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Obec Dobrá

22. března 2005

Zpravodaj

Velikonoční pozdrav z naší mateřské školy.

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Oslovili jsme opět starostu obce Vladimíra Bonka s dotazy:
Letošní zima byla bohatá na sníh a značně tak zatížila obecní pokladnu.
Můžete už nyní vyčíslit kolik peněz obec vynaložila na zimní údržbu cest
a chodníků (odklízení sněhu, posyp)?
Do poloviny března jsme vynaložili na zimní údržbu 262 180 korun.
Jak to vypadá s opravou lávky (mostu) do Skalice?
Úpravy lávky přes řeku Morávku by měly být hotovy do konce března za předpokladu, že bude příznivé počasí nebo se nevyskytnou nějaké jiné překážky.
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Jak to bude s vydáváním povolenek k průjezdu přes most do Skalice? Bude
nějaké kritérium, komu se budou povolenky vydávat, kolik bude úhrada za vystavení?
Povolenky budou vydávány pro občany Dobré, kteří bydlí v lokalitě za řekou
Morávkou a pro občany Skalice podle seznamu, který zpracoval osadní výbor
Skalice. O vydávání povolenek pro ostatní občany se zatím jedná. O tom, kdy se
začnou povolenky vydávat, vás budeme informovat.
Kolik kilometrů místních komunikací má obec po stavbě obchvatu?
Obec má místních komunikací…
(To, co pan starosta odpověděl, si zatím necháme pro sebe, poněvadž je odpovědí na otázku pro naší SOUTĚŽ.)
Zkuste odhadnout, kolik kilometrů místních komunikací obec má, napište
a doručte nám svou odpověď do 13. dubna do 16 hodin na podatelnu. Tři z vás,
kteří se nejvíce přiblížíte skutečnému stavu, odměníme drobným dárkem. Nezapomeňte uvést adresu.
Nápověda: Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace,
která slouží převážně místní dopravě na území obce. Nepočítáme komunikace
nepřístupné provozu silničních motorových vozidel (chodníky) a bývalou silnicí I. třídy, ani úseky silnic III. třídy na Nošovice a zaslepenou na Pazdernu.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOBRÁ
proběhne ve středu 30. března 2005 v 17.00 hodin v budově obecního úřadu —
obřadní síni. Program jednání bude zveřejněn na vývěsní tabuli obce.

UPOZORNùNÍ NA SPLATNOST POPLATKÒ ZE PSÒ
Obecně závazná vyhláška Obce Dobrá č. 1/2004 ukládá povinnost občanům,
kteří jsou držiteli psa, uhradit poplatek za psa ve výši 100 Kč/rok nejpozději do
31. března 2005.

ZMùNY V OBLASTI OBâANSK¯CH PRÒKAZÒ
A CESTOVNÍCH DOKLADÒ
Připomínáme, že
— při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství České republiky, tzn. že musí předložit občanský průkaz, cestovní doklad nebo osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky; má-li být tedy vydán první cestovní pas dítěti, bude rodič povinen předložit zmíněné osvědčení o státním občanství ČR. Vyhotovení pasu se tím prodlouží asi o 2 týdny. Bližší informace vám sdělí matrika OÚ Dobrá.
— ohlášením ztráty nebo ohlášením odcizení občanského průkazu nebo cestovního dokladu platnost tohoto dokladu skončí, a to i v případě, že by doklad
byl nalezen.
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Dále bychom vás rádi upozornili na vyplňování žádosti v položce podpis držitele (jedná se o oranžový rámeček vedle fotografie):
— u občanského průkazu se podpisem rozumí písemné vyjádření jména
i příjmení, popřípadě pouze příjmení,
— u cestovního dokladu se podpisem rozumí písemné vyjádření jména i příjmení správně: např. Jan Novák, nesprávně: např. J. Novák, Ing. Jan Novák, Ing.
J. Novák, Csc. nebo Honzík Novák.

PRÁVNÍ SLUÎBA PRO OBâANY
je zajištěna na 6. 4., 20. 4., 4. 5. 2005 vždy od 16.00 do 18.00 hodin v budově
obecního úřadu, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.

SBùR NEBEZPEâNÉHO ODPADU V OBCI DOBRÁ
V sobotu 16. dubna 2005 proběhne sběr nebezpečného odpadu a papíru.
Odpad se bude přijímat na těchto stanovištích:
— u nádraží ČD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.15—14.45 hodin
— parkoviště u kostela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00—15.30 hodin
— Stará dědina — u bývalého velkoskladu Kunín . . . . 15.45—16.15 hodin
CO JE NEBEZPEČNÝ ODPAD?
Připomínáme, že je to odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností (žíravost, výbušnost, toxicita, infekčnost apod. Musí být shromažďován
samostatně, nesmí být smíchán s ostatními odpady.
Jedná se např. o lednice, televizory, autobaterie, monočlánky, tužkové baterie,
léky, ředidla, barvy atd.
Stále se ještě najdou neukáznění občané, kteří se neváhají zbavit nebezpečného odpadu tím, že věci pod rouškou tmy vyhodí do kontejnerů na sběrném
dvoře za OÚ.

ZEMùMù¤ICK¯ Ú¤AD Praha, Pod sídli‰tûm 9 OZNAMUJE
provádění zeměměřičských prací v základním polohovém bodovém poli
v obci Dobrá v období od 4. dubna do 30. listopadu 2005.
Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona č. 200/1994 Sb. , o zeměměřičství. Výsledkem prací je údržba a obnova měřičských značek, jejich
signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci
ZÚ jsou oprávněni podle § 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně
nutném rozsahu na nemovitosti. Vlastníkům a uživatelům nemovitosti se prokáží úředním průkazem.
Při rozhodování o umístění nové měřičské značky se postupuje podle § 3a,
písm. b) zákona č. 359/1992 Sb. , o zeměměřičských a katastrálních orgánech
v platném znění.
Zeměměřičský úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací.
3

P

řejeme všem občanům příjemné
prožití velikonočních svátků.
Obecní úřad

POZVÁNKA MATE¤SKÉ ·KOLY
Srdečně zveme všechny přátelé na oslavu dne matek, která se uskuteční 5.
května 2005 v 15. 30 hod. v tělocvičně ZŠ Dobrá. Programem bude představení
dětí Mateřské školy Dobrá.
Na setkání se těší děti, kolektiv mateřské školy a členové MO KDU–ČSL.

MÍSTNÍ KNIHOVNA DOBRÁ
zve na přednášku o Africe, která se bude konat 13. dubna 2005 v 17. 00 hodin
v prostorách Místní knihovny Dobrá.
Paní Lenka Špillarová je píšící polovinou manželské dvojice, v níž její manžel
Václav Špillar je fotografem. Společně se synem cestují a ze svých cest vlastním
nákladem vydávají cestopisné, obrazové knihy. Nyní je však hlavním předmětem nabídky přednáška AFRIKA – Jiný svět, z jejich poslední cesty po Jihoafrické republice, Namibii a Bostwaně, která je zavedla na velmi pozoruhodná
místa — nejvyšší písečné duny světa v poušti Namib, vodopády na řekách
Orange, Fish River či Kunene až na angolské hranici. Setkali se s příslušníky několika zajímavých kmenů, s Křováky, Damary, Himby i Kavangy. V přírodních
rezervacích měli možnost pozorovat rozličnou divokou africkou zvěř.
Připravili si program z celé cesty pro komorní prostředí. Jeho obsahem je vyprávění a promítání diapozitivů z cesty, beseda nad případnými otázkami i nabídka našich knih ke koupi a podpisu. Tento program nabídli i naší knihovně.

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE
ÚSPĚCHY MALÝCH RECITÁTORŮ
Dne 28. února se konalo v Základní škole Morávka obvodní kolo v recitaci
žáků I. stupně. Velmi nás těší, že i přes vysokou nemocnost naši školu reprezentovalo 5 malých recitátorů. Ti se v náročné konkurenci neztratili a tři z nich
dosáhli na medailová umístění.
✌ LENIČKA TUROŇOVÁ z 1. A a ANDREJKA KLIMŠOVÁ ze 3. A
obsadily 1. MÍSTO
✌ ŠIMON KELLER z 1. A obsadil 2. MÍSTO
Za pěknou reprezentaci školy děkujeme a držíme děvčatům palce v okresní
soutěži.
MALÉ MATURITY
Měsíc duben je tradičně ve znamení projektu „malých maturit“. Cílem je
zpestřit žákům závěrečné opakování před přijímacími zkouškami a uzavřít je4

jich devítileté působení na této škole, které začalo v roce 1996 pasováním na
prvňáčky.
Žáci tak opakují základní učivo a připravují se podle vypsaných maturitních
okruhů. Také si vyberou témata závěrečných seminárních prací z učiva dějepisu, fyziky, informatiky, přírodopisu, zeměpisu, chemie a cizího jazyka.
Těsně před přijímacími zkouškami se maturity rozběhnou naplno. Zkušební
komisi tvoří vyučující českého jazyka, matematiky a vyučující předmětu, z kterého žák obhajuje svou seminární práci.
Pokud si chcete prohlédnout ty, kteří se rozhodli podstoupit svou první životní zkoušku, podívejte se na maturitní tablo vystavené v centru Dobré v drogerii paní Moskvové.
DEN MATEK
Druhá květnová neděle již tradičně patří všem maminkám. Kulturní komise
rady obce Dobrá zve srdečně všechny maminky, babičky a prababičky 8. května
2005 ve 14 hodin do naší základní školy. Děti si připravily pěkný program, ve
kterém by chtěly poděkovat všem maminkám za jejich lásku, péči a obětavost.
Mgr. Radka Otipková

DO ŠKOLY METODOU DOBRÉHO STARTU
V současném období prožívá školství v celé České republice řadu radikálních
změn. Od 1. ledna vešel v platnost nový „Školský zákon“, který provázejí nové
vyhlášky, pokyny a nařízení ministerstva školství, ve kterých je mnohdy velmi
těžké se vyznat. Začala platit vyhláška o základní škole, kterou se stanoví například organizace vzdělávání, počty žáků ve třídách, pravidla hodnocení žáků,
přehled výchovných opatření atd.
Mezi nejvýznamnější změny, které nová legislativa přináší, patří tvorba vlastních školních vzdělávacích programů. Učitelé Základní školy v Dobré se již několik let na tvorbu školního programu připravují, vzpomeňme například dlouhodobé zapojení žáků II. stupně do Projektu Občan.
Nejdříve tyto změny zasáhnou budoucí prvňáčky. Naše paní učitelky, které je
budou učit, již teď pracují na nové formě vzdělávání. Ta má děti učit především
dovednosti, které budou v dalším životě potřebovat. Na prvním místě bych
uvedla, že hlavním úkolem prvních tříd a celého nižšího stupně bude získat
děti pro to, aby se samy chtěly vzdělávat a aby cítily potřebu vzdělávání i v dospělém věku.
Budeme se snažit, aby se děti do školy především těšily. Proto je s prostředím
školy a třídy začneme seznamovat ještě před nástupem do nového školního
roku. Paní učitelky zorganizovaly schůzku s rodiči budoucích prvňáčků a s vedením školy k seznámení s tím, jak a co, kde a kdy se jejich děti budou učit.
Metoda dobrého startu, kterou jsme pro budoucí prvňáčky zvolili, bude zcela
určitě děti motivovat k tomu, aby se škola pro ně stala nejen zdrojem poznání,
ale také hrou a zábavou. Od jarních měsíců se budou budoucí žáčci jednou za
čtrnáct dnů setkávat v prostředí školy se svými budoucími paními učitelkami,
budou navazovat vzájemné kontakty, zvykat si na kolektiv. Pomocí písniček, her
a vhodných mluvních cvičení si budou rozvíjet řeč, napravovat případné nedostatky, uvolňovat ruku. Tato metoda se velmi osvědčila jako vstupní etapa výuky
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čtení a psaní nejen u dětí zdravých, ale také se úspěšně používá u dětí, které
mohou v budoucnu mít diagnózu poruch učení. Zmíněnou metodu velmi propagoval také známý pan profesor Zdeněk Matějíček.
Metodou dobrého startu se děti naladí na školu nejen psychicky, ale také motoricky. Zábavná cvičení, jako jsou kresba, modelování, pohybová cvičení, sledují harmonický rozvoj psychomotoriky, přípravu a naladění dětí na školu. Zároveň s dětmi se mohou chvilek strávených „ve škole před školou“ zúčastňovat
také rodiče, aby i oni lépe poznali prostředí a atmosféru naší školy.
V jarních měsících také připravujeme posezení rodičů s vedením školy u čaje
nebo u kávy, kde bychom společně probrali a prodiskutovali změny, které přinesl nový „Školský zákon" a seznámili je s problematikou školního vzdělávacího programu. Na všechna setkání se s vámi již nyní připravujeme a těšíme.
Mgr. Eva Nováková, ředitelka ZŠ Dobrá

ZMùNA ORDINAâNÍCH HODIN
Dětské středisko Dobrá – MUDr. Iva Kučerová
25. 3. 2005 pátek
7.30—9.00 hodin
01. 4. 2005 pátek
7.30—9.00 hodin

OâKOVÁNÍ PSÒ PROTI VZTEKLINù
V pátek 1. dubna 2005 se bude v Dobré konat povinné očkování psů proti
vzteklině: 16. 00—17. 00 Obecní úřad
17. 30—18. 00 Kamenec u mostu
Očkování provádí MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární klinika, Sadová 1158, Frýdek–Místek, tel. č.: 558 638 260.
Cena za vakcinaci jednoho psa je 100 Kč a je splatná ihned při očkování.
Každý pes obdrží potvrzení do očkovacího průkazu a evidenční známku. Majitel musí zajistit doprovod, který je schopen udržet psa při zákroku. Neposílejte,
prosím, se psy nezletilé děti a nezapomeňte očkovací průkaz.
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE KSČM Dobrá pořádá v neděli 1. května 2005 v 15
hodin na zahradě „Pivnice u Pantlíka“

OSLAVU SVÁTKU PRÁCE
K poslechu i tanci bude hrát dětský orchestr RADOST pod vedením pana Antonína Hradílka. Během pořadu vystoupí zástupce poslanecké sněmovny.
Občerstvení je zajištěno, vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí
se akce uskuteční v místnostech pivnice.
Zveme občany k hojné účasti.

POZVÁNKA NA OSLAVY 60. V¯ROâÍ OSVOBOZENÍ OBCE
Srdečně zveme všechny občany, v souvislosti s 60. výročím osvobození obce
Dobrá a zároveň 700. výročí první zmínky o obci Dobrá, na vzpomínkovou akci,
která bude zahájena v 17.00 hod u pomníčku padlých rudoarmějců ve Staré dě6

dině, kde budou položeny květiny. Poté se společně projdeme Starou dědinou
k pomníku padlých a k pomníku T. G. Masaryka, kde v 17.45 hod před obecním
úřadem pan starosta k přítomným promluví a bude následovat kulturní program na parkovišti před obecním úřadem, ve kterém vystoupí Dětský orchestr
Radost pod vedením pana Hradílka, cimbálová muzika z Rožnova pod Radhoštěm pod vedením primáše pana Jílka.
Zároveň bude od 18.00 hod v prostorách staré základní školy promítán historický dokument z doby osvobození naší obce z tvůrčí dílny pana Bezděka.
Posezení a občerstvení účastníku je zajištěno.
Všechny občany na tuto netradiční akci zve kulturní komise rady obce.
Za komisi Ladislav Žurek

GENERACE ODCHÁZEJÍ, HISTORIE ZÒSTÁVÁ
Významnou událostí letošního roku bude připomenutí si první zmínky o naší
obci. Její historie je sedmisetletá a je zaznamenána kronikáři v kronikách. My
všichni jsme se měli možnost seznámit s touto historií v Doberském čtení zpracovaném a vydaném kronikářem Rostislavem Vojkovským.
Ve své minulosti jistě obec nebyla bezvýznamná. Postupem času, jak se zvětšovala, tím víc stoupal její význam jak z hlediska dopravního, tak i společenského. Počet obyvatel byl mezi 2500 až 3000. Největšího postavení dosáhla mezi
léty 1975 až 1990, kdy byla obec střediskovou po integraci okolních obcí Nošovic a Nižních Lhot, Pazderny, Vojkovic, Horních Domaslavic s počtem obyvatel
asi 6500.
Sto poslanců a deset občanských výborů z jednotlivých obcí plnilo úkoly
místního národního výboru s rozšířenou působností, jak ve státní správě, tak
samosprávě a podílelo se na plnění volebního programu Národní fronty. Na
různých tehdejších akcích „Z“ odpracovali mnoho brigádnických hodin na investičních a neinvestičních stavbách ve prospěch rozvoje okolních obcí.

Největší stavba v akci „Z“ — integrovaný dům služeb. Tak se začínalo… (Zima 1986.)
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Po společných změnách v 90. letech je obec opět samostatná. Leccos se změnilo, žije svým životem. Obec zůstává, generace odcházejí. V historii sedmisetlého trvání obce mají určitě své místo všichni, kteří se podíleli na jejím rozvoji
hospodářském i společenském. Tím, že pracovali ve společenských zájmových
organizacích národní fronty i mimo ni bez finančních odměn a mnohdy bez veřejného ocenění dobách dávných i nedávných, vytvářeli tím hmotné i nehmotné hodnoty, které sloužily a mnohdy slouží občanům.
I tato zmínka o bezejmenných lidech, kteří nejsou zachycení v kronice a pracovali pro lidi je součásti historie a určitě stojí za připomenutí.
Autoři: členové zastupitelstva Dobrá za KSČM

MEZINÁRODNÍ DEN ÎEN V DOBRÉ
V úterý 8. března 2005 se konala v Základní škole Dobrá oslava Mezinárodního dne žen, které se zúčastnilo asi 90 maminek, tatínků, babiček a dědečků.
Tato akce se konala pod záštitou kulturní komise rady obce a místní organizace KSČM.
Úvodní referát přednesl starosta obce pan Vladimír Bonk, ve kterém zdůraznil historii a poslání žen v naší společnosti.
S kulturním programem vystoupily děti z mateřské školy a žáci základní
školy, pod vedením svých učitelek. Program byl velmi líbivý, nejedné ženě
ukápla i slzička dojetí. Ve spolupráci bylo připraveno malé pohoštění a každá
žena obdržela květinu — karafiát.
Po té pozvala ředitelka školy zúčastněné k prohlídce školy, nově zřízených
učeben a moderního vybavení školní kuchyně.
Následovala přátelská beseda mezi ženami, podbarvená pěknými skladbami
reprodukované hudby.
Byl to pěkný zážitek. Poděkování patří všem zúčastněným na této akci. Věřím,
že v podobné akci se bude pokračovat a stane se v obci tradicí.
Ludmila Smilovská

PLÁN KLUBU SENIORÒ NA II. âTVRTLETÍ 2005
06. dubna
13. dubna
27. dubna
04. května
11. května
18. května
25. května
01. června
08. června

Setkání v klubovně skautů na faře
Výlet na Dobratice, odjezd z Dobré nádraží ve 12.43 hod. na
Dobratice a pak pěšky ke Koníčkovi – návrat asi v 17.00 hodin
Setkání v klubovně skautů na faře
Smažení vaječiny v Kačabaru v 15.00 hod. (sebou vzít jen vajíčka
dle potřeby)
Hasičská zbrojnice – oslava dne matek v 15.00 hod. (bude se vybírat záloha na zájezd 100 Kč)
Setkání v klubovně skautů na faře
Opékání párků a klobásek v Kačabaru v 15.00 hod.
Setkání v klubovně skautů na faře – výbor – plán na III. čtvrtletí
Výšlap na Skalici — sraz u nádraží ve 13.00 hodin
8

15. června
22. června
29. června

Setkání v klubovně skautů na faře
Zájezd na sv. Hostýn, lázně Teplice nad Bečvou, hrad Helštýn.
Odjezd z parkoviště u kostela v 7.00 hodin
Výšlap do neznáma — odjezd autobusem z Dobré střed v 7.50 hod.
na zastávku Morávka–Lipové a pak přestup na autobus na Úspolku. Návrat dle možnosti.

VELIKONOâNÍ ZÁKAZY A PÒST
Na Velký pátek nepohneš zemí, nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevypereš a nevybělíš, nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar.
Povahu Velkého pátku jako výlučného svátku určuje řád zákazů, z nichž některé jsou společné pro přípravu a svěcení více obřadních dní v roce, např. o Vánocích. Při hledání vysvětlení jednotlivých zákazů narážíme na dvojí pohled:
pojetí církevní a pojetí lidové. Kramářské písně z počátku 19. století vypovídají
mravokárným tónem o vážných trestech za vození hnoje na Velký pátek nebo
za předení plátna, praní a válení rubáše ve svatém třídení, považované za znesvěcení Velikonoc. Vzácný doklad zapsaný v církevních řádech provincie Štítník
roku 1591 přináší doposud nejstarší zprávu o velkopáteční nedotčené zemi.
Lidé respektovali zákazy rytí a orání proto, aby na polích nebyla neúroda. Většina výkladů vychází z křesťanského pojetí Velkého pátku: se zemí se nesmí hýbat proto, že v ní odpočívá Kristus, země přijala ve své lůno Syna Božího, země
je lože Kristovo, a také pro památku zemětřesení při Ježíšově smrti. V paměti lidí
rolnického venkova jsou velkopáteční zákazy, zvláště ve vztahu k zemi a půdě,
známé (na Kyjovsku dodržovali tuto tradici i zemědělci v podmínkách družstevního hospodaření).
Velkopáteční zákazy
hýbání zemí jsou příkladem obecně rozšířené tradiční normy,
která má i své protiklady. Tak například
když v Kuželově a v
Hrubé Vrbce na Horňácku nebo Hošťálkové
na Valašsku vyváželi
rolníci na Velký pátek
podle tradice na pole
hnůj, vzbuzovali pohoršení evangelických
obyvatel
sousedních
vesnic. Vyvážení hnoje
a čištění chlévů mělo
v katolických rodinách na Velký pátek dokonce sváteční charakter očistného rituálu. Lidé věřili, že země (půda) pohnojená na Velký pátek bude čistá, protestanti ale považovali toto myšlení a konání za zlo.
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Kontrasty charakterizují také historický a soudobý obraz velkopátečního půstu jako nejpřísnějšího v roce. Do našich dní je normou ve společenství věřících, osobní potřebou, anebo zcela neznámým jevem. Každodenně, i na Velký
pátek, nabízejí zařízení veřejného stravování s úspěchem masité pokrmy.
V mnoha rodinách se však jí postní polévky, někde obědvají jen kávu. Známý je
patrně nedostižný příklad babičky Boženy Němcové, která od snídaně na Zelený čtvrtek do Vzkříšení nevzala nic do úst. Podstatné je, že nejde o hladovění
jako výkon, ale má smysl v kontextu celé osobní přípravy k Velikonocům. Proto
také protestanti byli ve svatém třídení v jídle zdrženliví. Kněz z evangelického
Javorníku na moravsko–slovenském pomezí píše, že na Velký pátek lidem postačil krajíc suchého chleba a káva. V podkrkonošské vesnici Studenci u Jilemnice vařili na Velký pátek hrnec satorie a každý z rodiny se musel napít jejího
hořkého odvaru na paměť Ježíšova nápoje na kříži (žluče). Když už bylo v domácnostech zvykem zatopit, přicházely na velkopáteční stůl polévky (zelná,
česneková — oukrop, kmínová) nebo vařené sušené ovoce, obojí s chlebem.
Druhý chod — luštěniny nebo kaše — si ve všech rodinách na Velký pátek ještě
v první polovině 20. století nedopřávali.
Podle knihy Věry Frolcové, Velikonoce v české kultuře

VELIKONOCE JSOU OSLAVOU JARA, PROBOUZEJÍCÍ SE P¤ÍRODY
Proto jsou jejich symboly projevy novosti, mladosti — zajíčci, vajíčka, proutky
s „kočičkami“. Dodnes je svým způsobem uctíváme, aniž si to uvědomujeme.
Po zimě se rádi projdeme probouzející se přírodou a ke zpěvu ptáků jsme citlivější. Máme rádi jarní sluníčko a zeleň prvních lístků je nám vzácná. Chcemeli, moc magického jarního úplňku pozorujeme na každé kroku. Uvědomíme si
možná na jaře více než jindy, jak má na nás dodnes koloběh života v přírodě
mocný vliv. Je to naše přirozenost, kořeny v přírodním světě. Předkřesťanské či
též tak zvané pohanské zvyky prováděné na jaře mládeží se kdysi zavrhovaly
a dokonce trestaly. Dnes už vymírají samy od
sebe.
Nad těmi prapůvodními „velikonočními“ zvyky
bychom asi kroutili hlavou a přenesli-li bychom
dovádějící mládež před tisícem let do naší doby,
měla by co dělat i s orgány činnými v trestním řízení. Také u lidí se totiž oslavovala mladost a rozněcovala plodnost. Ještě před několika staletími
jsme mohli kolem prvního jarního úplňku vidět
dospívající mládež — bez rozdílu pohlaví — tančit nahou kolem jarních studánek a rašících keřů,
šlehající se na vzájem proutky, polévající se ledovou vodou, zdobící si hlavu kvítím a zavěšující na
patřičná místa věnce z ratolístek a vonných poupat. To se považovalo po tisíciletí za nejlepší afrodizii a sexuologové nenamítají, tvrdí-li se, že to
platí dosud.
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Ještě jeden zajímavý velikonoční zvyk z prastarých rodin slovanských i germánských: Dlouho spící děti bývaly vymrskány z postele metlou a polévány
studenou vodou. Tvrdilo se, že je to pro jejich zdraví. Jen jediný den v roce tomu
bylo obráceně — ve velikonoční pondělí zhostily se děti tohoto svého práva
a vstávaly již za tmy, aby to mohly rodičům za celý rok oplatit.
Staré tradice vesměs vymizely, ale na Velikonoce ještě vidíváme „šmigrustníky“. Bude vás možná zajímat, jak se takové velikonoční pondělí odbývalo
před sto lety u nás, na Frýdecku. Podařilo se mi vypátrat ve starých novinách
z jara 1892 o tomto starém zvyku pojednání, které je doslovně přetištěno:
„Šmigrůst“ je valašský výraz, ne náš. Velikonoce slaví se někde dodnes jako za
starých časů. Děvčica si přichystá vajíčka až přijde ji milý za tmy v pondělí ráno
obudit, ji postřiknout studenou vodou, ji vyšlehat březovou metlicí, sladkým
dřevem nebo uměle vyrobeným z jívového proutí tatarem čtverákem, šesterákem či dokonce osmerákem, aby bývala čerstva a zdráva, aby se jí prašiviny nechytly. Těch slastí velikonočního blouznění!
Až zaduní tichounké kroky kolem stavení po náspě, až ozve se tlumený šepot
nebo tajený smích a na okénko bude slabě zaťukáno, až děvče pozná kroky
a hlas svého milého — hoj! to skokem se mu otevře, ale jen jemu, nikomu jinému! Ostatní buřte a tlučte třebas do bílého dne. Od milého každý zášleh metlicí nebo tatarem v čtveračivém zápase působí nevýslovně sladkou rozkoší, byť
štípal do červena a zraňoval třebas do krve. Za vše dostane se hochu pohoštění,
sladké odměny a na konec — vajíčka. Snad je na něm namalováno srdéčko, co
v jejím tak hárá a jásá.
U nás dávají se vajíčka barvená jednou barvou nebo „rýsovaná“ čili zdobená.
Barví se vajíčka na žluto odvarem z vrchního lupení cibulového, z listí žluté lilie nebo z listí břízového za zelena usušeného. Na andělíčkovo (růžovo), na červeno nebo na černo brzdkou čili březulkou, na fialovo a jiné barvy barvivy ponejvíce anilinovými. Jest to nejlehčí způsob malování a ozdobování vajíček.
U nás se vajíčka vyškrabují čili rýsují nožíkem v podobě dláta. K tomu je třeba
trpělivosti. Kdysi dělala vajíčka celá rodina pro děvuchu, dnes se ty krásné nakupují od těch, kteří to umí nejlépe. Na nich jsou drobné veršíky, krátká ponaučení, jako například: „To vajíčko ti daruji, protože tě miluji“; „Z velikého milování máloco bývá“; „Nevěř synkovi. Chlapská víra — v plotě díra“; „Kdo mě
miluje, já ho víc, kdo mne málo, já ho nic. “
Rostislav Vojkovský, kronikář

VELIKONOâNÍ RECEPTY
ZADĚLÁVANÉ JEHNĚČÍ
Maso uvaříme s jednou cibulí a pepřem ve slané vodě. Mezitím si uděláme
světlou jíšku, kterou rozředíme masovým vývarem. Zvlášť uvaříme květák, který
pak rozebereme na růžičky. Uvařené maso rozkrájíme na kousky a vše smícháme a zalijeme smetanou. Podáváme s těstovinami nebo s rýží.
Z knihy J. Bohdalová, S. Kopecká, A. Šťastný: Hádej, kam půjdeme na večeři
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JIDÁŠE
500 g polohrubé mouky, 30 g droždí, 2,5 dl
vlažného mléka, 100 g másla, 70 g cukru,
3 žloutky, sůl, vanilkový cukr, citrónová kůra,
1 vejce na potření a tuk na vymazání plechu,
moučkový a vanilkový cukr na posypání
Z rozdrobeného droždí, trochy mléka
a lžičky cukru připravíme kvásek a necháme
vzejít. Máslo utřeme s cukrem a žloutky, přidáme citrónovou kůru, vanilkový cukr, vykynutý kvásek, mléko, mouku
a špetku soli. Zaděláme tužší těsto jako na koláče. Necháme asi hodinu vykynout a potom těsto rozválíme na plát a tvořítkem vykrajujeme placičky o průměru asi 7 cm. Necháme znovu vykynout. Potřeme rozšlehaným vejcem
a v silně vyhřáté troubě rychle upečeme. Sypeme cukrem.
BOŽÍ MILOSTI
350 g hladké mouky, 2 žloutky, 2 lžíce moučkového cukru, 1 lžíce másla, 5 lžic
smetany nebo mléka, 2 lžíce bílého vína, citrónová kůra, špetka soli, tuk na
smažení a vanilkový cukr
Mouku smícháme s cukrem, přidáme špetku soli, nakrájené máslo, žloutky,
smetanu, víno a strouhanou citrónovou kůru. Zaděláme vláčné těsto o něco
řidší než těsto na nudle. Dobře vypracujeme, až se na těstě začnou tvořit puchýřky. Těsto přendáme na vál a vyválíme na plát 3 mm vysoký. Rádýlkem krájíme malé trojúhelníčky. Každý uprostřed dvakrát nakrojíme, vložíme do vysoké
vrstvy horkého tuku a usmažíme dozlatova. Hotové necháme okapat na papírovém ubrousku a posypeme vanilkovým cukrem.
Z knihy P. Martin, Velikonoční kuchařka

POZDRAV Z AFRIKY
Slovo, které ti pomůže, si nemůžeš říci sám. (Etiopské přísloví)
V prosincovém Zpravodaji jsme vám představili naši rodačku Janu Muroňovou, sestru Gonxhe, která působí Etiopii. Skautky ze získaných finančních darů
zaslaly do Etiopie balík a dostaly od Jany dopis, kterým vyjadřuje svou vděčnost. Přinášíme vám část z dopisu, který nás přenáší do úplně jiného světa,
světa chudoby.
Moji milovaní,
nechť pokoj, láska a něžnost spočívá na Vás. Ani nevíte, jakou velikou radost mi
udělaly Vaše dopisy a také balík, který jste nám všem poslali. Velmi se mě dotklo
to, s jak velkou láskou jste ho připravili. Moc děkuji za ořechy. Ani nevíte, jak se
mi rozehřálo srdíčko, když jsem po dlouhé době viděla ořechy, které jsem měla
tak ráda. Hned jsem snědla celou hrst, ale zbytek jsem rozdělila mezi všechny.
Moc za ně děkuji. Taky za všechny růžence a křížky. Skoro všechny jsou už rozdané mezi naše chudé. Kdybyste viděli tu obrovskou radost! Taky moc děkuji za
pudink a mléko. Zrovna dneska jsem je vařila našim nemocným s TBC, AIDS
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a malárií. Moc si pochutnali, dostalo se na všech 200 pacientů. Jsem vděčná i za
všechny léky a kanyly. Hned jsme je upotřebili. Také pexesa, omalovánky, sešity,
cukr… Deku, cukr a mléko jsem dala jedné velmi chudé muslimské rodině, které
se před dvěma týdny narodilo miminko. Nemají skoro nic, a tak byli rádi. Potřebovali bychom nějaké čisticí prostředky a houbičky na umývání hrnců, protože
je musíme drhnout pískem ze země a kusem látky z pytle. Pomohly by nám i dětské pleny, výživné müsli, které nasytí naše hladové, také bonbony pro děti. Pokaždé, když jedu na kole, seběhne se jich spousta, ani nevím odkud, a vždy se
ptají: „Máš bonbon?“ Nemáme také obvazový materiál a krémy na suchou pokožku našich pacientů. Ptali jste se, jak to všechno zvládáme. Přemýšlela jsem
nad tím a potom jsem se usmála, protože se mi vybavilo, jak někdy je můj den jeden velký boj, co mám udělat dřív.V jednom pokoji umírá pacient, druhý omdlel,
třetí spadl z lůžka, další se hádá a bije s jiným, od brány mne volají, že mnoho
pacientů čeká na příjem, do toho rozdávám injekce, léky, kapačky… Skoro každý
večer jsem byla úplně unavená. Ne prací, ale spíše tím, co mám dělat dříve. Teď
jsem poznala, že můj postoj srdce nesmí být „jak to všechno zvládnu“, ale „jak být
více milující“. Matka Tereza nám vždy říká, že „opravdová láska začíná doma“.
Jestli jsem tam jako lev nebo tygr a venku se usmívám na druhé, tak je to jedna
velká lež. Vše musí pramenit z lásky. To je odpověď na mé hledání.
Věřím, že jste prožili pěkné Vánoce a Nový rok. Asi víte, že tady v Etiopii máme
jiný kalendář. Narození Páně slavíme 7. ledna (pozn. kalendář v Etiopii má 13
měsíců).
Moc všechny zdravím, zvláště ty, kteří přispěli na balík. Bylo v něm zabaleno
mnoho Vaší lásky a oběti. Na všechny myslím v modlitbě a moc Vám všem děkuji.
Vzpomeňte i Vy na mě a na nás všechny, opravdu to tady moc potřebujeme.
S vděčností za všechno Vaše Jana, sestra Gonxhe.

Chcete-li i vy finančně přispět na další balík do Etiopie, můžete se obrátit na
skautskou vedoucí Ivanu Mališovou, Dobrá č. 501, nebo částku vložit do pokladničky vzadu v kostele. Pokud částku dáte do obálky a vložíte také lístek se
svou adresu, obdržíte potvrzení o daru pro odpočet z daní z příjmů.

TOULKY MINULOSTÍ DOBRÉ
O nádražní budově víme, že byla před rokem zcela rekonstruována a zmodernizována. Její podoba je údajně z roku 1887. Tomu ale odporuje vyobrazení
z roku 1898, kdy je jen přízemní a obílena. Jak jsme již četli, první vlak jel přes
Dobrou 1. června 1888. V novinách se tenkrát psalo, že se první jízda obešla bez
nejmenší slávy a ani datum zprovoznění tehdejší železniční společnost nedala
vědět dopředu. Mnohem více bylo trnem v oku, že všechny stanice z Frýdku až
do Bílska, jakož i pokyny pro cestující a dokonce i jízdní řád byly pouze v němčině — ani slovo česky! Dokonce prý konduktor nerad vydával jízdenku, vyžadoval-li ji cestující česky, ačkoli byl sám Čech, ale hlásil se k Němcům. Tak tomu
bylo až do státního převratu v roce 1918.
Drobnou „památku“ na poněmčování slezských stanic máme ostatně na našem nádraží dodnes. Podíváme-li se pozorně, černé nápisy DOBRÁ v bílých po13

lích na obou bočních stranách budovy jsou vystouplé a nemají čárku nad „A“.
Původně zde totiž stálo DOBRAU; „U“ po vzniku republiky osekali a na jeho
místo dopsali „u Frýdku“. Dnes už je i toto pryč a po „U“ zůstalo volné místo.
Proč stojí budova na „opačné
straně“? Dnes nám to už ani nepřipadá zvláštní, ale nádražní
budova je postavena na odlehlé
straně od středu obce. Cesta
k nádraží byla z centra dlouhá
a vedla oklikou. Proto se už 117
let udržuje neblahá tradice zkracovat si cestu přes koleje. Kdo to
zavinil? Věc se měla takto:
Železné dráhy vznikaly hlavně
kvůli přepravě vojska, pak nákladů a nakonec veřejnosti.
Upřednostnění se dostalo tedy
továrníku Lichtensternovi, jemuž patřila apretárna (pozdější
vojenská posádka). Ten vozil po
železnici hotový tovar a zpět
zase surovinu. Aby nemusel objíždět kolejiště, prosadil nádraží
na „své“ straně. Obec vůbec nenamítala, až když se vykopaly základy, veřejnost
uhodila, že chce nádraží na straně blíže centra. Drážní společnost byla ochotna
vyhovět, pokud obec zaplatí již vykonané práce. A na to nebyly peníze. Nakonec se ale celá záležitost do jisté míry vyřešila tím, že více obytných domů bylo
postaveno na odlehlejší straně trati.
Na obrázku vidíme nádražní budovu v roce 1907. Všimneme si vysokého
náspu, na němž stojí kolejiště, a také bytelného oplocení z výše popsaných důvodů.
Rostislav Vojkovský, kronikář

ZE STAR¯CH NOVIN O ÎELEZNICI U NÁS A V OKOLÍ
Někteří chlapci ve velikonoční pondělí dovolili si žert a polévali i koně jistého
mlékaře z dědiny. Proud vody vniknuvší koni do ucha způsobil, že se kůň splašil
a dal se na zběsilý útěk a vrazil ojí vozu do výkladní skříně papírníka Přibyly. Veliká tabule s řinkotem se rozsypala a zboží z ní utrpělo značné poškození. (1897.)
Novota na železnicích. Volání „fertig“ a „abfahrt“ při odjezdu vlaku přestane
a bude se dávati znamení toliko píšťalkou, na kteréžto znamení musí všickni
průvodci vlaku na svá místa pospíšiti, vůdce vlaku odpoví trubkou a uvede vlak
v pohyb. (1898.)
V pátek 24. listopadu zlomila se kolejnice na frýdecké dráze, následkem čehož
se vlak z Ostravy do Frýdku v 8 hodin vyjíždějící o více než 1/4 hodiny zpozdil. (1898.)
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„Jděte ven!“ Tři pánové v cylindrech zabírají místo v kupé třetí třídy, kde již jiný
občan sedí. Konduktér Klement Koutný uvádí pány Němce s poklonami a na občana, který s právem dříve přišlého a stejně platícího zde klidně sedí, se oboří:
„Gehen Sie hinaus!“ Žádné odmluvy nepomohly, byl vyhnán do jiného vozu.
Stalo se 29. října 1899 v osobním vlaku o 7.34 hodině z Frýdku do Ostravy jedoucího. Na hrubého konduktora podána stížnost.
Požár ve vlaku. V osobním vlaku, který jel v sobotu 9. června z Těšína do
Frýdku–Místku, vznikl v konduktérské budce jednoho vozu oheň a kouř šířil se
a pronikal do vozu. Cestující pojal strach a někteří již již se chystali z vozu vyskočit. Jeden přece nepozbyl duchapřítomnosti a dal znamení nebezpečí zatáhnuv za provazec po straně vozu. Vlak mezi Hnojníkem a Vojkovicemi zastavil
a oheň společným úsilím průvodčího, personálu a cestujících udušen. Větší
škoda nepovstala. (1900.)
Na frýdeckém nádraží ve středu 19. září večer skulil se sud sádla na koleje
právě před přijíždějící vlak od Frýdlantu. Sud byl rozmačkán, doprava nijak neuvázla. (1900.)
V restauraci 2. třídy na frýdeckém nádraží visí veliká Hanzeho mapa německé
říše. Jsou na ní země naše, tedy rakouské. Neměla by tam viset mapa Rakouska?
(1900.)
Každý nemá takové štěstí, aby na něho vlak počkal, jak se to stalo v neděli 15.
září ve Vojkovicích–Bukovicích. Vlak jedoucí po poledni z Těšína k Frýdku čekal
na jmenované zastávce na bryčku, která přijížděla z daleka, ač nikdo nemohl věděti, zdali osoba v ní vezená hodlá jeti dráhou. Tato dráha vyznamenává se bez
toho hlemýždí rychlostí a neschází již nic více, než aby vlak se vždy zastavil, když
vojevůdce si chce zapálit dýmku. (1901.)
Kamenem do vlaku.V pondělí 4. listopadu 1901 večer bylo hozeno do osobního
vlaku ze Živce do Bílska jedoucího velkým kamenem, který zasáhl staršího pána
sedícího u okna v obličeji a povážlivě ho poranil. Po pachateli není stopy. (1901.)
Krádež na nádraží. Pro sodovkárnu v Hrušově došel na nádraží hrušovské vagon mědi. Při odebírání nákladu zjištěno, že mnoho mědi bylo ukradeno. Mezi
Bohumínem a Petrovicemi jsou vykrádány vlaky — sukna, kůže, svíčky, řemeny,
šaty, koberce. (1903.)
Frýdecko–místecké nádraží v nynější době opět ukazuje veškery stránky své nedostatečnosti. Čekáren vůbec není a restaurace 3. třídy má spíše vzezření nějakého kurníku. Jest temná, těsná a čistí se snad jednou za uherský rok.
Vestibul s pokladnami a peron stačily by pro Kunčice pod Radhoštěm, pro Frýdek–Místek dávno nedostačují. V ohledu bezpečnostním
a zdravotním nezná správa dráhy k obecenstvu žádné šetrnosti, ale
také ne v ohledu dopravním. Z nádraží frýdecko–místeckého odcházející vlaky jsou vždy přeplněny. To není šetrnost, to je špinavost
vůči obecenstvu, jakouž může si dovoliti právě tak extraprivilegovaná dráha, která čeká na zestátnění. (1903.)
Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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NùKOLIK SLOV KE ZDRAVÍ…
Každodenní válka se stresem

Pár zbraní, které pomohou zvládnou stres a jeho negativní důsledky.
Život bez napětí je nejen téměř nemožný, ale také nebezpečný. Díky napětí
unikáme hrozbám a mobilizujeme se k činností. Avšak když je napětí příliš,
může být pro zdraví nebezpečné.
Pro každého člověka je však stresující něco jiného. Někdo považuje cestu letadlem za příjemný zážitek — jiný z ní má panickou hrůzu. Pokud stres a napětí
trvají příliš dlouho, mohou být původcem fyzických, nebo i psychických potíží.
Fatální události většinou nemůžeme příliš ovlivnit, ale každodenní stres při
troše vůle můžeme výrazně omezit: Zklidněním dechu
Když jste příliš nervózní nebo vystrašení, zkuste chvíli zhluboka dýchat.
Přesně tak postupoval pravěký člověk, když se ocitl v ohrožení. Teprve pak se vrhal do boje, anebo dával na útěk. Když je totiž člověk ve stresové situaci, dech
se mu zkracuje a zrychluje. Organismus pak trpí nedostatkem kyslíku, což často
vede k bolestem hlavy. Abyste tomu předešli, stačí pravidelně a pomalu dýchat.
Pomáhají i dechová cvičení. Stačí se pohodlně usadit, zhluboka nadechnout
a na patnáct sekund zadržet dech. Tento cvik opakujte asi pět minut každý den
a uvidíte, že se budete cítit uvolněněji. Metodu používejte také, když vás něco
rozčílí.
Uvolnění čelistí
Jedním z nejčastějších příznaků napětí jsou zaťaté zuby a napětí v čelistech,
které se přenáší na ramena, krk a záda. Výsledkem jsou opět bolesti hlavy, šíje
a páteře. Abyste napětí v čelistech překonali, doporučuje se tlačit jazykem na
přední část patra. Opakujte tento trik vždy, když pocítíte stres. Uvolnění čelistí
přináší téměř okamžitou úlevu.
Cvičte pravidelně
Když máte pocit, jako by vám někdo naložil na záda obrovské břemeno,
zkuste následující cvičení. Mírně se rozkročte, přitáhněte bradu k prsům, pomalu se skloňte a spusťte ramena. Nezapomeňte zhluboka dýchat. V této poloze zůstaňte tři minuty. Pak se pomalu vyrovnejte. Opakujte cvičení co nejčastěji.
Jděte na masáž
Masáž je zázračný lék na stres. Uvolní všechny svaly, zahání únavu a dá vám
zapomenout na vaše starostí. Navštěvujte proto maséra, a pokud to nejde, poproste partnera, ať vám aspoň občas namasíruje záda anebo chodidla.
Pohlaďte kocourka
Řada vědeckých pokusů potvrzuje, že mazlení se zvířaty snímá napětí. Hlazení a přitulení k jejich kožíškům uvolní také svaly a má příznivý vliv na psychiku.
Z časopisu Zdraví 8/2002
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DUBEN V ZAHRADù
❀ Počátkem dubna můžeme začít s výsevem trávníku, v méně příznivých polohách v druhé polovině měsíce. Pokud jsme půdu připravili na podzim, zpracujeme již nyní jen zcela mělce, abychom maximálně zachovali půdní vlhkost.
Jestliže zastihne mladý trávník přechodně mrazivé období, nepředstavuje to
žádné nebezpečí. Hrozí-li však ještě silné zaplevelení, přesuneme výsev až na
konec května.
❀ Samosprašnými ovocnými stromy a bobulovinami během květu opatrně
zatřeseme, abychom podpořili oplodnění: květy pak mohutněji práší pylem.
❀ Přepěstování za oknem: vzrostlé sazeničky, rozpikýrované do hrnečků, se
vyvíjejí ve zdatné a odolné rostliny pouze na velmi světlém a dosti teplém
místě. Obzvláště příznivý pro vývoj je fóliový tunel nebo pařeniště s okny bez
zvláštní zateplovací přikrývky. Mladé rostliny bychom měli pod takovouto
ochranou umístit asi v polovině dubna. Při pražícím slunci přes poledne stíníme, vždy po několika dnech větráme.
❀ Vadnoucí rostliny jdou často na vrub drátovcům (tmavě hnědým larvám
kovaříka), ponravám (bělavé), larvám osenice polní (špinavě šedé), které ožírají
kořeny, případně kořenové krčky. Při rytí škůdce ničíme. Při silném napadení
drátovcem a ponravami použijeme vhodný ochranný prostředek.
Z knihy Dvanáct měsíců v zahradě

KINO RA·KOVICE
Předkládáme vám program na měsíce březen a duben 2005. Cena na měsíc
březen se nemění: 32, 34 a 36 Kč +1 Kč, cena od dubna navýšena o 3 Kč: 35, 37
a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Sledujte pečlivě program, hrajeme občas místo soboty pátek.
Změna vyhrazena. Přejeme hezký filmový zážitek.
DUBEN 2005
SOBOTA 2. 4. DANNYHO PARŤÁCI 2 v 17.30 hod., 126 min., přístupnost 12 let
Kriminální komedie USA/Austrálie. Pokračování úspěšné lupičské komedie
Dannyho parťáci. Lupič–gentleman se tentokrát dělí o vůdcovství s Rustym Ryanem, který má nebezpečné pletky se špičkovou specialistkou na organizovaný
zločin z Europolu (Catherine Zeta–Jonesová). Film má hvězdné obsazení: Julia
Robertsová, Bruce Willis, Brad Pitt a další.
PÁTEK 8. 4. POLÁRNÍ EXPRES 101 min, přístupný, v dopol. hodinách pro ZŠ
a MŠ cena 18 Kč, večer v 17.30 hod. pro ostatní diváky — běžné vstupné.
Rodinný animovaný film v českém znění a v širokoúhlém provedení. Dobrodružná a objevná cesta malého chlapce kouzelným Polárním expresem na severní pól za Santa Clausem. Film je nominován na cenu Zlatý glóbus.
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SOBOTA 16. 4. NA DOTEK v 17.30 hod., 104min., příst. 15 let
Milostné drama USA je inteligentní podívanou o milostném čtyřúhelníku
a o dramatech, která člověk prožívá ve jménu toho, čemu se říká náhoda, láska,
sex a feromony. V hl. roli s Julií Robertsovou je film nominován na Zlatý glóbus.
SOBOTA 23. 4. VYMÍTAČ ĎÁBLA: ZROZENÍ v 17.30 hod., 114min., příst. 12 let
Horor USA . V kryptě pod kostelem spí staletý spánek cosi, co čeká na nejvhodnější okamžik pro svůj návrat na zem. Zlo se probouzí a horor začíná…
SOBOTA 30. 4. LOVCI POKLADŮ v 17.30 hod., 131 min. přístupný
Dobrodružný film USA v hl. roli Nicolas Cage (Ben Gates). Legenda o templářském pokladu, který byl ukryt před Brity. Dobrodruzi se přemisťují od polárního kruhu, kde Ben objeví starou loď zamrzlou v ledu, přes Washington a Filadelfii až do New Yorku.

Nabídky
Daruji za odvoz dřevo z celých pokácených smrků, vhodné na topení.
Dobrá — telefon 605 408 549.

AUTOŠKOLA JISKRA
nabízí své služby pro občany Dobré a okolí ve své učebně na Obecním úřadě
Dobrá ve 2. NP vždy v úterý a čtvrtek od 14.30 do 16.15 hodin.

Nově otevřený DŘEVOPRODEJ v Raškovicích nabízí:
— veškeré nábytkové kování pro stolaře a kutily. Výběr úchytek z více jak
200 druhů skladem a jiné kování
— stavební kování včetně různých zámků
— palubky za super ceny v síle 13 mm a 19 mm, šířce 8,5 cm a 10,5 cm v délkách 3 m, 4 m a 5 m. Provedení v tatranském profilu a klasickém. Skladem
smrk a borovice.
— podlahová prkna o síle 19 mm a 28 mm
— nabízíme zhotovení palubek a podlahovek z vámi dodaného materiálu
— dveře vnitřní, venkovní a Eurodveře
— okna kaslíková, zdvojená a Eurookna
— možnost broušení na kalibrační brusce vámi dodaného materiálu
— možnost dalších služeb a výrobků
Kde nás najdete: v centru Raškovic.
Bližší informace na tel.č. 558 692 692, 602 705 534,
Mojmír Vlček, Raškovice 423
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Realitní kanceláfi
Nám. Svobody 1, Fr˘dek–Místek 738 01
Tel/fax: 558/647 159, 608/734 645
ZAJIŠŤUJE KOMPLETNÍ REALITNÍ ČINNOST

* prodej, koupû, pronájem nemovitostí (rodinn˘ch domÛ, bytÛ, pozemkÛ)
* zaji‰tûní ve‰ker˘ch podkladÛ k pfievodu nemovitostí (v˘pis LV,
znalecké posudky, geometrické zamûfiení atd.)
* inÏen˘rko-investiãní ãinnost (územní rozhodnutí, stavební povolení atd.)
* správa nemovitostí
* poradenská ãinnost k prodeji nemovitostí
* kompletní ekonomicko právní servis (sepis smluv, vklad do katastru)
Email: proxima-realit@proxima-realit.cz
www. proxima-realit.cz

Stavební společnost
Nám. Svobody 1, Frýdek-Místek 738 01
Tel./fax: 558/662 590

Stavební společnost Bytmont Frýdek-Místek, spol. s r.o.
zajišťuje kompletní stavební činnost :
výstavbu komerčních objektů • výstavba rodinných domů
veřejné prostranství • komunikace • inženýrské sítě • vodovodní řády
kanalizace • plynovody • rekonstrukce bytových fondů • zateplování
projekční a inženýrská činnost • stavební dozor • profinancování staveb
www. bytmont.cz • bytmont@bytmont.cz
CENÍK inzerce
Rada obce svým usnesením s účinností od 1. 2. 2005 stanovila úhradu za
inzerci ve Zpravodaji ve výši 20 Kč za každý započatý řádek a plošnou inzerci ve
výši 400 Kč za formát A5, 200 Kč za 1/2 A5, 100 Kč za 1/4 A5.
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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 15. 4. 2005.

