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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte mi, abych Vám jménem všech 
zaměstnanců Obecního úřadu v  Dobré 
srdečně popřál všechno nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí a radosti v novém roce 2019. 

V pondělí 17. prosince minulého roku 
proběhlo 1. jednání zastupitelstva obce, na 
kterém jsme projednali a schválili Obecně 
závaznou vyhlášku obce Dobrá č. 1/2018, 
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů, která 
zachovává poplatek ve výši 440 korun na oso-
bu a také osvobození seniorů nad 80 let a dětí 
do 10 let. Děti od 11 do 15 let mají poloviční 
sazbu. Zastupitelstvo dále schválilo rozpočet 
obce Dobrá na rok 2019 s příjmy a výdaji ve 
výši 61 678 000 korun a plán investičních akcí 
pro tento rok. Všechny materiály si můžete 
prohlédnout na našem webu: www.dobra.cz. 
Také jsme rozhodli o poskytnutí dotací někte-
rým spolkům, působícím v Dobré a schválili 
jsme Obecně závaznou vyhlášku obce Dobrá 
č. 2/2018, o nočním klidu a regulaci hlučných 
činností. V diskusi se občané hlavně zajímali 
o  informace, od kdy je zrušen poplatek za 
použití dálničního obchvatu naší obce, což 
je platné od 1. ledna 2019. Jsme opravdu 
rádi, že k tomuto kroku ministerstvo dopravy 
konečně přistoupilo a očekáváme, že se sníží 
celkový průjezd automobilů naší obcí. Další 
velké téma je parkování aut v ulicích. Jedná 
se hlavně o ulice, které jsou úzké, a  lidé si 
stěžují, že se nedá projet a  jedná se hlavně 
o průjezd vozidel integrovaného systému, tj. 
sanitky a hasičů. Více k tomuto tématu uvá-
díme v samostatném článku v tomto vydání 
Doberských listů.

V neděli 2. prosince jsme již podruhé 
mohli společně oslavit slavnostní Rozsvíce-
ní vánočního stromu u kostela sv. Jiří. Děti 
mohly vánoční strom ozdobit vlastnoručně 
vyrobenými ozdobami, kterých bylo docela 
dost a byly moc krásné. Všem dětem samo-
zřejmě děkujeme. Děkujeme také moderá-
torům, všem vystupujícím, organizátorům 
a hlavně všem účastníkům, kteří přišli na 
tuto akci pořádanou kulturní komisí.

V pátek 14. prosince se uskutečnil tra-
diční Vánoční jarmark a Den otevřených 
dveří Základní školy. V průběhu této akce 
jsme měli možnost nejen si nakoupit nej-
různější vánoční ozdoby, ale i  zhlédnout 
úžasné dětské vystoupení. Moc děkujeme 
všem žákům, učitelům i  organizátorům, 
kteří nám připravili nádherné odpoledne. 

Ještě před vánočními svátky jsme, jako 
každý rok, s  panem místostarostou a  zá-
stupci Komise pro rodinu a občanské zále-
žitosti navštívili naše seniory v domovech 
a penzionech, kde jsme jim předali dárkové 
balíčky. Všichni z nich měli opravdu radost 
a také máme vyřídit poděkování a pozdravy 
všem v Dobré.

Tradičně začátkem roku se koná nej-
větší charitativní sbírka v  naší republice 
a  doufám, že i  u Vás doma zazvonili tří-
královí koledníci. Asi Vám zpívali koledy 
a  popisovali dveře symbolickým nápisem 
K+M+B+2019. Současně jste měli možnost 
přispět finančním příspěvkem do zapečetě-
ných pokladniček, abyste pomohli těm, kdo 
to nejvíce potřebují. Děkuji srdečně nejen 
koledníkům, ale také všem Vám – dárcům, 
kteří jste přispěli na Tříkrálovou sbírku.       

 Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Obchvat Dobré bez poplatku!
Vážení spoluobčané, je mou milou povinností informovat vás o přelomové události v životě 

nás všech. Z výše uvedeného nadpisu článku je zřejmé, že po dlouhých měsících opakovaného 
zasílání žádostí na adresu Ministerstva dopravy České republiky jsme byli se svými připomínkami 
vyslyšeni a „dobrá věc“ se podařila – obchvat obce Dobrá již není zpoplatněn.

Zpráva z tisku:
Ministerstvo dopravy vyhovělo připomínkám 

a navrhuje v nové vyhlášce bezplatné užívání tří 
úseků dálnic v celkové délce 13 kilometrů. Nově 
by od příštího roku mohli řidiči využívat zdarma 
úsek D11 Sedlice – Kukleny (exity 84 – 90), 
úsek D35 Sedlice – Opatovice nad Labem (exity 
126 – 129) a úsek D48 Frýdek-Místek – Dobrá 
(exity 50 – 54). Bez poplatku už je 199 kilome-
trů dálnic, které většinou tvoří obchvaty měst 
nebo jimi prochází silnice I. třídy. 

Bylo by velmi sobecké a nefér, kdybychom 
si – jako vedení obce – přivlastnili veškeré 
zásluhy na této změně. Upřímné poděkování 
náleží panu Ing.  Ervínu Kožusznikovi, který 
neváhal a jal se komunikovat s odpovědnými 
pracovníky Ministerstva životního prostředí 
ČR, poukazoval na navýšení počtu projíždějí-
cích aut a zhoršování kvality života v naší obci. 
Spolu s ním aktivně působila ve společném 
úsilí také paní Vojtěška Gavlasová.

Oběma patří velký dík. Ukázali svou aktivi-
tou, že se může vyplatit společné úsilí tande-
mu obec/občan, naznačili ostatním, že cesta 
k cíli může být založena na zajímavém spojení 
občanů a  instituce, a  cíle může být zdárně 
dosaženo. 

Zpráva z tisku (pokračování):
Ministerstvo životního prostředí pak ve své 

zásadní připomínce požadovalo vyjmout část 
dálnice D48 v  úseku Frýdek-Místek-Dobrá. 
„Důvodem uvedeného požadavku je zhoršená 
kvalita ovzduší v obci Dobrá, která je způsobena 
intenzivní automobilovou dopravou realizovanou 
na komunikaci II/648 (vedoucí středem města), 
neboť jízdou po II/648 se řidiči vyhýbají place-
nému úseku dálnice D48,“ uvedlo ministerstvo.

Aby byly informace úplné, chtěl bych vás 
informovat o připravovaném jednání s vede-
ním HMMC a  dalšími společnostmi sídlícími 
v  nošovické průmyslové zóně. Zaměstnanci 
těchto společností používají k přepravě svý-
mi automobily právě „naši“ cestu, proto ona 
„intenzivní automobilová doprava“ zmíněná 
v připomínce Ministerstva životního prostředí 
ČR. Budeme rádi, najdeme-li v rámci jednání 
společnou řeč a také snahu přesvědčit řidiče/
pracovníky o tom, aby používali k cestě do/z 
práce právě obchvat obce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o čerstvou 
novinku v životě občanů našeho mikroregionu, 
pokusíme se vhodně cílenou reklamou působit 
na všechny řidiče, pro něž by užití obchvatu 
znamenalo ušetření času a větší pohodu při ces-
tování do Frýdku-Místku nebo z města domů.

Milan Stypka
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Poděkování předsedům a členům výborů 
a komisí za práci v období let 2014 – 2018

Každé čtyři roky si občané volí svou novou 
samosprávu. Formují se nová zastupitelstva, 
začíná pracovat i rada obce, postupně si své 
aktivity předávají také výbory a komise.

Vzhledem k tomu, že závěr minulého roku byl 
již tradičně zasvěcen době předvánoční a vá-
noční, dostává se na řadu poděkování všem 
občanům, kteří se podíleli na chodu naší obce 
v uplynulém čtyři roky trvajícím období a kteří 
byli aktivní, ať už ve výborech či v komisích.

Finanční výbor pracoval pod vedením paní 
Ing. Drahomíry Gongolové, kontrolní výbor 
vedl pan Jiří Kaňok. 

V čele jednotlivých komisí stáli Ing. Chýlek, 
později p. Libor Mlčák (investiční), Ing. Jan 
Marenčák (kulturní), Ing. Jan Gryžboň (spor-
tovní), paní Marie Žižková (Komise pro rodinu 
a občanské záležitosti) a Mgr. Vítězslav Pantlík 
(životní prostředí).

Každá komise si dokázala poradit jednak s pro-
blematikou, která se týkala jejího zaměření, 
jednak s organizací mnoha desítek zajímavých 
společenských, kulturních i sportovních aktivit 
určených pro všechny generace našich občanů. 
Velmi pozitivní se ukázala schopnost předsedů 
několika komisí domluvit se na termínu po- 
 
 

řádání akcí (akcí bývá v roce cca 50!) a také 
spojení sil při organizaci větších, náročnějších 
akcí pro veřejnost (Den dětí, Oslavy konce 
druhé světové války a jiné).

Všem předsedům i  členům moc děkujeme za 
jejich odpovědný a obětavý přístup a aktivitu, 
bez obojího nelze akce pro širokou veřejnost 
vymýšlet, připravovat a organizovat.

A jsme velmi rádi, že i v novém období (2018–
2022) budou výbory i komise pracovat v plném 
složení, zájem o to „být při tom, co se v obci 
děje“ je překvapivý. Nové komise mají (ně-
které) i nového předsedu, aktuálně připravují 
zásobník akcí na rok 2019. 

Máte-li zájem dozvědět se více informací 
o vedení a složení výborů a komisí v novém 
volebním období, přejděte na webové stránky 
obce, klikněte na „Obec Dobrá“, najděte odkaz 
„Výbory zastupitelstva“ nebo „Komise rady“ 
a seznamte se.

Ještě jednou děkujeme všem předsedům i čle-
nům výborů a  komisí, kteří ukončili svou 
činnost po podzimních komunálních volbách, 
a těm novým přejeme klid na práci, mnoho za-
jímavých nápadů a chuť držet vysokou úroveň 
zábavy i poučení v naší milé obci.

Milan Stypka
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I. Místní poplatek ze psů
Poplatek ze psů  – sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého 
                                                       dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 % sazby. 
     Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Poplatek je možno uhradit od ledna do konce března daného roku.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1341 + čp.

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2019

II. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440,- Kč. 
                Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % sazby.

Osvobozeni od poplatku jsou:  - děti do věku 10 let včetně
    - občané obce Dobrá starší 80 let včetně.
 Poplatek je možno uhradit od ledna do konce září daného roku.
Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č. 17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800, VS: 1337 + čp.
- do poznámky uvádějte za koho odpady platíte – vypište osoby – nestačí napsat rodina 
Čápová – platba nebude přiřazena do doby, než doložíte, za koho konkrétně byla 
provedena (zaplatíte-li převodem, známka na popelnici Vám bude zaslána domů)  

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2019

Informace k místním poplatkům pro rok 2019

POZOR DŮLEŽITÁ ZMĚNA oproti minulým letům u poplatku za odpady

Od 1. 1. 2018 musejí poplatníci, kteří mají nárok na osvobození či úlevu od poplatku za odpady 
a budou chtít tento nárok uplatnit, napsat žádost o poskytnutí osvobození či úlevy, a ne jen tuto 
skutečnost doložit, jak tomu bylo doposud. Pokud takto neučiní do 15 dnů ode dne, kdy nárok 
na toto osvobození či úlevu vznikl, pak tento nárok na toto osvobození či úlevu zaniká.

Kdo nepodává písemnou žádost
1. zákonní zástupci dětí do věku 10 let včetně (úplné osvobození od poplatku)
2.  zákonní zástupci dětí od 11–15 let včetně (úleva 50 % z poplatku)
3.  občané obce Dobrá starší 80 let včetně (úplné osvobození od poplatku) 
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4.  vlastník stavby určené k individuální rekreaci nebo vlastník rodinného domu, ve kterém není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to v případě, že vlastník nebo alespoň jeden 
ze spoluvlastníků má v obci trvalý pobyt. (úplné osvobození od poplatku)  

Kdo musí podat písemnou žádost do 15 dnů
1.  studenti, kteří studují a  jsou ubytováni mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 měsíců v  roce,  

maximálně do věku 26 let.
2.  všichni ostatní, kteří spadají do skupin v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2017 článek 6. Osvobo-

zení a úlevy (vyjímaje těch, kteří jsou uvedeni v předchozím odstavci tohoto textu – Kdo nepodá-
vá písemnou žádost)

Žádost o poskytnutí osvobození či úlevy si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Dobrá, kance-
lář č. 17, kde Vám budou i zodpovězeny dotazy, jak si úlevu, či osvobození vyřídit, a hlavně kdy, 
což je nejdůležitější.

Informujte se s dostatečným předstihem, ať o svou možnost úlevy, či osvobození od poplatku 
za odpady nepřijdete.

III. Místní poplatek ze vstupného 

Poplatek za vstupného  – sazba poplatku činí 20 % z vybraného vstupného na:  
                                                                             kulturní akci, sportovní akci, prodejní nebo reklamní akci.

                                                                       – úlevu ve výši 50 % se poskytují organizacím a místním         
                                                                          politickým stranám, které mají sídlo, nebo působí  
                                                                          v obci Dobrá.

Osvobozeni od poplatku jsou:  - děti do věku 10 let včetně
    - občané obce Dobrá starší 80 let včetně.

Poplatník (fyzická nebo právnická osoba), který akci pořádá, je povinen nejpozději 5 dnů 
před konáním akce ohlásit (vyplnit formulář) správci poplatku (Jana Kolářová, dveře č. 17) 
druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného (dle OZV Obec Dobrá č.5/2014).

POPLATEK  JE  SPLATNÝ  DO 15 DNŮ  ode dne skončení akce

IV. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 

Poplatek za užívání veřejného prostranství
 – se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových 
prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro 
umístění staveních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných 
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství 
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 
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Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2019 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 6. 2., 6. 3., 3. 4. 2018  v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost 
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2019
4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2019 – příspěvky v tyto 
termíny je možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.

Poplatník místního poplatku (fyzická nebo právnická osoba), která užívá veřejné prostranství 
způsobem výše uvedeným a není vlastníkem tohoto pozemku. V případě vzniku platební povin-
nosti v důsledku realizace stavebních prací je poplatníkem vždy investor.

Poplatek se platí od prvého dne užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání 
skončilo.

Výši tohoto poplatku určuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2014, čl. 12.

Místa veřejného prostranství jsou uvedená v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Obecně zá-
vazné vyhlášky č.5/2014.  

Z činnosti Komise 
pro rodinu a občanské záležitosti

Komise pro rodinu a  občanské záleži-
tosti při Radě obce Dobrá v novém složení 
uspořádala ve dnech 23. 11. a 24. 11. 2018 
ve víceúčelovém sále ZŠ Dobrá Burzu hraček 
a sportovního vybavení. 18 prodávajících na-
bídlo hračky, lyže, brusle i kola. 45 kupujících 
si odneslo 124 kusů nabízeného zboží. Děku-
jeme také za hračky, které byly věnovány pro 
dobročinné účely. 

26. 11. 2018 proběhlo Kreativní tvoření, 
fotografie byly uveřejněny v prosincovém čísle 
Doberských listů. Dohromady i s dětmi bylo 
65 účastníků, kteří zaplnili celý sál.  Domů si 
odnesli adventní věnce a ozdobné truhlíky. 
Děkujeme panu Klimkovi za zajištění chvojí 
 

a paní Figurové za předvedení a pomoc při 
aranžování truhlíků.

V předvánočním období doprovodily naše 
členky pana starostu a místostarostu na ná-
vštěvách u občanů Dobré, kteří jsou umístěni 
v různých sociálních zařízeních.

V letošním roce připravujeme znovu Jarní 
burzu dětského oblečení, která se bude konat 
15. - 16. března 2019. Podrobné informace 
zveřejníme v únorovém čísle Doberských listů. 
Zájemci o prodej na burze se mohou registro-
vat od 1. 2. 2019 na mailu komiseprorodinu@
post.cz. Na tento mail nám můžete kdykoli 
napsat námět, připomínku nebo upozornit na 
spoluobčana, který potřebuje pomoc.

Za komisi Radka Zitová



- 12 -

Přednášky  
– „Co má znát každý zahrádkář“

Komise pro rodinu a občanské záležitosti při RO Dobrá společně s ZO Českého zahrádkář-
ského svazu Vás zve na druhý ročník cyklus přednášek 
„Co má znát každý zahrádkář “, který se uskuteční:
20. 2. 2019 přednáška na téma „Zvýšené záhony“ a jejich výhody.
Místo konání: sál hasičské zbrojnice v Dobré v 16,00 hod.
20. 3. 2019 přednáška na téma „Příprava zahrady na sázení“.
Přednášející bude odborný instruktor předseda a ZO ČZS pan Jež Čestmír, který svůj odbor-
ný výklad doplní o videoprojekci. Přijďte se dozvědět zajímavé věci a pozvěte i své známé. 
Srdečně Vás zve Komise pro rodinu a občanské záležitosti a ZO ČZS Dobrá.

Dějepisná soutěž Český lev
V souvislosti s oslavami 100. výročí vzniku 

naší republiky jsme ve škole uspořádali premi-
érový ročník nové dějepisné soutěže pro žáky 
8. ročníku Český lev. Cílem soutěže není ani tak 
soupeřit ve znalostech, ale hravou a zábavnou 
formou s využitím moderních komunikačních 

technologií uvádět soutěžící do krásného a bo-
hatého světa českých dějin. 

V úterý 18. prosince se tak sešlo 15 žáků 
8. tříd ve školní sborovně, aby řešili zajíma-
vé úkoly zaměřené na více než tisíc let české 
historie. A protože se jednalo o samé zapálené 

milovníky dějin, všichni se vypo-
řádali se zadanou prací na jednič-
ku. Nejlepší řešitelé dostali knižní 
odměny, absolutní vítězkou se sta-
la žákyně 8. C Adéla Svobodová, 
která si hrdě odnesla keramickou 
trofej s podobou českého heral-
dického lva. Vítězce blahopřejeme 
a těšíme se, že se soutěž Český lev 
stane pravidelným obohacením 
školního roku.  Jan Lörinc

Základní škola informuje…

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17-18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.

Mladí historikové si odnesli také pěkné diplomy a sladkou odměnu.
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7. ročník turnaje v dodgeballu
14. a 21. prosince se konal mezi žáky vel-

mi oblíbený 7. ročník turnaje v dodgeballu. 
Tato hra je speciální druh vybíjené, ve které 
stojí proti sobě dvě družstva se šesti hráči 
a vzájemně se snaží vybíjet. V této hře není 
nejdůležitější střelba jako u klasické vybíjené, 
ale důležitější je chytání míče.

 O  turnaj byl ze strany žáků obrovský 
zájem, a proto byl rozdělen do dvou soutěž-
ních dnů. 14. prosince proti sobě nastoupilo 
7 družstev 5. – 7. ročníku. Z vítězství se ra-
dovali kluci ze 7. B, kteří ve finále porazili 
dívčí družstvo ze stejné třídy. 21. prosince 
pak proběhl turnaj pro hráče z  8. – 9. roční-

ku. Z pěti přihlášených družstev si nakonec 
vítězství odnesli hráči z 9. A. 

Obou turnajů se zúčastnilo 12 třídních 
kolektivů a přes 70 hráčů a hráček. Vítězové 
byli odměněni sladkostmi. Ve starší kategorii 
se ještě bojovalo o nejlepší týmové kostýmy. 
Zvítězilo opět družstvo z 9. A ve složení Da-
vid Stříž, Šimon Sikora, Alexej Cicoň, Jan 
Tvardek a Barbora Funioková.

Děkuji všem hráčům za účast na turna-
jích, za předvedené výkony a skvělé sportovní 
chování. Klubu rodičů pak za bohatý sponzo-
ring. Sportu zdar a vybíjené zvláště.

Jiří Šmahlík

Dodgeball se těší mezi žáky velké oblibě.



- 14 -

Vánoční jarmark
Letošní vánoční jarmark se od loňských 

let mírně lišil svým programem. Protože jsme 
si začátkem školního roku připomínali 110. 
výročí školy, kdy se všichni návštěvníci mohli 
podívat do školy a celou si ji prohlédnout, 
rozhodli jsme se, že letos uspořádáme vánoč-
ní jarmark trochu skromněji a našim milým 
hostům zpřístupníme pouze některé prostory 
školy. I tak se otevřené dveře do školy téměř 
nezavřely a prodejní stánky našich žáků si 
prošly stovky návštěvníků. Atmosféra byla 
opět neopakovatelná a všem – malým prodej-
cům i hostům – zářily na tvářích ryzí úsměvy. 

Třešničkou na dortu krásného páteční-
ho odpoledne byl vánoční koncert bývalých 
i současných žáků naší školy, kteří pod tak-
tovkou paní učitelky Andrey Hovjacké sklidili 
zasloužený potlesk a obdiv publika. Poděko-
vání patří nejen žákům a jejich učitelům, kte-
ří s velkým nasazením připravovali vánoční 
zboží na své stánky, ale hlavně rodičům, kteří 
pro šťastný úsměv dětí obětovali volný čas 
i finance, aby se i letošní jarmark tak krásně 
vyvedl. Ještě jednou děkujeme a  těšíme se 
zase napřesrok. 

Jan Lörinc

Vánoční jarmark navštívil i Medvídek Pú.Děti si v roli jarmarečních prodejců velice libovaly.

Diváci s velkým nadšením tleskali skvělým hudebním číslům.
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Zimní čtení v atriu
Bylo krásně bílo, vládla předvánoční atmo-

sféra a třídy 1. stupně opět čekal zajímavý pro-
gram ve školním atriu. Ve středu 19. prosince 
se žáci postupně sešli po jednotlivých třídách 
u ohně v atriu, kde si vyslechli krásnou pohád-
ku Vánoční obdarovávání, kterou jim přečetly 
zimní víly Aneta Cichá a Magdaléna Vičarová 
z 8. ročníku. Děti se v pohádce dozvídaly o kr-
mení lesní zvěře a ptáčků, měly také možnost 

nasypat ptačí zob do krmítka. Některé třídy 
se pak prošly s nadílkou i ke krmelci do lesa.

Po celou dobu čtení se děti zahřívaly čajem 
a pochutnávaly si na upečené buchtě. Velké po-
děkování patří všem, kteří se na této vydařené 
akci podíleli, zejména paním kuchařkám, pa-
ním učitelkám Michaele Kuboňové a Radaně 
Nohlové a panu učiteli Nohlovi. 

Markéta Turoňová

Zimní čtení v atriu je oblíbenou předvánoční akcí pro děti 1. stupně.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Tak nám začal nový rok 2019. Jak se zpívá v jedné známé písni „Čas běží jako bláznivý…“ 

Snad jen těm našim nejmenším se zdál být pomalý, když se již nemohly dočkat dárečků, které 
se objeví pod stromečkem. Ale vánoční svátky jsou za námi, nastaly opět všední dny, kdy děti 
chodí do školky, rodiče musí zase do práce, zkrátka každodenní rutina…

Nu což, připomeňme si tedy ještě ve vzpomínkách to předvánoční období tak, jak jej 
prožívaly děti naší školky.

Mateřská škola informuje…
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V NAŠÍ ŠKOLCE

Mikuláš s Čertem a s Andělem navštívili 
v úterý 4. prosince naši školku. Svou cestu 
začali ve třídě Motýlci, která se nachází 
v budově školní družiny.  Pak už je čekala 
budova naší školky, kde museli postupně 
navštívit dalších pět tříd, tedy docela zápřah 
i pro Čerta…

A tak Mikuláš, Čert i  Anděl postupně 
navštívili třídu malých Koťátek, předško-
láků z Delfínků, Včeliček, Sluníček a svou 
pouť zakončili ve třídě Broučků. Občas se 
v některé třídě objevily u dětí slzičky, když 

uviděly Čerta, ale ten byl natolik roztomilý 
a veselý, že i ty nejplačtivější děti postupně 
roztávaly a začaly se na něj usmívat.

Nakonec byly všechny děti odměněny 
balíčkem plným ovoce a dobrot, které si však 
děti musely zasloužit společným zpěvem 
písniček či přednášením básniček o Miku-
lášovi, Čertovi a Andílkovi.
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ČESKÉ VÁNOCE A ZVYKY

V polovině prosince měly děti možnost připomenout si příběh o narození Ježíška, zazpí-
vat si známé vánoční koledy a také si na vlastní kůži vyzkoušet tradiční vánoční zvyky počí-
naje rozkrojením jablíček, házením střevícem či pozorováním lodiček z ořechů se svíčkou.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ VE TŘÍDÁCH 

Většina tříd naší školky pozvala na pondělí 17. prosince všechny 
rodiče na Vánoční posezení ve svých třídách, třída Sluníček měla své 
posezení již 13. prosince.

A co si pro ně děti spolu s paní učitelkami tentokrát připravily? Ně-
které třídy rodičům znovu zahrály svou pohádku k 50. výročí postavení 
naší školky, v další třídě děti rodičům zazpívaly známé vánoční písně 
a koledy, děti zatančily tanečky na vánoční melodie. V jiných třídách 
se třeba tvořily vánoční svícny, někde se vyráběli andílci z kusu dřeva.

Všichni společně pak ochutnávali vánoční cukroví, které napekly 
a donesly maminky, děti také ochutnaly cukrovíčko, které společně 
napekly a nazdobily společně s paní učitelkami. 

V měsíci lednu čeká na přihlášené děti lyžování na Bílé, všechny děti se mohou těšit na 
Zimní muzikohrátky. Mgr. D. Dvořáčková



- 18 -

JAKÁ VÝROČÍ SI LETOS PŘIPOMENEME
1899. (120 let.) Založen Odbor Matice osvěty lidové s knihovnou —

počátek veřejné knihovny. 
1919. (100 let.) V zimě byla přetvořena „politická organizace dělnická“

v sociálně demokratickou stranu. V Dobré byla (znovu)založena tělocvičná
jednota Sokol.

1929. (80 let.) Katastrofální zima roku 1928—1929. Lidé vůbec nevycházeli
z domovů a do místností vodili i zvířata z chlévů, aby neumrzla. Největší mráz byl v neděli 3. a ve
středu 13. února, dlouhodobě pak pod –25 °C. Příhody z této zimy se tradují v rodinách dodnes.

1939. (70 let.) Jeden z nejsmutnějších dnů našeho národa a státu — úterý 14. března 1939.
V 17.30 překročily motorizované jednotky nacistického Německa protektorátní hranice u Příbora
a po 18. hodině dorazily do Místku, který začaly vojensky obsazovat. Večer téhož dne Dobrou
obsadilo říšskoněmecké vojsko. — Prvního září vypukla druhá světová válka.

1959. (60 let.) Na hranici s Novými Dvory se začala těžit rašelina. K nádraží byl vybudován
dlážděný chodník. Započala stavba nové (železné) lávky přes řeku (dřevěnou vzala velká voda).
Fotbalové hřiště Sparty Dobrá  je upravováno a rozšiřováno.

1969. (50 let.) Do trvalého provozu byla uvedena přehrada na Morávce a k uskladnění zrní
vyrostlo v Bašce silo. V listopadu loňského roku se sedm vesnických klubů mladých na Frýdecku–
–Místecku sdružilo v nový, nepolitický Svaz mládeže českomoravského venkova — Juvena (JUnáci
VENkovA). Započala stavba obecního vodovodu (dokončena 1973). Započalo bourání farských
hospodářských budov. Zasypány jsou kověry — protipožární nádrže. 

1979. (40 let.) Renovována a rozšířena je prodejna potravin ve středu obce (nyní Hruška). Na
okraji obce je budováno vedení vysokého napětí; od rozvodny v Nošovicích byla letošního roku
vybudována další trasa.

1989. (30 let.) Byla ukočena skládka domovního odpadu u řeky. Rekonstruována je budova
veřejné bezpečnosti–policie. Plocha bývalého hřbitova se proměňuje v park. Cibulovitá střecha
našeho kostela je pokryta novým plechem. Je otevřen dům s pečovatelskou službou a 27. října
Integrovaný dům služeb IDS. Před Vánocemi je v Dobré založeno Občanské fórum.

1999. (20 let.) Je upraven chodník u městského hřbitova na Nových Dvorech a zřízeno při
něm parkoviště aut. Byla vyasfaltována část cyklotrasy z Dobré do města a označena žlutými
tabulkami. Byl vydlážděn chodník pro pěší od zdravotního střediska k autobusové zastávce. Byl
sloučen nošovický pivovar Radegast s Prazdrojem — jeho majitelem je jihoafrická pivovárenská
společnost. Událostí roku je největší zatmění Slunce v tomto století ve středu 11. srpna (u nás
v Česku jen asi 95procentní), takže se o ničem jiném nepsalo a i od nás z Dobré odjížděli někteří
spatřit úplné zatmění do Rakouska a Maďarska. Od poloviny října byl zprovozněn a veřejnosti dán
do užívání velkoobchod Interspar ve Frýdku. Před Vánocemi odjížděl z nádraží v Dobré obří smrk
(dovezený k nám z Morávky) do Říma, kde spolu s dalšími dvaceti smrčky vyzdobil jako »vánoční
strom« Svatopeterské náměstí ve Vatikáně.

2009. (10 let.) Na více místech jsou umístěny tabule s turisticko–vlastivědnými informacemi.
Na okraji školního hřiště bylo vystavěno a zprovozněno dětské hřiště. Upraveno je okolí kostela
— byla odstraněna zídka mezi kostelem a farou. Klub seniorů uspořádal výstavu věcí denní
potřeby, jak se zachovaly v domácnostech a na půdách chalup. V Dobré je obnovena tradice Dne
dětí. Obci byla předána nadstavba školního sálu v podstřeší nad jídelnou školy. Od 3. října jsou
v obci měřiče rychlosti jízdy automobilů. Dálnice D1 už vede od listopadu z Ostravy až do Prahy. 

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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Dne 16. 12. se celý náš první oddíl sešel 
v 17:00 hodin v sálu hasičárny, kde proběhla 
naše skautská besídka.

Aby to byly pro děti ty pravé Vánoce, tak 
jako doma nesmělo chybět vánoční cukroví, 
koledy a samozřejmě taky dárečky.

Program, který probíhal po celou dobu be-
sídky, si pro děti připravila skupinka Papouš-
ků. Začal hrou, kdy se děti rozdělily na dva 
týmy. Tým holek a tým kluků. Oba dva týmy

hrály hru, kde museli běhat kolem židlí 
při poslouchání vánočních koled, a když se 
hudba zastavila, každý si musel sednout na 
své místo.

Dále naše besídka pokračovala scénkou 
skupinky nejmladších holčiček, kdy nám 
všem pěkně zatančily, ale i zazpívaly. Scén-
ku si také připravili vedoucí, kde vystupoval 
mořský vládce Karel, který celý den se válel. 

Všem se tyto scénky líbily a také jsme se po-
bavili. Všichni z nás se také dozvěděli, jak 
se Vánoce slaví v jiných zemích, např., že ne 
všude nosí dárečky Ježíšek, ale někde i San-
ta Claus. Zahráli jsme si i hru, kdy zástupci 
skupinek poznávali druh vánočního cukroví, 
při kterých nebyli všichni až tak úspěšní, ale 

Skautská besídka 1. oddílu Le Paso



- 20 -

i přesto se snažili. Po celém tomto programu přišel čas na dárečky, které nám všem přinesl 
Ježíšek. 

Všechny děti byly nadšené a měly radost z toho, kolik jim toho Ježíšek nadělil. Když si 
děti rozbalily své dárečky, společně jsme se rozloučili a děti šly s radostí domů, kde čekaly na 
Štědrý den, který stráví se svou rodinou. Věřím, že každý z Vás prožil tuto krásnou dobu se 
svou rodinou v klidu a pohodě a přejeme Vám všem hodně štěstí a zdraví do nového roku 2019.

Valentina Budínská - Skautské Středisko Doberčata

Dne 21. prosince jsme se s dětmi sešli 
v sále hasičárny, kde jsme následně s dětmi 
prožili vánoční atmosféru.

Aby to byly ty pravé Vánoce, tak se nesmě-
lo zapomenout na dárečky, zvyky, ale taky na 
zpívání koled.

Na družinkové schůzce si děti vylosova-
ly lísteček, na kterém bylo napsáno jméno 
kamaráda, pro kterého měly koupit dáreček 
a poté se to v určitý čas rozdalo.

Také děti měly za úkol vysvětlit různé tra-
dice, které se na Vánoce dělají.

Přišlo zpívání koled a musím říct, že děti 
se vžily do vánoční atmosféry a společně s ky-
tarou si tak zazpívaly.

Když se schylovalo ke konci, vydali jsme 
se s dětmi ke kříži do parku, kde jsme si spo-
lečně zazpívali koledu a popřáli si k pěkným 
prožitým vánočním svátkům.

Když jsme se vraceli zpátky do hasičárny 
a otevřeli dveře přímo do sálu, všechny děti 
údivem ztichly, kolik dárku jim Ježíšek nadělil.

Děti se s radostí rozloučily a s dárečky se 
vrátily zpátky do svých teplých domovů. 

Michal Bojko

Vánoční besídka 2. oddílu
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Série se po prvním turnaji ve Frenštá-
tě přestěhovala na půdu Partyje z Ostravy. 
V  našem týmu se po delší pauze objevili 
jak JOSEF SVOBODA, tak i VITĚZSLAV 
FOLTÝN, kteří v prvním turnaji této série 
nezasáhli. Naše sestava byla celkem počet-
ná, nechyběli v ní DALIBOR HÁJEK, PETR 
HADAŠČOK, KAMILA ŽVAKOVÁ, LIBOR 
HOUDA, ADAM KURÁŇ, ani nejlepší hráč 
současnosti JIRKA DOHNAL. Jediným 
hráčem, který chyběl v našem družstvu, byl  
JOSEF STUDENIČ. Na tento turnaj se cel-
kem sjelo 43 hráčů a  hráček z  Moravsko-
slezského kraje. Turnaj probíhal ve výborné 
atmosféře plné přátelství a pohody a takhle 
by to před vánočními svátky mělo vypadat. 
Turnaj se nakonec nejlépe vyvedl Ondřeji 
Orságovi ze Vsetína Jokers a hned za ním, 
se stejným počtem bodů jen horším skóre, 
se umístil David Kováč z  domácí Partyje 
Ostravy. Bronzovou medaili a už několikátý 
cenný kov si nakonec odvezl náš hráč PETR 
HADAŠČOK, který v sedmi zápasech prohrál 
pouze jednou a zaslouženě končí třetí. Do 
první desítky se ještě od nás vešli JIRKA DO-
HNAL (5.), DALIBOR HÁJEK (6.) a LIBOR 
HOUDA (7.), který nakonec neobhájil pr-
venství z Frenštátu pod Radhoštěm. JOSEF 
SVOBODA obsadil 11. příčku a VÍTĚZSLAV 
FOLTÝN 17. místo. Jediná naše žena KAM-
ČA ŽVAKOVÁ zahrála taky pěkný šprtec 
a skončila hned za Víťou na 18. pozici. Sou-
těž družstev jsme s přehledem vyhráli o pět 
bodů před Partyjou z Ostravy a třetí skončili 

hráči Vsetína Jokers. Série bude pokračovat 
3. turnajem ve Vsetíně, datum však ještě není 
stanoven. Všem našim hráčům děkuji za re-
prezentaci a výkony. Přeji za celý náš klub 
BHC Dobrá šťastné a veselé prožití vánočních 
svátků a krásný nový rok, ať všichni vykro-
čí tou správnou nohou do toho roku 2019. 
Děkujeme všem a hlavně naší obci vedené 
Ing. JIŘÍM CARBOLEM a Mgr. MILANEM 
STYPKOU, kteří nás už 8 let podporují v tom-
to sportu. Bez nich by šprtec těžko v obci 
fungoval a my si toho velmi vážíme, protože 
chceme mít úspěch a vozit do naší vesnice 
cenné poháry a medaile.

Celkové pořadí turnaje:
1. ONDŘEJ ORSÁG (VSETÍN JOKERS)
2. DAVID KOVÁČ (ŠPRTEC PARTYJA 
 OSTRAVA)
3. PETR HADAŠČOK (BHC DOBRÁ)

Šprtec tour 2018 - 2019
2. turnaj Ostrava 8. 12. 2018

Turnaj v Ostravě zvládnul nejlépe 
z našich PETR HADAŠČOK
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Celkové pořadí družstev:

1. BHC DOBRÁ 61  bodů
2. PARTYJA OSTRAVA 56  bodů
3. VSETÍN JOKERS 55  bodů
4. TJ SOKOL BOHUMÍN  39  bodů

Josef Svoboda (BHC Dobrá)

Závody ve Frenštátě pod Radhoštěm: Vlevo Markéta Šokalová s Boa Vistou, vpravo Marie Míčková s Portofínem.

V loňském roce jsme si vytýčili několik 
cílů, které jsme se snažili splnit. Jako každým 
rokem, tak i loni, bylo jedním z hlavních cílů 
vyslat naše členy na závody, aby si vyzkoušeli 
závodní atmosféru a získali tak nové zkuše-
nosti nejen jako jezdci, ale také například při 
přepravě koní na závody. Celkem se závodů 
zúčastnilo 5 jezdkyň a 5 koní. Dvě ze závodnic 
si tuto zkušenost vyzkoušely poprvé, a také 
jeden koník byl na závodech poprvé v životě. 

Dalším důležitým cílem, který se podařilo 
splnit, byla rekonstrukce klubovny. Zvětšil se 
tak prostor, který mohou naši členové vyu-
žívat a celkově se tak zlepšily podmínky pro 

naše členy. V nové klubovně jsme tak mohli 
připravit vánoční posezení, kde jsme naše 
členy obdarovali malými dárky. S touto re-
konstrukcí souvisela také úprava bývalé šat-
ny, kterou se bohužel nepodařilo v loňském 
roce dokončit, ale předpokládáme, že i tento 
cíl brzo splníme. 

Neméně důležitým cílem, bylo založení 
pony klubu Beruška pro menší děti, a to od 
7 do 11 let. Pony klub se podařilo založit sice 
až v posledním čtvrtletí loňského roku, ale 
již nyní má 8 členů převážně ve věku od 7 do 
9 let. Novým členem pony klubu je také poník 
Pepíno, který se svou výškou 95 cm vyhovuje 

Ohlédnutí za rokem 2018 
v Jezdeckém klubu Moravian Dobrá
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těm nejmenším členům, a velice rychle si ho 
děti oblíbily.

Stejně jako předchozí rok jsme pro naše 
členy uspořádali dvě akce, a to oddílové zá-
vody a  Hubertovu jízdu. Oddílové závody 
se letos velice vydařily. Podařilo se nám vy-
tvořit opravdovou závodní atmosféru, takže 
nás několik našich svěřenců mile překvapilo, 
když jejich výkony výrazně předčily výkony 
v tréninku. Pro méně zkušené byly připra-
veny jízdy zručnosti a židličková, zkušenější 
si mohli navíc zajet parkur, a to až do výšky 
80 cm. První místa byla ohodnocena kromě 
stužky a dárkem také pohárem, což dodalo 
závodům oficiálnější ráz. Závodníky přišli 
povzbudit jejich rodiče, na kterých bylo vidět, 
že závody prožívají spolu s jezdci. 

Také druhý ročník Hubertovy jízdy se vy-
dařil. Celkem se jí zúčastnilo 11 koní a jezd-
ců, kteří se vydali na téměř tříhodinovou 
terénní jízdu, která byla zakončena cvalovou 
částí s přírodními skoky. Pro méně zkuše-
né jezdce byla připravena jízda zručnosti. 
Stejně jak při prvním ročníku, nechyběl při 
zahájení trubač a na konci posezení s výbor-
ným gulášem.

V loňském roce jsme také v našem areálu 
přivítali dvě milé návštěvy, kdy nás navštívily 
děti z místní školky. Děti se tak mohly dozvě-
dět něco málo ze života koní, a také se mohly 
povozit na velmi hodné kobylce Rouzí.

Rok 2018 je za námi. Co se nám nepoda-
řilo splnit loni, pokusíme se splnit tento rok 
a plány jsou velké, takže co bychom si přáli 
v roce 2019? Kromě splnění námi vytýčených 
cílů si nejvíce přejeme, aby se nám vyhýbala 
zranění jak u jezdců, tak u koní. To je to nejdů-
ležitější. Našim členům pak přejeme úspěchy 
nejen v jezdeckém sportu, ale také v osobním 
životě. Také vám všem přejeme v novém roce 
jen to nejlepší, a pokud by vás zaujal jezdec-
ký sport, rádi vás uvítáme v našem areálu za 
zdravotním střediskem.

Za JK Moravian Dobrá,  
Ing. Lenka Klimková, Ph.D. 

Oddílové závody: Zuzana Kajzarová a Viki      

Hubertova jízda

Nový čtyřnohý člen pony klubu poník Pepíno
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Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava 
Tel.: 596 651 302

Ve čtvrtek 31. ledna skončí lhůta pro 
podání přiznání k dani z nemovitých věcí 
na rok 2019 a také možnost přihlásit se 
k placení této daně na rok 2019 prostřed-
nictvím soustředěné inkasní platby obyva-
telstva (SIPO).

Povinnost podat přiznání se týká přede-
vším nových vlastníků pozemků, zdanitel-
ných staveb, bytových a nebytových jednotek 
(včetně majitelů bytových jednotek převede-
ných v roce 2018 z družstevního do osobního 
vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí 
všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vy-
brané inženýrské stavby), bytové a nebytové 
jednotky, které se nachází na území Morav-
skoslezského kraje. Rozhodný je stav vlast-
nictví k nemovité věci k 1. 1. 2019.

Pozornost těmto řádkům by měli věno-
vat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 
2018 všechny nemovitosti nebo část svých 
nemovitostí umístěných v  Moravskoslez-
ském kraji prodali, darovali nebo je jiným 
způsobem převedli na nové vlastníky. Také 
bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž 
zákon ukládá povinnost komunikovat s fi-
nančním úřadem, a to buď formou podání 
daňového přiznání (pokud jsou ke dni  1. 1. 
2019 vlastníky nemovitých věcí v  obvodu 
územní  působnosti Finančního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj) nebo formou písem-
ného oznámení, že v roce 2018 přestali být 

vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 
2019 nejsou vlastníky žádné nemovité věci 
ani poplatníky daně za nemovité věci v ob-
vodu územní působnosti FÚ pro Moravsko-
slezský kraj. 

Důvodem pro podání daňového přiznání 
je i provedená digitalizace katastrálních úze-
mí, která proběhla v roce 2018. Tímto úko-
nem ve většině případů dochází ke změně po-
platníka u parcel pronajatých zemědělským 
subjektům, dále ke změně číslování parcel 
a ke změně výměry parcel. 

Pokud vlastník nemovité věci, která se 
nachází v Moravskoslezském kraji, podával 
přiznání k dani z nemovitých věcí Finanční-
mu úřadu pro Moravskoslezský kraj v  uply-
nulých letech a  nezměnily se skutečnosti 
rozhodné pro výpočet daně, daňové přizná-
ní znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke 
změně stanovené ceny půdy nebo výši míst-
ního koeficientu není sama o sobě důvodem 
pro podání daňového přiznání. 

Vlastník nemovité věci umístěné na 
území Moravskoslezského kraje, který tuto 
nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani 
z nemovitých věcí podaného v uplynulých 
letech, má povinnost podat daňové přiznání 
zejména, pokud realizoval přístavbu, nástav-
bu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále 
pak v případech, kdy došlo ke změně výměry 
jeho pozemků nebo ke změně druhu pozem-
ku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou 
pro všechny nemovitosti na území obce stano-
vit jeden místní koeficient ve výši 2 až 5. Tímto 
koeficientem se pak násobí daň poplatníka 
za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných 
staveb nebo jednotek, případně jejich souhrny 

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
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(s určitými výjimkami). Pro rok 2019 využilo 
možnosti stanovit místní koeficient 46 obcí 
v Moravskoslezském kraji. 

Celkem 33 obcí kraje stanovilo místní ko-
eficient ve výši dvě, 5 obcí stanovilo místní 
koeficient ve výši tři (Nošovice, Malenovice, 
Ostravice, Dětmarovice, Mořkov), 2 obce sta-
novily místní koeficient ve výši čtyři (Oprech-
tice ve Slezsku, Paskov) a 6 obcí stanovilo 
místní koeficient v maximální výši pět (Pal-
kovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré Hamry, 
Stonava).   

Podrobné informace o místních koefici-
entech stanovených obcemi v Moravskoslez-
ském kraji naleznete v příloze této tiskové 
zprávy a  na všech územních pracovištích 
Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

V případě nejasností či pochybností 
ohledně správné výše daně z  nemovitých 
věcí doporučuje finanční úřad seznámit se 
podrobněji se všemi informacemi a novin-
kami na  internetových stránkách  www.fi-
nancnisprava.cz.

Finanční úřad doporučuje využít k  vy-
plnění i k podání daňového přiznání elek-
tronickou aplikaci na adrese www.daneelek-
tronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani 
z nemovitých věcí na rok 2019 vyplnit auto-
matizovaně s nápovědami, kontrolami, au-
tomatickými součty a také jej lze vytisknout. 

Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt 
či jeho zástupce) zpřístupněnou datovou 
schránku nebo má-li zákonnou povinnost 
mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je 
povinen daňové přiznání podat datovou 
zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné 
správcem daně, tj. prostřednictvím aplikace 
Elektronická podání na  www.daneelektro-
nicky.cz. Dílčí přiznání k dani z nemovitých 
věcí se však podává pouze v listinné podobě.

Pro občany, kteří nemají zpřístupněnou 
datovou schránku a dávají přednost ručnímu 
vyplnění přiznání, jsou na všech územních 
pracovištích Finančního úřadu pro Morav-
skoslezský kraj připraveny tiskopisy daňo-
vého přiznání a Pokyny k vyplnění přiznání 
k dani z nemovitých věcí.  Všechny tiskopisy 
a  informace však lze rychle získat také bez 
osobní návštěvy úřadů na internetových 
stránkách www.financnisprava.cz.  

Daň z  nemovitých věcí na rok 2019 je 
splatná do 31. května. I letos občané v prů-
běhu května obdrží do svých poštovních 
schránek tzv. „daňovou složenku“ s  údaji 
potřebnými pro  zaplacení daně z  nemovi-
tých věcí. Složenku do schránky neobdrží 
občané, kteří se již v minulosti přihlásili k pla-
cení daně z nemovitých věcí prostřednictvím 
SIPO nebo se k placení daně z nemovitých 
věcí prostřednictvím SIPO přihlásí do konce 
ledna tohoto roku. 

Více informací k dani z nemovitých věcí 
a k placení daně z nemovitých věcí prostřed-
nictvím SIPO najdete na www.financnispra-
va.cz/sipo.

Informace pro placení daně e-mailem
Od loňského roku mají občané, kteří 

se dosud nepřihlásili k  placení daně z  ne-
movitých věcí prostřednictvím  SIPO, další 
možnost, jak získat informace nutné k pla-
cení daně z nemovitých věcí, a to zasláním 
e-mailem.  

Na základě žádosti, která byla v minu-
losti podána občanem, který je poplatní-
kem daně z nemovitých věcí nebo na zá-
kladě žádosti, která bude občanem podána 
finančnímu úřadu nejpozději do 15. března 
tohoto roku, bude občanovi doručen místo 
složenky e-mail s informacemi potřebnými 
pro placení daně z nemovitých věcí.
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Informace doručené e-mailem obsahují 
také QR kód, pomocí kterého lze daň z ne-
movitých věcí ihned zaplatit přes internetové 
bankovnictví nebo pomocí mobilních plateb-
ních aplikací. Tímto způsobem placení se na 
minimum snižuje riziko vzniku chyby v psa-
ní při ručním zadávání platebního příkazu, 
a tím se snižuje riziko nesprávně provedené 
platby.  

Pokud občan požádá o tuto službu, nebu-
de mu již do poštovní schránky doručována 
daňová složenka. Více informací k aktivování 
služby včetně tiskopisu žádosti je zveřejně-
no na internetových stránkách www.financ-
nisprava.cz.

V Ostravě dne 7. 1. 2019
Ing. Petra Homolová

tisková mluvčí finančního úřadu

Vážení odběratelé,

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
z důvodu zvýšení bezpečnosti omezují příjem peněz v hotovosti 
za vodné a stočné v zákaznických centrech a obchodních místech.

Od 1. ledna 2019 je možné využít následující způsoby platby:

Převodem na účet (elektronické bankovnictví)
Vkladem hotovosti do banky
Inkasem
Platební kartou v zákaznickém centru
Poštovní složenkou

V zákaznických centrech a obchodních místech nebudou platby za vodné a stočné v hotovosti přijímány, 
zaplatit zde bude možné pouze platební kartou.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel

Výměna poškozené-
ho vodoměru se může 
odběratelům prodra-
žit. Buďme odpovědní!

Ostrava 6. 12. 2018 – Před zimou a v je-
jím průběhu je kromě pečlivého zazimová-
ní zahrady a domu nutné se zaměřit také 
na to, jak zajistit před mrazem domovní 
vodoměr, aby nedošlo k  jeho poškození. 
Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme se 
nepříjemným situacím, které mohou mít 
kromě našeho pohodlí nepříjemný dopad 
také na naši peněženku.

Kroky, které je nutné podniknout, do 
značné míry závisí na tom, kde je daný vodo-
měr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný 
ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat 
její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo 
k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního 
prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr nachá-
zejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je potře-
ba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je 
možné například polystyren nebo minerální 

izolační vatu – ne ale skelnou,“ vysvětluje 
vedoucí oddělení vodovodů společnosti Sm-
VaK Ostrava Roman Bouda. 

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, 
chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je žá-
doucí zabránit vystavení vnitřní instalace 
a vodoměru účinkům mrazu například vnější 
tepelnou izolací. Je nezbytné prověřit, jestli 
nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodomě-
ru například sklepním oknem. Teplota v da-
ném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat 
nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvo-
dů je vhodné obalit izolačním materiálem. 
 
„K poškození vodoměru může dojít také v pří-
padě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní in-
stalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou 
teplotou – například horkovzdušnou pistolí 
nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zá-
sah většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane 
nefunkční a  je nutné ho vyměnit. Poškození 
plastových částí vodoměru vysokou teplotou 
je zjistitelné po jeho demontáži,“ popisuje 
Bouda.

Zabezpečme vodoměry před zamrznutím!
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Všechny vyjmenované případy poškoze-
ní vodoměru mají negativní finanční dopad 
na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava ná-
sledně vyžadují náhradu škody spočívající ve 
výměně poškozeného zařízení. Odběratelé 
totiž odpovídají za jeho zabezpečení. Škodná 
částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny 
daného typu vodoměru a času potřebného 
pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba 
o 2 000 korun.

Před zamrznutím je nutné chránit také 
vodovodní přípojku. Základním faktorem je 
to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná 
hloubka, kdy se doporučuje jako minimální 
krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plo-

chách až 150 centimetrů. Kritickým místem 
jsou zde místa venkovních uzavíracích ar-
matur, místa se sníženým krytím (například 
přechody vodních toků) nebo souběhy s po-
trubím dešťových kanalizací.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz  
www.smvak.cz

 

 

 

Nabídka pronájmu bytového prostoru 1+1 v Dobré č.p. 480 
(bývalý objekt Policie ČR) 

Nabízíme bytový prostor o velikosti  1+1 o celkové ploše 32,24m2. Bytové prostory jsou 
vybavené kuchyňskou linkou včetně spotřebičů, WC, sprchou a zrcadlovou skříňkou. 

 

 

 

 

 

  

Veškeré informace  na tel. č. 730893048 

Veškeré informace poskytneme od 6 - 14,30 hod na tel. č. 730893048. 

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent finančního odboru,
  místní poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu
558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   
558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční  
  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy
736 614 720  majetku a investic
---------------
739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu
---------------
558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
pondělí   8.00 – 12.00 hodin
středa 14.00 – 17.00 hodin
pátek 14.00 – 17.00 hodin
sobota   8.00 – 12.00 hodin

739 630 870 Markéta Hlawiczková, správce sběrného dvora
733 745 008 Pavel Peterek, dovoz a odvoz kontejneru na biologický odpad

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace Ministerstvem kultury ČR č.E 12337. Výtisk zdarma.

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 4. 2. 2019 do 12.00 hodin.



Volejbalový turnaj 

Hudebně zábavný pořad 

Doberský slepenec

Rozsvěcování vánočního stromu

BHC



Vánoční jarmark

DOBERSKÉDOBERSKÉ
OBEC DOBRÁ
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www.dobra.cz

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2018

INFORMACE K MÍSTNÍM POPLATKŮM

OBCHVAT DOBRÉ BEZ POPLATKŮ


