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Zpravodaj

Noc s Andersenem na naší škole. (K článku na straně 6.)

POZVÁNÍ NA POUËOV¯ OH≈OSTROJ
U příležitosti tradiční pouti v Dobré pořádá pan Silvestr Hanák s kolektivem

v předvečer pouti v sobotu 29. dubna 2006 ve 21.30 hodin slavnostní večerní
ohňostroj, který bude odpálen z travnaté plochy za Základní školou Dobrá.

Srdečně zveme všechny občany nejen na slavnostní ohňostroj, ale zároveň na
pouťové atrakce.
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U S N E S E N Í
z 20. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného 29.3.2006

v obřadní síni budovy obecního úřadu.
1. Zahájení

Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Ing. Ladislav Březina (SNK–Občané pro občany)
Ladislav Žurek (KSČM)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Libor Mlčák (SNK–Občané pro občany)
Ing. Richard Pastor (KDU–ČSL)

2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá z 19. jednání, dne
28.12.2005

Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení z minulých jednání Zastupitelstva obce Dobrá

3. Rozpočet obce Dobrá na rok 2006
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., v platném

znění, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů Rozpočet obce Dobrá na rok 2006 s příjmy ve výši 28 341,6 tisíc a vý-
daji ve výši 28 341,6 tisíc korun

4. a) Žádost o rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Dobrá za rok
2005 do fondu příspěvkové organizace

Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Dobrá za rok 2005 ve výši 
124 355,88 Kč do fondů příspěvkové organizace takto:
Fond odměn 20 000 Kč
Rezervní fond 104 355,88 Kč

4. b) Žádost o rozdělení hospodářského výsledku Místní knihovny Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.2. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku Místní knihovny Dobrá za rok 2005 ve výši 
3 055,09 Kč do fondů příspěvkové organizace takto:
Fond odměn 2 444 Kč
Rezervní fond 611,09 Kč

4. c) Žádost o rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.3. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Dobrá za rok 2005 ve výši 
78 674,45 Kč do fondů příspěvkové organizace takto:
Fond odměn 0 Kč
Rezervní fond 78 674,45 Kč



5. Žádost Základní školy Dobrá o převedení zůstatku investic
Zastupitelstvo obce Dobrá

5.1. n e s ch v a l u j e
žádost ředitelky Základní školy Dobrá o převedení zůstatku investiční dotace

z roku 2005, ve výši 25 390 Kč do roku 2006

6. Plán úkolů kontrolního výboru na rok 2006
Zastupitelstvo obce Dobrá

6.1. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 14. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dobrá ze dne 23.

ledna 2006

6.2. s ch v a l u j e
plán úkolů kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dobrá na rok 2006

7. Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky
Zastupitelstvo obce Dobrá

7.1. b e r e n a v ě d o m í
Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2006

8. Plná moc – Řádná valná hromada Frýdecké skládky a.s.
Zastupitelstvo obce Dobrá

8.1. z m o c ň u j e
pana Vladimíra Bonka, starostu obce Dobrá, ke všem právním úkonům souvisejí-

cích s výkonem práv akcionáře obce Dobrá na Řádné valné hromadě akcionářů
společnosti Frýdecké skládky a.s., se sídlem Zámecké náměstí 26, Frýdek–Místek,
PSČ 738 01, IČO: 47151552, konané dne 9. června 2006

9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
Zastupitelstvo obce Dobrá

9.1. s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení

požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006
Zastupitelstvo obce Dobrá

10. 1.  s t a h u j e z p r o g r a m u j e d n á n í
Obecně závaznou vyhlášku obce Dobrá č. 2/2006 k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku

11. Darování pozemku
Zastupitelstvo obce Dobrá

11. 1. s ch v a l u j e
darování pozemku parc.č. 2325/2 k.ú. Dobrá a výměře 5 m2 , jež vznikl dělením

pozemku parc.č. 2325/1 k.ú. Dobrá v majetku obce Dobrá panu Vladimíru Urban-
covi, Dobrá 

11. 2. p o v ě ř u j e
místostarostku přípravou darovací smlouvy a starostu podpisem této smlouvy
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12. Záměr prodeje pozemků pro „Průmyslovou zónu Nošovice"
Zastupitelstvo obce Dobrá
12. 1. s ch v a l u j e
záměr prodeje pozemků parc. č. 2245 o výměře 2126 m2

parc. č. PK 10/2 o výměře 1316 m2

parc. č. PK 1402/2 o výměře 207 m2

12. 2. p o v ě ř u j e
starostu zveřejněním záměru prodeje pozemků parc.č. 2245, parc.č. PK 10/2,

parc. č. PK 1402/2 k.ú. Dobrá v souladu se zákonem o obcích

13. Koupě pozemku
Zastupitelstvo obce Dobrá 
13. 1. n e s ch v a l u j e
koupi pozemku 58/20 k.ú. Dobrá o výměře 313 m2 z majetku pana Jiřího Řeháka,

Dobrá, do majetku obce Dobrá

14. Záměr prodeje pozemku – Průmyslová zóna „Stará dědina"
Zastupitelstvo obce Dobrá
14.1. s ch v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc. č. 1740/6 k.ú. Dobrá o výměře 4242 m2 a pozemku

parc.č. 1712/1 k.ú. Dobrá o výměře 1508 m2

14.2. p o v ě ř u j e
místostarostu záměr prodeje zveřejnit v souladu se zákonem o obcích

15. Závazné stanovisko Zastupitelstva obce Dobrá o dokrytí kupní ceny požár-
ního automobilu

15.1. z a v a z u j e
že z prostředků obce Dobrá dokryje kupní cenu CAS, tedy rozdíl vzniklý z výbě-

rového řízení po odečtu přidělené dotace z Ministerstva vnitra
15.2. p o v ě ř u j e
starostu a místostarostu dalšími kroky směřujícími k řádnému získání dotace

16. Mimosoudní vyrovnání mezi obcí Dobrá a panem Kovářem
16.1. s ch v a l u j e
postup právního zástupce ve sporu č.j.: 14 C 139/2002 vedeného u Okresního

soudu ve Frýdku–Místku, mezi žalobcem Jaroslavem Kovářem, Dobrá a Obcí Dobrá
o zaplacení částky ve výši 48 788 Kč, směřující k uzavření mimosoudního vyrovnání
ve výši 35 000 Kč z účtu obce Dobrá na účet žalobce s tím, že žalobce vezme žalobu
v celém rozsahu zpět s návrhem na zastavení řízení, když žádnému z účastníků ne-
bude přiznáno právo na náhradu řízení

17. Úprava odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá
17.1. s ch v a l u j e
finanční odměny neuvolněných členů zastupitelstva v předložené výši od ledna

2006 s tím, že doplatek bude proveden do konce dubna 2006 

Vladimír Bonk, starosta obce
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Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky
ve dnech 2. a 3. června 2006 — informace o počtu a sídle volebních okrsků 

číslo okrsku sídlo okrsku pro č. p.

1 obecní úřad, Dobrá č. 230 — obřadní síň 1—557
2 základní škola, Dobrá č. 860 — hudebna 558—960

Věnujte pozornost platnosti svých občanských průkazů, kterými budete pro-
kazovat ve volební místnosti svou totožnost a občanství České republiky. 

PRÁVNÍ SLUÎBA PRO OBâANY OBCE DOBRÁ
je zajištěna na středu 3. 5., 17. 5., 31. 5. 2006 od 16.00 do 18.00 hodin v budově
Obecního úřadu v Dobré, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.

POZVÁNKA na oslavu SVÁTKU PRÁCE,
kterou pořádá Základní organizace KSČM Dobrá, dne 1. května 2006 ve 14.30
hodin na zahradě pivnice U Pantlíka.

K poslechu bude hrát dětský orchestr RADOST pod vedením pana Antonína
Hradílka a Frýdecká dechovka (bývalá Huťařka).

Během odpoledne vystoupí poslanec PSČR Svatoslav Recman.
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. Zveme k hojné účasti.

KULTURNÍ KOMISE při Obecní radě Dobrá srdečně zve na 

pietní akt k 61. v˘roãí osvobození obce Dobrá
ve čtvrtek 4. května 2006 v 15 hodin za účasti představitelů obce Dobrá u po-

mníku padlých rudoarmějců ve Staré Dědině.
Poté se společně projdeme k pomníku T. G. Masaryka a padlých ve středu

obce, kde bude vzpomínkový akt ukončen 

a dále na oslavu DNE MATEK,
která proběhne v neděli 7. května 2006 v 15.00 hodin v tělocvičně Základní

školy Dobrá.
V bohatém programu vystoupí děti z Mateřské školy, žáci Základní školy

Dobrá, Orchestr RADOST pana Antonína Hradílka. Součástí programu bude
i módní přehlídka a pohoštění

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobrá uskuteční 22.
května 2006 jednodenní zájezd do Polska, Pisarzowice (poblíž Bialsko–Biala)
s návštěvou arboreta a okrasných školek. Bude možné výhodně nakoupit sad-
bový materiál.
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Odjezd z parkoviště u kostela v 7.30 hodin, předpokládaný návrat okolo 18. až
19. hodiny. Cena zájezdu 180 Kč. 

Přihlášky na zájezd se přijímají do 15. května 2006 u paní Věry Pánkové — tel.
č. 558 641 947 a u pana Čestmíra Ježe — tel. č. 724 292 957.

Zvou pořadatelé ZO ČZS Dobrá

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ OâIMA ÎÁKÒ 
Noc s Andersenem

Dne 31. března 2006 proběhla v Základní škole Dobrá Noc s Andersenem.
Třídní učitelka Radka Otipková poprosila naši třídu 9. C, jestli bychom se podí-
leli na této noci pro čtvrťáky. Na uskutečnění se podílelo 13 deváťáků.

Program začal pohádkami. Děti plnily pohádkové úkoly ve skupinkách, kde
vždy asistovali dva deváťáci. Velkým překvapením byla krásná čarodějnice Ra-
důza v podání paní učitelky Otipkové. Děti měly za úkol nakreslit či jinak vyro-
bit čarodějnici. V této práci byla vidět velká snaha dětí, které se snažily udělat
paním učitelkám velkou radost.

Když byly čarodějnice vyrobené, všichni jsme si udělali přestávku na jídlo.
Naším úkolem bylo převléci se do kostýmů, na kterých bylo vidět úsilí mít co
nejoriginálnější masku. Pak jsme se rozestavěli po škole. K osvětlení sloužilo
v černočerné tmě pouze pár světel. Ve škole jste tak mohli potkat pana Ander-
sena, vodníky, čarodějnice, bílé paní, malé děti a vojáky. U každé pohádkové
postavičky musely děti splnit připravené úkoly, například skákat v pytlích, sklá-
dat mapu Dánska, hledat hrášek mezi klubíčky a mnohé další. Některé děti se
při stezce odvahy tak bály, že celou trasu proběhly rychlostí blesku. Nemohli
jsme ani některé zastavit! Stezka nás velice pobavila, pěkně jsme si zastrašili…

Po splnění stezky odvahy jsme se usídlili v učebnách, ve kterých jsme spali.

Noc s Andersenem byla dobrou zkušeností. Poznali jsme školu jinak než ve
vyučovacích hodinách. Bavilo nás to a klidně bychom si takový den zopakovali.
Myslím si, že jsme odvedli dobrou práci a paní učitelky jsme nezklamali. Byly
velice hodné a příjemné. 

Jsem ráda, že jsem se účastnila této kouzelné noci a je škoda, že si takový den
už nezopakujeme.

Kateřina Botyánszká, 9. C

Malé maturity
Den začal velmi netradičně. To, co jsme vždy slýchávaly od jiných, se dnes

mělo dotknout i nás. I když jsme chtěly zůstat v klidu, nešlo to! Z pohledů na-
šich spolužáků jsme vyčetly obrovskou nervozitu, které jsme bohužel také pod-
lehly. Jediný světlý bod, u kterého jsme byly schopny se odreagovat, byla pre-
zentace čajovny. To však netrvalo moc dlouho!

Kamarádi, kteří se od komise postupně vraceli, dramatizovali, co mohli. Jak-
mile jsme si vše vyzkoušely na vlastní kůži, svět už jsme neviděly tak černě. Mů-
žeme říci, že štěstí nám v ten den přálo. Komise byla v klidu. Překvapila nás paní
zástupkyně, neboť jsme ji vůbec neznaly a obávaly jsme se, že při zkoušení
z matematiky nás nechá „na holičkách“. Avšak mile nás překvapila nejen ona,
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ale i paní učitelka Otipková zkoušející český jazyk. Volitelný předmět zkoušela
paní učitelka Drabinová, s kterou je vždy pohoda.

Po vyhodnocení celé zkoušky nám konečně spadl kámen ze srdce. Po dlouhé
ceremonii, kdy se pan učitel Nohel snažil do svého objektivu zabrat celou naši
skupinu, bylo vše ukončeno a my jsme odcházely ze školy s pocitem radosti
a volnosti.

Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek…
Anna Mikolášová, Lucie Vláčilová, 9. C

KLUB STOLNÍHO TENISU

si vás dovoluje pozvat na historicky první:

MÁJOVÝ TURNAJ AMATÉRSKÝCH
HRÁČŮ VE STOLNÍM TENISU

Turnaj se uskuteční dne 13. května 2006 v tělocvičně ZŠ Dobrá od
9.00. Rozlosování od 8.30. Bude probíhat ve dvou kategoriích, a to do
15 let a 16 a více let. Hrát se bude dle platných pravidel stolního te-
nisu. Na tři vítězné sety, do jedenácti bodů o dva body navíc. Čili
11:9, 12:10 apod. Hrací míče 40 mm. Přihlášky na tento turnaj,
které budou obsahovat jméno, příjmení a věk hráče, můžete pře-
dat prostřednictvím svého třídního učitele pí. učitelce Bařinové
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(platí pro žáky ZŠ Dobrá) a ostatní zájemci zaslat
na adresu Pavel Bařina, Dobrá č.p. 115, 739 51
nebo zaslat na e–mailovou adresu turnajping-
pong@seznam.cz. Startovné ve výši 80 Kč se
bude vybírat na místě a každý hráč za něj obdrží
guláš a čaj. Pro medailisty budou připraveny
hodnotné ceny. Zároveň zveme i diváky pro
akustickou podporu. Pro ně bude připraveno
občerstvení a vytrvalostní soutěž v pinkání.

Byli jste na v˘stavû modelÛ?
Leteckomodelářský klub Dobrá uspořádal

v sobotu, dne 18. března 2006 v odpoledních ho-
dinách, historicky první oficiální výstavu plasti-
kových modelů letadel našich modelářů ve staré
škole.

Mezi více jak padesáti malými maketami letadel byly k vidění převážně zmen-
šeniny vojenských letadel současnosti a první i druhé světové války. Zastou-
pena byla letadla československá, americká, německá, francouzská, anglická,
ruská i japonská, vrtulová i proudová. Všechna byla provedená precizně do ne-
jmenších detailů, aby co nejvíce odpovídala skutečnému vzoru. Vysoká kvalita
zpracování modelů svědčí o zručnosti jejich autorů. Doprovod tvořila ukázka
modelářské literatury.



Skupina mladých modelářů in natura předváděla práci na modelech. A šlo
jim to pěkně od ruky. Kolem sebe měli spoustu lahviček, plechoviček s barvou,
štětečků, pinzetek a dalších pomůcek, nezbytných k takovéto práci. A příchozí
obdivovali jejich trpělivost a zručnost, s jakou ty titěrné díly jednotlivých mo-
delů skládali, lepili, brousili a barvili. A že je jejich koníček baví, svědčilo jejich
zaujetí. V dnešní době vysedávání u ohlupujících počítačových her skutečnost
až neskutečná.

Ve videomístnosti souběžně běžely filmy z leteckého prostředí. Zde bylo
možno vidět v akci skutečné předlohy malých modelů.

A co říci na závěr? Výstava určitě přesvědčila veřejnost, že tento zajímavý ko-
níček má svůj smysl, zvláště pro ty mladé, školou povinné. Mladí modeláři byli
zase potěšeni zájmem o jejich umění a mnozí návštěvníci, kterých rozhodně
nebylo málo, byli překvapeni jejich dovedností.

A kdo tam nebyl a neviděl?… ten bude mít šanci za rok!
Modelářský klub Dobrá děkuje vedení naší základní školy za podporu

a vstřícnost, s jakou umožnilo uskutečnění výstavy. 
Ing. Arch. Vladimír Novák

SVAZ TùLESNù POSTIÎEN¯CH, ORGANIZACE DOBRÁ
pořádal 23. března 2006 výroční členskou schůzi. A kde jinde než v osvědčeném
pohostinství „Na Špici“, kde jsme 71% účastí členů přivítali předsedu OS
F–M tělesně postižených pana Karla Koždoně a představitele obce starostu
pana Vladimíra Bonka a místostarostku paní Alici Tancerovou.

Zhodnotili jsme rok 2005. Seznámili zúčastněné s rozpočtem a plánem akcí
pro tento rok, rok 2006. Rovněž proběhla volba výboru. Do diskuse se zapojili
všichni hosté a dostali jsme obsáhlé odpovědi na všechny dotazy členů.

Následovalo pohoštění, které díky pekárně pana Milana Hlisnikovského
a v hojné míře ovoci paní Slávce Polákové bylo pestřejší a bohatší. Ze srdce dě-
kujeme.

K všeobecné spokojenosti rovněž přispěla pestrá tombola. A tím jsme se do-
stali k možnosti, abychom všem, kteří již léta přispívají a nebylo tomu jinak ani
v tomto roce, moc a moc poděkovali.

Upřímně děkujeme Obecnímu úřadu v Dobré za finanční pomoc na činnost
organizace, panu Floriánu Carbolovi za ochotu s jakou nás již dlouhá léta při-
jímá, za uzavření podniku po dobu našich akcí, výbornou kuchyň, čisto, teplo
a vzornou obsluhu.

Do tomboly nám opětovně přispěli: Řeznictví a uzenářství pana Zdeňka Car-
bola a pana Jana Matery. Potraviny pana Stanislava Romanidise. Obuv LM paní
Eva Mojžíšová a paní Jana Šulíková. Dále na nás nezapomněli: paní Jana Březi-
nová, pan Florián Carbol, vedoucí Kačabaru pan Petr Blokša, z pivnice „U Pant-
líka“ pan Ing. Slánský. Autoslužby Jana Nondka a Libora Mlčáka, paní Marcela
Dužíková, RNDr. Věra Růžičková z lékárny „Zdraví“, cukrárna paní Ivy Mos-
kvové, vietnamské spoluobčanky Hanky, dřevovýroby pana Rudolfa Barocha
a v neposlední řadě i ak.mal. Josefa Štefka a velkou mírou i ZDV Nošovice. Bez-
platné zhotovení pozvánek na akce nám vždy ochotně zajišťuje pan Zdeněk
Černoch.
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Náš svaz si moc váží Obecního úřadu Dobrá, všech podnikatelů v naší obci
i ZDV Nošovice, kteří dle možností a bez váhání a s velkou ochotou na naše ak-
tivity přispívají. Dobře víme, že se opakujeme, ale je obdivuhodné, jsme v řadě
poslední z prosebníků po obdobích plesů a večírků. Všem výše jmenovaným
patří ještě jednou poděkování a velká prosba, aby na nás i přes veškeré potíže
s podnikáním nezapomněli a zachovali nám dosavadní přízeň i v příštích lé-
tech. Děkujeme také vám, milí členové, kteří jste do tomboly přispěli, udělali si
čas a připravili mnoho pěkných cen. Poděkování si také zaslouží celý výbor
svazu a všichni členové, kteří ochotně přiloží ruku k dílu a pan František Biolek
se svou harmonikou.

Děkujeme! Tyto okamžiky v dnešní uspěchané době jsou vzácné.
Závěrem přejeme vám milí členové i vám vážení spoluobčané, aby po dlouhé

a náročné zimě, vyšlo už pořádně sluníčko, abychom byli zdraví, komu je
smutno, aby mezi nás přišel, aby se nám vydařila doberská pouť, měli se rádi,
abychom měli rádi také naši obce. Obec Dobrou, ve které prožíváme dobré i zlé,
radosti i smutek, problémy i úspěchy a obracíme se k ní o radu i pomoc.

Za výbor tělesně postižených v Dobré, Eliška Biolková

Nemocnice ve Fr˘dku–Místku, p. o. nabízí nadále sluÏby
RESPITNÍ PÉâE HARMONIE

Služba je určena seniorům s omezenou hybností, osobám s částečným posti-
žením, s možnou zdravotní indikací. Během měsíce května až června 2006
nabízíme zvýhodněnou cenu 350 Kč za den. • Více informací najdete na
www.nemfm.cz/harmonie, dále na respitni@nemfm.cz a tel. č. 558 415 390.
Služby nenahrazují hospitalizaci v nemocnici. Léky s sebou. Rezervace předem
nutná, kapacita je omezena!

STALO SE U NÁS NA JA¤E P¤ED…
…220 lety (1786): Bráti úplatky zapovězeno. V květnu bylo vydáno nařízení
a zákaz vrchnostenským úřadům, „by úředníci při porovnávání poddaných
úplaty nebrali“.

…200 lety (1806): Zimnice psina a hlavnička. V tom roce řádila u lidí zimnice
zvaná „psina“ a horká nemoc „hlavnička“, lidé jak dospělí tak děti na tyto ne-
moce mřeli, jak vypověděno už k loňskému roku a letos ještě více, protože mor
trval až do dubna. Za celých pět měsíců onemocnělo 431 farníků, z nichž 100
zemřelo, nejvíce z Vojkovic — z 321 obyvatel této obce 91 — a 15 z nich zemřelo.
V Dobré bylo toho roku 1064 obyvatel, onemocnělo 232 a zemřelo 56. Uzdravilo
se 176 osob a na jaře zůstalo 1008 osob. V Nošovicích z 433 obyvatel zemřelo 11
a uzdravilo se 30. — Učitel Martin Fabík zemřel na počátku epidemie vloni
(1805). Farář Josef Kulhánek, kooperátor Jan Pater, kostelníci Martin Folvarečný
a Jan Skotnica, kteří působili jako předzpěváci, 3 měsíce zaopatřovávali ne-
mocné a neonemocněli, jakož i hrobníci Martin Polách a Josef Grundlich, kteří
zůstali zdrávi. Kromě těch ale mnozí lidé onemocněli, ale protože se jim nemoc
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nezdála natolik nebezpečná, nenechali se zaopatřit, a proto nemohl farář zjis-
tit a uvést, kolik jich ještě bylo nemocných. Nezaopatřeny zemřely jen 4 osoby,
které neposlaly pro duchovního.

Nejhůře postihl mor rodinu Františka Ochmanna, který měl grunt po svém
nevlastním otci na č. p. 69. Sám byl adoptován Josefem Jurošem a před 5 lety
mu zemřela žena Anna. Toho roku na mor mu zemřel 24. ledna nejdříve 9letý
Jakub a ještě tentýž týden 10letý Josef. A k dovršení všeho v dubnu i 19letý Jiřík,
jako poslední oběť této strašné nemoci.

…130 lety (1876): Nešťastní frýdečtí kramáři se vraceli v noci na pátek 19.
května po 12. hodině z výročního trhu ve Skočově a na několika vozech projíž-
děli nad ránem Dobrou ve zubožené náladě. Přejezd v Těšíně nebyl uzavřen zá-
vorou, ačkoli z těšínského nádraží k Bohumínu vyjel nákladní vlak. První vůz
jarmarečníků se dostal pod tendr a zároveň s tovary byl roztrhán na kousky. Jar-
marečnice Pustuvka, 28letá matka několika dítek, byla zabita, jeden muž ne-
bezpečně raněn, tři jiní s pacholkem lehce. Divnou náhodou druhá žena nale-
zena byla pod tendrem zdráva, jen polekána. Koňům se nic nestalo. O neštěstí
se všude mluví.

…120 lety (1886): Konec světa se očekává koncem jara a všude se o něm ho-
voří. Podle zmíněného francouzského astrologa má se tak stát „až sv. Jiří (24.
dubna) rozepne Boha na kříži, až Marek (25. dubna) jej opět vzkřísí a sv. Jan (24.
června) jej nositi bude, pak nastane konec světa. To by trefilo na rok 1886. V tom
roce bude Velký pátek 24. dubna, Hod velikonoční 25. dubna a svatého Božího
těla 24. června. Připravují se na to všechny národy. Někteří už hledají úniku a ří-
kají, že bude-li konec světa, je to jen milost Boží a že na zemi žije alespoň jeden
člověk (totiž on sám) bez hříchu. — Předpověděný konec světa Nostradamem
v roce 1555 na rok 1886 ale asi nebude. Připadající svátky na svaté, jak byly vy-
psány, byly již v letech 1204, 1451, 1546 (tedy i za Nostradamova života), 1666
a 1734, avšak žádný konec světa dosud nenastal.

…80 lety (1926): Toho roku ve středu 3. března havarovalo u nás poštovní le-
tadlo, které řídil pilot Parant. Bylo to letadlo cizí, takže při vyšetřování nehody
musel být povolán tlumočník. Letadlo dopadlo na pozemek Antonína Boháče
č. p. 308 za Špicí u silnice na Frýdek.

…70 lety (1936): Čtyři prvomájové průvody. Nejdříve odešlo do města na prvo-
májovou demonstraci asi 30 příznivců místní organizace národního sjedno-
cení, jež vyšli od hostince U kříže (na Špici). Národní socialisté (asi 10 osob)
odešli v 8.10 hodin od hostince Kubáskova (Oráč), 70 komunistů s praporem
bez hudby v 8.30 a sociální demokraté v počtu asi 120 osob se spolkovým pra-
porem a hudbou od hostince u Piščků (dnes Obecník) v 8.45.

…50 lety (1956): Očkování a ošetřování dětí. Dětská ordinace otevřena. Toho
roku byla od 15. března otevřena ordinace pro nemocné děti v Dobré. Ordi-
nační hodiny jsou každý týden, a to v úterý a ve čtvrtek od 8 do 10 hodin. Po-
vinně byly děti narozené v letech 1948, 1951 a 1953 očkovány doktorem Pavel-
čákem 23. dubna proti záškrtu. Všichni žáci byli podrobeni lékařské prohlídce
a zjištěny byly u nich hlavně vady zraku. Všem byl ošetřen chrup ve zdejším
zubním ambulatoriu.
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Veselá mysl a dobrá zábava patří všem pracujícím. Osvětová beseda v Dobré
proto pořádá v neděli 29. dubna 1956 v Jednotě u Haladěje odpustovou zábavu
a dne 30. dubna předmájovou veselici. Začátek v 18 hodin. K tanci vám zahraje
a zazpívá hudba Hradílkova.

…40 lety (1966): Soutěž o vzornou obec. Již několik let je naše obec zapojena
v soutěži okresu o vzornou obec. Letos se z 92 obcí v okrese umístila Dobrá na
22., mezi obcemi nad 2000 obyvatel na 6. místě. Soutěž je zaměřena především
na zvelebování obce, zkrášlování životního prostředí, na zvyšování zemědělské
výroby, poskytování služeb obyvatelstvu, zlepšování kulturní a osvětové čin-
nosti. Proč nebylo umístění lepší, jistě zapříčinili poslanci, kteří si neplní zod-
povědně své povinnosti, při zasedáních pléna národního výboru se nevěnují do-
statečně programu, často se věnují během jednání osobním zájmům a podobně.
I na to poukazují občané. Těch poslanců, kteří obětavě pracovali pro blaho
obce, bylo málo.

…20 lety (1986): Český svaz ovocnářů a zahrádkářů má 110 členů. Zajišťuje pro
ně sadbové brambory, ovocné stromky, sadbovou cibuli a česnek, hnojivo
a pod. Tito odvádějí národnímu podniku Zelenina některé nadbytečné pro-
dukty své sklizně — ovoce, cibuli, česnek atd. Hlavně zásluhou svazu byla zří-
zena zahrádkářská osada. Podařilo se vykoupit pozemek o celkové výměře
5142 m2 u železniční tratě směrem ke Špici. Ten byl rozdělen 12 zájemcům
z města, kteří se ale stali formálně členy našeho svazu. Dílce byly rozděleny, cel-
kově oploceny a zbudovány v místě 3 studny, zřízena byla elektrická přípojka
a mohla započít samotná výstavba projekčně stejných zahrádkářských chatek
do hodnoty 45 tisíc korun. Byl zpracován a vydán osadní řád a stanovy, dle kte-
rých se členové zahrádkářské osady řídí.

…10 lety (1996): V pátek 3. května navštívil naši Dobrou ministr dopravy
a spojů České republiky Vladimír Budínský. Byl zde na své předvolební agitaci
a zastavil se u nás, neboť se stále objevují obavy z odložení stavby obchvatu
Dobré. Ministr přijel s hodinovým zpožděním a v sále zůstalo a vydrželo čekat
asi už jen 30 občanů. Slíbil nám, že dálnice se stavět bude příští rok a že obce se
budou muset na stavbě spolupodílet penězi. Prohlásil, že obce si začaly vymýš-
let jako děti, co vše by u silnice chtěly — viadukty, mosty, protihlukové bariéry,
což vše stavbu zdražuje. Musí tedy přispět alespoň destinou. I tazatele z Jablu-
nova ujistil, že do 4 let bude řešena silnice Třinec–Jablunkov–státní hranice. Po
půlhodince odjel, obdarovav jemu darovanou kyticí nejzdatnější oponentku.

Od letošního roku byli přestrojováni vojáci základní služby. Byly jim odňaty
vycházkové uniformy hnědozelené barvy a nahrazeny flekatými „maskáči“.
Podle druhu vojsk mají místo dosavadních „lodiček“ různobarevné barety.
Opasky už nejsou kožené, ale laminátové, boty jen výcvikové „kanady“ místo
polobotek. Na pravém rukávci mají vlajku České republiky. Také budou pře-
strojeni důstojníci, jež budou mít hodnostní označení na rukávech. V méně
vzhledných maskáčích vojáky někde nechtějí pustit do společnosti, do hotelů
vyšších kategorií, ani do některých divadel.

V „Letopopisu“ Dobré listoval Rostislav Vojkovský, kronikář



AUTOŠKOLA JISKRA – Jiří Kreuziger nabízí výuku a výcvik v učebně
Dobrá – budova obecního úřadu

Provozní doba – úterý a čtvrtek od 14.45 do 16.15 hodin.
Tel.č. : 603 442 920, 608 122 522

FOTOATELIÉR DAMA – j a r n í s l e v y
zhotovení 4 barevných fotek na jakoukoliv legitimaci pouze za 85 Kč.

Provozní doba:   pondělí—pátek   9.00—16.30

Nabízím soukromým osobám i organizacím údržbu menších
travnatých ploch (zahrady, hřiště, parky apod.)

❋ sečení se sběrem, sečení bio clip nebo sečení na sušení 
❋ v zimě také vyhrnování a frézování sněhu z chodníku

či vjezdu.
❋ vše provádím malou zahradní profi technikou rychle

a spolehlivě 

Kontakt: Vojkovice 155 (Dobrá u FM)
p. Slíva, 603 178 376,558 651 136,

(záznamník nebo večer)
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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 17. 5. 2006.


