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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 25. června proběhlo 10. jed-
nání zastupitelstva naší obce, které mělo 
na programu schválení závěrečného účtu 
za loňský rok, rozpočtová opatření a mimo 
jiné i schválení realizace jedné třídy pro 
24 dětí mateřské školy v budově ZŠ Dobrá. 
K realizaci této investiční akce jsme přistou-
pili proto, že se k zápisu přihlásilo mnohem 
více dětí, než je současná kapacita mateřské 
školy. Pokud by v budoucnu došlo k tomu, 
že naopak počty dětí poklesnou, mohou být 
tyto prostory využívány školou nebo pro 
jiné komerční účely, například k pronájmu. 
Zastupitelé dále rozhodli o pořízení nového 
územního plánu pro obec Dobrá, kdy nám 
tato povinnost vyplývá z novely stavební-
ho zákona. V diskusi se občané dotazovali 
na nejrůznější obecní problémy, mezi které 
patří například řešení likvidace černých 
skládek, udržování pořádku na autobuso-
vých zastávkách, možnost odvozu odpadu 
do sběrného dvora „Slezská“ ve Frýdku-
Místku (v bývalém areálu stavebnin BETA) 
nebo využití kontejneru na biologické 
odpady.

V neděli 8. července vyrazila skoro čtyři-
cítka našich občanů navštívit 40. ročník 
folklorních slavností v Ochodnici. Klima-
tizovaný autobus je přivezl do rozpálené 
slovenské vesnice, kdy stupnice teploměru 
ukazovala skoro 32 stupňů ve stínu. Naštěstí

bylo k dispozici dostatek nápojů i jiného ob-
čerstvení, a tak jsme mohli strávit příjemné 
odpoledne se slovenskými a polskými lido-
vými zpěváky a tanečníky. Nedělní slavnosti 
předcházela v sobotu soutěž čtyřčlenných 
týmů ve vaření halušek, ve které soutěžili 
i starostové a místostarostové obou obcí. 
Vítězství v soutěži sice nakonec vybojo-
vali místní senioři, ale ani my jsme se za 
naše halušky, ochucené domácími škvarky, 
nemuseli stydět. Návrat do vlasti v podve-
černích hodinách byl také úspěšný a tak 
nám nezbývá, než se těšit na pokračování 
partnerské spolupráce na VELKÉ DOBER-
SKÉ 2012 v sobotu 25. srpna. 

A nakonec tradiční informace o ukonče-
ní školního roku na naší „základce“, které 
je vždy doprovázeno rozloučením s žáky 
devátých ročníků a přijetím nejlepších žáků 
na obecním úřadě. I letos jsme společně 
s místostarostou a vedením školy obdivovali 
pečlivě připravený program, ve kterém žáci 
vzpomínají na zážitky uplynulých devíti let, 
a připravují se na novou etapu života, kdy se 
z nich stanou studenti a studentky středních 
a učňovských škol. Další den nás v obřadní 
síni obecního úřadu navštívili nejlepší žáci 
ze všech tříd naší školy, kterým jsme pře-
dali drobné dárky a popřáli všem krásné 
prázdniny.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Krádeží přibývá, buďme obezřetní!

Třídění odpadu = peníze zpět obci

Vážení spoluobčané, titulek článku vy-
povídá o současném životě nejen v naší 
obci. Krádeží opravdu přibývá a dějí se i za
bílého dne. Naše zákony nejsou zdaleka 
jednoznačné a z médií víte, že se příliš nevy-
plácí bránit svůj majetek nasazením zdraví 
nebo dokonce života. Nechci Vás zrazovat 
od tohoto jednání, ale ani jej doporučovat, 
spíše bych Vás chtěl upozornit, abyste svůj 
majetek zabezpečili takovým způsobem, 

Přiznám se, že jsem na chvíli váhal, jak tento text uvést. Zda zvolit formu pochvaly nebo 
se pokusit o ještě intenzivnější tlak na všechny občany, aby separovali domovní odpad.

A obě možnosti jsou správné a dají se jednoduše propojit. Slova chvály jsou určena všem 
Vám, kteří neváháte a již naučeným způsobem dojdete nebo dojedete k jednomu z jedena-
dvaceti stanovišť nádob pro separovaný sběr a vhodíte obsah pytle nebo tašky do jednotli-
vých barevných kontejnerů. Tříděním přispíváte obci i sobě samým. Obec je pak ohodno-
cena fi nanční částkou, která se vrací do rozpočtu. Čím je třídění přesnější a nádoby jsou 
naplněnější, tím více peněz obec obdrží. Za rok 2011 nám společnost EKOKOM vrátila 
do systému separovaného sběru díky třídění 474.370,50 Kč. 

Některé nádoby jsou naplňovány ze sta procent, jiné do osmdesáti procent. Celý systém 
je po mnoho let sledován, vyhodnocován, stanoviště jsou doplňována o další nádoby. Naše 
obec je v porovnání s ostatními obcemi kraje v té vyšší kategorii úspěšnosti. Daří se nám 
v oblasti separace plastů a skla, méně úspěšní jsme v třídění papíru.

Úvodem jsem zmínil zvýšení tlaku na Vás, kteří jste dosud nenašli cestu k nejbližšímu 
stanovišti s barevnými nádobami. Zkuste to někdy udělat. Bude to poprvé a zdaleka ne na-
posledy. Možná Vás překvapí i nepořádek na některých stanovištích (zejména po víkendech 
a v letním období), ale tato místo nejsou „nafukovací“, proto se někdy stane, že nádoby jsou 
přeplněné. V tom případě musíme počkat na pondělí, kdy naši zaměstnanci místa objíždějí 
a nepořádek uklízejí. A mají s tím opravdu přetěžkou práci. Přestože jsou nádoby barevné 
a občan dobře ví, kam jaký odpad vhodit, žádná barva dosud neplatí pro zbytky gaučů, spo-
ráků, ledniček… jedni lidé to „vyseparují“ a druzí to za ně uklidí. Těm prvním patří varování 
a upozornění na možnost odvozu do sběrného dvora na Slezské ve Frýdku-Místku. Zde po 
předložení občanského průkazu mohou zdarma nepotřebné věci odložit. Ti druzí si zaslouží 
velkou pochvalu.

Závěrem mi dovolte jedno souvětí. Separujme odpad i nadále, ale zůstaňme při tom 
lidmi. Děkuji.

aby si zloděj(i) rozmyslel(i), zda se o krádež 
vůbec pokusit. Rovněž bych Vás rád požá-
dal, abyste si všímali podezřelých individuí 
a poté neváhali vytočit 112 nebo 558641333 
a vše nahlásit Policii České republiky. Právě 
tímto telefonátem můžete zabránit spáchání
trestného činu. Buďme  -  prosím  -  všichni
nadmíru bdělí a zamykejme vchody do 
domů, garáží, přístaveb, zahrad. Nedejme 
lapkům šanci!
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Sběr trávy a malých větví
- premiéra v naší obci

Exkurze do Hyundaie
- pro stálý zájem další termín:
čtvrtek 30. srpna 2012 - odjezd ve 12,40 od budovy OÚ Dobrá

V minulých dnech byl umístěn za budo-
vu obecního úřadu velký zelený kontejner 
určený ke sběru biologického odpadu (trá-
va, větvičky apod.). Každá nová věc s sebou 
nese problémy. Ani tato akce se bez nich 
neobešla. Mnozí občané, kteří chtěli využít 
možnosti zbavit se posečené trávy, bezradně 
stáli před zařízením a nevěděli si rady. Tak 
tedy – po konzultaci s pracovníky Frýdecké 
skládky a.s.  -  nádoba má otevírací dveře ve 
své užší části. Tyto se dají otevřít a obsah kár 
či koleček navézt a ponechat uvnitř. Naši 
pracovníci si umístění příště zkontrolují, 
stejně jako funkčnost dveří. 

Vzhledem k tomu, že zájem o návštěvu automobilky Hyundai je trvalý, rozhodli jsme se 
požádat vedení závodu o další možnost exkurze. Zároveň se omlouváme všem těm, kteří 
neuspěli v rámci červencového zájezdu. Těch volných míst bylo opravdu jen několik a sami 
jistě víte, že do autobusu se vejde jen 45 lidí a počet jedné skupiny účastníků exkurze je ome-
zen padesáti místy. Máte-li zájem  účastnit se srpnové exkurze, volejte – prosím – na číslo 
558412311 /podatelna/ nebo pište na mail  místostarosta@dobra.cz  -  vždy je třeba uvést 
jméno, příjmení a adresu bydliště. 

Upozornění pro všechny účastníky – nutná pevná obuv a dlouhé kalhoty
(jedná se o bezpečnost)!

Vzhledem k tomu, že hned napoprvé se 
v kontejneru nashromáždilo více než 1,4 
tuny trávy, navíc použitelné ke zpracování 
na kompostárně v Bruzovicích, rozhodlo 
vedení obce o opětovném umístění kontej-
neru na totéž místo (za budovu obecního 
úřadu) počínaje pátkem 27. července 2012  
-  kontejner zde dorazí po poledni a bude 
odvezen v pondělí 30. července v ranních 
hodinách. Připravte se – prosím – na tento 
termín, ať je akce opět stejně úspěšná jako 
ta první.
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VELKÁ DOBERSKÁ 2012
ACOUSTICA. Už z názvu kapely je patrné, 
že nebudou svými nástroji odebírat proud, 
přesto bude jejich vystoupení jistě zážit-
kem. Na vlně „unplugged“ se poveze i další 
vystoupení – svou hrou návštěvníky okouzlí 
soubor IRISH ACOUSTIC. Irská melodika, 
tamější folklor, snad i taneční prvky. To vše 
může divák očekávat. Další kapelou bu-
dou BANDJEEZ. Hráli v hlavním čase na 
Sweetsen Festu ve Frýdku-Místku, jejich 
alternativní rock přilákal spoustu fanoušků. 
Svou roli prvního předskokana hlavní hvěz-
dy večera jistě zvládnou a předvedou takový 
set, který rozezpívá a rozdovádí posluchače, 
protože…tou hlavní hvězdou letošního, té-
měř akustického ročníku bude paní LENKA 
FILIPOVÁ. Vystoupí se dvěma doprovod-
nými muzikanty a její playlist obsahuje vel-
mi známé písničky (Za všechno může čas, 
Zamilovaná a další), ale i skladby z oblasti 
vážné hudby v úpravách pro kytaru. Nikdy 
není snadné zavděčit se výběrem hlavní 
hvězdy všem, ale kvalitou nikoho neurazíte! 
Večer svým bigbítem dohraje kapela Sagar a 
tanečníci si přece jen přijdou na své.   

V brzké době se vše objeví na plakátech 
i na webových stránkách obce. Informace 
budou detailnější, ucelenější, jednoznačněj-
ší, včetně časového rozpisu a všech dopro-
vodných aktivit v areálu. V tomto čísle DL 
se jedná vlastně jen o ochutnávku.

Blíží se termín jubilejního 10. ročníku této
největší společenské akce v rámci obce Dobrá.
A protože se tato oslava kultury a sportu 
koná vždy poslední sobotu v měsíci srpnu, 
uskuteční se v letošním roce v sobotu 25. 
srpna, opět v areálu multifunkčního hřiště. 

Akce tohoto typu se připravuje mnoho 
měsíců, probíhají jednání s agenturami, 
majiteli atrakcí, se spoustou ostatních orga-
nizací a fi rem - vše jen proto, aby celý program
byl zajímavý, zábavný, různorodý, lákavý, 
aby přiměl občany naší obce i širokého okolí 
k návštěvě, k příjemně strávené sobotě.

A jaký bude letošní jubilejní ročník?

Kulturní program začne ve 14 hodin 
a po dlouhé době se představí veřejnosti žáci 
mateřské i základní školy se svým uměleckým
vystoupením. Následovat bude vystoupení 
našich hostů z obce Ochodnica. Máme se prý
zatím nechat překvapit, snad dorazí i člen-
ky souboru mažoretek. A překvapení „prý“ 
bude i z naší obce - máme se asi na co těšit!

Od 16 hodin přeladíme notu a od folk-
lóru se dostaneme k jiné muzice. Nejprve 
se představí místní hudební soubor Máma 
mele maso. Naše mládež si možnosti vystou-
pit na Velké Doberské velmi váží. Budou mít 
však velmi obtížnou roli  -  nastartovat pu-
blikum, dostat diváky do varu. Po mladých 
muzikantech opanuje pódium ostravská 
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Velká Doberská 2012 - sportovní část
Rozpis soutěží – přihlášky – termín

Tento text je určen pro všechny sportuchtivé občany z Dobré i okolí. Sportovní komise
pro Vás připravila sportovní disciplíny. Každá z nich bude mít organizační tým a ten se 
postará o celý průběh soutěží. Své přihlášky do jednotlivých odvětví zasílejte na adresu 
místostarosta@dobra.cz

Soupis disciplín:

Malá kopaná (omezeno věkem – nad 35 let) 1 + 4 (plus náhradníci)
Nohejbal (bez věkového omezení) – hraje se ve třech
Vodní fotbal (bez omezení věku i pohlaví) – hraje se ve třech
Páka  -  několik kategorií – podle věku i pohlaví
Stolní fotbal (NOVINKA!) - klasická hra, kterou znáte z hospod, tady ale pod širým
  nebem – hraje se ve dvojicích (bez omezení)

Všechny disciplíny mají svého sponzora 
a první tři místa každé z nich budou oceně-
na a poháry spolu s cenami budou předány 
v hlavním čase na pódiu. Neváhejte s při-
hláškami, neboť počet míst v jednotlivých 
soutěžích i kategoriích bude omezen. Byli 
bychom neradi, kdybychom museli lákat 
k soutěžení i občany okolních obcí! 
Termín pro zasílání
přihlášek: do 8. srpna 2012  
Adresa: místostarosta@dobra.cz 
Přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení a rok narození.

Dobrá v Ochodnici - „40. ročník Folklorných slávností“
neděle 8. července 2012

Je milým zvykem zúčastnit se tradičních slavností v naší spřátelené obci Ochodnica. 
Letos byl z Dobré vypraven jeden autobus a naši občané mohli strávit příjemné nedělní 
odpoledne v přírodním amfi teátru u slovenských přátel. Jsme moc rádi, že všichni účastníci 
zvládli úmorné vedro a nechali se unášet písněmi, scénkami i vyprávěním slovenských sou-
borů. Vše nakonec dobře dopadlo a někteří naši občané budou netrpělivě vyhlížet své přátele 
v den konání Velké Doberské – aby se postarali o ochodnické tak dobře jako oni o ně. Těšíme 
se na Vás, přátelé. 

Milan Stypka
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Oldřich Carbol
–  nekrolog

byla dána obdržením vysokého počtu voleb-
ních hlasů a ta jej zavazovala. Po tři volební 
období v zastupitelstvu obce Dobrá byl čle-
nem fi nančního výboru a předsedal kontrol-
nímu výboru. Dovedl využít dlouholetých 
zkušeností získaných z práce v samosprávě 
a svého právnického vzdělání k věcné dis-
kuzi. Občas se vyjadřoval kriticky k před-
kládaným materiálům zastupitelstva obce, 
mnohdy materiály na základě jeho připo-
mínek byly staženy z jednání nebo upraveny 
v souladu se zákonem.

Občané opět i v posledních volbách dali 
Oldřichu Carbolovi důvěru k zastupování 
při projednávání obecních záležitostí, ale 
to již běžel čas, kdy se jeho zdraví ubíralo 
jiným směrem a na svůj mandát po roce re-
zignoval. Zemřel po těžké nemoci v neděli 
27. května ve věku 71 let.

Oldřich Carbol byl po více než 40 letech 
jednou z nejviditelnějších postav naší obce. 

Před dvěma roky byl oceněn radou obce 
Dobrá za svou celoživotní angažovanou 
práci pro obec. Všichni, kteří ho znali, si jis-
tě připomenou jeho životní příběh. Odešel 
angažovaný politik, manžel, otec a dědeček, 
občan a soused, pro kterého obecní blaho 
nebyl jen pouhý pojem. Čest jeho památce!

Jiří Kaňok, Ladislav Žurek

V obci Dobrá nežilo mnoho osobností, 
které byly ve volbách do zastupitelských 
sborů zvoleny za poslance národního výboru
a i po změně politického a společenského sys-
tému v dalších létech do zastupitelstva obce.

Oldřich Carbol takovou osobností byl. 
V roce 1971 poprvé úspěšně kandidoval a byl
zvolen do místního národního výboru a poté 
dokonce 11 roků obec Dobrou ve funkci 
předsedy vedl.

Ve vydané knize „U nás v Dobré“ se do-
čteme, co se událo v obci v době pod jeho 
vedením. V roce 1975 se sloučily okolní 
sousední obce - Nošovice, Nižní Lhoty, 
Pazderna, Vojkovice, o pět let později k nim 
přibyly Dobratice a Horní Domaslavice. 
Dobrá se stala střediskovou obcí, a tím 
vzrostl její význam.

Oldřich se svými spolupracovníky ná-
rodního výboru společně s občany plnili 
úkoly v rozvoji tehdejší obce, například 
v rámci Akce Z nově budované prodejny 
U Nádraží, ve Staré Dědině, nákupní cen-
trum, kino, nová škola a pavilon školky, to 
byly nejvýznamnější stavby tohoto období. 

V 1986 roce byl Oldřich Carbol zvolen 
do Okresního národního výboru a stal se 
předsedou Výboru lidové kontroly – dnes 
bychom ho přirovnali k postavení kontrol-
ního výboru.

Po společenských změnách v roce 1990 
již volby do zastupitelstva obce probíhaly 
podle nového volebního zákona. 

Oldřich Carbol  byl po celý svůj aktivní 
život levicového přesvědčení a v následují-
cích volbách kandidoval na kandidátce ko-
munistické strany. Důvěra od občanů mu 
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Upozornění občanům
POPLATEK  ZA  ODPADY  JE  SPLATNÝ NEJPOZDĚJI  DO  31. 8. 2012.

Včas nezaplacený poplatek bude navýšen o 50 %.
Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč
  Děti do 15 let včetně – ve výši 50 % sazby
  Občané od 80 let věku včetně – ve výši 50 % sazby

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 1.8.2012, 5.9.2012 

3.10.2012, 7.11.2012 a 5.12.2012, vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 
2. poschodí, zasedací místnost č. 21 – bývalé foto.

Sportovní komise informuje

Pozvánka Sportovní komise

Dne 23. 6. 2012 se uskutečnil II. letošní turnaj ve hře „Člověče, nezlob se“. Ve venkov-
ních prostorách areálu Zanzibar se tentokrát sešlo mnoho nadšenců, hlavně dětí. O drama-
tické situace a napětí nebyla nouze, ale všichni jsme si to užili a nikdo neodešel s prázdnou. 

Děti bojovaly u několika stolů a výsledky jsou následující:

1. místo Simon Křižák
2. místo Kuba Sklář
3. místo Nikolka Musiolková

Další letošní turnaj se bude konat 29. 9. 2012 od 10.00 hodin.
Těšíme se na Vaši účast.                                                              Za sportovní komisi René Křižák

Zveme všechny na celodenní akci na hřišti „Mechula“ (v lese za Kačabarem)
dne 4. 8. 2012 od 10.00 hodin.

Od rána budou probíhat dětské radovánky se spoustou her a zábavy.
Cca od 15.00 hodin proběhne tradiční zápolení ve fotbale „Svobodní – Ženatí“.

Občerstvení zajištěno, vstup zdarma.
Další akce: Plážový fotbálek „Zanzibar“, který se bude konat 18. 8. 2012 od 9.00 hodin.

Informace a přihlášky na tel.č. 723 806 364 – René Křižák.
Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na skvělou atmosféru, kterou společně vytvoříme.

Za sportovní komisi René Křižák



-  8  -

Oslavy osmi dekád doberského fotbalu
TJ Sokol Dobrá dne 11. 8. 2012 slaví osmdesát let své existence. Sobotní odpolední 

program je velmi bohatý.
Začne se v 15.30 a to utkáním doberské staré gardy proti výběru zaměstnanců pi-

vovaru Radegast, kde máme přislíbenou i účast pana ředitele Kaňáka. Hlavní pro-
gram pak proběhne od 17.30 hodin, kdy se utká hlavní tým Dobré se starou gardou 
Baníku Ostrava. Za ten by měli nastoupit hráči jako Vít Baránek, David Bystroň, 
Peter Drozd, Václav Daněk, Radek Slončík a mnoho dalších. Jako trenéři tohoto týmu 
se mohou na střídačce objevit slavný brankář a později i trenér brankářů například ve 
West Hamu United Luděk Mikloško a spolu s ním Petr Zajaroš. Výkop zápasu uskuteční 
a celým odpolednem Vás provede místostarosta Milan Stypka. Mezi těmito zápasy se 

mezi sebou střetnout doberské 
naděje.

Po skončení těchto prestiž-
ních fotbalových mačů Vám od 
20.00 bude hrát naše domácí ka-
pela MÁMA MELA MASO a DJ 
PHUNXX_J.

Dovolujeme si pozvat všech-
ny příznivce kvalitní kopané, ale 
hlavně naše bývalé členy a pa-
mětníky na oslavy 80 let fotbalu 
v Dobré.

Pavel Baran, Předseda TJ
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Kam tentokrát na hory?

Myslivecké sdružení „Vrchy“
Dobrá – Pazderna

Jednu z nejnavštěvovanějších horských chat v Beskydech, Kolářovu chatu na Slavíči, 
zná jistě většina z nás. Málokdo však stanul na samotném vrcholu Slavíče (1054m), který je 
vzdálen od jmenované chaty asi 2 km.

Tento nedostatek můžete napravit na našem dalším turistickém putování v sobotu 
11. 8. 2012. Autobus odjíždí v 9.45 hodin ze zastávky Dobrá – střed, návrat okolo 17 hodiny.

Na hojnou účast se těší a za sportovní komisi Obecního úřadu Dobrá zve Zdeněk Kafka.

I přes nepříznivé počasí uskutečnili dne 
12.5.2012 myslivci Mysliveckého sdružení 
„Vrchy“ Dobrá – Pazderna, na své chatě tra-
diční Smažení vaječiny.

Vydařené posezení a vzpomínání dodalo 
glanc celkové atmosféře. Kolorit vzájem-
nosti pak ještě umocnila písnička s harmo-

nikou. Nutno dodat a podtrhnout i kolektiv-
ní soudržnost a jek to u myslivců bývá bez 
ohledu na jejich věk.             

Předseda MS „Vrchy“ Václav Vaněk

Velmi dobré a stále se rozvíjející přátel-
ské vztahy se Základní školou v Dobré zno-
vu utvrdili myslivci mysliveckého sdružení 
„Vrchy“ Dobrá-Pazdená. 

Dne 28.června 2012 se na myslivecké 
chatě uskutečnilo velice zdařilé společné po-
sezení. Celý učitelský sbor se sešel s mysliv-
ci k družebnímu posezení a povídání nejen 
o škole a žácích.. Svými historkami dokázali 



-  10  -

umocnit celkovou atmosféru nejen myslivci, 
ale i učitelé. Jak myslivci, tak zejména  paní 
učitelky dokázaly připravit obdivuhodné ob-
čerstvení, zejména napekly různé sladkosti, 
buchty a jiné dobroty.  Myslivci se pochlubi-
li výborným zvěřinovým gulášem. Celkovou 
atmosféru pak dokreslil společný nápěv.

Domníváme se, že tato akce splnila své 
očekávání, neboť řada akcí pořádaných pro 
žáky ZŠ, zejména ve vztahu  člověk, příroda 
a zvěř ponese jistě svoje ovoce.

                                                                                 
Předseda Mysliveckého sdružení

Václav Vaněk

Léto v lese
žejí plevy pro bažanty do zásypů, které slou-
ží později i jako možnost hrabání pro veške-
ré ptactvo a zajímavý zdroj potravy i v době, 
kdy mají pšenici či kukuřici již vyžranou. 
V zásypech se poté zdržuje i zpěvné ptactvo, 
které se tam započne od podzimu stahovat 
jako do krmítek. Zásypy tedy neslouží vy-
sloveně pouze a jen jako zdroj potravy po 

V červenci začaly žně a po žních se pole 
pro zvěř stane na nějakou dobu prostorem, 
který jí připomíná poušť. Zvěř najednou 
nemá kryt, ve kterém se schovávala, jeden 
ze zdrojů potravy a také široko daleko ko-
lem je jen holá zem, která nezadržuje ani 
moc vláhy a rosy tam také nevznikne tolik co 
dřív. Již v tuto dobu myslivci z Dobré navá-



7/2012

-  11  -

aby takovéto odložené srnče někdo vzal 
s tím, že je opuštěné, protože tomu tak fak-
ticky není. 

V červnu proběhla se školou další akce, 
a to „Dětský den s Myslivci z Dobré“. Děti 
1. – 5. ročníků si prohlédly na malou výstav-
ku o zvířatech našich lesů a pak prošly v do-
provodu našich myslivců stezku lesem, kde 
poznávaly různé rostliny a stromy a plnili 
další úkoly související s naší přírodou. Od-
měnou nejlepším třídám byly sladké ceny 
a všichni si mohli pochutnat na občerstve-
ní, které pro ně myslivci připravili. Velký 
dík patří všem, kteří tuto akci organizovali 
a zúčastnili se jí, a to nejen myslivcům, ale 
také učitelům a dětem. Spolupráce se ZŠ 
Dobrá je již dlouholetá a velice přínosná 
a příjemná jak pro myslivce, tak doufejme 
že i pro děti ze školy.

Mgr. Vítězslav Pantlík

bažanty, ale i zajícům a drobnému ptactvu, 
kterého v současné době není moc a je mu 
třeba taky pomoci s přežitím. Sem tam se 
v naší honitbě ukážou i koroptve, které však 
nemají v naší krajině dostatečně dobré pod-
mínky pro přežití. 

V polovině července pomalu počíná 
srnčí říje, která probíhá až do poloviny srpna.
Záleží vždy na počasí, protože čím větší 
vedra jsou, tím lepší je srnčí říje. Srny si 
srnce tzv. připískávají, kdy myslivci tento 
zvuk napodobují často pískáním na trávu 
či vábením na vábničky speciálně pro toto 
vytvořené. Srna před srncem zpočátku utí-
ká, než se mu podvolí, je to rituál, kterým si 
ověřuje schopnosti a zdatnost srnce, zda-li 
je hoden, aby s ním počala srnče, je dosta-
tečně silný apod. 

Srnci se srnami prohání mezi sebou, a to
takovou rychlostí, že člověk nedokáže ani 
zpozorovat jaký srnec kolem něj proběhl. 
V této době také často dochází ke střetům 
srnčí zvěře s automobily. V souvislosti s na-
růstající dopravou a spuštěním třetí směny 
v Hyundai narostl letos počet střetů se zvěří, 
zejména v oblasti hranice obce Dobrá a Paz-
derny. Snažíme se těmto střetům zabránit 
pachovými ohradníky, ale tyto neřeší vše  
a v této oblasti jsme zaregistrovali letos 
přibližně 10 srážek, o kterých máme po-
vědomí, kdy k nim dochází zejména ráno 
a večer, v době kdy zvěř se jde pást na při-
lehlé louky. 

Můžeme se v tomto období také těšit 
pohledy na malá srnčata, která už vycházejí 
na pastvu se srnami a je nádherné pozoro-
vat je jak si hrají a jak jsou sametově hnědá. 
Následují svou matku skoro všude. V říji je 
srna odloží na bezpečné místo, tak aby jej 
uchránila i před srncem. Není tedy vhodné, 
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Zahrádkáři informují
Základní organizace zahrádkářského svazu Dobrá, pořádá výstavu 

ovoce a zeleniny ve společenském sále základní školy dne 29. 9. - 1. 10. 
2012. Bude uskutečněna soutěž o největší a nejtěžší, ovoce vystavené-
ho. Tato soutěž je přístupná široké veřejnosti, nad touto soutěží přebral 
patronát starosta obce Dobrá ing. Jiří Carbol.

Výpěstky se přijímají  28. 9. 2012 do 17 hod.
Na vaší účast se těší pořadatelé zahrádkáři.

Čestmír Jež

Základní škola informuje

Závěrečná tisková zpráva

Od 1. ledna 2010 do 29. června 2012 
probíhal na naší základní škole projekt V.I.P. 
– vytvoření interaktivních příprav – tvor-
ba výukových příprav pro SMART Board 
v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. Celková získaná 
částka činila 1 717 052,40 Kč. Tento projekt 
byl spolufi nancován ze státního rozpočtu 
ČR a Evropského sociálního fondu.

 Cílem projektu bylo zajištění zkvalitně-
ní vzdělávání žáků a učitelů, podpora a roz-
voj klíčových kompetencí a dovedností žáků 
i učitelů, podpora vzdělávacích cílů ŠVP 
Dobrá škola - dobrý start, podpora dvou 
vzdělávacích priorit školy: oblast informač-

ní a komunikační technologie a environ-
mentální výchovy. 

V únoru 2010 proběhlo rozšiřující ško-
lení pedagogů pro práci s interaktivní tabulí 
a v březnu 2010 následovalo školení zamě-
řené na inovativní metody výuky, rozvoj 
klíčových kompetencí a jejich hodnocení, 
environmentální výchovu a mezipředměto-
vé vztahy. V dubnu 2012 bylo realizováno
speciální školení zaměřené na zařazení 
environmentální výchovy do vyučovacích 
předmětů – český jazyk na 1. stupni, příro-
dopis, fyzika. Všechna školení absolvovalo 
11 pedagogických pracovníků zapojených 
do projektu. 

Od března do srpna 2010 byl uskuteč-
něn nákup a instalace IT techniky včetně 



7/2012

-  13  -

interaktivní tabule. V květnu 2010 byly pro 
pedagogy zakoupeny 2 sady 10 odborných 
publikací. Od května 2010 do června 2012 
proškolení pedagogové tvořili výukové ma-
teriály pro interaktivní tabuli. Vznikly cel-
kem 3 sady výukových materiálů. Výukové 
přípravy jsou zařazovány do výuky českého 
jazyka na 1. stupni, do výuky přírodopisu 
a fyziky. Všechny vytvořené materiály včet-
ně metodiky jsou umístěny na webových 
stránkách školy. 

 
Mgr. Blanka Vroblová

projektový manažer

English Week v Ostravě

V týdnu od 25. června probíhala v Ostra-
vě pravidelná akce English Week pořádaná 
jazykovou školou Fishnet. A hned v pondělí 
se tohoto zajímavého podniku zúčastnilo i 21
žáků 6. – 8. ročníků naší školy. Do Ostravy
mohli jet jen ti, kteří se celý rok pečlivě při-
pravovali do hodin anglického jazyka a pra-
covali se zaujetím a zájmem pro věc. 

Letošní English Week se nesl ve znamení
divadla, a tak se naši žáci mimo řady zajíma-

vých aktivit s rodilou mluvčí, příjemnou Ame-
ričankou jménem Shelley, také podívali do 
zákulisí Divadla Antonína Dvořáka. Zde si 
mohli prohlédnout sklad rekvizit, divadelní 
dílny, kde rekvizity vznikají, největší nadše-
ní však v dětech vzbudila návštěva skladiště
divadelních kostýmů. Děti si mohly vyzkou-
šet kostýmy mušketýra, knížepána nebo 
čerta včetně umělecky ztvárněných masek.

Na závěr jsme se podívali do knihkupec-
tví Oxford Megabooks na „Kuřím rynku“. 
Toto knihkupectví prodává kromě anglic-
ké i další cizojazyčnou literaturu, učebnice 
a pomůcky pro studenty cizích jazyků. Výlet 
nejlepších studentů anglického jazyka do 
Ostravy na English Week se více než vyda-
řil a již nyní se těšíme, až přijmeme pozvání 
jazykové školy Fishnet i příští rok.

     
   Mgr. Jan Lörinc

Umělý dort v divadelní dílně sváděl k ochutnání.

POZVÁNKA NA OSLAVU

120.VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOBRÉ

V SOBOTU 8. 9. 2012

  PROGRAM:

 10:00 mše svatá v kostele Sv. Jiří v Dobré
 11:30 slavnostní schůze SDH v restauraci Obecník
 14:00 pohárová soutěž na fotbalovém
              hřišti SPARTA

                        Za SDH Dobrá Vás srdečně zve
                        Ing. Ludmila Baranová

                        Starostka sboru
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„Škola otevřená životu“ (rozhovor)

Plných 17 let pracovala Mgr. Eva 
Nováková ve funkci ředitelky Základní školy 
v Dobré. Když v létě 1995 stanula v čele této 
organizace, měla již za sebou 17 let učitelské 
praxe, studium na Masarykově univerzitě 
v Brně, obor český jazyk-občanská výchova 
a narození dvou dětí. Dnes je také šťastnou 
babičkou dvou vnoučat. 

Mj. úspěšně dokončila i rozšiřující vy-
sokoškolské vzdělání pro ředitele škol. V 
červenci tohoto roku se její funkční období 
naplní, a proto jsme jí položili několik zvě-
davých otázek.

Paní ředitelko, po 17 letech odcházíte 
z pozice ředitelky naší doberské školy. Jaký 
je to pocit?

Na jedné straně se těším, že se vrátím 
k učení, na druhé straně náplň mé práce 
bude poněkud odlišná.  Po všech těch letech 
v pozici ředitelky se ze mě stala pod tlakem 
okolností a neustále se měnících zákonů re-
nesanční bytost. Musela jsem umět všechno 
– být ekonomem, personalistou, pedago-
gem, manažerem, krátce na jednoho člo-
věka toho místy bylo až moc. Nyní se budu 
soustředit na učení dětí, spadne ze mě pocit 
nesmírné zodpovědnosti, protože ředitel má 
velkou míru objektivní zodpovědnosti – ručí 
za všechny pracovníky a za všechny žáky. 
To ze mě spadne, takže na to se těším. Mám 
radost, že za 17 let mého ředitelování se ne-
stal žádný tragický úraz, ani pracovníkovi 
a hlavně ne žákovi.

Kdybyste měla vyzvednout, co se vám 
nejvíc povedlo, na co jste nejvíc hrdá, v čem 
jste byla svou činností pro školu a vzdělávání 
našich dětí přínosem?

Asi to, že se mi podařilo vytvořit stabili-
zovaný, a přitom mladý tvůrčí kolektiv, který 
je schopen pracovat v týmu. Jsem také spo-
kojena s tím, jak moc se zlepšilo technicko-
materiální vybavení školy. Například před 
mým nástupem do funkce ředitelky jsme 
neměli jedinou odbornou učebnu, nyní jich 
máme patnáct. Na to všechno jsem musela 
nějak sehnat peníze, ať už absolvováním 
nekonečného kolotoče oslovování sponzo-
rů, či motivací svých kolegů k zapojení do 

Paní ředitelka Eva Nováková při Malých maturi-
tách. Na snímku si potřásá pravicí s žákem letošní 
9. C Rostislavem Szottkem.
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různých projektů a grantových výzev. Vždy se 
mi vyplácelo, že jsem na naší škole prefero-
vala aktivní lidi. Kdykoliv přišel učitel s tím, 
že je ochoten udělat práci navíc, aby např. 
získal v grantovém řízení odbornou učebnu, 
udělala jsem i já všechno, co bylo v mých 
silách, abych mu v tom pomohla. 

Utkvěl vám v paměti nějaký konkrétní 
příklad?

Ráda vzpomínám například na vypsání 
tzv. Nošovické výzvy, kdy se podařilo získat 
dvě stě tisíc korun na opravu podlahy ve vel-
ké tělocvičně. Tehdy spojili své síly rodiče, 
děti i všichni občané Dobré, kteří hlasovali 
pro náš projekt s takovou rozhodností, že 
jsme Nošovickou výzvu vyhráli a porazili 
v ní i další školy, organizace, prostě ty, kteří 
se aktivní prací navíc snaží pro své příspěv-
kové organizace získat nějaký ten peníz 
navíc.

To je velice pěkné. Spojit život školy a obce
v jedno je těžký oříšek pro každého ředite-
le školy, neboť zájem veřejnosti se většinou 
omezuje na známky dětí v žákovské knížce. 

Pravda. S nezájmem veřejnosti se však 
potýkají ředitelé hlavně ve městech, v naší 
malé obci je to přece jen mnohem lepší, 
lidé se zajímají o dění ve škole, účastní se 
pravidelně akcích pořádaných školou nebo 
v prostorách školy. Také jsem se v rámci své 
funkce snažila dostat do školy veřejnost co 
nejčastěji. Věřím totiž, že stejně jako vzdě-
lání nemá být uzavřené životu, tak i škola by 
měla žít v úzkém kontaktu s komunitou lidí, 
kterým poskytuje své služby. Teď nemluvím 
jenom o Vánočním jarmarku či oslavě Dne 

matek, což jsou nejviditelnější akce, ale také 
třeba o informacích na internetu pro žáky 
i rodiče, práci s předškoláky, kurzech pro 
dospělé atd. 

Děkujeme Vám za rozhovor, paní ředi-
telko. Máte teď v hlavě nějakou myšlenku, se 
kterou byste se chtěla s našimi čtenáři roz-
loučit?

Především chci ze srdce poděkovat 
všem, kteří mně pomáhali budovat naši 
základní školu.  Zaměstnancům školy, a to 
bývalým i současným, kteří se s velkou ver-
vou zapojovali do všech činností, projektů, 
které vytvořily současnou tvář školy, rodi-
čům, kteří mně po celých 17 let fandili, všem 
sponzorům, díky nimž jsme postupně vybu-
dovali  technické zázemí školy a hlavně  tisí-
cům žáků, kteří po těch sedmnáct let mého 
působení ve funkci ředitelky školu navštěvo-
vali.  O tom, že jim tu bylo dobře, že vzpomí-
nají na skvělé učitele a podmínky, které jsme 
jim zde vytvořili, svědčí jejich časté návra-
ty při různých akcích či dnech otevřených 
dveří. Děkuji všem občanům, kteří si všimli, 
že škola v Dobré jejich obec reprezentuje. 
Myslím, že jsem vykonala kus poctivé práce 
a že se mohu s hrdostí za uplynulými roky 
ohlédnout. Na závěr chci popřát novému 
vedení naší školy hodně zdraví, pracovního 
elánu a sil v jejich náročné práci. 

otázky kladl  Mgr. Jan Lörinc
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Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Pasování předškoláků
na školáky

První z těchto akcí bylo pasování našich 
předškoláků na školáky, které proběhlo 
v prostorách multifunkčního sálu místní ZŠ 
za účasti našich předškoláků, jejich rodičů, 
prarodičů i sourozenců. Přítomni byli rov-
něž zástupci obce v čele s panem starostou. 
Všechny přítomné přivítala paní ředitelka 
Mgr. Jana Bódisová, která v krátkosti všech-
ny seznámila s programem celé akce.

Následovalo vystoupení dětí z kroužku 
Taneční školička pod vedením Mgr. Jany 
Šodkové. Vzápětí se nám se svými taneční-
mi dovednostmi předvedly také děti z krouž-
ku Pohybovky, který vede p. učitelka Bc. Eva 
Březinová.

Děti sklidily zaslouženě velký potlesk 
všech přítomných, obě taneční vystoupení 
byla opravdu velmi zdařilá a vtipná.

A pak už nastal ten správný čas pro pa-
sování, kterého se ujala paní ředitelka naší 
MŠ, paní učitelky z jednotlivých tříd dětem 
předaly také knihu a pamětní list.

Prázdniny již máme v plném proudu, 
většina dětí si užívá nádherného počasí, slu-
níčka a spoustu letních radovánek. Přesto se 
ještě vrátíme ve vzpomínkách do měsíce červ-
na a připomeneme si alespoň v krátkosti dvě 
nejvydařenější akce naší MŠ.

Postupně byli pasováni všichni přítomní 
předškoláci z tříd  Broučků, Sluníček, Včeli-
ček i Delfínků. Snad se všem letošní pasová-
ní našich předškoláků líbilo.

Výlet na Bílou
„Pohádkovým světem za pokladem“

V letošním školním roce jsme školní 
výlet pojali trochu jinak než obvykle.

Vydali jsme se s dětmi autobusem na 
Bílou, kde už na děti čekaly pohádkové 
postavičky v podobě Vodníka, Princezny, 
Indiána a Kašpárka. 

Také děti se již nemohly dočkat, kdy už 
budeme na místě, neboť tentokrát děti nevě-
děly, co na ně vlastně čeká.

A čekalo na ně dobrodružné putování 
„Pohádkovým světem za pokladem.“

Instruktoři v pohádkových převlecích si 
děti rozdělili do skupinek a děti se mohly vy-
dat na výpravu do pohádkové říše. V ní měly 
děti pomoci s popletenými pohádkami, za 
odměnu byl dětem přislíben poklad.

Děti se na jednotlivých stanovištích 
např. učily písničku, vyráběly indiánskou 
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V životě lidském se někdy stává, že vše 
není tak, jak má a jak se očekává. Pod po-
jmem rodina si vždy představujeme rodiče 
a jejich děti. Ve společnosti však existují 
i rodiče bez dětí a děti bez rodičů. Právě 
tento problém řeší náhradní rodinná péče.

Obecně se předpokládá, že dobrým ro-
dičem můžeme být všichni, když je snaha 

a dobrá vůle. Dlouholeté zkušenosti v této 
problematice, ale ukazují, že pouze láska 
k dětem, obětavost, dobré srdce a materiální 
jistoty nestačí.

Děti, které nevyrůstají ve vlastní biolo-
gické rodině, mají celou řadu specifi ckých 
potřeb. Základní pouto k vlastním rodičům 
bylo přetrženo bez jejich vědomí a viny. Není 

Rodinná a manželská poradna ve Frýdku-Místku ve spolupráci se Statutárním
městem Frýdek-Místek, oddělením sociálně právní ochrany dětí, v rámci probí-
hající kampaně „Dejme dětem rodinu“, má za cíl seznámit veřejnost s proble-
matikou náhradní rodinné péče, jejími formami a oslovit a získat nové zájemce 
o náhradní rodičovství.

čelenku, skákaly v nafukovacím hradu, 
vyráběly královskou korunu, poznávaly 
houby, pomáhaly opravit perníkovou cha-
loupku. Po splnění všech úkolů byly děti 
vyzvány, aby se vydaly hledat poklad, který 
také našly v podobě „drahých kamínků,“ jež 
dětem udělaly velkou radost.

Spokojenost, zdravá únava a hlad i žízeň 
dětí byly patrné při jejich návratu autobu-
sem zpět do naší MŠ „Barevný svět,“ kde 
už na ně čekal chutný oběd.

Mgr. D. Dvořáčková



v silách žádného takového dítěte tuto situaci
snadno a bez následků zvládnout. Být opuš-
těn svými rodiči, nebo ztratit vlastní rodiče 
je těžký osud, se kterým se dítě bude vyrov-
návat celý život. Právě proto je nesmírně 
důležité, aby náhradní rodiče byli vybaveni 
dostatečnými znalostmi a dovednostmi, po-
mocí kterých  péči o tyto děti zvládnou. Ži-
vot ve fungující rodině je pro dítě zásadním 
vkladem pro jeho další spokojený život.

V měsících září až prosinec 2012 pro-
běhnou v prostorách poradny informativní

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
 vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
 pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace 
 Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslez-
 ského kraje“

     Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zasíláme oznámení koncepce 
„Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Morav-
skoslezského kraje“ (dále též jen „oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 cit. 
zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

     Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce 
a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách a nejmé-
ně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva 
ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, 
odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné 
vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení 
koncepce na úřední desce kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme 
prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4

setkání, ve kterých se zájemci dozví, co 
všechno náhradní rodinná péče obnáší, kdo 
se může stát náhradním rodičem a co pro to 
musí udělat. Cílem je získání jejich reálné 
představy o vlastních možnostech a předpo-
kladech pro náhradní rodinnou péči.

Připravovaná setkání se uskuteční v mě-
síci září, říjnu, listopadu a prosinci. O kon-
krétních termínech Vás budeme informovat.
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Ministerstvo životního prostředí ČR,
se sídlem Vršovická 65, Praha 10
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zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informa-
ce. Vyrozumění je možno zaslat elektronicky na emailovou adresu: petr.polacek@mzp.cz.

     Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu 
§ 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání písemného vyjádření 
k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení 
koncepce podle § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Současně žádá-
me, aby vyjádření obsahovalo i doporučení:

1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí
     a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo
     vyhodnocení zejména zaměřit.

2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící
    se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení
    a posouzení.

     Orgány ochrany přírody, které k uvedené koncepci vydaly stanoviska podle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle nichž nelze 
vyloučit významné vlivy této koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, žádá-
me, aby v případě, že jsou si vědomy konkrétních vlivů na předměty ochrany konkrétních 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, nebo je předpokládají, tyto vlivy specifi kova-
ly. Pokud nadále nelze vyloučit významné negativní vlivy, mělo by být ve vyjádření uvedeno 
zejména následující:

1. Návrh na případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní vymezení,
    tj. navrhnout, jaké limity nebo území by neměla realizace koncepce překročit
    nebo naopak, jak by měla realizace lokalitě prospět).

2. Další požadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky významné
    lokality nebo ptačí oblasti (bližší požadavky na obsah a rozsah posouzení,
    resp. upozornění, co by nemělo být opomenuto vzhledem ke konkrétní lokalitě).

     Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových 
stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php pod kódem koncepce MZP136K.

Pozn.

Tento dopis obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní 
úřady prostřednictvím datové schránky. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis e-mailem.

-  19  -
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Tyto obce se mohou s oznámením koncepce seznámit prostřednictvím internetu, nebo 
v prostorách obce s rozšířenou působností. Pro dotčené odbory MŽP je oznámení koncepce 
k dispozici na MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, kan-
celář č. 715, Vršovická 65, 100 10, Praha 10.

Příloha:
oznámení koncepce vč. příloh 
 
Text oznámení koncepce je  k dispozici v Informačním systému SEA na internetové stránce
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP136K

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále 
jen „KVS SVS pro MS kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustano-
vení § 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „veterinární zákon“), podle § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona 
v souladu s ustanovením § 15 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu

Čl. 1
Poučení o nákaze

(1) Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující zavíčkovaný včelí plod.
       Původcem je Paenibacillus larvae, dříve označovaný Bacillus larvae, White (1904),
       gram-pozitivní tyčinkovitý mikrob, který vytváří mimořádně odolné spóry.
(2) Nákaza se šíří infi kovanou potravou, zalétlými včelami a roji, loupeží, infi kovanými
        plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči a jiní
        škůdci.
(3) Spóry Paenibacillus larvae se dostanou s potravou do trávicího traktu larev prvních
        instarů (otevřený plod), kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky
        a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání.
(4) Příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen
       (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy

Nařízení Státní veterinární správy
Č. j.: SVS/2208/2012-KVST
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       mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou,
        hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů.
       Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.

Čl. 2
Ochranné pásmo

(1) Ochranné pásmo nebezpečné nákazy – moru včelího plodu bylo vymezeno a přetrvává
        v následujících katastrech obcí a místních částí:
Okres Bruntál – Rešov (740179), Skály u Rýmařova (748170), Horní Město (643548), 
Tvrdkov (772011), Mirotínek (695513), Ruda (743208), Těchanov (765333), Dobře-
čov (643530), Stříbrné Hory (643556), Žďárský Potok (753921), Stará Ves u Rýma-
řova (753912), Janovice (744581), Edrovice (744573), Rýmařov (744468), Ondřejov 
(744611), Stránské (744620), Jamartice (744603), Velká Štáhle (615013), Albrechtice 
u Rýmařova (614980), Valšov (776637), Břidličná (614998), Vajglov (615005), Les-
kovec nad Moravicí (680010), Bílčice (604054), Slezská Harta (680028), Rýžoviště 
(744751), Lomnice u Rýmařova (686662), Tylov (686671), Nová Pláň (663298), Kar-
lovec (663280), Mezina (693731), Moravský Kočov (613304), Slezský Kočov (613291), 
Nová Ves u Rýmařova (629821), Janušov (744590), Sovinec (752665) Křížov u Sovince 
(752657) Dětřichov nad Bystřicí (626066), Roudno (597741), Křišťanovice (676357), 
Dvorce (633879), Rejchartice (633887), Májůvka (689939) Okres Frýdek-Místek – 
Pstruží (736465), Frýdlant n.O (635171), Nová Ves (705705), Lubno (688061), Male-
novice (690783), Janovice (657107), Metylovice (693545), Pržno (734055), Hodoňovi-
ce (601080) Raškovice (739502), Krásná (673391), Vyšní Lhoty (788929), Nižní Lhoty 
(704903), Nošovice (704911), Skalice (747971), Baška (601063) Třanovice (769282), 
Hnojník (640191), Vělopolí (779849), Střítež (757934), Ropice (741167), Konská 
(771015), Český Puncov (771082), Morávka (698679), Pražmo (733059) Okres Kar-
viná - Chotěbuz (652954), Zpupná Lhota (652971), Podobora (652962), Stanislavice 
(753521), Mistřovice (696129), Koňákov (696111), Horní Žukov (644722), Dolní Žu-
kov (623261), Český Těšín (623164), Mosty u Českého Těšína (696137), Hradiště od 
Babí horou (647489), Okres Nový Jičín – Bílov (604402), Bravinné (609749), Butovice 
(758442), Děrné (625558), Fulnek (635448), Hladké Životice (638790), Jerlochovice 
(635456), Jílovec (660132), Kujavy (676969), Lukavec (688801), Pohořílky (676977), 
Pustějov (736902), Stachovice (753246), Luboměř (688118), Okres Opava – Bohda-
novice (606189), Hořejší Kunčice (645036), Medlice (645052),

(2) Rozšíření ochranného pásma
       Na základě rozhodnutí KVS SVS pro MS kraj č.j. SVS/1578/2012-KVST/2 ze dne
       25.05.2012, kterým bylo vyhlášeno ohnisko moru včelího plodu v katastru Horní
       Bludovice a na základě Nařízení Státní veterinární správy, které vydala Krajská
         veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj pod č.j. SVS/2007/2012-
       KVSM ze dne 27.06.2012, kde jsou vyhlášena ohniska moru včelího plodu v katastrech
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       Partutovice a Jindřichov u Hranic v okrese Přerov, rozšiřuje se ochranné pásmo
       v Moravskoslezském kraji.
       Ochranné pásmo se vymezuje v katastrech obcí a místních částí (nad rámec katastrů
       uvedených v odstavci (1)
Okres Frýdek-Místek – Horní Soběšovice (751936, Dolní Soběšovice (751944), Pitrov
(751928), Žermanice (796514), Lučina (688371), Bruzovice (613398), Kaňovice
(663051), Okres Karviná – Horní Bludovice (642401), Prostřední Bludovice (642410),
Bludovice (637696), Havířov-Město (637556), Dolní Datyně (628905), Horní Těrlicko
(766577), Okres Nový Jičín – Veselí u Oder (709158), Dobešov (626872),
Okres Ostrava – Václavovice (776033)
(3) V ochranném pásmu se nařizuje všem chovatelům včel:
     a) Zákaz přemisťování včelstev a matek z ochranného pásma.
     b) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS
         SVS pro MS kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním
         výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli.
    c) Přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z oblastí mimo ochranné pásmo je
        rovněž tak možné jen se souhlasem KVS SVS pro MS kraj, vydaným na základě
        žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného
        vzorku měli. Toto opatření je prevencí možné reinfekce přesunem neprošetřených
        včelstev.
    d) Provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění
        onemocnění plodu uvědomit o tom KVS SVS pro MS kraj.
    e) V katastrech nově vymezeného ochranného pásma (čl. 2 odst. (2), kde nebylo
        v posledních 12 měsících provedeno bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli
        se zaměřením na diagnostiku moru včelího plodu provést vyšetření všech včelstev.
        Jedná se o katastry:
Okres Frýdek-Místek - Horní Soběšovice (751936, Dolní Soběšovice (751944), Pit-
rov (751928), Žermanice (796514), Lučina (688371), Bruzovice (613398), Kaňovice 
(663051), Okres Karviná – Horní Bludovice (642401), Prostřední Bludovice (642410), 
Okres Nový Jičín - Veselí u Oder (709158), Okres Ostrava - Václavovice (776033)

Toto Vyšetření bude provedeno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli. V ter-
mínu do 20.07.2012 umístí chovatelé včel do všech včelstev ve vyjmenovaných katastrech 
v nově vymezeném ochranném pásmu zasíťované podložky určené k odběru vzorků měli ve 
vegetačním období. Po 12 až 14 dnech budou podložky vyjmuty a vzorky měli předají chova-
telé včel prostřednictvím ZO ČSV Sedliště, Dolní Domaslavice, Odry na KVS SVS pro MS 
kraj, pracoviště Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín. Směsný vzorek může obsahovat měl 
z nejvíce 10 včelstev. Bakteriologické vyšetření bude provedeno v akreditované laboratoři. 
Toto vyšetření na mor včelího plodu budou hradit chovatelé včel. Úhrada nákladů na vyšet-
ření bude řešena prostřednictvím příslušné ZO ČSV, rovněž tak prostřednictvím příslušné 
ZO ČSV bude řešena žádost o proplacení nákladů na vyšetření, podle ustanovení § 67 a §70 
veterinárního zákona.
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     f) Pokud budou bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli ze stanoviště včel
        zjištěny spory původce moru včelího plodu – Paenibacillus larvae, bude neprodleně
       (do 10.09.2012) provedena prohlídka všech včelstev na stanovišti s rozebráním díla,
       včetně rezervních souší. Prohlídku provedou pracovníci KVS SVS pro MS kraj nebo
       proškolení prohlížitelé včel. Organizaci prohlídek zajistí ZO ČSV Sedliště, Dolní
      Domaslavice, Odry. Při prohlídce je nutno používat ochranné rukavice, např. gumové        
      nebo pro jednorázové použití a následně provést desinfekci rukou, oděvu a obuvi.
     Chovatelé včel jsou povinni vytvořit podmínky pro provedení prohlídky včelstev.
(4) Pozorovací doba v ochranném pásmu se stanovuje na dobu 1 roku po likvidaci včelstev 
       a zařízení a provedené závěrečné ohniskové desinfekci, pokud nebude zjištěn další 
       případ moru včelího plodu.

Čl. 3
Preventivní opatření

Ve všech včelstvech v ochranném pásmu a mimo ně jsou chovatelé včel povinni dodržovat
následující preventivní opatření:
(1) zjišťování příčin zimních úhynů a slábnutí včelstev,
(2) nepoužívání medu, pylu, plástů a vosku z oblastí s neznámou nákazovou situací pro
       krmení a chov včel,
(3) zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla,
(4) udržování prázdných úlů bez včelího díla,
(5) vyhledávání a utrácení divoce žijících včelstev a rojů neznámého původu,
(6) provádění průběžné desinfekce úlů, zásobních plástů, včelařských potřeb a pomůcek,
(7) povinné ošetření vosku při 117ºC po dobu 60 minut ve všech komerčních výrobnách
       mezistěn, nebo 150ºC po dobu 5 – 10 minut,
(8) nezařazování včelího díla, nedesinfi kovaných úlů, potřeb a zařízení do chovů včel,
       zejména při neznalosti nákazové situace v místě původu,
(9) soustavné omezování intenzity varroázy,
(10) zvýšená bdělost po dobu nejméně 5 let po zániku ohniska a ochranného pásma,
(11) likvidace nepoužívaných prázdných úlů a chovatelských zařízení, pokud nejsou
          zabezpečeny v souladu s odstavci (3) a (4).

Čl. 4
Při zjištění moru včelího plodu je zakázáno včelstva léčit.

Čl. 5
Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinár-
ních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního záko-
na uložit pokutu až do výše:
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a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) 
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení 
se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. Doba platnosti tohoto nařízení se 
stanovuje až do odvolání.

V Ostravě dne 29.06.2012
MVDr. Severin Kaděrka

ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro MSK

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
(dále jen „KVS SVS pro MS kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 
§ 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změ-
ně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „veterinární zákon“), podle § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona 
a v souladu s ustanovením § 15 a § 76 odst. 3, písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – varroázy včel

Článek 1
Poučení o nákaze

Varroáza je nebezpečná nákaza způsobená roztočem Varroa destructor. Roztoč napadá včelí 
plod – nejčastěji trubčí, na kterém se rozmnožuje, a rovněž dospělé včely. Roztoč může být 
přenašečem virových, bakteriálních a plísňových onemocnění včel a včelího plodu. Nákaza 
se šíří ponejvíce nakaženými trubci, včelami, roji a loupežením zdravých včel v nemocných 
včelstvech. Tento roztoč, pokud není včelstvo léčeno účinnými přípravky, způsobuje úhyn 
včelstva.

Nařízení Státní veterinární správy
Č.j.: SVS/2175/2012-KVST
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Článek 2
Diagnostika

Diagnóza se stanoví na základě:
(1) klinického vyšetření zejména zavíčkovaného trubčího plodu,
(2) laboratorního vyšetření spadu, měli a včel.

Článek 3
Prevence nákazy

(1) pravidelné diagnostické ošetření a následné vyšetření,
(2) léčebné ošetřování včelstev,
(3) provádění chovatelských opatření (odstranění zavíčkovaného trubčího plodu, omezová-
ní plodování v podzimu, nepřítomnost plodu ve včelstvu v době léčebného ošetření včelstev 
– klíckování matek apod.),
(4) utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev.
 

Článek 4
Opatření při vzniku nákazy

(1) Vymezení pojmů
      a) ohnisko nákazy – stanoviště včelstev, na němž byla zjištěna varroáza, a to při nálezu  
          více jak 3 roztočů Varroa destrucor v průměru na 1 včelstvo,
      b) ochranné pásmo – pásmo vymezené kolem ohniska nákazy v okruhu 5 km,
      c) směsný vzorek – veškerá zimní měl nebo spad, odebraný po léčbě ze všech úlů jednoho
          stanoviště včelstev,
      d) za ošetření (léčebné, diagnostické) se považuje ošetření provedené v souladu
          s mimořádnými veterinárními opatřeními KVS pro MS kraj komisionálně za       
          přítomnosti chovatele.
(2) Vymezení ohniska, ochranné pásmo
      Všechna včelstva v Moravskoslezském kraji jsou v ochranném pásmu varroázy včel.
(3) Stanovení způsobu diagnostického, léčebného a preventivního ošetřování včelstev.
      Chovatelům včel v ochranném pásmu varroázy včel se nařizuje:
      a) Letní období
            V průběhu července a srpna 2012 po vytočení medu chovatelé umístí do svých včelstev
           léčebné pásky s přípravkem GABON PA 1,5 mg nebo GABON PF 90 mg, které budou         
           ve včelstvu zavěšeny po dobu 24 dnů. Tento způsob ošetření se provede v případech:
1. kdy při vyšetření zimní měli (na jaře 2011) mělo více než 25% stanovišť průměrný  
nález více než 3 samičky Varroa destructor na včelstvo,
      2. kdy byla diagnostikována vysoká invadovanost (stupeň napadení) trubčího plodu,
      3. kdy byl průměrný přirozený letní spad roztočů vyšší než 5 samiček denně, či je
           signalizována vysoká intenzita varroázy prohlídkou včelstev.
      4. KVS SVS pro MS kraj povolí tento způsob ošetření včelstev na základě žádosti příslušné
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Základní organizace Českého svazu včelařů (dále jen „ZO ČSV“). Během pozdního jara 
a po celé léto pokud teploty v průběhu celého dne dosahují  alespoň 20ºC lze aplikovat FOR-
MIDOL 40 ml – odparné desky s kyselinou mravenčí. Při nesprávné aplikaci se mohou pro-
jevit negativní vedlejší účinky na včelstva.
   
 b) Podzim a zima
V období od 10.10.2012 do 31.12.2012 jsou chovatelé včel povinni provést ve všech včel-
stvech třikrát ošetření včelstev přípravkem VARIDOL 125 mg/ml. Ošetření se provede 
komisionálně formou fumigace nebo aerosolu. Při 2. a 3. ošetření nesmí být ve včelstvech 
přítomen zavíčkovaný plod. Pokud je v době 2. a 3. ošetření - např. při teplém  počasí – 
zavíčkovaný plod, odstraní se vyřezáním nebo rozdrásáním tak, aby přítomni roztoči byli 
zpřístupněni účinným látkám při fumigaci nebo aerosolovém ošetření. Doporučené inter-
valy mezi ošetřeními jsou 14 – 21 dní. Tři ošetření se provádějí bez ohledu na to, zda byl 
v podletí použit GABON PF 90 mg nebo GABON PA 1,5 mg. Poslední ošetření lze provést 
aerosolem i začátkem prosince, kdy jsou včelstva bez plodu. Při použití acetonu lze aerosol 
aplikovat do teploty minus 5oC. Toto ošetření je významné k zabránění tvorby resistence. 
ZO ČSV nahlásí na KVS SVS pro MS kraj chovatele a počty včelstev, jejichž stanoviště jsou 
v obvodu ZO ČSV a která ZO ČSV neošetřovala, a to nejpozději do 15.01.2013. U všech 
včelstev musí být nejpozději do 30. září každého roku vloženy na dna úlů   podložky. Tyto 
se vždy po skončení diagnostického odběru spadu nebo po ukončení  léčby řádně ometou, 
očistí a vrátí zpět na dno úlu. Po posledním ošetření před odběrem  zimní měli se doporučuje 
interval mezi ošetřením a ometením podložek v délce 7 dní.  Vzorky měli se odeberou a ode-
vzdají k v šetření do 15. února 2013. Poslední ošetření  a odběr se musí časově sladit tak, aby 
mezi ometením podložky po posledním ošetření a  odběrem měli byla přestávka nejméně 30 
dní. Zimní měl nesmí být po odběru přesívána  přes síta s otvory menšími než 4 mm, aby 
mohl být při vyšetření zachycen i eventuální výskyt malého úlového brouka Aethina tumida. 
Vyšetření provádějí Státní veterinární ústavy a Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol (dále 
jen VÚVč, s.r.o.“). V místech zvýšené intenzity varroázy, kdy po třetím (event. již druhém) 
ošetření je patrný vysoký spad roztočů může KVS SVS pro MS kraj výjimečně povolit další 
ošetření, kterým se obvykle nahradí ošetření jarní.

c) Jarní období
Předjarní ošetření včelstev jsou chovatelé včel povinni provést v jednotlivých ohniscích, a to:
1. V oblastech, kde nebyla prokázána resistence roztočů na pyrethroidy:
- v okresech s výskytem hromadných úhynů včelstev se předjarní ošetření provede 
celoplošně
- v ostatních okresech se vyhodnotí extenzita varroázy podle procenta stanovišť bez nálezu 
roztočů v zimní měli. V okresech, ve kterých procento stanovišť bez nálezu nedosáhlo 25% 
všech vyšetřovaných vzorků se předjarní ošetření provede rovněž plošně u všech včelstev.
V okresech, v nichž byl vyšší podíl vzorků bez nálezu než 25% se ošetří pouze včelstva stano-
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višť s nálezem více než tři samičky Varroa destruktor v průměru na včelstvo. KVS SVS pro 
MS kraj však povolí i ošetření stanovišť s podlimitním nálezem, pokud sami chovatelé včel 
o toto ošetření písemně požádají. Předjarním ošetřením se rozumí nátěr víček zavíčkova-
ného plodu vodní emulzí přípravku M-1 AER 240 mg/ml, spojený s fumigací přípravkem 
VARIDOL 125 mg/ml. Rozhodující význam má nátěr plodu, kterým jsou postižení roztoči 
a jejich vývojová stadia uvnitř plodových buněk i roztoči na včelách. Fumigace VARIDO-
LEM 125 mg/ml je pojistkou při eventuální resistenci roztočů na pyretroidy a pro případ, 
že plocha plodu je nedostatečná. Emulse (0,25%) se připraví vmícháním 5 kapek M-1 AER 
240 mg/ml do 50 ml vody. Natírá se opatrně pomalými pohyby, aby emulse pronikla víčky, 
ale nebyly zasaženy ostatní plochy plástu. Nenatírá se více než 10 dm2 zavíčkovaného plo-
du. Emulzi připravujeme vždy čerstvou.
2. V oblastech s prokázanou resistencí roztočů na pyrethroidy se nepoužívá nátěr plodu. 
Provedou se dvě ošetření VARIDOLEM 125 mg/ml v intervalu 10 dní a doporučí se ošetření 
FORMIDOLEM 40 ml, a to co nejdříve, jakmile dosáhnou denní teploty bez větších výky-
vů 20 oC. Jarní ošetření (kromě ošetření FORMIDOLEM 40 ml v rezistentních oblastech) 
musí být skončeno nejpozději do 15. dubna 2012. Pro jarní ošetření není možno používat 
přípravky GABON PF 90 mg a GABON PA 1,5 mg.

(4) Zásady zvýšení účinnosti systému tlumení varroázy
při zvýšeném riziku  přemnožení
roztočů Varroa destructor. Okresní výbory ČSV na svém území organizují monitoring tak, 
aby v každé ZO ČSV bylo několik zodpovědných včelařů, kteří v období od 1. června do 30. 
června ve čtrnáctidenních intervalech a od 1. července do 30. září v týdenních intervalech 
u svých vybraných včelstev (nejlépe okrajových a nejsilnějších) budou provádět monitoro-
vací pozorování a výsledky předávat KVS SVS pro MS kraj. Monitoring v tomto období se 
skládá z odečtu denního přirozeného spadu roztočů z upravené podložky nebo dna proti 
vynášení roztočů včelami a prohlídky trubčího plodu. Alespoň na třech místech plodiště 
se odvíčkuje dvacet trubčích buněk ve stadiu fi alových očí, kukly se vyjmou a zhodnotí se 
dohromady množství dospělých samic, vývojových stadií samečků a vajíček. Za ohrožující 
stav, vyžadující okamžitý zásah, se považuje denní spad 5 a více samic roztoče a silné napa-
dení trubčích kukel u více než poloviny prohlédnutých buněk u některého včelstva. Od 10. 
října do 31. prosince hlásí včelař monitorovacího stanoviště spad roztočů zjištěný následují-
cí den po ošetření. Hlavní důraz se klade na výsledky u prvního podzimního ošetření. Stejně 
tak hlásí neobvyklý spad roztočů po všech ošetřeních v průběhu sezóny. Na základě výsled-
ků monitoringu může KVS SVS pro MS kraj nařídit i jiný způsob ošetření kromě způsobů 
popsaných v článku 4 odst. (3). Kromě léčebných ošetření včelstev ve stanovených obdo-
bích nařízených KVS SVS pro MS kraj není povoleno chemické ošetření včelstev s výjimkou 
odparných desek FORMIDOL 40 ml. Přesunované oddělky budou ošetřeny obdobně jako 
kočující včelstva (viz článek 5)
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(5) ZO ČSV předají na příslušné inspektoráty KVS SVS pro MS kraj doklad o prove-
dení všech výše uvedených a nařízených ošetření, se seznamem chovatelů a stanovišť  
včelstev.
 

Článek 5
Přesuny včelstev

Přesunovat je možno pouze včelstva, u kterých byla provedena opatření nařízena v článku 
4 tohoto nařízení v období mimo nařízených vyšetření a ošetření. Mimo územní obvod 
Moravskoslezského kraje lze přesun uskutečnit za předpokladu, že přemisťovaná včelstva 
budou doprovázena veterinárním osvědčením vystaveným úředním veterinárním léka-
řem. Přemisťovaná včelstva musí být před přesunem mimo kraj bakteriologicky vyšetřena 
na přítomnost moru včelího plodu, tuto skutečnost doloží chovatel příslušným dokladem 
– laboratorním protokolem s negativním výsledkem vyšetření směsného vzorku měli.
Přesun včelstev kočováním je povolen:
(1) obecně do oblasti o stejné nákazové situaci,
(2) byla-li včelstva vyšetřena a léčebně ošetřena, přičemž ve směsném vzorku měli nebyli 
zjištěni více než 3 roztoči na jedno včelstvo. V jednotlivých případech může být přesun po-
volen i když počet roztočů přesahuje tuto hranici a chovatel prokáže, že všechna včelstva 
stanoviště byla ošetřena v předjaří podle článku 4 odst. (3), písm. c) tohoto nařízení,
(3) kočující včelstva musí být neprodleně po každém návratu po 1. červnu z kočovného sta-
noviště (na trvalém stanovišti nebo na dalším kočovném stanovišti) preventivně přeléčena 
a to FORMIDOLEM 40 ml (pokud se návrat uskuteční před posledním vytočením medu) 
a GABONEM PA 1,5 mg nebo přípravkem na bázi tymolu (pokud se návrat uskuteční po 
posledním vytočení medu). V rezistentních oblastech se provede ošetření FORMIDOLEM 
40 ml, v případě silného napadení opakovaně. Přesuny matek a doprovodných včel ze všech 
stupňů chovů jsou povoleny po provedení všech nařízených diagnostických a léčebných 
opatření stanovených tímto nařízením. Přesuny vajíček a otevřených matečníků jsou po-
voleny bez omezení. Předpisy, omezující přesuny včelstev v důsledku výskytu bakteriálních 
nákaz (mor a hniloba včelího plodu), nejsou opatřeními na varroázu nikterak dotčeny.

Článek 6
Prevence vzniku a šíření rezistentních roztočů k pyretroidům

Cílem stanoveným pro rok 2012 je pokračovat v monitorovacích akcích, vytyčit rezistent-
ní oblasti (ohniska a jejich ochranná pásma) a pokusit se určit původ rezistentních rozto-
čů. V potvrzených rezistentních oblastech je cílem dosáhnout co nejvýraznější přerušení 
generačního cyklu až likvidace populace rezistentních roztočů během soustavy podzimního 
a zimního léčení.
(1) Monitoring se provádí:
a) křížovými pokusy (Gabon PA 1,5 mg x Gabon PF 90 mg) dle metodiky VÚVč, s.r.o.
b) křížovými pokusy (Varidol 125 mg/ml x MP 10 FUM 24 mg/ml) dle metodiky VÚVč, s.r.o.
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c) opakovaným sledováním přirozeného spadu a jeho porovnáním se spadem po následně 
aplikovaném Gabonu během prvních dvou dnů expozice. Metodika bude dodávána spolu 
s dodávkami veterinárních léčivých přípravků. Rezistentní oblasti se vyhlašují na zákla-
dě ukončených a vyhodnocených monitorovacích pokusů. Porovnání přirozeného spadu 
s účinností Gabonu v prvních dvou dnech expozice slouží jako předběžné zjištění a vyhledá-
vací akce pro založení monitorovacího pokusu.
(2) Opatření v rezistentních oblastech:
a) z ohnisek a ochranných pásem se nedovolí přesun včelstev do nerezistentních oblastí
b) Gabon PA 1,5 mg a Gabon PF 90 mg se nahrazují Formidolem 40 ml v opakované aplikaci
nebo přípravky na bázi thymolu,
c) nepoužívá se M-1 AER 240 mg/ml,
d) v zimním období se přidá další ošetření Varidolem 125 mg/ml, nejlépe aerosolem v bez-
plodovém období,
e) v předjarním období se ošetří stanoviště s nálezem více než 1 samička roztoče v zimní měli
v průměru na včelstvo, a to opakovaným ošetřením Varidolem 125 mg/ml v intervalu 10 dní 
a aplikací Formidolu 40 ml co nejdříve, jakmile denní teploty dosáhnou bez větších výkyvů 20ºC.

Článek 7
Ošetřování včelstev v ekologickém zemědělství

(1) Do výskytu tří roztočů včetně v průměru na jedno včelstvo v rozboru zimní měli a do 
výskytu tří roztočů včetně denního spadu za období 15. 07. – 15. 09.2012 nemusí ekologický 
chovatel včel používat žádná léčiva.
(2) Včelstva na stanovišti, u nichž v rozboru zimní měli byli zjištěni více než tři roztoči 
v průměru na jedno včelstvo, je nutné ošetřit přípravkem FORMIDOL 40 ml (účinná látka 
kyselina mravenčí), případně jinými přípravky s obsahem látek v přírodě se vyskytujících, 
např. tymol.
(3) V době od 15.07. do 15.09. sleduje chovatel u všech včelstev v týdenních intervalech 
přirozený spad roztočů a při nálezu více než tří roztočů v průměru na jedno včelstvo léčí 
včelstva přípravky uvedenými v bodě (2) tohoto článku. Údaje uchovává po dobu 12 měsíců.
Pokud se jedná o chovatele podnikatele ve smyslu veterinárního zákona, uchovává tyto úda-
je v souladu s tímto zákonem po dobu 5 let.
(4) Ekologický chovatel každoročně obmění jednu třetinu používaných plástů.
(5) Chemické přípravky k ošetření včelstev nařídí KVS SVS pro MS kraj při zvýšeném výsky-
tu roztočů. Včelstva takto léčená se z produkce biomem vyloučí.
(6) Přípravky povolené k používání v ekologickém zemědělství může použít i chovatel včel        
ve standardním, tedy „neekologickém“ chovu.

Článek 8
Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních 
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opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit 
pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Článek 9
Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3, písm. a)
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se 
považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. Doba platnosti tohoto nařízení se stanovuje 
do odvolání.
(2) Nabytím účinnosti tohoto nařízení se ruší nařízení Krajské veterinární správy pro 
Moravskoslezský kraj č. 3/2011 ze dne 31.05.2011, č.j. 2011/1737/KVST.o mimořádných 
veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – varroázy včel.

V Ostravě 27.06.2012 MVDr. Severin Kaděrka
ředitel Krajské veterinární správy

Státní veterinární správy pro MSK

Restaurace  C Y K L O B A R 
739 51 Dobrá, č.p. 957, tel. 720 541 140

Po–Čt – 10–22 h; Pá – 10-23? h; So – 9–23? h; Ne – 9–21 h

SRPNOVÉ MENU PRO DOBROU NÁLADU v Cyklobaru:

Pátek 3. srpna od 20 hodin hraje ostravská kapela STANDABANDA. Pizza za 90,- Kč, míchané 

nápoje, vstup 20,- Kč. 

Úterý 14. 8. 2012 od 19 hod Promo akce pivovaru Holba – Bingo, hrajeme o ceny pivovaru!

Pátek 17. 8. od 20 hodin DJ Honza Hornet Veselý – Karaoke, rybí grilování, Bavoráček za 35,- Kč, 

největší účet ve 23 hod 10 % sleva!

Pátek 31. 8. – Loučíme se s prázdninami – program akce se připravuje, bude upřesněn na vývěskách.

ZMRZLINA OD FRANTIŠKA – prázdninové osvěžení - točená zmrzlina ve stodole u Cyklobaru, 

2 druhy + míchaná, za pěkného počasí i v září!

www.cyklobar.cz

Těšíme se na vaši návštěvu!
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PROVÁDÍM  ZEMNÍ  PRÁCE
 PÁSOVÝM MINIRYPADLEM

 • Maximální hloubka výkopu 2,1 m
 • Šířka stroje 1,33 m, po zúžení hydraulického podvozku 1 m
 • Výška stroje 2,35 m, po demontáži kabiny 1,6 m. Váha stroje 1,8 t
 • Lžíce zubová 30 a 50 cm, drážkovací 20 cm, svahovací náklopná lžíce 100 cm
 • Minimální nároky na pracovní prostor a průjezd, nízká zátěž pro terén

 KLOUBOVÝM  ČELNÍM  NEKLADAČEM

 • Výsypná výška 2,3 m
 • Vrtání děr – průměr 40 cm
 • Zubová klapačka 1,3 m

 DÁLE  NABÍZÍM

 • Přesun materiálu 3-strannou sklopkou (2 tuny), manipulace do 1 tuny
 • Vyměřování a kontrola rovin a hloubek výkopu nivelačním laserem
 • Vyhledávání a trasování podzemního vedení rádiovým detektorem

Martin Kaňok, DOBRÁ 398, mob. 602 43 55 88, tel. 558 64 19 58

e-mail: martinkanok.kanok@seznam.cz

U M Í M    P O H N O U T    Z E M Í
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Stanislav NYTRA
autorizovaný technik pro pozemní stavby

Nabízí

 • Výkon technického dozoru stavebníka

 •  Výkon stavebního dozoru

 •  Poradenskou a konzultační činnost ve stavebnictví

 •  Poradenskou činnost v oblasti cen stavebních prací

  a zpracování kontrolních rozpočtů staveb

739 51 Dobrá 656                    mob.: +420 737 238 150

                                                  e-mail: stanislav.nytra@seznam.cz
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VODA  TOPENÍ  PLYN
JOSEF HLISNÍK

(v Raškovicích)

Nabízí tyto služby:

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE: 
výměna rozvodů pitné a užitkové vody, rekonstrukce koupelen,

výměna vodovodních baterií, montáž ohřívačů vody elektrických,
kombinovaných.

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE:
výměna otopných těles, včetně rozvodů v mědi železe nebo vícevrstvých 

trubkách. Montáž podlahového topení včetně pokládky polystyrénu.
Montáž kotlů na tuhá paliva. Solární systémy.

    

PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:
montáž plynových kotlů, plynových spotřebičů, provádění plynových

přípojek od HUP.

kontakt:  607 956 196
email:  hlisnik.vodotopo@email.cz

www.votopl-hlisnik.kvalitne.cz



OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta

558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Lenka Hlistová, vedoucí správního odboru

558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru,

  sekretariát, podatelna, ověřování

558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika,   

  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí fi nančního odboru, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, referent fi nančního odboru, místní

  poplatky, povolení průjezdu přes most

558 412 303 Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu

558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu, stavby Dobrá,

  Dobratice, Pazderna

558 412 310 Zdeňka Sikorová, referent stavebního úřadu, stavby

  Nošovice, Vojkovice, Horní Domaslavice, Nižní Lhoty

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční

  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce

------------

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

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.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 10. 8. 2012.


