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Obec Dobrá

27. srpna 2004

Zpravodaj
UPOZOR≈UJEME obãany obce Dobrá,
že poplatek za odpady na rok 2004 je podle Obecně závazné vyhlášky obce
Dobrá č. 2/2004, splatný do 30. srpna 2004.
Popelnice, které nebudou označeny nálepkou, nebudou po tomto termínu
vyváženy.

Harmonogram sbûru nebezpeãného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu v obci Dobrá proběhne v sobotu 4. září 2004,
a to:
v 14.15—14.45 hodin
◆ u nádraží ČD
v 15.00—15.30 hodin
◆ parkoviště u kostela
Stará
dědina
—
bývalý
Kunín
v 15.45—16.15 hodin
◆
Společně se sběrem nebezpečného odpadu bude prováděn i sběr papíru.
Bude odebírán tento nebezpečný odpad:
jiné motorové, převodové nebo mazací oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek—papír—plast—kov—sklo, Sorbet (kovové olejové filtry, papírové, textil), brzdová kapalina, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné
látky, laboratorní chemikálie, olověný akumulátor, sekundární: nikl–kadmiový
akumulátor, asfalt s obsahem dehtu, uhelný dehet a výrobky z dehtu, rozpouštědlo, kyselina, zásady (hydroxidy), fotochemikálie, pesticidy, zářivka a jiný
odpad s obsahem rtuti (zářivka, výbojka), zařízení s obsahem chlorfluorovodíků (lednice), olej a tuk (mazací tuky), barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty,
nepoužitá léčiva (léky), baterie a akumulátory, vyřazené elektrotechnické zařízení (televizor, obrazovka, monitory a jiný el. odpad) a směsný komunální odpad.

Informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Jízdné pro Ïáky a studenty ‰kol od 1. záfií 2004
Zrušením sociální dávky „příspěvek na dopravu“ bude od nového školního
roku 2004/2005 znovu zavedeno zlevněné žákovské jízdné.
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Kdy vzniká nárok na slevu
Nárok na zlevněné jízdné mají žáci a studenti všech škol na území České republiky do věku 15 let v maximální výši 37,5 % obyčejného jízdného a ve věku
od 15 do 26 let v maximální výši 75 % obyčejného jízdného, kteří plní povinnou
školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední,
vyšší odborné, vyšší odborné nebo speciální škole v denní nebo prezenční
formě studia a využívají vnitrostátní silniční linkovou osobní autobusovou dopravu nebo železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu k dojíždění z místa bydliště do místa školy k účasti na školním vyučování nebo praktickém vyučování, praktické přípravě, či praktické výuce, praxi (dále jen praktické vyučování) a zpět.
Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum
dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin.
Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice (zastávky) místně nebo časově nejbližšímu místu bydliště žáka do stanice místně nebo časově nejbližšímu místu
sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování a zpět.
Místo bydliště, sídlo školy a sídlo praktického vyučování se musí nacházet na
území ČR. V případě přestupu, není-li možné odbavení jedním dokladem, je
žák odbaven každým dopravcem zvlášť, včetně dopravců v železniční dopravě.
Žákovské jízdné se za výše uvedených podmínek poskytuje v období školního/akademického roku vyznačeného školou na žákovském průkazu s výjimkou měsíců července a srpna. Při denním dojíždění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny.
Čím se nárok na slevu prokazuje
Nárok na žákovské jízdné se prokazuje „žákovským průkazem“, který vystaví kterákoliv výdejna jízdních dokladů v železničních stanicích ČD. Tyto průkazy rovněž vystaví i ostatní železniční a autobusoví dopravci působící v České
republice. Žákovské průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají.
Žákovský průkaz musí obsahovat tyto základní údaje:
a) jméno, příjmení, datum narození a aktuální fotografii žáka (fotografie průkazového provedení o rozměru 35 ´ 45 mm)
b) název a místo školy v záhlaví rubu žákovského průkazu
c) místo bydliště žáka—uvedeno v kolonce „Z“
d) místo sídla školy—uvedeno v kolonce „Do“
e) platnost (školní/akademický rok). U žáků do 15 let platí průkaz maximálně
4 školní roky (mimo měsíců červenec, srpen) s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové
straně průkazu; u žáků starších 15 let potvrzuje škola průkaz vždy na jeden
školní rok.
Způsob dojíždění označí škola pomocí symbolu „kladívka“:
◆ přeškrtnutý symbol — žákovský průkaz platí pro jednotlivé jízdy i o sobo◆ tách a nedělích
◆ ponechaný symbol — žákovský průkaz platí pouze v pracovní dny
◆ Vyučuje-li škola pouze v některé dny v týdnu, vyznačí tuto skutečnost na
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rubu průkazu v kolonce s vyznačením platnosti pro příslušný školní rok. Zaměstnanec školy, který platnost žákovského průkazu potvrzuje, jej opatří razítkem školy a svým podpisem.
Žákovské jízdné se přiznává v cestovním úseku vyznačeném na žákovském
průkazu na všech spojích jednotlivých dopravců.
Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov
do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na
žákovské jízdné další žákovský průkaz. V novém průkazu škola potvrdí období,
ve kterém bude využíván
Platný žákovský průkaz se předkládá při zakupování a kontrole jízdních dokladů.
Jak postupovat při pořízení průkazu
Nejprve je třeba pořídit si tiskopis průkazu na místě k tomu určenému, např.
v kterékoliv výdejně jízdních dokladů Českých drah, a.s. nebo přepravní kanceláři autobusového dopravce. Na tomto průkazu žák vyplní: jméno, příjmení,
datum narození, místo bydliště (v kolonce „Z“) a místo školy (v kolonce „Do“) .
Na určené místo se nalepí fotografie průkazového provedení o rozměru 35 ´ 45
mm, která zobrazuje skutečnou podobu, a není vystřižena z jiné fotografie.
Ve škole si žák nechá tyto údaje potvrdit, případně vyznačit další údaje (vyznačení dnů v týdnu, kdy probíhá výuka, pokud se nekoná denně nebo vyškrtnutí symbolu „pracovních dnů“, při dojíždění na např. vysokoškolské koleje či
internáty).
Žák předloží řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz spolu s fotografií dopravci. Dopravce nebo osoba pověřená dopravcem po ověření všech
údajů vyznačí dobu platnosti průkazu v kolonce „Platí od … do .…“ a opatří jej
razítkem a podpisem dopravce.
K ověření údajů lze dopravci předložit:
◆ u žáků do 15 let rodný list dítěte, cestovní pas, popř. jiný doklad osvědčující věk dítěte
◆ u žáků od 15 do 26 let osobní doklad vydaný orgánem státní správy např.
občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince.
Cenu průkazu si stanoví dopravce s ohledem na vynaložené náklady. České
dráhy, a. s. stanovily cenu za tiskopis průkazu 1 Kč a za jeho ověření 40 Kč.
Důležitá upozornění
Za ztracené nebo odcizené žákovské průkazy a nevyužité jízdenky se náhrada
neposkytuje a duplikáty se nevystavují.
Pokud se žák při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem bez jízdenky nebo jízdenkou za žákovské jízdné bez předložení žákovského průkazu,
považuje se za cestujícího bez platné jízdenky. V takovém případě zaplatí v závislosti na věku obyčejné/plné jízdné nebo zvláštní/zlevněné jízdné pro děti do
15 let, a to z nástupní do cílové stanice. Kromě toho zaplatí přirážku ve výši stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách.
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Policie âeské republiky obvodní oddûlení Dobrá informuje
Podvodníci okrádají staré a důvěřivé občany.
Služba kriminální policie a vyšetřování správy Severomoravského kraje ve
spolupráci s kolegy z příslušných okresních ředitelství šetří v současné době
trestnou činnost skupiny osob, která podvodně láká ze starých lidí peníze.
Policisté do současné doby mají informace, že podvodníci páchají trestnou
činnost na Frýdecko–místecku, Bruntálsku, Opavsku, Havířovsku, Těrlicku a Olomoucku. Prověřují také další skutky a hledají možné spojitosti se sérií případů.
Ze získaných informací vyplývá, že podvodníky jsou osoby hovořící slovenštinou. Finanční hotovost lákají pod záminkou havarovaného vozidla, jehož řidič
je v nemocnici a oni potřebují peníze na opravu či odtah auta. Oslovují potencionální oběti buď přímo u nemocnic, nebo na ulici, a ptají se na cestu právě
do nemocnice. Následuje řeč o jejich finančních problémech, které jim mohou
oslovení půjčením peněz pomoci vyřešit.
Poškození je popisují způsobem, že se nejednalo o typické Čechy či Slováky,
ale osoby s mírně snědou pletí. Skutky páchá zřejmě více dvojic, snad z jedné
skupiny osob, které se navzájem znají. Vzhledem k tomu, že poškozenými jsou
staří lidé, policisté nemají prozatím k dispozici bližší informace o vzhledu podvodníků. Zveřejněním popisu podezřelých upozorňujeme na konkrétní dvojice. Nicméně, tak jak uvádím níže v preventivních radách, osoby by neměly
otevírat nikomu cizímu, ať jsou jeho důvody k „návštěvě“ bytu možná budoucího poškozené jakékoli!
Pachatelé měli v několika případech s sebou dítě, nebo dospívající osobu,
různého věku. Pohybovali se vozidly různých značek, s registrační značkou Slovenské republiky.
Chovali se velmi slušně. Na starší osoby dělali dobrý dojem a vzbuzovali důvěru. Poškození jim dokonce dobrovolně kromě půjčení peněz, které měli
doma, vybírali v peněžních ústavech z vlastních úspor. Půjčené částky se pohybují v rozmezí od 15 000 do 170 000 korun.
Za půjčení hotovosti zanechávali podvedeným kufřík, ve kterém měl být určitý finanční obnos v amerických dolarech. Ty ale pachatelé nechtěli měnit,
údajně je potřebovali na vyřešení dalších problémů. Podvedení po otevření kufříku zjistili, že je prázdný.
Případy okradených, podvedených důchodců
Níže uvádím skutky, týkající se daného tématu (jak případy shodné s těmi,
které páchá pár podvodníků, tak pro ilustraci obdobné případy).
Dne 12. 5. oznámil policistům sedmasedmdesátiletý muž z Těrlicka, že ho
před polednem oslovil muž a žena ve společnosti asi 17letého chlapce. Potřebovali zaplatit poplatky na přeložení zboží z údajně havarovaného kamionu.
Poškozený neznámé pozval do bytu a dal jim požadovaných 23 000 korun. Po
jejich odchodu zjistil, že mu z ložnice zmizelo dalších 15 000 korun.
Čtrnáctý červencový den kolem 11.00 hodin vylákala neznámá žena na sedmaosmdesátiletém muži z Olomouce 57 000 korun. Jako záminku uvedla zaplacení odtahu kamionu a zálohy na nákup náhradních dílů na vozidlo. Peníze
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potřebovala ihned a slíbila je do odpoledne vrátit. Neučinila tak. Policisté věc
šetří pro trestný čin podvodu.
O sto tisíc přišel o den dříve 84letý muž z Olomouce. Hodinu po poledni, pod
legendou údajné dopravní nehody a nutnosti odtahu vozidla, vydal muži
a ženě, kteří měli s sebou chlapce, 45 000 korun. Neznámí mu přenechali jako
záruku kufřík s cizí měnou. Starý pán po jejich odchodu zjistil, že v kufříku nic
není, navíc mu z jednoho z pokojů bytu zmizela finanční hotovost ve výši
55 000 korun.
Obdobné případy
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu podvodu. Dopustil se ho neznámý pachatel 27. dubna. Dopoledne oslovil osmdesátiletého muže z Opavy s tím, že potřebuje půjčit 20 000 na odtažení kamionu.
Peníze mu měl vrátit do dvou hodin a jako zástavu nechal muži v jeho bytě kufřík. Měla v něm být cizí měna. Neznámý se již nevrátil. Poškozený po otevření
kufru zjistil, že v něm žádné peníze nejsou.
Dne 29. ledna odpoledne vpustila do svého bytu 79letá žena z Valašského Meziříčí dvojici žen. Neznámé nabízely hrnce a příbory. Stařenka nic nekoupila. Po
jejich odchodu zjistila, že v době, kdy jí jedna z žen nabízela zboží v kuchyni,
druhá nalezla a odcizila ze skříně v ložnici obálku s pěti tisíci korunami.
Neznámý pachatel sdělil sedmý červencový den odpoledne 79letému pánovi
z Opavy, že má problém s kamionem a celníky. Potřeboval nutně půjčit peníze.
Důvěřivý muž pozval neznámého do bytu a dal mu 46 000 korun. Pachatel nechal jako záruku za zapůjčené peníze v bytě kufřík, ve kterém měla být eura. Slíbil peníze do hodiny vrátit. Neučinil tak a důchodci zbyl jen bezcenný kufr. Policisté šetří věc jako trestný čin podvodu.
Dne 16.února dopoledne zazvonil u dveří rodinného domu v Přerově neznámý muž. Jednaosmdesátiletému důchodci sdělil, že mu nese dva tisíce jako
válečné odškodnění. Měl jen pětitisícovou bankovku a žádal rozměnění. Stařeček pozval muže do domu a vydal mu tři tisíce. Když hledal občanský průkaz
manželky, neznámý odcházel pryč s tím, že si něco zapomněl a hned se vrátí.
Neučinil tak. Poškozený zato zjistil, že mu z aktovky zmizelo 56 000 korun a tři
vkladní knížky.
Sedmý březnový den se pětasedmdesátiletému muži z Českého Těšína představil neznámý muž jako pracovník nějaké pojišťovny. Přinesl manželce dva tisíce, ale měl jen pětitisícovku. Žádal o rozměnění. Důchodce ho pozval do bytu,
dal tři tisíce a podepsal se do nějakého sešitu. Po odchodu neznámého stařeček
zjistil, že mu pachatel sice zanechal dva tisíce, ale odnesl si peníze ve výši
57 500 korun, které poškozený položil při směně na židli a nevěnoval jim pozornost.
Prevence
— mějte na vstupních dveřích namontované panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek
— do svého bytu dovolte vstoupit jen osobám, které bezpečně znáte
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— nikdy neotevírejte dveře automaticky, nevíte-li kdo je za nimi. Oslovení jménem neznamená, že dotyčného znáte — každý si může přečíst jméno na
zvonku či dveřích
— nepodlehněte tlaku osob, které nabízejí pochybné zboží a služby, nebo příslušníky nejrůznějších seskupení a sekt
— nevěřte nabídkám výhodných koupí nebo rychlého zbohatnutí
— v případě, že se osoba zaštiťuje podnikem, který ji vyslal například vrátit přeplatek, ověřte si tuto informaci. Je však běžnou praxí zasílat finanční částky
prostřednictvím pošty
— pokud osoba za dveřmi žádá o pomoc (například nevolnost), zavolejte záchrannou službu ze svého telefonu, a pokud má problém například s opravou auta, nemusíte ho vpustit do bytu a nechat ho zavolat opraváře či známého — dnes má většina osob mobilní telefony a je také možné využít telefonního automatu
— je vhodné mít dobré sousedské vztahy
— cítíte-li se ohroženi, zavolejte sousedy nebo policii
— nalepte si důležitá čísla na Váš telefon
Další preventivní rady a informace jsou zveřejněny na internetových stránkách MV ČR.

Informace o bezpeãnostní situaci v obci Dobrá
za druhé čtvrtletí 2004
Ve druhém čtvrtletí roku 2004 bylo zdejším obvodním oddělením policie prošetřováno celkem 30 přestupků a to 17 krádeží, převážně se jednalo o krádeže
pohonných hmot z čerpacích stanic, dále pak krádeže vlajek, součástek z osobních vozidel, jízdního kola, mobilního telefonu a věcí z osobních vozidel, ve
čtyřech případech došlo k poškození majetku, v šesti případech pak k narušení
občanského soužití slovním či fyzickým napadením, ve třech případech se pak
jednalo o přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
Bylo oznámeno spáchání 13 trestných činů a to vloupání do rodinného
domku, výtržnost, neoprávněný výběr peněžní hotovosti, krádež z rodinného
domku, zpronevěra, vloupání do osobního vozidla, krádež mobilního telefonu,
bránění v opuštění bytu a zadržování věcí, krádež čerpadla, vloupání do novostavby, krádež peněženky, porušení zákazu řízení a znásilnění.
Od začátku roku do konce července 2004 bylo hlášeno na sledovaných komunikacích v obci Dobrá 20 dopravních nehod ve dvou případech s lehkým
zraněním, ve dvou s těžkým zraněním, přičemž hmotná škoda činí 5 190 000 Kč.
Za obvodní oddělení Policie České republiky kpt. Bc. Radan Filip

Opût máme prapor obce!
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o odcizení obecního praporu. Rádi vám sdělujeme, že v krátké době po naší výzvě byl obecní prapor
odevzdán, sice poškozený, ale je opět na světě. Po nezbytné opravě bude opět
zdobit naší obec u příležitosti významných dnů.
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Jak se dafiilo Aniãce Bayerové?
Před rokem zasedala do školní lavice 1. B Základní školy v Raškovicích malá
občanka Dobré Anička Bayerová spolu se svou osobní asistentkou paní Stanislavou Černou, na jejíž plat se podařilo shromáždit potřebné finanční prostředky, možná i díky Vaší dobročinnosti.
Zajímá Vás, jak Anička 1. třídu zvládla, jak se jí dařilo a jak to bude dál? Z úst
ředitele školy, pana Mgr. Strakoše, jsme slyšeli na Aničku jen samou chválu
a rovněž i to, že Anička byla školou nadšená. Dále jsme se dozvěděli, že se škole
podařilo od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje získat finanční příspěvek, který by měl pokrýt náklady na osobní asistentku do konce r. 2004. Od
ledna 2005 má vejít v platnost nový zákon a umožnit handicapovaným spoluobčanům získat příspěvek na osobního asistenta. Pokud by snad toto nevyšlo,
má škola v záloze příslib sponzorů. Nezbývá nám tedy než poděkovat obětavým
rodičům, chápavému vedení a personálu Základní školy v Raškovicích a Aničce
Bayerové popřát v novém školním roce hodně úspěchů a radosti z nových vědomostí a dovedností.

Zmûna ordinaãních hodin dûtského stfiediska Dobrá,
MUDr. Iva Kučerová
08. 9. 2004
09. 9. 2004
10. 9. 2004
13. 9. 2004
14. 9. 2004
15. 9. 2004
16. 9. 2044
17. 9. 2004

středa
čtvrtek
pátek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

14.30—16.00 hodin
9.30—11.00 hodin
9.30—12.00 hodin
9.30—11.00 hodin
9.30—11.00 hodin
14.30—16.00 hodin
9.30—11.00 hodin
9.30—12.00 hodin

poradna 12.30—14.30 hodin

Miriam Dýrová, dipl. um., zve všechny, kteří se chtějí naučit hrát na
klavír a zobcovou–sopraninovou, sopránovou a altovou flétnu.
Zápis proběhne 1. září 2004 od 9.30—12.00 hodin v přízemí školní družiny
v Dobré.
Informace: mobil: 604 821 849

Pracovní pfiíleÏitost
Hledáme v obci aktivní lidi schopné zajistit administrativní práci a funkci
kontaktní osoby v obci. Vhodné i pro místní podnikatele, kteří v obci vedou pohostinství nebo jinou provozovnu. Jedná se o jednorázovou akci. Může být
i žena na mateřské, důchodce nebo absolvent.
Kontakt: 556/ 710 697, 737/710 356 — Petr Polášek
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JUDO DOBRÁ NOVINKY
tel: 605513429, e–mail:judoskpova@tiscali.cz, www.judoskpfmunas.cz
LETNÍ DĚTSKÁ REKREACE se uskutečnila v Horních Tošanovicích. Klasický
táborový program byl doplněn o horolezecký výcvik, jízdu na koni a individuální přípravu vybraných judistů. Ke zvládnutí opravdu nabitého táborového
programu přispělo využití jízdních kol. Závěrečné fyzické testy potvrdily zvýšení fyzické kondice zúčastněných dětí. Celkem se tábora zúčastnilo 50členů
oddílu, jejich sourozenců a přátel.
LETNÍ KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY probíhá na výcvikové základně oddílu „Na Kamenci“. Formou nenáročného tréninku zde ženy od 18 let získávají
základní informace a dovednosti pro případ obrany při napadení. Pod odborným vedením nacvičují vyprošťovací techniky, obranu proti napadení, úderům,
kopům,útoku bodnou, sečnou a střelnou zbraní. Součástí tréninku je i základní
pohybová průprava. Tréninku jsou koncipovány jako samostatné tématické
celky, a může se jich zúčastnit každá příchozí žena za poplatek 30 Kč, který je
zároveň členským příspěvkem člena SKP. Absolventky celého kurzu obdrží
účastnický list potvrzený policejním cvičitelem sebeobrany a společnou fotografii s Mistryní Evropy a českou reprezentantkou v judu Pavlou Prőllovou.
MEZINÁRODNÍ TURNAJ o „Pohár starostky Frýdku–Místku“ se uskuteční
v tělocvičně ZŠ v Dobré
NABÍDKA PRO NOVOU SEZONU
Vedení sportovního klubu policie se rozhodlo rozšířit nabídkou dalšího
sportovního využití volného času pro obyvatele obce Dobré. Cílem
těchto aktivit je především výraznější sblížení oddílu juda a dospělé populace v obci.
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Chcete udělat něco pro své zdraví ?
Zkuste s námi cvičit jógu pro začátečníky. Cvičení je vhodné pro ženy a muže
ve věku od 15 do X let. Pod odborným vedením můžete vniknout do tajemství
harmonie těla a duše. Cvičení pro Vás bude výbornou relaxací a cestou ke zvýšení fyzické i psychické kondice. Od 1. září, vždy ve středu v 17.00 hod. ve stylovém prostředí výcvikové základny oddílu juda „Na Kamenci“. Zájemci hlaste
se u pí.Křupalové na tel. č. 605 357 245 nebo 558 659 246
NÁBOR — JUDO
Od úterý 7. září v 16.30 hod, v malé tělocvičně ZŠ v Dobré. Zájem máme především o chlapce a dívky prvního stupně ZŠ. Pro děti z prvních a druhých tříd
je zde možnost vyzkoušet si v nejvhodnějším věku svoje schopnosti při tréninku v tradičním olympijském odvětví. Do tréninku se mohou zapojit všechny
děti které mají zájem. Naši trenéři budou rádi pracovat s každým bez ohledu na
8

fyzickou zdatnost nebo pohybové schopnosti. Máme zájem také o „těžké váhy“
z řad starších dětí.
Děti, které se rozhodnou vážně věnovat tomuto náročnému sportu, se mohou intenzivně připravovat pod vedením jedné z nejlepších českých judistek
a trenérek, držitelky III. Danu Pavly Prőllové. Rodiče využijte příležitosti a svěřte
sportovní budoucnost svého dítěte těm nejlepším. Příležitost, kterou mají děti
z Dobré je jedinečná a nedostupná pro většinu mládeže jiných obcí i velkých
městech. Z našich svěřenců vyrůstají mistři a mistryně,kteří mohou v budoucnu reprezentovat svoji vlast na těch nejprestižnějších soutěžích.

Program lidové veselice RadegastÛv rej
11. 9. 2004 na Pustevnách
Zářijovou sobotu 11. 9. 2004 se značka Radegast postará o zábavu pro celou
rodinu. Radegast totiž slaví 34 let od uvaření první várky piva a jako předzvěst
velkých oslav, které proběhnou za branami pivovaru o týden později, se odehraje Radegastův rej na Pustevnách.
Během sobotního dopoledne se návštěvníci v malebném prostředí Pusteven
přenesou do středověku a můžou obdivovat vystoupení historických skupin,
hudbu, tance a rytířské souboje dávných časů. A kromě rytířů také ukázky středověkých řemesel. Celá rodina si může zazpívat s folklórními soubory Ostravička, Gurnik či Gajdušek nebo rozpálit bigbítovou skupinou RK 130. Program
se bude odehrávat nad lanovkou a u sochy boha Radegasta, patrona Nošovického pivovaru. Ti, kteří nebudou chtít mezi těmito místy chodit pěšky, můžou
využít kyvadlovou dopravu dvou žebřiňáků.
PROGRAM hlavně pro dospělé U LANOVKY
10.00—10.30
10.30—12.30
10.30—12.00
10.30—12.00
10.30—11.30
10.30—11.30
11.30—12.30
12.30—17.00
12.30—17.00
12.30—13.00
13.00—13.45
13.45—14.30
15.00—16.00
16.00—17.00
17.00

oficiální zahájení akce
dopolední program — vystoupení historických skupin
ukázky práce Integrovaného záchranného systému
ukázky lidových řemesel
musica Da Gamba — historická hudba
Keltik — pásmo scének, historická hudba
pauza na oběd, reprodukovaná hudba
odpoledního zábavný program nad lanovkou
Keltik — pásmo scének a soutěží pro diváky v historických kostýmech, mučení
Ostravička — dětský folklorní soubor
Ostravica — folklorní soubor
Gajdušek — cimbálová muzika
Dobráci od Kosti — bluesrock
soutěž zpěváků z publika v karaoke
vyhlášení výsledků soutěže v karaoke, předání ceny a ukončení akce

PROGRAM hlavně pro děti U SOCHY RADEGASTA
10.30
10.30—12.30
10.30
10.30—10.50

oficiální zahájení akce
Dušan Stračánek—mučení, zvláštní specialita: mučení rodičů
kejklíř Křupala a soutěže pro děti:
soutěž ve skákání přes švihadlo
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10.50—11.10
11.10—11.30
11.30—11.50
11.50—12.30

soutěž v plivání žvýkačky
závod v běhu trojnož
kreslení sochy Radegasta
soutěž v zazpívání písničky

Pořadatelé akce:

Plzeňský Prazdroj–Radegast, a.s. ve spolupráci s
its Beskydy, s. r. o. a
Sdružení Region Beskydy
Moderátor akce: Pavel Znišťál
Ceny pro děti:
drobné dárky a sladkosti
Ceny pro dospělé: balení piva Radegast, drobné dárky a sladkosti atd.
Změna programu vyhrazena!

Vstupte do zemû hojnosti a her Radegast
Pivovar zve do Nošovic na II. ročník Radegast Dne
V sobotu 18. září 2004 otevře pivovar Radegast již po druhé své brány na Radegast dni. Budete si připadat jako v pohádce Dařbuján a Pandrhola: Pivovar
překvapí pozvánkou do země Radegast, země hojnosti a her, kde rostou „klobásy a buřty na stromě“ a kde „pivo teče potokem“.
Za branami pivovaru se návštěvníci ocitnou ve středověkém městečku s jarmarkem, zažijí atmosféru starých řemesel a uvidí při práci kováře, dráteníka,
pláteníka řezbáře… Atmosféru jarmarku doplní „staročeská“ jídla, jako bramborové placky, nakládané zelí, rožněná selata, kuřata, klobásy… A samozřejmě
už zrající speciálně připravené kvasnicové pivo!
Průvodci ukáží zájemcům, jak se vaří pivo v druhém největším pivovaru
u nás. Jeho historie a současnost bude pro návštěvníky zachycena na výstavě
fotografií. Hudby a tance chtivé publikum naladí rocková klasika v podání skupiny Citrón,Yo Yo Band či duo Těžkej Pokondr. Všichni aktivní dospělí se budou
moci zúčastnit soutěží moderovaných Pavlem Svobodou (Snídaně s Novou)
a najdou v areálu pivovaru osm dalších zábavných soutěžních disciplín, ve kterých si vyzkouší např. střelbu z kuše, železné boty, lezeckou stěnu, válení pivního sudu a jiné.

Zahrádkáfii slaví 50 let trvání organizace v Dobré
Při té příležitosti se bude konat ve dnech 25.—26. 9. 2004 tradiční výstava
ovoce, zeleniny a jejich zpracování v prostorách hasičské zbrojnice. Výstava
bude tentokrát doplněna výtvarnými pracemi žáků Základní školy Dobrá a Nošovic. Zahrádkáři připravují i malé občerstvení. Květinová výzdoba, bonsaje
a zemědělské nářadí zpestří obvyklý obsah výstavy. K vidění bude např. i zpracování obilí, výrobky hospodyněk apod.
Pár slov z historie zahrádkářského spolku.
Na návrh spolku včelařů byla organizace zahrádkářů založena v roce 1954.
První akcí byla přednáška přítele Kaňáka o ochraně ovocných stromů, která se
konala 11. 4. 1954. Po přednášce se do organizace přihlásilo 17 členů. V čele stál
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úctyhodných 28 let Alois Mališ, o zbytek se podělili postupně Antonín Pajdla,
Milan Damek a v současné době předsedá Radoslav Friedel. Mnozí si pamatují
i jednatele Jakubka, Božoně a Bučka.
Zahrádkáři pořádali odborné přednášky, zájezdy do různých zahrad a na výstavy, vyřizovali objednávky hnojiv, sadby, ovocných stromků apod. Zahrádkářské výstavy se nepořádaly tak často jako nyní. První výstava byla čtvrtý rok po
založení spolku v roce 1958, další v roce 1960.
V roce 1982 byla založena v Dobré zahrádkářská osada u železniční trati.
Obec uvolnila pozemek, který byl rozdělen na 12 parcel. Zájemci si podle nařízení postavili na parcelách všichni stejné zděné chatky. Tím se zahrádkářský
svaz rozrostl a zvýšila se i jeho činnost. Obnovily se výstavy, které se v posledních letech pořádají každoročně a jsou rok od roku hodnotnější.
Na letošní výstavě můžete vidět nejen výpěstky členů, ale též se poučit, jakým
způsobem vypěstovat hodnotnou zeleninu či ovoce. K dispozici bude i odborná
literatura. Můžete posedět u šálku kávy nebo bylinkového či ovocného čaje
a zakoupit si něco na zakousnutí z domácí kuchyně.
Zahrádkářský svaz v Dobré vás upřímně zve ke zhlédnutí jubilejní výstavy.

DEN ZDRAVÍ V DOBRÉ
proběhne v pondělí 27. září 2004 10—14 hod. v budově Obecního úřadu Dobrá.
Členové klubu PROJEKT ZDRAVÍ firmy NUTRA BONA vám nabízí možnost
prověřit si svůj zdravotní stav a tak si zajistit cílenou prevenci před vážnými civilizačními chorobami.
Pro Vaše konkrétní potřeby nabízíme:
— měření cholesterolu
— měření krevního tlaku — zdarma
— měření krevního cukru
— měření tělního tuku — zdarma
— poradna pro výživu — zdarma
— ochutnávka českých nutraceutik — doplňku stravy — zdarma
Srdečně vás zvou členové klubu „Projektu zdraví".

Nabídky
Povinné ručení levnější až o 20 %
Pokud vlastníte auto a bydlíte v obci, městě do 30 000 obyvatel,
máte možnost mít povinné ručení na další roky o 15—20 % levnější!
Nemusíte dávat výpovědi u vašich stávajících pojišťoven, nemusíte žádat
o převod bonusů, stačí pouze zavolat a my vše zařídíme!!
Bližší informace u zástupce Generali Pojišťovny a. s.:
Tomáš Provazník, tel. č.: 777 657 607
Akce trvá pouze v období od 1. 9. do 25. 10. 2004! • Na tuto akci dále
hledáme spolupracovníky. V případě zájmu volejte 777 657 607.
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MATTYS GROUP, Jiří Fluksa nabízí:
❖ STŘECHY— provádíme opravy, rekonstrukce a výměny střešních krytin
❖ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE ❖ TESAŘSKÉ PRÁCE ❖ OBKLADAČSKÉ A DLAŽDIČSKÉ
PRÁCE ❖ VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE ❖ ZÁMKOVÉ DLAŽBY
❖ OPRAVY BALKÓNU A TERAS ❖ AUTODOPRAVA VALNÍK NOSNOST 4t DAF
Volejte: tel./fax: 558 647 555
Mobil: 608 877 165
Příborská 12/1585, Frýdek—Místek (vedle Modré Labuti)
E–mail: mattys.group@quick.cz

PÁLENICE DOBRÁ s. r. o. — Výroba ovocných destilátů
oznamuje zahájení nové sezóny
U této příležitosti se těšíme na opětné setkání s našimi stálými zákazníky
a rovněž zveme nové zájemce k návštěvě Pálenice Dobrá, s. r. o.,
kde se můžete přesvědčit o kvalitě našeho výrobního zařízení
včetně námi poskytovaných služeb.
Nabídka pro pěstitele v sezóně 2004—2005
1. Pálenka z dodaného kvasu — 106 Kč/1litr 50% destilátu
2. Pálenka z dodaného ovoce — 120 Kč/1litr 50% destilátu
— na 1 litr 50% destilátu je potřeba cca 12 kg nezávadného ovoce,
— dovoz ovoce pouze po předcházející dohodě,
— destilát k dispozici po 8 týdnech od zpracování ovoce,
— min. množství ovoce cca 100 kg,
— objednávky se přijímají do vyčerpání kapacity kvasných nádob.
U nás si můžete nechat vypálit ovocný destilát ve velmi dobré kvalitě za solidní cenu, což umožňuje moderní technologie pálenice, sestávající z vývěvy
na vysávaní kvasu, předehřívací nádoby, varného kotle o objemu 300 litrů
a rektifikační kolony s deflegmátorem a katalyzátorem.
Zařízení splňuje nejen veškerá ustanovení zákona o lihu,
ale i přísné normy EU.
Pro dosažení špičkové kvality ovocných destilátu můžete využít rovněž naší
nabídky ultrazvukového upravovače destilátu, který výrazně vylepšuje chuť
a vůni pálenky.
Příjem objednávek osobně v objektu pálenice od 20. 8. 2004 ve dnech
pondělí až pátek od 7.30 do 10.00 a od 14.00 do 16.00 hodin.
Motto: Z Pálenice Dobrá, máš-li dobrý kvas,
Pálenka je dobrá, příště přijdeš zas…
Informace na tel. 558 641 228 nebo mob. 777 570 405 a 776 252 014
e–mail: palenicedobra@centrum.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

