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VáÏení spoluobãané,
navlékáme dni jak korálky na šňůrku a za chvíli bude náhrdelník roku 2005

kompletní, roku ve kterém jsme slavili 700 let od první písemné zmínky o obci
Dobrá, a začneme navlékat náhrdelník roku 2006. Než se tak stane, čekají nás
nejkrásnější svátky v roce — Vánoce.

Dovolte, abychom poděkovali všem, kteří připravovali celoroční akce k osla-
vám za jejich nemalé úsilí, za to, že jsme skutečně důstojně 700 leté výročí první
písemné zmínky oslavili. A byly to akce opravdu rozmanité: výstavy, sportovní
utkání, kulturní a společenské akce a rozličná představení, koncerty a společná
setkání, školní akademie apod.. Rok 2005 byl však po pracovní stránce rok jako
každý jiný. Vše jsme společným úsilím zvládli a nyní již všichni čekáme na pár
volných dní o svátcích. Na dobu uvolnění a relaxace, na čas rozbalování dárků,
na dobu radosti obdarovaných i dárců, na dobu dobrého jídla a pití, na dobu
zastavení se v neúprosně běžícím čase, na návštěvu souseda, zkrátka na poho-
dičku.

Přejeme Vám všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků a následují-
cích pár dní v roce 2005 a do roku nového, hodně štěstí, zdraví a osobní i pra-
covní pohody,ať nám obec Dobrá společným dílem zkvétá, rozvíjí se a roste,
aby se nám všem zde krásně žilo, vždyť Dobrá nemůže být jiná než Dobrá.

Vladimir Bonk — starosta, Alice Tancerová — místostarosta 

Jednání Zastupitelstva obce Dobrá
proběhne ve středu 28. prosince 2005 od 17.00 hodin v obřadní síni Obecního
úřadu Dobrá.

Program jednání bude včas vyvěšen na úřední desce.

Právní sluÏba pro obãany
v letošním roce je naposledy zajištěna na středu 14.12. 2005, od 16.00 do 18.00
hodin v budově obecního úřadu, 2.poschodí, zasedací místnost č.22.

O právních poradnách v příštím roce vás budeme informovat v lednovém
čísle Zpravodaje.

Zeptali jsme se starosty
Všimli jsme si nové vánoční výzdoby ve středu obce.Počítá se s jejím rozšířením?
Do budoucna počítáme s rozšířením výzdoby ve středu obce Dobrá.

Co vedlo radu obce k přijetí nařízení o zimní údržbě, co znamená pro občany?
Radu obce Dobrá vedl k přijetí nařízení o „Zimní údržbě“ zákon č. 13/1977

Sb., o pozemních komunikacích. Občané se mohou s touto vyhláškou seznámit
na OÚ Dobrá.

V lednu jste informoval, že v letošním roce budou mezi největší investiční
akce patřit rekonstrukce hasičské zbrojnice, výstavba vodovodu na Vrchách
a opravy cest. Jak to vše dopadlo?
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Rekonstrukce hasičské zbrojnice — je zhotovena studie a připravuje se projekt.
Výstavba vodovodu — v současné době se pořád řeší vlastnictví pozemků, bez

tohoto vyřešení nemůžeme žádat o stavební povolení a dotaci.
Byly provedeny opravy cest na Podlesí, rozhraní Dobrá—Pazderná a ostatní

komunikace, které byly nejvíce poškozeny byly opraveny tzv. stříkací metodou. 

Starosta upozorÀuje
• občany, aby neparkovali na místních komunikacích a zbytečně tak nebrá-

nili rozhrnování sněhu
• Obec Dobrá prodlužuje platnost povolenek na průjezd mostu přes řeku Mo-

rávku do 31. března 2006
• svoz odpadů proběhne místo 26. prosince 2005 dne 24. prosince 2005.

Vítání obãánkÛ
V sobotu 5. listopadu proběhlo v obřadní síni obecního úřadu opět vítání ob-

čánků. Při tomto již tradičním obřadu jsou nově narozené děti slavnostně uve-
deny mezi občany naší obce. Tentokrát přivítal starosta 6 miminek z 9 pozva-
ných. Spolu s rodiči přišli Alexandra, Adéla, Anna, Eliška, Sebastián a Filip. Sou-
částí byl i krátký kulturní program a fotografování. Přejeme dětem ještě jednou
co nejkrásnější cestu životem.

Radka Polášková, matrikářka

SoutûÏ
Připravili jsme pro Vás tuto otázku: Znakem obce Dobrá je v modrém štítě

vztyčený zlatý kozel držící stříbrný kostel. Tento znak je odvozen:
A. od rodu zemanů Vlčků z Dobré Zemice,
B. od obecní pečeti,
C. od frýdeckého obyčeje shazoval o svátku sv. Jakuba z věže kostela kozla.
Odpovědi čekáme do 28. prosince a to buď písemnou formou na podatelně,

nebo SMS zprávou ve tvaru SOUTEZ a písmeno odpovědi na tel. č. 605 428 255.
Nezapomeňte uvést jméno a adresu. Vybereme 3 výherce. 

Zmûna cen vodného a stoãného
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., informují o změně ceny

vodného a stočného, kdy na základě usnesení představenstva akciové společ-
nosti byly schváleny nové ceny s účinnosti od 1. ledna 2006:

— voda pitná (vodné)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,84 Kč včetně DPH/m3

— voda odvedená (stočné) . . . . . . . . . . . . . 19,77 Kč včetně DPH/m3

— voda předaná k další distribuci  . . . . . . 13,57 Kč včetně DPH/m3

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.
lednu 2006, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů
mezi odběratelem a dodavatelem.
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Obec Pazderna vyhlašuje výběrové řízení na
„pronájem sportovního areálu obce Pazderny

včetně bufetu umístěného v prostoru areálu"

• Nájem na dobu 5 let s výpovědní lhůtou 6 měsíců
• Nájemné neobsahuje úhradu energie, vody, vývozu septiku
• Bufet je zařízen a vybaven dle norem EU v nově rekonstruované budově

Popis jednotlivých objektů sportovního areálu:
• Antukový tenisový kurt 
• Univerzální hřiště pro nohejbal, volejbal, streetball aj.
• Menší sportoviště — petang, kuželky
• Dětský areál — kolotoč, houpačka, domek se skluzavkou
• Krytá posezení — u bufetu a u dětského areálu

Požadavky:
• Živnostenské oprávnění k provozování bufetu
• Zkušenosti s údržbou sportovních zařízení, včetně údržby antukového
• tenisového kurtu
• Vstřícná spolupráce s Obecním úřadem v Pazderně

Přihlášku (motivační dopis) včetně uvedení návrhu výše měsíčního nájmu
zasílejte do 1. února 2006 v uzavřené obálce označené textem „pronájem spor-
tovního areálu“ na adresu OÚ Pazderna, Pazderna čp. 61, PSČ 739 51. Vyhod-
nocení nabídek do 15. února 2006.

Kontaktní telefon pro bližší informace: 737 141 888, 558 641 315

Státní rozpoãet a ‰kolní hfii‰tû v Dobré
Státní rozpočet na rok 2006 je schválen. Na investice, kde jednotliví poslanci

prosadili na základě projektů předložených obcemi nebo institucemi, do Mo-
ravskoslezského kraje půjde z rozpočtu několik set milionů korun. Jednou ta-
kovou investicí, která je vyčleněna pro naší obec, je pro školní hřiště ve výší 15
miliónů korun.

Jedním z bodů volebního programu komunistů v naší obci bylo získat fi-
nanční prostředky ze státního rozpočtu, a to se podařilo. Prostřednictvím po-
slance za KSČM Jaroslava Gongola, rodáka z Dobré, který v rámci poslaneckého
dne byl seznámen zástupci obce s dalším výhledem rozvoje a možností získá-
vání finančních prostředků, byl tento záměr prosazen.

Historie budování školního hřiště spadá do období výstavby nové školy, kde
byla podmínka na zkrácení doby času přesunu žáků na sportoviště Sparty. Se
stavbou se začalo v roce 1988 a s jeho dokončením se počítalo v roce 1990. Ve
skutečnosti nikdy nebyla dokončena. Současný projekt zohledňuje nejnovější
trendy nových hřišť a sportovišť.

V obnově hřiště by pak nemělo nic bránit. Ve výběrovém řízení vybrat solidní
firmu a začít. Je zde jedna neznámá, která může ohrozit příděl, a to čerpání fi-
nančních prostředků z dotace Fondu životního prostředí z minulých let na ka-
nalizaci, plnění jeho kriterií. Ale to by bylo na jiný článek.

Události roku 2005 jsou již historií, za několik dnů budeme počítat dny no-
vého roku 2006.

Štěstí a zdraví všem naším občanům po celý rok!
Členové zastupitelstva KSČM
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Svûtlo z Betléma
I letos se k nám dostane světlo zapálené v Betlémě. Kdo by toto světlo chtěl

mít na sváteční stole, může si přijít se svíčkou na Štědrý den od 10.00 do 10.30
hodin do skautské klubovny — vchod z boku farního úřadu vedle garáže — kde
je skauti z Dobré budou rozdávat.

Vánoãní pfiíbûh
Kdo touží prožít živě historický příběh, který slavíme dodnes na celém světě

již tak dlouhou dobu, přijďte do chrámu sv. Jiří v Dobré dne
25. prosince 2005 v 16.30 hodin. Snad se setkáme se třemi
mudrci, toužícími také spatřit malého krále. Srdečně zvou
SKAUTI

Vánoãní koncert
V sobotu 7. ledna 2006 v 16.30 hodin se uskuteční koncert

vánočních písní, koled a pastorel v podání pěveckého sboru
NOVUS a Chrámového sboru, v kostele sv. Jiří v Dobré.

Vstupné dobrovolné. — Výtěžek z tohoto koncertu poputuje
na konto České katolické charity.

Pěvecký sbor Novus přeje všem krásné vánoční svátky, ra-
dost z narozeného Betlémského děťátka, hojnost darů a pože-
hnání do nového roku 2006.

V tento čas se naplňuje láska, pokora, odpuštění. Stáváme se otevřenější pro
okolní svět, a vidíme věci, které jsme jinak přehlíželi. Podáváme si ruce, a je
nám dobře. Úsměvem nešetříme, a v našem srdci se odehrává koncert těch ne-
krásnějších vánočních melodií.

Stáváme se dětmi, kteří netrpělivě čekají až uslyší jemné zazvonění a s úža-
sem ve tvářích spěchají k zářivému stromečku, pod kterým snad najdou napl-
něné sny a tajné přání. Mnohdy se neubráníme slzám. Jsme dárci, ale taky ob-
darovanými. Jsme si blíž. O mnoho blíž než v jiný čas. Nakonec mnozí z nás
usednou do kostelních lavic. Třeba je to pouze jednou za rok, kdy naše kroky
směřují k slavnostně vyzdobenému chrámu Páně, a kdy sdílíme společenství
věřících. Možná je to jednou za rok, kdy si podáme ruku ze sousedem, který
sedí právě vedle nás a kterého jinak obcházíme a vlastně ani neznáme. Nako-
nec se celým chrámem rozezní — Tichá noc, svatá noc…, …v hloubi duše však
Gloria zní…

Je to jednou v roce. Ale je to prostě krásné…

Záměry Charity Frýdek–Místek na využití prostředků získaných z Tříkrálové
sbírky 2006

Vážení občané, obracíme se na Vás s prosbou o podporu našich
charitních projektů při Tříkrálové sbírce, která bude opět probí-
hat ve všech městech a obcích naší vlasti počátkem ledna 2006.
Naše Charita chce z Tříkrálové sbírky financovat v příštím roce
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tyto projekty:

1. Zakoupení vozidla pro Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v te-
rénu.

2. Dofinancování II. etapy rekonstrukce objektu bývalých jeslí na ulici K Hájku.
Kapacita Ústavu sociální péče pro psychicky nemocné „ OÁZA POKOJE“ byla
v roce 2005 rozšířena o dalších 20 míst. 

3. Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké — pokrytí části provozních
nákladů.

4. Zajištění provozu a vybavení Denního centra sv. Josefa pro psychicky ne.
mocné klienty.

5. Pomoc lidem v kritických životních situacích a humanitární pomoc do za-
hraničí.

6. Zajištění provozu Charitního klubu NEZBEDA —nízkoprahového zařízení
pro smysluplné využívání volného času dětí z nedalekého sídliště.

7. Zajištění provozu a vybavení Mateřského centra Kolečko — místa pro setká-
vání žen s dětmi na mateřské dovolené, osamělých a nezaměstnaných žen.

8. Podpora činnosti dobrovolné charity Frýdlant nad Ostravicí (zakoupení vy-
bavení pro ergoterapii v Domově důchodců, návštěvy opuštěných a starých
lidí doma i v domově důchodců, pomoc lidem v sociálně naléhavých přípa-
dech.)

Předem Vám děkujeme za vaši štědrost.
Za Charitu Frýdek–Místek: Ing. Pavel Bužek, ředitel

Podûkování lidem dobré vÛle
Vážení spoluobčané,
pro nás, pro všechny významný rok, rok 2005 se blíží ke konci. Svaz tělesně

postižených 20letým výročím založení svazu a měli jsme tu čest, připojit se
k celoročním oslavám 700 let vzniku obce Dobrá. Naše poslední akce, mikuláš-
ské posezení se konalo 2. prosince 2005 v pohostinství „Na Špici“.

Svaz tělesně postižených v Dobré touto cestou srdečně děkuje Obecnímu
úřadu v Dobré za finanční příspěvek na zájezd a činnost svazu. Děkujeme pe-
kařství pana Milana Hlisnikovského, paní Slávce Polákové, panu Floriánu Car-
bolovi a všem dalším sponzorům, kteří na nás v tomto roce mysleli a odvažuji
se vyslovit velkou prosbu, aby tomu tak bylo i v příštích letech.

Děkujeme žákům Základní školy Dobrá, kteří nás, pod vedením paní učitelky
Bařinové, každoročně přijdou potěšit pásmem koled a jako obvykle nechyběl
Mikuláš, andělé čerti a samozřejmě hříšníci v pytli. K příjemné atmosféře na-
šeho předvánočního posezení rovněž přispěl pan F. Biolek, který nám po zby-
tek odpoledne zpíval a hrál na harmoniku.

Děkujeme vám milí členové, kteří jste donesli mnoho krásných dárečků do
tomboly, vám, kteří pomáhali zajišťovat naše akce a všem členům výboru za
obětavou práci.
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Děkujeme starostovi obce panu Vladimíru Bonkovi, místostarostce paní Alici
Tancerové, že přijali naše pozvání, udělali si na nás čas a jak doufáme, strávili
mezi námi příjemné dvě hodinky.

Milí členové, vážení spoluobčané, přejeme vám a vaším blízkým hezké, klidné
prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody v celém roce
2006.

Přejeme, aby to byly krásné a klidné svátky, aby se lidé těšili z toho, že jsou
zdraví, aby si všeho užili a měli pak na co vzpomínat. To je moc důležité, umět
se dívat, vnímat a radovat se, protože zázraku čas se nevrátí. A hlavně, aby těch
zázračných chvilek bylo co nejvíce.

Za výbor tělesně postižených v Dobré, Eliška Biolková 

Klub seniorÛ — ohlédnutí za ãinností leto‰ního roku 
Na schůzi v prosinci minulého roku ukončil činnost bývalý výbor klubu v čele

s předsedkyní paní Marii Carbolovou. Jménem nového výboru a všech členů
klubu chci poděkovat především jí a všem za obětavou osmiletou činnost, kdy
klub seniorů vstoupil do podvědomí mnohých spoluobčanů. Upřímně děku-
jeme.

Zároveň na této schůzi byl zvolen nový, nebo-li obnovený výbor v počtu 15
členů, včetně členů revizní komise. Z činnosti klubu byli spoluobčané informo-
váni prostřednictvím místního zpravodaje.

Rok 2005 jsme zahájili dne 26.1. večírkem s pohoštěním, hudbou a bohatou
tombolou, kterou jsme si navzájem připravili. Během prvního pololetí jsme se
často scházeli v klubovně skautů na faře, což nám umožnil pan farář Bohumil
Vícha, patří mu upřímné díky.

Konaly se zájezdy do ostravského divadla. Dále výšlapy do přírody např. Visa-
laje, Morávka — okolí přehrady, Slavíč, Ondřejník apod.. Uskutečnily se dva zá-
jezdy v červnu a říjnu. Na obou nám přálo počasí, což umocnilo hezké zážitky.
Měli jsme tři větší setkání a to v květnu, smažení vaječiny a opékání klobásek
v Kačabaru, na podzim setkání v Kamenitém, rovněž s pohoštěním a hudbou.
Každé akce se zúčastnilo cca 60 seniorů. Všichni se vesele bavili, zapomněli na
chvíli na své starosti a bolístky, což je účel našich setkání.

Dne 30. listopadu byla slavnostně otevřena naše klubovna za přítomnosti sta-
rosty pana Bonka, místostarostky paní Tancerové a správce pana Sikory. Obec-
nímu úřadu a především paní Tancerové patří veliké díky za podporu a rychlou
realizaci, v což jsme nikdo nevěřili. Ještě jednou jménem všech seniorů moc dě-
kujeme.

Jménem svým a celého výboru děkuji všem, kteří se podíleli při zajišťování
veškerých pořádaných akcí a při zprovoznění naší klubovny. Doufám, že čin-
nost našeho klubu se dostane do širšího podvědomí občanů — seniorů a roz-
šíří naše řady a zároveň svými nápady a zkušenostmi obohatí naši činnost.

Závěrem přeji všem našim členům příjemné prožití svátků vánočních a do
roku 2006 hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.

Za klub seniorů paní Marie Čajánková
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Plán klubu seniorÛ na 1. ãtvrtletí 2006
11. 1. Členská schůze v klubovně v 15.00 hodin, současně se bude vybírat

členský příspěvek 100 Kč a příspěvek na večírek rovněž 100 Kč.
25. 1. Večírek seniorů v Obecníku. Začátek v 15.00 hodin, každý donese dárek

do tomboly — děkujeme. 
8. 2. Promítání kazet ve škole v 15.00 hodin.

22. 2. Výšlap na Prašivou — odjezd autobusem k Harendě. Čas odjezdu bude
upřesněn dle nového jízdního řádu.
V únoru bude divadlo v Ostravě dle nabídky.

8. 3. Posezení v klubovně — společenské odpoledne.
22. 3. Exkurze do pivovaru Nošovice — sraz před pivovarem ve 12.20 hodin.
Mimo program bude klubovna přístupná každou středu od 14 hodin, kde

bude možnost společenského vyžití. 

Změna ordinační doby dětského střediska Dobrá
MUDr. Iva Kučerová oznamuje tuto ordinační dobu:
Úterý 27. 12. 2005 7.30—10.00 hodin
Středa 28. 12. 2005 14.30—16.00 hodin
Čtvrtek 29. 12. 2005 7.30—09.00 hodin
Pátek 30. 12. 2005 7.30—11.00 hodin

Změna ordinační doby — MUDr. Petr Moravec
30. prosince 2005 10.30—13.00 hodin

Změna ordinační doby gynekologické ambulance
23. prosince 2005 do 11.00 hodin
27. prosince 2005 do 12.00 hodin
29. a 30. prosince 2005 se neordinuje.

FOTO DAMA, paní Dana Cveková informuje, že od 12. prosince 2005 je pro-
vozovna fota uzavřena až do konce roku. Otevřeno bude až od 2. ledna 2006.

Mikulá‰ská ta‰kafiice v na‰í matefiské ‰kole
Ve středu 30. listopadu proběhla na naší MŠ Mikulášská taškařice.
Již od pondělka se na ni děti všech tříd pečlivě připravovaly.
Děti vyráběly z papíru MIKULÁŠE, veselé ČERTY i půvabné ANDĚLÍČKY, ve

všech třídách se zpívalo, děti se učily nové básničky, zahrály si nejrůznější ve-
selé hry, zkrátka zpříjemňovaly si čas do příchodu MIKULÁŠE.

Ve středu se děti již od rána těšily na odpolední taškařici, zaujalo je, že tento-
krát nebudou odpoledne odpočívat, ale právě naopak….

Krátce po obědě vše začalo: děti SLUNÍČEK, BROUČKU a DELFÍNKU se spo-
lečně shromáždily na spojovací chodbě, kde už na ně čekala jejich známá ka-
marádka MÍŠA i s ČERTICÍ.
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A pak už začala ta pravá diskotéka, dětí společně s MÍŠOU A ČERTICÍ tančily
na nové taneční písničky, které MÍŠA nazpívala. Nechyběly ani nejrůznější sou-
těže, ve kterých proti sobě nastoupili chlapci a děvčata, ale nakonec vyhráli sa-
mozřejmě všichni.

Na závěr taškařice děti navštívil sám MIKULÁŠ, kterému děti všichni spo-
lečně zazpívali veselou písničku o ČERTOVI. Za odměnu pak MIKULÁŠ rozdal
všem přítomným dětem balíčky, za které děti nezapomněly MIKULÁŠI podě-
kovat.

Na tomto místě bychom my rádi poděkovali našim sponzorům:
Panu Hlisnikovskému ze zdejšího Pekařství za napečené Mikulášky a Čertíky,

dále paní Polákové za vitamíny v podobě čerstvého ovoce pro naše děti a také
paní Romanidisové za pamlsky a sladkosti, kterými dětem obohatila balíčky od
MIKULÁŠE.

Bc. Dvořáčková 

„Dobrá je dobrá, uÏ je to tak…“
Když jsme odcházeli ze školní akademie v sobotu v poledne, byli jsme na-

dšeni. Teprve po nějakém čase jsem si uvědomil, jak velká věc se vlastně udála.
Nemyslím tím ani tak vystoupení samo o sobě, ale spíše „zprávu o stavu obce“,
kterou tato událost přinesla. Když jsem byl požádán, abych o tom (tedy Akade-
mii k výročí obce, které jsme si letos připomínali) napsal jako nestranný pozo-
rovatel pár řádků, přikývl jsem docela rád.

Vy, kteří jste nepřišli, litujte. Mnozí možná řeknete „no, co — děcka skákaly,
zpívaly…“. Ale kdeže, vážení!  Měli jste vidět, jak se má naše mládež k světu.
Kdo něco podobného v životě nedělal, neuvěří, co to dá práce, starostí a nervů,
než takové „jen“ padesátiminutové pásmo vyvstane v podobě, že se dá předvést
veřejně. Přijdeme, sedneme si a (zhýčkaní televizí a vším možným) možná si už
ani neuvědomíme, že vše, do posledního detailu, co očima ušima vnímáme,
není samozřejmostí a není dílem profesionálů s nekonečnými možnostmi, ale
houževnatou prací našich žáků a jejich učitelů. Na počátku je jen jedno — ter-
mín 3. prosinec. Ostatní je tvůrčí práce desítek lidí s různými názory, nápady,
schopnostmi…

Všechno všecičko se musí vymyslet, uvážit, napsat, pak to proškrtat, protože
to není „ono“, a začít znovu a jinak… Podruhé, potřetí… Teď přijde na řadu sa-
motná realizace. Tedy — určit, kdo si co vezme na starost (co komu nejvíc
„sedí“), vybrat účinkující, sestavit, zkombinovat (ještě líp zkombinovat), navrh-
nout oblečení, obutí, co je možné použít ze školních zásob, co „natahat“ z do-
movů. Namalovat, napsat, zavěsit, rozmístit. Teď extérní záležitosti — „mejly“
a telefony „prosím vás, mohla byste/mohl byste… pomoct, poskytnout, zapůj-
čit… (Přitom se normálně učí.) 

Po dlouhých týdnech nastane první zkouška. No to je hrůza! Je vás špatně vi-
dět, není vás slyšet… Takže: vylepšit, doplnit, dopilovat, ne tak divoce, nepoly-
kej koncovky, postavte se raději tam, pojďte více dopředu… No, už je to lepší…
A tu fotku na projekci až později… nezapomenout otočit ceduli s nápisem
„Dobrá“… Další zkouška… Termín se blíží závratnou rychlostí a ještě nemáme
to a ono.
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Konečně to vypadá trochu k světu! A teď už jen s nervy jak špagáty spoléhat
na to, že ten den nikdo neonemocní nebo nebude muset být někde jinde (malý
infarkt: „Paní učitelko, já jsem zapomněl/la, že v sobotu nemůžu…“).

Všichni vědí, že se „vysílá“ živě, bez „střihání“ a možností zopakovat, co se ne-
povedlo, všichni mají trému, jakou nelze popsat, žaludek až kdesi u krku. Za půl
hodiny, za deset minut… To bude výdech, až to skončí.

A přitom je to vlastně jen taková velká hra, hra na účinkujícího a diváka. My
v hledišti jsme byli vlastně aktéři také a s těmi na jevišti jsme také prožívali na-
pětí a trému. Nemáš totiž tušení, realizační týme, jak jsme ti drželi palce, aby se
to povedlo! A co teprve ti z nás, kteří měli na jevišti své potomky! Proto možná
ona počáteční spoutanost a strnulost z naší strany.

Když jsem si, až bylo po všem, povídal s tvůrci akademie, vyšlo najevo, že
třeba jedna scénka byla delší a musela se zkrátit,

že si (skvělí!!) konferenciéři dovolili místy improvizovat (což si vesměs nedo-
volí ani nejznámější profesionálové),

že například barva na atrapy tanků byla volena přesně podle katalogového
čísla aby byla co nejvěrnější skutečnosti,

že si zvukaři dobu na dálku předávali mobilem pokyny, abychom slyšeli v ce-
lém sále a

že největší problém nastal s ozvučením scénky s ovocem, aby bylo „banán“
slyšet, poněvadž musel mluvit jednak s „rybízem“, „broklicí“ a „cibulí“, které
byly vzadu, a jednak do obecenstva (je známo, že to je jeden z nejtvrdších
oříšků pro jevištní techniky na celém světě — v Dobré se to myslím povedlo),

že si děvčata těsně před vystoupením namalovala na tváře ornamenty o své
vlastní vůli,

že zpěvačka úvodní písně zpívala s úspěchem již ve více soutěžích (např. „Zo-
bák-Doberák“, což je školní soutěž v populární písni),

ža paní ředitelka při páteční generálce „musela“ (jinak to nešlo) pochválit
obecenstvo sestávající z 8. a 9. tříd, protože se chovalo oproti očekávání přímo
fantasticky (klobouk dolů).

Byla to jedna z těch příjemných chvil, na které se dlouho vzpomíná.

Záměrně jsem neuvedl ani jedno jméno. Jednak jsem nikoho z účinkujících
a téměř nikoho z vedoucích blíže neznal — víte, ona ta akademie je záležitostí
především kolektivní a jména jednotlivců jsou co do důležitosti až na druhém
místě. A potom — dovedete si představit, jak by mi bylo, kdybych na někoho ne-
dejbože zapomněl…?

Tak tedy — obec obstála, zpráva o ní je dobrá, jak praví text závěrečné písně;
obstála na jedničku i škola. Co víc si přát. Před všemi, kteří pro to něco udělali
a dělají — má hluboká poklona!

Víte, taková tvůrčí činnost je vlastně prozrazením toho, jací jsme; z tohoto po-
hledu klobouk dolů, paní učitelky a páni učitelé! A vy, milí žáci (nejen vy, kteří
jste vystupovali, ale jakýmkoli způsobem toto dílo podpořili) věřte, že jste nám
divákům a posluchačům udělali obrovskou radost. Jakou, možná více pocho-
píte, až budete jednou v obecenstvu jako dospělí vy sami…

Rostislav Vojkovský
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Text závěrečné písně „Dobrá je Dobrá“.
(Obrázky ozdobila Jaroslava Matyskiewiczová)

Dobrá je dobrá

Dobrá je vesnice, kde můžeme žít,
dobrá je voda, kterou musíme pít.
Dobrá je nálada, když odjede vlak,
Dobrá je dobrá — už je to tak.

Dobrá je řeka — naše Morávka,
dobrá je tlačenka, když Carbol skolí bravka,
dobrý je údajně i od lesa med,
Dobrá je dobrá — už sedm set let.

Ref.
Jako představa, že domů nemáš to kus
dobrá je naděje, láska i moje blues,
je to místo, které mám prostě rád
Dobrá je dobrá — už je to tak.

Dává nám všechno, co tělo žádá,
pivovar blízko, prostě paráda
a svatý Jiří duši posilní zas,
Dobrá je plná hotových krás.

Nominace dobrovolníkÛ na cenu „Kfiesadlo“ 2005 zahájena
Letos poprvé dostali také občané Frýdku–Místku jedinečnou možnost zapo-

jit se do projektu, který probíhá již pátým rokem v různých městech České re-
publiky a v podobné formě i jinde ve světě. Myšlenkou Ceny Křesadlo je ocenit
vloženou snahu, energii i čas těch, kteří jsou zdarma ochotni pomáhat nejrůz-
nějším způsobem druhým lidem. Smyslem této prestižní ceny je také podpořit
dobrovolnictví ve městě a vzbudit zájem veřejnosti o tuto oblast.

Znáte ve svém okolí někoho, kdo se věnuje práci s dětmi, seniory, ekologii,
kultuře či jiné veřejně prospěšné činnosti? Pak i Vy můžete ocenit jejich aktivitu
a tímto způsobem jim také poděkovat. Stačí vyplnit nominační lístek, který na-
jdete v prosincovém vydání Zpravodaje města Frýdek–Místek, nebo na sběr-
ných místech v ČSOB, TESCO, BAUMAXU, HYPERNOVĚ a prodejnách zdravé
výživy VEGA ve Frýdku–Místku.

Lístek odevzdejte nebo zašlete nejpozději do 15. ledna 2006 na adresu Dob-
rovolnického centra ADRA, Radniční 1242, 738 01 Frýdek–Místek, popř. e–mai-
lem na dcfm@adra.cz Nominační kupóny jsou rovněž sbírány do schránek
umístěných v ČSOB, TESCO, BAUMAX, HYPERNOVA a prodejnách zdravé vý-
živy VEGA ve Frýdku–Místku.



Nominace je podmíněna několika kritérii. Práce, za kterou je dobrovolník na-
vržen, byla vykonávána bezplatně na území města Frýdek–Místek a byla prová-
děna i v roce 2005. Cena je určena prioritně jednotlivcům, ale mohou ji získat
i skupiny, přičemž nominovaní nemusí mít bydliště ve Frýdku–Místku. Kandi-
dátem se může stát jakýkoliv dobrovolník. I obyčejný člověk, který dělá neoby-
čejné věci, je výjimečný a zasluhuje ocenění.

Zaslané návrhy posoudí sedmičlenná komise, sestavena ze zástupců města,
neziskového sektoru, medií a obchodních společností. Vyvrcholením projektu
bude veřejné slavnostní ocenění všech nominovaných, které proběhne v únoru
2006 za účasti starostky města. Pět vybraných dobrovolníků navíc obdrží origi-
nální křesadlo, jako symbol jejich snahy vykřesávat jiskry lidství a pomoci dru-
hým. 

Nezištná pomoc je mnohdy neocenitelná, což mohou nejlépe posoudit ti,
kteří ji sami potřebují. Cena Křesadlo představuje jednu z možností, jak tuto
pomoc zviditelnit a ohodnotit. 

Podpořte člověka, o němž si myslíte, že zasluhuje vyjádření uznání, respektu
a poděkování za služby ostatním. Případné další informace získáte na telefonu:
558 436 261 nebo v Dobrovolnickém centru ADRA Frýdek–Místek.

POZOR! POZOR!
Sociální šatník DC ADRA ve Frýdku–Místku je v provozu každé pondělí od

9.00 do 14.00 hodin.

NABÍZÍME: Všem sociálně slabým spoluobčanům — velký výběr ošacení,
obuv a hračky atd. 

V současné době PŘEDEVŠÍM POTŘEBUJEME: Pánské zimní boty, pánské
kalhoty a zimní bundy, pánské a dámské ponožky, rukavice, čepice, kapesníky,
ručníky, ložní prádlo atd.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají sociální šatník zásobovat.

7. roãník COPA DOBRÁ
Tříkrálový turnaj amatérských družstev v sálové kopané

V sobotu 7. ledna 2006 v tělocvičně Základní školy Dobrá
Prezentace: od 8.00 hodin 
Začátek turnaje: 8.30 hodin
Startovné: 100 Kč na osobu (v ceně občerstvení)
Přihlášky s 50% zálohou nejpozději do 4. ledna 2006 na adrese 
Alice Tancerová, Dobrá 556
Info na tel. č. 606 633 006, 736 614 716, mistostarosta@dobra.cz
Amatérské družstvo tvořeno max. 6 hráči (4 hráči v poli + 2 střídači)
Hráči starší 18 let, zápas 2×7 minut.
Omezený počet družstev!
Nutná vhodná obuv do tělocvičny! 
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J JUDO DOBRÁ NOVINKY
tel.: 605 513 429, e–mail:judoskpova@tiscali.cz, www.judoskpfmunas.cz

Máš odvahu, obratnost, sílu, sebevědomí, dobré studijní výsledky
a ukázněnost? PŘIJĎ MEZI NÁS

Chybí ti tyto vlastnosti? — PŘIJĎ MEZI NÁS
Na trénink školního kroužku v Dobré dochází v průměru 60 dětí

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO ŠKOLNÍHO KROUŽKU probíhá každé úterý
a středu od 16.30 do 17.30 hod.v tělocvičně základní školy v Dobré. Nábor je
vhodný zejména pro děti ve věku od 6 do 15 let a další mládež, která již aktivně
vykonávala jiný sport. Oddíl má zájem o chlapce i dívky těžkých vah a urostlých
postav, kterým se při tréninku dostane individuální péče. Informace u Luďka
Kubíčka tel: 605 513 429. 

PŘÍPRAVKA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ A DĚTÍ PRVNÍCH TŘÍD
Probíhá od začátku července každé úterý a čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. v tě-

locvičně ZŠ. Formou pohybových her se děti učí základům gymnastiky se za-
měřením na budoucí nácvik nejjednodušších technik juda. V současné době
dochází na trénink přípravky cca 25 dětí Po dvouměsíčním kursu přejdou ně-
které z nich do oddílu juda, ostatní mohou pokračovat v pohybových hrách. In-
formace pro další zájemce u Pavly Prőllové na tel. č: 605 513 443. 

KURZ JÓGY o který je velký zájem, proběhl ve svém třetím pokračování na zá-
kladně Skalice—Kamenec a byl kapacitně zcela naplněn. Zvýšený zájem o tento
program vede cvičitelku Marii Křupalovou k myšlence o jeho lednové pokračo-
vání v prostorách tělocvičny ZŠ, nebo jiném vhodném sále v obci. Noví zájemci
budou včas informováni.

POHÁR STAROSTKY FRÝDKU–MÍSTKU Se uskutečnil 25. září v hale na Lís-
kovecké ulici za účasti 220 judistů a judistek z Polska,Slovenska a Moravy. Ju-
disté našeho oddílu vybojovali v jubilejním 5. ročníku l.místo a pohár, před Ba-
nikem Karviná a Polským Těšínem. Výsledky jednotlivců z Dobré: Nikola Kesová
vybojovala zlato v kategorii starších žákyň i o 5 let starších juniorek. 1.místo
dále vybojovali ve svých kategoriích Michaela Kesová a Lucie Blehová. Stšíbro
získali Ester Vilčková a Jiří Mikoláš. Třetí skončili Adriana Skotalová, Vít Jerglík
a Lukáš Janulek. 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV DOROSTENEK se úspěšně
zúčastnilo rovněž družstvo dorostenek z Dobré, doplněné posilami z Havířova
a Drahotuš. Naše děvčata vybojovala stříbrné medaile když ve finálovém utkání
zklamaly právě reprezentační posily z Drahotuš. Útěchou pro všechny však
bylo vítězství nad favorizovaným celkem Prahy, který jsme kvalitním výkonem
v průběhu celého turnaje odsunuli na třetí místo. 

Poté co v Karviné vybojovala Pavla Prőllová vítězně MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY VETERÁNÚ (nad 30 let), získala tato úspěšná členka české vý-
pravy v Londýně také titul MISTRYNĚ EVROPY pro rok 2005 ve váze do 70 kg.

Úspěšné byly také její svěřenkyně, které vybojovaly své nejvyšší soutěže kon-
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cem října a začátkem prosince. Mladší žákyně Michaela Kesová se stala mist-
ryní Moravy a Slezska, starší žákyně Nikola Kesová vybojovala svůj již třetí ti-
tul na mistrovství České republiky a starší žákyně Ester Vilčková z Nošovic
skončila ve stejné soutěži druhá jen o jeden pomocný bod, kterým rozhodli
zmanipulovaní rozhodčí ve prospěch své závodnice. 

MIKROBUS JUDO, který vídáte v ulicích obce, zajišťuje přepravu závodníků
na soutěže a přípravná soustředění. Oddíl ho zakoupil za finančního přispění
pana Horáka. Bezpečné provozování mikrobusu bylo podmíněno jeho kvalitní
technickou revizí a přípravou, kterou zajišťuje sponzorsky autoservis „SPRIN-
TEX“ ze Staré Dědiny. Zakoupení potřebných náhradních dílů však stálo oddíl
cca 14 tisíc korun. Zbývá výměna čepů přední nápravy, převodky řízení a pře-
stavba na plynový pohon. Pro zajištění nejen tohoto úkolu potřebujeme získat
finanční prostředky, které bychom neměli odčerpávat z provozního rozpočtu
oddílu. Hledáme proto sponzory kterým nabízíme volnou reklamní plochu
právě na tomto dopravním prostředku a jiné výhodné protislužby. Budeme
vděční za každý kontakt a rádi poskytneme potřebné informace na tel. čísle:
605 513 429

XIII. roãník mezinárodní v˘stavy info — THERMA 2006
Největší specializovaná výstava k vytápění, úsporám energie a využití obno-

vitelných zdrojů v malých a středních objektech v ČR a SR proběhne 16.—19.
ledna 2006 denně od 9.00 do 18.00 hodin ve sportovně–společenském areál
u motelu Panorama ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Smích — pÛl zdraví
Úsměv a smích jsou emoce velmi příjemné. Vě-

decké pokusy ukázaly, že humor napomáhá nejen
navodit dobrou náladu, ale dokáže pomoci v boji
proti nemocem.

Indiáni považují úsměv a smích za posvátný. Ze-
jména severoameričtí indiáni razí filozofii, že
úsměv je důkazem, že jsme otevření přijímat ra-
dosti života, které nám Velký Duch dal do vínku. Ať
už jste nakloněni věřit ve Velkého Ducha, či ne, ur-
čitě dáte indiánům za pravdu. Smích a úsměv na tváři opravdu potěší naše
tělo i duši.

5 DŮVODŮ, PROČ BYCHOM SE MĚLI CHECHTAT
— Na první pohled je zřejmé, že úsměv zaměstná rty a líce. Nejenom to —

čelistní svalstvo a líce vyvolají reakci, při které se uvolní svalstvo po celém ob-
ličeji. Mračení a smích tedy nejdou dohromady nejen z hlediska filozofického,
ale i čistě technického. Abyste při úsměvu čelní svaly dostali do „pozice mra-
čení", museli byste se pekelně soustředit.

— Čím intenzivnější řehot, tím více svaly pracují. Pořádná salva smíchu
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může vyvolat práci slzných kanálků, takže vám slzičky báječně propláchnou
a vyčistí oči. Je dokázáno, že při smíchu produkujeme i více slin, což má zase
blahodárné účinky na ústní dutinu.

— Během smíchu pracuje téměř celé tělo, které se doslova otřásá. Tyto
otřesy však přinášejí samé pozitivní věci. Za prvé se uvolní mnoho svalů.
Z toho dokonce i svaly značně vzdálené od hlavy. Důkazem je i věta? „Ježíši, já
se snad smíchy počůrám!“, případně „Přestaň už s těmi fóry, mě hrozně bolí
břicho!“ zejména při variantě číslo dvě se docela dobře pozná, jak moc, nebo
málo máte trénované břišní svalstvo. Pokud je pár vtipů vyvede z míry tak, že
bolí, je to signál, abyste vyrazili do tělocvičny.

— Smích má vůbec dost společného se sportem. Vzrůstá při něm srdeční
činnost, což má za následek rychlejší rozvod kyslíku po těle. Ten zase po-
vzbuzuje činnost mozku, takže ve finále smích zlepšuje práci celé nervové
soustavy. Nervy v mozkové kůře dokonce během smíchu vnímají každý pod-
nět mnohem lépe. Rčení, že kdo se často směje, zůstane dlouho mlád, také
není daleko od pravdy. I když to zní vědecky pěkně suše, pravda je taková, že
zvýšený přísun kyslíku a prokrvení působí příznivě na naše buňky a jejich ži-
votnost.

— Své si užije i zažívací ústrojí. Játra i slinivka lépe pracují a zvýšená hladina
trávicích šťáv zajišťuje lepší trávení. Pozor však, pokud jste se opravdu pře-
jedli! Otřesy bránice při smíchu mohou zapříčinit, že přeplněný žaludek toho
bude mít dost a začne vehementně protestovat! (…)

Jitka Saniová (časopis Puls)

„Humor je jak mocnou zbraní, tak pádnou odpovědí“ (Agnes Varda)

Několik starců spolu hovořilo o škodách, které způsobuje pití vína. V jed-
nom okamžiku se ozval abba Arsenios: „Největší škodu utrpí ten, kdo pije, aby
zapomněl. Riskuje, že zapomene, kdy má přestat.“

Bylo velice nesnadné dostat se do Antiochie směrem od pouště, protože
tam byli velmi přísní výběrčí daní za vstup do města. Když jednoho dne vstu-
poval do města abba Serapion a táhl vozík přikrytý plachtou, jeden z výběr-
čích ho zadržel. „Co máš na vozíku, otče?“

„Svého psa, bratře.“
„Ale vždyť to není pes, to je koza! Má přece rohy!“
Na to stařec odpověděl: „Prosím tě, bratře, abys byl diskrétní v otázkách sou-

kromého života mého psa.“

Jiný výběrčí z Antiochie se vyptával starce nesoucího na zádech velký pytel:
„Víno, kořalka, jablečná pálenka?“
Stařec odvětil: „Ó nikoli, děkuji, ale já nepiju.“

Jeden stařec z pouště Skétis byl velice šilhavý. Jistého dne se na pěšině sra-
zil s bratrem, který šel v protisměru. Šilhavý stařec bez okolků poznamenal:

„Měl bys líp koukat na cestu, bratře.“
Dostalo se mu odpovědi: „Ale tobě by se, otče, také lépe šlo tudy, kudy se dí-

váš.“
R. Kern, Humor pouštních otců
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Salát s nivou a ořechy
Touto pikantní dobrotou se můžete blýsknout před svými hosty třeba při sil-

vestrovské oslavě.
Připravíme si vařené těstoviny (mušličky). Dále sýr nivu, vlašské ořechy, salá-

tovou okurku, rajčata, olivový olej, citronový ocet, sůl, pepř a nasekanou petr-
želku.

Do velké mísy dáme uvařené těstoviny, přidáme pokrájené okurky, rajčata
a nahrubo nasekané ořechy. V jiné misce smícháme olej, sůl, pepř a trochu ci-
tronového octa (nebo šťávy z citronu) a vše ručně vyšleháme. Zálivkou přeli-
jeme salát, přidáme nastrouhanou nivu a lehce promícháme. Zdobíme naseka-
nou petrželkou.

Dobrou chuť a hodně pěkných chvil s blízkými a přáteli po celý příští rok!
Recepty z dámského klubu 2005

Ze star˘ch dob
Při pátrání po starých událostech z Dobré a jejího okolí jsem natrefil na řadu

zajímavých a také někdy humorných událostí, které jsou ovšem humorné až
s odstupem času. Líbí se mi na nich, že jsou pravdivé, že se skutečně udály. Pár
jsem si jich proto dovolil vybrat i pro náš Zpravodaj.

Telegraf. Z výstavy elektrické v Novém Yorku byl poslán na místo telegram
přes Evropu a Asii zpět do Ameriky. Cestu vykonal za 50 minut. Je to nejrychlejší
výkon, jejž překonán už nikdy nebude, neboť bylo využito mezinárodního tele-
grafu. Telegram stál 152 dolarů. (Opavský týdeník 1896.)

Noviny přinesly zprávu, že byl vykraden obchodník, ale že zloděj si naštěstí
nevšiml zlatých hodinek velké ceny v zásuvce stolu. Nazítří přiběhl pán do re-
dakce s holí a vyrazil na redaktora. — „Což tomu tak nebylo?!“ bránil se redak-
tor. „Ale ano, jenže zloděj zprávu četl a dnes mi ukradl i tyto!“ (Opavský týdeník
1896.)

Nejnešťastnějším dnem není pátek; toť pověra! a připomenutí Velkého pátku
— též ten den vyplácena čeleď a novici v klášterech. Podle statistiky pojišťova-
cích společností je na tom nejhůře pondělí — 18 nehod, úterý 15 nehod, středa
16 nehod, čtvrtek 15 nehod, pátek 16 nehod, sobota 16 nehod a neděle 4 ne-
hody. (Dlužno připomenout, že všechny soboty byly až do roku 1966 pracovní.)
(Opavský týdeník 1896.)

Domácí ve Frýdku si nechal ušít kalhoty, ale ty byly o 15 cm delší než má nohy.
Byla neděle a krejčí nepracoval. Zkrátit je odmítla domácího žena i dcera, ať prý
počká do pondělka. Ženě se to večer rozmyslilo a když všichni spali, nohavice
mu přece jen zkrátila. Jenže dcera si ráno hnuta svědomím přivstala a zkrátila
mu je také… (Opavský týdeník 1895.)

Jak správně vařit brambory. (Z novin z roku 1895.). „Půl dne ve studené vodě
máčet, v ní pak málo solené napůl uvařit. Zcedit, vložit do nové horké vody
a dovařit. Vlít lžíci studené vody. Brambory prasknou a jsou výtečné.“ — Jak na
pomrzlé nasládlé brambory: „nechat půl dne v teple, ztratí ihned sladkosť“.
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V Olomouci ukradli výrostci biskupu z předpokoje biskupskou berlu. Domní-
vali se, že je zlatá, ale poněvadž byla jen ze dřeva a pozlacená, vyloupali perly
a drahokamy a odhodili ji v průjezdu. (Opavský týdeník 1883.)

V Rybím u Nového Jičína odbývala se 13. září 1887 zvláštní svatba. Ženil se
otec, jeho syn i dcera ve stejný den. Manželky obou ženichů jsou dvě sestry. Syn
je tak švagrem svého otce, sestra má pak sestru za matku. (Opavský týdeník 1887.)

Jistý Angličan odebral se z Anglie do Neapole a zanechal doma ženu. V Itálii
se zamiloval a zatajil, že je již ženat, a oženil se podruhé 10. ledna 1889 v 11 ho-
din dopoledne na palubě anglické lodi. Stalo se však, že v 10.30 zemřela jeho
první choť v Anglii, byl tedy půl hodiny vdovec. Když však bylo v Anglii 10.30,
v Itálii bylo již 11.30. Druhé manželství se zdá neplatné a Angličan navíc čelí ob-
vinění ze spáchání činu mnohoženství. (Opavský týdeník 1889.

Při slavnostním pochodu vojska na náměstí v Místku nikdo z diváků nesun-
dal klobouk před plukovním praporem. Tato netaktnost bila přímo do očí. Více
slušnosti a úcty! (Frýdecko–Místecký kraj 1936.)

Ujal se špatný zvyk, že děcka jdoucí z tělocviku mezi 5. a 6. hodinou večer
velmi vyjí, což se nyní, když je tma, vyjímá příšerně. Nemělo by se to trpěti.
(Frýdecko–Místecký kraj 1935.)

Nošovice. Kdybych znal tého pána myslivca, co mi přešlý pátek za soumraku
mojů dobrů kočku zastřelil, tak bych mu hned okulory (brýle) poslol, aby po-
druhé rozeznol kočku od zajíca. Jestli ale úmyslně kočky střílo, tak bych ho
pěkně prosil, aby nům též potom přišel na polách chytať myši. Bo zajíci, pokel
vím, něchytajů myši, ale kunčinu, obilí a zelí nům ohryzajů. Abo jestli tu kočku
zastřelil na hapatyku (léčení) — bo užívání kočičího sadla a nosyni kočičí
skůrky pumohó tuším hrubě od lunzoka — tuž něch se pro ňu přiňdě. Jeden
Gazda z Holcyny. — I odpovězeno mu opět v novinách: kočka nepatří do polí,
kde loví koroptve a zajíce a zvláště ne, když je hon. To by měl gazda vědět.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

Masérské, rekondiční a regenerační služby v objektu
C Y K L O B A R U

739 51 Dobrá, č. p. 957, tel. 603 539 723
Pondělí, středa 13.30—18.30 hod.

Úterý, čtvrtek, pátek 7.30—14.30 hod.

Nabízíme dárkovou permanentku jako vhodný dárek nejen v čase vánočním
— darujte svým blízkým permanentku na regenerační služby podle vlastního 
výběru a v hodnotě, kterou si sami zvolíte. K dispozici je masáž páteře i ce-
lého těla, lymfatické masáže, hydromasážní koupele, baňkování a solárium.
Přijďte si vybrat, najdete nás v 1. patře objektu Cyklobaru, těšíme se na vás!

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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NEMÁTE KDE OSLAVIT PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU?
Zanzibar opět pořádá SILVESTR 2006.

Začátek v 18 hodin
Vstupné 300 Kč/osoba

V ceně vstupenky je teplá večeře, studená mísa, šampus/2osoby,
nazdobené stoly (chipsy, tyčinky, arašídy) a také hudba.

Rezervace míst v Zanzibaru do 26. prosince 2005 se zálohou 50 %!
OMEZENÝ POČET MÍST!

„NESEĎTE DOMA, PŘIJĎTE SE POBAVIT“
Těší se na vás personál Zanzibaru

Otevírací doba přes vánoční svátky:
Bar „FLAMINGO“ „ZANZIBAR“

24. prosince 20.00—02.00 h. 20.00—02.00 h. 
25. prosince 17.00—01.00 h. 14.00—02.00 h.
26. prosince 17.00—01.00 h. 14.00—02.00 h.
27. prosince 17.00—01.00 h. 15.00—23.00 h.
28. prosince 17.00—01.00 h. 15.00—23.00 h.
29. prosince 17.00—01.00 h. 15.00—23.00 h.
30. prosince 17.00—02.00 h. 15.00—02.00 h.
31. prosince ZAVŘENO UZAVŘENÁ SPOLEČNOST
1. ledna 17.00—01.00 h. 14.00—23.00 h. 

Nenechat své peníze ležet ladem, zajistit sebe i svou rodinu
do budoucna a ještě získat štědrou nadílku — toto je rozhodnutí

roku 2005
Spojte se stavební spořitelnou roku 2005 Modrou pyramidou, a. s. a uza-
vřením smlouvy o stavebním spoření si zajistíte skutečně štědré Vánoce.

Můžete získat až 5000 Kč (3000 Kč státní podpory a 2000 Kč mimořádnou
prémii)

Unikátní kalendář roku 2006 s vizemi architektury budoucnosti 
Účast v soutěži o 101 cen od šunkové kýty až po špičkový notebook…
Více informací: Dana Hárendarčíková — úvěrový a finnační poradce 

Mobil 724 070 197
Telefon pondělí až pátek 8.00—12.00 (558 694 218 , 558 695 293)

Telefon po 20. hod. nebo záznamník 558 651 193
email: danaharenda@quick.cz <mailto:danaharenda@quick.cz> 

Kancelář Frýdek Kostikovo náměstí Nádražní 1100 nad prodejnou autocont 
středa 14.00—17.00 hod

Kancelář Hnojník ve firmě Karel Jalůvka Pumpa servis
naproti obchodního střediska

pondělí—pátek 8.00—12.00 hod
po dohodě možné jednání u jiném čase nebo i u Vás doma 
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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.



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 13. ledna 2006.


