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Zpravodaj
Slavíme 700 let Dobré

Letecký pohled na Dobrou v roce 2000.



700 let obce Dobrá
Sobota 27. srpna 2005, školní hřiště ZŠ Dobrá

Program:

14.00 hod. Dětský orchestr RADOST
15.00 hod. K tanci, poslechu i zpěvu: MISTŘÍŇANKA
16.00 hod. Změna žánru, zpívá pro všechny — HEIDY JANKŮ
17.00 hod. MISTŘÍŇANKA — druhá část vystoupení
18.00 hod. OSTRAVIČKA — tance a zpěv s cimbálovkou
19.00 hod. Vystoupení hudebního „hurikána“ DALIBORA JANDY
20.00 hod. Zábava pod taktovkou skupiny SAGAR
21.00 hod. Vystoupení lamače dívčích srdcí MARTINA MAXY
22.00 hod. až 3.00 hod. Taneční zábava skupiny SAGAR

Doprovodný program:

Od 14.00 hod otevírá PEINTBOLOVÁ a AERSOFTOVÁ střelnice
Od 15.00 do 19.00 hod. pro pobavení všech následující atrakce :

— moucha
— bungee running
— rodeo bizon
— nafukovací hrad

od 15.00 hod. Poníci a koníci pro všechny přítomné děti
od 16.45 do 17.15 hod. Vystoupení oddílu Juda ZŠ Dobrá — ukázka bojo-
od 16.45 do 17.15 hod. vého umění

Změna programu vyhrazena

V průběhu odpoledne :

Sbor dobrovolných hasičů pro děti — prohlídka vozového parku, hašení
na cíl

Policie ČR obvodní oddělení Dobrá — ukázka techniky aneb jak to hezky
bliká a houká

Prodej reklamních a upomínkových předmětů obce Dobrá

Od 20.00 hod. Soutěž pro všechny generace v „páce“

Generálním partnerem akce je firma EKOMAT spol. s r. o.

Srdečně zveme, přijďte se podívat a pobavit!
Členové zastupitelstva obce a zaměstanci obecního úřadu.
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POPLATKY ZA ODPADY
UPOZORŇUJEME, že poslední termín na zaplacení poplatku za odpady je 31.

8. 2005. Po tomto termínu nebudou vyváženy popelnice bez nálepek.
Odvozy popelnic jsou stále v sudé pondělí a úterý (v obecním kalendáři omy-

lem označeny od června žlutě liché týdny)

PRÁVNÍ SLUÎBA PRO OBâANY 
je zajištěna na 10. 8., 24. 8., 7. 9. 2005 vždy od 16.00 do 18.00 hodin v budově
obecního úřadu, 2. poschodí, zasedací místnost č.22.

VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ
Ve dnech 26. února 2005 a 18.

června 2005, proběhla na Obecním
úřadě v Dobré vítání občánků.

Při tomto tradičním obřadu jsou
nově narozené děti slavnostně při-
vítány mezi občany naší obce.

Tentokrát starosta přivítal 14 mi-
minek — 4 chlapce a 10 dívek (1
dvojčátka). Součástí byl i krátký
kulturní program a nezbytné foto-
grafování.

Přejeme všem našim nejmenším co nejkrásnější cestu životem.
Radka Polášková, matrikářka

3



USNESENÍ
z 16. jednání zastupitelstva obce Dobrá konaného 8. 6. 2005

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá 

1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení: 
Jiří Štec (SNK — Občané pro občany), Ing. Jiří Carbol ( KDU–ČSL)
1.2. u r č u j e ověřovatele zápisu: 
Ing. Ladislav Březina (SNK — Občané pro občany), Ladislav Žurek (KSČM)

2. Kontrola úkolů usnesení ZO Dobrá z 15. jednání konaného dne 30. 3. 2005
2.1. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení z minulých jednání zastupitelstva obce Dobrá — č.

13, 14, 15

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004, závěrečný
účet za rok 2004

3.1. s ch v a l u j e
celoroční hospodaření obce Dobrá za rok 2004 bez výhrad

4. Dofinancování opravy mostu přes řeku Morávku na pomezí části Frýd-
ku–Místku, Skalice a obcí Dobrá

4.1. s t a h u j e bod z jednání
4.2. p o v ě ř u j e
radu obce připravit podmínky pro vydávání povolenek k průjezdu mostu přes

řeku Morávku do Skalice, termín: 1.7.2005

5. Rozpočtové opatření
5.1. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 1/2005, kterým se navyšují příjmy o 183 tis. Kč a výda-

je o 183 tis. Kč, s úpravou navýšení rezervy na částku 198 tis. Kč

6. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 07089811 o poskytnutí podpory
6.1. s ch v a l u j e
Dodatek č.1 ke smlouvě č. 07089811 o poskytnutí podpory, uzavřené dne 18.

9. 2000  ředitelkou Státního fondu životního prostředí České republiky, se síd-
lem Kaplanova  1931/1, Praha 4, paní Bučilovou a dne 25.9.2000 starostou obce
Dobrá, Dobrá 230, panem Ing. Carbolem 

6.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě č. 07089811

7. Statut fondu životního prostředí obce Dobrá
7.1. s ch v a l u j e
Statut fondu životního prostředí obce Dobrá s úpravami a s účinnosti od 1. 1.

2006

8. Záměr bezúplatného převodu pozemků z vlastnictví České republiky do
vlastnictví obce Dobrá
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8.1. s ch v a l u j e
záměr bezúplatného převodu pozemků ve zjednodušené evidenci — parcely

původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 869 díl 3 o výměře 41 m2, p.č. 870 díl 2 o vý-
měře 16 m2, p.č. 871 díl 2 o výměře 238 m2, p.č. 872 díl 2 o výměře 44 m2, p.č.
873/2 díl 2 o výměře 2757 m2, p.č. 1346/3 o výměře 3100 m2 v k. ú. Dobrá z vlast-
nictví České republiky do vlastnictví obce Dobrá.

8.2. p o v ě ř u j e
starostu a místostarostku dalším jednáním s Českou republikou — Úřadem

pro zastupování státu ve věcech majetkových

9. Změna územního plánu obce Dobrá č. 3 — návrh zadání
9.1. s ch v a l u j e
dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení),

ve znění pozdějších předpisů a dle § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů, návrh zadání územního plánu obce Dobrá — změna č. 3 , která je obsahem
přílohy č. 1 předloženého materiálu.

9.2. b e r e n a v ě d o m í
a) zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu zadání územního plánu obce

Dobrá dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního
plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami
a občany a vyhodnocení jejich stanovisek, připomínek a podnětů, v rozsahup-
řílohy č. 2 předloženého materiálu 

b)stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, vydané dle § 20 odst.
6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 135/2001 Sb.,
o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění
vyhlášky č. 570/2002 Sb., která je obsahem přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

10. Žádost o změnu územního plánu obce Dobrá
10.1. s ch v a l u j e
žádost o změnu Územního plánu obce Dobrá na pozemku parc. č. 1479 k.ú.

Dobrá z původního využití na plochu určenou k výstavbě rodinného domu
a tuto zpracovat ve změně Územního plánu obce Dobrá č. 4, žadatelé Petr
a Marie Adamusovi, bytem Dobrá 250 se budou finančně podílet na zpracová-
ní změny Územního plánu obce Dobrá č. 4

10.2. s ch v a l u j e
žádost o změnu Územního plánu obce Dobrá na pozemcích parc. č. 2183/6

a 2183/7 k.ú. Dobrá z původního využití na plochu určenou k výstavbě zahrad-
ních chatek a tuto zapracovat ve změně Územního plánu obce Dobrá č. 4, ža-
datelé Rudolf Bařina, bytem Nošovice 213, majitel pozemku 2183/7 k.ú. Dobrá
a Zdeněk Gongol, bytem Dobrá 837, majitel pozemku parc. č. 2183/6 k.ú. Dobrá

11. Odkup pozemků parc. č. 2346/3, 1891/14, 1891/13, 1892/2, 1891/15 k.ú.
Dobrá

11.1. s ch v a l u j e
nákup pozemku parc. č. 2346/3 k.ú. Dobrá o výměře 426 m2 od pana Rado-

mila Kozla, bytem Dobrá 290 za cenu 50 Kč/m2 (PK 1287/2), pozemku parc. č.
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1891/14 k.ú. Dobrá o výměře 44 m2 od paní Ing. Naděždy Kaniokové, ul. Jam-
nická 99, Staré město u F–M a paní Drahomíry Krupové, bytem Dobrá 67 za
cenu 50 Kč/m2 (PK 1287/1), pozemku parc. č. 1891/13 k.ú. Dobrá o výměře 577
m2 od pana Jana Kaňoka, bytem Dobrá 742 za cenu 50 Kč/m2 (Pk 1287/6), po-
zemku parc. č. 1892/2 k.ú. Dobrá o výměře 107 m2 od paní Štěpánky Klimán-
kové, Lhotka 150 za cenu 50 Kč/m2 (PK 1292/1), pozemku parc. č. 1891/15 k.ú.
Dobrá o výměře 34 m2 a pozemku parc č. 1892/3 k.ú. Dobrá o výměře 12 m2 od
pana Vladimíra Pastora, bytem Dobrá 142 za cenu 50 Kč/m2.

Ve všech případech obce Dobrá uhradí poplatky spojené s vkladem do ka-
tastru nemovitostí a rovněž uhradí poplatky za daň z prodeje nemovitosti.

11.2. p o v ě ř u j e
místostarostku přípravou kupních smluv a starostu podpisem těchto smluv

12. Prodej 95 m2 pozemku parc. č. 222/11 k.ú. Dobrá
12.1. s ch v a l u j e
prodej části pozemku parc. č. 222/11 k.ú. Dobrá o výměře 95 m2 v majetku

obce Dobrá paní Hromjákové Juditě, bytem Dobrá 128 za cenu 120 Kč/m2

12.2. p o v ě ř u j e
místostarostku přípravou kupní smlouvy a starostu podpisem této smlouvy

13. Směna pozemků
13.1. s ch v a l u j e
směnu 62 m2 pozemku parc. č. 1201/5 k.ú. Dobrá v majetku Oty a Marie Bor-

ských, bytem Dobrá 660 za 62 m2 pozemku parc. č. 1201/6 k.ú. Dobrá v majet-
ku obce Dobrá

13.2. p o v ě ř u j e
místostarostku přípravou smluv o směně a starostu podpisem těchto smluv.

14. Darování pozemků parc. č. 1392/1 a 81/5 k.ú. Dobrá
14.1. s ch v a l u j e
darování pozemků parc. č. 1392/1 k.ú. Dobrá o výměře 73 m2 a pozemku parc

č. 81/5 k.ú. Dobrá o výměře 31 m2, oba v majetku obce Dobrá, panu Vladimíru
Machalovi, bytem Dobrá 375

14.2. p o v ě ř u j e
místostarostku přípravou darovacích smluv a starostu podpisem těchto smluv.

15 a) Koupě pozemku parc. č. 446/4 k.ú. Dobrá
15.a) 1. s ch v a l u j e
koupi pozemku parc. č. 446/4 k.ú. Dobrá o výměře 14 m2 z majetku pana Sta-

nislava Horáka, bytem Dobrá 859 do majetku obce Dobrá za cenu 1 Kč za celý
pozemek 

15.a) 2. p o v ě ř u j e
místostarostku přípravou kupní smlouvy a starostu podpisem této smlouvy

15 b) Záměr směny pozemků a záměr prodeje pozemků
15.b) 1. n e s ch v a l u j e
záměr směny 278 m2 pozemku parc. č. 2290/2 k.ú. Dobrá v majetku ideální 1/2
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pana Sošky Antonína, bytem Dobrá 191 a ideální 1/2 fa FM TOPAS s. r. o., Pio-
nýrů 1757, F–M za 278 m2 pozemku parc. č. 2/2 k.ú. Dobrá v majetku obce
Dobrá

15.b) 2. s ch v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 6/11 k.ú. Dobrá o výměře 7 m2, který vznikl

dělením pozemku parc. č. 6/8 k.ú. Dobrá o výměře 9 m2.
15.b) 3. p o v ě ř u j e
místostarostku zveřejnit výše uvedený záměr v souladu se zákonem o obcích.

U S N E S E N Í
ze 17. jednání zastupitelstva obce Dobrá konaného dne 27. 6. 2005

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení:
Radim Bürger (KSČM), Ing. Jiří Carbol (KDU–ČSL)
1.2. u r č u j e ověřovatele zápisu:
Ing. Tomáš Chýlek ( SNK — Občané pro občany),Ladislav Žurek (KSČM)

2. Projednání způsobu dofinancování rekonstrukce mostu přes řeku Morávku
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. s ch v a l u j e
finanční částku z rozpočtu obce Dobrá na rok 2005 na opravu mostu přes

řeku Morávku ve výši 200 000 Kč. 
Vladimír Bonk, starosta obce

DùTSK¯ DEN V MATE¤SKÉ ·KOLCE 
Dne 24. 6. 2005 se na zahradě u mateřské

školy konal „Dětský den“, jako oslava našich
nejmenších k 700. výročí založení naší obce
Dobrá.

Pro děti byly připraveny soutěže jako prolé-
zání pytlem, házení kroužků na cíle, lovení ry-
biček či hod do tlamy šaškovi. Svou přesnost
si děti prověřily střelbou ze vzduchovky na cíl.
Tato činnost je ze všech nejoblíbenější — děti
vydržely stát i dlouhou řadu, jen aby si mohly
zastřílet. Pan Němec, který tuto činnost
s dětmi praktikuje každým rokem měl s dětmi
trpělivost až do samého konce. Dalším zážit-
kem byla jízda na malých ponících či skákáni
ve velké nafukovací žábě, ze které měly děti
nesmírnou radost.

Hladem a žízní nikdo netrpěl, protože děti
dostaly párek k opékání a limonádu. Ve stán-
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ku jim mohli rodiče koupit koláče a různé sladkosti. Nezapomnělo se ani na ob-
čerstvení pro rodiče.

Chceme poděkovat sponzorům panu Hlisnikovskému, paní Polákové a paní
Romanidisové a zároveň hasičům, kteří přichystali na zahradě mateřské školky
lavičky. Dále patří poděkování těm rodičům, kteří pomáhali s organizací „Dět-
ského dne“ — paní Alexové, paní Rojíčkové, paní Šigutové, panu Karáskovi,
panu Romanidisovi, panu Jarčíkovi a panu Šnajdrovi.

Doufáme, že všem přítomným se u nás na školní zahradě líbilo a měli pří-
jemné zážitky.

Ludmila Hrstková a Alena Gorgolová, učitelky MŠ Dobrá

ST¤ÍPKY Z V¯ROâNÍ ZPRÁVY Z· DOBRÁ

ZÍSKALI JSME TITUL EKOŠKOLA ROKU 2005
Je již tradicí, že se snažíme u dětí prohloubit vztah k přírodě a pěstovat u nich

takové návyky, které by vedly k ochraně životního prostředí, k ochraně zdraví
a porozumění souvislostem mezi činností lidí a stavem přírodního a životního
prostředí. Na škole probíhá celá řada aktivit a projektů, které tento záměr pod-
porují, ikdyž ne vždy se nám tyto aktivity vyplácejí. To jste mohli zaznamenat
při průběhu Dne Země, kdy žáci uklízeli břehy řeky Morávky.

V závěru roku jsme se přihlásili do projektu ekologického sdružení TEREZA
a získali jsme titul Ekoškola 2005. Slavnostního předání diplomu s podpisy
ministryně školství Buzkové a ministra životního prostředí Ambrozka v Praze se
zúčastnila paní učitelka Lysková se dvěma žákyněmi 8. ročníku.

PROJEKT OBČAN V SEDMÉM ROCE
V letošním školním roce pracovalo na Projektu Občan 5 třídních kolektivů

(6. B, 7. A, 7. C, 8. B, 8. D). Již od října 2004 žáci pracovali na shromažďování ma-
teriálů, seznamovali se s legislativou , prováděli průzkumy a vyhodnocovali je,
komunikovali s představiteli úřadů a dalších institucí, organizovali si besedy.
Svá zjištění esteticky a výtvarně zpracovali na čtyřdílných portfoliích.

Výsledky své práce představili veřejně na školní prezentaci a 4 kolektivy se zú-
častnily regionálního slyšení ve Frýdku–Místku, které zaštítila náměstkyně hejt-
mana Moravskoslezského kraje Wenigerová. Kolektivy 6. B a 7. A pak 17. června
prezentovaly své projekty v Praze na Mezinárodní škole při celostátním slyšení.

SETKÁVÁNÍ S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY
Zápis do 1. ročníku proběhl 3. února 2005. Do prvních tříd v příštím roce na-

stoupí 37 prvňáčků. Paní učitelky si pro ně na jarní měsíce zvolily program „Me-
toda dobrého startu", který je motivoval k tomu, aby se škola pro ně stala nejen
zdrojem poznání, ale také hrou a zábavou. Žáčci se setkávali jednou za 14 dnů
v prostředí školy, navazovali vzájemné kontakty, zvykali si na kolektiv. Pomocí
písniček, her a vhodných mluvních cvičení si rozvíjeli řeč, napravovali případ-
né nedostatky, uvolňovali ruku.

Doufáme, že nadšení, které jsme mohli vidět ve tvářích malých školáčků, jim
vydrží také v „opravdové škole“.
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KAM VEDOU CESTY NAŠICH „DEVÁŤÁKŮ"?
V 9. třídách bylo v letošních roce celkem 95 žáků. Všichni žáci podali jednu

přihlášku ke studiu na střední škole nebo do učebního oboru středních odbor-
ných učilišť. Většina žáků byla přijata v prvním kole přijímacího řízení, do dru-
hého kola byli zařazeni 4 žáci. O umístění přijatých žáků vypovídá následující
tabulka: 

Škola Počet
Gymnázium 10 žáků
Střední průmyslová škola 13 žáků
Střední zdravotnická škola 1 žákyně
Střední zemědělská škola 1 žákyně
Obchodní akademie 5 žáků
Střední odborné školy 9 žáků
Hotelová a podnikatelská škola 7 žáků
Střední umělecká škola 1 žák
SOU 4leté obory 21 žáků
SOU 3leté obory 26 žáků
Střední pedagogická škola 1 žák
Celkem 95 žáků

Ke studiu na 6letá gymnázia se hlásilo celkem 22 žáků, přijato bylo 13 žáků.
Mgr. Eva Nováková, Mgr. Radka Otipková

Z TVORBY NA·ICH ÎÁKÒ…
Svoboda myšlení (úvaha)

Co to vlastně znamená „svoboda myšlení" ? Svoboda, to slovo zní tak známě
a přitom tak tajemně. Vlastně je to obrovská výhoda, které si musíme vážit
a vnímat ji. Můžeme myslet na co chceme, ale nikdo neví, co nás napadá, co se
nám honí hlavou.

Kdo nebo co jsou ty myšlenky? Ha, to je velmi složitá otázka. Nedají se přes-
ně definovat, ale přece je dobře zná každý človíček, ať už je malý chlapeček či
léty ostřílená babička. Já je vnímám jako velice krásnou věc, někdy jako nepo-
sedné „rarachy“, jindy zase jako louku plnou barevných květů. Nedá se přesně
určit jejich tvar a vůně, ale přesto jsou mi důvěrně známé. Prostě mé!

Častokrát přemýšlím o světě. Proč se lidé schovávají pod maskou? Proč jsou
lidé falešní a za sladkými slovíčky se schovávají jedovatí hadi. Podlí a zlí! Ovšem
i takoví lidé patří tomuto pozemskému světu. Škoda, že svět není pohádka.
Dobro by zvítězilo nad zlem. Krásný princ by se pro lásku k spanilé dívce utkal
se zlým drakem. Svým mečem ostrým jako břitva by udělal šup, šup. Drak by
mrtev padl na zem. Hurá! Co myslíte? Já si myslím, že by byl svět moc jedno-
tvárně černobílý.

Proč po noci přichází den a s ní možná pan Andersen? Každý den by měl být
pro nás krásný, i když třeba z nebe padají krůpěje slaných slz. Především by-
chom se měli držet starého, ale pravdivého pořekadla: „Co můžeš udělat dnes,
neodkládej na zítřek!“ Den se pak pomaloučku chýlí ke konci, lehce se pak po-
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tichoučku snese noc. Nám se zavřou víčka a zdají se nám různě barevné i různě
vonící sny. Ale vždyť i ve snech myslíme. 

Naše myšlenky jsou volné jako ptáci, kteří prolétávají říši snů. Sice neznám
odpověď, ale jedna věc je jistá, kdyby nebyla noc, nemohli bychom načerpat
síly do nového dne. Tak už to na světě prostě chodí!

Proč je pro nás těžké někoho potěšit? Asi proto, že nedokážeme odhodit svou
pýchu. Možná proto, že se nechceme ponížit. Ve skutečnosti je to velmi snadné. 

Je těžké se na někoho upřímně usmát? I to dokáže potěšit, zahřát u srdce.
A co vy, jaké jsou Vaše myšlenky? Kde se Vám toulají Vaše ovečky?

Barbora Vláčilová, žákyně 9.D

MÍSTNÍ KNIHOVNA DOBRÁ 
upozorňuje čtenáře, že 25. 7.—29. 7. 2005 bude knihovna uzavřena z důvodu
malování.

Půjčovní doba o prázdninách:
Pondělí zavřeno
Úterý 9—11, 12—17,30 hod.
Středa zavřeno
Čtvrtek 9—11, 12—17,30 hod.
Pátek zavřeno
Knihovna upozorňuje, že knihy vypůjčené v červnu můžete vrátit až první

týden v září. 

ZMùNA ORDINAâNÍCH HODIN O PRÁZDNINÁCH
DS Dobrá, MUDr. Iva Kučerová 

Pondělí 07.30—09.00
Úterý 07.30—09.00
Středa 14.30—16.00
Čtvrtek 07.30—09.00
Pátek 07.30—09.00 
Poradna pro kojence bude:
12.30—14.00 hodin ve dnech 26. 7., 2. 8., 9. 8. 2005

KLUB SENIORÒ ZVE
Vážení spoluobčané — senioři, zveme vás mezi nás. 
Klub seniorů je stále činný. Naše aktivity jsou všestranné, jako jsou návštěvy

divadla, zájezdy, přátelská posezení, vycházky do přírody apod. Tak se dá ales-
poň občas zapomenout na všechny bolístky, něco uvidět, pobavit se.

Přijďte na kteroukoli akci dle programu — těšíme se na vás.
Výbor Klubu Seniorů

Plán akcí Klubu seniorů na III. čtvrtletí 2005
17. 8. — odjezd vlakem 7.14 hod. z Dobré na Štramberk, prohlídka Štramberku

a okolí
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07. 9. — sraz v 15.00 hodin v Cyklobaru — přátelské posezení, kde se zároveň
bude vybírat na Kamenité

21. 9. — odjezd autobusem z Dobré–střed v 10.10 hodin na Vyšní Lhoty–Kame-
nité, kde bude posezení s programem a pohoštěním za 40 Kč

Divadlo o prázdninách není, další bude oznámeno ve Zpravodaji.

NÁBOR ÎÁKÒ DO FOTBALOVÉHO ODDÍLU TJ SOKOL DOBRÁ
Chlapci! Vy, kteří jste ročník narození mezi lety 1991—1996 a máte zájem

o fotbal, neváhejte a přijďte mezi nás.
Kdy?   Pondûlí 1. srpna 2005
Kde?   Hřiště TJ Sokol Dobrá u nádraží ČD 
V kolik?   16.00 hodin
V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností zavolejte na níže
uvedená telefonní čísla: Kamil Klimunda 605068878

Roman Papřok 724617292
Břetislav Vláčil 724617538

JUDO           DOBRÁ
NOVINKY tel: 605513429, e–mail:judoskpova@tiscali.cz,
www.judoskpfmunas.cz

Již druhý mistrovský titul Nikole Kesové z Dobré.
TITUL MISTRYNĚ ČR V KATEGORII DOROSTENEK vybojovala na turnaji

v Jičíně Nikola Kesová z Dobré. Stále ještě starší žákyně, mezi svými o dva roky
staršími soupeřkami šířila zděšení, když všechny zápasy na cestě k titulu ukon-
čila ve velmi krátké době před časovým limitem. Svým výkonem určitě zaujala
reprezentační trenéry a dala jasný signál svého zájmu o místo ve státní repre-
zentaci. 

Bronzová medaile ze stejného mistrovství patří Monice Foltysové, která po-
dala kvalitní výkon a podlehla pouze pozdější vítězce. Obě medailistky se zú-
častnily v barvách České reprezentace turnaje světového poháru kategorie „A“,
který se konal rovněž v Jičíně za účasti čtyř stovek nejlepších judistů a judistek
dorostenecké kategorie z třiceti států světa, kde sbírali zkušenosti a měli mož-
nost na místě porovnat výkonnost českého a světového juda. Na mistrovství ČR
se nedařilo dvojnásobné mistryni republiky z minulých let Kateřině Malchár-
kové, která soutěž nezvládla především po psychické stránce pod tlakem přijí-
macích zkoušek na střední školu. 

Bronz z MČR juniorek přivezla Lucie Blehová, která patří k trvalým oporám
klubu ve váhové kategorii do 78 kg.

Jóga a sebeobrana pro zájemce z Dobré a okolí proběhla v měsíci červnu na
výcvikové základně ve Skalici–Kamenci pod vedením Marie Křupalové a Pavly
Pröllové. Další kurzy proběhnou po prázdninách.

PO PRÁZDNINÁCH ZAHUJEME NOVÝM NÁBOREM ZEJMÉNA DĚTÍ
Z 1. AŽ 5. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, informace na tel.č. 605513429, 605513443.
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Slovo trenérky: Mimořádná úspěšnost našich mladých judistů a judistek na
republikové úrovni vzbuzuje vzrůstající zájem o činnost oddílu, což se projevu-
je především zvýšeným náborem zejména z řad předškolních dětí a žáků prv-
ního stupně ZŠ. Přeplněná tělocvična a velké věkové rozpětí cvičících nás nutí
k zamyšlení nad dalšími perspektivami a způsobem vedení oddílu směrem
k dalšímu zkvalitnění přípravy jak nováčků a celé široké základny, tak závodní-
ho týmu tvořeného těmi nejlepšími. Především další příprava medailistů z MČR
sebou ponese zvýšené nároky na individuelní trénink, účast na kvalitních sou-
středěních a soutěžích, včetně zahraničních, minimálně v příhraničních oblas-
tech Polska a Slovenska. Ve snaze o zdokonalení naší práce chceme nabídnout
vedení základní školy program těsnější spolupráce, který povede k oboustran-
nému prospěchu v oblasti rozvoje fyzické zdatnosti a pohybové dovednosti
žáků. Ve vztahu k našim členům budeme důrazněji vyžadovat zodpovědný pří-
stup k plnění školních povinností, kde v současné době shledáváme určité re-
zervy. Máme velké plány a do budoucna počítáme s výraznější podporou v ob-
lasti sponzorských aktivit a rozpočtu obce i kraje. Přirozeně počítáme s tím, že
tyto aktivity půjdou ruku v ruce s prezentovanými výsledky našich sportovců.
V současné době chci poděkovat zastupitelům obce, kteří v letošním roce
schválili pro judo dotaci ve výši, která dává dobrý základ pro další perspektivní
růst spolupráce obce a klubu. Poděkování patří rovněž panu Horákovi za fi-
nanční příspěvek, kterým podpořil zakoupení mikrobusu. 

Rádi přivítáme zájem podnikatelských subjektů v obci, který povede k těsněj-
ší spolupráci.

Sbûrné suroviny v Dobré u nádraÏí âD 
oznamují, že v srpnu z důvodu dovolené bude otevřeno:
Pátek 10—16 hodin
Sobota 9—12 hodin

Restaurace Obecník
Zve k příjemnému posezení s velkým výběrem jídel a specialit ze zvěřiny.

Možnost pořádání různých oslav.
Otevřeno denně od 10.00 do 22.00 hodin.

Příjemný personál se těší na vaši návštěvu.

âERVENEC A SRPEN V ZAHRADù
❀ Suché květiny sušíme v létě pro zimní využití. Smil listenatý stříháme krát-

ce před rozvitím poupat. Listy sdrhneme, utvoříme malé svazečky a pověsíme
k sušení za stinky, květem dolů, za osluněným oknem. Smilek sklízíme, jakmile
se počnou otevírat květy. Slaměnku křídlatou musíme řezat před rozkvětem,
aby žluté, při sušení černající středy květů nebyly viditelné. Ve stejném stavu
stříháme také suchokvět roční. Stonky limonky (statice) a štateru latnatého stří-
háme v době květu a sušíme svázané ve stínu. Okrasné traviny stříháme po
odkvětu a sušíme vzpřímeně, pomalu ve stínu.
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❀ Staré cibuloviny vyjmeme, jakmile zežloutne listí, oddělíme brutové cibul-
ky a velké cibule ihned znovu zasadíme. Zem předtím občerstvíme komposto-
vou zeminou.

❀ Letničky v zahradě musíme ještě jednou pohnojit. Kvetou potom až do
podzimu, tvorbu semen musíme samozřejmě potlačit. Tam, kde doba květu
nyní končí, je prospěšný hluboký řez krátce po odkvětu. Hledík, iberka, lobelka,
lobulárie, kosmatec, vitálka a další vyraší znovu a kvetou ještě jednou, což vy-
žaduje trochu péče. Pro boj proti škůdcům na kvetoucích rostlinách se hodí
pouze prostředky neškodné včelám.

❀ Lámání větví lze zabránit tím, že slabší větve s bohatou úrodou podepřeme.
Aby se neodřely, převlékneme podpěry gumovou nebo plastikovou hadičkou.
Nalomené větve opět srostou, pokud ještě čerstvé poraněné plochy přitiskne-
me k sobě, pevně ovážeme a potřeme Santarem nebo Kambilan balzámem.

❀ Padané ovoce sbíráme pokud možno denně. Co nemůžeme zhodnotit,
nejlépe hluboko zakopeme. Tam, kde máme k dispozici biokompostér, může-
me v něm odpadky zkompostovat.

❀ Petržel pro zimní a jarní potřebu vysejeme do květinového truhlíku nebo
většího květináče do výsevné zeminy. K tomu se hodí hladká petrželka. Nejpr-
ve ponecháme zaseté nádoby pod širým nebem. Sucho a mráz připraví cibulky
k dalšímu růstu. Velké baly můžeme později rozdělit.

KINO RA·KOVICE
Cena: 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Změna vyhrazena. Přejeme
hezký filmový zážitek.

SOBOTA 6. 8. HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU v 17.30 h, 142 min., příst.
Třetí díl veleúspěšné knížky, který je plný napínavých situací a zároveň je po-
hádkou, kterou milují děti na celém světě. Jistě se rádi přijdete podívat — vždyť
na širokoúhlém plátně je to nádhera. Film je v českém znění.

SOBOTA 13. 8. SLEČNA DRSŇÁK 2: JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ v 17.30 h, 116 min., příst.
od 12 let
Pokračování úspěšného filmu Slečna drsňák, v hl. roli Sandra Bullocková, která
musí tentokrát opustit profesi agentky a přijmout úkol reprezentovat svůj úřad
v médiích — stává se z ní na čas netýkavá samolibá manekýna až do doby, kdy
ji unesou kamarádku…

SOBOTA 20. 8. CONSTANTINE v 17.30 hod., 121 min., příst. od 12 let
Akční horor USA, AUSTRÁLIE a SRN. John Constantine je vyděděnec, který vidí
démony a který se věnuje jejich vymítání. Ví totiž, že Bůh a Satan uzavřeli sázku
o lidstvo a že právě tato sázka udržuje svět v křehké rovnováze. Na své si přijdou
milovníci akčních scén.

SOBOTA 27. 8. PÁD TŘETÍ ŘÍŠE v 17.30 hod., 150 min., příst. od 12 let
Válečný velkofilm v širokoúhlém provedení vznikl na základě knihy osobní se-
kretářky A. Hitlera Traudl Jungové. Poutavé líčení konce války, kdy všichni Hit-
lerovi příznivci již pociťovali nenávratný konec. Stranicé špičky jsou odsunuty
do bezpečí, Hitler se žení s Evou Braunovou a diktuje sekretářce svou poslední
vůli… Tento snímek přilákal do kin již víc než 6 miliónů návštěvníků. 
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Jedinou kamennou stavbou byl v uvedeném období kolem roku 1680 špi-
tál–chudobinec postavený vrchností v roce 1640 (zbořený na jaře 1963); na ob-
rázku je napravo od středu, s komínem a zahrádkou. V těsné blízkosti byl dře-
věný plot ohrazující kostelní pozemek s dřevěným kostelem se zvonicí, farou
(na odvrácené straně), hřbitovem a márnicí (při vstupu). Ke kostelu patřila
škola (zcela napravo). Dole je volenství, tj. volný grunt Ondřeje Barana (dnes
stojí na tom místě knihovna) a pokračuje podél cesty grunt Ondry Pánka (dnes
lékárna) a Jury Trtka (zdravotní středisko). Cesta vedla až do roku 1786 poněkud
severněji než je tomu dnes, přibližně po ose „starý národní výbor“—výčep res-
taurace Obecník—parkoviště—pobočka spořitelny—lékárna—ordinace léka-
ře—bistro pana Klimka a dále již ve stopě dnešní silnice (její průběh je přibliž-
ně na přímce spojující povoz nalevo s pasáčkem na pravé straně kresby — vede
přes nejstarší hřbitov). Po pravé straně cesty je zmíněný špitál (dnes jsou na
tom místě pomníky padlým). Cesta do Vojkovic a Těšína vede vlevo, cesta do

Dobrá, střed obce s okolím kostela,
pohled k jihu. — Rekonstrukce pro
dobu kolem roku 1680 z míst,
kde plynový transformátor.
(Kresba: autor.)

Procházka prastarou Dobrou Zemicí
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Nošovic a podél řeky do hor vlevo uprostřed (za farou). Rekonstrukce je zhoto-
vená podle nejstarších map, pozemkových knih a vizitačních zpráv. Jak to vypa-
dalo v Dobré, si můžeme udělat představu podle urbáře, soupisu poddanských
povinností vůči vrchnosti. Poslední je z roku 1664, tedy přibližně z téže doby,
jako náš obrázek.

Tady je výňatek z malinko pozměněného znění urbáře týkající se naší Dobré:

V Dobré Zemici (tak se Dobrá tehdy jmenovala) je fojtem Jakub, volný (tj. ne-
musel robotovat na panském). Odvádí o sv. Jiří a o svatém Václavu 24 grošů. Je
povinen bývat při robotnících na panském, vybírat od nich platy a berně a jet
(kdykoliv se mu poručí) každoročně pro jednu fůru vína. Musí chovat psa a při
jarmarcích (týdenních trzích ve městě) musí na zámku ozbrojen hlásat, tedy
s dobrou šavlí a ručnicí konat stráž.  Na druhém volném gruntě (volenství) sedí
Jura Pastorek. Na poddanských gruntech hospodaří a robotou je povinno 18
sedláků, 2 mlynáři s rolemi, 9 zahradníků, 4 chalupníci s rolemi, 12 chalup-
níků bez rolí. Ti jsou povinni robotovat na panském a při dvoru frýdeckém –
sedláci s potahy (koni, vozy, nářadím), kdy a kde se jim poručí; také trámy
k pile, jak se jim rozkáže, přivézt. Kdyby nepřivezli, ať zaplatí každý 18 grošů.
Taky po štuce plátna (= asi 23 m) ročně mají příst a utkat. Zahradníci pěšky,
tedy bez potahu, pouze s vlastními nástroji (motykami, vidlemi, kosami) jsou
povinni robotovat a odvádět 1/17 z mlatu a půl štuce příst. Hofeři (nájemníci,
komorníci), majíce nic, než své rodiny a živící se prací u sedláků a zahradníků,
při mlýnech, pile a jinde, jsou povinni při frýdeckém dvoře plevat a okolo pře-
diva dělat. Na řezače musí ročně každý dát 9 grošů. Z roboty se vyplatí robotný
— pakliže se tomu povolí — 2 rýnskýma ročně, což z Dobré Zemice vynáší
ročně 10 rýnských. (Z roboty se vyplácelo podle toho 5 robotných ročně ).

Ve vsi je dřevěný kostel ode dávna postavený a při něm špitál na návsi pro
dvanáct osob založený. Na mlýnském náhonu nedaleko řeky jsou tři mlýny
poddanské, prostřední, řečený „panský“, má pilu, ku kteréž trámy sedláci
z dědin tak mnoho co je potřebí vozí a mlynář Baran je povinen jej zdarma
spravovat. V té pile mimo panskou a všelijakou hospodářskou potřebu odpro-
dávají se desky, odkorky, trámy, které se tu řežou, což vynáší vrchnosti okolo 130
rýnských. U dolního mlýna, který patří k volenství, je olejovna, z níž se platí
vrchnosti 1 rýnský a lněného oleje 4 kvarty (2,8 litru). Obec dobrozemská užívá
pastviska na Hurkách od lesa nošovského až po cestu vojkovickou a kus louky
panské při potoku Jabloňovým u vsi Pazderny a s ní sousedící louky obecní,
také z louky pod rybníčkem (za hospodou u Pantlíka až k potoku směrem na
Pazdernu). Také z pastvisek na Předevsí na straně k městu (kde je dnes Motor
Lučina), se platí a také ze skotně (za potokem po levé straně bývalé cesty k Paz-
derně). Z těchto pastvisek platí obec ročně 4 rýnské a 6 grošů. Kdo pase doby-
tek hovězí v panském lese, je povinen zaplatit vrchnosti 4 groše ročně. Dále
mají poddaní ze vsi při lese dobrozemském a vojkovickém svoje louky.

Do rybníčku nad vsí (bývalá cesta směrem na Pazdernu po levé straně na po-
toce) se sadí 15 kop kaprů na tření ročně. Příkopem u řeky se vede voda na
mlýny a pilu z řeky Morávky. Voda se hájí pro vrchnost. V řece a strouze jsou
pstruzi, mřenky a jiné ryby. U vsi je les Bahno, který sahá od rybníka „Labuť“ na
Panských Nových Dvorech a táhne se do Bruzovic, Dobré, až k polím a loukám
pazderovským. Jsou v něm lípy, jedle a smrčiny.



Z MINULOSTI NA·Í OBCE
Trocha poučeného i zábavného čtení o naší obci a okolí ze starých novin.

Počátky telefonu. (Fejeton v novinách). Řady nových telegrafních tyčí stojí
podél všech, k nám vedoucích silnic, jako kozáci kolem ruské hranice a každá
má nahoře dvě řady bělostných kalíšků, jako lilie květů. Staví je Pražáci, a tak na
dotaz odvětí oslovený v nejčistším pražském dialektu — „to je ten novej telefón,
skrz kterej se může mluvit“.

Teď už nedám c. k. poště ani krejcaru za známky vydělat. Jako každý pokroči-
lejší občan, dám si spojit telefonicky svůj byt s ústřední stanicí a místo obtížné-
ho a zdlouhavého psaní budu mým známým a přátelům telefonovat. A novo-
roční přání? Nač utrácet, budu přece blahopřát po telefonu. V hotelu u pana
Löwenrose je již telefonický aparát upevněn a ty ostatní hostince se prý spojí
ještě letos.

Jaká to bude výhoda pro pány řemeslníky. Navštívíme-li někoho, tu obyčejně
se nám řekne, že právě odešel na sklenku piva. Paní mistrová úslužně pošle buď
úředníka jej hledat, někdy podaří se mu jej najíti, ale ne vždy, a tak musí učed-
ník obcházet hospody jednu po druhé. Nyní paní mistrová vyřídí vše po telefo-
nu — kdo hledá, najde. A což teprv, až začnou páni mistři a páni obchodníci se
navzájem ujednávat o zboží a peníze! To bude vyzvánění!

Má však to telefonování i stinné stránky. Nebudou se hledat jen známí, přáte-
lé, zákazníci, milenci, obchodníci a řemeslníci, ale — manželky mé drahé 1/2 po
hostincích a lokálech. A tož to nevím, bude-li vlastně o ten přístroj doma vůbec
zájem. (Opavský týdeník 1889.)

Jak to v Dobré vypadá. (Fejeton v novinách). Ve svatodušní svátky 20. května
1891 přijel jsem do Dobré. Jdu z nádraží přímo do kostela, neboť právě byly
ranní služby Boží. Byl jsem opravdu překvapen krásnou hudbou a zpěvem. Po
mši vyšed ven, vidím naproti krásnou budovu s nápisem »Schule«. Ptám se ně-
kolika lidí přicházejících — proč tady je ten nápis německý, je to snad němec-
ká škola? „Ale katať tež tam, to je moravská škola. Mi se ale zdá, že se tam hodně
poněmčuje. Můj synek též chodí do té školy a už umí trochu švydrykať,“ odpo-
vídá mi jeden z nich, totiž, že umí už pár slov německých.

Jdu dále a přijdu k hospodě s nápisem »Obecní hospoda. Gemeinde Gast-
haus«. Vejdu a pozdravím: „Dobrý den.“ — „Schön willkommen,“ (pěkně vítám)
odpoví mi hostinský, „bitte nur weiter spazieren“ (jen prosím dále). Poznal jsem
hned, že je to žid na té obecní hospodě v Dobré. Žádal jsem tedy nějaké české
noviny, ale marně, krom „tetky Silesie“ neměl žádných jiných.

Tu naráz slyším jakési třískání na buben. Ohlédnu se a vidím člověka jako
blázna po vesnici utíkati a na ten buben třískati; za chvilku za ním žene se jiný
— prý pastucha — s trumpetou a kříčí: „feuer!“ Tu teprv poznal jsem, oč se
jedná, ale nebýt toho „feuer!“, žádnému by nenapadlo, že to třískání a troubení
je proti ohni. Dobrá nemá totiž ještě hasičů, ač má asi 2000 obyvatel. Naštěstí
bylo hned po ohni, neboť domácí jej udusili sami. Jdu dále vesnicí a zase najdu
hospodu, tuto s nápisem »Erzherzoglicher Gast– und Einkehrhaus« (arcivévod-
ský a zájezdní hostinec — později Oráč). Vkročím — zase to libozvučné „Gut-
morn“ bylo mi uvítáním. Žádal jsem noviny, hostinský přinesl opět »Silesii«, že
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prý v Dobré „po česku žaden nic nečita, páni učitelé čitaju »Silesiju« a pánové
z bahnhofu (nádraží) neumějí po moravsky“. Byl čas k nádraží; přijdu tam, tam
jinak lístek nedostaneš, jen požádáš-li německy; vždyť je to dráha Severní a u té
marně bys hledal rovnoprávnosti.

Takové jsou poměry v Dobré, v té české obci Dobré, kde roku 1880 (letos
nevím kolik) přihlásilo se k německé řeči obcovací jen 27 lidí, k polské 10
a k české 1789! Za každým krokem páchne to tam germanizací, našemu lidu
všude vnucuje se němčina a lid ten koná v té pochybné vzdělanosti pokroky
znamenité, neboť ač vesnice tak veliká, ani hasičského spolku ještě nemá, na
veřejných místech ani novin českých, obecní hospoda je v rukou židovských.
Náhodou sešel jsem se tam se známým panem K. z H. L. a za hovoru doslechl
jsem se, že v okolí má býti brzy tábor lidu. Je pro to skutečně nejvyšší čas, aby
naši páni poslanci, jakož jest jejich povinností, věnovali této krajině největší
svou pozornost, nemá-li lid utonouti v systematické germanizaci. (Opavský tý-
deník 1891.)

Jak vypadají ty české osady na Frýdecku. V Dobré, ryze to české obci, jest na
škole nápis „Schule“ — aby prý do ní děti trefily, dí radní. Uprostřed obce se
cesty rozdělují a tam vidíme ukazovák s nápisem: „Vonhirt nach Nošchovitz 1/4
štůnde“. Pro koho ten nápis silniční výbor pořídil? Na stanici od jména stanice
až po „Hier“ pouze německé. „A po Němcích, vyjma sem tam toho potulného
žida polského, ani památky. A slavné zastupitelstvo Dobré to trpí, ono mlčky
nechává se urážet a po řeči mateřské šlapat nohami.“ (Opavský týdeník 1892.)

Sedm znamení spořádané vesnice. 1. Dobrá hnojiště s jámy pro hnujůvku,
která se na náves nevypouští, 2. zdravé studny a vodovody, 3. dobré a čisté sil-
nice, 4. úhledná a praktická škola, 5. pojištění proti ohni, 6. květiny za okny, 7.
láska k národním písním a mravná mládež.

Za sto let bude se vše dělat z papíru, i šaty budou papírové. Vymizne móda,
krejčovství, postačí klih. Takové šaty budou prospívati vývinu tělesnému, takže
žena a muž budou stejně silni. Lidí plešatých nebude, neboť v papírových klo-
boucích nemohou se zahnízditi bakterie, které vypadávání vlasů zaviňují. (1897)

Frýdečtí cyklisté si myslí, že jsou veřejné cesty jenom pro ně. Jezdí 3—4 vedle
sebe a zaberou celou cestu. V neděli ubíralo se pět občanů cestou, když tu za
nimi žene se řada „Radfahrerů“. Čtyři chodci uskočili, pátý byl ale k zemi pora-
žen. Že jezdec také spadl, byl si vinen sám a divnou byla jeho smělost, s níž
žádal záplatu na roztržený šat. (1897)

Potíže s bicyklisty. V neděli 27. května šlo od Dobré k Frýdku několik žen
s těžkými nůšemi na zádech po chodníku císařské silnice, jenž je oškvarami
sypán. Nenadále objeví se před nimi na kole žena hřbitovního hlídače a než
mohli jí uhnout, rozkřikla se, že chodník je zřízen pro bicyklisty, kteří na to musí
platit. Přitom nic neplatí, kolečkáři si myslí, že cesta je jejich. Cyklista má třeba
ještě s sebou psa, který často cestami po polích se potuluje a lidi obtěžuje,
zvláště časně ráno do Lipiny se ubírající dělníky. A což malé dítky, když potkají
takové ohromné psisko! Často bylo již slyšet ustrašený dětský křik, když takovou
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obludu naráz před sebou uzřely. Psy chovati pro parádu by mělo být zakázá-
no. Zejména náš venkov trpí takovými choutkami různých přivandrovalých Ně-
mečků. Všecky mocnosti jsou na jejich straně. (Květen 1900.)

Hlemýždí pošta. Doporučený dopis podaný v Praze 31. prosince 1902 před 6.
hodinou večerní došel do Těšína až 2. ledna 1903 ráno a adresát ho obdržel až
po 12. hodině polední. Takové zpoždění jest asi jen osudem českým zásilkám,
neboť ze strany německé podobných stesků není. (1903.)

Zajímavo jest pozorovat naše děvčata, když jdou z továrny domů, zvlášť po
muzice. Poskakují cestou jako kozlata, napodobují tanečníky od hlavy k patě.
Velice dobře by se hodily za angusty do cirkusových představení. Lépe by jim
slušelo, kdyby se více staraly o vzdělání, potom by zajisté svobodných děvčat
více ubývalo. V tanci mají úspěch, ale hospodyně nejsou a mravního zušlechtě-
ní jsou daleky. (1902.)

Influenca (chřipka) je nová nemoc, jež se šíří zdejším krajem. V poslední
době se onemocnění rychle množí. Zaviňuje nechuť k jídlu, silné bolení hlavy,
velikou rýmu, zhusta i zimnice se dostavuje. Kdo nemocí tou je postižen, za-
chovej se několik dnů v teple a nemoc brzy odejde.

Proti chřipce se vynalézá lék: zrána a večer třeme si prsa, plíce a chodidla noh
terpentýnovým olejem a provětrávejme pilce (důkladně) světnici. Dostaneme-
li žízeň, pijme čerstvého studeného vína 1—3 plné sklenice za sebou. Za 2—3
dny se pak pacient vyléčí a vyzdraví.

Celé rodiny budou pamatovat influenci. Člověka mrazilo ve hřbetě, tělo sláb-
lo, hlava pobolovala, až to i silného chlapa povalilo. A podivno, že těm, kteří
koňak užívali, nic se nestalo. Také víno se osvědčilo. Koňaku z Francie doveze-
ného se vypilo velké množství. (Těšínské noviny 1890.)

* * *
Jeden anglický dobrodruh putoval z Londýna do Německa a Polska, kde řádi-

la influence, „aby umínil si, že ji na sobě musí zkusiti“. Epidemie přešla Ra-
kousko, Německo, Francii až do Londýna. Tisíce lidé skolila, ale onen Londýňan
ji nedostal. Jel tedy do Berlína i Petrohradu, těše se, že onemocní. Nepodařilo se
mu to však a chystá se za chřipkou do zámoří. (Opavský týdeník 1890.)

Články z minulosti Dobré připravuje Rostislav Vojkovský, kronikář

SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA 
zve všechny zájemce — malé i velké, kteří se chtějí naučit hrát na klavír

nebo zobcové flétny.
Zápis je 1. září 2005 ve školní družině (v přízemí) v Dobré

od 15.30 do 16.30 hod.
Informace získáte na mobilním čísle : 604 821 849
Těší se na Vás učitelka Miriam Dýrrová, dipl. um.
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Prodám 8 ks ručně kované ozdobné mříže,
1 ks rozměr 460 ×80 cm. Vhodné k oplocení.

Tel.č.: 558 641 546 — volat ve večerních hodinách

AUTOŠKOLA JISKRA 
nabízí své služby pro občany Dobré a okolí ve své učebně v Dobré (budova

obecního úřadu),
vždy v úterý a čtvrtek od 14.30 do 16.15 hodin.

Informace na těchto tel.č.: 603 442 920, 608 122 522, 558 627 500.

KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ v budově Obecního úřadu Dobrá
oznamuje, že v době prázdnin bude otevřeno

PÁNSKÉ pondělí 7.00—14.00 hodin
středa 7.00—14.00 hodin 
pátek 9.30—16.00 hodin

DÁMSKÉ úterý 9.30—16.00 hodin
čtvrtek 7.00—13.00 hodin

a to na objednávky, tel. č. 558 641 163

Od 1.8. do 12.8.2005 bude provozovna z důvodu čerpání dovolené
uzavřena.

Zve Andrea Ježová

Jiří Fluksa — MATTYS GROUP
STŘECHY

❖ provádíme opravy, rekonstrukce a výměny střešních krytin ❖
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

TESAŘSKÉ PRÁCE
OBKLADAČSKÉ A DLAŽDIČSKÉ PRÁCE

VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
❖ novostavby, přestavby, obklady, dlažby ❖

ZÁMKOVÉ DLAŽBY
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD

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

www.mattysgroup.cz
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Intaz- int.
spol. s r.o.
Na Sedlácích 147 
739 34 Šenov • Česká republika
Tel.: +420 / 596 828 062
Fax: +420 / 596 828 063

e-mail: intaz@intaz-int.cz • http: www.intaz.cz

Obchodní skupina 4 — nábytek a interiéry                                          
• Atypická výroba nábytku                         
• Vybavení interiérů kanceláří, prodejen
• Výroba kuchyňských linek včetně dodávek spotřebičů značek Baumatic a Monetti 
• Výroba vestavěných  skříní

PŘIJEDEME • ZAMĚŘÍME • NAVRHNEME • VYROBÍME • SMONTUJEME
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STAVEBNINY
PRODEJNA VE STARÉM MĚSTĚ U F–M

Akce měsíce

LEPENKY     
za jedinečné ceny!

PARAFIB A 330 H 15,10 Kč/m2 9,50 Kč/m2

PARARUBIT R 330 H 30,50 Kč/m2 19,30 Kč/m2

PARAIPA H 330 S 35 66,00 Kč/m2 38,20 Kč/m2

PARABIT V 60 S 35 70,30 Kč/m2 39,60 Kč/m2

PARAALBIT Al 35 130,00 Kč/m2 72,20 Kč/m2

Z naší nabídky 
na měsíc červenec vybíráme:
— kontaktní zateplovací systémy 

a polystyren za skvělé ceny

— pytlované směsi KVK (jádrová
omítka, štuk, betonový potěr)
opět za akční ceny

— výprodej střešních oken VELUX

Ceny včetně DPH

Stavíte? Rekonstruujete? U nás nakoupíte za skvělé ceny!

LEKOS, spol. s r. o., Staré Město u F–M, ul. Na Zbytkách

tel.: 558 632 346, mobil: 777 026 238,
e-mail: frydekmistek@lekos.cz, www.lekos.cz

Výrazná sleva
zdících materiálů 
Ytong, Porotherm
z ceníku výrobce!

Chcete vědět více?
Kontaktujte pí Cisovskou
e-mail: cisovska@lekos.cz 
tel: 596 242 099 kl. 27
mobil: 737 238 594
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Přístup na Internet z Vašeho domu 

Máte počítač? Potřebujete stálý přístup k Internetu? Pak jsme tu pro Vás!

24 COCNECTED * (IDS – Internetová datová síť)

Naše společnost nabízí připojení v těchto obcích okresů Frýdek-Místek a Opava *
Horní Datyně, Jakartovice, Malé Heraltice, Šenov, Václavovice, Velké Heraltice

Cílem projektu je zpřístupnění INTERNETU do každé domácnosti i v dalších obcích

———————————————————————————————————————-

NABÍZÍME: rychlost připojení 128/64 Kbs za 367 Kč vč. DPH, 256/64 Kbs za
450 Kč vč. DPH, 512/128 za 750 Kč vč. DPH.

*
Připojení k Internetu vyžaduje následující podmínky: je potřeba složit insta-
lační poplatek ve výši 3335 Kč vč. DPH. Z této částky se zajistí bezdrátové
připojení. Tato nabídka platí do 15. 5. 2005. Naši síť nelze připojit na síť jiné
společnosti, která je již zřízena, a to z důvodu jejího zabezpečení. Naše síť je
bezdrátová. Nenabízíme veřejné IP adresy, ale statické, přidělené DHCP ser-
verem.

*
VÝHODNÁ SLEVA: Při každých 20 registrovaných zákaznících poskytujeme
slevu 10 % z měsíčního paušálu. (Například při 60 registrovaných zákazníků
bude sleva 30%, maximálně 50% při 100 zákaznících a více) V místní síti je
možné hrát např. hryapod. Tato sleva se vztahuje pouze na zákazníky, kteří
s naší společností podepíši smlouvu na jeden rok.

*
Nemáte počítač a chcete přístup k internetu? Nevadí.

Pomůžeme Vám s jeho koupi i instalací.

*
PŘIPOJENÍ: do 14 dnů od podpisu smlouvy a složení instalačního poplatku
REGISTRACE: proveďte na tel. čísle * 608 732 078 do 15. 6. 2005
POZNÁMKA: Po ukončení registrace bude se zájemci sjednána schůzka, při
které bude sepsána smlouva a uhrazen instalační poplatek. Bez zaplacení in-
stalačního poplatku nebude instalace provedena. Po uplynutí data registra-
ce připojíme další zájemce za instalační poplatek 4335 Kč.
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Srdečně Vás zveme do nově otevřeného

CCCCYYYYKKKKLLLLOOOOBBBBAAAARRRRUUUU
v Dobré u Frýdku-Místku

NABÍZÍME:

✔ Příjemné posezení u stylových kamen
✔ Široký výběr kvalitních vín
✔ Velký výběr káv z různých zemí světa
✔ Výběr z velkého množství pizz a palačinek sladkých i slaných
✔ Čepované pivo Radegast, čepovaná Kofola
✔ Možnost pořádání rodinných oslav, školení a večírků
✔ Dokonale zastřešená venkovní terasa
✔ Skvělé ceny
✔ Příjemný personál
✔ Parkovací místo pro kola i automobily zajištěno
✔ Od pondělí do pátku menu za 50 Kč!!

PROVOZNÍ DOBA
PONDĚLÍ—PÁTEK OD 10.00 HOD. DO 23.00 HOD.
SOBOTA, NEDĚLE OD 09.00 HOD. DO 23.00 HOD.
Tel. č.: 777 067 386, 777 240 606

Masérské, rekondiční a regenerační služby
v objektu CYKLOBARU • 739 51 Dobrá, č. p. 957, tel. 603 539 723
Pondělí—pátek 14—18 hod.

Nabízíme kvalifikovanou klasickou masáž, koupele
v hydromasážní vaně s podvodní masáží, baňkování,
komplexní procedury za zvýhodněné ceny, permanentky.

Těšíme se na Vás!

K 15. srpnu 2005 připravujeme otevření provozu solária.



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

Příspěvky do příštího čísla Zpravodaje přijímáme na podatelně OÚ do 1. září 2005.

Vám nabízí své služby

VEŘEJNÝ INTERNET
Inet Club – PC herna

InetClub je forma věrnostního systému pro zákazníky, kteří v naší
provozovně pravidelně navštěvují veřejný internet a PC hernu.

Uvědomujeme si, že v dnešní době je již internet dostupnější např.
v domácnostech, proto chceme našim zákazníkům nabídnout něco více,

než je jim nabídnuto běžnými poskytovateli internetových služeb.
Pokud nás navštěvujete často, chceme Vám, jako formu poděkování,
poskytnout různé — z členství klubu vyplývající výhody, a to formou
levnějších služeb, slev na naše produkty z oblasti výpočetní techniky

či pozici VIP člena klubu!

Počítačové kurzy NPPG
a to zcela zdarma

Národní program počítačové gramotnosti je souborem tří praktických
dvouhodinových kurzů základů práce s počítačem a internetem.

Cílem projektu NPPG je zpřístupnit moderní informační a komunikační
technologie široké veřejnosti. Podpora počítačové gramotnosti

je jednou z priorit Ministerstva informatiky ČR, a proto se rozhodněte
správně a přijďte.

ITC – informační technologické centrum
Dobrá 710 (budova mateřské školy)

tel.: 558 439 955, e–mail: itc–dobra@iszos.cz
www.iszos.cz

Národní program počítačové gramotnosti


