířov—Dobrá 4:0

PŘÍPRAVNÉ TURNAJE — DOROSTENCI A ŽÁCI
Starší dorostenci, starší žáci i mladší žáci se v zimním období zúčastnili „Zimní

Ligy“. Každé družstvo absolvovalo v rámci soutěže dva halové turnaje, jeden v zá-
věru roku 2006 a druhý v lednu nebo únoru 2007. Většina turnajů byla sehrána ve
Smilovicích, pouze semifinále starších dorostenců se hrálo ve Frýdku–Místku. 

Žádnému našemu mládežnickému celku se bohužel nepodařilo postoupit do zá-
věrečného finálového turnaje. 
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NEJBLIŽŠÍ PROGRAM
Jarní část sezóny 2006/2007 začíná o víkendu 31. 3—1. 4., doma své první utkání

sehrají v soboru odpoledne dorostenci, ostatní družstva hrají venku. První domácí
utkání mužů se bude Na Spartě hrát v sobotu 7. 4. v 15.30, jako hostující tým se
představí Dolní Lutyně. 

Více informací o mistrovských utkání můžete získat na fotbalové vývěsce (před
prodejnou Jednoty) nebo na našich webových stránkách. 

DALŠÍ INFORMACE
• Hledáme správce hřiště „Na Spartě" (placené místo, vhodné jako přivýdělek). 
• Máte-li zájem trénovat nebo se jinak zapojit do činnosti klubu, rádi vás mezi se-

bou uvítáme. 
• Je-li vám 6 let nebo více a máte zájem o fotbal, přijďte se podívat na trénink žáků

a domluvit se s trenéry (vždy v úterý a čtvrtek od 16:00). 
• Kontaktní údaje pro zájemce: Kamil Klimunda (tel. 739 279 759), Jiří Janda (tel.

732 337 576), e–mail janda. j@centrum. cz 

MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární klinika, Sadová 1158, 738 01 Frýdek–Místek
tel.: 558 638 260–263

POZVÁNKA
Dovolujeme si vás pozvat na očkování psů proti vzteklině, které se bude v Dobré

konat v sobotu dne 31. 3. 2007 na těchto místech: 
Před Obecním úřadem 8. 30—10.00 hod.
Kamenec u mostu 10.10—10.45 hod.

Cena za vakcinaci jednoho psa činí jako obvykle 100 Kč a je splatná ihned při oč-
kování. Každý pes obdrží potvrzení do očkovacího průkazu a evidenční známku.
Majitel musí zajistit doprovod, který je schopen udržet psa při zákroku. 

Neposílejte, prosím, se psy nezletilé děti a nezapomeňte očkovací průkaz.
Při vakcinaci bude možno zakoupit tablety na odčervení a přípravky proti ble-

chám a klíšťatům. Pokud máte zájem o společnou vakcinaci vztekliny a infekčních
nemocí, je nutno tuto skutečnost nahlásit telefonicky na č. 558 638 260. 

Srdečně vás zve tým pracovníků 1. veterinární kliniky ve Frýdku–Místku

Z Á J E Z D
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobrá pořádá autobusový zájezd

JARNÍ FLORA OLOMOUC
Náplň: dopoledne návštěva výstavy, hodinová procházka s odborným výkla-

dem po pamětihodnostech Olomouce, návštěva soukromé okrasné zahrady Běl-
kovice–Kaštany F. Římský, viz Zahrádkář č. 1/07

Zájezd se koná dne 20. dubna 2007, odjezd z parkoviště u kostela v 7.30 hodin.
Předpokládaný návrat okolo 18. hodiny. 

Cena zájezdu: Členové ZO Dobrá a jejich rodinní příslušníci 120 Kč.
Ostatní účastníci zájezdu: 200 Kč.
Zájemci se mohou hlásit u paní Věry Pánkové — telefon 558 641 947 nebo u pana

Čestmíra Ježe — telefon 724 292 957. 
Za ZO ČZS Dobrá, Čestmír Jež
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Firma KYNCL přijímá objednávky na:

Velikonoční krůty chlazené . . . 63 Kč/1kg (váha krůty 9—15 kg)
Mražené kachny  . . . . . . . . . . . . 60 Kč/1kg (váha kachny 2,5—3 kg)

Příjem objednávek a informace — Dobrá, paní Hadaščoková po 16.00 hodině
na tel. č. 558 641 780 nebo 604 382 505. 

Krůty se budou prodávat ve středu 4. 4. 2007 ve 14.00 hodin
na parkovišti u kostela v Dobré, střed 

Autoškola JISKRA, Jiří Kreuziger
Nabízí možnost získání řidičského průkazu občanům přímo v obci Dobrá,

v učebně autoškoly v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí,

vždy v úterý a čtvrtek od 15.00—16.00 hodin

Informace na telefonu: 603 442 920, 608 122 522 nebo 558 627 500. 

KOSMETICKÉ SLUÎBY
Budova Obecního úřadu, Dobrá 230

OTEVŘENO DENNĚ, POUZE NA OBJEDNÁVKU
Mgr. Pavla Konůpková, tel. 602 223 062

NOVINKA!

LIFTING — nová technika masáže obličeje

— vyhlazuje vrásky
— aktivuje výživu kůže
— zlepšuje krevní oběh, barvu kůže a její dýchání
— odplavuje odpadové látky
— zmírňuje svalovou únavu

PEDIKURA, MANIKURA KADEŘNICTVÍ
PRACOVNÍ DOBA: PRACOVNÍ DOBA:

Po 08.00—17.00 PÁNSKÉ DÁMSKÉ
Út 08.00—17.00 Po 8.00—18. 00 Út 8.00—15.00
St 14.00—18.00 St 8.00—14. 30 Čt 8.00—18.00
Čt, Pá NA OBJEDNÁVKU Pá 8.00—14.30

Soňa Lišková, tel. 728 455 046 Lucie Perutková, tel. 775 404 297
PROVOZOVNA tel. 739 027 574

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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Fa ADAMS–CAR–ADAMUS PETR
Sídlo firmy

Dobrá č. 250 pod VÚHŽ a hřbitovem
u nových tenisových kurtů

VÁ M  N A B Í Z Í :
1. Opravy autolaků všech motorových vozidel — levně a kvalitně
2. Míchání autolaků — až 40 000 odstínů
3. Oprava karoserií po havárii
4. Poradenství a odhady škod po havárii motorových vozidel
5. Možnost uskladnění havarovaných vozidel do doby opravy nebo
5. prodeje
6. Autodoprava — možnost přepravy materiálů na území ČR podle
5. dohody, dodávkovým automobilem Ford Tranzit + vlek do 2 tun

Bližší informace: mobil: 776 375 770
tel.: 558 632 290

— — — —

Dále nabízíme:
Pronájem zpevněné plochy — 0,5 hektaru, včetně kanceláří a soc. zařízení

a prodejny u hlavní cesty ve směru F–M • Dobrá, vedle areálu VÚHŽ . 
Dotazy a bližší informace na mobilu 776 375 770
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Technické služby
vám nabízí:

• pronájem montážních plošin
• MP 10, 12, 14, 16, 22
• realizace zahrad na klíč
• napouštění bazénů
• (doprava vody)
• údržbu travnatých ploch,
• kosení
• vyhrabání listí
• péči o okrasné dřeviny a keře
• průklesty, ořezy, kácení
• sadové a terénní úpravy
• zakládání nových trávníků
• kultivaci ploch
• výkopy hrobů
• pronájem mobilních WC

• opravy ploch asfaltovou směsí
• strojní výkopové práce
• přepravu materiálů
• geodetické práce
• řezání betonových,
• • asfaltových ploch
• výstavbu a rekonstrukci
• dlážděných prostranství
• a chodníků
• výrobu lehkých zámečnických
• konstrukcí, sportovních prvků
• stolařské, zámečnické
• a natěračské práce
• stavba plotů
• dopravní značení svislé
• i vodorovné

Neváhejte a kontaktujte nás!

TS a. s. , 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 558 443 211 • Fax: 558 431 195
E–mail: info@tsfm.cz • www.tsfm.cz

NNNNAAAAŠŠŠŠEEEE     SSSSLLLLUUUUŽŽŽŽBBBBYYYY    PPPPRRRROOOO    VVVVAAAAŠŠŠŠIIII     PPPPOOOOHHHHOOOODDDDUUUU!!!!
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Masérské, rekondiční, regenerační služby a provoz solária

C Y K L O B A R
739 51 Dobrá, č. p. 957, objednávky na tel. 603 539 723
Po, St 13.30—18.30 hod, Út, Čt, Pá — 7.30—14.30 hod

S jarem přichází touha po regeneraci sil…

Padá na vás „jarní únava" či deprese z nepodařené zimy? Nebo vás pobolívá
v zádech po velkém jarním úklidu či prvním rytí na zahrádce?

Zastavte se u nás v 1. patře Cyklobaru v Dobré!

Nabíz íme :  

Masérské služby (klasickou
masáž, ruční lymfatickou masáž
částečnou i celého těla, parafi-
nový zábal, baňkování)

Masáže obecně mají vynikající
rehabilitační účinky, jsou jednou
z nejpříjemnějších forem
uvolnění. 

Hydromasážní lázeň (vířivá nebo
perličková vana)

Foto 003
Vodní koupel stimuluje krevní

oběh, působí protizánětlivě

a uklidňuje emoce 

Solární lázeň
(solárium ERGOLINE
Super Turbo Power 44/4)
Foto 007
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Fa Roman Švarc
www.black—knives.com

tel.603 242 482

NABÍZÍ

✧ broušení všech typů nožů

✧ (kuchyňské, lovecké, kuchařské,
✧ řeznické, atd.) Orientační ceník:
✧ broušení všech typů nůžek 2 Kč za 1 cm ostří nože
✧ broušení mlýnků na maso 25 Kč — nůžky střední 
✧ broušení seker, sekaček na trávu 30 Kč — nůž mlýnku na maso
✧ garance vysoké jakosti 50 Kč — deska mlýnku na maso
✧ broušení jakýchkoli druhu 30 Kč — sekera
✧ možnost volat kdykoli a velikosti vrtáků (RO, SK…)
✧ 20 let praxe — nástrojář, brusič 
✧ výroba nožů na zakázku 
✧ a mnoho jiných nástrojů

Nabízím tyto služby jako svou druhou práci, tedy, jsem na telefonu stále, 
v dílně 16.00—20.00, 

Nejprve nejlépe zavolejte, rád splním vaše požadavky.
Roman Švarc, Dobrá 903, 739 51

Lidé, kteří navštěvují solária v tomto období, pociťují více energie, jsou sou-
středěnější a produktivnější. 

Na požádání vystavíme na všechny procedury dárkové permanentky ve vámi
zvolené hodnotě. Procedury si obdarovaný může libovolně kombinovat. 

Služby je možno také čerpat přes úhradu zaměstnavatelem z FKSP nebo pro-
střednictvím dárkové poukázky Sodexho Relax a Sodexho Flexi Pass. 

Po regeneračních procedurách je příjemné posedět v přízemí Cyklobaru ve sty-
lové restauraci, salónku či na venkovní terase a doplnit zásobu tekutin nebo si

pochutnat na některé z nabízených specialit. 

Oblíbená pizza je nyní v akci „JARO V CYKLOBARU“ jen za 89 Kč. 
Objednávky na tel. 777 240 639. 

Více informací na www.vijar.cz a www. cyklobar. cz, v restauraci máte mož-
nost přístupu k internetu ZDARMA! 

Výstavu fotografií pana Vladimíra Kocurka a jeho vnučky Adély Smíškové 
nazvanou příznačně „SOUZNĚNÍ GENERACÍ“

si můžete přijít prohlédnout do salónku Cyklobaru od pátku 23. března. 

Těšíme se na vaši návštěvu! 
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Plánujete zateplovat váš dům? Nečekejte na zdražení polystyrénu.
Nabízíme vám nejširší nabídku zateplovacích systémů na severní Moravě.

Na zateplovací systémy garantujeme ceny roku 2006. 

Připravili jsme pro vás novou službu:

Návrhy barevného řešení fasády vašeho domu ZDARMA!!
Při odběru fasádních barev nad 5000 Kč získáte návrh fasády vašeho domu

zdarma. 

Stavíte? Potřebujete zdivo? Využijte akčních cen na Zdivo
Wienerberger Porotherm a Ytong. 

Kontaktujte paní Cisovskou na: cisovska@lekos. cz
nebo na tel. 597 578 569, 737 238 594. 

Máte problémy s vlhnutím zdiva?
Nabízíme vám řešení — Injektážní krém Remmers — snadná aplikace. 

Více informací na našich webových stránkách
www. AAstavebniny.cz

Lekos, spol. s r. o. Staré Město u F—M, Na Zbytkách 158, tel. 558 881 004, mo-
bil 777 026 238, e—mail: frydekmistek@lekos.cz. Platnost všech akcí do 15. 04.

2007 nebo do vyprodání zásob. 
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SBĚRNA KOVOVÉHO ODPADU
DOBRÁ 203, 739 51 DOBRÁ

(AREÁL BÝVALÝCH SBĚRNÝCH SUROVIN ZA RESTAURACÍ OBECNÍK)

NOVĚ OTEVŘENÁ SBĚRNA
KOVOVÉHO ODPADU

PROVOZNÍ DOBA: PO—PÁ 07.00—17.00
SO        08.00—12.00

V PŘÍPADĚ NAD 1000 KG ZAJISTÍME ODVOZ!!

INFORMACE NA: 607 703 311, 606 904 189, 558 642 172, 558 641 777 

AUTOVRAKOVIŠTĚ MILATA
DOBRÁ 203, 739 51 DOBRÁ

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ

AKCE – LIKVIDACE ZDARMA
(PLATÍ PRO KOMPLETNÍ AUTOVRAKY)

VYDÁVÁME „POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ AUTOVRAKU DO ZAŘÍZENÍ
KE SBĚRU AUTOVRAKŮ" POTŘEBNÉ K VYŘAZENÍ VOZIDLA

Z EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

KONTAKTNÍ OSOBA — JAKUB MILATA
TEL. 607 703 311, 558 642 172, 558 641 777

www. milata. cz 
www. likvidaceautovraku. cz



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
Uzávěrka příštího čísla 20. dubna 2007. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.


