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PRÁVNÍ SLUÎBA PRO OBâANY
je zajištěna na středu 16. 11., 30. 11., 14. 12., 28. 12. 2005 vždy od 16.00 do 18.00
hodin v budově obecního úřadu, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.

STAROSTA OBCE UPOZOR≈UJE
❖ majitele psů, aby zabránili volnému pobíhání psů po obci a dbali na to, aby

nebyla znečišťována veřejná prostranství obce exkrementy jejich psích miláčků
❖ občany, kteří pálí suché rostlinné zbytky ze zahrady, aby při tomto pálení

neobtěžovali sousedy kouřem a zápachem.
Pro větší množství rostlinných zbytků jsou za budovou obecního úřadu kon-

tejnery, do kterých lze za úplatu tento odpad uložit.

MÍSTOSTAROSTKA INFORMUJE

V rámci oslav 700. výročí první zmínky o obci Dobrá vás srdečně zveme na

divadelní představení operetky Láska brány otevírá v podání
herců ostravského divadla, v sobotu 26. listopadu 2005 v 16.00 hodin v pro-
storách tělocvičny Základní školy Dobrá. Vstup zdarma.

Srdečně zve kulturní komise při OÚ Dobrá.

Srdečně zveme na OBECNÍ PLES k 700. výročí první písemné zmínky
o Dobré, který se bude konat v sobotu 17. prosince 2005 od 19 hodin v restau-
raci Obecník.

K tanci a poslechu bude všem hrát hudba „MONA“. Je zajištěno občerstvení,
dobré pití a ke  zpříjemnění večera je zajištěn doprovodný program a tombola.

Vstupenky s místenkou lze zakoupit od 21. 11. 2005 v PNS paní Polákové.

Srdečně zvou zástupci Obce Dobrá.

OBEC DOBRÁ — Rada obce Dobrá
vydává

NA¤ÍZENÍ RADY OBCE DOBRÁ ã. 1/2005
o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnos-
ti a sjízdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic a o úse-
cích místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí.

Rada obce Dobrá schválila dne 26. 10. 2005 dle § 11 a § 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 27
odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů toto nařízení rady obce:
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Článek I.
Předmět úpravy

1. Toto nařízení stanoví v souladu s § 27 odst. 7) zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů, rozsah způsob a lhůty
pro zmírňování ( odstraňování) závad ve schůdnosti a sjízdnosti na komunika-
cích a veřejných prostranstvích v obci Dobrá.

2. Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající po-
větrnostními vlivy a podmínkami za zimních situacích ve sjízdnosti a schůd-
nosti komunikací.

3. Pro účely tohoto nařízení je zimním obdobím doba od 1. 11. do 31. 3. ná-
sledujícího roku. V tomto období se provádí zimní údržba dle tohoto nařízení
a dle plánu zimní údržby, který tvoří nedílnou součást tohoto nařízení. Pokud
vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve
sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

4. Toto nařízení vymezuje v souladu s § 27 odst. 6) zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, úseky komunikací, na
kterých se pro jejich malý dopravní význam a pro technickou nebo ekonomic-
kou nemožnost zimní údržby nezajišťuje sjízdnost a schůdnost, odstraňováním
sněhu a náledí.

Článek II.
Vymezení pojmů

1. Zimní údržbou pozemních komunikací se rozumí zmírňování závad, které
vznikly povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situacích na pozem-
ních komunikacích a průjezdních úsecích silnic (§ 41 odstavec 1) vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ).

2. Silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný po-
hyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím
a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komuni-
kacích).

3. Závadou ve sjízdnosti se pro účely tohoto nařízení rozumí taková změna
sjízdnosti silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič předvídat při
pohybu vozidla přizpůsobeném dopravně technickému stavu těchto komuni-
kací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).

4. Závady ve sjízdnosti a schůdnosti nejsou úseky nebo části a součásti po-
zemních komunikací, na nichž se podle tohoto nařízení údržba neprovádí vů-
bec nebo jen částečně.

5. Schůdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který
umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený dopravně technickému sta-
vu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

6. Závadou ve schůdnosti se pro účely tohoto nařízení rozumí taková změna
ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při po-
hybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu a povětrnost-
ním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích) .
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7. Vlastníkem nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí
nebo místní komunikací se pro účely tohoto nařízení rozumí fyzická nebo
právnická osoba, která odpovídá za škody uživatelům komunikací, jejichž pří-
činou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečiš-
těním nebo náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho
možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi
a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.

8. Silnicí nebo místní komunikací hraničící s nemovitostí se pro účely tohoto
nařízení rozumí silnice nebo místní komunikace přímo hraničící s nemovitos-
tí, tj. mezi touto silnicí, místní komunikací a nemovitostí se nenachází žádný
další pozemek, pás veřejné zeleně apod.

9. Neudržované úseky místních komunikací, úseky silnic a místních komuni-
kací jsou úseky, které se v zimním období neudržují pro jejich malý dopravní
význam či pro technickou a ekonomickou nemožnost zimní údržby.

Článek III.
Pořadí důležitosti, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti

a sjízdnosti na pozemních komunikacích

1. I. pořadí — sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou
a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdra-
votnickým zařízením a další významné místní komunikace (označené
červenou barvou v příloze č. 1)

II. pořadí — sběrné místní komunikace nezařazené do I.pořadí a důležité
obslužné místní komunikace (označené modrou barvou v příloze č. 1)

III. pořadí — ostatní obslužné místní komunikace a vyznačené parkovací
plochy (označené zelenou barvou v příloze č. 1)

2. Zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na pozemních komunikacích
není zajišťována v nočních hodinách, tj. od 23.00 do 4.00 hod.

3. Odklízení sněhu mechanickými prostředky je zahájeno v době, kdy vrstva
napadaného sněhu dosáhne 10 cm. Na dopravně důležitých místních komuni-
kacích určených pro provoz motorových vozidel se odstraňování sněhu prová-
dí v celé jejich délce a šířce minimálně 3 metry.

4. Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev inertními ma-
teriály se provádí po odstranění vrstvy sněhu, v době kdy ustalo sněžení, strus-
kovou drtí a to pouze křižovatky, velká stoupání a klesání, ostré oblouky, kříže-
ní místní komunikace s drážním tělesem — místa označená červenými tečka-
mi v příloze č.1, na takto neoznačených komunikacích a úsecích místních ko-
munikací se zdrsňování neprovádí. 

5. Chodníky přilehlé k nemovitostem, včetně přístupových chodníků k ne-
movitostem, v zastavěném území obce jsou povinny udržovat fyzické či práv-
nické osoby a závady ve schůdnosti vzniklé sněhem nebo náledím bez průtahů
odstraňovat.

6. U chodníků se sníh odstraňuje nejméně v šířce 1 metru. V místech, kde je
nainstalováno zábradlí na podporu bezpečného pohybu chodců se závady ve
schůdnosti odstraňují nejprve v místech u zábradlí. Zdrsňování povrchu inert-
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ními materiály se provádí po odstranění vrstvy sněhu, v době kdy ustalo sněžení,
struskovou drtí pouze v místech vyznačených zelenými tečkami v příloze č. 1.

7. Odklízení sněhu mechanickými prostředky z chodníků je prováděno pou-
ze tam, kde je to z hlediska únosnosti chodníků možno. V ostatních případech
je odklízení sněhu zajišťováno ručně, z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví
pracovníků, kteří takový druh práce zajišťují, se ruční úklid sněhu a eventuelní
zdrsnění provádí pouze za denního světla.

8. Krajnice na průjezdných úsecích a průjezdní úseky státních silnic a silnic
v majetku kraje nebudou z důvodu technických a ekonomických udržovány.

9. Obec zajišťuje schůdnost a sjízdnost na jen komunikacích vyznačených ba-
revně v příloze č.1 (červenou, modrou, zelenou barvou a barevným tečková-
ním) dle pořadí důležitosti v těchto lhůtách :

I. pořadí důležitosti — do 4 hodin
II. pořadí důležitosti — do 12 hodin

III. pořadí důležitosti — po ošetření komunikací I. a II.pořadí, nejpozději
však do 48 hodin 

Článek IV.
Místní komunikace neudržované

1. Pro malý dopravní význam a s ohledem na ekonomické možnosti obce se
odstraňování — zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti nezajišťuje na
úsecích a místních komunikacích blíže specifikovaných v příloze č. 2.

Článek V.
Kontrola a sankce

1. Kontrolou dodržování ustanovení tohoto nařízení rady obce Dobrá je sta-
rosta a pověření pracovníci obecního úřadu.

2. Porušení tohoto nařízení bude posuzováno:
a) u právnických osob podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-

cích, ve znění pozdějších předpisů
b) u fyzických osob jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-

cích, ve znění pozdějších předpis

Článek VI.
Kalamitní situace

1. V případě kalamitní situace ( situace, kdy v důsledku mimořádných pově-
trnostních situacích při maximálním nasazení všech dosažitelných sil a pro-
středků není možno zvládnout vzniklou situaci) přestává být účinné nařízení
rady obce Dobrá a plán zimní údržby, který tvoří nedílnou přílohu č.1. V tomto
případě se zajišťování podmínek sjízdnosti a schůdnosti provádí operativně
podle povětrnostních podmínek a situace na místních komunikacích s při-
hlédnutím k pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací.
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2. Kalamitní situaci vyhlašuje a odvolává starosta obce na základě návrhu ra-
dy obce.

3. Po vyhlášení kalamitní situace může rada obce uložit právnickým osobám
povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků kala-
mitní situace. 

Článek VII.
Přílohy

1. Přílohu č.1 tvoří Plán zimní údržby, který je tvořen mapovými listy označe-
nými čísly 1—15 s barevným vyznačením jednotlivých tras a stanovením pořa-
dí důležitosti a rozsahem zimní údržby a rovněž slovní popis jednotlivých tras.

2. Příloha č.2 — seznam komunikací a úseků místních komunikací u nichž se
pro malý dopravní význam a s ohledem na ekonomické možnosti obce odstra-
ňování — zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti nezajišťuje.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Toto nařízení rady obce Dobrá nabývá účinnosti dnem 20. 11. 2005.

V Dobré dne 26. 10. 2005

Vladimír Bonk, Alice Tancerová,
starosta obce místostarosta obce

Barevná příloha je k nahlédnutí na úřední desce Obecního úřadu v Dobré ne-
bo v kanceláři č. 14.

Sportovní komise při OÚ Dobrá vyhlašuje

7. roãník Mikulá‰ského volejbalového turnaje
smí‰en˘ch amatérsk˘ch druÏstev

V sobotu 10. 12. 2005 v tělocvičnách ZŠ Dobrá
Startovné: 100 Kč na osobu (v ceně občerstvení)
Prezentace: od 7.30 hod. Začátek turnaje: 8.30 hod.

Přihlášky s 50% zálohou nejpozději do 2. 12. 2005 na adresu A. Tancerová,
Dobrá 556, info na tel. 606 633 006, 736 614 716 nebo mistostarosta@dobra.cz

Smíšené družstvo musí být tvořeno minimálně 2 ženami a 4 muži, v pětičlen-
ném družstvu musí být 2 ženy a 3 muži. Kapitán družstva starší 18 let. Omeze-
ný počet družstev — 12.

Nutná vhodná obuv do tělocvičen!



7

Obchvat Dobré získal titul Dopravní stavba roku 2005
V úterý 20. září udělilo Ministerstvo dopravy ČR titul Dopravní stavba roku

2005 rychlostní komunikaci R 48, úsek Frýdek–Místek—Dobrá. Pro akciovou
společnost ODS–Dopravní stavby Ostrava je to velmi pozitivní informace — fir-
ma totiž byla vedoucím členem Sdružení „Dobrá 2002“, které bylo dodavatelem
stavby (dalšími členy byly společnosti Skanska DS a ŽS Brno, investorem stav-
by Ředitelství silnic a dálnic ČR).

„Titul jsme získali za vynikající technické zvládnutí velkého rozsahu prací na
relativně krátkém úseku páteřové komunikace s velkým mezinárodním význa-
mem“, komentuje vítězství v prestižní soutěži ing. Ivo Skalický, obchodní ředi-
tel společnosti, který cenu převzal z rukou náměstka ministra dopravy ing. Te-
saříka a za přítomnosti předsedy vlády ing. Jiřího Paroubka. 

„Vše, co se kolem stavby obchvatu Dobrá odehrálo, nás přesvědčilo, abychom
do soutěže přihlásili právě tuto akci. Vždyť samotnému rozhodnutí o zahájení
předcházely petice občanů Dobré, kteří požadovali urychlení výstavby. Když
jsme pak v rámci sdružení vyhráli výběrové řízení, dělali jsme maximum pro
zkrácení termínu. A stavbu jsme skutečně odevzdali o 4 měsíce dříve i díky per-
fektní organizaci prací, za což patří dík především ing. Klimšovi, řediteli závodu
Frýdek–Místek, a jeho týmu. Ale důležité byly i další faktory — svého úkolu se
velmi dobře zhostil projektant, který stavbu citlivě začlenil do krajiny, povedlo
se i finále v podobě kvalitního živičného povrchu i špičkových úprav terénu.
Prostě, Dobrá má punc podařené stavby.“

A tak se Dobrá ocitla mezi 27 přihlášenými stavbami z celé ČR. Z nich bylo
nominováno 10 staveb, jen 3 pak byly vyhodnoceny… „Zmíněné ocenění má
pro nás hned dvojí význam,“ pokračuje Ing. Skalický. „Díky titulu Dopravní
stavba roku jsme získali skvělou referenci, která hraje významnou obchodní
a marketingovou roli. A zároveň si myslím, že takové ocenění zvyšuje sebevě-
domí našich lidí. Dostali další důkaz o tom, že jsou součástí firmy, na kterou od-
borná veřejnost pohlíží s uznáním a respektem.“
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ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE
V přírodě jsme doma
centrum environmentální (ekologické) výchovy při ZŠ Dobrá

S velkou radostí jsme na počátku října přivítali zprávu Moravskoslezského
kraje o získání finanční dotace ve výši 139.253 Kč na realizaci centra environ-
mentální výchovy při ZŠ Dobrá. 

Toto centrum bude poskytovat zázemí pro aktivity zaměřené na ekologickou
výchovu a bude vybaveno metodickými a výukovými materiály, knihami, výu-
kovými programy, videomikroskopem a dalšími zajímavými pomůckami. Sou-
částí je také finanční zajištění výjezdních výukových programů a ekologických
exkurzí pro naše žáky.

Centrum bude umístěno v prostorách multimediální učebny přírodopisu
a nového venkovního výcvikového areálu, který umožní těsnější sepětí žáků
s přírodou a ve kterém budou probíhat praktické činnosti.

Naše škola se stane regionálním centrem environmentální osvěty pořádáním
soutěží, malých ekologických konferencí a nabídne, v rámci spolupráce se spá-
dovými školami, možnost využívat environmentální pomůcky ZŠ Dobrá.

Pasování prvňáčků
2 listopadu 2005 proběhlo na naší škole tradiční „pasování

prvňáčků“. 37 dětí, které nastoupily 1. září do prvních tříd, při-
jala paní ředitelka Eva Nováková a zástupkyně Alena Stuchlíko-
vá do stavu žáků Základní školy v Dobré. 

Po dvou měsících školní docházky se tak děti se svými rodiči
a prarodiči zúčastnily slavnostního ceremoniálu pasování. Na
začátku museli žáčci svými písničkami a básničkami přesvědčit
paní ředitelku, že si zaslouží honosit se titulem „žák Základní školy v Dobré“. Je-
jich vystoupení bylo natolik strhující, že paní ředitelka ani na okamžik nezavá-
hala a všem dětem tento titul na dobu devíti let propůjčila. 

Slavnostní ceremoniál tak mohl být zakončen pasováním velikou tužkou pa-
ní ředitelky a poté převzetím pasovacího dekretu a sladkou odměnou.

Mgr. Radka Otipková

Vážení rodiče a všichni přátelé naší školy,

ráda bych vás pozvala na Den otevřených dve-
ří pořádaný u příležitosti 700. výročí založení ob-
ce Dobrá, který se uskuteční 3. prosince 2005
v Základní škole Dobrá.

Přijměte pozvání k procházce naší školou. A co
jsme pro vás připravili?

❀ od 9 hodin vám nabídneme příležitost pro-
hlédnout si veškeré prostory naší školy, její vybavení i estetickou úroveň

❀ můžete navštívit jednotlivé třídy a odborné učebny, ve kterých budou pro-
bíhat prezentace projektů školy



❀ můžete zhlédnout výstavu starých fotografií obce Dobrá 
❀ budete mít možnost občerstvit se ve školní kavárničce a ochutnat koláčky,

které pro vás připraví paní kuchařky
❀ celé dopoledne zakončí v 11 hodin Akademie k 700. výročí obce Dobrá

Těšíme se na vás. Mgr.Eva Nováková, ředitelka ZŠ Dobrá

TÉÎ ZAHRÁDKÁ¤I P¤ISPùLI K OSLAVÁM 700. LET DOBRÉ
Ve dnech 16.—19. září 2005 uspořádali již tradičně výstavu zahrádkářských

výpěstků v Hasičské zbrojnici. Tentokrát ji však připravovali mnohem důklad-
něji. Přizvali včelaře, navázali spolupráci s mateřskou školou a v důsledku le-
tošní malé úrody ovoce naklonili výstavu více ke květinám. Vazbou suchých i ži-
vých květin oživila výstavní stoly Anna Sumcová, za což jí základní organizace
ČZS Dobrá velmi děkuje. Strašák její výroby před vchodem do Hasičské zbroj-
nice lákal zejména děti. Ty pak přišly se svými rodiči. Děti z Mateřské školy
v Dobré nakreslily obrázky a vytvořily výrobky vztahující se k zahrádce a podzi-
mu a jejich paní učitelka Lidka Hrstková jimi vyzdobila nejen výstavní síň, ale
i ponurou přístupovou chodbu. Věnovala tomu hodiny svého volného času, za
což ji rovněž patří vřelý dík organizátorů. Velké pozornosti se těšil včelařský
koutek, který instaloval sám předseda ZO ČVS Dobrá Petr Vitula. Představil ná-
vštěvníkům svůj vlastnoručně vyrobený moderní včelín, nabídl výborný květo-
vý a lipový med. Jeho odborný výklad mnohé velmi zaujal. Děti z nošovické ško-
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ly, které v pondělí se svými učiteli navštívily výstavu, zase hojně kupovaly svíč-
ky z včelího vosku vytvarované do podoby zvířátek paní Dvorskou.

Výstavu navštívilo 270 lidí, kteří se mohli po její zhlédnutí občerstvit ve ved-
lejší místnosti domácími koláčky, zákusky, čajem či kávou. Vše připravili členo-
vé výboru ČZS Dobrá. Zákusky okusily i děti z mateřské školy, které přišly
v pondělí.

Je škoda, že nepřišly starší děti ze Základní školy v Dobré, aby své knižní vě-
domosti oživily na vystavených výpěstcích. Vždyť jejich paní učitelka vyrobila
pro zahrádkáře poutavé plakáty. 

Lze říci, že výstava se setkala se zájmem občanů a byla příznivě hodnocena.

V DOBRÉ P¤ED 80 LETY
Statistiky o obcích, především jejich obyvatelích a vybavení, nechaly vyhoto-

vovávat rakouské vlády především z důvodů vojenských už od 18. století. Zvyk
provádět a vykazovat statistiky se staly v dnešní době spíše zlozvykem, poněva-
dž máme pocit, že jsme na světě pro kolonky v seznamech. Ale taková statisti-
ka je také zajímavé čtení, zvláště, je-li z dávné minulosti. Posuďte sami:

Dobrá. (Úplný adresář Moravy a Slezska, Praha 1925).
Obyvatel 2021; Čechů 1986, Němců 5, Polák 1, cizinců 29 [myslí se asi židé ne-

bo cikáni].
Majetek obce: hostinec, chudobinec, hasičské skladiště, škola, stará školní

budova, pozemků 41 hektarů. Dluhy 13 364 Kč. Obecní přirážky 311 %. Dávky:
ze zábav 100 Kč, z masa 200 Kč, potravinová daň 4000 Kč, kartovné 100 Kč.

Starosta: Gabriel Březina, učitel; I. náměstek Alois Špok, domkař; II. námětek
Jan Nondek, profesor (ustanoven 7. října 1923); obecní tajemník Alois Pastor;
obecní strážník Ondřej Otipka.

Farní úřad: Josef Bárta, farář; Josef Nikel, kaplan; Václav Slíva, varhaník; kos-
telníci: Filip Gavlas, Jan Mališ.

Místní školní výbor: předseda Václav Slíva, nadučitel.
Obecná škola 5třídní (se 2 pobočkami): správce Václav Slíva; učitelé: Alois

Pastor, Rudolf Jež, Ferdinand Kusý, Gabriel Březina, Anna Slívová, Ludvík Vlček,
Ludmila Slívová (industriální učitelka = ruční práce); Marie Sušovská, školnice.

Pokračovací škola živnostenská: správce Václav Slíva.
Obvodní lékař: MUDr. Vítězslav Možíšek.
Porodní asistentky: Františka Niklová, Antonie Maročková.
Poštovní a telegrafní úřad „Dobrá u Frýdku“: správce František Zátopek,

poštmistr; listonoši: Josef Peterek, Karel Pavelek.
Dopravní úřad „Dobrá u Frýdku“: přednosta Alois Dreiseitl; staniční mist-

ři:Josef Fryščok, Josef Gleisner, Ludvík Kudlík; telegrafní zřízenci Josef Karásek,
Jiří Špot.

Četnická stanice: velitel Josef Fikáček; četníci: Josef Lux, Josef Brus, Bohumil
Harcuba, Jan Najzer.

Velkostatek: majitel a lesní správa (odkaz na Frýdek); nadhajný Josef Pollach.
Rolníci: František Boščík, Ludvík Boščík, Alois Brumovský, Josef Březina,

Ludvík Březina, fara, Karel Glembek, Jan Hlisnikovský, Filip Horák, Terezie Ho-
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ráková, Jan Jež, Josef Chýlek, Josef Kotajný, Jan Krus, Jindřich Lichtenstern, Jan
Matera, dr. Vítězslav Možíšek, Rudolf Mucha, Jan Nondek, Karel Pavelek, Valen-
tin Piskoř, Karel Pitřík, Jan Ryška, Karel Ryška, Antonín Ševčík, František Tesar-
čík, Martin Tesarčík, Josef Tvardek.

Spořitelní a záloženský spolek v Dobré z. s. s neob. r. Představenstvo: před-
seda Valentin Nohel, rolník z Nošovic, místopředseda Josef Chýlek, rolník; čle-
nové: Josef Mokryš, obchodník, Josef Tomeček, malíř (vesměs Dobrá), Robert
Rusina, rolník, Vyšní Lhoty; podp. 2 čl. představenstva; podíly po 50 Kč.

Továrna na apreturu: Lichtenstern’sche Appreturfabrik, Heinrich Lichten-
stern, majitel Jindřich Lichtenstern.

Cukrář: Lev Skuplík.
Drenážování: Ondřej Rusina
Hodinář: Karel Fojtík.
Holič: Jan Benda.
Hostince: Josef Cempírek, Alois Brumovský, František Jarolím (nájemce), Ka-

rel Matera (i řezník a výrobce lihovin), Robert Matera (i výrobce lihovin), Eva
Materová, Josef Škarabela.

Klempíř (i pokrývač střech) František Neděla.
Kolář: Antonín Zápalka.
Kováři: Jan Krkoška, František Poloch.
Krejčí a švadleny: František Charvát, Jan Jánský, Marta Střelcová, Josef Voj-

kovský, Martin Vojkovský.
Malíři a natěrači: František Chýlek, Josef Tomeček, Josef Žvák.
Obchod dobytkem: Arnold Deucht, Jan Gongol, František Mališ.
Obchod dřívím: Vítězslav Gongol.
Obchod koží: Leopold Hauswirth, Traurig Hirsch (i obchod kožešinami), Mo-

ric Wandstein.
Obchod krupařský: Františka Tkačová (i obchod pivem a vínem v uzavřených

lahvích).
Obchod mlékem a máslem: Anna Nováková.
Obchod lahvovým pivem i lihovinami: Marie Hranická.
Obchod senem, slámou a brambory: Adolf Luzar.
Obchod smíšeným zbožím: Jana Boháčová, Marie Hranická, František Kro-

ček (i výroba lihovin), Johann Kruss, Josef Mokryš (i prodejna piva a lihovin v
lahvích), Karel Pastor (i výčep lihovin), František Skarka (i prodej piva a lihovin
v uzavřených lahvích), Karel Špok (i prodejna školních knih a potřeb), Otilie
Theimerová.

Obchod střižným zbožím: Josef Dužík (podomní), Anna Gavlasová (podo-
mní), Anna Holková, Anna Nováková (i pleteným zbožím po domech), Vojtěch
Pastor, Hynek Špok (podomní).

Obuvníci: Karel Boščík, Ludvík Dužík, Klement Piskoř, Vítězslav Podešva, Jan
Špetík.

Pekaři: Alois Sklenář, Josef Theimer (i obchod smíšeným zbožím a výrobou li-
hovin studenou cestou).

Pokrývač střech lepenkou: František Vlček.
Povozníci: František Boščík starší, Ludvík Boščík, Josef Březina, Alois Bru-

movský, Ludvík Březina, František Gongol, Jan Hlisnikovský, Jan Chýlek, Jan
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Krus, Josef Mokryš, Karel Mokryš, Rudolf Mucha, Valentin Piskoř, Karel Pitřík,
Jan Ryška, Antonín Ševčík, Josef Tvardek.

Řezníci: Adolf Dostál, Karel Matera (i uzenářství), Ondřej Škola (i uzenářství).
Sedlář: Jan Březina.
Stolaři: Frant. Bolek, Jan Mališ, Josef Matýsek, Jan Tesarčík, Leopold Tesarčík.
Tkalci: Jan Chýlek a syn (o obchod bavlnou), Karel Chýlek, Chýlek–Špok.
Trafiky: Josef Cempírek, Jana Gojná, František Jarolím, Karel Matera, Karel

Pastor, Řehoř Zavojský.
Výroba lihovin za studena: Jana Gojná, Anna Jarolímová, Řehoř Závojský.
Zámečník strojní: Josef Klaner.
Spolky a organizace: Matice osvěty lidové, Sokol, Sbor dobrovolných hasičů,

Dělnická tělovýchovná jednota, Federace dělnická tělovýchovná jednota, Orel,
Haléřový spolek, Hospodářský spolek, Invalidé, Železniční zřízenci.

Strany: republikánská československého venkova, československá strana so-
ciálně demokratická, lidová, komunistická.

Statistika o Dobré zaslaná Okresnímu archivu ve Frýdku–Místku 23. června
1977 je už skromnější. Vyjmenovává se:

Mateřská škola, Základní devítiletá škola, jednotné zemědělské družstvo Bes-
kyd, knihovna, Drobné provozovny, sběrna prádla a obuvi komunálních služeb
Frýdek–Místek, Jednota – lidové spotřební družstvo, 3 provozovny pohostinství
(Na Špici, Obecník, Na rozcestí), jedna provozovna Beskydské hotely a restau-
race (U oráče), 3 obchody potravin (samoobsluhy v centru, u nádraží a ve Sta-

Obchod Karla Špoka (dnes prodejna Nondek & Mlčák) na pohlednici z doby kolem roku 1920.
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ré Dědině), drogerie Jednoty, Obchod s potřebami pro domácnost Jednoty, 3
prodejny masem a uzeninami Jednoty (v místech obchodů potravinami), mléč-
ná jídelna Jednoty, ovoce–zelenina Jednoty, textil Jednoty, obuv Jednoty, dále ki-
no, Severomoravské elektrárny – obvodová služebna Dobrá, dřevosklad Severo-
moravských státních lesů Frýdek–Místek, Sbor národní bezpečnosti, Tesko –
opravárenský podnik Frýdek–Místek – pracoviště Dobrá, pionýrská klubovna,
klubovna Svazu socialistické mládeže, zdravotní středisko (okresního ústavu
národního zdraví), Jednotné zemědělské družstvo Beskyd – jízdárna, pošta, Vý-
zkumný ústav hutnictví železa, Vodostav národní podnik Bílovec – středisko
Dobrá.

V Dobré jsou tyto složky Národní fronty: Český červený kříž, Český svaz po-
žární ochrany, Český svaz žen, Svaz československo-sovětského přátelství, Svaz
protifašistických bojovníků, Český svaz včelařů, Český rybářský svaz, Český
svaz zahrádkářů, Myslivecké sdružení Beskyd, Svaz socialistické mládeže, Tělo-
výchovná jednota Sokol Dobrá, Sdružení rodičů a přátel školy, Svazarm (Svaz
pro spolupráci s armádou), Osvětová beseda a Dohlížecí výbor Jednoty.

Politické strany: Komunistická strana Československa a Československá stra-
na lidová.

NEJSTAR·Í DOBERSKÁ P¤ÍJMENÍ
V minulém čísle byl dlouhý článek o našich příjmeních.Bylo v něm psáno,že na

počátku 17. století museli zřejmě z náboženských důvodů opustit obec potom-
ci původních obyvatel. Poznáme to podle toho, že se zachoval seznam usedlíků
ještě ze staré doby, přesněji z roku 1580, kdy byl sepsán pro frýdecké panství ur-
bář, seznam povinností vůči frýdecké vrchnosti. Podle něj bylo v Dobré tehdy
29 sedláků a jmenovali se takto: Jan Knoblošek, Jan Pixa, Macek Nedvěd, Janek
Pastor, Marek Kostelný, Jan Chalík, Petr Bayr, Jan Novák, Filip Hurný, Jiřík Pa-
velků, Jurek Lukšův, Mikuláš Marků, Michal Bair, Jan Šulkův, Matúš Mahdoň,
Jan Šulek, Jan Hajný, Blažek Marků, Jurek Bayr, Jura Bair, Vaněk Pilař, Jan Fry-
guw, Martin Hajný, Janek Nyklas, Jan Lichota, Macek (Milatin zeť), Petrova vdo-
va od pustiny, Vavřík, Matěj, který byl fojtem, Martin Bilský, Vaněk Pilský.

Z uvedeného je patrné, že až na výjimky (Šulek, Pastor, Vavřík), bylo osazen-
stvo Dobré někdy od „doby bělohorské“ téměř vyměněno. Poněvadž předsta-
vený obce fojt Matěj nemá příjmení a fojtství se od počátku uvádí jako výsad-
né, zdá se, že byl potomkem původních fojtů a tedy rodu prastarého, 300letého.

A aby bylo naše povídání o starých jménech úplné, z různých starých listin,
které se ale netýkají Dobré, nýbrž celého Těšínska, víme, že nejstarší jména na
Frýdecku byla: Mojžíšek (snad pro ty, jež přivedli lid ze Slezska do Pobeskydí),
Škuta, Sosna, Tluk, Kotula, Cygan, Tyl (probošt na Těšínsku již v roce 1286), Ku-
bis, Urban–Urbanec–Urbančík, Vlček, Laryš, Otík, Hrabec, Sviderek (matka Má-
nesova byla Sviderová a pocházela z Těšína), Václav, Sobek, Tomek, Sova. Uvádí
se mimo jiné v roce 1672 i Jiřík Bezruč, předek kováře Petra Bezruče, po němž
si dal básník Vladimír Vašek své umělecké jméno. (Šikmým písmem jsou zvý-
razněna jména šlechtických rodů.)

Články z minulosti Dobré připravuje kronikář Rostislav Vojkovský
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Masérské, rekondiãní, regeneraãní sluÏby a provoz solária
CYKLOBAR

739 51 Dobrá, č. p. 957, objednávky na tel. 603 539 723
Pondělí, středa 13.30—18.30 hod., úterý, četvrtek, pátek 7.30—14.30 hod.

Udělejte něco pro své zdraví v nadcházejícím podzimu a v zi-
mě! SOLÁRIUM — sluneční světlo je jediným přirozeným zdro-
jem vitaminu D3, který odpovídá za správný vývoj kostí. Není
jasné, jaké množství slunce potřebujete pro produkování odpo-
vídajícího vitamínu D3, ale je jisté, že to závisí na místě působe-
ní, na ročním období, na typu pokožky a na věku. Na podzim
a v zimě, kdy jsou dny krátké a kdy je obvyklý nedostatek slu-

nečního svitu, trpí mnoho lidí únavou či depresí. Účinnou zbraní i prevencí je
vystavení se silnému světlu. Navštivte solárium, ve kterém se spolu s odborně
proškoleným personálem domluvíte na vhodné délce a intenzitě expozice, kte-
rá je vhodná pro váš typ pleti.Lidé, kteří navštěvují solária v tomto období, po-
ciťují více energie, jsou soustředěnější a produktivnější. Navštivte solárium
a předejděte skleslosti, únavě a depresi! Slunce na přání — provoz solária ER-
GOLINE Super Turbo Power 44/4 v Cyklobaru v Dobré! MASÁŽ — má vynikají-
cí rehabilitační účinky, je jednou z nejpříjemnějších forem uvolnění. Potřebují
ji nejen lidé trpící stresem, únavou a vyčerpáním, lidé žijící v napětí a nedo-
statku radosti ze života, ale i lidé s bolestmi kostí, kloubů a svalů, lidé se sníže-
nou pohyblivostí, obézní aj. 

Masáž zasahuje nejhlubší nitro bytosti: uvolní svaly, vyladí svalové napětí,
zlepší krevní oběh a povzbudí mízní oběh, protáhne pojivové tkáně kloubů. 

Masáž zbaví strachu a úzkosti, vyvolá pocit klidu, radosti a sebedůvěry, uvol-
ní energii zadržovanou vlivem stresu a přílišného fyzického i psychického vy-
pětí. 

Umožní uvědomit si tělo jako celek, zjemní výraz tváře i zlepší držení těla. Tě-
lu i duši uleví i jediná masáž, ale při pravidelných masážích (jednou za týden až
tři neděle) zpozorujete trvalé zlepšení nálady a fyzické kondice, prostě příliv
energie a chuti do života. Nový trend v péči o zdraví (a krásu) — RUČNÍ LYM-
FATICKÁ MASÁŽ! Jde o zvláštní typ masáže mízního systému podporující tok
lymfy. Pomocí speciálních hmatů odborně školené masérky se zprůchodňují
mízní cévy. Organismus takto regeneruje, ale změny jsou na těle po několika
kúrách lymfatických masáží patrné i na pohled. Pomáhá odstraňovat celulitidu,
zeštíhluje a zmenšuje obvod stehen a nohou a modeluje postavu. Navíc pre-
ventivně působí proti vzniku křečových žil a prokrvuje a omlazuje pokožku.
KOUPEL — ideální pro klasickou masáž je předcházející koupel, případně kou-
pel s podvodní masáží. Vodní koupel stimuluje krevní oběh, působí protizánět-
livě a uklidňuje emoce. Působí jako první pomoc na vyčerpání, únavu, špatnou
náladu a často i bolest. Příjemné prostředí lázně vám na přání znásobíme i re-
laxační hudbou či voňavými krystalky.Po vodních procedurách je vhodné si od-
počinout a relaxovat v suchém zábalu.

Dále kromě klasických a lymfatických masáží nabízí ještě hydromasáže, baň-
kování a biolampu. 

Těšíme se na vaši návštěvu! Více informací na www.cyklobar.cz 
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NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

Restaurace CYKLOBAR
739 51 Dobrá, č. p. 957, tel. 777 240 639

Pondělí—pátek 11.00—23.00 hod., sobota, neděle
10.00—23.00 hod.

Le Beaujolais Nouveau est arrivé!

Zvyk uvádět slavnostně na trh mladé letošní víno ve dnech kolem 17. listopa-
du pochází z Francie, z oblasti Beaujolais a rozšiřuje se v restauracích po celém
světě již několik let. Také Vy máte možnost letos nové beaujolais ochutnat a to
v restauraci Cyklobaru a nejen ve sváteční den 17. listopadu 2005!

Zastavte se u nás! Více na: www.beaujolais.com

Zveme vás na zahájení výstavy fotografií BESKYDY — TAJEMNÁ KRAJINA
známého místního fotografa Miroslava Lyska (člena fotoklubu Art Collegium
— Frýdek–Místek), rodáka z Horních Domaslavic.

Slavnostní zahájení za přítomnosti autora se uskuteční v pátek 16. 12. 2005
v 17 hod. v prostorách Cyklobaru. Výstava, která již byla instalována v roce
2001 v Národním domě ve Frýdku–Místku, v roce 2005 pak v Televizním klubu
a v Galerii na schodišti Domova mládeže v Ostravě a ve foyeru Nové scény Vlast
ve Frýdku–Místku, bude k prohlédnutí v Cyklobaru do konce ledna 2006.

O dobrou náladu se v průběhu večera také postará sousedský country a folk
kvartet Víťa + Zdeněk + Zdeňka + Kája.

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY DĚTSKÉHO STŘEDISKA DOBRÁ
MUDr. Iva Kučerová oznamuje, že v pátek 18. 11. 2005 ordinuje od 9.30 do

12.00 hodin.

HLEDÁME DÁRCE KRVE
akce Nemocnice ve Frýdku–Místku, p. o,

která probíhá od 1. 10. 2005 a bude trvat do 20. 12. 2005. Nemocnice trpí nedo-
statkem krve a proto se rozhodli podpořit návštěvnost hematologicko–trans-
fúzního oddělení a zájem dárců krve touto akcí.

Každý dárce dostává dárek a občerstvení zdarma a navíc od 1. 10. do 20. 12.
2005 budou všichni dárci zařazení do soutěže o hodnotné ceny, např. 50 l sou-
dek piva Radegast, tenisovou raketu Head, 101 dílný skládací kufr s nářadím,
příklepovou vrtačkou a AKU vrtací šroubovák, posilovače těla, dárkové před-
měty Toyota a Radegast a další dárky. Více na www.nemfm.cz 

HLEDÁM ke koupi rodinný dům.
Cena do 2,5 mil. Kč. — Tel. č. 605 125 613. 



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 15. 12. 2005.

Dana Harendarčíková, úvěrový a finanční poradce.
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

identifikační číslo 99815321
Mobil: 724 070 197 nebo 558 651 193 po 20. hodině

Email: danaharenda@quick.cz
Kancelář v Hnojníku ve firmě Pumpa–servis Karel Jalůvka,

naproti obchodního střediska
Provoz pondělí — čtvrtek 8.00 — 12.00 hodin

Kancelář ve Frýdku, dole nad prodejnou Autocont u kruhového objezdu
Provoz středa 14.00—17.00 hodin

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

Zakázkové krejčovství SOBKOVÁ Alena, 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.

Josef Hořínek, tel.č. 724 148 072
Nabízí stolařskou a truhlářskou práci. ZN. Spolehlivě a kvalitně.

Vánoční krůty chlazené
Příjem objednávek a bližší informace:

paní Hadaščoková na telefonu 558 641 780, 604 382 505.
Cena 63 Kč/kg.

Krůty se budou prodávat v pátek 25. 11. 2005 v Dobré
na parkovišti u kostela ve 14.00 hodin.


