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Obec Dobrá

25. května 2006

Zpravodaj

Fotografií učitelského sboru před asi 65 lety uvádíme pozvánku na sraz osmdesátníků naší školy (více o tom uvnitř na straně 7). Na podzim roku 1938 zabralo
Hnojník Polsko a tamní měšťanská škola, do níž chodili i naši žáci, se musela přestěhovat do Dobré. Měšťanka byla totiž povinná pro žáky dnešních 6.—8. tříd a nepovinná pro 4. třídu (dněšní 9.) Dosud děti z Dobré dojíždly buď do Hnojníku (tam
byla škola zdarma, ale cesta vlakem stála hodně peněz) anebo docházet do města
a platit školné 100 Kč ročně a 200 Kč v nepovinném 4. ročníku. Pamětníci vzpomínají, že zřízením měšťanky v Dobré i žáci z měšťanky ve Frýdku (Pod sovou) začali navštěvovat školu v Dobré a obyčejně chodili i v zimě pěšky a jen z bohatších
rodin bryčkou nebo sáněmi. Z Hnojníku přišli i učitelé. Zde na fotografii z doby
okupace jsou například Marie Talpová, Arnošt Střítežský, Josef Petřkovský, Josef
Kos, Emilie Budínská, ředitel František Lupek. Na fotografii uvnitř mnozí poznají
učitele Jan Tesarčíka. Poznal by snad někdo ostatní…? Pokud ano, sdělte nám to.

USNESENÍ
z 21. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného 26. 4.2006
v obřadní síni budovy obecního úřadu.
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí)
Ing. Antonín Gryžboň (KDU–ČSL)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Libor Mlčák (SNK–Občané pro občany)
Ladislav Žurek (KSČM)
2. OZV č. 2/2006 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku obce Dobrá č. 2/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
2.2. p o v ě ř u j e
místostarostku zveřejnit tuto vyhlášku v souladu se zákonem o obcích
3. Žádost o rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Dobrá za rok
2005 – revokace usnesení
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. r e v o k u j e
své usnesení č. 4.1. z 20. jednání Zastupitelstva obce Dobrá konaného
29.3.2006, které znělo:
4.1. schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Dobrá za rok
2005 ve výši 124 355,88 Kč do fondů příspěvkové organizace takto:
fond odměn:
20 000,00 Kč
rezervní fond: 104 355,88 Kč
usnesení po revokaci nově zní:
4.1. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Dobrá za rok 2005 ve
výši 34 355,88 Kč do fondů příspěvkové organizace takto:
fond odměn:
7 000,00 Kč
rezervní fond: 27 355,88 Kč
4. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 1/2006 : navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o
356,8 tisíc Kč
Vladimír Bonk, starosta obce
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22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOBRÁ
se uskuteční v pondělí 29. 5. 2006 v 17.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dobrá – obřadní síň.
Program jednání:
1. Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá č. 20 a 21.
3. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Dobrá pro volební období r. 2006—2010.
4. Odprodej obecních pozemků.
5. Záměr prodeje plynárenského zařízení ve vlastnictví obce Dobrá.
6. Různé.
7. Zpráva návrhové komise.
8. Diskuse.
9. Závěr.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky
1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 2. a 3. června
2006.
V pátek 2. června začíná hlasování ve 14.00 hod. a končí ve 22.00 hod.
V sobotu 3. června začíná hlasování v 8.00 hod. a končí ve 14.00 hod.
2. V obci Dobrá jsou zřízeny 2 volební okrsky.
Okrsek č. 1 pro domy s čp.
1 až 557
Okrsek č. 2 pro domy s čp. 558 až 960
3. Sídla volebních okrsků.
Sídlem volebního okrsku č. 1 je Obecní úřad Dobrá, obřadní síň.
Sídlem volebního okrsku č. 2 je Základní škola Dobrá, hudebna
4. Zásady hlasování
Volič hlasuje osobně. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo
platným občanským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude
mu hlasování umožněno.
Volič, který se ze závažných důvodů nemůže dostavit do volební místnosti,
může požádat o hlasování do přenosné volební schránky.
Obecní úřad Dobrá zajistí doslání hlasovacích lístků do 30. 5. 2006.
Stane-li se, že doslaný počet bude menší než počet trvale hlášených voličů,
můžete si chybějící hlasovací lístky vyzvednout na Obecním úřadě nebo v den
voleb ve volební místnosti.
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Nová telefonní ãísla na Obecní úfiad Dobrá
558 412 300 — Starosta
558 412 301 — Místostarosta
558 412 311 — Marcela Krestová, sekretariát, podatelna
558 412 302 — Ing. Václav Kocich, vedoucí stavebního úřadu
558 412 303 — Jaroslava Frischtoková, stavební úřad
558 412 304 — Eva Peterková, stavební úřad
558 412 305 — Marcela Kolková, účetní
558 412 306 — Jana Stachová, účetní, poplatky
558 412 307 — Radka Polášková, matrika, sociální
558 412 308 — Ing. Drahomíra Gongolová, vedoucí správního odboru
558 412 309 — Bohuslav Sikora, správce
558 412 312 — Foto Dama — Danuše Cveková
558 412 313 — Textil — Marcela Dužíková

Velkoobjemov˘ kontejner — harmonogram rozmístûní
Vážení spoluobčané,
I v letošním roce vám umožňujeme provést „velký domácí úklid" a to rozmístěním velkoobjemových kontejnerů po obci Dobrá, které vám umožní odložit
nadrozměrný odpad vyprodukovaný vašimi domácnostmi.
Žádáme vás, již tradičně, aby jste do kontejnerů neodkládali mrtvá zvířata,
stavební suť či složky obsahující nebezpečný odpad (pneumatiky, oleje, zbytky
barev, zářivky apod.) a odpad doutnající či dokonce kapalný! Udržujte v okolí
přistavených kontejnerů čistotu, dbejte ať nedochází k přeplňování kontejnerů.
Kontejnery jsou určeny pro všechny občany, nikoliv pro odpad jedné rodiny!!
Kontejnery budou přistavovány na jednotlivá stanoviště vždy kolem 16.00
hod. a odváženy v ranních hodinách následující den.
Datum
Počet Umístění
12. 6.—13. 6. 1
U trati ČD, naproti čp. 281 (žel. přejezd Na Špici
1
U trati ČD, naproti č.p. 463 (Za autobus. zast. na Špici doprava)
13. 6.—14. 6. 1
Stará dědina – před velkoskladem zeleniny (U p. Urbance)
1
Za mostem na Hliník, naproti č.p. 181
14. 6.—15. 6. 1
U hřiště TJ Sokol
1
U bytovky č.p. 309 (u dřevoskladu)
15. 6.—16. 6. 1
U mostu na Skalici
1
U železné lávky - Kačabar
16. 6.—17. 6. 1
Stará autobusová zast. Na Skotni, bývalá cesta na Pazdernou
1
Autobusová zastávka „U lesa“ („U Křibíka“)
19. 6.—20. 6. 1
Na Kamenci, naproti č.p. 722
1
Směr F-M, naproti č.p. 146 (u hřbitova)
20. 6.—21. 6. 1
K Nošovicím, naproti č.p. 650
1
Směr Nošovice, u vlečky k pivovaru
21. 6.—22. 6. 2
U hřiště ZŠ (asfaltová plocha před č.p. 622)
22. 6.—23. 6. 1
Na Vrchy – u vodojemu
1
U studny – bývalá cesta na Pazdernou, naproti č.p. 184

Předem děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k otázce životního
prostředí v naší obci.
Alice Tancerová, místostarosta
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ZMùNY U CESTOVNÍCH DOKLADÒ
Dne 14. 4. 2006 vyšel ve Sbírce zákonů „Zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění
některé zákony na úseku cestovních dokladů.“ Tento zákon nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2006.
Co nám novela přinese?
1. Občan si může žádost o nový pas podat pouze v místě trvalého pobytu a
na pracovišti, které je vybaveno zařízením pro snímání biometrických prvků.
To znamená, že všichni občané obcí, které spadají do správního obvodu
města Frýdku-Místku, musí žádost o nový cestovní pas podat pouze na pracovišti oddělení v Místku.
Pokud občan žádá o vyhotovení CP (rychlovky), může si požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností či matričním úřadě.
2. U vyřizování cestovních pasů pro děti do pěti let, na rozdíl od dosavadní
praxe, kdy vyhotovení tohoto cestovního pasu zajišťovalo oddělení digitalizace
dat MV v Praze s dobou platností na 5 let, budou se tyto pasy vyhotovovat
pouze na pracovišti v Místku a to na dobu 1 roku.
3. Děti do 15 let se nebudou zapisovat do cestovních pasů rodičů.
Pokud jsou děti zapsány v cestovních pasech rodičů, budou moci cestovat
společně s rodiči i po 1. 9. 2006.
4. Ruší se vydávání cestovních průkazů.
5. Žádost podle starého zákona lze podat nejpozději do 16. 8. 2006.
Nové žádosti pak až od 1. 9. 2006 (viz bod 1)
Poplatky a platnosti cestovních pasů od 1.9. 2006:
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a biometrickými prvky:
— pro občany starší 5 let a mladší 15 let
— pro občany starší 15 let

100 Kč platnost 5 let
600 Kč platnost 10 let

Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů (rychlovky)
— občanům mladším 5 let
50 Kč platnost 1 rok
— (Tito malí občánci budou mít pouze tyto pasy.)
— občanům starším 5 let a mladším 15 let
1000 Kč platnost 6 měsíců
— občanům straším 15 let
1500 Kč platnost 6 měsíců
Jelikož se blíží čas dovolených, upozorňujeme na problémy v cestování
Jakmile si vyberete stát, ve kterém chcete strávit dovolenou, je nutné, abyste
si zjistili na stránkách Ministerstva zahraničních věcí podmínky vstupu do cizích států — adresa: www.mzv.cz.
(Upraveno z podkladů Městského úřadu Frýdek-Místek,
odbor vnitřních věcí, oddělení EO, OP a CD)
5

PRÁVNÍ SLUÎBA PRO OBâANY OBCE DOBRÁ
je zajištěna na středu 31. 5., 14. 6., 28. 6. 2006 od 16.00 do 18.00 hodin v budově
Obecního úřadu v Dobré, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.

ZMùNA ORDINAâNÍ DOBY – DS DOBRÁ
Pátek
26. 5. 2006
Čtvrtek 01. 6. 2006

MUDr. IVA KUČEROVÁ
7.30—09.00 hodin
9.30—11.00 hodin

PLÁN KLUBU SENIORÒ NA III. âTVRTLETÍ 2006
19. 7. Výlet do Malenovic k Velíškovi. Odjezd vlakem z Dobré v 711 hodin do
Frýdlantu nad Ostravicí
28. 7. Výlet k „Bebkovi“ – procházka na chatu letců a pak na Visalaje. Odjezd
autobusem z Dobré–střed 7.55 hodin do Lipového a pak k „Bebkovi“
(8.27hodin)
23. 8. Výšlap do Janovic – sraz u nádraží v 8.00 hodin
06. 9. Odjezd autobusem z Dobré – střed 9.15 hodin na Vyšní Lhoty–Kamenité,
kde bude posezení s programem a pohoštěním za mírný poplatek
20. 9. Zájezd do neznáma – čas odjezdu z parkoviště u kostela v 8.00 hodin.
Klubovna v letních měsících bude přístupná jen po dohodě s pí Brunclíkovou.

SRAZ OSMDESÁTNÍKÒ ZE Z· DOBRÁ
se uskuteční 27. května 2006 v 11.00 hodin v restauraci „U Klimků“.
Srdečně zveme k posezení
Augustin Kaňok, tel. č. 558 641 150
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SETKÁNÍ ·KOLÁKÒ Z· VOJKOVICE
Zastupitelstvo obce Vojkovice schválilo na svém posledním zasedání záměr
uskutečnit kulturní akci „Setkání spolužáků ZŠ Vojkovice“, kteří v minulosti
navštěvovali zdejší národní a pak základní školu. Kulturní akce by se měla uskutečnit v měsíci září tohoto roku v pohostinství Formanka.
Protože není možné oslovit všechny, kteří v době minulé Základní školu ve
Vojkovicích navštěvovali, touto cestou prosíme občany, kteří již ve Vojkovicích
nebydlí a mají zájem se setkání zúčastnit, aby kontaktovali Obecní úřad Vojkovice telefonicky: 558 651 025, písemně: Vojkovice č.p. 88, 739 51 pošta Dobrá
nebo mailem: vojkovice@applet.cz
Na setkání se těší Lenka Klimánková, starostka obce

VOLEJBALOV¯ ODDÍL TJ PRAÎMO-RA·KOVICE

•

Upozorňujeme na stálou možnost přihlásit do volejbalového oddílu TJ
Pražmo-Raškovice chlapce i děvčata s rokem narození 1993—1996 (kategorie mladšího žactva a přípravky), 1991—1992 (starší žactvo).

•

Každou středu od 18.00 do 19.30 h zveme na volejbalové kurty všechny
ženy, které si chtějí zahrát volejbal. Setkání spojené s hrou je určeno nejen pro
bývalé a současné hráčky oddílu volejbalu v Raškovicích, ale i pro ty, které hrají
jen rekreačně. Všechny budete vítány!

•

MOŽNOST PRONÁJMU volejbalového kurtu mimo dobu užívání oddílem
volejbalu (tréninky, utkání,…) 100 Kč 1 h/1 kurt nebo 20 Kč/1 h/1 osoba, pro
členy oddílu volejbalu (zaplacené oddílové příspěvky, odpracované brigádnické hodiny) zdarma

• Bližší informace pí Šárka Sonnková (+420 732 241 173, +420 603 168 856).
TJ Pražmo-Raškovice, oddíl volejbalu pořádá tradiční volejbalové turnaje
na antukových kurtech TJ Sokol Pražmo-Raškovice

MALÁ CENA BESKYD
sobota 17. 6. 2006 od 9.00
pro družstva žáků a žaček hrající krajský nebo okresní
přebor

Poz
vání

neděle 18. 6. 2006 od 9.00
pro družstva kadetů, juniorů, kadetek a juniorek
hrající krajský nebo okresní přebor.
O B Č E R STV E N Í Z A J I ŠT Ě N O V A R E Á L U
Turnaje se zúčastní také hráči a hráčky našeho oddílu, kteří se těší na
domácí publikum.
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PA M ÁT N Í K R A Š KOV I C
STÁLÁ NÁRODOPISNÁ EXPOZICE HISTORIE OBCE
Raškovice založené na počátku 14. století, první písemná zmínka o obci je z roku
1305, byly až do poloviny 19. století typickou podhorskou obcí, jejíž obyvatelé se živili převážně zemědělstvím a domácím tkalcovstvím. Zástavbu tvořily rozptýlené
shluky usedlostí s roubenými obytnými a hospodářskými stavbami.
Lidová kultura, jejímiž nositeli byli zdejší obyvatelé, byla již od konce 19. století
předmětem zájmu lidopisných pracovníků, zejména zdejšího rodáka Jaroslava
Ludvíka Mikoláše. Na více jak stoletou tradici vlastivědné práce navázal svou dokumentační a výstavní činností Památník Raškovic, který nabízí celoročně kromě
stálé etnografické expozice výstavy, přednášky a programy zaměřené na oživení tradiční lidové kultury.
Snažme se pochopit řád života předků, abychom mohli znovu navázat přerušené
předávání hodnot, abychom dokázali obohatit naši současnou existenci o teplo
otevřených lidských vztahů, o touhu vytvářet to nejlepší životní prostředí pro nás i
naše potomky.
Způsob života našich předků byl poznamenán každodenní starostí o obživu.
Obytné domy, v nichž se pod jednou střechou našlo místo pro bydlení hospodářovy
rodiny – jizbu, komoru pro starého hospodáře i domácí zvířata, byly z našeho pohledu velmi stísněné. V obytné jizbě se vařilo, stolovalo, spalo a vykonávaly drobné
práce, zejména v zimě.
K těmto tradičním činnostem patřilo předení vlny na kolovratu, pletení košů a
košťat – v nářečí metly a oblíbené draní peří – škubačky. Při této společné práci se
vyprávělo všechno možné, i strašidelné historky, bývalo veselo a milo. Na poslední
takzvané doškubné se nejen hodovalo, ale při harmonice i tancovalo.
Tradiční lidová kultura je zde těsně spjata s křesťanstvím. Je nevyčerpatelnou pokladnicí inspirace, uchovává to nejlepší, co předkové vytvořili. Nesmíme s ní spojovat jen pohled na zajímavé, krásně zdobené hmotné předměty – kroje, nábytek, obrazy, plastiky a další, ale především stálé platné normy etické, morální a národní.
Bez znalostí těchto souvislostí nemůžeme pochopit lidovou kulturu a v důsledcích
toho ani českou a moravskou národní duši. Kalendárium liturgických svátků ve
vazbě na lidové zvyky o obřady představuje základní rámec veškerého života v minulosti. Vše, co lidé konali, s čím se setkávali, oč usilovali, to vše se odehrávalo ve
stále se opakujícím rámci církevního a hospodářského roku.
Součástí prohlídky expozice je audiovizuální dokument, který v originálním prostředí selské jizby tyto tradiční činnosti návštěvníkům a zájemcům o vlastivědu či
etnografii přiblíží a zprostředkuje jejich prožitek.

Otevřeno: celoročně – úterý 12.30—17.00 , čtvrtek 8.30—12.00, 13.00—17.00
Od 15. června do 15. září sobota 13.00—18.00
Vstupné 20 Kč, studenti, důchodci 10 Kč
Kontakt: Raškovice 58, 739 04 Pražmo, telefon 558 692 420, www.raskovice.cz,
e-mail knihovna@raskovice.cz
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OPRAVA chybného telefonního ãísla
Informujeme vlastníky pevných telefonních stanic, že došlo k chybě při tisku
nového telefonního seznamu Zlaté stránky 2006—2007. Opravte si, prosím,
chybné telefonní číslo 609 948 320 otisknuté ve žluté (inzertní) části tel. seznamu na straně 130. Správné číslo Pohřební služby Žermanice Petr Míček je
605 948 320.
Petr Míček, Pohřební služba Žermanice

Nabídky
FIRMA Jiří Fluksa – Matys Group, Příborská 12/1585, Frýdek-Místek
hledá zedníky (zdění, omítky, fasády, obklady, dlažby, zateplení fasád) a
klempíře – pokrývače pro práce ve Frýdku-Místku a okolí.
Praxe v oboru nutná, řidičský průkaz sk. B vítán.
Schůzku si domluvte na tel. č. 775 637 265
FIRMA ZUSIKA, Květoslava Kaličinská, Dobrá 171,
tel./fax: 558 641 470, mobil: 721382553
e-mail: KKalicinska@seznam.cz
nabízí NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PÁNSKÝCH KOŠIL:
✿ košile společenské
✿ košile sportovní
✿ rukáv dlouhý, krátký
✿ nejrůznější tvary límečků
✿ nejmodernější střihy a dezény
✿ každé tři měsíce vydaná nová kolekce
✿ ušití košile na míru dle požadavků
DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ
Široký sortiment košil je doplněný kravatami, motýlky a fiži.
NABÍDKA PRO KLIENTY
Chcete lépe bydlet a nevíte kde na to vzít? Přijďte se k nám poradit.
Nově otevřená kancelář Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.,
si vás dovoluje pozvat na návštěvu do Frýdku-Místku na Nádražní ulici
místo prodejny Autocont u kruhového objezdu.
Otevřeno máme denně od 9.00 do 17.00 hodin.
V případě, že by vám nevyhovovala návštěva v kanceláři můžeme si
domluvit individuální schůzku ve vašem bydlišti.
Kontakt:
Dana Harendarčíková, poradce pro prodej státem podporovaných produktů
Mobil 724 070 197 e-mail: danaharenda@quick.cz
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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 16. 6. 2006.

