
Žáci přírodovědného kroužku naší školy se „blýskli“ přípravou prezentace, s níž
— jak je psáno podrobněji na straně 14 — uspěli výtečně a byli oceněni na výstavě
v Ostravě na Černé louce.

www.dobra.cz  Obec Dobrá 25. října 2007
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Vodovod na Vrchy — snad je‰tû v roce 2007 !
Vážení spoluobčané,
V posledním čísle zpravodaje jsem vás informovala o skutečnosti, že občané žijící

v lokalitě Dobrá — Vrchy, kteří se léta potýkají z nedostatkem pitné vody po celý rok,
se konečně dočkají vytouženého vodovodního řádu a budou si užívat výsadu do-
statku pitné vody, jak je to v centru obce několik desetiletí samozřejmostí. Dne 19.
září mělo proběhnout otevírání obálek s nabídkami, které byly doručeny na základě
veřejné výzvy v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Dne 18. září nám
však byla doručena informace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z Brna
o tom, že jim byl doručen podnět občana Dobré, na základě kterého zahajují vyšet-
řování a přezkum postupu zadavatele (obce) při zadávání této veřejné zakázky. Pro
nás to tedy znamenalo provést otevírání a vyhodnocení předložených nabídek, ale
místo okamžitého uzavření smlouvy o dílo a zahájení stavby, jsme museli všechny
dokumenty týkající se veřejné zakázky zaslat na Úřad do Brna a čekat (lhůta 30 dnů)
na výsledek šetření.

Cituji z podnětu zaslaného občanem obce Dobrá na Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže: „Je plánovaná stavba vodovodu, s ohledem na malé finanční pro-
středky, které nám zbývaly v tomto roce se rozhodlo, že tento rok připadne na tuto
stavbu pouze část. Nevím přesně, jak to na obci rozdělili, ale připadne mi, že pokud
se na celý vodovod vydá celkově částka kolem 10 mil Kč, tak nelze veřejnou zakázku
učinit pouze nabídkou pěti zájemcům jako „podlimitní“ zakázku. Mohl by úřad
z vlastního podnětu toto prošetřit? Rád bych, aby celé výběrové řízení bylo transpa-
rentní a aby byl vybrán nejlepší uchazeč. Další otázkou by bylo, jestli v případě, když
doručí svou nabídku i jiná firma, než některá z pěti obeslaných, zda obce musí tuto
nabídku vzít v potaz? Obávám se opět, že mohlo být zasláno sice pěti firmám, leč
například pouze 2 z nich podají nabídku. Opět by podle mě nebyla dodržena prů-
hlednost výběru, a to pouze učiněním tohoto technického kroku. Děkuji za váš čas
a zůstávám s přátelským pozdravem."

Výsledek šetření podnětu, citace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
z Brna: „Zadavatel na předmětnou zakázku obeslal výzvou ze dne 3. 9. 2007 pět zá-
jemců k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, přičemž na zá-
kladě zveřejnění této zakázky podalo nabídku celkem osm uchazečů. Dle zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek doporučila hodnotící komise zadavateli vybrat
jako nejvhodnější nabídku společnosti PEVA–PLAST, s. r. o., s nabídkovou cenou
4 990 200,40 Kč bez DPH (cena s DPH 5 938 338,40 Kč).

Jak úřad zjistil, zbudování vodohospodářských objektů (dle zadávací, resp. pro-
jektové dokumentace), včetně kompletní opravy dotčených místních komunikací
tvoří nedílnou součást předmětu zadání veřejné zakázky, tvoří veřejnou zakázku
jako celek, přičemž z žádných údajů nevyplývá, že by na tuto zakázku měla navazo-
vat další zakázka stejného či obdobného druhu. Z tohoto důvodu se nepotvrdilo, že
má jít o rozdělení předmětu veřejné zakázky za účelem obejití zákona.

Z dokladů předložených zadavatelem dále vyplynulo, že obec s ohledem na ne-
dostatek finančních prostředků v roce 2007 uhradí zakázku v platbách rozložených
na dvě části, a sice v roce 2007 obec uhradí budoucímu zhotoviteli maximální
částku ve výši 4 300 000,— Kč včetně DPH a doplatek do ceny díla, který vzejde z vý-
sledků výběrového řízení, provede v roce 2008. Ani tato okolnost nenasvědčuje
tomu, že zakázka byla rozdělena.

Pro úplnost Úřad dodává, že šetřená veřejná zakázka navíc svou povahou náleží
do sektorové oblasti, kterou mohl zadavatel za předpokladu, že je (bude) vlastní-
kem či provozovatelem vodovodu (což obec Dobrá splňuje — bude vlastníkem vo-
dovodu), zadávat postupem mimo zadávací řízení, neboť podle § 2 odst. 7 zákona
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se na něj při výkonu činnosti v odvětví vodárenství vztahují ustanovení zákona
platná pro sektorového zadavatele, který na základě § 19 odst. 1 zákona postupuje
podle zákona pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek (nad 165 288 000 Kč!).

K otázce, zda musí obec přijmout nabídku, jestliže ji podá uchazeč, který k po-
dání nabídky nebyl obeslán, Úřad uvádí, že pokud zadavatel zveřejní svůj úmysl re-
alizovat příslušnou zakázku (úřední deska, internet apod.) a současně zveřejní i pod-
mínky jejího zadání, zadavatel může nabídky, pokud jsou doručeny ve stanovené
lhůtě, přijmout i od uchazečů, kteří k podání nabídky vyzváni nebyli.

Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že v dané věci neshledal důvody
k zahájení správního řízení z moci úřední.

Co k tomu dodat?
Obec zajistila maximální transparentnost této veřejné zakázky a to, i když nemu-

sela, ale skutečně naším jediným záměrem bylo, vybrat zhotovitele tak, aby nikdo
nemohl říci, že jsme pochybili a ještě v letošním roce uskutečnit celý předmět veřejné
zakázky (jak vodovod tak opravu komunikace — s ohledem na lhůtu uvedenou
v nabídce firmy, která vyhrála výběrové řízení: započetí prací 1. 10. 2007, dokončení
a předání díla— včetně opravy komunikací — dne 10. 11. 2007) a v roce příštím pro-
vést pouze doplatek ceny díla!! 

S ohledem na délku trvání šetření Úřadu se budeme snažit v roce 2007 (pokud
nám to klimatické podmínky umožní) zrealizovat výstavbu hlavního vodovodního
řádu, zhutnit povrch komunikace — zásypu v místě výkopu, ale její oprava bude
možná až z jara roku 2008.

Tímto se omlouváme všem, kteří čekají na pitnou vodu jako na smilování, a též na
opravu komunikace, která je v neutěšeném stavu, ale s ohledem na vzniklou situaci
jsem nucena konstatovat, že více jsme učinit nemohli a zázraky stále ještě neu-
míme. Věříme, že i přes vzniklé obtíže se nám podaří stavbu co nejdříve realizovat.

Bc. Alice Tancerová, starosta obce

Omezení prÛjezdu kamionÛ obcí aneb bl˘ská se na lep‰í ãasy!
Dne 4. října 2007 byla obci doručena žádost Správy silnic Moravskoslezského

kraje o vyjádření k omezení dopravy na průtahu obcí Dobrá — silnice II/648. Bylo
nám sděleno, že na základě zprávy o současném technickém stavu silnice II/648, je
navrhováno následující řešení:

A. neprodleně — vyloučit degradaci stavebního stavu silnice — tj. dočasně ome-
zit užívání silnice těžkými nákladními vozidly na mez TNV = 300/24 hod (z čehož
jen autobusů je za 24 hod 142!) doporučenou pro zachování alespoň stávající únos-
nosti silnice do doby rekonstrukce silnice;

B. výhledově — rekonstruovat silnici do uspořádání, které by lépe odpovídalo stá-
vajícímu dopravnímu významu (tj., aby silnice byla v zásadách: uzpůsobena potře-
bám lokální dopravy včetně místní dopravy motorové i nemotorové; byla přitom
způsobilá převádět tranzitní dopravu — jako záložní trasa k R48 —, ale svým do-
pravně technickým stavem tranzit nepřitahovala)

Dne 9. října 2007 obec sdělila své kladné stanovisko k předloženému návrhu ře-
šení a nyní již čekáme na vyjádření všech příslušných orgánů státní správy a na sa-
motné umístění dopravních značek „Zákaz vjezdu vozidel nad 12 t — mimo do-
pravní obsluhu a autobusy“.

Na lepší časy se nejen blýská, ale my se jich dočkáme a já věřím, že velice brzy.
Bc. Tancerová Alice, starosta obce
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Kdy skonãí uzavírka silnice — pfiivadûã na No‰ovice?
Jak jistě všichni víte, od počátku prázdnin nás trápí veškerá doprava, která je v dů-

sledku uzavírky přivaděče na Nošovice a výstavby kruhového objezdu a příjezdové
cesty do PZN, uzavřena. Dle informací před zahájením uzavírky, měla být cesta
dávno v provozu. Urgovali jsem termín obnovení původní dopravy a dostali jsme
informaci, že termín předání stavby zhotovitelem Moravskoslezskému kraji je dne
25. října 2007. Po té bude již záležet na majiteli silnice — Moravskoslezském kraji,
kdy obnoví dopravu v původních směrech. Cílem Moravskoslezského kraje je oka-
mžitě ulevit obci Dobrá a co nejdříve vrátit dopravu na původní a k tomu určené
komunikace a silnice.

V souvislosti s řešením dopravní situace v lokalitě křižovatky Dobrá—Český Těšín
—přivaděč na Pazdernou a přivaděč na Nošovice (dále jen křižovatka za kinem) vás
informuji, že obec Dobrá vyvíjí aktivity již od roku 2006 a žádá po majiteli silnice —
Moravskoslezském kraji, aby neutěšenou a nebezpečnou situaci této křižovatky vy-
řešili. Po zjištění, že ústní apelace a výzvy k urychlenému řešení nebezpečnosti kři-
žovatky (na jednáních koordinačního výboru Projektového manažera výstavby prů-
myslové zóny Nošovice) se nesetkávají s patřičnou odezvou, byl 5. března 2007 za-
slán oficiální dopis s požadavkem urychleného nalezení a realizace řešení k odstra-
nění nedostatků na křižovatce za kinem. Výstavbou protihlukových zdí na přivadě-
čích se rozhledové poměry při najíždění do křižovatky ještě více zhoršily a členům
obecního zastupitelstva došla trpělivost a bylo přijato usnesení, aby obec písemně
a opětovně vyzvala vlastníka — Moravskoslezský kraj — ke zbudování kruhového
objezdu. Toto bylo učiněno dopisem ze dne 9. října tohoto roku. Čekáme na reakci
Moravskoslezského kraje a o výsledku jednání vás budeme informovat.

Bc. Tancerová Alice, starosta obce

Neutû‰en˘ stav„sokolského hfii‰tû“a co jsme ve vûci podnikli?
Rada obce Dobrá řešila požadavek mladých občanů obce Dobrá na zbudování

skateparku v obci. Již dříve, byla plocha sokolského hřiště, a to s ohledem na její ne-
využívání a neutěšený stav, jak samotného pozemku tak havarijního a nevzhled-
ného oplocení, vytipována jako nejvhodnější ke zbudování oválu pro kolečkové
sporty, skateparku a dle možností pozemku, též k výstavbě dopravního hřiště pro
účely a potřeby nejen školky a školy, ale zejména všech občanů obce Dobrá. Záro-
veň by došlo k odstranění nevzhledného plotu a stavebními úpravami bychom do-
cílili mj. též šikmých parkovacích ploch před budovou mateřské školy k zajištění
bezpečného příjezdu a přístupu pro rodiče s dětmi.

Dopisem, který byl adresován všem představitelům TJ Sokol Dobrá ze dne 30.
dubna 2007, obec nabídla k jednání směnu pozemků v majetku obce Dobrá na
Spartě za pozemky Sokolského hřiště v centru obce. Termín pro vyjádření byl sta-
noven na 15. května 2007. K dnešnímu dni jsme však neobdrželi žádnou odpověď
— kladnou či zápornou, takže řešení neutěšeného stavu Sokolského hřiště a zlep-
šení image středu obce Dobrá je evidentně v nedohlednu a to i přes skutečnost, že
obec Dobrá vychází sportovcům vstříc poskytováním každoročních peněžních přís-
pěvků. Na základě požadavků představitelů TJ Sokol Dobrá obec financovala, ze
svých prostředků, Studii sportovně společenského areálu Sparta, která byla zástup-
cům TJ Sokol předána počátkem roku 2007.

S ohledem na potřeby občanů obce, všech věkových kategorií, budeme urgovat
a požadovat jednoznačné stanovisko po představitelích TJ Sokol Dobrá k dané pro-
blematice a o vývoji ve věci vás budeme opět informovat.

Bc. Tancerová Alice, starosta obce Dobrá



Demokracie má své kouzlo, chraÀte svá práva
Zákonodárci přijali zákon o právu petičním č. 85/1990 Sb., který dává občanům

možnost obracet se na státní orgány, ale též na orgány místních samospráv, se žá-
dostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného či jiného společného zájmu. K se-
stavení petice, opatřování podpisů občanů pod ní a k doručení petice příslušnému
orgánu mohou občané vytvořit petiční výbor, jehož zastupuje osoba starší 18 let.

Podpisové archy s textem petice podepisují občané a uvedou své jméno a pří-
jmení, bydliště a před podpisem jim musí být umožněno se s obsahem petice řádně
seznámit. Nikdo nemůže být k podpisu nucen. 

Pokud podpisové archy neobsahují text petice, text petice je např. uveden pouze
na první straně, musí být petice řazena a uspořádána tak, aby nemohly vzniknout
pochybnosti o tom, co vlastně občané podepsali např. označením na úvodní straně
petice, že celkový počet přiložených podpisových archů je x a celá petice (text pe-
tice a podpisové archy) je opatřena proti manipulaci např. svázáním všech částí pe-
tice před zahájením „sbírání“ podpisů občanů, opatřena datem kdy ke svázání do-
šlo a nálepkami v místě svázání a tyto ověřeny (úředně, podpisy jednotlivých členů
petičního výboru či jiným vhodným způsobem). Dále je nutné na každé straně pod-
pisového archu, který je bez celé textace petice, uvést, že se jedná o shromaždování
podpisů pod peticí a její název, následně jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici
sestavil nebo jméno toho, kdo je oprávněn za petiční výbor jednat. Při podpisu pe-
tice by měli být občané v petici seznámeni se členy petičního výboru, jakožto s oso-
bami, které svým podpisem opravňují v dané věci jejich jménem jednat.

Tímto postupem se jednoznačně zákon staví na stranu občanů a hájí jejich práva,
aby s jejich podpisy a iniciály nemohlo být svévolně manipulováno a jejich podpisů
následně zneužito. 

Pár rad :
— Před podpisem petice se seznamte s jejím obsahem a též se členy petičního vý-

boru, svým podpisem totiž souhlasíte nejen s textem — požadavkem, ale rovněž
s osobou, která vás bude zastupovat a tu si můžete demokraticky zvolit odlišně od
uvedené (navržené) osoby v textu.

— Zkontrolujte, zda petice tvoří nerozdílný celek v případě, že text petice a čle-
nové petičního výboru nejsou uvedeni na každé straně podpisového archu, přede-
jdete tak zneužití svého jména k jiným účelům než jste zamýšleli. Zkontrolujte si, že
každý podpisový arch je opatřen minimálně názvem petice. Nedbejte ujištění, že se
tak stane dodatečně, protože to nemusí být pravda. 

— Vždy si ponechejte dostatek času a přečtěte si celý text petice, nedbejte na
slovní ujištění, co je obsahem, vždy si to zkontrolujte, to pro případ, aby jste se po-
zději nedivili, co všechno jste podpořili a nebyli zklamáni. 

— Nepodepisujte petici o které nevíte, kdo ji sestavil, kdo jsou osoby petičního
výboru a kterou jste si řádně nepřečetli. 

Obci Dobrá byla doručena úplně„vzorová" petice občanů proti výstavbě ubyto-
ven, která jednak obsahovala text petice na každém podpisovém archu a dále též při
podpisu byli občané seznámeni se složením petičního výboru. Petice rovněž obsa-
hovala označení osoby, která ji sestavila včetně jména, příjmení a adresy. Paní Mos-
kvová s panem Dužíkem, Piskou a Zachníkem odvedli ve váš prospěch práci plně
v souladu s ustanovením zákona o právu petičním. Dokonce i mládež požadující
formou petice zbudování skateparku byla po textové stránce téměř vyhovující, ob-
sahovala text petice, kdo je oprávněn jednat za petiční výbor a podpisy byly se jmé-
nem, příjmením a adresou všech podepsaných.

V případě, že si nebudete jisti, zda máte petici připravenou správně, přijďte se
bezplatně poradit s právníkem, který je na obci k dispozici vám všem a to bez ja-
kýchkoliv obav, neboť žijeme v demokracii.

Bc. Tancerová Alice, starosta obce Dobrá

5
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Dobrá — roz‰ífiení spla‰kové kanalizace, II. stavba
V loňském roce obec získala dotaci na zpracování projektové dokumentace

Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace, na nástěnce v chodbě obecního úřadu jsou
zakresleny jednotlivé úseky — stoky, které jsou v plánu realizovat. K dnešnímu dni
byli osloveni všichni vlastníci pozemků a vyzváni k podpisu Smlouvy o zřízení bu-
doucí smlouvy o věcném břemeni. Majetkoprávní vypořádání je potřeba k žádosti
a následnému získání stavebního povolení. Rovněž se ve vašich schránkách začnou
objevovat pozvánky na veřejná projednávání jednotlivých úseků — stok. Na těchto
jednáních bude přítomen hlavní projektant stavby a bude odpovídat na vaše dotazy
a připomínky. Těm, kterým termín nebude zcela vyhovovat je určen telefonní kon-
takt na starostu obce, neváhejte a dohodněte si zavčas změnu termínu. Pokud se
stane, že vám pozvánka nebyla doručena, může se tak stát z důvodu neaktuální ad-
resy ve výpisu katastru nemovitostí a nebo též v důsledku lidského faktoru. Jste-li
v připravované trase, vašim sousedům byla již doručena pozvánka se stanovením
konkrétního data a času, neváhejte a okamžitě se obraťte opět na starostu obce
a bude vám termín stanoven na základě telefonického oznámení. 

Předpokládáme, že se veřejná projednávání budou konat v obřadní síni obecního
úřadu vždy v pondělí a středu od 16.30 do 20.00 hod (s časovým rozdělením dle jed-
notlivých stok). První veřejné projednávání se bude konat již 29. října 2007. Re-
spektujte, prosím, datum a čas uvedený na pozvánce, aby nevznikly obtíže a chaos
při jednáních.

Předem děkujeme za toleranci a hlavně za vaši spolupráci.
Bc. Tancerová Alice, starosta obce

Îádali jsme o dotace
V průběhu letošního roku jsme vás informovali o dotačních titulech ve kterých

jsme se snažili uspět a získat pro obec Dobrá finanční prostředky. Jen pro připo-
mínku se jednalo o dotační titul nazvaný „Oranžové hřiště“ nadace ČEZ, kde se
obec ucházela o 2 mil Kč na realizaci dětského hřiště v prostorách multifunkčního
hřiště při ZŠ Dobrá. Bohužel, náš projekt vybrán nebyl.

Dále pak byl vyhlášen dotační titul na podporu přípravy projektové dokumentace
pod záštitou Rady Moravskoslezského kraje, kde jsme se ucházeli o získání finanč-
ních prostředků na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce ZŠ Dobrá“, která
v sobě skrývá jednak rozšíření ZŠ (přístavba tělocvičen a podkroví), ale též kom-
pletní zateplení a výměnu stávajících oken. Projektová dokumentace bude stát cca
1 206 000,— Kč, dle dotačního titulu jsme se ucházeli o 50 % této částky, tedy o 602
tisíc Kč, předpokládané finanční prostředky na realizaci projektu, dle odhadu pro-
jektanta, cca 30 mil Kč. V tomtéž dotačním titulu jsme měli rovněž druhé „želízko
v ohni“ pod názvem „Rekonstrukce a modernizace centra obce“. Pod tímto názvem
se skrývala projektová dokumentace na rekonstrukci obecního úřadu, zbudování
bezbariérového vstupu a vznik sálu pro kulturní akce, úprava okolí — parkové
úpravy a rozšíření parkovacích míst, včetně úspor energií všech budov obecního
úřadu — pošta, spořitelna a budova OÚ, požadovaná suma (50 %) byla ve výši 700
tis Kč, celková cena projektu cca 1 410 000 Kč, předpoklad finančních prostředků na
samotnou rekonstrukci obecního úřadu ve výši 35 mil Kč. 

V obou případech jsme skončili jako „náhradníci“ a to z důvodu toho, že na tyto
projekty lze čerpat finanční prostředky z EU, jak na samotnou realizaci, tak, ve výši
min. 80 %, též na projektovou dokumentaci.

Poslední žádosti o získání financí jsme zaslali v tomto měsíci, jednalo se o finance
z Nadačního fondu Hyundaie. Zaslány byly 3 žádosti 



— Zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí — II. etapa — Rozšíření místní komunikace
u školy, požadovaná částka ve výši 500 tis Kč, celkové realizační náklady cca 684 486
Kč s DPH.

— Zakoupení vozidla na údržbu veřejného prostranství a veřejné zeleně, požado-
vaná částka 500 tis Kč, celkové náklady cca 724 508 Kč s DPH.

— Projekt enviromentální výchovy (zpracovala ZŠ Dobrá), požadovaná částka
396 000 Kč — celkové náklady na projekt.

S napětím čekáme, jaký bude výsledek.
Bc. Tancerová Alice, starosta obce

Optimalizace Ïeleznice — aktuální téma
Hladinu adrenalinu v krvi občanů prudce zvýšila informace o plánované optima-

lizaci železniční trati. Byla kladena spousta otázek a též byla obci doručena petice
proti optimalizaci, která mj. požadovala svolání veřejného projednání plánované
stavby se všemi zodpovědnými osobami. Petici svými podpisy podpořilo 503 občanů.

V pondělí dne 24. září se veřejné projednávání uskutečnilo v sále restaurace
Obecník. Z řad občanů se dostavilo cca 50 osob. Na tomto jednání byl dohodnut
termín pro podání všech připomínek a návrhů, který vypršel dne 15. října 2007.
Panu řediteli Správy železniční a dopravní cesty Olomouc bylo zasláno všech 35 do-
ručených připomínek a žádostí, včetně požadavků obce Dobrá.

S žádostí a požadavků občanů vyplynulo, že se nejvíce obávají
— znehodnocení pozemků a nemovitostí, výrazného snížení jejich tržní hodnoty
— znehodnocení podhorského rázu obce a výstavbou protihlukových zdí rozdě-

lení obce novodobou „berlínskou zdí"
— že, v důsledku velké četnosti průjezdu těžkých nákladních vlaků a nedostateč-

nou stavební úpravou železničního svršku a spodku nedojde k zabránění přenosu
vibrací a tím budou intenzivněji poškozovány nemovitosti a stavby

— že, navržená protihluková opatření jsou nedostatečná
— ohrožení bezpečnosti pěších a též ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního

provozu.
Obec Dobrá navrhuje, na základě vašich podnětů, zahájit jednání s představiteli

státu a hledat alternativu pro umístění trati mimo obydlené centrum obce.
V krajním případě obec požaduje v rámci optimalizace trati
1. zbudování podchodu pro pěší v místě stávající železniční stanice Dobrá
2. zbudování podchodu pro pěší v cca km 116, lokalita „Dobrá — Na Špici"(po-

případě zbudování chodníků od autobusové zastávky na místní komunikaci za
tratí);

3. monitoring všech nemovitostí do vzdálenosti cca 100 m od hranice železnič-
ního tělesa z hlediska současného hluku a vibrací a dále dle individuálních poža-
davků majitelů nemovitostí zaslaných v rámci připomínek k optimalizaci;

4. navržení nejpřísnějších a maximálních bezpečnostních opatření na všech že-
lezničních přejezdech a přechodech k zajištění bezpečnosti pěších a automobilové
dopravy;

5. navržení takové konstrukce železničního spodku a celé konstrukce železnič-
ního tělesa, která by maximálně eliminovala vliv vibrací na okolní nemovitosti
a stavby;

6. vyloučení nákladní dopravy v nočních hodinách tj. od 22.00 do 6.00 hod.;
7. maximální protihluková opatření — vhodná volba materiálu protihlukových

zdí s ohledem na jejich funkčnost a zároveň estetičnost a též s ohledem na budoucí
údržbu;
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8. navrhnout opticky „přijatelné výšky“ protihlukových zdí a následně zvýšit
okruh nemovitostí s individuálními prvky ochrany před hlukem;

9. následná výsadba zeleně před protihlukovými zdmi, ozelenění protihlukových
zdí apod.;

10. finanční kompenzace majitelům nemovitostí v bezprostřední blízkosti trati za
ztížené životní podmínky;

11. včasné projednání všech záležitostí týkajících se předmětné optimalizace za
účasti veřejnosti;

12. řádné vypořádání se všemi připomínkami a podněty, které byly podány ob-
čany obce včetně zdůvodnění.

Dále jsme požádali pana ředitele o zodpovězení následujících otázek, které jsou
v souvislosti s optimalizací nejčastěji vámi pokládány:

a) Z jakého důvodu nelze vyloučit nákladní železniční dopravu z obce Dobrá, na-
příklad realizací optimalizace a převedení nákladní dopravy přes Ostravu, Český Tě-
šín a následně „vrchem“ do budoucího nádraží v Nošovicích?

b) Z jakého důvodu se neuvažovalo o změně trasy vedení železnice — výstavba
nové trati?

c) Pokud by představitelé státu rozhodli o výstavbě nového železničního koridoru
mimo centrum obce Dobrá znamenalo by to zrušení osobního nádraží v obci
Dobrá?

d) Jaká byla četnost projíždějících osobních a nákladních vlaků po stávající trati
F–M—Český Těšín v době před útlumem průmyslu v oblasti (cca 10—15 let zpět)?

e) Jaká byla v minulosti délka a tonáž projíždějících nákladních vlaků?
f) Jaká bude skutečná rychlost projíždějících osobních a nákladních vlaků obcí

Dobrá při zastavování ve stanici a též při průjezdu této stanice, když navrhované
technické řešení předpokládá max. rychlost 120 km/hod?

g) Jaký je předpoklad — časový horizont — naplnění max. propustnosti trati po
její optimalizaci, když předpoklad je cca 100 souprav / 24 hod.?

h) Jaký je předpoklad maximálního zatížení — v tunách — nákladních vlaků a čet-
nost maximálně vytížených nákladních vlaků za 24 hod a jaký je reálný předpoklad
délek těchto vlaků?

i) Bude vyčleněno dostatek finančních prostředků investorem na realizaci ná-
pravných opatření v případě překročení povolených limitů (hluku, vibrací apod.)
po spuštění optimalizované trati do provozu?

j) Při maximální vytíženosti trati existuje studie, která zpracovává, řeší a navrhuje
opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na místních komu-
nikacích v hustě zasídlených lokalitách obce Dobrá (čekací doby na přejezdech
apod.)?

Jakmile obdržíme odpovědi, budete s nimi prostřednictvím zpravodaje sezná-
meni.

Bc. Tancerová Alice, starosta obce Dobrá

Informujeme
V pátek 26. října položí vedení obce květiny k pomníku T. G. Masaryka

před obecním úřadem u příležitosti vzniku samostatného českosloven-
ského státu. Akt proběhne ve 14 hodin.
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Právní služba pro občany obce Dobrá
je zajištěna na středu 31. října 2007, 14. listopadu 2007, 28. listopadu 2007, 12.

prosince 2007 vždy od 16.00 do 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. po-
schodí, zasedací místnost č. 22. 

Srdečně zveme na
Klubový večer při cimbálové muzice „Kotci“ a dobrém vínku

Kdy: v pátek 26. října 2007 od 18.00 hod.
Kde: v obřadní síni Obecního úřadu Dobrá
Omezený počet míst; místenky lze zakoupit od 8. října 2007 za cenu 30 Kč u paní

Stachové na obecním úřadě Dobrá.

Den Zdraví v Dobré
proběhne ve středu 31. října 2007 od 13 do 16 hodin v budově Obecního úřadu

Dobrá, obřadní síň.
Členové klubu PROJEKT ZDRAVÍ firmy NUTRA BONA vám nabízí možnost pro-

věřit si svůj zdravotní stav a tak si zajistit cílenou prevenci před vážnými civilizač-
ními chorobami.

Pro vaše konkrétní potřeby nabízíme:
• měření cholesterolu 
• měření krevního cukru
• měření krevního tlaku — zdarma
• měření tělního tuku — zdarma
• poradna pro výživu — zdarma
• ochutnávka českých nutraceutik — doplňku stravy — zdarma
Srdečně vás zvou členové klubu „PROJEKT ZDRAVÍ“ — www.projektzdravi.cz
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Zajímavosti za Základní ‰koly v Dobré

Beseda o vývoji hudebních nástrojů
pro žáky 6.—8. ročníku se uskutečnila v pondělí 17. září v nově upravené učebně

hudební výchovy. Pan Mgr. Pavel Macků, držitel ocenění za hudební skladbu, který
přijel z Brna, seznámil žáky s vývojem hudebních nástrojů od pravěku přes staro-
věk, středověk, renesanci až do současnosti.

Zajímavá přednáška byla doprovázena ukázkami na nástroje bicí, dechové
a strunné.

Žáci si mohli prohlédnout zvířecí rohy, chrotu, cink, křivý roh, loutnu, fidulu, stře-
dověkou harfu a další zajímavé nástroje. 

„Takových akcí by mohlo být více“, hodnotili tuto velice zajímavou besedu žáci.
Mgr. Eva Brudíková

„Komunikace je cesta člověka k člověku“
Ve středu 26. září přijala pozvání do naší školy — díky dlouholeté spolupráci
Mgr. Evy Brudíkové s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci — paní docentka
PhDr. Milena Krobotová, CSc.
Její přednáška O komunikaci byla nejen poučná, ale i zábavná. Mezi pedagogické

i nepedagogické pracovníky zavítali také představitelé obce — paní starostka Alice
Tancerová a pan místostarosta Ladislav Žůrek. Mgr. Eva Brudíková

Slavnostní „Pasování prvňáčků“
Je čtvrtek 18. října.
Tělocvična Základní školy v Dobré se zaplňuje rodiči, dětmi a dalšími hosty. Dnes

mají „prvňáčci“ první velkou zkoušku na veřejnosti.
Pódium je připraveno, nápis DOBRÁ ŠKOLA DOBRÝ START
napovídá, že nový školní rok začal s novým školním vzdělávacím programem.
Zazní Gaudeamus igitur a slavnostní program začíná. 
Pódium se zaplňuje prvňáčky a osmi žákyněmi 2. stupně a všichni zpívají Pátá

právě už odbila… a následuje ukázka vyučovacích předmětů, vyučovací hodiny
a přestávky.

Prvňáčci pomocí klíčových slov sestavují příběh, hrají scénku, tančí, zpívají.
Je to úžasná podívaná, co už všechno dokáží.
Paní ředitelka Mgr. Eva Nováková se svojí zástupkyní Mgr. Alenou Stuchlíkovou

„pasují“ prvňáčky, žáci druhé třídy prvňáčkům předávají „kouzelný klíč“ a přejí
hodně úspěchů.

Od začátku školního roku uplynulo sedm týdnů a žáci 1. tříd toho zvládli opravdu
hodně.

A za to patří velký obdiv a dík třídním učitelkám Mgr. Evě Novosadové a Mgr. Mar-
kétě Turoňové. Mgr. Eva Brudíková

Sžívací kurz třídy 6.C
Ve dnech 10. a 11. října 2007 opustili žáci 6.C budovu školy a vydali se vstříc no-

vým „sžívacím“ zážitkům. Cílem dvoudenního pobytu bylo nejen prožít krásné babí
léto v přírodě, ale především navzájem se lépe poznat. Doprovodem i partnery se
na dva podzimní dny staly paní učitelky Jitka Drabinová a Andrea Hovjacká. Náplň
kurzu byla pestrá. Prolínaly se sportovní aktivity, poznávací hry a především skupi-
nová hra, která vyvrcholila hledáním pokladu. Po dva dny skupinky sbíraly body za
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různé aktivity, např. Poznáváme se ve skupině, Vědomostní kvíz, Boj o šišku ad. Vý-
sledek byl však spravedlivě „patový“. Z pobytu v krásném středisku Palkovické
Hůrky si každý vzal jen to pozitivní. Nasměroval nás vstříc další a úspěšné spolu-
práci v kolektivu. Závěr kurzu ovládla nejen dobrá nálada, ale také únava. 

„Jak jste si užili sžívací kurz?“ zněla první otázka po návratu do školy. „Bylo tam
fajn a lépe jsme se poznali.“ 

„Hráli jsme dobré hry a nej bylo, když jsme hledali a schovávali poklad.“
„Mně se to moc líbilo, ale škoda, že to rychle uběhlo.“ 
„Taky hotel byl super, hráli jsme fotbal, šli na Kubánkov a sbírali houby.“ 
Zpětné reakce na sžívací kurz byly pozitivní, z čehož máme velkou radost. Velký

dík patří zejména ZŠ Dobrá, že nám tento kurz umožnila prožít, penzionu Palko-
vické Hůrky za úžasnou základnu a zdroj pochutin, a také všem zúčastněným žá-
kům 6.C a jejich doprovodu. 

Kolektiv žáků 6. C a Jitka Drabinová, tř. uč.

Sžívací kurzy 6. ročníku
Počátkem října vyjely třídy 6.A a 6.B do našich Beskyd, kde strávily 2 dny v rámci

sžívacího kurzu. Žáci byli ubytováni na RS Sluníčko a sluníčko jim také svítilo po
oba dny, kdy spolu trávili čas plný her, pohybu a vzájemného poznávání.

Jednotlivé skupiny žáků se přenesly v čase na různé planety. Vytvořili si svůj jazyk,
písmo, vlajku a vysílali různá poselství k naší Zemi. Během vycházek sbírali různé
přírodniny a z těch vyráběli oděvy obyvatel své planety. Při těchto aktivitách rozví-
jeli své komunikační dovednosti, svou fantazii a zároveň se i pobavili. 

Žákům se na horách velmi líbilo, byli spokojeni, lépe se poznali a navázali mezi
sebou nová kamarádství. Sžívací kurz zcela splnil svůj účel. Žákům bylo pouze líto,
že společný čas jim tak rychle uběhl. I když některým chyběl počítač či dokonce
vlastní polštář, všichni by chtěli podobnou akci zažít znovu!

Mgr. Lucie Bařinová, Mgr. Dagmar Pohludková

Doberští žáci pátrají po zmizelých sousedech
Letos v září, jsme se my, skupina devíti dobrovolníků ze 7. a 8. tříd, rozhodli

pátrat po osudech židovských občanů, kteří v 1. polovině 20. století žili v našem
okolí. Zapojili jsme se do celostátního projektu Zmizelí sousedé, který vyzývá mladé
lidi k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v ob-
dobí 2. světové války. 

Po úvodních schůzkách jsme se rozhodli zmapovat osudy rodin vojkovických
židů a také frýdecké rodiny Bleiweissových — Munkových. Shodli jsme se na tom,
že nám osud židovské komunity není lhostejný, a rádi bychom informovali veřej-
nost o jejich bohatém životě a přínosu pro společnost. Jsme na počátku dlouhodo-
bého pátrání, a proto rádi uvítáme jakoukoli zmínku, osobní vzpomínku či auten-
tickou fotografii, která s tímto tématem souvisí. Rozhodli jsme se věnovat svůj volný
čas historii pomalu opomíjené, ale na druhou stranu jsme plni očekávání, kam nás
naše úsilí dovede. Zároveň jsme si uvědomujeme, že pro některé spoluobčany je
těžké vzpomínat na dobu válečnou, ale naším cílem je důstojně přiblížit osudy ži-
dovských spoluobčanů a pokusit se o ucelenou studii, která by vyvrcholila veřejnou
prezentací. Ještě jednou prosíme o jakoukoli informaci. Kontaktujte nás prosím te-
lefonicky na čísle 558 412465, písemně na adrese ZŠ Dobrá — Zmizelí sousedé,
Dobrá 860, či elektronicky na www.zmizelisousede@seznam.cz.

Za ochotu a spolupráci děkují žáci Ondřej Sikora, Vašek Otipka, Klára Skotnicová,
Míša Skarková, Helena Blahutová, Hanka Dybová, Klára Niklová, Lukáš Tesarčík, Ka-
mil Rada a p.uč. Jitka Drabinová. Jitka Drabinová 

11



12

Z FOTOALBA MÍSTOSTAROSTY

Z vystoupení mladých hasičů na slavnosní valné hromadě k 115. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Dobré.

Olympiáda na Základní škole Dobrá
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Z FOTOALBA MÍSTOSTAROSTY

Z přednášky doc. PhDr. Mileny Krobotové v Základní škole Dobrá.

Co dokáží naší spoluobčané za víkend.
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V únoru roku 2007 byla ZO ČSV Frýdek–Místek vyhlášena soutěž VČELY–ŽIVOT
pro kolektivy MŠ, ZŠ, SŠ a včelařské kroužky Moravskoslezského kraje, která se ko-
nala pod záštitou poslance PS PČR ing. Karla Sehoře. Práce mohly být ve 3 prove-
deních: prezentace na CD nebo DVD, fotografie či výtvarná koláž. Soutěž byla ukon-
čena 20. června 2007. Zúčastnilo se jí 48 škol a sešlo se celkem 382 prací. Poté byly
práce vystaveny v Domě včelařů v Chlebovicích, kde odborná komise vybrala nej-
lepší. Na Včelařském dnu 26. srpna 2007 byly vyhlášeny výsledky této soutěže. Žáci
přírodovědného kroužku naší školy připravili prezentaci, na kterou pozvali žáky 1.

a 2. ročníku a také zá-
stupce včelařů. S tou-
to prezentací uspěli
na výbornou, a proto
jsme si společně jeli
převzít ocenění na vý-
stavu „Život na za-
hradě", která se usku-
tečnila 21. září 2007
v Ostravě na Černé
louce. Žáci obdrželi
diplom, hodnotnou
knihu a dvě sklenice
medu, na kterých si
pochutnáme na na-
šich setkáních v krou-
žku. 
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4. Odorizace zemního plynu — „vůně", která chrání 
Zemní plyn v přírodní podobě nedisponuje žádným zápachem, neboli „odérem".

Z tohoto důvodu se kvůli jeho bezpečné distribuci a použití provádí tzv. odorizace.
Toto nepříliš půvabné slovo označuje umělé obohacení zemního plynu látkou či
směsí látek, odorantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem,
aby již při jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován
jeho únik. Odorizace probíhá neustále v tzv. odorizačních stanicích, před vstupem
zemního plynu do plynovodních sítí.

Pro zvýšení bezpečnosti uživatelů zemního plynu provádí Severomoravská ply-
nárenská, a. s., v podzimních měsících před topnou sezónou zvýšenou odorizaci,
zaměřenou na zjištění drobných úniků plynu.

V případě zjištění úniku zemního plynu je třeba neprodleně volat pohotovostní
službu Severomoravské plynárenské, a. s., na čísle 1239 a dodržet základní bez-
pečnostní pokyny. Telefonovat je nutno telefonem, který se nachází mimo objekt
s únikem plynu. Kromě tohoto kroku je nezbytné zhasnout všechny plameny v ob-
jektu, zajistit větrání prostor, uzavřít hlavní uzávěr plynu (HUP ), vypnout hlavní
přívod elektřiny do objektu, nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nepoužívat
spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, telefony apod. ), nekouřit, nepoužívat
výtah a také u nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče. V případě objektu,
ve kterém se nachází více lidí, je tyto třeba varovat a neprodleně opustit budovu.

Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a. s.  - - - - - - - - - - - - 1239
Hasičský záchranný sbor  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150
Záchranná služba - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 155
Policie ČR  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 158 

Volejbal
Pro všechny kluky ze 6., 7. a 8. třídy, kteří se chtějí naučit hrát volejbal, organizuje

oddíl volejbalu TJ Pražmo — Raškovice tréninky každé pondělí od 17.00 do 18.30
hodin v tělocvičně v ZŠ Raškovice. Dle počtu přihlášených chlapců je možné druž-
stvo žáků přihlásit do okresního přeboru v minivolejbale, kde se hraje ve třech na
hřišti 6 ×6 m nebo do okresního či krajského přeboru žáků, kde se hraje již v šesti na
hřišti 9 ×9 m. Volejbalový oddíl má, mimo dívčí a ženské družstva (st. žačky, ml.
žačky, juniorky, ženy A, B) v soutěži chlapecké družstvo juniorů hrající krajský pře-
bor, kde soupeři jasou družstva z Krnova, Kopřivnice, Frýdku–Místku, aj. a družstvo
mužů hrající okresní přebor I.třídy.

VŠICHNI ZÁJEMCI JSOU VELMI VÍTÁNI.
Za oddíl volejbalu v Raškovicích zve p. Šárka Sonnková.
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JUDO DOBRÁ NOVINKY
tel.: 605513429, e-mail: judoskpova@seznam.cz 
www.judoskpfmunas.cz

Máš odvahu, obratnost, sílu, sebevědomí, dobré studijní výsledky 
a ukázněnost? PŘIJĎ MEZI NÁS
Chybí ti tyto vlastnosti? — PŘIJĎ MEZI NÁS

Trénink vždy v úterý a čtvrtek od 15,30 a 16.30hod.

Noví žáci sportovních tříd zahájili tréninkovou přípravu. Děvčata a chlapci ze
čtvrtých tříd základní školy, kteří projevili zájem o účast na projektu sportovní
třídy JUDO, zahájili prvním tréninkem v úterý 25. září. Přejme jim hodně vytrva-
losti a píle k dosažení co nejlepších úspěchů.
Mistrovství Moravskoslezského kraje žáků a žákyň přineslo výrazný úspěch,
když osm Doberských zástupců vybojovalo medailová umístění. A zajistilo si tak
účast na Mistrovství Moravy. Titul Přeborníka kraje vybojovali Lukáš Janulek
a Vojtěch Bezruč. Druhé místo ve svých kategoriích získali David Pavelek, Sabina
Braneacová, Vít Jerglík a Natálie Jeziorská. Bronz si odvezli Vojtěch Křenek a Mi-
chal Horák. Jediný zástupce výpravy, který skončil bez medaile, byl čtvrtý v po-
řadí Michal Gomola. 
Pohár primátorky Frýdku–Místku vybojovali v konkurenci 14. oddílů judisté SKP
zastoupení z valné míry mládeží z oddílu v Dobré. Druhý skončil Baník Ostrava
a třetí Mittal Ostrava. První místo ve svých kategoriích vybojovali Skotalová, Ja-
nulek a M. Kesová, Druhé místo Vojtovičová, N. Kesová, Jerglík, Čížková, Špok,
Stachová, Dužíková a V. Mališ. Třetí místo Jeziorská, M. Kesová, Horák, Zářická
a Pavlásková. 
Pro dospělé probíhá kurz sebeobrany a jogy 

KOUPÍM pozemek pro stavbu rodinného domu.
Kontakt: 774 101 355.

Realitní kancelář MONETAR,
a. s., Frýdek–Místek

Koupíme dům nebo pozemek ke stavbě domu
v Dobré a okolí.

Možno i k rekonstrukci. Platba hotově.
Telefon: 777 556 536 nebo 777 556 142

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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Střední škola zemědělská a lesnická,Frýdek–Místek,

příspěvková organizace

Na Hrázi 1449,738 02 Frýdek–Místek,tel.: 558 432 525, fax: 558 432 749
e–mail:sekretariat@sszfm.cz; www.sszfm.cz

Nabídka studijních a učebních oborů:
Studijní obory: čtyřleté s maturitou 

❉ Zemědělský podnikatel, zemědělská podnikatelka ❉
❉ Mechanizace a služby ❉

Učební obory: tříleté s výučním listem

zemědělské
❉ Krajinář,krajinářka ❉

❉ Zemědělec, hospodyňka ❉
❉

lesnické
❉ Mechanizátor lesní výroby ❉

❉ Zpracovatel dřeva ❉
❉

technické
❉ Kovář a podkovář ❉

❉ Opravář zemědělských strojů ❉

Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské průkazy
sk. B,T,C, svářečské kurzy, zbrojní průkaz, motorová pila, hydraulická ruka,

sklízecí mlátička, LKT, UKT a další specializace.

Nástavbové studium: (dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou)

❉ Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství ❉

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 14. listopadu, 5. prosince 2007, 16. ledna 2008
Osobní návštěvy po dohodě.

Získaná kvalifikace ve škole nabízí jistotu uplatnění v životě.
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Zajišťujeme:

❧❧❧❧ sjednávání objednávek smutečních
obřadů,

❧❧❧❧ převozy zesnulých — nepřetržitě 24
hodin,

❧❧❧❧ tisk parte včetně zpracování
grafických návrhů,

❧❧❧❧ smuteční reprodukovanou hudbu, 
❧❧❧❧ smuteční květinovou vazbu,
❧❧❧❧ smutečního řečníka,
❧❧❧❧ prodej hřbitovního zboží,
❧❧❧❧ správu a údržbu hřbitovů,
❧❧❧❧ agendu související s hrobovou matrikou,
❧❧❧❧ pronájem hrobových míst, 
❧❧❧❧ výkopy hrobů. 

Adresa: Radniční 10, 738 01 Frýdek–Místek
Telefon: 558 432 204

E–mail: info@pietas.info
Nepřetržitá služba: 604 555 500

(převozy zesnulých)
www.pietas.info

Provozní doba: pondělí až pátek od 7.30 do 15.00 hodin
Provozovatel: TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek

Pojišťovací poradce
paní Glosová Ludmila 

❥ komplexní služby u stávajících
❥ i nových klientů
❥ sjednávání životních, majetko-
❥ vých i ostatních pojistnýchsmluv
❥ kdykoliv
❥ kdekoliv
❥ hradíme první měsíční pojistné
❥ za vás

Kontaktujte mě na
tel.č.732 438 377

CHCETE PENÍZE
A MÁTE ČAS?

SPOLUPRACUJTE S VÝROBCEM.
HLEDÁME MUŽE I ŽENY KE STÁLÉ

SPOLUPRÁCI.
SVĚTOVÝ VÝROBEK

ZA BEZKONKURENČNÍ CENY.
MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU I

SEBEREALIZACE.
BEZ ŽL ČI VKLADU.

VOLEJTE 608 88 97 37
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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

BLAHODÁRNÉ MASÁŽE 
Terapie uklidňujícím dotekem je stará jako lidstvo samo. Účinnou léčebnou a rela-
xační metodou založenou na doteku jsou masáže. Různé druhy masáží mají zdra-
votní a relaxační vliv na lidské tělo, podporují však také psychickou pohodu a rege-
neraci sil. Relaxační masáže odstraňují únavu, zlepšují krevní a mízní oběh, kloubní
pohyblivost a zmírňují i mnohé zdravotní problémy. Pozitivně tak ovlivňují psychický
stav člověka.
Dopřejete-li si masáže pravidelně, dosáhnete harmonie svého těla a duše.

LYMFODRENÁŽNÍ VZPRUHA
O co jde: lymfa je tekutina, která v těle zajišťuje úlohu odpadního potrubí. Z buněk
a tkání vysává všechny škodliviny včetně bakterií, ale též vodu, soli a tuky. Ty poté při-
vádí do uzlin, kde se filtrují. Žíly je pak odvádějí z těla ven. Pohyb lymfy je tedy jed-
nosměrný a z velké části závisí na životním stylu. Mízní cévy totiž pohání především
tlak svalů, který vzniká při pohybu. Pokud tedy celé dny prosedíte u počítače, škodli-
viny se vám v tkáních usazují ve velkém a způsobují zde trable včetně celulitidy, zá-
nětů a otoků. Lymfodrenáž dokáže mízní cévy znovu rozpohybovat a nánosy toxinů
vyprovodit z těla pryč.
Co vás čeká: zkušená masérka chytrými hmaty vybudí lymfatický systém k pohybu. Po
masážích se budete cítit plni energie a také o nějaké to kilo lehčí — rozprouděná
lymfa vás totiž zbaví přebytečné vody.

RELAXAČNÍ KOUPEL — vodní koupel stimuluje krevní oběh, působí protizánětlivě
a uklidňuje emoce. Působí jako první pomoc na vyčerpání, únavu, špatnou náladu
a často i bolest. Po vodních procedurách je vhodné si odpočinout a relaxovat v su-
chém zábalu.

SLUNCE NA PŘÁNÍ — zveme vás do provozu solária ERGOLINE Super Turbo
Power 44/4! 
Na všechny nabízené služby vám můžeme vystavit dárkové permanentky ve zvolené
hodnotě. Procedury si pak obdarovaný může libovolně kombinovat. 
Služby je možno také čerpat přes úhradu zaměstnavatelem z FKSP nebo prostřednic-
tvím dárkové poukázky Sodexho Relax, Sodexho FlexiPass, UNIŠEK + a dárkový kupón
CADHOC.

Ceníky a více informací na www.cyklobar.cz 

— — — — — — — — — —

Restaurace C Y K L O B A R
739 51 Dobrá, č. p. 957, tel. 777 240 639

Po—Čt 10—22 hod; Pá 11—23 hod; So—Ne 10—23 hod. 
Zveme vás při vašich podzimních vycházkách a cestách na frýdecký hřbitov na 

„Dušičkové meníčko“ za 45 Kč
(horký čaj, svařené víno nebo horký džus + teplý domácí jablkový závin se zmrzlinou)

Další informace na www.vijar.cz
Těšíme se na vaši návštěvu!
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LÉTO 2008
PRODEJ ZAHÁJEN
➣ SLEVY AŽ 30 %
➣ 2 DĚTI ZDARMA

DÁLE V PRODEJI ZÁJEZDY ZA EXOTIKOU

THAJSKO, EGYPT
!! LETECKY Z OSTRAVY !!

PŘÍMÉ LETY Z PRAHY:
KUBA, DOMINIKÁNSKÁ REP., KAPVERDY,
SAE, MEXIKO, MALEDIVY, VENEZUELA,

SAN SALVADOR, BRAZÍLIE

PRO OBČANY DOBRÉ MALÝ DÁREK
NAVŠTIVTE NÁS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

CA SLUNÍČKO, Nádražní 1100, (u kruhového objezdu)
738 01 Frýdek–Místek,

Tel/fax: 558 629 104, 604 805 870, 777 646 632
caslunicko@802.cz, www.caslunicko.com

PO—PÁ   9.00—12.00   13.00—17.00
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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
Uzávěrka příštího čísla 15. listopadu. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 starosta
558 412 301 místostarosta

Správní odbor:
558 412 311 Marcela Krestová, sekretariát, podatelna
558 412 307 Lenka Hlistová, matriční úřad, ohlašovna,

objednávky služeb
558 412 308 Ing. Drahomíra Gongolová, vedoucí odboru,

občanské průkazy, přestupky

Finanční odbor:
558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí odboru, účetní
558 412 306 Jana Stachová, místní poplatky, povolení

průjezdu přes most

Stavební úřad:
558 412 302 Ing. Václav Kocich, vedoucí odboru, stavby

právnických osob a fyzických osob podnikajících
558 412 303 Jaroslava Frischtoková, stavební úřad,

stavby fyzických osob
558 412 304 Eva Peterková, stavební úřad, silniční správní úřad,

kácení dřevin, 

558 412 309 Bohuslav Sikora, správce

— — —

558 412 312 FOTO DAMA, Danuše Cveková 
558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


