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Dobrá — roz‰ífiení spla‰kové kanalizace
Vážení spoluobčané,
jak jistě většina z vás ví, obec Dobrá připravuje stavbu „Dobrá — rozšíření splaškové kanalizace“. Tato stavba by měla zajistit gravitační odvod splaškových vod
zbývajících nemovitostí nacházejících se v centru obce a jeho bezprostředního
okolí. Na chodbě obecního úřadu Dobrá, v prvním patře, je k dispozici přehledná
situace s umístěním všech plánovaných stok.
V současné době byli všichni dotčení vlastníci pozemků osloveni s žádostí o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, tedy jinými slovy ,
byli požádáni o souhlas s umístěním hlavního kanalizačního řádu ve svém pozemku, neboť některé z kanalizačních stok nelze realizovat bez vstupu na pozemky
v soukromém vlastnictví. Ne vždy se setkáváme s nadšením a souhlasem a již dnes
víme, že s největší pravděpodobností, nelze realizovat dvě plánované stoky. Znovu
apeluji na vlastníky pozemků, jichž by se měla stavba dotknout, o přehodnocení
svého postoje, neboť v důsledku jejich rozhodnutí nebude umožněno řadě nemovitostem napojení na kanalizační řád a nakládání s odpadními vodami v souladu
s platnou legislativou.
V průběhu měsíce října a listopadu byli písmeně zváni vlastníci nemovitostí, kterým bude umožněno napojení na hlavní kanalizační řád, na „veřejné projednávání“
připravované stavby, kterého se rovněž účastnil hlavní projektant stavby Ing. Hejný,
a to k zodpovězení základních technických otázek a parametrů a též k zodpovězení
všeho, co vás trápilo či zajímalo. Pokud jste se z různých důvodů nemohli těchto veřejných projednávání zúčastnit, je pro vás připraveno poslední veřejné projednávání připravované stavby kanalizace a to v pondělí dne 3. prosince 2007 od 16.30
do 17.30 hod v Obřadní síni obecního úřadu Dobrá. Na toto jednání nebudou rozesílány pozvánky, je pouze na zvážení vás, kteří jste již zváni byli a nezúčastnili jste
se, nebo vás, kterým zbyla nezodpovězená otázka, a samozřejmě vy, kterým z jakéhokoliv důvodu pozvánka doručena nebyla, abyste tak ještě naposled učinili.
Nejdůležitější informací pro vás — stavebníky kanalizační přípojky je ta, že dle
současně platné legislativy, obec Dobrá bude budovat pouze hlavní kanalizační řád
a kanalizační přípojka (a to v celé délce — od hlavního kanalizačního řádu po vyústění odpadu z nemovitosti) je v plné režii, ať již projekční, tak stavební a finanční
, každého vlastníka dané nemovitosti. Výjimku tvoří kanalizační přípojky, které vedou přes silnice II. a III. třídy (bývalá I/48, stará cesta na Nošovice a Pazdernou),
kde zastupitelstvo obce Dobrá rozhodlo, že obec, dle projektu vlastníka nemovitosti, zbuduje kanalizační přípojku (od hlavního řádu „vyvede“ kanalizační přípojku bezprostředně za těleso komunikace) z finančních prostředků obce a stavebník kanalizační přípojky se bude na této části přípojky spolupodílet ve výši 5000 Kč.
Vy, kteří jste se účastnili zcela prvního veřejného projednávání v pondělí dne 29.
10. 2007 a právě vaše přípojka bude vedena přes výše uvedené silnice, obdržíte od
obce nové — opravené — znění Smlouvy o napojení na kanalizační řád, neboť ve
smlouvách byla uvedena špatná formulace ohledně financování těchto kanalizačních přípojek. Přijměte, prosím, naši omluvu.
Jak již bylo nastíněno, vy, kteří jste se osobně dostavili na veřejná projednávání,
jste obdrželi Smlouvy o napojení na kanalizační řád. Tyto smlouvy, v případě vašeho zájmu o napojení na plánovaný hlavní kanalizační řád, je nutno vyplnit, podepsat všemi vlastníky nemovitosti a obě vyhotovení smlouvy doručit zpět obci
Dobrá a to nejpozději k datu 31. prosince 2007. Po schválení textace smlouvy zastupitelstvem obce Dobrá budou tyto podepsány a jedno vyhotovení vám bude doručeno zpět. Po datu 31. prosince 2007 obec vyhodnotí zájem o napojení na jednotlivých stokách a rozhodne, které se budou realizovat a které, z důvodu téměř nulo2

vého zájmu, se realizovat nebudou. Následně, a to je rovněž závislé na rychlých vyjádřeních vlastníků pozemků, na kterých má být stavba realizována, bude obec žádat o vydání stavebního povolení a téměř okamžitě (jakmile bude vhodný dotační
titul vyhlášen) se bude snažit o získání finančních prostředků na samotnou realizaci stavby.
Je důležité, aby všichni, kdo projeví o napojení na hlavní kanalizační řád zájem ,
si včas zajistili projektovou dokumentaci své vlastní kanalizační přípojky, aby tato
mohla být zbudována ihned při realizaci hlavního kanalizačního řádu (v minimálním rozsahu — tedy „vyvedení“ přípojky za těleso komunikace), neboť po položení
hlavního kanalizačního řádu bude komunikace v celé šíři opravena novým živičným povrchem.
Obec vedla jednání s těmito projektanty, kteří jsou ochotni v dané věci s vámi
spolupracovat:
Ing. Tomáš Chýlek
ARPIA sdružení
4. května 217, Frýdek–Místek 738 02
Tel. 558 662 656, 604 878 370

Miloslav Klich
Projekční kancelář
Kunčičky u Bašky 334, Baška 739 01
Tel. 777 241 242

Wojnarová Marie
Projekční kancelář
P. Cingra 1699. Frýdek–Místek 738 02
Tel. 558 636 601

Petr Gnida
V. Talicha 2266, Frýdek–Místek 738 01
Tel. 552 302 612.

Dle sdělení projektantů je předpokládaná cena projekčních prací za 1 kanalizační
přípojku cca 2100 Kč včetně 19 % DPH, inženýrská činnost — zabezpečení vyjádření správců sítí, územního souhlasu apod.— dle dohody cca 1250 Kč včetně DPH.
Projektanta si můžete zvolit odlišně od nabízených, záleží pouze na vás.
Pro projekční práce je zapotřebí základní technické údaje, které vám byly sdělovány na veřejných projednáváních. Pokud jste si je nezapamatovali, jsou k dispozici
vám nebo vámi zvolenému projektantovi na obecním úřadě v kanceláři starosty
obce nebo u pracovnice Stavebního úřadu obecního úřadu Dobrá paní Zdeňky Tomisové, č. tel. 558 412 310, kancelář číslo 19.
Občané, kteří se nedostaví ani na poslední veřejné projednávání konané dne 3.
12. 2007 obdrží následně dvě vyhotovení smlouvy o napojení na kanalizační řád
k podpisu poštou.
Základní informace obsažené v tomto článku naleznete rovněž v připravované
verzi na internetových stránkách obce Dobrá www.dobra.cz nebo též u starosty
obce na tel. čísle 736 614 716 v denních hodinách všedního pracovního dne.
Bc. Tancerová Alice, starosta obce

VIII. stavba plo‰né plynofikace obce Dobrá
Vážení spoluobčané,
V průběhu tohoto roku jste byli opakovaně informování o skutečném stavu napojení se potřebného počtu občanů na plynovodní řád zbudovaný v rámci VIII.
stavby plošné plynofikace obce Dobrá v lokalitách Dobrá–Podlesí, na Kamenci (za
řekou) a u hřbitova. Byli vyzváni všichni vlastníci nemovitosti, kteří z finančních důvodu nejsou schopni zajistit vybudování platné přípojky, aby se s důvěrou obrátili
na obec se žádostí o finanční pomoc jejíž výše je 5000 Kč. za každou vybudovanou
a zkolaudovanou přípojku. Přesto nám stále chybí potřebný počet napojených
vlastníku nemovitostí v uvedených lokalitách.
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Proto znovu vyzýváme všechny občany, mající nemovitosti ve výše jmenovaných
lokalitách, dotčených VIII. stavbou plošné plynofikace a kteří se ještě nenapojili na
tento nově zbudovaný plynovodní řád, aby se v případě potřeby finanční výpomoci
ze strany obce Dobrá s důvěrou obrátili na starostu či místostarostu obce a to buď
e–manilovou poštou, telefonicky či písemnou formou.
Rádi vám na následujících kontaktech poskytneme další doplňující informace
a nabízíme veškerou poradenskou činnost která se týká zajištění projektu, stavebníhopovolení či kolaudace.
Kontakty:
Starosta Bc. Alice Tancerová, tel. 736 614 716, e–mail starosta@dobra.cz
Místostarosta Ladislav Žurek, tel. 736 614 715, e–mail mistostarosta@dobra.cz
Adresa: Obec Dobrá, Dobrá 230, 739 51
Věříme, že všichni dotčení vlastnící nemovitostí si uvědomí, že osud obce mají ve
svých rukách a že zodpovědně přistoupí k dořečení tohoto vážného problému. Ve
hře jsou finanční prostředky ve výši téměř 5 mil. Kč!
Předem vám děkujeme za plodnou spolupráci.
Ladislav Žurek, místostarosta

Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne dle schváleného harmonogramu
v pondělí 17. 12. 2007 v 15 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá — obřadní síni.
Program jednání bude včas vyvěšen na úřední desce a informačních tabulích obce.

Vypínání elektrické energie
ČEZ Distribuce, a. s., odbor Příprava Morava, 28. října 3123/152, Ostrava, informuje o plánovaném vypínání elektrické energie v těchto dnech a lokalitách:
3. a 5. 12. 2007 — lokalita od Špice podél hlavní cesty ve směru od F–M po pravé
straně po rest. Oráč a na druhé straně od areálu bývalého JZD směrem k rozcestí
3., 5., 7., 10., 12., 14. prosince 2007 — lokalita od Špice k VÚHŽ po obou stranách,
od Špice v ulici na Starou dědinu, kolem hlavní cesty od Špice ve směru od F–M po
levé straně a souběžná ulice
3. a 14. prosince 2007 — lokalita Stará dědina
3., 5., 10., 12. prosince 2007 v době od 8.00 do 15.00 hodin
7. a 14. prosince 2007 v době od 8.00 do 14.00 hodin
UPOZORŇUJÍ
Po celou dobu tohoto ohlášeného přerušení dodávky elektřiny se kdykoli na kterékoli části rozvodného zařízení může objevit životu nebezpečné napětí, popř.
ohlášená doba přerušení může skončit dříve. Proto je nutné z důvodu bezpečnosti
považovat všechna rozvodná zařízení za zařízení pod napětím i po celou dobu přerušení dodávky elektřiny!
Mapky budou vyvěšeny na úředních a informačních tabulích a také na internetových stránkách obce.
Podrobné informace podá pracovník ČEZ Distribuce, a. s. Ing. Zdeněk Fišárek,
591 113 609, nebo 606 777 889
Upozornění. Žádáme občany, kteří vytápějí rodinné domy tuhými palivy, aby do
popelnic nedávali v den odvozu horký popel. Tyto popelnice nebudou odváženy!
Horký popel může způsobit požár uvnitř vozu.
Frýdecká skládka a. s. F–M, informovala, že horkým popelem, kamením, sutí, se ničí
vnitřní zařízení aut, kdy jedno takové vozidlo na odvoz odpadu stojí 5 milionů Kč.
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Základní ‰kola v Dobré informuje…
Halloween ve škole Dobrá
Halloween — jako svátek — je velmi starý. Jeho historie sahá až ke Keltům. Tehdy
se rok dělil na dvě období: období hojnosti a období zimy a hladu. Proto lidé první listopadový den uctívali Boha Mrtvých. Předvečer tohoto svátku (31. 10.) se nazýval All
Hallow’s Evening, ve vesnickém slangu jednoduše Halloween.
V rámci poznávání kultur cizích zemí se také naši žáci připravili na oslavu tohoto
svátku. Snažili se vyzdobit své třídy co nejvíc strašidelně. Každá třída byla jiná, někde převládaly čarodějnice, jinde vyřezané dýně, kostlivci, černé kočky, pavouci…
Dne 30. října 2007 proběhlo hodnocení vyzdobených tříd. A jak to dopadlo?
1. místo: 5. B a 8. C třída
2. místo: 5. A a 6. C třída
3. místo: 3. B a 7. C třída
Šikovní „výtvarníci“ z těchto tříd získali sladkou odměnu za vynaložené úsilí.
A tak byly třídy připraveny na večer, kdy se Základní škola v Dobré na několik hodin změnila ve školu STRAŠIDELNOU.
Bc. Lea Bařinová, Mgr. Eva Brudíková

Strašidelná škola v Dobré již podruhé
Dne 30. října 2007 se v Základní škole Dobrá opět strašilo. Akce Strašidelná škola,
pro mnohé známá z loňského školního roku, byla určena žákům prvního stupně
a jejich rodičům.
Žáci 1.—3. třídy měli sraz ve školní jídelně v 17.30 hodin, žáci 4.—5. tříd o hodinu
později. Jejich úkolem bylo projít celou školu vyznačenou trasou, která byla osvětlena pouze světelnými tyčinkami a svíčkami. Po cestě žáci potkávali různá strašidla,
kterými ve skutečnosti byli žáci 7., 8. a 9. tříd. Cílem bylo dojít až na konec trasy —
do školní družiny, kde se zúčastnění měli podepsat.
Akce se zúčastnilo asi 170 žáků s rodiči. Strašidelná škola se všem velice líbila,
měla ještě větší úspěch a ještě větší ohlas než vloni.
Fotodokumentace, která byla na akci pořízena, je k nahlédnutí na školním webu.
Mgr. Marek Veselka, organizátor akce, Mgr. Eva Brudíková

A ještě ohlédnutí za slavnostním „Pasováním prvňáčků“
V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o slavnostním „Pasování prvňáčků“, které se uskutečnilo dne 18. října 2007. Byli jsme potěšeni, když hned následujícího dne přišel paní ředitelce ZŠ Dobrá, Mgr. Evě Novákové, e–mail od rodičů
jednoho z prvňáčků. S jejich svolením obsah dopisu zveřejňujeme.
Dobrý den,
nevíme, jak začít, pokusíme se …
Jelikož máme syna v první třídě, byli jsme na „Pasování prvňáčků“. Nic krásnějšího jsme opravdu nezažili. Ta atmosféra, to se nedá popsat. Nenacházeli jme
slova… Velký dík patří určitě p. učitelkám, stálo to hodně sil a trpělivosti, ale určitě
taky Vám, že máte tak hezky stmelený kolektiv, že kantoři nejdou proti sobě, že třídy
nesoupeří, kdo je lepší, ale drží spolu a navzájem se podporují. Celá ta příprava nebyla ve znamení stresu, ba naopak. Marek se pokaždé na nacvičování hodně těšil,
prožíval to, ale nic neprozradil. Mělo to prý být překvapení. Včera jsme byli překvapeni maximálně.
Opravdu není k tomu co dodat!!!!
S pozdravem Martina a Martin Bordovští.
Mgr. Eva Brudíková
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JARMARK • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ • JARMARK • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
„Nesem vám noviny, poslouchejte…“
Vážení a milí,
chceme vám zpříjemnit závěr letošního kalendářního roku.
Srdečně vás proto zveme na DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í a VÁNOâNÍ
který pořádá Obecní úřad spolu se Základní školou v Dobré dne
1. prosince 2007 od 10 do 14 hodin.

JARMARK,

Můžete navštívit školu, kde budete mít možnost prohlédnout si třídy, stávající
i nové učebny, poslechnout si „vánoční zpívání“, zakoupit si teplé občerstvení v žákovské kuchyňce či něco vánočního ve stáncích jednotlivých tříd.
Obecní úřad pro vás připravil několik kulturních vystoupení a na parkovišti u OÚ
bude stánkový prodej.
Časový harmonogram jednotlivých vystoupení:
Obecní úřad
10.00 zahájení v obřadní síni
10.15 orchestr Radost
11.00 SCHOLA Dobrá
13.00 žáci ZŠ Dobrá
14.00 chrámový sbor
15.00 skauti
17.00 Statis Prusalis
18.00 cimbálová muzika — Kotci
20.00 ukončení

Základní škola
„Vánoční zpívání“
v hudebně
v 10.00, v 11.00
a ve 12.00 hodin.

Parkoviště u OÚ
Stánkový prodej
* vánoční ozdoby
* vánoční svícny
* perníčky
* medovina
* keramika

Vánoční atmosféru doplní netradiční „živý betlém“, který můžete potkat cestou
od základní školy k obecnímu úřadu.
Vstupné: dobrovolné
Těšíme se na setkání s vámi!
Představitelé OÚ v Dobré • Žáci a pedagogové ZŠ Dobrá

„DOBR Á ŠKOL A — DOBRÝ START“

ZÁPIS BUDOUCÍCH PRV≈ÁâKÒ v Základní ‰kole Dobrá
Vážení rodiče, srdečně zveme vás a vaše děti 29. ledna 2008 k zápisu do 1. tříd.
Zápis bude probíhat v době od 13 do 17 hodin.
Co můžeme vašim dětem nabídnout?
• individuální přístup vyučujících k vašim dětem;
• péči o děti se specifickými poruchami učení;
• kvalitní vybavení školy s výpočetní a audiovizuální technikou;
• informační centrum pro žáky k rozvoji komunikačních a estetických dovedností, ale také k práci s informačními zdroji (internet, encyklopedie, odborná i krásná
literatura);
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• multimediální jazykovou učebnu anglického jazyka;
• multifunkční sportovní areál k výuce tělesné výchovy a k činnosti sportovních
kroužků;
• široký výběr zájmových kroužků;
• školní družinu s provozem od 6.30 do 7.30 a od 11.30 do 16.30 hodin;
• příjemné školní prostředí.
U zápisu přivítáme děti narozené od 1. září 2001 do 31. prosince 2002.
Vážení rodiče, nezapomeňte k zápisu přinést rodný list vašeho dítěte, váš občanský průkaz a případné rozhodnutí o odkladu školní docházky.
Těšíme se na vás!
Ředitelství a učitelský sbor ZŠ Dobrá

Právní služba pro občany obce Dobrá
je zajištěna na středu 28. listopadu 2007, 12. prosince 2007 od 16.00 do 18.00 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22. Termíny
této služby pro rok 2008 budou zveřejněny v lednovém vydání Zpravodaje.
Srdečně zveme na

Klubový večer se Statisem Prusalisem a s MUDr. Rajko Dolečkem
V pátek 30. listopadu 2007 v 18 hod. v obřadní síni Obecního úřadu Dobrá
Omezený počet míst, místenky lze zakoupit za cenu 30 Kč u paní Stachové na
obecním úřadě Dobrá. Připravila kulturní komise rady obce Dobrá.

Sportovní komise při OÚ Dobrá vyhlašuje

9. ročník Mikulášského volejbalového turnaje
smíšených amatérských družstev

Startovné: 100 Kč na osobu
(v ceně občerstvení )
Prezentace: od 7.30 hod
Začátek turnaje: 8.30 hod.

V sobotu 8. 12. 2007 v tělocvičnách ZŠ Dobrá
Přihlášky s 50% zálohou nejpozději do 1. 12. 2007 na adresu A. Tancerová, Dobrá
556, info na tel. 736 614 716 nebo starosta@dobra.cz
Smíšené družstvo musí být tvořeno minimálně 2 ženami a 4 muži, v pětičlenném
družstvu musí být 2 ženy a 3 muži! Kapitán družstva starší 18 let! Omezený počet
družstev — 12! — Nutná vhodná obuv do tělocvičen !

Obec Dobrá nabízí pejska, který byl odchycen na území obce a momentálně
je umístěn v psím útulku v Sedlištích u pana Ondračky. Jedná se o křížence labradora černé barvy, má šest let a je velmi klidný, asi si zažil svoje, protože se poměrně
dost bojí. Přesto je vůči ostatním psům tolerantní a naprosto nekonfliktní. Pokud je
vám doma smutno a hledáte psího kamaráda, zvažte, zda právě tento pejsek nepotěší vaše příští dny a nestane se vaším nejlepším přítelem.
V případě vašeho zájmu, prosím kontaktuje přímo p. Ondračku, tel.č. 558 636 200,
731 116 684 nebo obecní úřad v Dobré paní Janu Stachovou na tel. č. 558 412 306.
Děkujeme za spolupráci.
Upozorňujeme všechny občany, aby v zimním období neparkovali na místních
komunikacích z důvodu provádění zimní údržby. Na komunikacích, kde zaparkovaná vozidla budou bránit průjezdu pluhu se nebude zimní údržba provádět!
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JUDO

DOBRÁ

NOVINKY tel.: 605 513 429, 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.
Konec září a začátek listopadu proběhl ve znamení významných úspěchů
Doberských judistů a judistek.
Bronzové medaile z mistrovství republiky přivezlo družstvo žen když vybojovalo
vyrovnaná utkání s první Prahou a druhými Litoměřicemi.

18. titul mistryně republiky
Vybojovala judistka Pavla Prőllová ve váhové kategorii do 78 kg. Stříbro v kategorii nad 78 kg získala Lucie Blehová, Úspěchem ze seniorského mistrovství je také
páté místo nadějné dorostenky Nikoly Kesové v kategorii žen. Stejně jako sedmá
příčka juniorky Kateřiny Malchárkové.
Benjamínci a žáci bodovali v Opavě na turnaji mladých talentů. Dvacetičlenná
výprava reprezentantů Dobré složená především z nejmladších benjamínků a žáků
sportovních tříd vybojovala skvělá vítězství v silně obsazeném turnaji. Nejlepší výkony předvedli zlatí — Adriana Skotalová, Marie Dužíková a Václav Mališ, který vyhrál všechna svá utkání před časovým limitem. Velmi kvalitní výkony předvedli také
finalisti svých kategorií Lukáš Janulek, Sabina Číšková, Dominik Kuča, Natálie Vilčková, Petra Pavlásková, Miroslav Šlachetka a především Marek Špok ze sportovní
třídy 4.B. Bronzovou medaili vybojovala Nikola Vojtovičová.
Žáci sportovních tříd vybojovali na tomto turnaji celkem 7.medailových umístění.
Účast na
U S T AV E N Í S V Ě T O V É H O R E K O R D U
je jedinečnou příležitostí pro všechny věkové a váhové kategorie
současných, bývalých a budoucích judistů, reprezentantů i začátečníků.
provedení maximálního počtu judistických technik (hodů) příchozími zájemci
z nichž každý bude mít omezený čas jedné minuty.
Každý účastník má pouze jeden pokus.
Předpokládaná účast cca 500 zájemců.
Datum konání akce — sobota 12. ledna 2008 od 10.00 do 18.00 hod
Místo — tělocvična základní školy v Dobré
Na místě očekáváme účast významných osobností veřejného života a sponzorů této akce, celostátní Českou televizi.
Výtěžek ze startovného 20 Kč bude použit na charitativní účely v rámci obce Dobré

Závazné přihlášky nutné pro stanovení přesného času startu hlaste na
Luděk Kubíček, tel.: 605 513 429, e–mail : judoskpova@seznam.cz,
nebo osobně na tréninku juda.
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Poděkování členkám Klubu důchodců za fyzickou pomoc při organizaci humanitární sbírky pod záštitou Diakonie Broumov a všem občanům, kteří se do této humanitární sbírky zapojili.
Hledám podnájem v obci Dobrá, 1+1. Pomůžu s opravami domku, při zahradních, malířských a natěračských pracích. Kontakt: 775 624 416.
Změna ordinační doby — Dětské středisko — MUDr. Iva Kučerová
Čtvrtek 22. listopadu 2007 7.30—10.00 hodin
Z FOTOALBA
MÍSTOSTAROSTY
Žáci naší školy na
„exkurzi“ u paní
starostky na obecním úřadu. Dole:
snímek z probíhající stavby vodovodu na Vrchách a
usazování sloupků
plotu kolem kostela.

Nabídky
Autoškola JISKRA, Jiří Kreuziger, tel. 603 442 920, 608 122 522
Nabízí výuku a výcvik v učebně v Dobré–budova Obecního úřadu Dobrá,
2. poschodí vždy v úterý a čtvrtek od 14.45 do 16.15 hodin.
9

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

Nabídka pro klienty
Nabízíme vám své služby v oblasti státem podporovaných produktů,
finanční a úvěrové poradenství, pomoc při správě vašich smluv.
Stavební spoření • Penzijní připojištění • Pojištění majetku a osob
Bc. Dana Harendarčíková 724 070 197 • Dana.Harendarcikova@mpss.cz
Hana Šamajová 602 528 615 • Hana.Samajova@mpss.cz
Ingrid Bulková 774 805 316 • Ingrid.Bulkova@mpss.cz

Truhlářství Vlček Mojmír • Raškovice 423,tel. 602 705 534, 558 692 692
— nabízí rozšířený sortiment
Prodej a servis zahradní techniky a komunální techniky — typu
MTD, BOLENS, YARDMEN, WISCONSIN, RYOBI, SHEPACH, MARUNAKA, HOMELITE

Sněhové frézy
MTD, GSM, YARDMEN, WISCONSIN
Náhradní díly na travní sekačky, traktory T2-4K-14, MT8-132,30, MT8 -050,11 ad.

Železářství, spojovací materiál, metrické šrouby od průměru 3 mm
do 20 mm všech délek a typu skladem — pevnostní, kování a další.
Elektrozboží — pračky, sušičky, bojlery, ledničky, pece, myčky za zaváděcí
ceny všech značek — ARDO, ACER, ARISTON, BAUMATIK, BEST, BRAUN, CALEX,
CANDY, DRAŽICE, ETA, FABER, FAGOR, HYUNDAI, LG, MORA, POLAR, ZANUSI,
BOSCH, WIRHPOL, SAMSUNG, GORENJE.

Zavolejte a ověřte si ceny…
Výroba a prodej palubek — podlahových prken, hoblování
vámi dodaného materiálu.
Prodej dřevěných briket — skladem navážené po 13 kg,
po domluvě možno větší balení.
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.
Mojmír Vlček

Vánoční prosinec v „Zanzibaru“
❖ přijďte se odreagovat a ochutnat pizzu v nově přestaveném Zanzibaru ❖
❖ výběr z 20 druhů pizz ❖
❖ POZOR! Od 1. do 30. prosince 2007 každá pizza dle vašeho výběru
jen za 75 Kč (netýká se rozvozu) ❖
❖ možnost si zahrát šipky ❖
Těší se na vás personál Zanzibaru
10
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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, majetkových i ostatních pojistnýchsmluv
kdykoliv
kdekoliv
hradíme první měsíční pojistné za vás
Kontaktujte mě na tel.č.732 438 377
13
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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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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
558 412 310 Zdeňka Tomisová, 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

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 13. prosince. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

