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Zpravodaj

Součástí oslav 700 let první zmínky o Dobré bylo žehnání obecnímu prapo-
ru, které se uskutečnilo při slavnostní mši v neděli 4. září 2005. Na snímku
Miroslava Skarky vykonává svěcení P. Bohumil Vícha za asistence místosta-
rostky Alice Tancerové a starosty Vladimíra Bonka. K vysvěcení praporu byl
do kroniky obce vložen doklad o tomto aktu. Je na něm text tohoto znění:

Dne 4. září 2005 byl slavnostně
požehnán

obecní prapor Obce Dobrá.
P. Bohumil Vícha, farář Otisk razítka

Římskokatolické farnosti Dobrá



ZEPTALI JSME SE ZA VÁS STAROSTY

Pane starosto, kolik žáků nastoupilo 1. září do naší základní školy, kolik
z nich bylo prvňáčků?

Do 22 tříd naší školy nastoupilo 547 žáků, z toho bylo 37 prvňáčků. 

Kolik dětí navštěvuje naší mateřskou školu? 

Mateřskou školu nyní navštěvuje 81 dětí, které jsou ve 3 třídách. 

Kolik procent občanů neuhradilo k 31. srpnu poplatek za odpad? 

Dosud nezaplatilo 10 procent občanů, kteří dluží 109 tisíc Kč. Od září jim ne-
budou vyváženy popelnice, případně zajišťován svoz pytlů v okrajových čás-
tech obce. 

Má občan, který hodlá uložit odpad do kontejnerů na tzv. stavebním dvoře
za budovou obecního úřadu, povinnost toto ohlásit a zaplatit na finančním
odboru OÚ nebo to není jeho povinností? Často vidíme, zvláště ve večerních
hodinách, přijíždět občany a odkládat odpad do těchto kontejnerů.

Samozřejmě, že má. Kontejnery na stavebním dvoře slouží pouze k mimo-
řádnému využití, kdy se občan potřebuje jednorázově zbavit objemnější věci
(např. matrace, křesla), která se nevejde do popelnice. Odpad se poměřuje na
objem popelnice a za 1 popelnici se platí 50 Kč. Pokud se jedná o větší množ-
ství odpadu, např. suť, cihly z bouraček, materiál z oprav domu, pak si občané
musí objednat samostatný kontejner nebo si zajistit odvoz přímo na skládku.
Zdarma lze do kontejnerů uložit pouze trávu, listí apod. 

Je už známo kolik obec zaplatila za jarní svoz odpadu, tzv. „putovní kontej-
nery“? Bude se akce opakovat i na podzim?

Jarní svoz 51 tun odpadu stál celkem 64 276 Kč, z toho svoz 35 646 Kč a ulo-
žení na skládce 28 630 Kč. Na podzim s putovními kontejnery nepočítáme. Dí-
ky neukázněnosti občanů, jak jsem zmínil výše, jsou kontejnery na stavebním
dvoře stále plné a obec vydala za jejich vývoz už mnoho finančních prostředků. 

O prázdninách se objevily vedle zelených a žlutých kontejnerů na sklo a plas-
ty nové, modré a bílé kontejnery. Kolik jich obec zakoupila a co do nich mohou
občané odkládat?

Bylo pořízeno 11 modrých kontejnerů na papír, např. noviny, časopisy, sešity
apod. . Bílé kontejnery, kterých je zatím pouze 7, slouží na uložení bílého skla. 

Můžete sdělit kolik občanů letos požádalo o vydání nových občanských prů-
kazů a cestovních dokladů a porovnat se stejným obdobím loňského roku?

Zdejší úřad k 7. září 2005 vyřídil žádostí: 
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— o vydání občanského průkazu 886 (553 za stejné období v r. 2004), 
— o vydání cestovních dokladů 533 (497), 
— o vydání osvědčení o státním občanství 94 (27). 

Na 16. jednání zastupitelstvo uložilo radě, aby: „připravila podmínky pro vy-
dávání povolenek k průjezdu mostu přes řeku Morávku v termínu do
1. 7. 2005“. Jaké podmínky rada stanovila? 

Rada obce zatím nestanovila přesné podmínky pro vydávání povolení pro
průjezd po mostě přes řeku Morávku, protože oprava mostu není dokončena.
Zatím platí staré povolenky. Asi v polovině září bude zastupitelstvo Frýdku–
Místku schvalovat dotaci na most. Potom se začne opět pracovat na celkovém
dokončení mostu tak, aby byl opět schopen provozu a zcela bezpečný. 

Na 16. jednání zastupitelstvo také schválilo Statut fondu životního prostředí
s účinností od 1. 1. 2006. Můžete občanům přiblížit, oč se jedná, jaký má statut
pro ně význam?

Statut „Fondu životního prostředí obce Dobrá“ slouží k podpoře aktivit, které
vedou ke zlepšení životního prostředí. Tím se myslí ekologické vytápění rodin-
ných domů a bytů. Dotace z fondu budou poskytovány fyzickým osobám s tr-
valým bydlištěm na území obce Dobrá, v lokalitách obce Dobrá, které jsou mi-
mo dosah stávající sítě plynovodu. (Lokalita Dobrá–za vodárnou, u VÚHŽ, čer-
pací stanice směr Český Těšín a vlečka pro rozvodnu) 

Dotčená nemovitost nesmí mít charakter objektu určeného k podnikání
a maximální výše podpory je 20 000 Kč. 

Podkladem pro poskytnutí dotace i u již zkolaudovaných nemovitostí lze
použít za předem stanovených podmínek — způsob vytápění nemovitosti se
přemění z vytápění na tuhá paliva na vytápění — dřevoplynem, elektrickou
energií, obnovitelnými zdroji energie, propanem — a bude jediným zdrojem
vytápění dané nemovitosti. 

Další podmínkou je řádně vyplněná žádost majitele nemovitosti (fyzické oso-
by) včetně doložení všech vyžádaných dokladů specifikovaných v Žádosti o po-
skytnutí příspěvku z fondu životního prostředí obce Dobrá, podaná v průběhu
roku ( nejpozději do jednoho roku od data kolaudace stavby) obci Dobrá. Po-
suzování žádostí a rozdělování finančních prostředků bude 2× ročně. Statut je
platný od 1. 1. 2006. 

ZVEME NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se uskuteční dne 21. září od 17. 00 hodin v obřadní síni obecního úřadu.
Program bude upřesněn. 

SBùR NEBEZPEâNÉHO ODPADU
proběhne v sobotu 17. září 2005 na těchto místech:
• u nádraží ČD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.15—14.45
• parkoviště u kostela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00—15.30
• Stará dědina – u bývalé mlékárny Kunín  . . . . . 15.45—16.15
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PRÁVNÍ SLUÎBA PRO OBâANY
je zajištěna na 21. 9., 5. 10., 19. 10. 2005 vždy od 16. 00 do 18. 00 hodin v budo-
vě obecního úřadu, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22. 

MAPA OBCE 
Celobarevnou mapu obce se všemi čísly popisnými, přehledným a úplným

rejstříkem k jejich vyhledání, fotografiemi a důležitými informacemi, vydanou
u příležitosti výročí 700 let první zmínky o naší obce, můžete zakoupit na obec-
ním úřadě. Cena mapy je 30 Kč. 

Vladimír Bonk, starosta

Nezapomeňme — krmáš v Dobré je v neděli 18. září.

NABÍDKA PEâOVATELSKÉ SLUÎBY PRO OBâANY,
uvolněné byty v domě s pečovatelskou službou

Pro ty občany Dobré, kteří péči o domácnost již nezvládají, poskytujeme pe-
čovatelskou službu v terénu. Ceny za služby jsou stanoveny podle vyhlášky
MPSV č. 182/1991 Sb., ale zároveň je přihlíženo k finanční situaci klienta – jeho
sociální potřebnosti.

Úkony pečovatelské služby jsou např.:
• celková koupel a mytí vlasů v domácnosti
• práce spojené s udržováním domácnosti, velké úklidy
• nákupy a nutné pochůzky
• donáška či dovoz obědů
• praní a žehlení prádla
• příprava jídla (snídaně)
• doprovod na lékařské vyšetření
• jednoduché ošetřovatelské úkony, zajištění léků apod. 

Občan, který by měl zájem o poskytování výše uvedených služeb, se dostaví
na zdejší obecní úřad do kanceláře č. 16. Pracovnice sepíše s občanem návrh na
poskytování pečovatelské služby a návrh na zavedení pečovatelské služby – je
nutné vyjádření ošetřujícího lékaře. 

Dům s pečovatelskou službou je zařízení, ve kterém je poskytována péče sta-
rým a zdravotně postiženým občanům Dobré, jejichž zdravotní stav a věk jim
umožňuje vést poměrně samostatný život za předpokladu poskytování pečova-
telské služby v potřebném rozsahu. Rozsah i výši úhrad za jednotlivé úkony pe-
čovatelské služby stanovuje příloha č. 1 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb.,
v platném znění. 

V domě s pečovatelskou službou se uvolnily dva byty zvláštního určení, kte-
ré se nacházejí ve II. nadzemním podlaží, I. kategorie. Jeden je velikosti 1+0,
(kuchyň s linkou, elektrický vařič, sprchový kout), druhý je velikosti 1+1, (1 po-
koj + kuchyň s linkou, elektrický vařič, sociální zařízení). 
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V případě, že splňujete podmínky a měli byste zájem o ubytování v domě
s pečovatelskou službou, můžete si na zdejším obecním úřadě vyzvednout žá-
dost o přidělení bytu zvláštního určení. Vyplněnou žádost s vyjádřením ošetřu-
jícího lékaře můžete zaslat, případně osobně podat v kanceláři č. 16. 

O žádostech o přidělení bytu rozhoduje rada obce. Po přidělení bytu je se-
psána s novým obyvatelem nájemní smlouva. Ostatní vybavení bytu si zajišťu-
je každý uživatel sám. 

Občané mohou, také požádat o jednorázový příspěvek, o kterém rozhoduje
sociální komise, která zasedá vždy první středu v měsíci. 

Radka Polášková, Drahomíra Gongolová, správní odbor

UPOZORNùNÍ odboru státní sociální podpory úfiadu práce
Odbor státní sociální podpory Úřadu práce ve Frýdku–Místku upozorňuje

občany – příjemce dávek státní sociální podpory na změnu v systému doručo-
vání formulářů pro uplatnění nároků na sociální příplatek, příspěvek na bydle-
ní a přídavek na dítě. 

Formuláře se již nedoručují adresně do poštovních schránek, ale jsou volně
k dispozici na všech kontaktních místech, tj. i v budově odboru státní sociální
podpory na ulici Palackého 115 ve Frýdku–Místku. Pro uplatnění nároku na so-
ciální příplatek a příspěvek na bydlení od 1. 7. 2005 a pro uplatnění nároku na
přídavek na dítě od 1. 10. 2005 jsou formuláře k dispozici. Tyto tiskopisy mají
omezenou platnost, proto není efektivní se jimi předzásobovat. Je možno pou-
žít i formulářů z internetových stránek na adrese http://portal. mpsv. cz/ssp. 

Tato změna je v souladu s platnými právními předpisy a dochází k ní z tech-
nicko—organizačních a ekonomických důvodů. 

(Převzato ze Zpravodaje města Frýdku–Místku, červen 2005) 

NOVINKY Z POSLANECKÉ SNùMOVNY
Do konce letošního roku si musejí vyměnit občanské průkazy bez strojově

čitelných údajů všichni občané, kteří je dostali do konce roku 1994. Ostatní si
je musejí vyměnit postupně ve stanovených lhůtách do konce roku 2008. Cílem
je sjednotit podobu průkazů a vydat nové s bezpečnostními prvky strojově či-
telnými údaji. Podle nově schválené poslanecké novely zákona o občanských
průkazech si však nebudou muset průkazy bez vymezené doby platnosti měnit
občané narození před 1. lednem 1936. Autoři zdůvodnili návrh tím, že výměna
průkazů občanům starším 70 let by mohla způsobit potíže např. při pobírání
důchodu či jejich přijímání do zdravotnických a sociálních zařízení. Podle mi-
nisterstva vnitra je teď v zemi platných až 10 typů občanských průkazů. Skoro
4 miliony lidí používají průkazy bez strojově čitelných údajů, které urychlují
třeba odbavování na hranicích. 
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âesk˘ statistick˘ úfiad Ostrava – informace o Strukturálním
‰etfiení v zemûdûlství Zem–2005 

Počínaje rokem 2003 začal Český statistický úřad formou Strukturálního šet-
ření v zemědělství aktualizovat údaje za zemědělce vyšetřené při plošném ze-
mědělském sčítání Agrocenzus v roce 2000. Jako členská země EU máme po-
vinnost předat statistickému úřadu EU anonymizovaná data o našem zeměděl-
ství. Školení tazatelé musí vyšetřit 70 % evidovaných zemědělců. Tito tazatelé
jsou externími pracovníky Krajské reprezentace ČSÚ Ostrava a budou se pro-
kazovat Průkazem tazatele a svým občanským průkazem. Šetření se vztahuje
jen na ty zemědělce, kteří naplňují prahové hodnoty, kterými jsou: 1 ha obhos-
podařované zemědělské půdy (vlastní nebo pronajaté) nebo 1500 m2 inten-
zivních plodin (sady, zelenina, květiny) nebo 1000 m2 vinic, nebo 300 m2 skle-
níků a pařenišť nebo chov 1 ks skotu nebo 2 ks prasat nebo 4 ks ovcí a koz ne-
bo 50 ks drůbeže nebo 100 ks králíků či jiných kožešinových zvířat.

Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu 1. září do 30. října 2005.

VáÏení spoluobãané,
v sobotu dne 27. srpna 2005 jsme v prostorách školního hřiště oslavili, společ-
ně s generálním partnerem akce firmou EKOMAT a s Vámi se všemi 700 let od
první písemné zmínky o naší obci. A že to byly oslavy řádné a důstojné, to mi ji-
stě dáte všichni za pravdu!

Po několikadenním vytrvalém dešti se na nás na všechny v sobotu 27. srpna
ráno usmálo sluníčko a všechny navnadilo a přivedlo se společně pobavit, zaz-
pívat, zatančit či jinak se vydovádět až do brzkých ranních hodin následujícího
nedělního dne. 

Jsem ráda, že jste to byli hlavně a především Vy všichni, kteří jste vytvořili per-
fektní atmosféru, že jste přišli a veřejně prezentovali příslušnost k naší obci a že
jsme všem, v širokém dalekém okolí ukázali, jak se umí občané obce Dobrá ba-
vit ! A tím mám na mysli opravdu všechny věkové kategorie. 

Slovem nás celým slavnostním odpolednem provázeli profesionální moderá-
toři rádia KISS Morava. 

Zahájení patřilo Dětskému orchestru Radost, který patří ke stálicím naší do-
mácí hudební scény a my všichni jsme s úžasem pozorovali, jak veliký kus prá-
ce děti, pod vedením neúnavného hudebního „bojovníka" pana Hradílka, od-
vedli. V letošním roce nejen obec Dobrá slaví kulaté jubileum, ale rovněž umě-
lecký vedoucí dětského orchestru Radost pan Hradílek. Věk prozrazovat nebu-
du, ale dovolte mi, abych mu touto veřejnou formou poděkovala za dosavadní
práci, za to, že již spoustě dětem ukázal krásu hudby a rozšířil jim obzory, za ne-
uvěřitelnou trpělivost při znovuzaučování nových členů souboru, za mravenčí
práci při přepisování not a přípravě vystoupení a tímto mu za všechny občany
obce Dobrá popřála hodně zdraví a dlouho společných radostných let s námi se
všemi. Toníčku, děkujeme. 

Dechová kapela Žadovjáci nepochybně rozezpívala všechny příznivce tohoto
žánru a nejedno mužské oko ladně spočinulo na sympatických krojovaných
zpěvačkách a dokonce někteří se nechtěli z jejich blízkosti ani hnout!
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A pak najednou – zcela jiný
rytmus – a kupodivu všichni ti,
kteří zpívali s Žadovjáky si za-
zpívali se zpěvačkou Heidi Jan-
ků a ještě si ve svěžím rytmu
protáhli svá těla při tanci. Děti,
mladí, staří – zkrátka úplně
všichni!

Po závěrečném vystoupení
Žadovjáků nás přijela potěšit
zpěvem a tancem všem dobře
známá Ostravička a dechovku
vystřídal nádherný sametový
zvuk cimbálu a smyčců. Těm to
tančilo, co? To byly kmitající
nožky a ještě u toho stačily děti
zpívat ! Nádhera !

Slavnostní odpoledne poma-
ličku začínalo nabírat na otáč-
kách a nálada a hvězdy přichá-
zející na podium začaly padat
s čím dál tím větší výšky. Huri-
kán Dalibor Janda se svým vy-
stoupením a následně sympa-
tický lamač dívčích srdcí Martin
Maxa, oba byli bezesporu těmi
nejobletovanějšími a nejžádanějšími. A na samotný závěr nám skutečně slav-
nostní a velice důstojnou tečku připravila hudební skupina Sagar, která směsi-
cí rytmů uspokojila všechny příznivce taneční muziky v opravdu skvělé zábavě,
na které ještě v půl 2 ráno byla téměř tisícovka lidí!

V rámci doprovodného programu mi dovolte zmínit zásah mladých hasičů
z Dobré, kteří adekvátně suplovali profesionální hasiče a věřte tomu, když jsem
viděla, jak jim to hezky jde, opravdu nemám strach o požární bezpečnost naší
obce. Děkujeme starším hasičům za vzorné a trpělivé předávání zkušeností
mladé generaci a všem hasičům naší obce nejen za vzornou a zodpovědnou
přípravu na oslavy 700 let, ale za dosavadní práci pro obec a rovněž za velkou
pomoc při zajišťování pořádku a bezpečnosti na sobotních oslavách a rovněž za
to, že nás na oslavách nenechali padnout žízni. 

Vystoupení školního oddílu Juda je v posledních létech již tradicí. Myšlenka
začít s tímto sportem zrovna v naší obci a vyhledat talenty se ukázala jako veli-
ce šťastná, což dokazují republikové úspěchy v soutěžích všech věkových a vá-
hových kategorií. Jak to může vypadat, když se někdo takovému či velice po-
dobnému sportu věnuje již po celá léta nám předvedli policisté ČR. Oběma
složkám působícím a spolužijícím s námi všemi srdečně děkujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů a hlavně žádná zranění při sportu, který opravdu bolí. 

Pro všechny věkové kategorie byla vzorně připravená střelnice. Děkujeme
mladým nadšencům za to, že se vyřádily naše děti a naší tátové se vrátili do
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chlapeckých let. Upřímně obdivujeme dobrovolného nadšence znázorňujícího
živý terč a před tímto neznámým vojínem smekáme. Pánové, byli jste skvělí!
Děkujeme za Vaše nadšení a hravost a prosíme Vás, udržujte si tyto vlastnosti,
která jsou prospěšné nám všem. 

Nemůžeme nevzpomenout na trpělivé obcházení hřiště s poníky, kteří dělali
radost našim nejmenším. Obdivuhodný výkon v horkém sobotním počasí ne-
jen pro vodiče, ale rovněž pro zvířátka. Děkujeme za spolupráci. 

K dalšímu pobavení všech účastníků byly přistaveny různé zábavné atrakce,
které jste v hojné míře navštěvovali, mohli jste se „pokochat“ blýskavou nádhe-
rou šestiválcových motocyklů a trojkolek účastníků motocyklového srazu Těžká
vozba, zkusit své štěstí v soutěži v páce, kterou nám však umělecky „zastínilo"
vystoupení Martina Maxy a tudíž soutěž neproběhla s takovou návštěvností, jak
jsme si přáli. Přesto děkujeme mistrům republiky za příjezd a účast na našich
oslavách a věříme, že v létech příštích jim to vynahradíme. V obecním stánku
jsme lidem nabídli pestrou škálu upomínkových předmětů prezentujících obec
Dobrou nejen v roce jejího jubilea, nové a tolik očekávané mapy obce ale rov-
něž příjemnou obsluhu a milý úsměv pracovnic Obecního úřadu v Dobré. 

Poděkování patří rovněž všem, kteří se starali o zázemí celé akce, o její fyzic-
kou a materiální přípravu, o naše hrdélka a žaludky. Veliké poděkování patří pa-
nu Hlisnikovskému, novému majiteli pekárny a jeho manželce, kteří se posta-
rali o naše účinkující a nakrmili jejich bříška výbornými koláčky. 

Obrovská slov díků patří generálnímu partneru akce firmě EKOMAT, také
ostatním sponzorům fa STRABAG a. s., PEVA–PLAST s. r. o. Vyšní Lhoty, MO-
TOR LUČINA spol. s r. o., Petr Liberda – VODOTOP FM, Automotoslužby – Jan
Nondek, Cyklobar – VIJAR, Lubomír Molitor – Cykloservis a prodej kol, Petr
Blokša – Kačabar, Milan Hlisnikovský – Pekařství, Potraviny Romanidis, Lé-
kárna ZDRAVÍ – RNDr. Růžičková, Evžen Kurka – DANEL, Dalibor Sklář – škol-
ní „Bufítek" a PC centrum, TIPSPORT – Karel Klimek, Hostinec Na Špici – Flo-
rián Carbol, Liška Anton – zemní práce, Firma Poláková – ovoce a zelenina
a PNS, Firma KOKOŘ s. r. o. Dobrá, Kwaczková Milada – Restaurace Na Sýp-
ce, CARBOL’S CORP. – řeznictví a uzenářství, Petr Otáhal, Radio KISS Morava
i těm bezejmenným, kteří nechtějí být vidět, neboť díky jejich štědrým fi-
nančním příspěvkům jsme Vám mohli pozvat pestrou paletu hudebních
i osobnostních žánrů. Poděkování patří všem členům Zastupitelstva obce
Dobrá, že v rozpočtu obce Dobrá našli finanční zdroje a využili je k uspořá-
dání důstojných oslav 700letého výročí naší krásné obce Dobrá. 

Dámy a pánové, vážení spoluobčané, odpusťte mi, pokud jsem na něco či na
někoho zapomněla ve slovech díků, není to úmysl, je to množství dojmů
a vzpomínek, které se mi vybaví a které není možno všechny zachytit. 

Přejme si jen, aby podobných akcí bylo víc, abychom mohli vyjít z našich do-
mečků a příjemně se pobavit, soused se sousedem polknout nějaký ten mok
a probrat, jak jde život, abychom měli nač vzpomínat. 

Co takhle příští rok…?
Alice Tancerová — místostarosta
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Z minulosti Dobré a jejího okolí
Při začátku školního roku si více než kdy jindy vzpomeneme na školní léta

a jak hodně se ta dnešní od nich liší. Všichni mi dají zapravdu, že ač se děti cho-
vají podobně, škola je dnes něco docela jiného než za starých časů.

Tady jsou čtyři výňatky z dobového tisku:

Školní děti i na venkově zvykají v poslední době utráceti mnoho peněz za
zmrzlinu, bonbóny a jiné mlsky. Za to nekupují knih, sešitů a tužek a vše poža-
dují ve škole po učitelích zdarma. Vinu na tom nesou hlavně rodiče, neboť ne-
kontrolují, co děti za peníze kupují. (Frýdecko–Místecký kraj 1934.)

„Buďte útrpní. Kdo by chtěl vzíti chudé dítě jednou nebo dvakrát za týden na
oběd, nechť to oznámí některé zdejší škole. Také obnošené šatstvo se přijímá
a budou poděleny ti nejpotřebnější. “ Tak vyzývaly noviny k plnění křesťanské
povinnosti. To se ovšem někdy nevyplatilo: „Občan C. z Pivovarské ulice ve
Frýdku se smiloval nad jistým 10letým žákem chudých rodičů a dával mu obě-
dy. Místo »Pánbůh zaplať!« ukradl mu hoch 300 Kč ze šuplíku ve stolu. S kama-
rády je pak utratil.“ (Frýdecko–Místecký kraj 1934.)

Hlad je zlý. Do české obecné školy chlapecké ve Frýdku přinesly dvě paní
chleba a půl kilogramu másla. Z toho nakrájeno 30 krajíců mazaných máslem,
a pak rozdány mezi hladové děti — 3 krajíce do každé, 40členné třídy. Nezná-
mým dobrodincům srdečný dík vyslovují chudé děti nezaměstnaných rodičů.
(Frýdecko–Místecký kraj 1935.)

Jak se učitelé na výuku „připravují“. Místo aby se na vyučování dítek připra-
vovali, ti z Dobré nejen schůzují ve spolcích a mluví na shromážděních; horší je
ještě „pan učitel“ či „pan rechtur“, jenž kouří v krčmě mezi opilými, hraje karty,
„štamprluje“. Druhý den dítky přinášejí zprávy, že pana učitele hlava bolela…
(Noviny těšínské 1913.)

O našich nejznámějších školácích.
Nejproslulejším a nejznámějším žákem naší staré školy byl bezesporu zboj-

ník Ondráš, protože Janovice, kde se narodil, byly až do roku 1785 přifařeny
k Dobré. Zda do školy skutečně chodil, nevíme, ale je to vzhledem k tomu, že
byl synem fojta (představeného obce Janovice), dosti pravděpodobné. Je ovšem
nemožné, že by docházel denně z Janovic přes Skalici; nejspíše tedy v Dobré
i přebýval, snad možná i u kolegy janovického fojta, tedy fojta doberského. O
Ondrášovi je mnoho legend a pověstí — z matriky ale víme věc nezvratnou, že
zde docházel za sestrou Magdalénou, která byla provdána na č. p. 44, poblíž
dnešní pekárny pana Hlisnikovského.

Úplně jiné nátury byl František Bezecný z Nošovic, syn chalupníka Františka
Bezecného, který též docházel kolem roku 1785—1790 do školy v Dobré. Učili
ho rechtoři Fabíci — Josef a pak jeho syn Martin. Citujme z Bezecného životo-
pisu: „Záhy si oblíbil strojnictví, protože dovedl výborné práce truhlářské, že se
jim kde kdo podivil, zhotoviti. I zadychtil po vzdělanosti a odebral se do Pruska
a potom na gymnázium do Těšína. Jeho umělosti se divili všude, až konečně cí-
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sařská princezna Marie Ludovika, jež toho času byla ve Skočově, jemu opatřila
službu a místo ve Vídni. Tam sestrojil nějaký stroj, jenž sám od sebe sedm kous-
ků (skladeb) hrál na struny a píšťaly (na způsob hracích hodin). Vynalezl stroj
na hnětení sádry (princip slouží dodnes), mláticí stroj s pohyblivým humnem
a jiné.“ Jednu dobu se rodiče Františka Bezecného jmenují i na č. p. 64 v Dobré
(stálo na místě dnešního hostince U Pantlíka); byl tak trochu i rodákem našim.

10

Možná jste si
položili otázku
— jak oslavo-
vali výročí prv-
ní zmínky
o Dobré třeba
před sto lety?
Nijak — není
o tom naprosto
žádná zmínka.
Jednak měli li-
dé kdysi úplně
jiné starosti
a pak — těch
„700 let Dob-
ré“ je tak tro-
chu umělé vý-
ročí a neodráží
stáří naší obce;
ta je totiž mno-
hem starší,
někteří histori-
kové soudí, že
vznikla už po
roce 1169, urči-
tě ale před ro-
kem 1290. Jak
to souvisí s tě-
mito obrázky,
z nichž v tom
napravo pa-
mětníci jistě
poznají velko-
obchod Jana
a pak jeho sy-
na Františka
Krusa, později
přestavěného
na nákupní
středisko? Le-
tos v létě to by-
lo právě 100
let, kdy byl
přestavěn; na-
hoře je jeho
podoba před
přestavbou,
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Vzpomínky na starou Dobrou připravuje kronikář Rostislav Vojkovský

dole ještě s le-
šením a na této
straně již v pl-
ném lesku. Kru-
sův obchodní
dům býval prý
nejhonosněj-
ším vesnickým
stavením na
Frýdecku, Os-
travsku a Těšín-
sku a podle pa-
mětníků i ar-
chivních zázna-
mů z něj bylo
zásobováno ce-
lé Pobeskydí.
Škoda, že se na
jedinečnost
stavby nehledě-
lo při pozděj-
ších přestav-
bách, měli by-
chom se v Dob-
ré čím chlubit.

PÁTEK 16. 9. MADAGASKAR
dopol. předst. Pro ZŠ, MŠ, večer v 17.30 hod., 86 min.
Animovaná komedie v českém znění nás zavede do newyorské zoo, kde hroch,
žirafa a zebra jsou hvězdami místní show, ale jen do té doby, než zebra zoo
opustí. Zbývající zvířátka se rozhodnou ji najít a tak začíná neuvěřitelné dobro-
družství, které zvířátka přivede až na exotický ostrov Madagaskar. Film je od
tvůrců filmů Shrek a Příběh žraloka.

STŘEDA 21. 9. KAMARÁD KRTEČEK v 10.00 hod., 70 min., cena 13 Kč
Pohádkové pásmo pro naše nejmladší diváky z MŚ, možno i pro veřejnost. Pás-
mo obsahuje pohádky: Krtek zahradníkem, Jak krtek se kalhotkám přišel, Krtek
a autíčko, Krtek a koberec, Krtek a telefon, Krtek malířem, Krtek fotografem, Kr-
tek a lízátko a Krtek a tranzistor.

KINO RA·KOVICE VÁS ZVE
Cena: 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Sledujte pečlivě program,
hrajeme občas místo soboty pátek. Změna vyhrazena. Hezký filmový zážitek!

Zvu vás srdečně vážení občané a školní mládeži na vlastivědnou vycházku
po stopách staré Dobré. Asi hodinová pěší přednáška

v pátek 16. září v půl 5. odpol. začne před knihovnou (doufám, že nezmokneme).
Budu se těšit. • Rostislav Vojkovský, kronikář
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FOTO DAMA informuje, že ve dnech 7. 9.—16. 9. 2005 bude provozovna z dů-
vodu dovolené uzavřena. 

SOBOTA 24. 9. VÁLKA SVĚTŮ v 17.30 hod., 117 min., přístupný
Vynikající dobrodružný sci-fi od režiséra Stevena Spilberga v hl. roli s Tomem
Cruisem. Slavný režisér nám v tomto filmu připravil další blízká setkání třetího
druhu, které si nesmíte nechat ujít. Tento film patří mezi nejlepší příspěvky le-
tošní filmové sezóny.

ŘÍJEN 2005

SOBOTA 1. 10. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI v 17.30 hod., 90 min., přístupný
Co se škádlívá… Rozvodoví právníci Julianne Mooreová a Pierce Brosnan spolu
soupeří tak urputně, že se v romantické komedii USA nakonec prostě musejí
dát dohromady.

SOBOTA 8. 10. PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ v 17.30 hod., 102 min., příst. 12 let
Krásná Charlotte konečně potkala muže svých snů — ten má ale jediný pro-
blém — svoji matku, která je dominantní, vše kontrolující, vý-bušná a má navíc
přítelkyni, která ji s jejími praštěnými nápady pomáhá. Charlotte se ale nedá
a rozhodne se pro odplatu… V hl. rolích této romantické komedie USA hrají
Jennifer Lopez, Jane Fonda a další.

SOBOTA 15. 10. BATMAN ZAČÍNÁ v 17.30 hod., 134 min., příst. 12 let
Akční fantastický film USA se věnuje počátkům legendy o Batmanovi a zjevení
Temného rytíře coby síla dobra v Gothamu. Je to dědic továren, který bojuje
s nespravedlností. Do světa vypouští své druhé já — Batmana…

STŘEDA 19. 10. MACH A ŠEBESTOVÁ v 10.00 hod., 70 min., cena 13 Kč
Pohádkové pásmo pro děti z MŠ, které obsahuje pohádky: O utrženém sluchát-
ku, Páni tvorstva, Kropáček má angínu, Oběť pro kamaráda, Policejní pes, Vzor-
né chování, Jak Mach a Šebestová hlídali děti, Ukradené sluchátko. Volná místa
i pro veřejnost.

SOBOTA 22. 10. RUKOJMÍ v 17.30 hod., 114 min., příst. 15 let
Akční krimi USA v hl. roli Bruce Willis, který se vrací ve špičkové formě jako po-
licista. Sen o poklidné policejní práci daleko od velkoměsta se nečekaně změní
v noční můru…

SOBOTA 29. 10. KUNG-FU MELA v 17.30 hod., 100 min., přístupný
Akční komedie, natočená na špičkové úrovni. Děj se odehrává ve čtyřicátých le-
tech min. století ve městě ovládaném gangem sekerníků, je-jichž vůdce ve ves-
ničce zvané Vepřín narazí na utajené mistry bojových umění. Skvělá podívaná
a pobavení je zárukou.
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PRONAJMU místnost 9 × 6 m, možnost garáže, skladu, dílny.
Jiří Chválek, tel. 558 641 841. 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, pobočka Dobrá oznamuje, že od 1. 9. 2005
došlo k rozšíření provozní doby. 

Pondělí až pátek 9—12 a 13—17 h. 

SOBKOVÁ Alena, zakázkové krejčovství, Dobrá 508
přijímá zakázky a opravy oděvů,

vždy v pondělí a středu od 17,00 do 19,00 hodin. 
Tel. č.: 558 641 690, 732 239 610 

MIRIAM DÝRROVÁ, dipl. um., soukromá hudební výuka 
zve všechny zájemce – malé i velké, kteří se chtějí naučit hrát na klavír

nebo zobcové flétny. 
Informace získáte na mobilním čísle : 604 821 849. Těším se na Vás. 

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. 

Dana Harendarčíková, úvěrový a finanční poradce —
nenechávejte vše až na konec roku, přijďte již nyní. 

Veškeré změny a úpravy ve Vašich smlouvách je možné provádět v průběhu
celého roku. Nabízím Vám své služby při správě Vašich smluv, pro klienty

Modré pyramidy a. s. je finanční poradenství zdarma. 
Kontakt: Dana Harendarčíková, úvěrový a finanční poradce

identifikační číslo 99815321
Mobil: 734 070 197 po 20. hodině nebo 558 651 193 záznamník

E–mail: danaharenda@quick.cz
Kancelář: Hnojník ve firmě Pumpa – servis Karel Jalůvka naproti

obchodního střediska
Provoz: pondělí—čtvrtek 8.00—12.00 hodin

Kancelář: Frýdek, dole nad prodejnou Autocont u kruhového objezdu
Provoz: středa 14.00—17.00 hodin

Po dohodě je jednání možné i v jiném čase nebo v případě zájmu
i u Vás doma. 

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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KADEŘNICTVÍ v budově OÚ Dobrá
oznamuje změnu pracovní doby od 1. 9. 2005:

Pánské: pondělí 8—18 Dámské: úterý 8—15 
středa 8—14,30 čtvrtek 8—18,
pátek 8—14,30

KOSMETIKA, PEDIKÚRA, MANIKÚRA v Dobré, v budově OÚ Dobrá:
NOVĚ: • malování HENNOU •  Malování na nehty

Pracovní doba:
Kosmetika: pondělí až pátek 8—16 hodin

a dle dohody na OBJEDNÁVKU
Pedikúra, manikúra: pondělí, úterý 8—17 hodin

středa          14—18 hodin
Telefon: provozovna 558 641 163

Pedikúra, manikúra – Soňa Lišková 728 455 046
Kosmetika – Pavla Konůpková 606 223 062

Malování HENNOU – Kateřina Konůpková 724 159 095

PODPORA ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU
Podnikejte s námi a s podporou Evropské unie,

získejte bezplatně roční pobyt v podnikatelském inkubátoru.
Připojte se k prvním podnikatelům, kteří již tuto možnost využili. 

Budoucí podnikatelé, v tomto projektu je pro Vás zdarma:
• kurz i se stravováním a náhradou cestovného • první živnostenský list •
konzultační podpora (v oblasti účetnictví a daní, práva, úvěrů, reklamy

apod.) • využití PC, internetu, kopírky • pravidelná setkání se zajímavými
lidmi a informacemi pro další úspěchy ve Vašem podnikání. 

Přijďte na den otevřených dveří v úterý 6. 9. 2005:
prezentace projektu v 9 a ve 14  hodin,

individuální konzultace od 9 do 14.30 hodin, v zasedací místnosti firmy
Ambra–Consulting, Zámecké nám. 44, Frýdek–Místek. 

Kontaktujte nás na telefonicky nebo mailem:
tel.: 602 709 975 nebo 608 877 454, ambra@consulting. cz

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci 
Evropské unie a českého státního rozpočtu. Za obsah tohoto

dokumentu je výhradně odpovědná společnost Ambra—Consulting, s. r. o.
a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie. 
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„Z Pálenice Dobrá, 
máš-li dobrý kvas,
pálenka je dobrá, 
příště přijdeš zas."739 51 Dobrá č. 431

oznamujeme pěstitelům ovoce

NABÍZÍME

Výrobu kvalitních destilátů z vlastního kvasu nebo z dodaného ovo-
ce na zařízení, které splňuje nejen veškerá ustanovení zákona o lihu,
ale i přísné normy EU. 

Zestaření vyrobené pálenky ultrazvukem pro dosažení špičko-
vé kvality ovocných destilátů v ceně 4 Kč/litr. 

Měření cukernatosti kvasu bezplatně. 

NNNNaaaabbbbííííddddkkkkaaaa    pppprrrroooo    ddddrrrroooobbbbnnnnéééé    ppppěěěěssssttttiiiitttteeeelllleeee::::
Pálenka z vlastního kvasu 
• cena 110 Kč/1 litr 50 %, tj. ( 220 Kč/1 litr 100% ). 
Kapacita kotle 300 litrů, minimální množství kvasu 200 l. 

Pálenka z dodaného ovoce 
• cena 125 Kč/1 litr 50 %, tj. ( 250 Kč/1 litr 100% ). 
Spotřeba cca 12 kg jablek na 1 litr 50% pálenky. Dovoz jablek
po dohodě s vazbou na kapacitu kvasných nádob. 

Příjem objednávek v objektu pálenice od 5. 9. 2005 ve dnech
pondělí až pátek od 7.30 do 10 a od 14 do 16 hod.

Informace na tel. 558 641 228 , nebo 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

Příspěvky do příštího čísla Zpravodaje přijímáme na podatelně OÚ do 26. 9. 2005.


