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Zpravodaj

Snímkem ze zimy 1960—1961 si připomínáme památku našeho rodáka Vladimíra
Krupy (1923—2004), mimořádně laskavého člověka, který byl — mimo jiné — i výborným fotografem. Mnoho svých fotografií věnoval do kroniky Dobré. Snad jediný měl odvahu vyfotit průjezd vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 z okna
svého bytu.

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Oslovili jsme opět starostu obce Vladimíra Bonka s dotazy:
Jakou největší investiční akci obec v letošním roce chystá a kolik bude stát
obecní pokladnu?
V letošním roce se plánuje rekonstrukce hasičské zbrojnice, výstavba vodovodu
v lokalitě Vrchy a opravy cest. Také se zpracovává projektová dokumentace výstavby nového školního hřiště na stávajícím místě a úpravy fotbalového hřiště.
Vše záleží na tom, kolik budeme mít k dispozici finančních prostředků. Samozřejmě během roku může dojít k různým změnám.

Bude uskutečněn návrh pojmenování ulic v obci? V případě, že ano, kdy to
bude?
O pojmenování ulic se neuvažuje.
Co bylo důvodem instalace další úřední desky před vchodem úřadu, když
úřední deska už je v budově?
Podle zákona o obcích musí být úřední deska přístupná občanům po celý den,
proto jsme instalovali novou úřední desku na zeď obecního úřadu.
Budou kromě nádob na plasty a sklo letos v obci umístěny nádoby na papír
a pack obaly?
V letošním roce budou v obci rozmístěny i kontejnery na papír.

USNESENÍ
ze 14. jednání Zastupitelstva obce Dobrá,ze dne 29. prosince 2004
1. Zahájení
1.1. Zastupitelstvo obce Dobrá (dále jen ZO)
v o l í návrhovou komisi ve složení:
Ing. Richard Pastor (KDU–ČSL)
Taťána Kociánová (SNK–Občané pro
občany)
1.2. ZO u r č u j e
ověřovatele zápisu:
Ing. Tomáš Chýlek (SNK – Občané
pro občany)
Ing. Antonín Gryžboň (KDU–ČSL)

2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá ze 13. jednání ZO dne
22. září 2004
2.1. ZO b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Dobrá ze 13. jednání, ze dne 22. 9.
2004

3. Doplnění usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
3.1. ZO s ch v a l u j e
celoroční hospodaření obce Dobrá za rok 2003 s výhradou, zjištěné nedostatky budou odstraněny důslednou prací finančního odboru a zlepšením kontrolní činnosti
ze strany Kontrolního výboru obce Dobrá a včasným schvalováním smluv Zastupitelstvem obce Dobrá
3.2. ZO s ch v a l u j e
přijetí daru do maximální výše 1 900 000 Kč, který obci Dobrá poskytne firma PEVA
–PLAST, za účelem pokrytí finančních nákladů VIII.stavby plošné plynofikace obce
Dobrá v roce 2004 a schvaluje znění Smlouvy o úvěru mezi obcí Dobrá a firmou
PEVA–PLAST, s.r.o., se sídlem ul. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek
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3.3. ZO p o v ě ř u j e
starostu podpisem výše uvedené smlouvy
3.4. ZO s ch v a l u j e
záměr a zároveň přijetí půjčky do maximální výše 200 000 Kč.
3.5. ZO s ch v a l u j e
znění Úvěrové smlouvy č. 502/049/04 SME mezi obcí Dobrá a
Raiffeisenbank a.s., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Praha 4 na 500 000 Kč
3.6. ZO s ch v a l u j e
znění Dohody o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č. 502/049/04/SME/SD/
01 mezi obcí Dobrá a Raiffeisenbank a. s., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Praha 4
3.7. ZO p o v ě ř u j e
starostu podpisem výše uvedené smlouvy a dohody

4. Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 3/2004 o místním poplatku za
„odpad“
4.1. ZO s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku obce Dobrá č. 3/2004 o místním poplatku za provoz
systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4.2. ZO p o v ě ř u j e
místostarostku zveřejnit tuto vyhlášku v souladu se zákonem o obcích

5. Zřizovací listina jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Dobrá
5.1. ZO s ch v a l u j e
„Zřizovací listinu jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Dobrá"

6. Zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Dobrá č. 1/2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny
6.1. ZO s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku obce Dobrá č. 4/2004, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy a školní družiny ze dne 1. 9. 2002 s platností od 1. 1. 2005 a účinností
od 17. 1. 2005

7. Požární řád obce Dobrá
7.1. ZO s t a h u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2004 „Požární řád obce Dobrá" z jednání
7.2. ZO u k l á d á
radě obce propracovat a předložit zastupitelstvu na příštím jednání

8. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření svazku „Sdružení
obcí povodí Morávky"
8.1. ZO b e r e n a v ě d o m í
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zprávu auditora o přezkoumání hospodaření svazku „Sdružení obcí povodí Morávky" k 31. 12. 2003

9. Přijetí investiční dotace — Základní školy Dobrá
9.1. ZO s ch v a l u j e
přijetí investiční účelové dotace ze státního rozpočtu pro Základní školu Dobrá na
školní učební a kompenzační pomůcky ve výši 60 000 Kč a nákup 1 ks videodataprojektoru z přidělené dotace

10. Žádost o změnu Územního plánu obce Dobrá
10.1. ZO s ch v a l u j e
žádost o změnu Územního plánu obce Dobrá na části pozemku parc.č. 187/5 a 1172
k. ú. Dobrá z původního využití na plochu určenou k výstavbě rodinného domu
a tuto změnu zpracovat ve změně Územního plánu obce Dobrá č. 4, žadatel paní
Marie Vrbická, bytem Dobrá 807 se bude finančně podílet na zpracování změny
Územního plánu obce Dobrá č.4

11. Záměr prodeje pozemku parc. č. 5/3 a části pozemku parc. č. 2 k. ú. Dobrá
11.1. ZO s ch v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc.č. 5/3 a části pozemku parc.č.2 (dle přiložené mapky)
k. ú. Dobrá
11.2. ZO p o v ě ř u j e
místostarostku tento záměr obce Dobrá zveřejnit v souladu se zákonem o obcích

12. Záměr obce Dobrá směnit a darovat pozemek
12.1. ZO s ch v a l u j e
záměr směny části pozemku parc.č. 1201/4 k. ú. Dobrá v majetku paní Marie Borské, bytem Dobrá 660 za stejnou část pozemku parc.č. 1201/1 k. ú. Dobrá v majetku
obce Dobrá
12.2. ZO s ch v a l u j e
záměr směny 49 m2 pozemku parc.č. 146/4 k. ú. Dobrá v majetku paní Judity
Hromjákové, bytem Dobrá 128, za 49 m2 pozemku parc.č. 222/11 k. ú. Dobrá v majetku obce Dobrá
12.3. ZO n e s ch v a l u j e
záměr darovat 95 m2 pozemku parc.č. 222/11 k. ú. Dobrá v majetku obce Dobrá
12.4. ZO s ch v a l u j e
záměr prodeje 95 m2 pozemku parc.č. 222/11 k. ú. Dobrá v majetku obce Dobrá
12.5. ZO p o v ě ř u j e
místostarostku výše uvedené záměry obce Dobrá zveřejnit v souladu se zákonem o
obcích

13. Rozpočtová opatření č. 3
13.1. ZO s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 3, kterým se navyšují příjmy i výdaje na 3 416 500 Kč a rezerva se eviduje ve výši 1 475 500 Kč
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14. Různé
a) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Dobrá
14.1. ZO s ch v a l u j e
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá v předložené výši za období říjen—prosinec 2004
b) Odměny členům komisí a výborů za rok 2004
14.2. ZO s ch v a l u j e
peněžní odměny členům výborů a komisí obce Dobrá za rok 2004 v opravené výši
c) Zprávy Kontrolního výboru obce Dobrá o provedených kontrolách
14.3. ZO a) b e r e n a v ě d o m í
protokol o kontrole „Plnění usnesení zastupitelstva a rady obce ze dne 21. 9. 2004"
14.3. ZO b) n e s ch v a l u j e
zasílání zápisů z jednání Zastupitelstva obce Dobrá a Rady obce Dobrá členům
Kontrolního výboru obce Dobrá
d) Protokol o kontrole — soulad OZV obce Dobrá s platnou legislativou
14.4. ZO b e r e n a v ě d o m í
zápis o kontrole „Soulad Obecně závazných vyhlášek obce Dobrá s platnou legislativou" ze dne 25. 10. a 26. 10. 2004
e) Protokol o kontrole — evidence a kontrola hospodaření s majetkem obce Dobrá
14.5. ZO s t a h u j e
protokol o kontrole „Evidence a kontrola hospodaření s majetkem obce Dobrá“ ze
dne 21.9.2004 z jednání zastupitelstva obce
f) Smlouvy o smlouvě budoucí
14.6. ZO s ch v a l u j e
uzavření smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s:
Jiří Tesarčík, Dr. Petra 2897, Frýdek-Místek
Ivo Mikoláš, Dobrovského 3095, Frýdek-Místek
Pavel Kus a Jana Kusová, Skalice 324
Pavel Pekárek a Pavla Pekárková, Novodvorská 3076, Frýdek-Místek
Drahomíra Matušková
TEDIS KOR, spol.s.r.o., Slezská 739/23, Třinec
Ing. Eva Mičkalová a Ing. Radim Mičkal, Skalice 266
René Rojíček, Dobrá 483
Josef Milata, Ostravice 140
Stanislav Žvak, I. P. Pavlova 277, Frýdek-Místek
Petr Tománek, Dobrá 535
g) Návrh na vydání dodatku č. 3 Zřizovací listiny Základní školy Dobrá
14.7. ZO p o v ě ř u j e
starostu vypracováním dodatku č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Dobrá v sou5

ladu s platnou legislativou od 1. 1. 2005 včetně změny formulace „právo hospodaření" na „výpůjčka"
h) Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí investiční dotace
14.8. ZO s ch v a l u j e
dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí investiční dotace včetně přílohy č. 1 této smlouvy
mezi obcí Dobrá a městem Frýdek-Místek
i) Darovací smlouva
14.9. ZO s ch v a l u j e
přijetí daru 1 kusu digitálního fotoaparátu NICON Coolpix 3100,3,34 Mp, v.č.:
4262014, 1 kusu paměťové karty ScanDisk CFB 128 MB a 1 kusu nabíječe baterií Nikon MH–70, v celkové ceně 6 370 Kč od firmy EKO–MAT, se sídlem Dobrá
14.10. ZO p o v ě ř u j e
starostu podpisem darovací smlouvy
j) Rozpočtové provizorium
14.11. ZO s ch v a l u j e
pro hospodaření obce Dobrá od 1.ledna 2005 rozpočtové provizorium s omezeným
čerpáním jednotlivých rozpočtových kapitol max. do výše 1/12 dle schválených výdajů pro rok 2004 v konečné podobě, a to vždy pro jeden kalendářní měsíc
Vladimír Bonk, starosta obce

ORGÁNY OBCE
Připravili jsme pro vás příspěvek, kterým bychom se
pokusili rozšířit vaše znalosti obecní problematiky. Zjišťujeme, že občanům stále nejsou zcela jasné rozdíly mezi
pojmy např. „obecní úřad" a „obec", dokonce se ještě
setkáváme s termínem „rada obecního úřadu". Občané
mají někdy představu, že chod obce řídí pouze starosta,
neví, že zastupitelstvo i rada mají své „pomocné" orgány
apod. Dnes tedy představujeme orgány zastupitelstva
a rady.
Orgány zastupitelstva obce a rady obce
Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) zakládá možnost jak zastupitelstvu obce
(dále jen zastupitelstvo), tak radě obce (dále jen rada) zřídit si své orgány.
1. Výbory zastupitelstva obce
Zastupitelstvo je oprávněno zřizovat výbory. Výbory zastupitelstvu předkládají svá stanoviska, návrhy a jsou mu odpovědny. Je na vůli zastupitelstva, kolik výborů a pro jaké úseky činnosti zřídí. Musí však vždy zřídit výbor finanční
a výbor kontrolní a dále za zákonem stanovené podmínky též výbor pro národnostní menšiny. Výbory působí v samostatné působnosti obce, proto jim nelze
svěřovat úkoly na úseku výkonu státní správy na rozdíl od komisí zřizovaných
radou obce jako její orgány.
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Počet členů výboru je vždy lichý. Usnesení výboru se vyhotovují písemně
a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Funkční období výboru má úzkou návaznost na funkční období zastupitelstev.
Nyní se blíže podíváme na finanční výbor. Finanční výbor není orgánem
obce, ale orgánem zastupitelstva. Výbor musí být nejméně tříčlenný, v čele
musí stát člen zastupitelstva (s výjimkou starosty a místostarosty). Finanční výbor kontroluje hospodaření obce. Nerozhoduje o čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce, neboť hospodaření podle rozpočtu přísluší radě obce.
Finanční výbor může iniciativně navrhovat vhodné čerpání finančních prostředků, má právo na projednání zprávy o přezkoumání hospodaření za uplynulý rok s auditorem.
Jaká je legální pravomoc finančního výboru v oblasti hospodaření obce? Je
oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně,
v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, zda jsou zveřejňovány majetkové záměry obce prodat, změnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku (kromě
pronájmu bytů a hrobových míst anebo pronájem/výpůjčku na dobu kratší než
30 dnů anebo právnické osobě zřízené obcí).
Finanční výbor je rovněž oprávněn kontrolovat dodržování rozpočtu obce.
Tato kontrolní činnost má charakter preventivní a průběžné kontroly.
Opatření k nápravě nedostatků zjištěných finančním výborem ukládá zastupitelstvo radě, která je odpovědna za zabezpečení hospodaření obce podle rozpočtu.
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor musí být rovněž nejméně tříčlenný, v čele musí stát člen zastupitelstva s výjimkou starosty a místostarosty.
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, kontroluje
dodržování právních předpisů ostatními výbory (tedy i výbor finanční) a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Zákon tedy přesně stanoví,
u koho je kontrolní výbor oprávněn kontrolovat dodržování právních předpisů.
Nehovoří ani o starostovi, ani o radě, ani o zastupitelstvu.
Kontrolní výbor plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.
O provedené kontrole musí pořídit zápis, který musí podepsat člen výboru,
který kontrolu provedl a zaměstnanec, jehož činnosti se kontroly týkala.
Kontrolní výbor poté předloží zápis zastupitelstvu obce. K zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnancům, jejichž činnosti se kontrola týkala.
Na závěr musíme podotknout, že výbory zastupitelstva nemají žádnou rozhodovací pravomoc, v oblasti samostatné působnosti obce. Jejich usnesení zavazují pouze tyto výbory samotné, respektive jejich členy, a nikoliv například
obecní úřad, byť by jejich činnost v oblasti samostatné působnosti byla předmětem kontrol. S tím souvisí otázka, zda může kontrolní výbor závazně úkolovat pracovníky obecního úřadu. Nikoliv. Kontrolní výbor, byť je oprávněn kontrolovat i činnost obecního úřadu, nesmí obecnímu úřadu ani jednotlivým zaměstnancům v něm zařazeným ukládat úkoly. K tomu je ze zákona oprávněné
pouze zastupitelstvo nebo rada obce.
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2. Komise rady obce
Rovněž rada obce může zřídit své orgány, které se označují jako komise. Tyto
orgány mají funkci iniciativní a poradní. Svá stanoviska a náměty výhradně
předkládají radě obce.Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů, nikoliv jen přítomných.
Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti (vykonává činnost z pověření státu — státní správu). Jedná se např.
o komisi přestupkovou nebo povodňovou.
Komise je ze své činnosti odpovědna radě, vykonává-li však přenesenou působnost, pak se zodpovídá starostovi.
Komise není orgánem obce, ale je orgánem rady obce, je tedy zcela na uvážení rady, jaké komise a na jak dlouhé období, je zřídí. Také pouze radě přináleží jmenovat a odvolávat z funkce předsedu komise a členy. Rada stanoví počet členů komise. Počet členů nemusí být lichý jako u počtu členů výboru,
předseda nemusí být zastupitelem jako u výboru.
Ze zákona o obcích má každý člen zastupitelstva právo všem komisím předkládat návrhy na projednání. Podle zákona o obcích rovněž každý občan obce,
který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do usnesení komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.
Zpracováno podle časopisu Veřejná správa č. 30/2004, zveřejňujeme se souhlasem
vydavatele.

Vedeni snahou vám více přiblížit činnost výborů zastupitelstva a komisí rady,
oslovil starosta obce jejich předsedy dopisem a požádal o zodpovězení čtyř
otázek.
Na položené otázky reagovali bohužel pouze předseda kontrolního výboru
a předsedkyně sportovní komise. S jejich odpověďmi vás tedy seznamujeme.
1. Jakým přínosem pro občany je činnost vašeho výboru/ komise?
Ing. A. Gryžboň:
Kontrolní výbor je kontrolním orgánem ZO, kterým je rovněž zřízen. Z toho
vyplývá, že zastupitelstvo obce přímo řídí kontrolní výbor přes předsedu KV,
který je volen ze členů zastupitelstva (mimo starostu a místostarostu). Zastupitelstvu obce pak kontrolní výbor předkládá svá stanoviska a zjištění. K hlavním
úkolům kontrolního výboru patří kontrola plnění usnesení zastupitelstva
a rady obce. Dále kontroluje dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti obce a samozřejmě plní úkoly, kterými ho pověřilo zastupitelstvo obce.
A. Tancerová:
Snažíme se o zmapování sportovního terénu v obci Dobrá, o zajištění alespoň
částečného příspěvku z rozpočtu obce Dobrá na sportovní aktivity, jsme
v tomto ohledu poradním orgánem Rady obce Dobrá , a rovněž se snažíme oživit sportovní dění v obci pořádáním sportovně společenských akcí.
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2. Můžete občanům přiblížit vaši činnost v roce 2004?
Ing. A. Gryžboň:
V roce 2004 provedl kontrolní výbor následující kontroly:
— Kontrola evidence a vykazování jízd služebními vozidly.
— Kontrola plnění opatření spojených s inventarizaci a evidenci majetku
obce.
— Kontrola souladu obecně závazných vyhlášek ZO s platnou legislativou.
— Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce.
— Kontrola dodržování správních lhůt při vyřizování stížnosti a podnětů občanů.
A.Tancerová:
V roce 2004 proběhl 5.ročník Tříkrálového turnaje amatérských družstev v sálové kopané COPA DOBRÁ, 2. ročník Letního amatérského turnaje v nohejbale
„Zanzibar", 2.ročník netradičního překážkového běhu Velká doberská s letním
koncertem skupiny Kabát, tradiční vánoční šachový turnaj „Na Špici", 6. ročník
Mikulášského volejbalového turnaje smíšených amatérských družstev.
3. Jaké úkoly jste si stanovili pro rok 2005?
Ing. A. Gryžboň:
Úkoly pro rok 2005 jsou ve fázi přípravy. I v tomto roce se budeme snažit navrhnout takové kontrolní úkoly, které zastupitelstvu a radě obce pomohou lépe
plnit jejich úkoly.
A. Tancerová:
V roce 2005 kromě již tradičních akcí připravujeme rozšíření o judistický turnaj „O pohár starosty obce Dobrá“ a Silvestrovský běh do Vrchu s příjemným
občerstvením.
4. Jste spokojeni se spoluprací s obecním úřadem, případně co by pro vás
mohl ještě udělat?
Ing. A. Gryžboň:
Se spolupráci s pracovníky Obecního úřadu jsme spokojeni. Do příštího období bychom si více přáli, aby naše činnost byla vnímána více jako iniciační,
kdy na zjištěné nedostatky upozorňujeme hlavně z důvodu jejich brzkého odstranění. Našim společným zájmem je tedy spokojenost občanů s práci zastupitelstva i obecního úřadu.
A.Tancerová:
Ve sportovní komisi se vytvořila „dobrá parta“ a spolupráce s ostatními komisemi je velice dobrá, kamarádská a ku prospěchu věcí společných — obecních.
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SLOŽENÍ ORGÁNŮ ZASTUPITELSTVA A RADY OBCE
Složení kontrolního výboru:
Ing. Antonín Gryžboň (KDU–ČSL), předseda
Členové: Ing. Lumír Berka (KSČM), Jiří Březina (SNK–Nezávislí), JUDr. Oldřich Carbol (KSČM), Tomáš Kupča (Nezávislí–SNK), Václav Lehnert (KDU–ČSL), Jiří Štec (SNK-Občané
pro občany).
Složení finančního výboru:
Ing. Richard Pastor (KDU–ČSL), předseda
Členové: Ing. Ludmila Baranová (Nezávislí–SNK), Radim
Bürger (KSČM), Ing. Taťána Kociánová (SNK-Občané pro občany), Bohumil Matušek (KSČM), Libuše Pohludková
(KDU–ČSL), Radomila Vaníčková (Nezávislí–SNK ).
Složení investiční komise:
Ing. Tomáš Chýlek (SNK-Občané pro občany), předseda
Členové: Jaromír Carbol (KSČM), Antonín Halata (KDU–ČSL),
František Jelének (Nezávislí–SNK), Jiří Kaňok (KSČM), Libor
Mlčák (SNK-–Občané pro občany), Martin Tesarčík
(KDU–ČSL).
Složení komise životního prostředí:
Místo předsedy neobsazeno,
Členové: Vladimír Bonk (SNK–Nezávislí), Vladislav Blahuta (SNK–Občané pro
občany), František Hamada (KSČM), Michal Novák (KDU–ČSL), Václav Pantlík
(KSČM), RNDr. Miroslav Skarka (SNK–Občané pro občany ), Ing. Břetislav Vláčil (SNK–Občané pro občany), MVDr. Kamil Zmuda (SNK–Nezávislí),
Složení sociální komise:
MUDr.Jarmila Hankeová (SNK–Nezávislí), předsedkyně
Členové: Marie Carbolová (SNK–Občané pro občany), Eva
Peterková (KDU–ČSL), Milada Vojkovská (KSČM), Květa Žurková (KSČM)
Složení sportovní komise:
Alice Tancerová (KDU–ČSL), předsedkyně,
Členové: Ing. Ladislav Březina (SNK–Občané pro občany),
Josef Dobeš (SNK–Nazávislí), Jana Golíková (KDU–ČSL), Luděk Kubíček (KDU–ČSL), Kamil Klimunda (KSČM), René Křižák (SNK–Nezávislí)
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Složení kulturní komise:
Ladislav Žurek (KSČM), předseda
Členové: Bc. Leona Bařinová (SNK–Občané pro občany),
Antonín Hradílek (SNK–Občané pro občany), Ludmila Hrstková (SNK–Občané pro občany), Vojtěška Gavlasová (KDU–
ČSL), Iva Moskvová (SNK–Nezávislí), Mgr. Eva Nováková
(SNK–Občané pro občany), Jiří Tesarčík (KDU–ČSL), Radana
Wiessmannová (SNK–Nezávislí)

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2004
z pohledu údajů evidence obyvatel a matriky
Tak jako v minulém roce, i letos jsme si pro vás připravili několik údajů týkajících se obyvatel v obci Dobrá. K 1. lednu 2005 měla naše obec 2958 obyvatel,
loni to bylo 2978 obyvatel.
V roce 2004 se narodilo celkem 14 dětí, z toho 9 děvčat (Aneta, Anna, Tereza,
Denisa, Sára, Diana, Veronika, Nikol, Klára Kateřina) a 5 kluků (Lukáš, Jakub,
Samuel, Šimon). V roce 2003 se narodilo 30 dětí, v roce 2002 to bylo 26 dětí.
Bylo uzavřeno 7 občanských sňatků v obřadní síni v Dobré a 4 sňatky církevní
— kostel Dobratice 1, kaple Navštívení Panny Marie v Nižních Lhotách 1,
v modlitebně Církve adventisů s.d. ve Vojkovicích 2. V roce 2003 i v roce 2002
bylo uzavřeno 21 sňatků.
V minulém roce se do obce Dobrá přihlásilo k trvalému pobytu 43 osob
(v roce 2003 66 osob a v roce 2002 59 osob) a odhlásilo se 54 osob ( v roce 2003
42 osob, v roce 2002 77 osob).
Zemřelo 9 občanů, čímž se úmrtnost oproti roku 2003 snížila (15).
Radka Polášková, matrika a evidence obyvatel

PRÁVNÍ PORADNA PRO OBâANY OBCE
Mgr. Pavel Szkandera bude poskytovat právní poradnu pro občany :
9. února, 23. února, 9. března, 23. března 2005 vždy od 16.00 do 18.00 hodin
v budově obecního úřadu, 2.poschodí — malá zasedací místnost.

V¯SLEDKY T¤ÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Letošní výnos Tříkrálové sbírky byl rekordní. Solidarita lidí a především jejich
štědré kapsy překvapily nejen koledníky, ale i pracovníky Charity. Na letošním
výsledku se projevilo i neštěstí, které postihlo jihovýchodní Asii. a druhým důvodem letošního
vyššího výnosu je i to, že část sbírky je určena na
pomoc projektům v místě, kde dobrovolníci koledují. U nás v obci chodilo 14 skupinek koledníků a podařilo se jim vybrat 90524,50 Kč.
Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli, za vaši
štědrost.
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INFORMACE O ROZ·Í¤ENÍ ÚZEMNÍ PÒSOBNOSTI
MATRIâNÍHO Ú¤ADU DOBRÁ
Informujeme občany o změně, kterou přinesla Vyhláška Ministerstva vnitra č.
660/2004 Sb. ze dne 29.12.2004. Tato vyhláška mimo jiné obsahuje seznam
matričních úřadů a vymezuje správní obvody matričních úřadů. U našeho matričního úřadu došlo ke změně, přibyly nám 3 další obce.
Matriční obce Dobrá a Hnojník představují hraniční obce mezi městy Frýdkem-Místkem a Třincem, které jsou z hlediska výkonu státní správy tzv. „úřady
s rozšířenou působností". Někde uprostřed mezi Dobrou a Hnojníkem leží
obce Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice a Třanovice, které svým územím patří
k úřadu s rozšířenou působností ve Frýdku-Místku, avšak do 31. 12. 2004 matričně patřily pod Hnojník, který zase územně patří pod úřad s rozšířenou působností v Třinci. Ministerstvo vnitra tedy tyto 3 obce od 1. ledna 2005 přiřadilo
k matričnímu úřadu Dobrá a matriční úřad slouží nyní pro 9 obcí, což je největší počet obcí v rámci obvodu úřadu s rozšířenou působností ve FrýdkuMístku.
Těžko posoudíme, zda s tímto rozhodnutím ministerstva vnitra budou občané uvedených obcí spokojeni, protože např. z Třanovic je to podstatně blíže
do Hnojníku než do Dobré. Také my jsme byli zaskočeni, neboť jsme se
o změně dozvěděli v prvních dnech nového roku z vyhlášky.
Jak se dočtete v následujícím příspěvku, dochází od nového roku i k dalším
změnám na úseku vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů.
Přestože se náš matriční obvod tedy zvětšil o 3 obce, což představuje nárůst
ze 6002 na 7740 obyvatel, pracovnice Obecního úřadu Dobrá udělají vše proto,
abyste byli nadále spokojeni s vyřizováním vašich záležitostí.
Drahomíra Gongolová, vedoucí správního odboru

ZMùNY V OBLASTI OBâANSK¯CH PRÒKAZÒ
A CESTOVNÍCH DOKLADÒ
Vážení občané, jelikož v současné době došlo v oblasti občanských průkazů
a cestovních dokladů k několika legislativním změnám, rádi bychom vás s některými z nich seznámili.
Nejdůležitější budou zřejmě informace o skončení platnosti dosavadních občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Podle nařízení vlády č.
612/2004 Sb., budou státní občané České republiky povinni provést výměnu
občanského průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných
— do 31. prosince 1994 nejpozději do 31. prosince 2005
— do 31. prosince 1996 nejpozději do 31. prosince 2006
— do 31. prosince 1998 nejpozději do 31. prosince 2007
— do 31. prosince 2003 nejpozději do 31. prosince 2008
s tím, že žádost bude vždy nutné podat nejpozději do 30. listopadu daného
roku.
Od 16. ledna 2005 došlo ke změně některých SPRÁVNÍCH POPLATKŮ, a to
— za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztra12

Občanský průkaz se strojově čitelnou zónou

Cestovní pas se strojově čitelnou zónou

cený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy,
anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana bude
činit správní poplatek 100 Kč
(pozn. — vydání nového občanského průkazu z důvodu skončení platnosti je
stále bez poplatku)
— za vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou zaplatíte 200 Kč
— za vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou občanům mladším
15 let 50 Kč
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— za vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny (typ „blesk“) 600 Kč
(pozn. — jednotný poplatek pro děti i dospělé)
— za vydání cestovního průkazu bude činit správní poplatek 200 Kč.
DALŠÍ ZMĚNY v zákonech č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, resp. č.
329/1999 Sb., o cestovních dokladech, jsou účinné již od 1. ledna 2005; jedná se
o následující oblasti
— je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu
a cestovního dokladu bez souhlasu občana
— mezi druhy cestovních dokladů přibyl náhradní cestovní doklad Evropské
unie, který se vydává v případě, že občan Evropské unie cestovní doklady ztratí
nebo je mu odcizen na území státu, kde se právě nachází a v tomto státě není
zastupitelský úřad jeho země; náhradní cestovní doklad Evropské unie mu vydává zastupitelský úřad jiného státu Evropské unie.
— do občanského průkazu lze zapsat dítě do nabytí zletilosti, tj. 18 let
— do cestovního dokladu lze zapsat dítě pouze do 15 let, a to pouze v případě,
kdy toto dítě je státním občanem České republiky
— do občanského průkazu i cestovního dokladu lze zapsat všechny požadované akademické tituly a vědecké hodnosti a označení „docent" nebo „profesor"
— do občanského průkazu lze nyní zapsat také manžela(ku) a dítě, kterým
nebylo přiděleno rodné číslo, jedná se o cizince
— žádost o vydání obou dokladů lze i nadále podat na kterémkoliv matričním
úřadě nebo úřadě obce s rozšířenou působností, tam lze také nově oba vyhotovené doklady převzít
— 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 cestovní pas dítěti, bude rodič povinen předložit zmíněné osvědčení o státním občanství ČR (bližší informace vám sdělí matrika
Obecního úřadu Dobrá)
— ohlášením ztráty nebo ohlášením odcizení cestovního dokladu platnost
tohoto dokladu skončí, a to i v případě, že by cestovní doklad byl nalezen.
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 je např. Jan Novák, nesprávně např. J. Novák, Ing. Jan Novák, Ing. J. Novák, CSc. nebo Honzík Novák).
Dále bychom vás rádi seznámili s přestupky na úseku občanských průkazů
a cestovních dokladů, za které lze nově uložit pokutu do výše 10 000 Kč.
PŘESTUPKY na úseku občanských průkazů (dle zákona č. 328/1999 Sb.)
Fyzická osoba se dle § 16a dopustí přestupku tím, že
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a) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
b) nepožádá o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů
— po uplynutí doby platnosti v OP vyznačené
— po ohlášení ztráty nebo odcizení
— po obdržení oddacího listu
— po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
— po obdržení úmrtního listu manžela
— po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
— po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní
moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
— po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena
způsobilost k právním úkonům
— po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest
zákazu pobytu
c) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz
d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu
e) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu,
v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu
nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanských průkazů
f) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti
g) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu
i) poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek
j) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana
k) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy
dosáhl věku 15 let.
PŘESTUPKY na úseku cestovních dokladů (dle zákona č. 329/1999 Sb.)
Fyzická osoba se dle § 34a dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu
c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů
při překračování státních hranic ČR na hraničním přechodu
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d) při opuštění území ČR neoprávněně překročí státní hranice bez platného
cestovního dokladu
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu
f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy
g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení,
pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad
i) poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní
doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek
j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana.
(Informaci zpracoval Městský úřad Frýdek-Místek, odbor vnitřních věcí, odd.
evidence obyvatel)

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE
TŘÍDU S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA NEOTEVÍRÁME
Vážení rodiče, z důvodu malého počtu zájemců o studium ve 3. třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka nebude tato třída v příštím školním roce otevřena.
ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ V ZŠ DOBRÁ
Dne 3. února 2005 od 13 do 17 hodin přivítá Základní škola v Dobré budoucí
prvňáčky. Dětem i rodičům se budou věnovat paní učitelky a pohádkové postavičky, které pomohu dětem zpříjemnit a uvolnit atmosféru celého odpoledne.
Budoucí prvňáčci budou moci předvést básničky, písničky a splněním pohádkových úkolů ukázat, že jsou do školy připraveni a že se na ni těší.
Naše škola nabízí dětem především individuální přístup, podporuje jejich
tvůrčí myšlení a tvořivou práci také prostřednictvím projektového vyučování.
Nabízíme dětem celou řadu kroužků. Od první třídy angličtinu hravě, sportovní
kroužky a v dalších ročnících keramiku, informatiku, sborový zpěv, výtvarný
a dramatický kroužek a řadu sportovních
kroužků. V prostorách školy probíhá také výuka hry na klavír.
Obzvláště pyšní jsme na technické vybavení naší školy. Již děti na prvním stupni využívají řadu moderně vybavených učeben —
jazykovou učebnu anglického jazyka, počítačovou učebnu s mnoha výukovými programy, Infocentrum sloužící dopoledne výuce literatury a odpoledne potřebám žáků
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(přístup na Internet), v dalších ročnících mohou žáci využívat multimediální
učebnu dějepisu a zeměpisu a brzy také přírodopisu. V příštím školním roce
otevíráme učebnu Informačního centra pro žáky I. stupně, která bude sloužit
nejen k rozvoji komunikačních a estetických dovedností, ale také k práci s informačním zdroji (encyklopedie, odborná a krásná literatura, Internet).
Provoz školní družiny je zajištěn denně od 11.30 hodin do 16 hodin.
U zápisu přivítáme děti narozené od 1. září 1998 do 31. srpna 1999 a starší.
Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz.
Vážení rodiče, milí prvňáčci, moc se na vás těšíme a věříme, že budete s naší
školou spokojeni.
Mgr. Radka Otipková

MATE¤SKÁ ·KOLA V DOBRÉ
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DOBRÁ
pro školní rok 2005 — 2006 se bude konat 1. března 2005 od 10.00 — 15.30 hodin v budově školky.
VÁNOČNÍ BESÍDKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE DOBRÁ
Vánoční atmosféra ovládla zcela i naši mateřskou školu. Všechny děti se
s upřímností sobě vlastní těšily a připravovaly na vánoce velmi svědomitě.

Z tvorby dětí výtvarného kroužku naší mateřské školy. Děti si musely letos zimu
doslova vynutit…
17

Společně s učitelkami vyrobily přáníčka pro své rodiče, děti v kroužcích vyráběly svícny a jiné ozdoby. Připravili si pro rodiče krátký program složený s koled, básní a tanečků s vánoční tématikou.
Přišel den naší vánoční besídky. Ve všech třech třídách se zdobilo, chystalo
pohoštění, děti se nemohly dočkat odpoledne, kdy přijdou rodiče.
Po slavnostním uvítání přednesly děti svá vystoupení, společně s rodiči vyrobily ozdoby na vánoční stromeček, rodiče ochutnali cukroví, které děti samy
upekly.
Společně jsme poseděli a na chvíli se zastavili v předvánočním maratónu.
Doufáme, že jsme si my v mateřské škole tak přispěli svou troškou k příjemné
a pohodové vánoční náladě.
Lenka Tvrdá a Alena Gorgolová, učitelky MŠ Dobrá

ZMùNA ORDINAâNÍCH HODIN
Dětské středisko Dobrá — MUDr. Iva Kučerová
04. 2. 2005
07. 2. 2005
08. 2. 2005
09. 2. 2005
10. 2. 2005
11. 2. 2005

pátek . . . . . . . 7.30—09.00 hodin
pondělí . . . . 7.30—10.00 hodin
úterý . . . . . . . 7.30—10.00 hodin
středa . . . . . 14.30—16.00 hodin
čtvrtek . . . . . 7.30—09.00 hodin
pátek . . . . . . . 7.30—09.00 hodin

INFORMACE O KONÁNÍ POUTÍ
Hlavní pouť v Dobré bude v neděli 24. dubna 2005 a mše sv. v kostele sv. Jiří
budou v 7.30, v 9.00 a v 10.30 hodin. Hlavní mši sv. v 10.30 hodin bude sloužit
Mons. Marcel Tesarčík, generální vikář ostravsko-opavské diecéze.
Hlavní pouť v Dobraticích bude v neděli 1. května 2005 a mše sv. v kostele
sv.Filipa a Jakuba budou v 9.00 a v 10.30 hodin. Hlavní mši sv. v 10.30 hodin
bude sloužit Mons. Marcel Tesarčík a zároveň požehná prapor a znak obce
Dobratice.
P. Bohumil Vícha, farář

6. roãník COPA DOBRÁ — Tfiíkrálov˘ turnaj amatérsk˘ch
druÏstev v sálové kopané
V sobotu dne 8. 1. 2005 se v prostorách tělocvičen ZŠ Dobrá uskutečnil již 6.
ročník amatérského turnaje družstev v sálové kopané s honosným názvem
COPA DOBRÁ. Turnaje, který byl rovněž první oslavou 700. výročí obce Dobrá,
se zúčastnilo 10 družstev převážně z Dobré, ale konkurenční boj byl zvýšen přítomnosti družstev z blízkého i vzdálenějšího okolí. Hrálo se na dvě základní
skupiny a do 4členné skupiny KO postoupili z každé základní skupiny první dva
nejlepší.
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Pořadí družstev na prvních čtyřech místech :
1. Beskyd Havířov
2. Pazderná
3. Dobráci
4. Černý balet — rovněž z Dobré
Pánové si provětrali tukové faldíky pečlivě nashromážděné z předcházejících
vánočních svátků, probrali všechny události, o které na hřišti nebyla nouze,
ohodnotili fyzickou kondici soupeřů i svou vlastní a hlavně a především šlo
o společné setkání opět po roce, o zjištění, že jsou stále mladí, krásní a že jim to
běhá, což potvrdily rovněž ženy v publiku, a vše nakonec pořádně oslavili, jak
to má být.
Děkuji všem účastníkům za nádherné sportovní okamžiky, bojovnost
a osobní nasazení v soubojích, často i bratrovražedných, jak je zřejmé z boje
o 3. a 4. místo, za jejich kolegialitu a skvělou náladu a atmosféru, kterou na
tomto turnaji všichni účastníci již tradičně vytvořili.
Alice Tancerová — předseda sportovní komise

HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE ADRA
Ve dnech 18. a 19. prosince 2004 proběhla v Dobré a v části Nošovic sbírka, jejíž výtěžek byl určen na rozvoj dobrovolnictví v Moravskoslezském kraji. Celkem se vybralo 16 804 Kč. Dobrovolnické centrum ADRA děkuje všem, kteří
tuto sbírku podpořili a také všem studentům a studentkám Soukromé podnikatelské školy ve Frýdku–Místku, kteří se podíleli na vybíraní peněz.
Dobrovolnické centrum ADRA (dále DC ADRA) ve Frýdku–Místku bylo otevřeno dne 22. 1. 2004 za přítomnosti starostky města jako pobočka občanského
sdružení ADRA. V březnu pak získalo akreditaci Ministerstva vnitra ČR. Cílem
centra je nabídnout zdravotně a mentálně postiženým, popř. sociálně slabším
spoluobčanům služby umožňující osobní rozvoj těchto spoluobčanů.
V současnosti dobrovolníci docházejí do Léčebny dlouhodobě nemocných
Gaudium Frýdek–Místek s.r.o, Domova důchodců ve Frýdku–Místku, Pečovatelské služby Frýdek–Místek, Přijímacího střediska MV ČR ve Vyšních Lhotách
u Frýdku–Místku, Ústavu sociální péče pro mládež v Ostravici, Střediska následné lůžkové péče THETRAPON 98, a. s. v Kopřivnici, a Dětského domova pro
děti do tří let v Ostravě. V příštím roce začnou docházet do nemocnice OstravaJih a dalších zařízení, se kterými DC ADRA naváže spolupráci.
Náplň práce je v jednotlivých zařízeních různá, záleží na typu zařízení a charakteru dobrovolníka. Cílem programu je, aby dobrovolníci klientům zdravotnických a sociálních zařízení MS kraje zpříjemnili pobyt v těchto zařízeních
a v některých případech také zlepšili jejich psychický stav a vrátili jim do života
radost. Smyslem dobrovolnického programu je, aby nikdo nezůstal úplně osamocen.
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Za necelý rok svého
působení projevilo
zájem o dobrovolnickou práci 140
potenciálních dobrovolníků, 98 prošlo školením a 65
je v současné době
zapojeno do programu.
Více informací o
DC ADRA ve Frýdku naleznete na
nástěnce nedaleko
lékárny v Dobré.
Děkuji také všem, kteří odpověděli kladně na mojí žádost a podpořili finančními a věcnými dary DC ADRA ve Frýdku–Místku:
Motel–Turist, H. Tošanovice
Restaurace Formanka, Vojkovice
Pekařství v Dobré, p. Hlisnikovský
Čerpací stanici LPG Vojkovice, p. Stříž
Restaurace „U lesa“, Malé Nošovice
Lékárna v Dobré, pí Růžičková
Zahradnictví v Dobré, p. Kroček
Prodejna autodílů v Dobré, p. Matýsek
Zahradnictví Stavinoha ve Frýdku
Restaurace Obecník v Dobré
Fa Škvara Produkt, Frýdek

Fa Reichl, Dobrá
Restaurace „Na Sýpce" v Dobré
Fa Sefen spol. s. r. o., Frýdek
Fa LMR s. r. o., Místek
Lékárna, ul. Novodvorská, pí Vijačková
Restaurace Pavlač ve Frýdku Místku
Obuv U zámku ve Frýdku, p. Kozel
Fa Šárky Obodové, ul.Farní ve Frýdku
Fa Pavla Skokana–pokrývačství
Obuv a kožešnictví v Dobré, pí Šulíková
Car Team, oprava automobilu Frýdek,
p. Matula

Tito sponzoři, ale i ti, kteří nechtěli být uvedeni, přispěli částkou 23 000 Kč.
Za dobrovolnické centrum ADRA bych chtěla zároveň popřát všem spokojenost, hodně lásky a hlavně Božího požehnání v novém roce 2005.
Zdeňka Sikorová, Koordinátor ADRA v Dobré

Logo představuje tři postavičky obepínající svět
a vyjadřující toto poslání — být prostředníkem pomoci od člověka, který chce pomáhat tomu, kdo pomoc potřebuje.
ADRA je mezinárodní křesťanská organizace, která
vznikla v r. 1956 v USA. V ČR byla založena v r.1992.
Zkratka ADRA (Adventist Developement and Relief
Agency) znamená adventistickou agenturu pro pomoc a rozvoj.
ADRA pomáhá obětem přírodních katastrof a obětem války. Dále realizuje sociální, zdravotnické, zemědělské, vzdělávací a rozvojové projekty, a to jak v ČR,
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tak i v zahraničí, především pak v rozvojových zemích a zemích trpících následky válečných konfliktů, politických a hospodářských krizí.
Zaujala vás myšlenka dobrovolnictví? Zbývá vám kousek volného času a rádi
byste ho využili ku prospěchu lidem, kteří to potřebují? Pak navštivte kancelář
Dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku–Místku, a to ve středu mezi 12. až 17
hodinou na adrese:
Radniční 1242, 738 01 Frýdek–Místek, tel.: 558 436 261, e-mail: dcfm@adra.cz
Máte málo volného času a přesto byste rádi pomohli? Pak uvítáme vaši pomoc
v podobě věcného či finančního daru. Číslo účtu: 19 06 52 949/0300. Děkujeme.

JUDO DOBRÁ INFORMUJE
Mistrovství České republiky — v Dobré vyrůstají mistryně
Mladé judistky z Dobré úspěšně zabojovaly a v průběhu posledních měsíců
roku 2004 získali pro oddílové barvy čtyři tituly mistryň České republiky v kategorii žákyň. Kateřina Malchárková, Monika Foltysová a sestry Michaela a Nikola
Kesovy dokonale zúročily kvalitní celoroční přípravu a na MČR odsoudily do
role poražených celou plejádu favoritek prestižních klubů z Prahy a severních
Čech. Když se k jejich zlatu přidal v pořadí již čtrnáctý titul trenérky Pavly Prőllové, třetí Místo Michaela Eicha z Frýdku Místku a druhé v soutěži družstev, byl
to historický úspěch Moravskoslezského juda. Loňské úspěchy posunuly SKP
na desátou příčku ze 147 klubů ČSJu.
Pohár starosty Dobré a titul nejlepší judistky za rok 2004 získala již podruhé
mistryně ČR Kateřina Malchárková, která se zároveň stala nejúspěšnější judistkou Sportovního klubu policie. Na druhém místě v celkovém hodnocení klubu
skončila Monika Foltysová. Do první desítky v celoročním hodnocení se ještě
zařadili 3. Nikola Kesová, 4. Michaela Kesová, 5. Tomáš Ratkovský, 7. Lucie Blehová, 9. Ester Vilčková a 10. Vít Jerglík, všichni ze základny v Dobré. Tradičním
závěrem sezóny se pro většinu Moravskoslezských oddílů juda stal turnaj o pohár starosty Dobré, který se uskutečnil 18.prosince v tělocvičně základní školy.
Domácí judisté zde potvrdili své letošní úspěchy ,když v konkurenci 150 závodníků z deseti oddílů vybojovali ziskem devíti zlatých medailí vítěznou trofej. Na
druhém místě skončili se třemi zlatými medailemi judisté NH Ostrava a třetí
místo obsadil Baník Ostrava. Na posledním turnaji sezóny umožnil oddíl start
i většímu počtu dětí, než kolik se jich dostane na turnaje v průběhu roku. Medailové umístění tolika z nich bylo překvapující. Při účasti většiny nejlepších judistů z kraje měl takový úspěch svoji váhu a pro trenéry to znamená potvrzení
správné metodiky přípravy. Příští rok budeme obhajovat letošní výrazné úspěchy. Chceme toho docílit zkvalitněním tréninkové přípravy a zapojení většího
počtu závodníků do mistrovských soutěží a kvalitních turnajů, aby tak mohlo
docházet k jejich dalšímu závodnímu růstu. Proto jsme za vypůjčené peníze zakoupili starší mikrobus Ford Tranzit, který využijeme pro přepravu. Jen doufáme, že peníze na nákup auta nebudeme muset odebrat z provozních prostředků oddílu. To by bylo špatné. Věříme proto ve větší podporu obce a místních podnikatelských subjektů, když Dobrá se zdá být kolébkou velkého počtu
talentované mládeže. Rádi přijmeme rovněž finanční pomoc k zakoupení dalších dílů tatami a potisku oddílových mikin logem (JUDO–DOBRÁ).
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Stále hledáme nové talenty. Přihlásit se mohou děti ve věku od 7 do 15 let,
které se chtějí naučit technikám Judo a sebeobrany, zlepšit svou pružnost,
obratnost a sílu. Splňují li základní požadavky, tj.vyšší pohybová a fyzická úroveň, dobré studijní výsledky a ukázněnost. Tréninky úterý a čtvrtek od 16.30 do
18.15 hod. pod vedením trenérky 2.třídy, dvojnásobné policejní mistryně Evropy, čtrnáctinásobné mistryně ČR, držitelky III. Danu Pavly Prőllové. Informace na tel.č.: 558 659 246, 605 513 429.
V ÚNORU SE USKUTEČNÍ JIŽ VI. JUDISTICKÝ PLES
Vedení oddílu přeje všem lidem v Dobré úspěšný a šťastný rok 2005. Svým
příznivcům děkujeme za podporu a doberským sportovcům aby vytrvali ve
svých předsevzetích, dokázali pokračovat v náročném tréninku a nenechali se
zlákat.

Procházky minulostí Dobré
Stávající pekárna v Dobré č. p. 390 je
stavbou z roku 1932. Byla postavena
vedle starší pekárny Otylie Fryščákové
a jejího manžela Josefa, kterou si v místech volného prostranství mezi silnicí
a současnou pekárnou postavili v roce
1925. Podle zachovaných plánů víme, že
měla tato stará pekárna prodejnu, dílnu
a vlastní pekárnu s oválnou pecí. V roce
1935 byla budova majiteli zvýšena
o patro, v němž se nacházel byt.
Pekaři jsou v Dobé známí už od konce
19. století. Nejstarší pekařskou živnost měl Josef Theimer na Hurkách a při
svém pekařství měl i obchod smíšeným zbožím. Víme, že zde pekl již v předminulém století. Kdysi, mezi léty 1890—1895, si sem přenesl živnost z pekárny na
č. p. 44 (naproti hostince U Pantlíka). Jednu dobu byl dokonce jediným pekařem v Dobré. Na č. p. 29 u fary u silnice v polozděné chalupě (chalupa byla
zbourána po válce, dnes je na jejím místě autobusová zastávka a „trafika“), kde
pekl pekař a preclíkář Josef Kopčák až do svého odchodu nedlouho před 1. světovou válkou (asi 1912). Další pekaři se u nás objevili až v polovině 20. let 20.
století. V roce 1935 byli v Dobré pekaři tři.
Nejstarší pohled na bývalý Katolický dům při venkovních omítkách v zimě
1940. Počátky spadají do roku 1933, kdy bylo poukázáno 500 Kč ze zisků a darů
na jeho stavbu. V tomto roce byl zakoupen „Spolkem Katolický dům v Dobré“
pozemek od obchodníka Špoka, zřízen můstek, navezen písek a na přilehlém
místě — hřišti pěstována odbíjená (v místech dvora dnešní policejní stanice).
Tělocvična Orla za Katolickým domem měla být z modřínového dřeva. Stavba
byla započata, ale vypukla válka. Němci dovolili v roce 1940 stavbu dokončit,
ale Katolický dům už nebyl užíván, neboť brzy byly všechny veřejné aktivity
omezovány nebo zakázány. Tak vlastně fungoval jen po tři válečné roky, kdy jej
zabavil stát. Nejdříve zde byla zřízena pošta, později policejní stanice.
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Jednopatrový dům č. p. 480 byl vybudován nákladem 302 000 K, stavební
místo stálo 27 652 korun. Dům vznikl neobyčejnou obětavostí místních i okolních katolíků. Účelem bylo, aby sloužil kulturním a hospodářským účelům občanů. Pro nedostatek bytových prostor byly však jeho místnosti upraveny na
byty. Se stavbou tohoto domu je úzce spjato jméno našeho lékaře MUDr. Vítězslava Možíška a hlavně Josefa Volného, jednatele a pokladníka, který na dostavbu půjčil veškeré své úspory, aniž mu byly kdykoli vráceny anebo vůbec jediným slovem poděkováno. Katolický dům byl vysvěcen v neděli 12. ledna ve 14
hodin za účasti veřejnosti. Svěcení provedl P. Bohuslav Brablec, načež stavitel
Hamerlík odevzdal klíče od domu do rukou předsedy MUDr. Vítězslava Možíška. Na to byla provedena prohlídka domu s 10 místnostmi celým výborem.
NOVÉ ŠATY Z FRÝDECKÉHO JARMARKU.
(Vyprávění pamětníka z Dobré, který vzpomínal na své dětství kolem roku 1860.)

Když jsem byl malým chlapcem, vykládal mi dědeček o frýdeckých trzích, jak
jsou velké, co tam přijde lidí z Moravy, Slezska a Polska — a co všechno se tam
dostane koupit. Taky jsem se nemohl nikdy dočkati, když šla maminka na trh —
jarmark do Frýdku.
Dokud jsem nechodil do školy, přinášela mi maminka z trhu cukrovou píšťalku, rohlík, koně z perníku, svatojánských chléb a podobné sladkosti. To jsem
již k večeru běžel přes paseky naproti a nemohl se dočkati. Jak jsem dostal ponejprv píšťalku, tak jsem pískal, pak ji ocumlal, pískal, zase trochu ocumlal
a pískal, až jsem píšťalku upískal. Když jsem chodil do školy, to již bylo pouzdro
z jarmarku, péro, tužka, barvičky — vždycky radosti a nedočkavosti mnoho. Až
po několika letech, když už jsme měl dlouhé gatě, maminka mně pověděla, že
půjdeme zítra na jarmark, že mi koupí nové šaty. To byla světodějná událost!
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Nespal jsem celou noc a když mně ráno maminka budila, cosi mně tak srdéčko
sevřelo a zmáčklo, ale vyskočil jsem a byl jsem hotov za chvilenku. Ve Frýdku —
jak jsem byl starý — chytil jsem se mámy za sukni, abych se neztratil. Těch
domů, tolik povozů, křiku, pískání, komíny vysoké jako u nás stromy, těch bud,
těch panáků, na zemi hrnce, talíře, kastroly, tam zase kolečka, šaty, boty a všude
lidí a lidí. —
Pak mně maminka zavedla k boudě, co tam prodávají šaty. Hned, jak jsem vysvlékl kabát, zkoušeli mi nový, gatě mi měřili na délce ruk, točili se mnou, potahovali, chválili, jaký jsem hezký synek, až do té doby, co maminka zaplatila.
A jak jsem měl šaty, hleděl jsem, kde bych profouk šestku, kterou jsem dostal na
jarmark a kterou jsem mačkal a žmolil v dlani — řekněte upřímně, odpustíte si
vy na jarmarce se šestákem v kapse, abyste si nekoupili tureckého medu?
JAK SE NA DĚDINĚ TRESTÁ CIZOLOŽSTVÍ.
(Skutečný příběh z Frýdecka z doby kolem roku 1860.)

Nemanželský pár je solí v očích. Ona je již matkou a žije s otcem dítěte neoddána. Trest si ráno 28. prosince odpykal párek, kdy se oba museli držet za ruce
a jít celou dědinou, před nimi tři chlapci; jeden troubil, druhý bubnovat, třetí
šel s obecní píkou před nimi jako strážník a jeden střílel a volal, aby se všichni
dívali na „svatbu“. Jenže „ženich“ si z toho vůbec nic nedělal a po každém výstřelu z pušky radostně poskočil.
Články z minulosti Dobré připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

ÚNOR A B¤EZEN V ZAHRADù
Některé trvalky kvetoucí v létě odpočívají od podzimu ve studeném sklepě, především: pelargonie (muškáty), fuchsie, pantoflíček, lantána, kopretina polokřovitá. Svoje listy dávno odhodily, odpočinuly si a vyrážejí právě nové výhonky. Tím nám
oznamují, že opět potřebují naši péči. Důležité je nejprve silné
sestřihnutí tak, aby vyrašily až zcela zezdola. Tak dostaneme
krásné husté rostliny. Předpokladem je světlé a teplé místo. Ihned po sestřižení je můžeme zahrnkovat do čerstvé zeminy pro
muškáty, lépe však o 14 dní později.
Jahodníky raných odrůd můžeme pokrýt fóliovým tunelem již od února. Potom kvetou počátkem dubna a přinášejí plody v prvních květnových dnech. Po
čas květu čelní strany tunelu otevřeme, abychom umožnili oplodnění.
Pro jarní výsadbu vyhledáme a objednáme již nyní vhodné stromy. Při výběru
využijeme zvláště nabídek z ledna a října.
Výsev do volné půdy je v mnohých oblastech a rocích — při mírném počasí
a rozmrzlé, dostatečné suché půdě — možný už i v únoru. V úvahu přichází polníček, středně dlouhá mrkev nebo karotka, pór, cibule, bob, černý kořen, hrách
na vylupování, špenát, zahradní lebeda, salát listový.
Škůdci luštěním napadají hrách a fazole při zimním skladování. Prozradí se
navrtanými okénky. Pro výsev lze taková semena ještě použít, jestliže vypudíme
brouky. Napadené osivo umístíme do teplé místnosti, abychom škůdcům napodobili jarní oteplení. Brzo vyklouznou a můžeme je prosít a spálit.
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Čistá zahrada je prvním předpokladem pro zdraví rostlin. Jakmile půda poněkud oschne, shrabeme staré listí pod ovocnými stromy, bobulovinami, růžemi atd. Pokud možno zkompostujeme.
Výhony všech ozdobných keřů, stromů, živých plotů, popínavých a pnoucích
rostlin vysazených na podzim nebo na jaře bez balů zkrátíme v březnu nejméně
o 1/3 výšky, růže dokonce podstatně více.
Štěpovat (roubovat a očkovat) můžeme počátkem března u slivoní, višní
a třešní, jabloně a hrušně koncem března.
U angreštu, rybízu a josty zkracujeme výhony na polovinu délky, nebo i více.
Malinky a ostružiníky se vyvíjejí lépe bez řezu. U zahradních borůvek a brusinek řez zcela odpada, odstraňujeme pouze poraněné části.
Výsevný záhon k pěstování zeleninové sadby připravíme koncem března pro
výsev v dubnu.
Kedluben a hlávkový salát můžeme v teplejších oblastech vysazovat od poloviny března, nejlépe při zataženém a deštivém počasí.
Pampeliška se rychlí tak, že se přikryje větším květináčem, který zakryje listy,
jakmile půda rozmrzne. Zároveň se tím bělí listy, které nejsou hořké, a dodají
tak výborný jarní salát.

MO KDU–ČSL Dobrá vás srdečně zve na tradiční

L I D O V ¯ P LES
který se koná 29. ledna 2005 v restauraci „Obecník“ od 19 hodin.
K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika Valašský vojvoda
ZAJIŠTĚNO DOMÁCÍ OBČERSTVENÍ, BOHATÁ TOMBOLA
VSTUPNÉ 80 Kč

KINO RA·KOVICE — ÚNOR 2005
SOBOTA 5. 2. BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCH v 17.30 hod.,
120 min., příst. 12 let. ✿ Romantická komedie — pokračování filmu „Deník B.
Jonesové“, který měl u diváků velký úspěch. Renée Zellwegerová a Hugh Grant
se opět setkávají a příběh pokračuje tam, kde skončil — přijďte se podívat.
STŘEDA 9. 2. BROUČCI — Broučkovy tajnosti v 10.00 hod., 70 min., cena 12
Kč. ✿ Nové pohádkové pásmo pro naše nejmladší diváky z MŠ, složeno ze 6 pohádek (Smolíček, Broučkovy tajnosti, A měli se rádi, Velká rodina, Krtek ve
městě a Pat a Mat). Volná místa i pro veřejnost.
SOBOTA 12. 2. OTEVŘENÉ MOŘE v 17.30 hod., 90 min., příst. 15 let. ✿ Působivé drama natočené s děsivou realističností a podle skutečných událostí podobné známému filmu „Čelisti". Manželský pár se o dovolené na Bahamách
rozhodne potápět a pozorovat krásné korálové útesy — loď jim odpluje a oni
zůstanou na pospas otevřenému moři celých 24 hodin…
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PÁTEK 18. 2. KAMEŇÁK 3 v 17.30 hod., 101 min., příst. 12 let. ✿ A jsme opět
v Kameňákově — Zdeněk Troška řekl: „Do třetice všeho dobrého (a zlého). Ale věřím že v tomto případě jen dobrého. Jak vždycky připomínala Helenka Růžičková — nezapomínejte nikdy na úsměv. Je to světlo, které při pohledu do očí prozradí, že je srdce doma!“. Proto se přijďte sami přesvědčit jak se mu to povedlo.
Ceny jsou nezměněny 32, 34 a 36 Kč + 1 Kč na fond kinematografie, pouze u výjimek je cena přímo vepsána. Přijďte nás navštívit, nebudete litovat.
Změna vyhrazena!

Opravte si jízdní fiád
Nedopatřením tiskárny došlo v kapesních jízdních řádech pro Dobrou k nepříjemné chybě. Jednak byl omylem zčásti vytištěn jízdní řád loňský (je možné ho
u prodejce s novým vyměnit), jednak se vloudily dvě zásadní chyby do odjezdu
vlaků z Dobré do Frýdku–Místku. Všechny dopolední vlaky odjíždějí z našeho
nádraží v celou hodinu a 14 minut, tedy i 9.14 a 10.14 (a nikoli 9.21 a 10.21, jak
je vytištěno).

Nabídky
Soukromá hudební výuka zve zájemce ke hře na klavír a zobcové flétny.
Přihlásit se můžete v průběhu školního roku na mobilním čísle 604 821 849,
nebo v přízemí družiny Základní školy v Dobré — v odpoledních hodinách od
12 do 17 hodin, pondělí, úterý a středu.
Učitelka: Miriam Dýrrová dipl.um.
Spolstav Konstrukt s. r. o., Vyšní Lhoty 53, 739 51 Dobrá
Tel./Fax: 558 692 825, e-mail: spolstav@spolstav.f-m.cz
Nabízíme k pronájmu prostory v lokalitě Vyšní Lhoty 53.
Prostory jsou vhodné k provozování služeb, pro výrobní prostory nebo
kanceláře.
Jedná se o 3 až 4 místností o celkové rozloze cca 94,51 m2. Prostory je možno
rozdělit na dvě vozovny.
Stavební úpravy po dohodě možné. Cena smluvní.
Prostory se nacházejí v blízkosti státní komunikace, směr rekreační oblast
Morávka, Visalaje, s příjezdovou cestou a parkovištěm.
—
—
—
—

Zpracování a příjem stavebních odpadů a sutí.
Eurookna a dveře
Schody, kuchyně, obklady
Doprava MAN s mechanickou rukou
AVIA A31 VALNÍK
Š 706 MTSP
— Stavební práce • Řemesla • Inženýrské sítě • Zámečnické práce
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Máte problémy s POČÍTAČEM?
Potřebujete něco přidat či odebrat?
…opravy, servis, instalace…
Telefon // 604 60 63 64
E-mail // buzek.jiri@seznam.cz

BAKTERIE A ENZYMY PRO ROZKLAD ORGANICKÉ HMOTY
V ÎUMPÁCH, SEPTICÍCH, KOMPOSTECH, STÁJÍCH, âOV,
ODPADECH, LAPOLECH
Čistá voda v žumpě, septik není třeba vyvážet
SUPERKONCENTRÁT
Slouží k rozkladu fekálií a veškerých organických látek v septicích, žumpách,
kanalizacích, v odpadních systémech a ve vyhnívacích nádržích ČOV. Účinně zabraňuje zápachu! Tekutinu z takto ošetřené žumpy — septiku je možné čerpat
na zahradu,obsahuje velké množství živin vhodně rozložených pro rostliny.
Jedno balení (50 g) slouží jako zaváděcí dávka na 5—8 m3 obsahu žumpy nebo
septiku. Po 6 týdnech se používá již trvale snížená dávka (1/4 ze zaváděcí
dávky),v měsíčním intervalu, jestliže se jedná o žumpu, která nemá žádný odtok
či trativod. V případě biologického septiku je zaváděcí dávka stejná, po 6 týd27

nech se aplikuje 1/4 obsahu krabičky. Pokud si osazené bakteriální kultury nezahubíte antibakteriálními prostředky, kyselinami, louhy, velmi podpoříte a obnovíte přírodní proces rozkladu a prodloužíte tak dobu naplnění komory septiku.
Septik skutečně není třeba vyvážet!
50 g: 160 Kč.
OXYGENERÁTOR
Bakteriální prostředek k urychlení kompostování všech organicky rozložitelných látek vhodných ke kompostování, k rozkladu fekálií v suchých WC — zabraňuje zápachu! Ke zlepšení čistícího účinku v domácích průmyslových ČOV.
Čistí vodu v zahradních jezírkách, nekalí se. Založení kompostu: tráva, listí,
štěpka, zbytky z kořenové zeleniny, aj. se navrší na hromadu až 3—5 m3 a zaleje
se předem připraveným roztokem Oxygenátoru, aktivovaným v 10 l vlažné vody.
Pokud je množství materiálu určeného ke kompostování menší, je vhodné Oxygenátor rozdělit a aplikovat dle velikosti hromady poměrnou část. První 3—4
dny je nutné kompost kropit vodou. Do dvou měsíců je kompost nazrálý. Pokud
takto připravený kompost dáme ke kořenové zelenině,zabráníme výskytu plísní.
Upozornění: kompost je nutné zakládat při minimální teplotě +10°C.
50 g: 160 Kč.
FREE FLO
Ideální prostředek pro domácnost k čištění všech odpadů a odpadních sifonů,
(koupelny, sprchové kouty, kuchyně). Obnovuje bezchybný odtok v prádelnách.
Pomáhá preventivně udržet dokonalý průtok v odpadu, odstraňuje zápach. Vylučuje drahé instalatérské opravy a čištění. Přípravek neobsahuje žádnou žíravinu ani louh sodný, jež poškozuje odpadní systém a ničí přírodní bakterie s kladným účinkem. Prostředek dokáže odstranit usazeniny z pracích prášků, mýdel,
tuků, vlasů a veškerou organickou hmotu. V odpadním systému zůstává tak
dlouho, dokud vše neodstraní. Není zdraví škodlivý. Toto balení postačí na čtyři
sifony a následné odpady. Další výhodou tohoto přípravku je, že nehubí v žumpách či septicích naočkované bakterie pro rozklad fekálií.
50 g: 150 Kč.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Přípravky jsou schváleny a doporučeny Min. zdravotnictví, VÚ Ministerstva zemědělství a hnojiv, dále jsou testovány a doporučeny VŠCHT Ústav technologie
vody a prostředí.
Neškodí lidem ani zvířatům!
Tyto a ostatní přípravky (FATCRACKER, SANNISTY, ODOUR DIGESTOR,
SANNI — SPARKLE do akvárií, LIQUID) zasíláme poštou na objednávku
dobírkou
SUBIO, Gabriela Onderková, Potoční 542, 735 32 Rychvald
Telefon: 596 634 677, 732 277 264, 605 254 826,
E-mail: subio@email.cz.
Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk; zdarma. Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá. –Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá

Příspěvky do dalšího čísla Zpravodaje přijímáme do 25. 2. 2005.

