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Obec Dobrá

28. února 2005

Zpravodaj

Jedna z posledních dřevěnek ve Staré Dědině.

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Oslovili jsme opět starostu obce Vladimíra Bonka s dotazy:
Uvažuje obec o vydání nové mapy obce, která by odpovídala situaci po uvedení obchvatu do provozu?
Ano, obec vydá letos novou mapu obce, která zaznamená všechny změny,
které se v poslední době udály. Mapa by měla být vydána v první polovině roku.
Jak budou probíhat oslavy 700letého výročí první zmínky o obci?
Oslavy 700 let obce Dobrá budou probíhat během celého roku. Nebude to jen
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jedna akce, ale bude to více akcí, na kterých se bude podílet více složek. Ve
Zpravodaji bude zveřejněn pracovní program akcí, který se ještě upraví.
Co se děje s anonymní stížností, přijde-li na obecní úřad?
Pokud obecní úřad obdrží anonymní stížnost, nemusí se jí zabývat (vyhláška
č. 150/1958 Ú.l.)

ORGÁNY OBCE — STAROSTA
Funkce starosty má u nás dlouhou tradici. Pohlédneme-li do právního řádu
— a to i mimo sektor úpravy obecního zřízení — který byl platný a účinný na
našem historickém území, zjistíme, že institut starosty je tu hojně zastoupen,
např. v císařském patentu č. 208/1854 ř. z. se v § 270 praví, že k odhadu a dražbě
movitých věcí může býti použito též obecních starostů či takřka neuvěřitelných
osmdesát let účinný zákon č. 117/1884 ř. z., o opatřeních o neškodném svádění
horských vod, kde se ukládá obecním starostům poskytovat náležitou pomoc lesním technikům při svádění horské vody. Možná i díky načrtnuté dlouholeté tradici je v široké veřejnosti starosta mylně pokládán za nejvyšší orgán obce, s tímto
chápáním se ale není možné při znalosti českého pozitivního práva ztotožnit.
Petr Průcha z právnické fakulty Masarykovy university v Brně funkci starosty
mimo jiné definuje jako orgán obce, který reprezentuje obec navenek a plní
další úkoly stanovené zákonem o obcích. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, může starosta provést jen po jejich
předchozím schválení, jinak jsou tyto úkony od počátku neplatné. Pokud starosta učiní úkon bez chválení příslušného orgánu, vystavuje se nebezpečí trestněprávní i občanskoprávní odpovědnosti.
Starosta obce je volen zastupitelstvem obce z řad členů zastupitelstva a je zastupitelstvu odpovědný. Na rozdíl od ostatních členů zastupitelstva však musí
mít státní občanství České republiky.
Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, starosta odpovídá za včasné objednání přezkoumaní hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok— tedy audit.
Starosta plní úkoly zaměstnavatele — uzavírá a ukončuje pracovní poměr se
zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů. Ne každá obec
(respektive její obecní úřad) má svého tajemníka. Není-li v obci tajemník obecního úřadu, nahrazuje jej automaticky starosta pouze v situaci, není-li v obci
zřízena rada obce. Starosta plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči voleným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.
Starosta může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Svou roli sehrává také při realizaci
výkonu práva na informace fyzických a právnických osob ve vztahu k obci, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník
obecního úřadu, rozhoduje o záležitostech v samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce a plní úkoly stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a dalšími zvláštními zákony.
Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
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Když je starosta odvolán nebo se své funkce vzdal a není-li současně zvolen
nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta,
kterého určilo zastupitelstvo obce.
Mezi další oprávnění starosty patří právo pozastavit výkon usnesení rady
obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.
Starosta má jisté symbolicko psychologické privilegium — a to právo užívat
při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden
název Česká republika.
Starostům obcí náleží za jejich práci finanční odměna. Výše odměny se řídí
tím, zda je starosta uvolněný či neuvolněný pro výkon své funkce a dále pak
podle počtu obyvatel dané obce, další navýšení mohou starostové očekávat,
pokud působí jako „uvolnění” v obcích s rozšířenou působností. Obecně lze
k odměnám uvolněných starostů říci, že od roku 1989 došlo k výraznému navýšení, což bývá do jisté míry negativně vnímáno částí veřejnosti. Občané ještě
hůře snášejí, pokud se starosty stanou osoby méně morálně vyspělé — např. se
sklonem ke korupci. Jinak řečeno: nedostatek vzdělání možno u některých starostů tolerovat, ovšem deficit morální nikoliv.
Zpracováno podle časopisu Veřejná správa č. 6/2005,
zveřejňujeme se souhlasem vydavatele

Obecnû závazná vyhlá‰ka obce Dobrá ã. 3/2004
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání konaném dne 29. 12. 2004
usneslo vydat podle ustanovení § 15 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a §
84 odst. 2 i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Správce poplatku
Správu poplatku vykonává Obecní úřad Dobrá (dále jen „správce poplatku")
a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví
jinak.
Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození
osob, které poplatek odvádějí
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b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
Čl. 3
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí
400 Kč a je tvořena:
a) z částky 201 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 199 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu.
Skutečné náklady činily 199 Kč a byly rozúčtovány takto:
— svoz 112 Kč
— sběr 87 Kč
2. Sazba poplatku pro děti do 15 let včetně činí 50 % sumy dle bodu (1)
3. Sazba poplatku pro občany obce Dobrá nad 80 let včetně činí 50 % sumy
dle bodu (1)
4. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí
400 Kč a je tvořena:
a) z částky 201 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 199 Kč za kalendářní rok
5. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby,
která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního
roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojdeli ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 4
Splatnost
Poplatek je splatný v jedné splátce a to nejpozději do 30.srpna roku 2005.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu
v obci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
2. Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící individuální rekreaci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy tato změna nastala.
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Čl. 6
Sankce
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím
povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle
ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 7
Lhůty pro vyměření
1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od
konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost
vznikla.
2. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 8
Snížení a prominutí poplatku
1. Správce poplatku může na základě písemné žádosti poplatníka v jednotlivých řádně zdůvodnitelných případech poplatek snížit nebo prominout, a to
z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti dle § 16 zákona č. 565/1990Sb,
o místních poplatcích v platném znění.
2. Poplatek může být snížen nebo může být prominut u osoby, která se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržuje déle než 9 měsíců v zahraničí.
O počátku a ukončení pobytu v zahraničí jsou tyto osoby povinny předložit
správci poplatku příslušný doklad (např. potvrzení zahraničního nebo tuzemského zaměstnavatele, případně potvrzení zahraniční nebo tuzemské školy,
a to v souladu se zvláštním právním předpisem)/1/.
3. Poplatek může být prominut nebo snížen u poplatníků, kteří nejméně 9
měsíců pobývali v dětských domovech, domovech důchodců, rehabilitačních
ústavech a jiných zařízení sociální a zdravotní péče. O počátku a ukončení pobytu v těchto zařízeních jsou tyto osoby povinny správci poplatku předložit příslušný doklad.
4. Poplatek může být prominut nebo snížen po dobu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody v délce 9 a více měsíců v příslušném kalendářním roce, a to
v případě, že tato doba bude doložena příslušnými doklady Vězeňské služby.
5. Od poplatku je osvobozena osoba, která je k trvalému pobytu hlášena na
adrese Obecního úřadu v Dobré, Dobrá 230.
6. Poplatek může být snížen o 50 % u poplatníků, kteří studují a jsou ubytováni mimo své trvalé bydliště. Tyto osoby jsou povinny správci poplatku předložit příslušný doklad o začátku a ukončení studia (potvrzení školy), doklad
o ubytování a o tom, že poplatek za komunální odpad je placen v rámci poplatku za ubytování (potvrzení vysokoškolské koleje, internátu).
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Čl. 9
Závěrečná ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ze dne 29. 3. 2004.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. ledna 2005
Vladimír Bonk, starosta
Alice Tancerová, místostarosta
Odkazy:
1) § 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

KALENDÁ¤ OSLAV 700 LET V¯ROâÍ OBCE DOBRÁ
Leden
❥ 6. ročník Copa Dobrá Tříkrálový turnaj amatérských družstev v sálové kopané
❥ Ples Sboru dobrovolných hasičů s výstavou z historie SDH Dobrá
Březen
❥ Velikonoční turnaje v košíkové, odbíjené, přehazované pod záštitou starosty
❥ obce (ZŠ)
❥ MDŽ — 16.00 hod dne 8. 3. 2005
❥ 20. 3. Pašije v chrámu sv.Jiří
Duben
❥ vydání Mapy obce Dobrá
Květen
❥ Mimořádné zasedání ZO v klubovně mysliveckého sdružení „Vrchy Dobrá–
❥ Pazderna” se zaměřením volné diskuse o stavu přírody v okolí obce Dobrá
❥ 4. 5. osvobození obce — 60. výročí
❥ 7. 5. Akademie ke Dni matek (ZŠ)
❥ 5. 5. Den matek (MŠ)
❥ 15. 5. koncert v chrámu sv. Jiří k 700. výročí obce Dobrá
Červen
❥ Dětský den pořádaný mysliveckým sdružením „Vrchy Dobrá — Pazderna”:
❥ střelba ze vzduchovky, procházka naučnou stezkou, výstavka mysliveckých
❥ trofejí, přednáška
❥ Modelářský den na školním hřišti
❥ Letecký den na Vrchách
❥ Dětský den na zahradě MŠ Dobrá
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Červenec
❥ 3. ročník Letního doberského amatérského turnaje v nohejbale „Zanzibar”
Srpen
❥ 27. 8. 3. ročník Velké doberské — společensko–kulturně–sportovní akce
❥ Zábava — skupina SAGAR
Září
❥ „Myslivecké Halali” + výstavka loveckých trofejí a myslivecké literatury
❥ Cestování s videem — pan farář
Říjen
❥ cestování s panem farářem — video
Listopad
❥ Školní akademie k 700letému výročí obce Dobrá + výstava historických a sou❥ časných fotografií
❥ Koncert vážné hudby v chrámu sv. Jiří
Prosinec
❥ Vánoční šachový turnaj „Na špici”
❥ „O pohár starosty obce Dobrá” — turnaj v judu
❥ 10. 12. — 7. ročník Mikulášského volejbalového turnaje smíšených amatérských
❥ družstev
❥ 31. 12. — 1. ročník Silvestrovského běhu do vrchu
❥ Obecní ples
❥ Divadlo pana Krulikovského — pásmo písní a povídání s vánoční tématikou.

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.

V¯MùNA OBâANSK¯CH PRÒKAZÒ — SKONâENÍ DOBY
PLATNOSTI
Na základě opakovaných dotazů znovu připomínáme informaci 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 průkazu bez strojově čitelných údajů vydaných
— do 31. prosince 1994 výměna nejpozději do 31. prosince 2005
— do 31. prosince 1996 výměna nejpozději do 31. prosince 2006
— do 31. prosince 1998 výměna nejpozději do 31. prosince 2007
— do 31. prosince 2003 výměna nejpozději do 31. prosince 2008
s tím, že žádost bude vždy nutné podat nejpozději do 30. listopadu daného roku.
Toto se týká všech občanů, tedy i těch, kteří mají v občanském průkazu uvedenu dobu platnosti „bez omezení“.
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PRÁVNÍ SLUŽBA PRO OBČANY je zajištěna na 9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4. 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

FR¯DECKÁ SKLÁDKA a. s. INFORMUJE
Vážení občané,
v měsíci lednu provedla Frýdecká skládka a. s. výměnu kontejnerů na plasty. Nový typ kontejnerů obdržela vaše obec od EKOKOMU za vyseparované odpady v obci. Někteří občané se na nás obracejí s připomínkou, že víka nejdou uzavřít. Tyto kontejnery
splňují předpisy Evropské unie a jsou opatřeny dětskou pojistkou. Při zavírání víka je nutno současně zatlačit obě červené tlačítka ve víku. Děkuji za pochopení.
Jindřich Olšar, vedoucí dopravy Frýdecké skládky a. s.

Místní knihovna Dobrá informuje:
V rámci BŘEZNA — měsíce internetu
vyhlašujeme tyto akce:
7.—11. 1 hodina internetu zdarma
14.—18. Internet pro seniory
16. ve 14.00 vyhlášení výsledků soutěže „Znáš dobře pohádky?"
24. „Máš prázdniny — přijď si hrát a číst do knihovny"
1. 4. Noc s Andersenem

INFORMACE P. BOHUMILA VÍCHY, FARÁ¤E
Mše svaté ve farnostech Dobrá a Dobratice v roce 2005:
Farní kostel sv. Jiří Dobrá:
velká pouť — neděle 24. 4. 2005 v 7.30, 9.00 a 10.30 hodin
krmáš — neděle 18. 9. 2005 v 7.30 a 10.30 hodin
ostatní — neděle v 7.30 a 10.30 hodin
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Farní kostel sv. Filipa a Jakuba Dobratice:
velká pouť — neděle 1. 5. 2005 v 9.00 a 10.30 h (žehnání praporu a znaku obce)
malá pouť — úterý 3. 5. 2005 v 17.45 hodin
krmáš — neděle 9. 10. 2005 v 9.00 hodin
ostatní — neděle v 9.00 hodin
Filiální kostel sv. Antonína Prašivá:
malá pouť — pondělí 13. 6. 2005 v 17.45 hodin
velká pouť — neděle 19. 6. 2005 v 11.00 hodin
pouť mládeže — pátek 1. 7. 2005 Dobratice (areál Kamenité) a Prašivá —
účast otce biskupa Františka
krmáš — neděle 16. 10. 2005 v 11.00 hodin
ostatní — neděle 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., v 11.00 hodin (pak není mše sv.
v Dobré v 10.30 hodin)
— sobota 31. 12. 2005 ve 24.00 hodin
Kaple Navštívení Panny Marie Vojkovice:
malá pouť — úterý 31. 5. 2005 v 17.45 hodin
velká pouť — neděle 3. 7. 2005 v 10.30 hodin
ostatní — soboty 16. 7., 30. 7., 13. 8. a 27. 8. v 17.45 hodin
krmáš — neděle 6. 11. 2005 v 10.30 hodin
Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty:
malá pouť — pondělí 30. 5. 2005 v 17.45 hodin
velká pouť — sobota 2. 7. 2005 v 10.30 hodin (žehnání praporu a znaku obce)
ostatní — soboty a neděle platností (v zimním čase v 15.45 hod., v letním čase
v 17.45)
krmáš — neděle 30.10.2005 v 10.30 hodin

Obec Vojkovice vydala v roce 2004 knihu „Vojkovice — Dějiny malé obce
okresu Frýdecko–Místecka” od pana Silvestra Obluka. V knize je spousta
materiálu a vzpomínek, které by jistě zajímaly i občany okolních vesnic.
Knihu je možno zakoupit v úřední hodiny, tj. úterý a čtvrtek od 8.00 do 17.00
hodin na Obecním úřadě ve Vojkovicích za 120 Kč

Pfiedstavujeme Chrámov˘ sbor Dobrá
Chrámový sbor při našem kostele má dlouholetou tradici, působí od r. 1946.
V současné době má 31 členů a působí pod vedením Zdeňka Tesarčíka, varhaníka zdejšího kostela, jako smíšený čtyřhlasý sbor.
Chrámový sbor přispívá k obohacení věřících spoluobčanů při církevních obřadech i k obohacení všech občanů při pořádání koncertů nebo rozloučení se
zemřelými.
Chrámový sbor působí nejen na území obce, ale vyjíždí se svými hudebními
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aktivitami do okolních obcí a měst (Skalice, Dobratice, Pazderna, Nižní Lhoty,
Frýdek–Místek, Ostrava, Prostějov). Tímto svým působením rovněž naši obec
reprezentuje.
Chrámový sbor se schází ke zkouškám pravidelně jednou týdně, nacvičuje
v prostorách kostela. Největší pozornost je věnována nacvičování skladeb pro
velikonoční a vánoční období, ať již pro zpěv v rámci svátečních bohoslužeb,
nebo pro vystoupení na koncertech pro veřejnost v chrámu sv. Jiří. Pro vánoční
období jsou nacvičována díla starých mistrů, kdy sbor je doprovázen i orchestrem (Hej mistře, pastorely, Golgota).
Pokud byste se k nám chtěli přidat, přijďte na zkoušku sboru ve středu po
skončení mše sv.
Za chrámový sbor Zdeněk Tesarčík

Toulky minulostí obce
Nejstarší stavbou v Dobré není kupodivu kostel nebo Oráč se sýpkou, ale tato
dřevěnka č. p. 106 v centru obce (blízko dřevoskladu). Nebudeme to tvrdit o
střeše nebo oknech, které byly jistě za dlouhou dobu několikrát vyměněny, ale
o základech a možná i některých trámech. Podle starých map víme jistě, že se
přesně v místě chalupy na obrázku nacházela první hospoda. Tehdy ovšem
stála zcela mimo obec na křižovatce cest k Nošovicím a Vojkovicím, které vedly
jinudy než dnes. Ze starých záznamů víme, že dosloužila až po vystavění nové
hospody u právě zřízené tzv. císařské cesty vedoucí středem obce (v roce 1787).
Zmíněná nová hospoda byla zbourána již v roce 1883, ale její předchůdkyně ze
dřeva, postavená nedlouho před rokem 1670, se zachovala dodnes.
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S jistotou můžeme tvrdit, že je také poslední památkou na našeho zbojníka
Ondráše z Janovic, který podle pověsti v této hospodě tančil a propíjel uloupené
peníze. Říká-li se to o téměř každé staré hospodě pod Beskydami, pro tuto asi
jedinou to skutečně platí. Ondráše k Dobré vázalo nejen to, že chodil jako fojtův synek přes kopec z Janovic do naší školy, ale měl zde provdanou sestru Magdalénu, která bydlela od hospody docela blízko — vedle nynější pekárny.
Rostislav Vojkovský, kronikář obce

Do českých kalendářů se po několikaleté pauze vrací Mezinárodní den žen
jako významný den. Rozhodli o tom poslanci přes odbor Senátu. Neslavili jsme
ho oficiálně mnoho let. Kdo nezná historii, mohl by se bouřit. Oslavy svátku
před 1989 byly okázalé, spojené s uznáním žen, ale mnohdy se vytrácela podstata, čím je pro ženy MDŽ. MDŽ je totiž ve své pravé podstatě svátek bojovnic
za ženská politická a sociální práva.

HISTORIE MEZINÁRODNÍHO DNE ÎEN
8.březen neboli Mezinárodní den žen je svátkem, který se slaví po celém
světě, nelze ho nahradit Dnem matek. Den matek byl vyhlášen státním svátkem
v USA v roce 1914, aby alespoň jeden den v roce bylo vysloveno uznání opomíjené práci matek — žen v domácnosti.
Druhou květnovou neděli určili pro Den matek v roce 1933 němečtí národní
socialisté, kteří v rámci své ideologie vysoko vyzdvihovali mateřství německých
žen.
Tradice MDŽ začala poslední únorovou neděli v roce 1908 ve Spojených státech, kdy ženy zorganizovaly první demonstraci za svá hlasovací, politická
a ekonomická práva. V roce 1910 na Mezinárodní ženské konferenci v Kodani
bylo rozhodnuto, že bude určen jeden den, který bude Mezinárodním dne žen
(byla tam i Rosa Luxemburgová). Již o rok později se MDŽ poprvé slavil 19. 3.
v Německu, Rakousku, Dánsku a Švýcarsku. Ženy, podporovány muži, požadovaly na rozsáhlých demonstracích volební právo a konec diskriminace v zaměstnání. Jenom v Německu byl tento rok distribuován milion letáků. Datum
8.březen bylo nakonec vybráno na památku ženských nepokojů proti válce
a bídě v roce 1917 v Petrohradě.
Slavit, či neslavit MDŽ? V roce 1975 byl Mezinárodní den žen oficiálně uznán
Organizací spojených národů a v důsledku toho jej přijaly mnohé národní
vlády, jež o jeho existenci neměly dříve ani tušení. 8. březen je každoročně výrazně připomínán v Evropské unii.
I když bylo od té doby hodně vydobyto a podmínky žen se v mnohém zlepšily,
ještě stále se nedá říci, že dnes už ženy za nic bojovat nepotřebují. Stačí uvést
pár příkladů: ženy mají sice v civilizovaných zemích stejný přístup ke vzdělání
jako muži, ale po absolvování vysoké školy nacházejí odpovídající uplatnění
mnohem obtížněji, než oni, také ženy po padesátce najdou práci jen málokdy.
Nenápadná kolonka v dotazníku: stav, počet dětí u muže nic neznamená, žena
je sice vyplnit nemusí, ale ve chvíli, kdy má děti, ji málokdo zaměstná. Jako by
se o děti nikdo jiný starat nemohl… O platu, nižším až o třetinu než by za stejnou práci dostal muž, ani nemluvě.
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Mezinárodní den žen je nutné slavit právě proto, že je třeba připomínat, že
ženy v celém světě jsou stále více či méně utlačovány. Ženy neměly nikdy svá
práva automaticky a ještě dnes se na ně často pohlíží jako na méně dokonalé
tvory. Proto je třeba tento svátek připomínat. Ale jak to nejlépe udělat? Pokud
to odpovídá našemu naturelu, můžeme se v tento den vypravit na setkání žen,
pořádaný na podporu práv žen. Jestliže jste zastánkyněmi konkrétních činů,
zkuste si vzpomenout na několik skutečností, které vy samotné považujete za
diskriminaci a můžete se s nimi běžně setkat. Pak, pokud chcete něco změnit,
a pošlete článek do novin nebo ještě lépe založte se stejně smíšenými ženami
sdružení, které by pomáhalo ženám v úzkých (právní pomoc, psychologická
pomoc, zájmová či vzdělávací oblast…).
Zkrátka, jestliže to tak cítíte, dejte o sobě vědět, nebojte se!
Autor: členové zastupitelstva Dobrá za KSČM

Kulturní komise rady obce a místní organizace KSČM vás co nejsrdečněji zvou

na oslavu

„Mezinárodního dne Ïen“,

která se uskuteční v úterý dne 8. března 2005 v 16.00 hodin v jídelně Základní
školy Dobrá. V programu vystoupí dětský soubor „Radost” pod vedením pana
Antonína Hradílka, děti z mateřské školy a základní školy.

KINO RA·KOVICE — Bfiezen 2005
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!
SOBOTA 5. 3. PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY v 17.30 hod., 98 min., příst. 12 let
Studentská komedie USA o tom, co dokážou holky, když se perou o kluka. Je to
příběh dívky na střední škole, která přichází na tuto školu přímo z Afriky, kde
dosud žila se svými rodiči. Jak obstojí v novém prostředí a jak zdolá suverénní
„vládkyni” školy se přijďte podívat.
SOBOTA 12. 3. ŽRALOK V HLAVĚ v 17.30, 80 min.,přístupný
Dojemné, pozitivní a zábavný film v hl. roli Oldřich Kaiser.Je to film o člověku,
který celý den sedí v okně nebo postává na ulici před domem, oslovuje kolemjdoucí, překvapuje, baví. Film byl natočen v bytě Oldřich Kaisera. Režisér označuje film jako působivý a emotivní, který diváky potěší a rozesměje.
PÁTEK 18. 3. CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ dopol. představení pro ZŠ, večer v 17.30 hod. pro veřejnost, 100 min., české znění! Pro ZŠ 17 Kč. Večer běžné
vstupné.
Báječná dobrodružství, veselé příhody a neuvěřitelné nebezpečí v Cestě kolem
světa za 80 dní. Výstřední londýnský badatel Fogg se vsadí, že obletí zeměkouli
za 80 dní. S dalšími dobrodruhy zahajuje šílený let. Dostává se do nejexotičtějších koutů na zemi, na moři i v oblacích. Hvězdné obsazení: Jackie Chan, A.
Schwarzenegger a další. V českém znění!
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SOBOTA 26. 3. SNOWBOARĎÁCI v 17.30 hod., 99 min., přístupný
Komedie ČR o tom, jak kluci vyrážejí v šestnácti na svou první pánskou jízdu.
Čeká je týden na horách, kde si budou užívat jak se dá. Naučí se jezdit na snowboardu, pořádně pařit a samozřejmě balit ženský. Zažijí prostě týden na který
se do smrti nezapomíná. Hrají: Vojta Kotek, Ester Geislerová, Jiří Langmajer, Lucie Vondráčková, Pavel Nový a další.
STŘEDA 30. 3. KYTICE POHÁDEK v 10.00 hod. 75 min. Cena 12 Kč
Pohádkové pásmo pro naše nejmladší diváky z MŠ. Pásmo obsahuje pohádky:
O mistra basy, Krtek v zoo, Jak štěňátko chtělo malé pejsky, Cvrček
a bombardon, O myších ve staniolu, Utržené sluchátko, Potkali se
u Kolína, Jak Žofka pořádala svatbu a Krtek na poušti.
Volná místa i pro veřejnost.

Cesta ke zdraví — návrat k pfiírodû
Kanadská firma LIFESTYLES vás srdečně zve na zdravotní presentaci výrobků
INTRA a NUTRIA, které jsou již na trhu 15 let.
Tyto výrobky jsou nejvyšší ekologické kvality, umí očistit buňky v těle od usazených škodlivin a doplnit potřebné látky pro jejich zdraví.
Upravují imunitní systém a dodávají vitalitu. Posilují tělo v boji proti civilizačním chorobám — stresu, nádorovému bujení, kardiovaskulárním problémům, alergii, akné, poruchám zažívání a vyměšování, poruchám pohybového
ústrojí. Působí komplexně na celý organismus. Srovnává psychiku.
Proto udělejte první krok pro své zdraví a přijďte se podělit o naše zkušenosti
ve čtvrtek 10. března 2005 do budovy staré školy v 16.00 hodin, nebo v 18 hodin,
kde proběhne prezentace těchto výrobků.

Změna pracovní doby HOLIČSTVÍ A KADEŘNICTVÍ v budově Obecního
úřadu Dobrá, tel. č. 558 641 163
Dámské kadeřnictví: Úterý
7.30—16.00 hodin
Čtvrtek 7.30—12.30 hodin na objednávky
Pánské holičství:

Pondělí 7.30—17.00 hodin
Středa 8.00—16.00 hodin
Pátek
8.00—17.00 hodin

Nabídky
FIRMA KNYCL — Přijímá objednávky na Velikonoční krůty chlazené,
cena 62 Kč/kg. Příjem objednávek: paní Hadaščoková tel. č. 558 641 780,
mobil 604 382 505. — — Krůty se budou prodávat v úterý 15. 3. 2005 ve
14.00 hodin na parkovišti u kostela.
13

FOTO DAMA nabízí:

— veškeré fotografické práce
— vyvolávání filmů
— zhotovení všech druhů fotografií a reportáží
— zvětšeniny
— focení svateb
— fotografie na maturitní tabla
Vše za bezkonkurenční ceny. Přijďte se přesvědčit!
Otevřeno pondělí—čtvrtek 9—16.30 hodin, pátek 9—16.00 hodin

Pronajmu garáž v Dobré u skládky dřeva.Informace na tel. 603 854 852.

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

ZATEPLÍME VÁŠ DŮM
— Návštěva zákazníka přímo v domě
— Vypracování cenové nabídky (ZDARMA!)
— Montáž na klíč
— Prodej certifikovaných materiálů firmy TERRANOVA (SKLADEM)
— Při odběru celého zateplovacího systému na váš dům armovací tkanina
(ZDARMA)
Varšavská 95, Ostrava–Hulváky
Tel.: 59 617 790, 59 661 979 • MOBIL: 605 281 368 • www.intoza.cz
KVALITA SE ZÁRUKOU
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Lyžování na Moravě 2004—2005
Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním zpravodajstvím stavu sněhových podmínek (aktualizace probíhá v pracovních dnech do 9.30 h) naleznete na internetové adrese:
pocasi.ecesko.cz
Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota, druh sněhu, výška sněhu, srážky, síla
větru, směr větru, akce v areálu atd.) si můžete nechat poslat na mobilní telefon zasláním
SMS ve tvaru
pocasi název místa např. lyžařský areál Pustevny pocasi pustevny
na tel. číslo 907 09 06
(cena SMS je 6 Kč s DPH)
Pokud nemáte k dispozici „název místa“, zašlete dotazovací SMS ve tvaru pocasi
Seznam míst se SMS službou — v závorkách je uveden „název místa" pro SMS:
1. Stanice Horské služby: Bílá (hsbila), Gruň (hsgrun), Javorový vrch (hsjavorovy), Kohútka (hskohutka), Lysá hora (hslysa), Pustevny (hspustevny), Soláň (hssolan), Velký Polom (hspolom), Červenohorské sedlo (hscsedlo), Horní Morava (hshmorava), Karlov
(hskarlov), Ovčárna (hsovcarna), Praděd (hspraded), Ramzová (hsramzova)
2. Lyžařské areály
Beskydy: Bílá—Vítkovice (bila), Bílá—Mezivodí (mezivodi), Búřov (burov), Frýdlant n.
O.—Solárka (solarka), Gruň—Ski MSA (grun), Dolní Lomná—Armáda (armada), Hrádek
(hradek), Javorníky—Kohútka (kohutka), Javorový vrch (javorovy), Kasárna (kasarna),
Malenovice—P.O.M.A. (poma), Morávka—Sviňorky (svinorky), Mosty u Jablunkova
(mosty), Nový Jičín—Na Svinci (svinec), Palkovice (palkovice), Pustevny (pustevny),
Řeka (reka), Sachova studánka (sachovka), Severka—Velký Polom (severka), Soláň—
Bzové (bzove), Soláň—Sedlo (solansedlo), Soláň—Soláňka (solanka), Třeštík (trestik),
Velké Karlovice—u hotelu Galik (galik), Velké Karlovice—u hotelu Horal (horal), Velké
Karlovice—Razula (razula), Velké Karlovice—Kyčerka (kycerka), Visalaje (visalaje), Visalaje—Radegast (radegast), Vranča (vranca), Vsetín—Jasenka (jasenka), Zlatník—Biocel
(zlatnik), Zlatník—Fela (zlatnikfela), Horní Lomná—Přeláč (prelac), Čeladná—Kocianka
(kocianka), Kopřivnice—Červený kámen (ckamen), Malenovice—SKI (skimalenovice),
Malenovice—Ostrá (ostra)
Jeseníky: Andělská Hora (andelskahora), Branná—Proskil (branna), Hynčice (hyncice),
Karlov—Kazmarka (kazmarka), Karlov—Myšák (mysak), Karlov—Minerva (minerva),
Karlov-Pawlín (pawlin), Karlov—Jantar—Roháč (rohac), Klepáčov (klepacov), Lipová
Lázně—Miroslav (miroslav), Lipová Lázně—Lázeňský vrch (lazenskyvrch), Malá Morávka—Karlov (moravkakarlov), Malá Morávka—Kopřivná (koprivna), Ostružná—Jonáš
(ostruzna), Ovčárna (ovcarna), Petříkov—Kaste (kaste), Ramzová—Aréna R3 (ramzova),
Staré Město p. Sněž.—Kunčice (kuncice), Staré Město p. Sněž.—Paprsek (paprsek), Vrbno p.
Pradědem (vrbno)
Ostravsko a Opavsko: Horní Guntramovice—Budišov (budisov), Ostrava—Skalka (skalka)
Orlické hory: Výprachtice (vyprachtice)
Zlínsko a Hostýnské vrchy: Troják (trojak)
Jižní Morava: Němčičky (nemcicky)
Příklad zadání SMS:
stanice Horské služby Bílá: pocasi hsbila, lyžařský areál Pustevny: pocasi pustevny
Podmínky ze stanic garantuje Horská služba, z lyžařských areálů jsou garantovány
provozovateli. Aktuální seznam areálů — pocasi.ecesko.cz nebo SMS ve tvaru pocasi.
Hlavní partner Severomoravská plynárenská a. s., partner Region Beskydy.
PR SMS službu technicky zajišťuje Pipeline a. s. (www.pipeline.cz) — infolinka 603 230 875.
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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 dalšího čísla Zpravodaje přijímáme do 18. 3. 2005.

