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Zpravodaj

V prázdninovém čísle našeho Zpravodaje byl otištěn letecký pohled na Dobrou
v roce 2004. Dnes přinášíme snímek, rovněž letecký, starý asi 70 let. Můžeme si oba
porovnat, jakže se nám ta Dobrá za tu dobu změnila, řekněme rovnou — k nepo-
znání. Zavzpomíná-li někdo z vás při tom na staré časy, splní fotografie svůj účel.
Mladší generaci trochu napomůžeme v orientaci. Středem obce zcela nahoře vede
hlavní silnice, v dolní části železnice. Objekt nalevo je nádraží, téměř uprostřed
dřevosklad. Zcela vlevo nahoře je Oráč se sýpkou. Obecník („nad“ kostelem) má
ještě starou podobu, zcela vpravo u hlavní silnice je vidět pekárnu, ale schází bu-
dova katolického domu, dnes policie (byla postavená až v roce 1940). Hřbitov v
místě dnešního parku byl ještě docela malý a zabíral asi jen polovinu kostelního
pozemku. Polnosti všude kolem byly později rozparcelovány a stojí na nich naše
domky — zcela dole jsou první z nich na Kamenci. Datovat dobu pořízení foto-
grafie pomůže věž „hasičárny“, která už stojí (1935), ale není ještě usazen pomní-
ček padlým v 1. světové válce (srpen 1938).



ZEPTALI JSME SE ZA VÁS PANA STAROSTY
Pane starosto, výstavbou obchvatu byly zatravněny některé plochy, další za-

travněné plochy vznikly podél silnice a podél nové místní komunikace. Od ja-
ra dosud nebyly udržovány, vykoseny. Semena plevele roznáší vítr po okolí. Ob-
čany zajímá, kdo se má postarat o údržbu těchto ploch?

O zatravněné plochy po výstavbě obchvatu se musí starat vlastníci těchto po-
zemků, tj. Ředitelství silnic a dálnic Ostrava, Správa silnic Frýdek–Místek nebo
obec. Naše obec bude mít ke konci roku 2005 podchyceny nejen obecní po-
zemky, ale i pozemky ostatních vlastníků. Předpokládáme, že před koncem le-
tošního roku dojde ke změnám vlastníků některých pozemků, takže bychom
měli mít na začátku roku 2006 podchyceny přesně všechny majitele pozemků
na katastru naší obce.

Jsou plánovány ještě nějaké akce k 700. výročí první zmínky o obci?

U příležitosti výročí 700 let od první písemné zmínky o naší obci proběhne ke
konci roku „Slavnostní školní akademie“ a „Obecní ples“. 

NOVINKY Z POSLANECKÉ SNùMOVNY:

CESTOVNÍ DOKLADY 
1. ledna 2006 nabývá účinnosti ustanovení zákona o cestovních dokladech,

kde je uvedeno: 
„K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní doklad

použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (občanský průkaz typ zele-
ná identifikační karta), pokud nemá oddělenou vyznačenou část.“ 

Od 1. ledna 2006 k cestám do států Evropské unie tedy nelze používat občan-
ské průkazy bez strojově čitelných údajů (typ knížka s červeným nebo hnědým
obalem nebo občanský průkaz typ růžová identifikační karta). 

Při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud
tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad, mohou vzniknout problémy. 

Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní občanství, ne-
boť do občanského průkazu se zapisují i děti — cizinci. Na rozdíl od občanské-
ho průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou státní-
mi občany České republiky. 

Dalším rozdílem je, že do pasu se zapisuje datum narození a pohlaví dítěte,
do občanského průkazu rodičů pouze rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto
vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí orgány. 

Z uvedených důvodů nedoporučujeme cestování dětí zapsaných v občan-
ském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu.

ZTRÁTY NÁLEZY
Od 1. září bylo novelizováno ustanovení občanského zákoníku, které se týká

nálezu věci:
„Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník
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znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Ne-
přihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlast-
nictví této obce. 

Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci, před uplynutím lhůty 6
měsíců od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci nákla-
dy, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly. Nálezce má právo na náhra-
du nutných výdajů a na nálezné, které tvoří 10 procent ceny nálezu.“

CHCETE SE ZBAVIT ZDARMA STAR¯CH PNEUMATIK?
V takovém případě je můžete v době od 1. do  6. listopadu 2005 odvézt na ur-

čené místo za obecním úřadem (sběrný dvůr). Odvoz zajistí Frýdecká skládka.

PRAVIDELN¯ OPIS VODOMùRÒ
budou provádět od 10. do 25. října pracovníci SmVaK Ostrava, a.s.

PRÁVNÍ SLUÎBA PRO OBâANY 
je zajištěna na 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11. 2005 vždy od 16.00 do 18.00 hodin
v budově obecního úřadu, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.

P¤IPRAVUJEME: V sobotu 26. listopadu 2005 v 16 hodin v tělocvičně zá-
kladní školy — operetu Ostravského divadla Láska brány otevírá.

U S N E S E N Í
z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá konaného 21. září 2005

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Jiří Štec (SNK-Občané pro občany)

Jiří Tesarčík (KDU-ČSL)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Ing. Taťána Kociánová (SNK-Občané pro občany)

Radim Bürger (KSČM) 

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

3. Zpráva Kontrolního výboru.
3.1. b e r e n a v ě d o m í
zprávu Kontrolního výboru obce Dobrá „Kontrola platby nájemného za rok 2004

a kontrolu nájemních smluv bez časového rozlišení“ ze dne 24.5.2005, včetně přijatých
vyjádření k zjištěným okolnostem.

4. Zřizovací listina Základní školy Dobrá — dodatek č. 3.
4.1. s ch v a l u j e
a) dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové org. Základní škola, Dobrá, okres F–M
b) Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Dobrou a Základní školou, Dobrá, okres Frýdek-Místek
c) úplné a platné znění Zřizovací listiny (ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a Dodat-

ku č. 3) příspěvkové organizace Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek
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5. Změna územního plánu obce Dobrá č. 3 — schválení.
5.1. s ch v a l u j e
dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění

pozdějších předpisů a dle § 26 odst. 2 a § 31 odst.1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 3
územního plánu obce Dobrá

5.2. v y m e z u j e
dle § 29 odst. 2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-

vební zákon), ve znění pozdějších předpisů, závaznou část změny č.3 územního plánu
obce Dobrá včetně veřejně prospěšných staveb, jak je vyjádřena v regulativech, v rozsa-
hu Přílohy č. 1 předloženého materiálu

5.3. r o z h o d l o
dle § 23 odst.1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (sta-

vební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 16 odst.1 písm. c) vyhlášky č.
135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve
znění vyhlášky č.570/2002 Sb., o námitkách a nesouhlasech s vyřízením námitek, které
při projednávání podali dotčení vlastníci pozemků a staveb, v rozsahu Přílohy č. 2 před-
loženého materiálu

5.4. v y d á v á
dle § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zří-

zeních), ve znění pozdějších předpisů a dle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vy-
hlášku obce, kterou se vyhlašuje závazná část změny č.3 územního plánu obce Dobrá
dle Přílohy č.3 předloženého materiálu

5.5. b e r e n a v ě d o m í
a) zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu změny č.3 územního plánu obce Dob-

rá s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního plánování sou-
sedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnocení
všech stanovisek a připomínek, zpracované dle § 23 odst.1 zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu Přílo-
hy č.4 předloženého materiálu

b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, vydané podle § 25 odst.1 zá-
kona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších před-
pisů a dle § 15 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb., které je obsaženo v Příloze
č.5 předloženého materiálu

6. Žádosti o změnu územního plánu obce Dobrá č.4.
6.1. s ch v a l u j e
1) žádost o změnu Územního plánu obce Dobrá na pozemku parc.č. 1850/2 k.ú.Dob-

rá z původního využití na plochu určenou k výstavbě rodinného domu a tuto zpracovat
ve změně Územního plánu obce Dobrá č. 4, žadatelka Soňa Jerglíková, bytem Pražmo
190 se bude finančně podílet na zpracování změny Územního plánu obce Dobrá č. 4.

2) žádost o změnu Územního plánu obce Dobrá na pozemku parc. č. 1371 k.ú. Dobrá
z původního využití na plochu určenou k výstavbě rodinného domu za dodržení pod-
mínek stanovených investiční komisí na jejich jednání č. 35 ze dne 15. 8. 2005 a tuto za-
pracovat ve změně Územního plánu obce Dobrá č.4, žadatel Ing. Michal Petřovský, by-
tem Bezručova 1768, F-M se bude finančně podílet na zpracování změny Územního plá-
nu obce Dobrá č.4
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6.2. s t a h u j e
žádost manželů Tvardkových, bytem Dobrá 22, o změnu Územního plánu obce Dob-

rá na pozemku parc. č. 1740/4 k.ú.Dobrá, z programu jednání

7. Úvěrová smlouva — kontokorentní úvěr.
7.1. s ch v a l u j e
Úvěrovou smlouvu č. 502/055/05/SME mezi obcí Dobrá a Raiffeisenbank a.s., se síd-

lem Olbrachtova 2006/9, Praha 4 na 500 000 Kč 
7.2. pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy.
7.3. s ch v a l u j e
Dohodu o uplatnění vyplňovacího práva směnečného č.502/055/05/SME/SD/01 me-

zi obcí Dobrá a Raiffeisenbank a. s., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Praha 4 
7.4. p o v ě ř u j e
starostu podpisem výše uvedené dohody.

8. Rozpočtové opatření č. 2/2005.
8.1. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 2/2005 v příjmové a výdajové částce 1 015,20 tis Kč

9. Záměr odkupu pozemků v majetku pana Radomila Kozla — cesta na Podlesí.
9.1. s ch v a l u j e
záměr odkupu pozemků 2346/2 a 1287/2 k.ú. Dobrá z majetku pana Radomila Kozla,

bytem Dobrá 290 do majetku obce Dobrá. 
Vladimír Bonk,starosta obce

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE
Vážení občané Dobré,

již několikrát jsme vás oslovili v rámci svých ekologických projektů. Vyzývali
jsme vás, abyste nebyli lhostejní ke svému okolí, šetřili životní prostředí a neni-
čili přírodu. Určitě se vám nelíbí pohozené odpadky, plastové láhve, černé
skládky atd.

Zamysleli jste se někdy nad tím, že vaše černé skládky zůstanou po vás jako
výstraha pro mnoho dalších generací a některý odpad v nich nikdy nezmizí ? 

Díky černým skládkám a hromadám odpadků se podílíte na utváření tzv.
„hřbitova odpadků“. Měli byste si uvědomit, že:

polystyrén se nikdy nerozloží
sklo asi 3000 let nebo nikdy
igelitová taška za 20—30 let
nedopalek cigarety za 10—20 let
ohryzek jablka za týden až 20 dnů
vlněná ponožka 1—2 roky
plechovka 5—15 let
list papíru 2—5 měsíců
krabice od mléka 6—10 let
pomerančová kůra až 1,5 roku
plastový kelímek 50—80 let

Žáci 8. ABC ekologického semináře ZŠ Dobrá
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Žáci ZŠ Dobrá s Projektem Občan v České televizi v Praze
V uplynulém školním roce se náš žákovský kolektiv v rámci Projektu Občan

zabýval problematikou znečištění břehů řeky Morávky a břehů Žermanické
přehrady. 

Dne 19. 9. 2005 jsme se zúčastnili natáčení v České televizi na Kavčích horách
v Praze pořadu pro děti „Pomáhejme si“. Společně s moderátorem Petrem Vac-
kem jsme besedovali o vlastních zkušenostech při práci na Projektu Občan
a postojích dospělých (zastupitelů, úředníků, občanů) k naší aktivitě.

Mohli jsme také sledovat vlastní práci režiséra v režii, kameramanů a asisten-
tů ve studiu, kde probíhalo jiné natáčení. Než jsme opustili Kavčí hory, společ-
ně jsme se vyfotografovali s moderátorem Petrem přímo ve studiu. Pokud nás
chcete vidět, zapněte si televizi 11. 11. 2005 na ČT 1 v odpoledních hodinách na
pořad „Pomáhejme si“.

Kristýna Mališová, Ester Vilčková a Filip Polach, žáci bývalé 7. C

OBCHVAT DOBRÉ — ROK POTÉ
Koncem října uplyne rok od uvedení obchvatu obce do provozu. Jak se od té

doby život obce změnil? Požádali jsme o názor zástupce občanů, malých ob-
chodníků a policie.

My, občané Dobré, kteří jsme v únoru 1995 předali petici našemu obecnímu
úřadu s tím, že žádáme o řešení, tehdy neúnosné dopravní situace v naší obci,
jsme už ani nevěřili, že se jednou obchvatu vůbec dočkáme.
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Nevěřili jsme tomu, že nám jednou skončí naše každodenní ranní buzení ra-
chotem z venku a řinčení okenních skel v ložnici. V kuchyni nám drnčela a po-
skakovala kávová souprava v příborníku. Měli jsme obavu, že se již nikdy ne-
zbavíme hluku kamionových a těžkotonážních vozidel, která nám tak znepří-
jemňovala život v naší obci.

Až po sedmiletém úsilí a několika protestních akcích a blokádách dopravy za
účasti novinářů a televize POLAR, se konečně pohnuly ledy. Do boje se zapojili
tehdejší představitelé naší obce spolu se starostou Horních Tošanovic, kteří
osobně zajeli do Prahy k ráznému jednání. Tam pořídili dobře. Měli jsme štěstí,
že jsme byli vzati do projektu EU mezi prvními, kterým byla stavba hrazena
z fondu ISPA. Hned po přidělení financí se stavba rozeběhla, pracovalo se ne-
přetržitě i ve volných dnech. Byl to dvouletý maratón a nápor na nás všechny.

Uběhly dva roky a stavba obchvatu byla ukončena dne 26. 10. 2004. Otevře-
ním nově vybudované cesty se nám život v obci změnil v oázu klidu, pokoje a ti-
cha (hlavně v noci). Konečně můžeme spát u otevřeného okna, klidně a bez
obav o naše domky a životy, neboť nejednou zakotvil kamion u sousedů na za-
hradě nebo i v kuchyni.

Jsme rádi a šťastni, že se už nemusíme bát o naše děti, přecházející přes ces-
tu do školy, že můžeme klidně přejít na druhou stranu cesty k pekaři, na vlako-
vé nádraží, do obchodu, do zeleniny, na poštu, do lékárny, k lékaři atd. Vždyť
právě střed obce slouží všem občanům Dobré. Naše děti si nyní hrají s míčem
v blízkosti silnice a rodiče nežijí ve stresu o jejich bezpečnost.

Je to pro nás velká úleva a jsme novému obchvatu moc rádi. Určitě obec zís-
kala i na svém vzhledu, protože pohled shora na Dobrou je nyní úplně jiný, než
tomu bylo dříve. Vojtěška Gavlasová

Byli jsme požádání Obecním úřadem v Dobré o vyslovení našeho názoru na
obchvat Dobré. Koncem října tomu bude rok od jeho zprovoznění. Dočkali
jsme se stavby očekávané, diskutované a místy i vyvzdorované. Nikdo z nás však
nevěděl, o čem to je a do čeho jdeme.

Všichni asi máme v paměti tisíce aut, které denně projížděly Dobrou. Většina
z nás si vybaví hluk, emise a časté nehody, které hustou dopravu provázely. Má-
me obchůdek přímo u silnice a mnohokrát se stalo, že náš dodavatel zastavil na
druhé straně a se zbožím přebíhal přes cestu, aby nemusel odbočit a pak zase
vyjíždět na hlavní cestu.

To vše je pryč. Auta zmizela a nastal klid. Co ale zmizelo spolu s hustým pro-
vozem je část zákazníků, kteří se zastavili při cestě. Teď už pro ně nemá smysl
k nám zajíždět. Přibyli ale jiní — cyklisté a děti. Těch k nám přichází více, pose-
dí u nanuku nebo koly, nedokáží však nahradit ty, kteří začali používat obchvat.

Z pohledu obchodníka došlo k poklesu tržeb, v tom budou s námi asi souhla-
sit i jiní živnostníci, a obchvat se jeví negativně. Z pohledu rodičů malého dítě-
te a z pohledu občanů Dobré však vyniká jako klad mnohem vyšší pocit klidu
a bezpečí v důsledku snížení dopravy.

Vážit klady a zápory v případě, že se jedná o různé věci je však ošidné. Roz-
hodovat mezi penězi a zdravím už tak těžké není. Celkově v nás převažuje klad-
ný pocit. Standa a Karla Romanidisovi 
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Z hlediska bezpečnostní situace jsme po uvedení obchvatu do provozu v ob-
ci Dobrá nezaznamenali zásadní změnu v počtu spáchaných trestných činů,
přestupků nebo narušování veřejného pořádku. Zdejšímu obvodnímu odděle-
ní nepřísluší vést statistiky dopravních nehod a situace v silničním provozu, ani
evidence projíždějících vozidel, a proto nejsme oprávněni se k této problema-
tice, pro občany jistě zajímavé, vyjádřit.

Za obvodní oddělení PČR Dobrá kpt. Bc. Radan Filip 

POSTAVME ·KOLU V AFRICE 2
Milí přátelé,
snad všichni známe těžkou situaci v zemích Afriky, zvláště v Etiopii. Odborní-

ci, kteří se tímto problémem zabývají, vidí jedinou možnost nápravy bídy a hla-
domoru v těchto zemích, a to umožnit vzdělávání co nejvíce obyvatelům. Ne-
boť lidé negramotní, kterých je obrovská většina, často jen nečinně čekají na
pomoc jiných. Bude-li jim umožněno vzdělání, budou moci se o sebe postarat
sami. Proto stejně jako vloni, pořádá Nadace Člověk v tísni při České televizi
a Junák — svaz skautů a skautek ČR — celorepublikovou sbírku nazvanou PO-
STAVME ŠKOLU V AFRICE 2.

V loňském roce se díky této sbírce podařilo shromáždit 1 206 444,91 Kč a za
ně postavit školu v jedné jihoafrické vesnici pro 160 dětí. Poděkování za to pat-
ří i mnohým z vás, neboť jste na tuto školu také přispěli.

Letos bude celorepubliková sbírka za podpory médií probíhat 11.—13. října
2005. Připojí se k ní také naší skauti v Dobré, a to dne 13. října  2005.

Můžete-li pomoci, setkáte se ze zapečetěnými pokladničkami tento den
v prodejně potravin pana Matery ve středu obce a druhou pokladničkou v pro-
storu vlakového nádraží.

Dále můžete zaslat dárcovskou SMS zprávu ve tvaru DMS AFRIKA na číslo
87777.

Děkujeme všem, kterým nejsou lhostejné malé děti umírající hlady — byť na
druhém konci planety.

Každého z vás, třebaže dá jen malý dar, může hřát u srdce pocit, že i díky ně-
mu se podaří změnit život těchto lidí.

Za Skauty v Dobré Ivana Mališová

O na‰ich pfiíjmeních
Určitě jste se už nejednou zamysleli, odkud se vzalo vaše příjmení. Kdysi mě-

li lidé jen jméno a rozlišovali se přezdívkou. Příjmení našich starousedlíků se
používala již v urbáři z roku 1580, kde jsou všechna vypsána. Poněvadž během
30 let téměř zcela vymizela, domníváme se, že byli obyvatelé vyhoštěni, poně-
vadž byli protestanté a nechtěli přestoupit na katolickou víru. Tehdejší frýdec-
ká vrchnost totiž nařídila v roce 1602, že kromě pokuty mají nekatolíci ztratit
i své majetky. Ti naložili raději na vozy co měli a odjeli na jiná panství. Vrchnost
pak na jejich místo povolala osadníky katolické.



Nově příchozí pocházeli z různých koutů Horního Slezska a Moravy. Svědčí
o tom jejich příjmení. Ti ze Slezska si nesli s sebou buď polské jméno (1634 Ješ,
Jež, Jaš, 1628 Duží) anebo jim pro odlišný „polský“ dialekt v řeči dána přezdív-
ka „Polák“ (1622), Polášek, Polach, Poloch anebo zkráceně Lach (1635), Lašá-
nek. Vedle nich tu zapustily kořeny rody zdejší (tedy z okolí) a z moravské stra-
ny Baran (1634), Mališ (1625), Brantal (1651), Juroš (1683), Krus (1660), Kuča
(1650), Mucha (1698), Nytra (1650), Pánek (1660), Sobek (1687), Ševčík (1688),
Špok-Špák (1665), Tesarčík (1650), Vojkovský (1650). Během 18. století přibyly
další známé rody jako Adámek (1728), Boháč (1702), Bosák (1744), Damek
(1707), Fojtík (1796), Fryščak (1769), Gavlas (1714), Gojný (1787), Chovanec
(1773), Janša (1768), Kacíř (1777), Kaňok (1795), Kašper (1781), Kavka (1724),
Karásek (1780), Klimánek (1723), Kocich (1746), Kolek (1702), Krupa (1775), La-
ryš (1752), Maroček–Maráček (1716), Matera (1756), Matýsek (1779), Nezhoda
(1774), Pastor–Paťora (1781), Pavlík (1705), Pohludka (1713), Poledník (1714),
Ručka (1708), Skotnica (1716), Stach (1760), Syřínek (1705), Šebesta (1709), Ško-
la (1794), Štihel (1787), Švrček (1734), Tomeček (1760), Uherek (1718), Vavřík
(1760), Velčovský (1779), Vitásek (1702), Vojvodík (1781), Vlček (1724), Zelina
(1744). Bylo jich mnohem více (Vidlák, Folvarečný, Švaherek), ale tyto zde uve-
dené rody se usadily a přetrvaly, kdežto ostatní se vystěhovaly anebo vymřely.

Zrušením nevolnictví v roce 1782 se uvolnily poměry a stěhování z panství na
panství se stalo možným. Toto nebylo ale zdaleka tak masové, jak by se před-
pokládalo. Potvrzuje to i poměrně malý přesun našich příjmení z počátku (a 1.
poloviny) 19. století. Je možno zachytit tyto významnější zde zůstavší rody: Bo-
ris (1848), Boháč (1836), Březina (1809), Čuraj (1832), Glembek (1846), Hluza
(1845), Horák (1815), Charvát (1817), Juřica (1819), Krasula (1805), Mikoláš
(1813), Motloch (1851), Němec (1825), Nohel (1807), Nondek (1854), Novák
(1816), Ondračka (1815), Pavelek (1810), Petroš (1807), Piskoř (1845), Recman
(1843), Skulina (1856), Svoboda (1838), Tošenovský (1819), Valíček (1850), Židek
(1835) a Žižka (1805).

„Přistěhovalci“ 2. poloviny 19. století k nám přišli jednak „z hor“, ze vsí a osad
v podhůří Beskyd, kde nebyla obživa a stěhovali se zde za službou nebo pozdě-
ji za prací v továrně „u žida,“ anebo – koncem století – u dráhy. Je to s podivem,
ale některá příjmení, která nám připadají jako ryze „dobrodinská“, se u nás
v Dobré vyskytují teprve před 100 lety. Určitě nás to překvapí, ale matriky nás
neomylně utvrdí v tom, že tu nebyla odjakživa: Biolek (1859), Boščík (1881),
Carbol (1866), Dužík (1904), Fikáček (1904), Gongol (1876), Hlisnikovský (1880),
Herec (1878), Holaň (1875), Hranický (1910), Chromjak (1902), Chýlek (1859),
Klimša (1876), Kozel (1912), Kroček (1868), Meca (1868), Milich (1862), Mokryš
(1871), Moškoř (1885), Musálek (1872), Otipka (1893), Palarčík (1869), Pastorek
(1891), Pastrňák (1893), Peterek (1914), Pitřík (1881), Pospěch (1869), Ramík
(1900), Sikora (1875), Slíva (1910), Sojka (1907), Theimer (1887), Tvardek (1899),
Volný (1897), Zachník (1871), Zápalka (1914), Žurek (1886) a Žvak (1871).

Po „převratě“ v roce 1918 a pak zejména v 50. letech a samozřejmě i později,
se objevila u nás jména dosud neslýchaná. Na vysvětlenou budiž uvedeno, že
„rody“ se navzájem proplétaly, takže vy, kteří tyto řádky čtete, nemusíte být po-
tomky předka stejného příjmení, ale úplně jiného, který se zde přistěhoval ku-
příkladu z Nošovic. Každý máme „svůj“ rodokmen i vývod předků, který lze sle-
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dovat hluboko do 18. století, někdy i dále. Je to zajímavé, ale málo užitečné, pro-
tože rodokmen pomíjí většinu předků v ženské linii a vývod předků nás jen pře-
kvapí desítkami jmen a příjmení, i když úctyhodného stáří. A zjistíte udiveni, že
jste stejné krve jako soused, o kterém jste byli přesvědčeni, že s ním nemáte ab-
solutně nic společné…

A teď nejznámější příjmení, která k těm starým a prastarým přibyla v 1. polo-
vině minulého století: Blahut (1924), Blažek (1950), Broda (1948), Brunclík
(1924), Bruzda (1939), Hrabec (1928), Hradílek (1922), Chytil (1935), Kaličinský
(1928), Klaner (1928), Kamp (1955), Kohut (1929), Kratochvíl (1932), Křibík
(1931), Liberda (1937), Marenčák (1924), Muroň (1923), Nikl (1925), Nogol
(1957), Pajdla (1938), Rojíček (1927), Řehák (1936), Skarka (1921), Šimík (1919),
Tkáč (1929), Urbánek (1921), Vojtyla (1934), Vraník (1921), Zmija (1930). Závě-
rem budiž jen pro zajímavost uvedeno, že nejstarším rodem, jehož potomstvo
lze sledovat v Dobré do dnešních dnů, je rod Poláchů (Poláků, Polochů), jehož
velmi dávný předek Adam Polách „koupil 5. listopadu roku 1622 zahradnickou
usedlost po něbožtíku Kuběnovi od ouřadu za 90 zlatých“, pozdější č. p. 8 ve
Staré Dědině (toto č. p. je na tom místě dodnes). Je zajímavé, že jej po 3 letech
prodal, ale jeho potomci se na tento grunt dostali opět v roce 1799. – Dále je to
rod Mališů, jehož jeden prapředek, Martin, přišel k nám z Bašky, když si koupil
v pátek 4. července 1625 zahradnický grunt–statek (pozdější č. p. 32 za hasič-
skou zbrojnicí) od Pavla Chmelaře. Tento grunt drželi Mališovi až do roku 1750,
v ženské linii až do roku 1843. Rod Mališů ale nebyl jen v Dobré, ale někteří je-
ho příslušníci byli dokonce vysokými zámeckými hospodářskými úředníky ve
Frýdku, jako například úředník Jan Mališ v roce 1782. Jen o pár let pozdější je
rod Baranů, známých mlynářů dobrozemských. Ovšem nejstarším jménem bez
rodové souvislosti je zajisté Vavřík, neboť se uvádí už v nejstarším urbáři z roku
1580 a až do roku 1635. Pak u nás na 130 let mizí a znovu so objevuje od roku
1760. Podobné je to s rodem Durčáků usazeném zde někdy kolem roku 1600 až
do tohoto století, do roku 1915.

Bylo-li vzpomenuto starousedlých rodů dobrozemských a novějších dober-
ských, bude myslím užitečné srovnat si také, odkud asi pocházejí ona mnohdy
roztodivná příjmení při našich jménech. Zajisté tušíme, odkud vznikla přezdív-
ka Židek, Kacíř, Bezecný (bezectný), Herec (výstřední ve víře), Pastor (někdy
evangelík); tak označovali předkové ty, kteří se nějak odlišovali od ostatních ve
věcech víry. Měl-li někdo nějakou  zvláštnost tělesnou, také se mu to projevilo
v jeho příjmení, či spíše v příjmení jeho synů. Tak vznikl Vraník – byl černovla-
sý, Šedý – šedivý, Bělica, Bělina, Biolek světlovlasí nebo „albíni“, Chýlek, Křivik
(Křibík) chodili zkřiva nebo napadali nebo měli hrb, Kroček dělal dlouhé kroky
(anebo příliš malé), Nogol, Nohel byli nohatí nebo chodili rychle nebo napada-
li, Palarčík byl člověk s nápadně velkou hlavou (toto příjmení ovšem může být
odvozeno i od člověka pálícího slivovici), Rojíček a Pospěch byli těkaví, poho-
toví až zbrklí, Ručka měl zmrzačenou ruku anebo mu chyběla úplně, Žiška byl
jednooký, Bruzdu (Brázdu) jmenovali podle toho, že se česal na pěšinku, Kuča
byl kudrnatý, vlasatý, urostlý byl Švrček (od názvu smrček), Duží, Dužík zname-
ná v polštině velký, vousatý byl Broda (Brada) a když byl někdo nemotorný, ří-
kali mu Březina (mohl ale také bydlet u bříz čili v březině). Čtverák byl Matera,
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veselý zábavný člověk Kratochvíl, Sobek byl skrblík, pomatený a pošetilý byl na-
zván Motloch. Milich byl člověk milý, Karas (Karásek) byl ošuntělý, nepěkný, na-
opak hezký byl Švaherek, slabý nazván Mucha, kdo se šklebil byl Čuraj. Carbol
byl hrbatý (ačkoli jsem již slyšel verzi o příchodu Carbolů z Itálie), Durčok (Dur-
čák) hádavý, nerudný, Zelina byl churavý, bledý nebo také nemanželský. Zápal-
ka bylo příjmení pro člověka, který se dovedl rychle nadchnout nebo dával na-
jevo zájem. Zmija říkali osobě s hadími vlastnostmi, vytáčivé, ale také tomu,
kdo se rád smál – smija, tedy „smíšek“ – člověku veselému až rozvernému. Pří-
kladem pro příjmení odvozená od obecných vlastností je dobrozemský farář
Tlametius v polovině 17. století, jehož příjmení prý značí Tlameček, Tlamečka.
Zřejmě měl on nebo někdo z jeho předků velká ústa nebo břitkou vyřídilku.

Podle postavení a povolání byli pojmenováni například Vojvodík asi posel ne-
bo sluha vojvody (valašský vojvoda byl důležitý úřad na Valašsku), Fojtík zase
poskok fojtův, Holomek byl dráb, Mičaník – mišaník byl hospodář, který svěřo-
val své ovce horským pastýřům a odebíral jen mléčné výrobky a vlnu, Popelář
byl usedlíkem v horách vyrábějící salajku — draslo čili potaš. Muroň byl zedník,
Cinař cínař, Poledník výrostek, který nosil robotníkům na pole vpoledne jídlo.
Volný, Svoboda a Liberda jsou příjmení shodného významu. Byli to lidé svo-
bodní, volní, kteří nemuseli robotovat na panském. Byl-li někdo majetný nebo
nenadále zbohatnul byl Boháč nebo Gojný (hojný). Folvarečný byl z folvarku —
panského dvora, kdo chodil bos i do kostela byl Bosok nebo Bosák a kdo se vy-
znamenal v boji nebo šarvátce s vojákem, byl jmenován Brantál. Sedlák byl Ba-
jer, Bair, Baier, Bayer (z německého Bauer), Fikáček měl něco společného s vý-
robou železa – byl u hamrů anebo spíše u kovářů – Kovalů, Kováčů, Kovářů, Ko-
volů. Halama je totéž co Gongol, tedy mladík, sedlák výrazně hrubých zvyků,
Horák přišel z hor anebo bydlel na horním konci. Holaň, Holý říkali tomu, kdo
o vše náhle přišel, třeba vyhořel, anebo mu nerostly vousy či vypadaly vlasy.
Hrabec byl prý chamtivý, hrabal k sobě (anebo vyráběl hrabce–hrábě). Chalík,
Holík anebo Vidlák říkali mladíčkovi, dospívajícímu výrostkovi, Chovanec
a Pastorek byli nalezenci nebo siroty, které vychovali nevlastní rodiče. Kavka by-
la přezdívka pro toho, kdo něco někomu uzmul, klovnul, uďabil a Kaňok nazý-
ván nelichotivě člověk vychloubačný (který „kaňal“, čili lichotil si, chválil se).
Chytil bylo příjmení pro pracovitého, nápaditého, fortelného člověka, Kohut
chodil výstředně oblečený, pestře, stejně jako Sikora, Sýkora, v bruncleku (ves-
tě) se třeba rád ukazoval Brunclík. Kohut mohl být také panovačný a Sikora „vrt-
ký“, pohyblivý. Novák byl člověk nový, příchozí, přistěhovalý. Byl-li někdo po-
věstný sbíráním chrastí říkali mu Otipka, pasáku skotu Skotnica (ale také mohl
bydlet na bývalé skotni), Siřínek (Syřínek) zpracovával mléčné výrobky (noběl,
náběl) ze syřiny, kysaného mléka. Vzrůstem malý švec byl Ševčík (nebo také ne-
douk, věčný tovaryš), Špak-Špok byl člověk, který si rád zazpíval anebo měl pta-
čí způsoby, třeba byl hašteřivý, přelétavý, Vrubel zase drzý. Tesařovi a Tesarčíko-
vi byla tesařina obživou – Tesarčík mohl být také špatný tesař, podobně jako
Ševčík špatný švec. Uher a Uherek byli Slovák a Slováček; soused přísného až
tvrdého jednání byl Tvardek a tkadlec Tkáč. Vlček (Vilček) a Velčovský měli ně-
co podobného s vlkem – mohli to být lidé s vlčími vlastnostmi, ale spíše to byli
horáci, zpracovávající ovčí vlnu (vlčkem se tloukla vlna). Jméno Žurek pochází
od bláta, blátivé strouhy (asi bydlel u blátivé cesty) nebo od polévky. A konečně
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podle abecedy Žvak má své pojmenování od slova švagr (švák). Závěrem douš-
ka — kdyby snad naše vysvětlení příjmení někoho uráželo (nebo naopak licho-
tilo), ať je pamětiv, že příjmení vznikala před půl tisíciletím a nemají naprosto
nic společné s našimi povahami a jednáním.

Kdybychom srovnávali všechna křestní jména obyvatel Dobré, kterými kdy
byli lidé pojmenováni, bezkonkurenčně by zvítězila (jako v Prodané nevěstě)
dvojice Mařenka a Jeník, tedy Maryna a Janek, jak se u nás říkalo. Následují
u mužů Josef (zvláště po smrti císaře Josefa II., u prostého lidu velmi oblíbené-
ho), Jiří, František, Martin, Jakub, Ondřej, Pavel, Václav, Matěj, Petr, Bartoloměj,
Sebastian, Šimon, Vavřinec, Michal, Valentin, Tomáš, Ignác, Adam, Karel. U žen
Johanna (Jana), Magdalena, Růžena, Terezie, Barbora, Veronika, Anna, Zuzana,
Hedvika, Anežka, Markéta, Kateřina, Eva, Ester, Dorotka. Teprve v poslední
čtvrtině 19. století přibyl Alois, Konrád, Albín, Ferdinand, Vilém, Monika, Jeno-
vefa a další. A teprve po převratu v roce 1918 se objevují všichni ti „slavové“ –
Vladislav, Jaroslav, Miroslav, Slavomír, Oldřich, Bohumír a spousta dalších
jmen, které jsou překlady staroněmeckých Gottfried, Siegfried, Ullrich, Alfred…

Z křestních jmen pak vzniklo nejvíce příjmení, a to i taková, u kterých by-
chom původ v křestním jménu sotva hledali. Tady jsou: od Jana vznikla příjme-
ní Janečka, Janecký, Janek, Janulek, Janík, Janša, od Jiřího Juřičný, Juroš, Juřica,
od Petra Peterek, Petroš, Pitřík, od Pavla Pavelek, Pavlík, Pavelků, od Ondřeje
Ondračka, od Mikuláše Mikoláš, Nyklas, Nytra (ale tento mohl být také od jmé-
na Dimitrij), Nikel, Nikl, Kolek, Michalíček, Milata, Mach, Macháček, od Štěpá-
na Piskoř (ale také možná od ryby toho názvu), Piska (ze slovenského Pišta), Pá-
nek, tedy Štěpánek (tento ale také mohl být od jména Pankrác nebo od někoho,
kdo se choval panovačně, hrál si na pána, nebo byl panským poskokem), od
Emerama Ramík, od Řehoře Řehák, od Stanislava Stach, od Sebastiana Šebesta,
od Tomáše Tomeček, Tomančák, od Vavřince Vavřík, od Víta Vitásek, od Vojtěcha
Vojtyla, od Zachariáše Zachník, od Adama Adámek, Jadomek, Dámek, od Bar-
toloměje Baran, Bartek, od Fridricha Fryščák, Fryščok, od Havla Gavlas, od Bo-
huslava Boščík, od Blažeje Blahut, Blažek, od Dalibora Boris, od Kašpara Kaš-
per, Kasper, od Klementa Klimánek, Klimša, Klimek, od Kociána Kocich, od Ja-
kuba Kuběna, Kubala, od Marka Marynčok (Marenčák), Maroček (Maráček), od
Matěje (Mätz) Meca, Matýsek, od Ladislava Laryš, od Urbana Urbánek.

Nejmenší skupinu tvoří jména od místních názvů, ale i tak je jich dost: Bílský
od Bělé, Bílska (ovšem také od zkomoleniny „pilský“, mající pilu), Lhotský od
Lhoty, Tošenovský od Tošenovic, Bukovský od Bukovic, Dembovský od Doubra-
vy (polsky Dębrowa) a analogicky Bruzovský, Skalický, Třanovský, Vojkovský. Ta-
ké od zvláštností svého bydliště a kde měli chalupy: Chrastina, Mohyla (na ko-
pečku), Hrabina (v habrovém lese nebo jeho blízkosti), Březina (u březového
háje), Buček (u bukového lesa).

Příjmení našich rodinných jmen jsou velmi stará, vesměs z konce středověku,
ale bývala často měněna, zkomolována i nahrazována (třeba ta vulgární). Tepr-
ve od 2. poloviny 18. století jsou povinná. Komolení původních příjmení ale stá-
le pokračovalo, zejména přepisy do češtiny z polštiny (Pszczolka–Pščolka) nebo
němčiny (Weismann–Vajzman), jakož i neznalostí pravopisu farářů a kaplanů.

Články z minulosti Dobré připravuje Rostislav Vojkovský, kronikář
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ZMùNY ORDINAâNÍ DOBY: 
DĚTSKÉ STŘEDISKO DOBRÁ, MUDr. Iva Kučerová

oznamuje, že dne 21.10.2005 (pátek) bude ordinace od 9.30 do 12.00 h.

GYNEKOLOGIE, zdravotní středisko Dobrá oznamuje změnu od 1.10.2005
pondělí 13.00—17.00 hodin   MUDr. Lorenzová
úterý 07.30—12.00 12.30—14.00 hodin   MUDr. Mičaník
středa 07.30—12.00 hodin   MUDr. Maráčková 
čtvrtek 13.00—16.00 hodin   MUDr. Elzeinová
pátek 07.30—12.00 hodin   MUDr. Maráčková

Program klubu seniorÛ na 4. ãtvrtletí 2005
Středa 12. října Zájezd do Lázní Klimkovice a na observatoř v Porubě.

Odjezd ve 12.30 hodin z parkoviště u kostela
Středa 26. října Exkurse do palírny pana Březiny v 15.00 hodin
Středa 9. listopadu Výšlap na Ondřejník. Odjezd vlakem 7.14 hodin z Dobré

do Frýdlantu
Středa 23.listopadu Promítání diapozitivů v základní škole v 15.00 hodin
Středa 30.listopadu Schůze výboru — program klubu na I. čtvrtletí 2006
Středa 7. prosince Výroční schůze v Hasičské zbrojnici v 15.00 hodin s po-

hoštěním. Volba výboru klubu.
Středa 28. prosince Tradiční výšlap na Vrchy — sraz ve 13.00 hodin na parko-

višti u obecního úřadu. Na závěr posezení v naší klubovně.

Fotoateliér DAMA
Potřebujete fotografie k vyřízení nového občanského průkazu nebo pasu?

Nebo jiné fotografie? 
Navštivte Fotoateliér DAMA, kde se na vás denně od 9.00 do 16.30

a v pátek od 9.00 do 16.00 hodin, těší Dana Cveková. 

SOBKOVÁ Alena, zakázkové krejčovství, Dobrá 508
přijímá zakázky a opravy oděvů,

vždy v pondělí a středu od 17,00 do 19,00 hodin.
Tel. č.: 558 641 690, 732 239 610 

AUTOŠKOLA JISKRA 
nabízí své služby pro občany Dobré a okolí ve své učebně v Dobré

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

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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DEN ZDRAVÍ V DOBRÉ
V pondělí 7. listopadu 2005 od 10 do 13 hodin v budově Obecního úřadu

vám nabízíme možnost prověřit si svůj zdravotní stav, a tak si zajistit
cílenou prevenci před vážnými civilizačními chorobami.

Srdečně zvou členové klubu „PROJEKT ZDRAVÍ“.

DANA HARENDARČÍKOVÁ, úvěrový a finanční poradce
Nenechávejte vše až na konec roku.

Přijďte již nyní.
Veškeré změny a úpravy ve vašich smlouvách je možné provádět v průběhu

celého roku. Nabízím vám své služby při správě vašich smluv,
pro klienty Modré pyramidy a.s. je finanční poradenství zdarma.

Kontakt: Dana Harendarčíková,úvěrový a finanční poradce ident. č.99815321
Mobil: 724 070 197 po 20. hodině nebo 558 651 193 záznamník

E-mail: danaharenda@quick.cz
Kancelář: Hnojník ve firmě Pumpa — servis Karel Jalůvka naproti

obchodního střediska
Provoz: pondělí—čtvrtek 8—12 hodin

Kancelář: Frýdek, dole nad prodejnou Autocont u kruhového objezdu
Provoz: středa 14,00 — 17,00 hodin

Po dohodě je jednání možné i v jiném čase nebo v případě zájmu
i u vás doma.

Autodílna Martin Lisník
Rozšiřuje služby:

• vyhledávání závad elektronických systémů osobních automobilů pomocí
diagnostických přístrojů BOSCH • mechanické a servisní práce

• příprava včetně zajištění STK
• seřizování motorů, světel, geometrie náprav • GO motorů a převodovek

• čištění klimatizací • prodej náhradních dílů
Najdete nás každé pondělí až pátek od 7 do 16 hodin na konci Raškovic

směrem na Skalici
Nebo na tel.č. : 558 692 980 • Mobil: 607 170 628

E-mail: auto.lisnik@tiscali.cz

REALITA — oceňování nemovitostí realitní služby, pojišťovnictví.
Ing. Vladimír Pešák, znalec jmenovaný Krajským soudem v Ostravě

pro ceny a odhady nemovitostí
nabízí oceňování nemovitostí. Domů, bytů, pozemků, garáží, chat.

Znalecké posudky rychle a kvalitně.
Tel.č. 603 211 181, 603 928 848, 558 644 205.
Kancelář: 8.pěšího pluku 1975, Frýdek–Místek
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Přístup na Internet
z vašeho domu 

Máte počítač? Potřebujete stálý přístup k Internetu?
Pak jsme tu pro Vás!

24 CONNECTED * (IDS – Internetová datová síť)
Naše společnost nabízí připojení v těchto obcích okresů Frýdek-Místek

a Opava * Horní Datyně, Jakartovice, Malé Heraltice, Šenov, Václavovice,
Velké Heraltice, Ostravice, Třinec a okolí

Cílem projektu je zpřístupnění INTERNETU do každé domácnosti 
v dalších obcích

NABÍZÍME: HOME 128/64 Kbs za 350 Kč vč. DPH, Express 256/64 Kbs za
450 Kč vč. DPH, Turbo 512/128 za 750 Kč vč. DPH.

*
Připojení k Internetu vyžaduje následující podmínky: je potřeba složit

instalační poplatek ve výši 3335 Kč vč. DPH. Z této částky se zajistí
bezdrátové připojení. Tato nabídka platí do 31. 8. 2005. Naši síť nelze
připojit na síť jiné společnosti, která je již zřízena, a to z důvodu jejího

zabezpečení. Naše síť je bezdrátová. Nenabízíme veřejné IP adresy,
ale statické, přidělené DHCP serverem.

*
VÝHODNÁ SLEVA: Při každých 20 registrovaných zákaznících poskytuje-
me slevu 10 % z ročního paušálu ve výhodných platbách. Ceny budou

zveřejněny při podpisu smlouvy. (Například při 60 registrovaných zákaz-
nících bude sleva 30 %, maximálně 50 % při 100 zákaznících a více).

V místní síti je možné hrát např. hry apod. Tato sleva se vztahuje pouze
na zákazníky, kteří s naší společností podepíši smlouvu na jeden rok.

*
Nemáte počítač a chcete přístup k internetu? Nevadí.

Pomůžeme Vám s jeho koupi i instalací. 
*

PŘIPOJENÍ: do 14 dnů od podpisu smlouvy a složení instalačního poplat-
ku REGISTRACE: proveďte na tel. čísle * 608 732 078 do 30. 12. 2005

V době od 08 do 17 po této době bude k dispozici hlasový záznamník.
Nahlaste jméno a příjmení, ulici, č.p., obec a PSČ. POZNÁMKA: Po ukon-
čení registrace bude se zájemci sjednána schůzka, při které bude sepsá-
na smlouva a uhrazen instalační poplatek. Bez zaplacení instalačního

poplatku nebude instalace provedena. Po uplynutí data registrace
připojíme další zájemce za instalační poplatek 4335 Kč.



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 25. 10. 2005.



V případě vašeho zájmu o naše služby, prosíme o vyplnění a podepsání formuláře
a poté, nejpozději ke dni 31. října 2005, jej zaslat či doručit na adresu:

ha-vel internet s.r.o.
obchodní oddělení
Švabinského 9
702 00 Ostrava


