
ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Odpovídá starosta obce Vladimír Bonk:

Je vyřešeno, jak to bude s povolenkami přes most do Skalice?

Zatím se stále jezdí bez povolenek. Po celkové rekonstrukci mostu přes řeku
Morávku budou vydány povolenky jen pro občany, kteří je nezbytně potřebují,
tj. pro občany Skalice podle seznamu zpracovaného Osadním výborem Skalice
a pro občany Dobré, kteří bydlí za řekou Morávkou. Ostatní případy bude rada
obce posuzovat jednotlivě, neboť místní komunikace v dané lokalitě není sta-
věna na větší provoz.

www.dobra.cz   Obec Dobrá 20. dubna 2005

Zpravodaj

Z prací dětí výtvarného kroužku Mateřské školy v Dobré do soutěže Já, písnička.



Budou pouťové atrakce i nadále umístěny na školním hřišti?

V letošním roce budou pouťové atrakce na školním hřišti. Jakmile bude pro-
vedena rekonstrukce školního hřiště, pak se bude hledat nové místo. Zvažuje se
varianta např. uzavření středu obce nebo škvárová plocha hřiště Sparta. 

V rámci budoucího obchvatu bylo vysazeno mnoho stromů? Je obci známo,
kolik z nich zimu nevydrželo?

Vysázené dřeviny kolem rychlostní komunikace nepatří obci, ale Ředitelství
silnic a dálnic. Stromy se v těchto dnech začínají probouzet k životu a zatím se
nedá spolehlivě poznat, kolik z nich přes zimu zmrzlo nebo uschlo.

Kolik stížností obec v minulém roce obdržela a čeho se nejvíce týkaly? 

Obecní úřad obdržel loni celkem 14 stížností, nejčastěji se týkaly opravy ko-
munikací, zápachu z autolakovny, opravy střech obecního bytového domu (tzv.
lentilek).

Kolik kilometrů místních komunikací máme?

Tuto otázku jsme vám položili v minulém Zpravodaji. Buď byla otázka příliš
těžká, nebo vás problematika místních komunikací nezaujala — neobdrželi
jsme žádnou odpověď. Je to s podivem vzhledem k tomu, že v předcházející od-
povědi starosty se dovídáme, že nejvíce stížností občanů v minulém roce se tý-
kalo právě oprav komunikací. Drobné dárky tedy dnes nerozdělíme. Pro zají-
mavost — obec má v současnosti 26 km místních komunikací.

VELKOOBJEMOV¯ KONTEJNER — HARMONOGRAM ROZMÍSTùNÍ
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce vám umožňujeme provést „velký domácí úklid" a to rozmís-

těním velkoobjemových kontejnerů po obci Dobrá, které vám umožní odložit
nadrozměrný odpad vyprodukovaný vašimi domácnostmi. 

Žádáme vás, abyste do těchto kontejnerů neodkládali mrtvá zvířata, stavební
suť či složky obsahující nebezpečný odpad (pneumatiky, oleje, zbytky barev, zá-
řivky apod.) a odpad doutnající nebo dokonce kapalný. Udržujte v okolí přista-
vených kontejnerů čistotu, dbejte ať nedochází k přeplňování kontejnerů. Kon-
tejnery 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.

9. 5. — 10. 5. ① u trati ČD,naproti č.p.281 (žel.přejezd na Špici)
② u trati ČD,naproti č.p.463 (autobus.zast.na Špici, ze směru

F–M, první odbočka vpravo na konci ulice)

10. 5. — 11. 5. ① Stará dědina — před bývalým velkoskladem ovoce–zelenina
p. Urbance

② za mostem na Hliník, u kontejnerů na separovaný sběr, na-
proti čp. 181
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11. 5. — 12. 5. ① u hřiště TJ Sokol (Sparta)
② u bytovky č.p. 309 (u dřevoskladu)

12. 5. — 13. 5. ① u mostu na Skalici
② u železné lávky (Kačabar )

13. 5. — 14. 5. ① stará autobusová zastávka „Na Skotni" bývalá cesta na Paz
dernou

② autobusová zastávka „U lesa" („U Křibíka")

16. 5. — 17. 5. ① na Kamenci, naproti čp.722 (cesta k VÚHŽ)
② směr F–M , naproti čp.146 (u hřbitova)

17. 5. — 18. 5. ① k Nošovicím, naproti čp. 650 (autobus. zast. „U nádraží“, na
rozcestí rovně z hlavní silnice na konci ulice)

② směr Nošovice, u vlečky k Pivovaru

18. 5. — 19. 5. ① u hřiště ZŠ (asfaltová plocha naproti č.p. 622)
② před Obecním úřadem (parkoviště před OÚ)

19. 5. — 20. 5. ① Na Vrchy — u vodojemu
② U studny — bývalá cesta na Pazdernou, naproti čp. 184.

Předem děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k otázce životního
prostředí v naší obci.

ZMùNY V OBLASTI OBâANSK¯CH PRÒKAZÒ A CESTOVNÍCH
DOKLADÒ

Připomínáme přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních do-
kladů, za které lze nově uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. Čtěte pozorně,
abyste předešli nepříjemnostem a zbytečným vydáním.

PŘESTUPKY na úseku občanských průkazů (dle zákona č. 328/1999 Sb.)
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší povinnost chránit občanský průkaz (OP) 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, popří-

padě 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 

působilost k právním úkonům
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— 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 ob-
čanského 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 ob-
čanského průkazu bez strojově čitelných údajů

h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo po-
tvrzení o občanském průkazu

i) poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občan-
ský 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 dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poško-
zením, 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

d) při opuštění území ČR neoprávněně překročí státní hranice bez platného
cestovního dokladu

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití ce-
stovního dokladu

f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zapl-
něn 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.
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P¤ERU·ENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
V úterý 3. 5. 2005 od 7.00 hodin do 15.00 hodin bude přerušena dodávka

elektrické energie v části obce Dobrá (Špice, Vrchy, Stará dědina, střed obce,
základní škola, u parku, u dřevoskladu, Hůrky, Na Skotni, směr Pazderna).
Mezi místa s přerušenou dodávkou elektrické energie patří i základní škola,
z tohoto důvodu se ve školní kuchyni nebude 3. 5. 2005 vařit.

INFORMACE âESKÉHO STATISTICKÉHO Ú¤ADU OSTRAVA
Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v roce 2005 v souladu se zákonem č.

89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a při re-
spektování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně individuálních dat, výběrové zjiš-
ťování o životních podmínkách domácností v České republice s názvem SILC
2005. Provádění tohoto statistického zjišťování od roku 2005 je povinné pro
všechny členské země Evropské unie. Povinnosti vyplývá z nařízení (EC)
č. 1177/2003.

Uvedené zjišťování se bude konat na celém území České republiky a bude se
týkat 7 tisíc náhodně vybraných bytů. Návštěvy domácností žijících ve vybra-
ných bytech za účelem zjištění potřebných údajů proběhnou v době od
9. dubna do 22. května letošního roku a zajišťovat je budou speciálně vyško-
lení tazatelé.

Pracovníci se budou prokazovat příslušným pověřením ČSÚ ve spojení s ob-
čanským průkazem, zaručujícím jejich jednoznačnou identifikaci. Ve všech fá-
zích zjišťování bude zaručena anonymita získaných údajů.

Mezi obcemi vybranými v Moravskoslezském kraji pro uvedené šetření je
také obec Dobrá. S případnými dotazy se můžete obracet na pracovníka Kraj-
ské reprezentace ČSÚ v Ostravě, pověřeného řízením a koordinací šetření v na-
šem kraji paní Ing. Evu Kramolišovou, telefon: 595 131 212, e–mail: ekramoli-
sova@gw.czso.cz

PRÁVNÍ SLUŽBA PRO OBČANY je zajištěna na 4. 5., 18. 5., 1. 6. 2005 vždy
od 16.00 do 18.00 hodin v budově obecního úřadu, 2. poschodí, zasedací míst-
nost č. 22.

U S N E S E N Í
z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného 30. 3. 2005

v budově obecního úřadu Dobrá — obřadní síň

1. Zahájení.
Zastupitelstvo obce Dobrá

1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení:
Ing. Ladislav Březina (SNK–Občané pro občany),
Ladislav Žurek (KSČM)
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1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Jiří Štec (SNK–Občané pro občany), MUDr. Jarmila Hanke-
ová (Nezávislí–SNK)

2. Kontrola usnesení ZO Dobrá ze 14. jednání konaného dne 29. 12. 2004

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

3. Rozpočet obce Dobrá pro rok 2005.

3.1. s ch v a l u j e
rozpočet obce Dobrá na rok 2005 s příjmy ve výši 28 009,80 tis Kč a výdaji ve výši 
28 009,80 tis. Kč.

4. Darovací smlouva — vojenský objekt

4.1. s ch v a l u j e
Darovací smlouvu ev. č. 4/18/3/7/1401 mezi Českou republikou — Minister-
stvem obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zastoupenou Ing.
Milanem Karáskem, ředitelem Odboru pro nakládání s nepotřebným majetek
MO, pověřeným §7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., ministrem obrany ČR čj.
5511/2002–8764 ze dne 6. 11. 2002, nám. Svobody 471, 160 01 Praha, IČ:
60162694 a Obcí Dobrá, se sídlem Dobrá 230, 739 51, zastoupenou starostou
Vladimírem Bonkem, IČ: 00296589 a o bezúplatném převodu souboru nemovi-
tostí bývalého vojenského objektu Frýdek–Místek — Ústřední sklady Dobrá (CE
07—06—01) darem do majetku obce Dobrá a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

4.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem výše uvedené smlouvy

5. Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací obce Dobrá.

a) Žádost o rozdělení hospodářského výsledku Místní knihovny Dobrá za rok
2004 do fondů příspěvkové organizace.

5.1. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku Místní knihovny Dobrá za rok 2004 ve výši 
3 945,88 Kč — do fondů příspěvkové organizace takto: Fond odměn — 750,—
Kč, Rezervní fond — 3 195,88.— Kč.

b) Žádost o rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Dobrá za rok
2004 do fondů příspěvkové organizace.

5.2. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku MŠ Dobrá za rok 2004 ve výši 5 509,50.— Kč
— do fondů příspěvkové organizace takto: Fond odměn — 1100,— Kč, Rezervní
fond — 4 409,50.— Kč.
c) Žádost o rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Dobrá za rok
2004 do fondů příspěvkové organizace.
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5.3. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Dobrá za rok 2004 ve výši 131 503,83.—
Kč do fondů příspěvkové organizace takto: Fond odměn — 0.— Kč, Rezervní
fond — 131 503,83.— Kč.

6. Směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu obce Dobrá.

6.1. s ch v a l u j e
Směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu obce Dobrá s účinností od
1.4.2005.

7. Požární řád obce Dobrá.

7.1. s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 „Požární řád obce Dobrá"

7.2. u k l á d á
radě obce zpracovat plán zdrojů vody pro hašení požárů v obci Dobrá

8. Zproštění závazku zvláštního příjemce sirotčího důchodu.

8.1. s ch v a l u j e
zproštění pí. Jany Kahánkové, co by zvláštního příjemce sirotčího důchodu pro 
Dagmar Tkáčovou, na základě žádosti Mgr. Miroslavy Červenkové, ředitelky DD 
Čeladná, z důvodu pominutí důvodů, pro které byla tímto zvláštním příjemcem 
jejího důchodu stanovena.

9. a) Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole.

9.1. b e r e n a v ě d o m í
Zápis o kontrole: Dodržování správních lhůt při vyřizování stížností a podnětů 
občanů, zpracovaných Kontrolním výborem zastupitelstva obce Dobrá dne 7.
12. 2004, včetně přijatých opatření.

9. b) Plán činnosti Kontrolního výboru ZO Dobrá na rok 2005.

9.2. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 10. jednání Kontrolního výboru ZO Dobrá ze dne 21. 2. 2005.

9.3. s ch v a l u j e
plán činnosti Kontrolního výboru ZO Dobrá pro rok 2005 rozšířený o kontrolu
majetku obce Dobrá a hospodaření s ním.

10. a) Kontrola hospodaření Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2004.

10.1. b e r e n a v ě d o m í
zprávu revizní komise SOPM za období 1. 1. 2004 do 15. 12. 2004. Celkové pří-
jmy SOPM k 15. 12. 2004 činily 233 102,08.— Kč a celkové výdaje SOPM činily 
k 15. 12. 2004 215 769,40.— Kč.

b) Inventarizace majetku Sdružení obcí povodí Morávky.

10.2. b e r e n a v ě d o m í
zápis z inventarizace majetku Sdružení obcí povodí Morávky, ke dni 31. 12. 2004.
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11. Směna pozemku, prodej 95 m2 pozemku parc. č. 222/11 k.ú. Dobrá.

11.1. s ch v a l u j e
směnu 49 m2 pozemku parc. č. 146/4 k.ú. Dobrá v majetku paní Hromjákové Ju-
dity, bytem Dobrá 128 za 49 m2 pozemku parc. č. 222/11 k.ú. Dobrá v majetku 
obce Dobrá a pověřuje místostarostku přípravou smlouvy o směně a starostu 
podpisem této smlouvy.

11.2. n e s c h v a l u j e
prodej 95 m2 pozemku parc. č. 222/11 k.ú. Dobrá v majetku obce Dobrá paní 
Hromjákové Juditě, bytem Dobrá 128 za nabídnutou cenu 50,— Kč/m2

12. Záměr obce Dobrá darovat pozemky parc. č. 1392/1 a 81/5 k.ú. Dobrá

12.1. s ch v a l u j e
záměr darovat pozemek parc. č. 1392/1 k.ú. Dobrá o výměře 73 m_ a pozemek
parc. č. 81/5 k.ú. Dobrá o výměře 31 m_, oba v majetku obce Dobrá 

12.2. p o v ě ř u j e
místostarostku záměr obce Dobrá zveřejnit v souladu se zákonem o obcích.

13. Dodatek č.2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Dobrá.

13.1. s ch v a l u j e
dodatek č.2 Zřizovací listiny (ve znění dodatku č.1) příspěvkové organizace 
Mateřská škola Dobrá, okres Frýdek–Místek, příspěvkové organizace.

14. Kontrolní výbor zastupitelstva obce: protokol o kontrole — evidence
a kontrola hospodaření s majetkem obce Dobrá 

14.1. b e r e n a v ě d o m í
Protokol o kontrole — evidence a kontrola hospodaření s majetkem obce
Dobrá, ze dne 21.9.2004, a rovněž informaci o odstranění označených nedo-
statků a přijatých opatřeních.

15. Různé.

a) Odměny.

15.1. s ch v a l u j e
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Dobrá v předložené
výši a to od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.

b) Plná moc — Řádná valná hromada Frýdecké skládky, a.s.

15.2. z m o c ň u j e
pana Vladimíra Bonka, starostu obce Dobrá, ke všem právním úkonům souvi-
sejících s výkonem práv akcionáře obce Dobrá na řádné valné hromadě akcio-
nářů společnosti Frýdecká skládka a.s., se sídlem Zámecké náměstí 26, Frý-
dek–Místek, PSČ 738 01, IČ: 47151552, konané dne 13. května 2005.

c) Žádost Základní školy v Dobré.
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15.3. s ch v a l u j e
spoluúčast ve výši 30 % na dotačním titulu „Multimediální centrum“, do kte-
rého se přihlásila Základní škola v Dobré. Tento případný výdaj bude pokryt
z již schváleného příspěvku pro Základní školu Dobrá v rámci rozpočtu obce
Dobrá pro rok 2005. Vladimír Bonk, starosta

CO MÁME VùDùT O STÁTNÍ VLAJCE
V návaznosti na rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky k 1. lednu

1993 bylo již v roce 1992 nutné řešit otázku státních symbolů nově vznikajících
samostatných států. Ze státních symbolů České republiky, mezi které patří
„velký“ a „malý“ státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta re-
publiky, státní pečeť a státní hymna, je jak právnickými, tak i fyzickými oso-
bami nejčastěji užívána státní vlajka. Při jejím vyvěšování, popřípadě užívání,
však dochází k pochybením, i když povětšině neúmyslným, která však zneva-
žují tento státní symbol a v daném případě také snižují povědomí a vyspělost
obyvatel našeho státu.

Česká republika od 1. ledna 1993 jako projev svrchovanosti a k označení své
státnosti začala užívat bíločervenou státní vlajku s modrým klínem — tedy tra-
diční československou státní vlajku, kterou již v roce 1919 navrhl archivář Ar-
chivu ministerstva vnitra Jaroslav Kursa, a která byla v pozměněném návrhu
skupiny odborníků schválena tehdejším Národním shromážděním dne 30.
března 1920. Dne 17. prosince 1992 poslanci České národní rady schválili zákon
o státních symbolech (zákon č. 3/1993 Sb.), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna
1993.

V ustanovení § 4 tohoto ústavního zákona je zakotven popis státní vlajky:
„skládá se z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsu-
nut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2:3“.

(obrázek č. 1)
Uvedený poměr je stanoven bez ohledu na její velikost. Ve výjimečných pří-

padech lze užít napodobeninu státní vlajky. 
Užívání a pravidla pro vyvěšování státní vlajky jsou stanovena zákonem

č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky (ČR). Státní vlajku
vyvěšují oprávněné osoby, které stanoví zákon o užívání státních symbolů
(např. ministerstva a jiné správní úřady, kraje, obce, městské obvody či městské
části územně členěných statutárních měst a městské části hlavního města
Prahy, soudy a státní zastupitelství, vysoké školy a školy ad.). Státní vlajky se vy-
věšují na budovách, v nichž sídlí oprávněné osoby, a to při příležitostech re-
publikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra nebo příležitostech
místního významu vyhlášených krajem nebo obcí.

Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí
v 8 hodin dne následujícího po zákonem o užívání státních symbolů uvedeném
dni. Při výše uvedených dnech lze na místo vlajky použít její napodobeninu
s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky. 

Na budovách, v nichž sídlí oprávněné osoby, které jsou uvedeny v zákoně
o užívání státních symbolů, může být státní vlajka vyvěšena trvale. Státní vlajku
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mohou vyvěšovat vedoucí diplomatických misí a konzulárních úřadů ČR na
služebních dopravních prostředcích, a to při slavnostních příležitostech a po-
kud je to v zemi jejich působní obvyklé. Ostatní fyzické a fyzické a právnické
osoby a organizační složky mohou užívat státní vlajku vhodným a důstojným
způsobem kdykoliv. 

Zákon o užívání státních symbolů stanovil pravidla pro vyvěšování a způsoby
užívání státní vlajky.

Vyvěšuje-li se státní vlajka současně se státními vlajkami jiných států, umístí
se státní vlajka vždy na nejčestnější místo, to je (z čelního pohledu na objekt):

— vlevo při vyvěšení dvou státních vlajek (obrázek č. 2)
— uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek (obrázek č. 3)
— v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek (obrá-

zek č. 4)
Při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na

objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře (obrázek č. 5). Při
svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka
umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů (obrázek č. 6).

Státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy. 
Zákon dále upravuje další způsoby užívání státní vlajky.
Při shromáždění se vždy umisťuje v předsednictvu tohoto shromáždění s tím,

že žerď pro státní vlajku se umisťuje vlevo od řečnického pultu při čelním po-
hledu na tento pult. Státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo
desky, jež mají být odhaleny, vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdo-
bami a kromě státní vlajky na ní s nesmí být upevněna žádná jiná vlajka. Vzty-
čuje se a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se nesmí dotýkat
země. V případě užití státní vlajky na znamení smutku se spustí na půl žerdi, při
smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu
nebo žároviště. Na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak
nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice. Nesmí
být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu. 

V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie od 1. května 2004 bylo nutné se
zabývat i současným užitím státní vlajky ČR a vlajky Evropské unie. Právo Ev-
ropských společenství neupravuje vyvěšování vlajky Evropské unie a stejně tak
v současné době není, s výjimkou ustanovení zákona o volbách do Evropského
parlamentu, upravena problematika užití vlajky Evropské unie v ČR ani v na-
šem právním řádu. V případě, kdy jsou na objektu vedle sebe vyvěšeny obě výše
uváděné vlajky, podle zákona o užívání státních symbolů se státní vlajka ČR
umísťuje na nejčestnější místo; jak je uvedeno výše — z čelního pohledu na ob-
jekt vždy vlevo.

K porušování zákona o užívání státních symbolů ze strany úřadů i veřejnosti,
týkající se státní vlajky ČR, dochází ve většině případech nevědomě, zejména
při vyvěšování státní vlajky nejsou dodržena pravidla při jejím svislém umís-
tění. Porušením zákona je i jednání sportovních příznivců českého reprezen-
tačního týmu, kteří při utkáních mezistátního významů v hledištích stadionů
objevují se stáními vlajkami ČR, kdy ke zdůraznění své lokální příslušnosti vpi-
sují do bílého pole státní vlajky název místa svého původu nebo státní vlajku
používají ve znečištěném stavu.V těchto případech lze spatřovat porušení zá-
kona, protože na státní vlajce podle zákona státní vlajka nesmí být používána
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mimo jiné v znečištěném stavu. V daných případech je však třeba zhodnotit,
zda se jedná o skutečně o státní vlajky ČR, tj. zda jsou splněny parametry podle
zákona. Naproti tomu nelze spatřovat porušení zákona v případech, kdy spor-
tovní příznivci, často se pohybující i mimo sportovní areály, se na tvářích
„zdobí" kresbami v podobě české státní vlajky bez ohledu na přesné položení
barev. Je nepravděpodobné, že uvedené kresby odpovídají popisu a barevnému
vyobrazení státní vlajky. Z uvedeného vyplývá, že přestupku se v uvedených
případech dopustí každý, kdo úmyslně poškodí, zneužije nebo zneváží státní
symbol ČR. Jedná se o naplnění skutkové podstaty přestupku podle zákona
o přestupcích, kdy může být pachatel takovéhoto přestupku potrestán pokutou
až do výše 3000 Kč. Stejně tak ten, kdo i z nedbalosti poruší některé z ustano-
vení zákona o užívání státních symbolů a neoprávněně použije státní symbol
v rozporu s tímto zákonem, se dopustí přestupku podle citovaného zákona, za
což může být potrestán pokutou až o výše 30 000 Kč. Zákon o užívání státních
symbolů svým ustanovením § 13 odst. 1 nově zavedl správní delikt, kterého se
dopustí právnická nebo fyzická osoba, která při výkonu podnikatelské činnosti
poruší povinnosti uložené tímto zákonem. Postihnout lze i protiprávní jednání
pracovníků státních orgánů, správních úřadů, popř. dalších oprávněných sub-
jektů, kteří ustanovení zákona o užívání státních symbolů poruší při výkonu
státní správy nebo plnění úkolů státu, zpravidla v rámci výkonu své pracovní
náplně.

O dalších státních symbolech České republiky více na stránkách Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz/fag/vlajky.html.

Podle časopisu Veřejná správa č. 1—2/2005, zveřejňujeme se souhlasem vydavatele.
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ZÁKLADNÍ ·KOLA DOBRÁ INFORMUJE

PROJEKT OBČAN
My, žáci 7. C, i v letošním roce pracujeme na Projektu Občan. Vybrali jsme si

problém: Čistota okolí řek a přehrad. Bohužel přímo v obci Dobrá u naší řeky
jsme zjistili, že o čistotě nemůže být vůbec řeč.

Místo jarní zeleně na březích řeky a v blízkých lesních porostech „kvetou"
plechovky, plastové láhve a další odpad domácností. Kdopak to tam asi uklidil?
Že by turisté?

Vůbec se nám to nelíbí, proto jsme se rozhodli v rámci svého projektu
i v rámci akcí ke Dni Země přiložit ruku k dílu a vše uklidit.

Vážení občané, nebudete následovat našeho příkladu? Netoužíte, tak jako my,
žít v pěkném čistém prostředí?

Třída 7. C, ZŠ Dobrá

POZVÁNÍ
Žáci ZŠ Dobrá, vás občany, zvou na prezentaci své práce na PROJEKTU

OBČAN dne 4. května 2005 od 9 hodin do tělocvičny základní školy.
Žáci představí svou práci na těchto projektech:
• 6. B — Záchranný systém v obci a ve škole
• 7. A — Kriminalita mládeže
• 7. C — Čistota okolí řek a přehrad 
• 8. B — Volba povolání
• 8. D — Život mentálně postižených občanů
Přijďte si nás nejen poslechnout, ale také s námi o daných problémech po-

diskutovat. Těšíme se na vás.

Srdeãnû vás zveme na tradiãní pouÈ v Dobré
v sobotu a nedûli 23. a 24. dubna 2005
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U příležitosti tradiční pouti v Dobré, konané
v roce 700. výročí založení obce Dobrá, pořádá pan
Silvestr Hanák v předvečer pouti v sobotu 23. 4.
2005 ve 21.30 slavnostní večerní ohňostroj,
který bude odpálen z travnaté plochy za Základní
školou Dobrá.

Srdečně zveme všechny občany nejen na slav-
nostní ohňostroj, ale rovněž na pouťové atrakce. 

Silvestr Hanák s kolektivem

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE KSČM DOBRÁ pořádá v neděli 1. května 2005
v 17.00 hodin na zahradě „Pivnice u Pantlíka“ 

OSLAVU SVÁTKU PRÁCE
K poslechu i tanci bude hrát dětský orchestr RADOST, pod vedením pana

Antonína Hradílka. Během pořadu vystoupí zástupce poslanecké sněmovny.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se

akce uskuteční v místnostech pivnice. Zveme k hojné účasti.

POZVÁNKA NA OSLAVU
60. V¯ROâÍ OSVOBOZENÍ OBCE 4. KVùTNA

Zveme všechny občany v souvislosti s 60.výročím osvobození obce a zároveň
700. výročí první zmínky o obci Dobrá na vzpomínkovou akci, která bude za-
hájena v 17.00 hodin u pomníčku padlých rudoarmějců ve Staré dědině. Zde
budou položeny květiny. Poté se společně projdeme starou dědinou k pomníku
padlých a T. G. Masaryka, kde v 17.45 hodin před obecním úřadem promluví
starosta obce a bude následovat kulturní program na parkovišti před obecním
úřadem. V programu vystoupí dětský orchestr RADOST pod vedením pana An-
tonína Hradílka a cimbálová muzika z Rožnova pod Radhoštěm, pod vedením
primáše pana Jílka.

Zároveň bude promítán historický dokument z doby osvobození naší obce
pana Petra Bezděka.

Posezení a občerstvení účastníků je zajištěno.
V případě nepříznivého počasí se oslava osvobození obce bude konat v těloc-

vičně Základní školy Dobrá.Všechny občany na tuto netradiční akci zve kul-
turní komise rady obce Dobrá. Za komisi Ladislav Žurek

ZÁKLADNÍ ·KOLA DOBRÁ zve na oslavu DNE MATEK
Druhá květnová neděle již tradičně patří všem maminkám. Kulturní komise

Rady obce Dobrá zve srdečně všechny maminky, babičky a prababičky v neděli
8. května 2005 ve 14.00 hodin do budovy Základní školy Dobrá. Děti si připra-
vily velmi pěkný program, ve kterém by chtěly poděkovat všem maminkám za
jejich lásku, péči a obětavost. Mgr. Radka Otipková
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60. V¯ROâÍ UKONâENÍ DRUHÉ SVùTOVÉ VÁLKY
a vítězství nad fašismem, kterého si v následujících dnech připomeneme, je
vzpomínkou na nesmírné utrpení a obětí všech lidí, kteří v té době žili a podí-
leli se na jeho porážce.

Než vstoupily 4. května v podvečerních hodinách jednotky Rudé armády na
území naší obce po šestileté německé okupaci, také naše obec zná jména na-
šich občanů zaznamenaných v kronice a na pomníku padlých druhé světové
války.

V roce 1939 započalo zatýkání občanů i v naší obci. Byli zatčeni a vězněni:
Zdeněk Nondek, student gymnázia, zatčen dne 5. května 1939 pro pokus pře-

vedení čs. důstojníků do Polska. Vrátil se dne 28. 8.1939.
Zdeněk Jež, posluchač vysoké školy báňské, zatčen 17. 11. 1939 při hromad-

ném zatýkání. Byl vězněn v Praze, Drážďanech, Sachsenhausenu, Oranien-
burgu. Vrátil se dne 28. 12. 1940.

Bohuslav Skuplík, posluchač filozofie, zatčen 17. 11. 1939 při hromadném
zatýkání vysokoškolského studentstva. Vězněn v Oranienburgu a vrátil se 24.
12. 1942. Nasazen totálně do dolu v Ostravě, kde byl zraněn a zemřel.

František Hynek, posluchač techniky, zatčen 17. 11. 1939 při hromadném za-
týkání vysokoškolského studentstva. Vězněn v Sachsenhausenu. Vrátil se 25. 6.
1940.

Stanislav Vlček, posluchač filozofie, zatčen 17. 11. 1939 při hromadném zatý-
kání studentstva. Vězněn v Oranienburgu. Vrátil se 2. 1. 1942.
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V roce 1940
Jaroslav Boháč, klempířský učeň, zatčen na Slovensku dne 15. 6. 1940 při po-

kusu o překročení hranic. Vězněn v Brně, Dachau, Buchenwaldu, Oranien-
burgu, umučen v Gross–Rosen.

František Máj, dělník, zatčen na Slovensku dne 15. 6. 1940 při pokusu o pře-
kročení hranic. Jeho cíl byl dostat se k čs. jednotkám v Rusku. Vězněn byl po-
stupně jako Boháč Jaroslav. Vrátil se.

V roce 1941
Alois Bancíř, poštmistr, zatčen 16. 5. 1941. Vězněn v Ostravě, Olomouci, Wo-

hlau. Zemřel ve Vratislavi. Pohřben dne 26. 5. 1942 v Dobré.
Bohumír Carbol, horník, zatčen 20. 6. 1941. Vězněn za ilegální činnost ve

straně KSČ v Ostravě, Ratiboři, Brně. Byl doslova ubit v Mauthausenu.
Leoš Grill, učitel, zatčen 24. 9. 1941, protože jako malíř nakreslil několik po-

hlednic, mezi nimi pohlednici „Bývalí Čechové statní junáci“. Zemřel v Maut-
hausenu 13. 7. 1942.

Aleš Ramík, hutník, funkcionář strany KSČ, zatčen 18. 6. 1941, obviněn ges-
tapem z ilegální činnosti za vydávání protihitlerovských letáků. Vězněn v Os-
travě, Brně, Ratiboři. Umučen v Mauthausenu 10. 3. 1942.

František Chýlek, tkadlec, zatčen 8. 10. 1941 pro činnost v Sokole. Vězněn
v Brně a umučen v Osvětimi 10. 3. 1942.

Karel Chýlek, štábní kapitán, zatčen 25. 6. 1941. Vězněn v Ostravě, Olomouci,
Wohlau, zemřel dne 17. 5. 1942 ve Vratislavi, pohřben v Dobré, povýšen in me-
moriam na majora.

Josef Baron, odb. učitel, zatčen 25. 7. 1941. Vězněn v Ostravě Wohlau a ve Vra-
tislavi. Byl vedoucím odbojové skupiny v Dobré.

Alois Bernatík, odb. učitel, zatčen dne 8. 10. 1941 jako člen výboru Sokola. Byl
vězněn v Brně a vrátil se dne 9. 6. 1942.

Vítězslav Duží, hutník, zatčen 25. 7. 1941. Byl spojkou mezi zpravodajem od-
boje k vedoucímu odboje Baronovi, odsouzen na 8 let. Vězněn byl v Ostravě,
Olomouci, Wohlau a Vratislavi, Drážďanech, Plavně, Hofu. Vrátil se po osvobo-
zení 20. 5. 1945.

Jan Krupa, žel. zaměstnanec, zatčen jako starosta Sokola 8. 11. 1941 a vrátil se
z Brna dne 27. 11. 1941

Vladimír Krupa, student, zatčen 16. 10. 1941 se studenty a celým profesor-
ským sborem reál. gymnázia v Místku. Vězněn v Ostravě a vrátil se 27. 11. 1941.

František Lupek, ředitel měšťanské školy v Dobré. Zatčen jako člen výboru
Sokola dne 8. 10. 1941 a vrátil se z Brna 21. 11. 1941.

Dominik Mališ, odb. učitel, zatčen 5. 8. 1941 pro odboj. Vězněn v Ostravě,
Olomouci, Wohlau, Vratislavi, Brno. Vrátil se 16. 12. 1942

Andělín Novák, okresní školní inspektor, zatčen jako vzdělavatel Sokola dne
8. 10. 1941. Vrátil se 22. 11. 1941.

František Rusina, žel. Zaměstnanec, zatčen jako člen výboru Sokola dne 8.
10. 1941. Vrátil se z Brna 22. 11. 1941.

Jaroslav Tomeček, student, zatčen 12. 10. 1941 spolu s 72 studenty real.gym-
názia v Místku. Vrátil se 27. 11. 1941.

Rudolf Žurek, technický úředník, zatčen pro odboj 5. 8. 1941. Vězněn v Os-
travě, Olomouci, Wohlau a Vratislavi. Vrátil se 1. 2. 1943.
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V roce 1942
Emanuel Duží, zámečník, zatčen 22. 7. 1942. Vězněn v Ostravě a zemřel v ply-

nové komoře v Osvětimi dne 24. 3. 1943 po krutých útrapách.
Josef Karásek, hutník, zatčen 5. 12. 1942. Vězněn v Ostravě pak odvezen do

mučírny v Osvětimi, kde těžkým mukám podlehl 13. 3. 1943.
Albert Klimša, textilní dělník, zatčen 8. 12. 1942. Z Ostravy odvezen do Osvě-

timi, kde byl 8. 12. 1942 umučen.
Karel Ševčík, tesař, zatčen 15. 12. 1942. Vězněn v Osvětimi, Buchenwaldu,

Sanger–Hausen, nezvěstný od 10. 4. 1945.
Jan Tomala, hutník, zatčen 5. 12. 1942. Vězněn v Ostravě a v Osvětimi. Zahy-

nul v plynové komoře 19. 2. 1943.
Dr. Lubomír Nondek, profesor, byl zatčen 9. 12. 1942. Vězněn ve Zlíně, Uher-

ském Hradišti, Vratislavi, Bayreuth, Ebrach. Byl odsouzen na 10 let káznice pro
ilegální činnost. Vrátil se 3. 4. 1945

Ludvík Poloch, horník, zatčen 8. 12. 1942 pro ilegální činnost ve straně KSČ,
která pracovala po skupinkách v podzemí. Byl vězněn v Osvětimi a Buchen-
waldu. Vrátil se 18. 5. 1945 s velmi podlomeným zdravím.

Arnošt Vrubel, hutník, zatčen 5. 12. 1942 pro ilegální činnost ve straně KSČ.
Vrátil se z Buchenwaldu 25. 5. 1945.
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V neděli 6. května, dva dny po ústupu nacistických vojsk, byla postavena před farskými
stodolami (dnes parkoviště před farou) slavnostní tribuna, z níž bylo poděkováno sovět-
ským vojákům za osvobození Dobré.



V roce 1943
Jaroslav Bancíř, posluchač vysoké školy lesnické, byl zatčen dne 5. 11. 1943

pro podezření z podzemní činnosti v Písku. Vrátil se 17. 12. 1943.
Ladislav Kratochvíl, štábní strážmistr, zatčen 5. 10. 1943 pro podpůrnou akci

ve prospěch internovaných Čechů ve Svatobořicích, kde konal službu jako čet-
ník. Vrátil se 24. 11. 1943.

V roce 1944
Jan Blahut, žel. Zaměstnanec, byl zatčen 25. 11. 1944, protože uchovával zbraně.

Byl vězněn ve Frýdku, Ostravě, Brně a 23. 3. 1945 byl popraven na Pankráci.
Alois Posker, důlní dozorce, dostal se tajně za manželkou — židovkou do Te-

rezína, kde byla mučírna Židů. Byl však chycen a tamtéž zemřel 12. 7. 1944. Věz-
něn byl od 10. 6. 1944.

František Tošenovský, stolař, byl zatčen 1. 11. 1944 a dne 8. 11. 1944 umučen
v Drážďanech.

Petr Blahut, finanční strážník, byl pro přechovávání střelné zbraně zatčen 22.
12. 1944. Vězněn v Ostravě, Brně, Praze, Straubingu. Vrátil se 25. 5. 1945.

Karel Nohel, zubní technik, zatčen pro rasovou perzekuci 4. 12. 1944, vrátil se
z Načetínu 4. 5. 1945

Stanislav Duží, umučen v Osvětimi
František Janša, nezvěstný
Miroslav Škola, Dobrá

„Padli a přece zvítězili! Čest a sláva buď jim na věky zachovány!"
Tak zní zápis v kronice a na pomníku ve středu obce. Je to svědectví, které se

dotklo našich občanů. Nezapomínejme, i v dnešní době se děje násilí jinými
prostředky v různých částech světa, jak na bezbranných lidech tak státu. Ne-
měli bychom být lhostejní. Autor: členové zastupitelstva Dobrá za KSČM

Na doberské pouti pfied 116 lety
Z roku 1889 se nám zachoval text fejetonu o pouti v Dobré. Dovolil jsem si ho

nepatrně upravený přetisknout v celém znění, abychom měli možnost porov-
nat myšlení i konání lidí kdysi a dnes. Doufám, že budete rozumět mluvě na-
šich předků, i když řeč, jíž se u nás tehdy mluvilo, téměř vymizela.

Poutníci přicházívající den předem rozlezou se po obci; jdou do kostela, pak
shánějí nocleh. Kramáři jsou tu ještě dříve a rozestavují své krámy podél silnice.
V takový den poutnický počíná pouliční život již ráno před 5. hodinou. Časně
z rána vykládají své zboží perníkáři, hračkáři, cukráři, obrázkáři, kloboučníci,
obuvníci a obchodníci se střiženým zbožím a teprve kolem 7. hodiny přijíždějí
drobní obchodníci jako okurkářky, pekaři, uzenáři a písničkáři. Na rozcestí sil-
nice a kostelní ulice (mezi oplocením kostela a starou školou) je nejživěji. Ten
cípek půdy chtěli všichni obchodníci drahými věcmi opanovati. Napřed se oň
hádaly čtyři báby, chtěla tam totiž každá své koláče, které měla v ohrabečném
koši uložené, prodávati; tak dlouho se vadily, až místní strážce zákona pan po-
licajt jim dal na srozuměnou, že místo pro koláče je trochu výše. Pak se o to
místo hádala stará babka písničkářka s viřtlákem, že se jí postavil zrovna před
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její krám, a ona ke krámu přece musí míti přístup; a tak to šlo dále. Podél silnice
stála baterie ohromných sudů naplněných — jak prodavačky pravily — vybra-
nými a největšími okurkami.

V tom právě přijíždí od Frýdku opožděný kramář se sodovkou. Zastaví na
vhodném místě, vezme z vozu truhlík, který má nahoře dva kohoutky a vpředu
nápis: „Soda-wasser“. Sotva to přivedl trochu do pořádku, již jej obstoupilo ně-
kolik výrostků až z Pruska. — „Co to motě v té kistni?“ táže se jeden. — „Soda-
wasser, něumiš čitať?“ odsekne mu obchodník. — „Co je to »sodawaser«, táže se
vedle stojícího kolegy, „neni to seltruvka?“ „Na baj že je,“ odpoví oslovený. A ne-
nabyvt úplně jistoty, táže se ještě jednou obchodníka: „a něvře tak ta voda?“ —
„Baj že vře!“ — Tuš přece je seltruvka.“ „Kerak to předovotě?“ — Sklinku holé za
3 a sklinku malinové za 4 grejcary.“ — „A jak na fenyky?“ — „Tři krejcary je 5 fe-
nyků a 4 krejcary je 7 fenyků.“ — „Synci, služme se na sklinku te malinové,“ volá
jeden a již sahá do kapsy pro fenyk. — Sebrav 7 feniků, od každého jeden, po-
dává je sodovkáři; tento vezme sklenici, vypláchne ji, napouští sodovku
a všichni hledí udiveně, jak ta voda v té sklenici vře. Obchodník to zamíchá lžící,
podává sklenici nejblíže stojícímu a sedm rukou po ní hmatá, každá ji chce po-
dati k ústům svého pána. Té nejpilnější se to podaří. Ale sotva se ústa skla do-
tkly, již křičí šest hrdel: „Něvypij všecko, něchaj mi tež trochu.“ A tak se tahajíce,
polovici vypijí a polovici vylijí.

Vedle stojí uzenář a vaří uzenky na železném pekáči; u něj se zastaví několik
výrostků. — „Po čem su ty viřtle?“ táže se jeden. — „Půl párku za tři a celý za
šest,“ praví uzenář a již párek kolkem z vody vytahuje. — „A někupuj to,“ napo-
míná kupujícího kamarád, „bo to něsu viřtle od fajneho masařa.“ — „Jakže
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něsu, ty —“ brání se uzenář, „něska ráno sem jich kupil u Nojmana ve Frydku.“
Na to se párek koupí a sní.

Opodál stojí ohromný několikavědrový sud s okurkami a za nimi handlířka.
Objem jejího těla se objemu bečky úplně vyrovná. Právě přiběhl „na ni“ jakýsi
pacholek pro tringelt — že ji pomohl cestou do kopce z Vojkovic a ona se držela
rozvory u jeho vozu, a on takový cent do kopce zadarmo nepotáhne. Trefil ale
na nepravou.  — „Na kdo ti to pravil ty šimaku? Dybych chtěla držeť se vozu, to
se chytim mojiho a něprosim se tebe! Jaký mi tu usmrkaněc, ani to něvoni, ani
něsmrdi a přijdě pro tringelt!“ Pacholek vida, že nic nepořídí, odtáh.

„Kuptě se ogurky, su jako mandle,“ volá rozhovořená handlířka na kolem-
jdoucí. Dva kluci nemohou tomu pozvání odolati. „Zač jich prodovotě?“ — „Jak
kery, za jeden, za dva, za tři i za štyry grejcary, podle velikosti.“ — Kluk položí 2
krejcary bábě na dlaň, sáhne do bečky a vytáhne okurku jako ruka. — „Tu ně-
ber,“ volá naň bába, „huď ju do bečky a vem se menšu, bo ta je za tři.“ — Kluk
ponoří poslušně ruku i s okurkou do bečky pod vodu, a dělá, jako by menší hle-
dal. Po chvilce vytáhne zase tu samou, a že je prý menší. Bába neříká nic a kluk
radostí, že ji ošidil, dá hned soudruhovi kousek.

Vedle  stojí stará babka a má na stole písničky obsahu náboženského a zpívá
dušeným hlasem jednu po druhé; okurkářky ji pomáhají, by si kupující mohli
notu lépe zapamatovat. Přijde stará poutnice, je prý kdoví odkud a „suseda“ ji
dala 2 krejcary, aby ji v Dobré koupila „Písničku ku srdci panenky Marie“. Kra-
mářka prohledá celý krám, ale píseň se žádaným nápisem najíti nemůže, je prý
již rozebrána. „Vemtě se ku svatemu Jiři“, to motě jedno, bo ty prvši se už dru-
kovať (tisknout) něbudu“. „A je tež na tu samu nutu (notu)?“ — „I to ni,“ odpo-
vídá kramářka a bere 2 krejcary. „To se zpivo oto tak,“ praví obchodnice a začne
zpívat. Okurkářky padnou též do zpěvu a babička zdaleka zpívá s nimi. — „No,
už to budu uměť,“ praví a notujíc si píseň, odchází. Za chvíli přiběhne nazpět
a prosí prodavačku, „by tu pisničku ešče raz zanutovalo, be němože na tu nutu
přijisť.“ Prodavačka jí vyhoví, vždyť je jí to jedno zpívati tu neb onu píseň. A zpí-
vati musí, by kupce přivolala. —

Na konci okurkové baterie stojí stůl obklopený davem zvědavců. Na stole leží
písně obsahu světského, kroniky o Rybrcoulu, Enšpiglu apod. Za stolem stojí
majetníci tohoto kněhkupectví, muž a žena, s tváří opuchlou a červenými od
šmatlavé (kořalky) nosy. Chvíli se spolu hádají o množství jakýchsi písniček
a pak spustí, ona sípavým a on chraplavým hlasem: „Háječku zelenej se, má pa-
nenko, červenej se, nejde to, když to nejde, nechme to.“ — Když píseň celou do-
zpívali, spustí on: „Koupěj si mladí páni nejnovější písně: »Nejde to«, »Udatný
rek, kanonýr Jabůrek«, »Valcha kutálka«, »Když jsem šel z Lysé hory, viděl jsem
Nové Dvory«, neb nějakou starší píseň, stojí každá jen 2 krejcárky a notu jim
k tomu zazpíváme. Stará, zpívej!“ — Stará zpívá a on prodává.

U Obecníka stojí osamocený obchodník, ale obecenstva má hojnost. Ve stole
má dvě díry, v nich zastrčeny tyče, které jsou nahoře příčkou spojeny. Na té
příčce nad stolem visí rozpoltěný talíř slepený, dvě skleněné tabule též slepené
a cihlou obtěžkané, by obecenstvo vidělo, jaká to výborný mast na lepení roz-
ličných věcí. Lahvička stojí jen 20 Krejcarů a obchodník ji odporučuje asi tě-
mito slovy: „Račej si koupiti tmel na lepení skleněných a hliněných věcí; tmel
tento jest největším vynálezem tohoto století; jest to pravý zázračný prostředek.
Poutník si koupí takovou lahvičku tmelu, jde z pouti a zastaví se s kamarády
v hostinci. Když přijde pozdě domů, počne se s ním žena vaditi a škaredě mu
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nadává, že těžko vydělaný groš na darmo utrácí. Muž nemluví nic, ale vezme
největší hliněný hrnec, jaký žena v polici chová, praští jím, až se tento na tisíc
kusů rozlítne, a jde spát. Ráno, když žena ještě spí, vstane muž, posbírá po zemi
střepy z hrnce, vytáhne z kapsy tmel, který ode mne koupil, slepí hrnec a postaví
ho do police, odkud jej včera vzal. Když žena vstane, zavede ji k polici, ukáže ji
hrnec a praví: »Vyhodil jsem včera peníze na darmo?« Ona uvidí slepený hrnec,
řekne »ne« a radostí, že si může příště hrnce a misky bez drátaře spravovat, vše
mu odpustí.“ Několik zvědavců si koupí po lahvičce, odejdou, přijdou noví
a obchodník opakuje svou chvalořeč znovu. Pak prodává ještě po dvou krejca-
rech škatulku větro- a ohňovzdorných sirek, kterými si může každý v největším
větru a dešti, ba i pod vodou doutník zapálit.

Vraceje se po obcházce domů, spatřím ještě hocha kupovat prstének. „Máte
tu pozlacené prsténky?“ — „Oto su!“ — „A co koštuje jeden?“ — „Osm grejca-
ruv.“ — „A dy něni štemplovany!“ — „A co se mysliš, že se pozlacené prsténky
štempluju? Enem zlaté, bo štempel koštuje sám rynskulu.“ Synek po tak dů-
kladném poučení dá 8 krejcarů, vezme prstýnek a jde.

Jsou 4 hodiny odpoledne, je po požehnání; procesí vycházejí z kostela s ověn-
čenými kříži. Ubírají se každé do své domoviny. Kramáři ukládají neprodaný to-
var do beden, skládají plátěné stány, nakládají vše na vozy a v 6 večer panuje na
návsi zase takový klid jako v obyčejný svátek. Jen v hostincích najdeme zamilo-
vané párky neb opožděné pivorády si připíjeti.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

SVAZ TùLESNù POSTIÎEN¯CH, ORGANIZACE DOBRÁ
pořádal 8. dubna 2005 slavnostní členskou výroční schůzi u příležitosti 20le-
tého výročí založení a máme tu čest připojit se k celoročním oslavám obce
Dobrá a to k významnému výročí 700 let založení obce.

Slavnostní schůze proběhla v pohostinství „na Špici“, kde jsme za 68 % účasti
členů přivítali představitele obce, starostu pana Vladimíra Bonka a místosta-
rostku paní Alici Tancerovou. Zhodnotili jsme rok 2004, seznámili zúčastněné
s rozpočtem a plánem akcí na významný rok svazu i naší obce. Do diskuse se
zapojil pan starosta, který nás informoval o přiznaném příspěvku na činnost
organizace a odpověděl na všechny dotazy členů. Následovalo pohoštění a bo-
hatá tombola.A tím jsem se dostala k možnosti, abych všem, kteří přispěli ke
spokojenosti slavnostní schůze poděkovala.

Upřímně děkujeme obecnímu úřadu za finanční pomoc, panu vedoucímu
Floriánu Carbolovi za ochotu s jakou nás již dlouhá léta přijímá, za uzavření
podniku po dobu naších akcí, výbornou kuchyň, čisto, teplo a vzornou obs-
luhu. Velké díky patří novému vlastníkovi pekárny panu Hlisnikovskému a moc
děkujeme paní Slávce Polákové, která naše akce v hojné míře zásobuje ovocem.
Vážíme si toho. Tyto okamžiky jsou vzácné. Jejich štědrostí bylo naše pohoštění
o to bohatší. Do tomboly nám opětovně přispěli: Řeznictví a uzenářství pana
Zdeňka Carbola a pana Jana Matery, Potraviny pana Stanislava Romanidise
a pana Jiřího Pastor, Obuv paní Eva Mojžíšková a paní Jana Šulíková. Dále na
nás nezapomněli: paní Jana Březinová, pan Florián Carbol, vedoucí Kačabaru
pan Petr Blokša, pivnice „u Pantlíka“ pana Ing. Slánského a hospůdka pana La-
cha a v neposlední řadě i ak.mal. Josef Števka, RNDr. Věra Růžičková, cukrárna
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paní Ivy Moskvové, firma Nondek–Mlčák, železářství pana Byrtuse, bistro pana
Karla Klimka, pivovar Radegast Nošovice a velkou mírou i ZDV Nošovice. Bez-
platné zhotovení pozvánek na akce nám vždy ochotně zajišťuje pan Černoch.

Náš svaz si moc váží Obecního úřadu Dobrá, všech podnikatelů v naší obci
i sponzorů z Nošovic, kteří dle možností a bez váhání a s velkou ochotou na
naše aktivity přispívají. Je to obdivuhodné. Jsme v řadě posledních z proseb-
níků po obdobích večírků a plesů. Všem výše jmenovaným patří ještě jednou
poděkování a velká prosba, aby na nás i přes veškeré potíže s podnikáním ne-
zapomněli a zachovali nám dosavadní přízeň i v příštích létech. Děkuji také
vám milí členové, kteří jste do tomboly přispěli, udělali si čas a připravili
mnoho pěkných cen. Poděkování si také zaslouží celý výbor svazu a všichni čle-
nové, kteří ochotně přiloží ruku k dílu a pan Biolek se svou harmonikou.

Jak jsem psala v úvodu, slavíme 20 leté výročí svazu. Naše řady se mění. Jedni
odcházejí z důvodu nemohoucnosti, jiní navždy. A další spoluobčané přichá-
zejí do věku, kdy je jim mezi námi dobře. A tak je to i s naší obcí. Mění se spo-
luobčané, představitelé, ale pro nás rodáky a starousedlíky, i když někdy nejsme
se vším spokojení, je Dobrá naší obcí, obcí, kde jsme zapustili kořeny, obcí, kte-
rou máme rádi a chceme v ní žít. Je nám potěšením připojit se k celoročním
oslavám na počest 700 let vzniku naší obce. Uvědomujeme si, že naše akce na
počest našeho a obecního výročí je jen kapka v moři. Ale když se spojí kapka ke
kapce přijde déšť a pak potok. Když se všichni zapojíme bude z toho velká řeka,
která nebude ničit, ale krásně celý rok protékat, která nám přinese radost,
pěkné vzpomínky a potěšení z toho, že jsme občany naší obce Dobrá.

Přeji nám všem hezké dny, přeji nám, abychom se měli rádi, abychom nebyli
sami, aby u nás doma vládla pohoda, aby se vám připravené akce líbily a přálo
nám počasí, tak jak v minulém roce.

Závěrem milí členové a spoluobčané si dovolím popřát našemu svazu tělesně
postižených a naší obci Dobrá do dalších let hodně elánu, dobrých nápadů,
ochotných členů a spoluobčanů naše akce realizovat a uchovat si dosavadní
přízeň obecního úřadu a všech našich sponzorů, kteří na nás nezapomínají.

Za výbor Eliška Biolková

âINNOST ZO âESKÉHO ZAHRÁDKÁ¤SKÉHO SVAZU
v roce 2005 

ČZS uspořádá výstavu ovoce a zeleniny k 700 výročí obce Dobrá v měsíci záři
2005 a zájezd po okrasných školkách a zahradách v okolí města Bielsko–Biala
s možností nákupu sadbového materiálu. Zájezd se koná 19. 5. 2005 odjezd
z parkoviště u kostela v 5.15 hodin. Předpokládaný návrat okolo 18 hodin.

Cena zájezdu: členové ZO ČZS a jejich rodinní příslušníci 130 Kč, ostatní
účastníci zájezdu 200 Kč. — Zájemci kontaktujte: paní Věru Pánkovou, tel. č.:
558 641 947 nebo pana Č. Ježe, tel. č. 724 292 957

Dne 14. května 2005 se uskuteční tradiční ŠLAPOTY OTY BRLOHA
od 10—12 hodin. Dobratice — Harenda — výstup na Prašivou.

Zvou pořadatelé ZO KSČM Dobratice
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KINO RA·KOVICE
Cena na měsíc březen se nemění: 32, 34 a 36 Kč +1 Kč, cena od dubna navý-

šena o 3 Kč: 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Sledujte pečlivě pro-
gram, hrajeme občas místo soboty pátek. Změna vyhrazena.

Přejeme hezký filmový zážitek.

DUBEN 2005

SOBOTA 23.4. VYMÍTAČ ĎÁBLA: ZROZENÍ v 17.30 hod., 114 min., příst. 12 let
Horor USA . V kryptě pod kostelem spí staletý spánek cosi, co čeká na nejvhod-
nější okamžik pro svůj návrat na zem. Zlo se probouzí a horor začíná…

SOBOTA 30.4. LOVCI POKLADŮ v 17.30 hod., 131 min. přístupný
Dobrodružný film USA v hl. roli Nicolas Cage (Ben Gates). Legenda o templář-
ském pokladu, který byl ukryt před Brity. Dobrodruzi se přemisťují od polár-
ního kruhu, kde Ben objeví starou loď zamrzlou v ledu, přes Washington a Fila-
delfii až do New Yorku. 

KVĚTEN 2005

SOBOTA 4. 5. SAMETOVÍ VRAZI v 17.30 hod., 130 min., příst. 15 let
Film ČR režiséra Jiřího Svobody. Na plátně ožijí tzv. Orlické vraždy z první polo-
viny 90. let. Rekonstrukce cesty tří „hrdinů“ — bývalého policisty, nájemného
vraha a dělníka, kteří se v touze po penězích pustili po cestě z níž není ná-
vratu… V hl. roli Vladimír Dlouhý

SOBOTA 14. 5. PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ v 17.30 hod., 108 min., příst.
Komedie natočená v koprodukci ČR, SR a SRN. Autor se v ní zabývá svým oblí-
beným tématem — lidskou vyšinutostí, která se nejvýrazněji projevuje v mi-
lostných vztazích. 
V hl. rolích Ivan Trojan, Karel Heřmánek, Zuzana Stivínová a další…

STŘEDA 18. 5. BROUČCI — S BROUČKEM JE ZLE v 10.00 hod., cena 13 Kč
Oblíbené pohádkové pásmo pro naše nejmladší diváky z MŠ, obsahuje tyto po-
hádky: Ukradený drak, Broučkův smutný návrat, S Broučkem je zle, Do ne-
bíčka, do peklíčka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Krtek a lízátko, Madlenka a ko-
medianti, Pat a Mat — Klíč. Volná místa i pro veřejnost. 

PÁTEK 20. 5. ÚŽASŇÁKOVI v 17.30 hod., 110 min., přístupný
Krásný rodinný animovaný dobrodružný film pro malé i dospělé diváky v čes-
kém znění. Je to příběh o superhrdinech, kteří i proti své vůli zachraňují lidstvo.

SOBOTA 28. 5. KOUSEK NEBE v 17.30 hod., 90 min., přístupný
Milostné drama ČR , které vypráví o lásce, která se zrodila za zdmi vězení s cí-
lem oslovit mladé diváky a přiblížit jim komunistickou zvůli prostřednictvím
milostného příběhu jejich vrstevníků.
Hrají: Ondřej Vetchý, Táňa Pauhofová, Zuzana Stivínová Pavel Zedníček a další… 
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Předkládáme vám program na měsíce
březen a duben 2005.
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FOTO ateliér DAMA fotografuje každý den
od 9.00 do 16.30 hodin v pátek od 9.00 do 16.00 hodin.

Na návštěvu se těší paní Dana Cveková

Sběrna druhotných surovin u nádraží ČD, tel.č. 606 888 191,
oznamuje tuto provozní dobu:
čtvrtek, pátek 10.00—16.00 hodin

sobota 9.00—12.00 hodin

AUTOŠKOLA JISKRA nabízí své služby pro občany Dobré
v budově obecního úřadu, ve své učebně,

vždy v úterý a čtvrtek od 14.30 do 16.15 hodin.
Informace na tel.č.: 603 442 920, 608 122 522 a 558 627 500.

STŘECHY
— kompletní dodávky materiálu na ploché či sedlové střechy
— včetně okapových systémů
— pokrývačské a klempířské práce
— tesařské práce a izolace krovů
— stříhání a ohýbání na 2metrové ohýbačce
— garantovaná kvalita materiálu a práce
— konzultace, rozpočty a doprava zdarma
— zavolejte a přesvěčte se

Petr Velčovský, Dobrá 44, tel.č.: 608 887 079

STŘECHA JAK MÁ BÝT
Dan Michálek, Pavel Skokan, Dobrá 716

Tel./fax: 558 439 732, 603 744 364, 608 963 996
◆ kompletní dodávky materiálu ◆

◆ pokrývačské a klempířské práce ◆
◆ hydroizolační práce ◆

◆ izolace ◆
◆ půdní vestavby ◆

◆ tesařské konstrukce ◆

Kvalita za rozumnou cenu. 

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy



Porfix sleva 15 % do vyprodání zásob
Izolace URSA role sleva 10 % do 100 m2, 15 % nad 100 m2

Izolace ROCKMIN desky sleva 15 % do 100 m2, 10 % nad 100 m2

BOCHEMIT sleva 15 %
SÁDROKARTON sleva 15 %
POROTHERM, YTONG, tvárnice základové Tri-Treg — množstevní slevy

Stavebniny Nováková, s. r. o.
739 51 Vyšní Lhoty 288

stavebniny.novakova@f-m.cz

Změna pracovní doby od 1. 4. 2005

tel./fax: 558 692 823
tel.: 558 692 077

Nabízíme
PYTLOVANÉ SMĚSI: jádrová omítka, štuk — vnitřní,vnější, beton — jemný, hrubý

LEPIDLA: na dlažbu a obklady (standardní i flexibilní)
VÁPNO NA HAŠENÍ, VÁPENNÝ HYDRÁT, VÁPENEC JEMNĚ MLETÝ SYPKÉ HMOTY: písek Bzenec,
Závada, zásypový štěrk fr. 0—4, 0—22, štěrk tzv. Kačírek 8—16, 16—32 strusky 0—8, 8—16,

16—32, 32—63, 0—8 ocelárenská na pokládku dlažby 
HUTNÍ MATERIÁL: ocel I, L U, ocel plochá, jokl, betonářská ocel, svařovaná rohož

ELEKTROMATERIÁL
VODOINSTALAČNÍ MATERIÁL: vnitřní rozvody vody, vnitřní odpady — PVC, HT PP, venkovní

kanalizaci KG OSMA
BETONOVÉ VÝROBKY: dlažba — zámková, plochá, obrubníky, skruže, palisady, roury betonové
OBKLADY, DLAŽBA, UMÝVADLA, WC, BATERIE STRĚŠNÍ KRYTINY: BRAMAC, TONDACH, KM BETA,

CEMBRIT, lehké střešní krytiny plechové — SATJAN, LINDAB, RANNILA, QMAC
lehké střešní krytiny asfaltové šindele, lepenky ELASTOBIT

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY: FeZn, plechy — FeZn, Cu, TiZn, Al přírodní, lakované, svítky
STŘEŠNÍ OKNA: FAKRO, VELUX; IZOLACE: Rockmin, Ursa, polystyren

BARVY: na kov, dřevo, dětský nábytek 
MALÍŘSKÉ POTŘEBY: PRIMALEX, SUPERMAL, vápno na bílení, štětky, válečky, barvy, zakrývací fólie

SÁDROKARTONOVÉ DESKY RIGIPS včetně příslušentví
Široký výběr zednických a zahrádkářských potřeb, zeminy, granulovaných hnojiv, květináčů, truhlíků

Zahájen prodej
SPOJOVACÍ PRVKY DŘEVA: úhelníky — úzké, trámové, s prolisem, spojovací, stavitelný, široký,

montážní, kotevní, děrovaný; spojky — ploché, krokvové, trámové botky, montážní pásky.
ZAHRADNÍ SPOJKY: kování pro pergoly, patka sloupku k zarážení, patka sloupku se čtvercovou

základnou, patka sloupku, patka sloupku typu T.
VODOINSTALAČNÍ MATERIÁL: vnitřní odpady HT PP; IZOLACE URSA v rolích od tl. 5 cm 

Služby
Doprava materiálu vozidly: AVIE, PEUGEOT, VW Transporter,

PŮJČOVNA NÁŘADÍ: míchačka, el. kladivo HILTI, čerpadlo AS 215, úhlová bruska pr. 150 a 230,
vrtačka, vrtačka šroub. AKU, míchadlo na sypké hmoty, řezač RUBÍ na dlažbu, trubkové lešení,

el. svářečka LHO 150 

www.stavebniny-novakova.f-m.cz
Po–Pá     6—17 hod.
So          7—12 hod.
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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 19. 5. 2005.


