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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych vám popřál všechno 
nejlepší v Novém roce 2013, hodně zdra-
ví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním 
životě. Přelom občanského roku je obvykle 
důvodem k rekapitulaci minulého období 
a přípravy na budoucí události, které může-
me nějakým způsobem plánovat. Chtěl bych 
v této souvislosti poděkovat všem spolkům 
a organizacím, které se podílejí na životě 
obce, za jejich zapálení a pomoc při reali-
zaci nejrůznějších akcí. Počínaje kulturními 
vystoupeními ve společenském sále, přes 
sportovní akce na hřišti a v tělocvičnách, 
a nakonec třeba turistické výšlapy do vzdá-
leného i blízkého okolí naší obce. Za všech-
nu tuto dobrovolnou činnost opravdu všem 
děkuji. Nemohu zde vyjmenovat všechny 
organizátory, protože ten seznam by byl vel-
mi dlouhý, ale o většině akcí jsou informace 
na obecním webu: www.dobra.cz.

V pondělí 17. prosince minulého roku 
proběhlo jednání zastupitelstva, na kte-
rém jsme mimo jiné schválili rozpočet obce 
Dobrá pro rok 2013, dále prodej pozemku 
parcely č. 1688/3, což je nevyužívaný poze-
mek vedle objektu zemědělského družstva, 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
16.600,- Kč. Zastupitelé se také zabývali 
aktuálním stavem nebezpečné křižovatky 
nad kinem, na křížení silnic II/648, III/4774 
a III/4733, a schválili záměr úpravy na kři-
žovatku světelně řízenou, za předpokladu, 
že investorem stavby bude Moravskoslezský

kraj. V diskusi jsme projednávali problema-
tiku uklízení sněhu, vylepování plakátů na 
sloupy veřejného osvětlení nebo volně po-
bíhajících psů. Opětovně vyzýváme všech-
ny majitele psů, aby dodržovali Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2006, obce Dobrá, 
k zabezpečení místních záležitostí veřejné-
ho pořádku, kde jsou konkrétně uvedeny 
i povinnosti chovatelů psů. 

Ještě několik slov k zajištění zimní 
údržby místních komunikací a rozhrnování 
sněhu. Letos bude rozhrnování sněhu zajiš-
ťováno obdobně jako v předcházejících le-
tech, fi rmou pana Antona Lišky. Organizaci 
zimní údržby zajišťuje správce pan Bohu-
slav Sikora (tel. č. 558 412 309). Chtěl bych 
požádat hlavně řidiče, aby neuváženým 
a neukázněným parkováním svých automo-
bilů neztěžovali a nekomplikovali odklízení 
sněhu. Dále bych chtěl také požádat o trpěli-
vost, zvláště v případě kalamitní situace při 
větší sněhové nadílce, neboť v takové situaci 
a v danou chvíli, nemohou mít všichni před 
svými domy ihned prohrnuto. 

Na závěr jedno malé poděkování. Právě
v těchto dnech možná i u vás doma zazvo-
nili tříkráloví koledníci. Zpívali koledy, 
popisovali dveře symbolickým nápisem 
K+M+B+2013 a vybírali příspěvky do po-
kladniček, aby tak udělali radost těm, kdo 
jsou odkázání na cizí pomoc. Chtěl bych 
velmi poděkovat všem koledníkům, ale ne-
jen jim. Velký dík patří všem dárcům, kteří 
přispěli na Tříkrálovou sbírku. Děkujeme.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Skupina Fleret se již třicet let se svým 
repertoárem úspěšně prosazuje na kon-
certních i festivalových scénách jak v celé 
České republice, tak i v zahraničí (Francie, 
Rakousko, Španělsko, Německo, Polsko, 
Slovensko). Hudební styl a zvuk této kapely 
je zcela originální, nezaměnitelný a rozpo-
znatelný, v lidových písních, ale i v muzi-
ce rockové. Flereti dokážou v současnosti 
svým radostným a spontánním muzikant-

Legendární kapela Fleret se dočkala opravdu významného jubilea. Rok 2013 bude 
pro vizovickou partu plný oslav, jelikož se dožije krásných třiceti let.

stvím rozezpívat a roztancovat mnohati-
sícové publikum. Tuto kapelu si dokonce 
pozvala britská rocková legenda Jethro Tull 
k hostování na World Tour 97´. Spolupra-
cuje s Jarmilou Šulákovou, se Zuzanou 
Lapčíkovou, Vlastou Redlem, se skupinou 
Buty i s Věrou Špinarovou. 

Regionální a lidové kořeny Fleretu jsou 
patrné i z nástrojového obsazení: housle, 
fujar, klarinet, fl étny, mandolína. Rockový 

K U L T U R N Í   P O Z V Á N K A

FLERET V DOBRÉ
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vliv je nástrojově zastoupen elektrickými 
kytarami a bicími nástroji. To vše je pod-
pořeno charismatickým způsobem zpěvu, 
melodikou, strukturou skladeb i písňovými 
texty, které jejich autoři (Libor Mysliveček, 
Zdeněk Hrachový a další) píší formálně 
přesně a přitom neotřele vtipně ve valaš-
ském dialektu. A tak je Fleret zcela zaslouže-
ně označován za „dvorní kapelu Valašského 
království“. Za svou 30ti letou kariéru stvo-
řili Flereti spoustu hitů jako „Zafúkané“, 
„Sbohem galánečko“, „Kurnikšopatožtone“
a další.

O kapele Fleret můžeme s klidným svě-
domím říct, že čím je starší, tím je lepší. 
Zkrátka, zraje jako víno. V aktuální sesta-
vě (Hrachový, Bartošík, Rokyta, Abrahám, 
Filák) jí to šlape neskutečně. Pánové se tak 
v klidu můžou vracet k prastarým písním 
z osmdesátých let, které jsou typické svými 
nelehkými vokály. To, co na první desce zpí-
val Pavel Husár, dnes bravurně zvládá bu-
beník David Filák. Ano, opět máte možnost 
slyšet třeba Umělce na šňůře, píseň, která 
vznikla z množství zážitků Fleretu po ná-
vštěvě našeho hlavního města v roce 1985. 
„Musím říct, že po hudební stránce je ta sou-
časná sestava jednoznačně nejlepší. Vítek 
Rokyta je výborný kytarista, za exkluzivního 
baskytaristu Tomáše Koudelku jsme našli 
Maroše, což je špičková náhrada a přišel 
David Filák, to je vynikající bubeník. Já jsem 
s lepším nehrál. Hlavně je ale špičkový zpě-
vák, který mi zazpívá třetí čtvrtý hlas, výšky, 
všechno,“ prozradil kapelník a zakládající 
člen Fleretu Zdeněk Hrachový.

Není divu, že kapela plánuje vydat 
v této zdařilé sestavě živé CD. „Půjde o výběr 
hitovek, které nebyly na prvním živáči Kur-
nikšopatožtojo,“ přibližuje frontman Hrach 

a dodává, že to zdaleka není všechno. 
Fanoušci se opravdu mají v tomto roce nač 
těšit: „Vyjde i kniha, která mapuje celých tři-
cet let Fleretu rok po roku a bude obsahovat 
bohatý fotodokumentační materiál. Knihu 
již dokončuje Jakub Malovaný a můžu slíbit, 
že půjde o velmi zajímavé počteníčko i pokou-
káníčko. No a do třetice chystáme natočení 
dalšího DVD v této silné sestavě.“ Speciální 
výroční koncerty i s hosty jsou samozřej-
mostí.

Přejme tedy Fleretu, ať se mu daří stejně 
dobře jako doposud. A těšme se na oslavy 
třicátin. Můžete být jejich účastníky, navští-
víte-li koncert kapely v Dobré dne

5. března 2013 

ve společenském sále 
při základní škole 

od 19 hodin
Vstupenky v ceně 200,- Kč se za-

čnou prodávat na OÚ Dobrá, kanc. č. 17 
(fi nanční odbor) od pondělí 18. února 
2013 od 8 hodin. Jednotlivá místa ne-
budou číslována!

Zdroj:  internet
Upravil:  Milan Stypka
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Projekt: Hrazda a rovnováha (kladina)
Hrazda a rovnováha na dosah 

všem občanům

V listopadu minulého roku mne navští-
vila dvojice velmi zajímavých lidí z Dobré. 
Pan Pavel Slováček mi představil nejen svou 
paní Rosane Cobra Slováček, ale společ-
ně také projekt, který mne okamžitě zaujal 
svým zaměřením, významem pro lidský ži-
vot v každém věku a výsledným efektem.

Dovolte mi, abych vám představil Pro-
jekt – Hrazda a rovnováha – z pozice paní 
Rosany. Paní Rosana je Brazilka, fyziotera-
peutka a více než dvacet let pracuje v oblasti 
kvality života lidí, snaží se, aby život člověka 
v každém věku oplýval vitalitou a radostí.

V roce 2010 se s rodinou přestěhovala 
do České republiky a od roku 2011 bydlí 
v Dobré. Podle jejích vlastních slov se jí zde 
velmi líbí a je tady spokojená.

Ráda by našim občanům nabídla pro-
gram, který pomáhá ke zlepšení fyzické 
kondice, je založený na práci (cvičení) se 
dvěma „nástroji“ – HRAZDOU (pro dospě-
lé a pro děti) a nízkou KLADINOU (asi 30 
cm nad zemí).

HRAZDA je používána k posílení všech 
svalů a svalových spojení celého našeho 
těla. Na rozdíl od cvičení se závažím v posi-
lovnách – kde dochází k izolovanému efek-
tu posílení svalstva – HRAZDA umožňuje 
zapojení bezpočtu svalů najednou, navíc 
takové cvičení je šetrné k naší páteři. Jedná 
se o tzv. inteligentní posilování, neboť 
vylepšuje zároveň tělesnou koordinaci.

Rovnováha – KLADINA – a následná 
cvičení s ní spojená, nabízejí nepřeberné 
množství výhod v každodenním životě – 

zlepšují koncentraci, motorické refl exy při 
překračování jakýchkoliv překážek, např. 
když uklouzneme nebo šlápneme na nerov-
nost terénu. KLADINA může být užívána ke 
cvičení lidmi každého věku.

Tato dvě jednoduchá „sportovní“ nářadí 
společně přinášejí bohaté možnosti k naše-
mu celkovému vývoji, a to komplexním způ-
sobem, protože stimulují tělo nejen k práci 
v rovině fyzické, ale i emocionální.

Paní Rosane nabízí všem zájemcům 
svou pomoc. Ráda vytvoří cvičební plá-
ny pro každou věkovou skupinu – dětmi 
z mateřské školy počínaje a seniory konče – 
a je připravena na pravidelné schůzky. Tím-
to způsobem bude naplněn celý cvičební 
cyklus.

Součástí přípravy na samotný „cvičební 
cyklus“ budou přednášky. Úvod roku tedy 
bude věnován teorii, účastníci se seznámí 
s tím, jak udržovat fyzickou kondici, kterak 
pečovat o tělo, aby bylo stále funkční, jak na 
to, aby výsledkem bylo zdravé tělo i zdravý 
duch.  

První přednáška se uskuteční 
v úterý 12. února 2013 ve spole-
čenském sále při ZŠ Dobrá se 
začátkem v 15 hodin. 

Je určena seniorům. Srdečně zveme 
všechny naše seniory, které tento zajímavý 
a v praxi vyzkoušený projekt zaujal, aby 
neváhali a první přednášky se zúčastnili 
(budou zde totiž domlouvány termíny dal-
ších schůzek). 

V současné době jsou zpracovávány 
technické výkresy obou typů zařízení. Až to 
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Nabídka publikace Prašivá (Český Těšín 2011)
Publikace „Prašivá“ byla vydána Muzeem

Těšínska ve spolupráci s Klubem českých 
turistů k 90. výročí otevření turistické chaty 
na tomto beskydském vrcholu. 

Text přináší přehled základních infor-
mací nejen o zdejší turistické chatě, ale vě-
nuje se historii tohoto místa, a to v širších 
souvislostech vývoje této části Těšínské-
ho Slezska, k němuž geografi cky přísluší. 
Adekvátní pozornost je věnována valašské 
kolonizaci tohoto území, poutnímu koste-
lu sv. Antonína Paduánského, či počátkům 
organizované turistiky na Těšínsku a okol-
nostem výstavby chaty na Prašivé. Nechybí 
prezentace současné činnosti Moravsko-
slezské oblasti KČT. Publikace neopomíjí 
ani geografi i a přírodní poměry Prašivé 
a jejího bezprostředního okolí. Text doplňuje
množství převážně dosud nepublikovaných 
dobových snímků i současných fotografi í.  

Ačkoliv text vychází ze seriózního vědec-
kého výzkumu, forma je uzpůsobena široké 
veřejnosti a zájemcům o regionální historii 
a vlastivědu. Kniha je vhodná nejen pro tu-
risty, ale i pracovníky informačních center, 
vedoucí zájmových sdružení, učitele a ne-
měla by chybět v knihovně nikoho, kdo má 
tento kout naší vlasti rád. 

počasí umožní, budou v areálu multifunkč-
ního hřiště zabudovány tři kladiny a dvě 
hrazdy. Součástí instalace budou i cedulky 
s textovým doprovodem, kterak zařízení 
používat, aby cvičení na nich byla přínosem 
pro lidské tělo i mysl.

Milé seniorky, milí senioři, spolu s paní 
Rosane Cobra Slovaček se těšíme na setkání 

Počet stran: 69
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-86696-21-8

Publikace s názvem „Prašivá“ bude 
k dispozici k zakoupení na Obecním úřa-
dě v Dobré – na podatelně – od pondělí 
4. 2. 2013 – cena 200,- Kč. Současně ku-
pující obdrží jako bonus ZDARMA knihu 
Davida Pindura „Bazilika Navštívení Panny 
Marie ve Frýdku“.

Zdroj:  Muzeum Těšínska            
Upravil:  Milan Stypka

s Vámi – v úterý 12. února 2013 od 15 hodin 
ve společenském sále při základní škole.

Zdroj:  manželé Slováčkovi
Upravil:  Milan Stypka
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P o z v á n k a   n a   o b e c n í   p l e s 
Dovolte mi, abych Vás jménem svým i pana starosty 

srdečně pozval na Obecní ples, který se koná v sobotu 2. 2. 
2013 ve společenském sále při základní škole. Kvalitní zába-
vy s předtančením profesionálním párem, spousta jídla, pití 
a bohatá soutěž o ceny – to vše bude zárukou dobré zábavy, 
a o tu se přece jedná na prvním místě. 

Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi přáteli.
Na plakátech i na internetové straně obce je uveden 

termín zahájení předprodeje. Ten byl zahájen v pondělí 
21. února 2013 v kanc. č. 17 Obecního úřadu Dobrá – 
cena vstupenky (s večeří) činí 250,- Kč. Ke vstupence jsou 
k dispozici i místenky.

                                                           Mgr. Milan Stypka

Místní poplatky – UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

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.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo

převodem na účet číslo:  168 197 5309/0800 VS : 1341 + čp.

Poplatek uhraďte v průběhu ledna do konce března  2013

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

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo

převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800
                                   VS: 1337 + čp

Poplatek uhraďte v průběhu ledna do konce srpna 2013

ty 
2. 
-
í
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OBEC DOBRÁ
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání dne 17. 12. 2012 usnesením č. 12 usneslo 
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Dobrá touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 
 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
 odpadů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad1 (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Poplatník

(1)     Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
 a odstraňování komunálních odpadů platí2:  
 
 a) fyzická osoba, 

               1. která má v obci trvalý pobyt,

               2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky                         
    povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

               3. které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá 
    na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
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               4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo 
    dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.  

            b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 
  byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; a to 
  ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
  k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,   
  jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)    Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické 
 osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo 
 správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu   
 úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které
 poplatek platí.      
            

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
 nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, 
 případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu 
 od poplatku. 

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno 
 (popř. jména) a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování, 
 obecný identifi kátor3, v případě, že fyzická osoba uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a) 
 odst. 2) až 4) této vyhlášky, nemá přidělený obecný identifi kátor, uvede datum
 narození; údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo 
 popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, není-li 
 stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník 
 parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je
 poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt 
 nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty
 očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo 
 popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je
 umístěna stavba s bytem.   

3 § 127 odst. 1 zákona  č.  280/2009 Sb. Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
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(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku 
 zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny 
 vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu...

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 
 jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
 Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v  tuzemsku
 pro doručování.4 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen
 tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5 

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku  činí 440,- Kč a je tvořena:

 a) z částky 25,- Kč za kalendářní rok a

 b) z částky 415,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
  skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
  komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 
 1 305 775,- Kč a byly rozúčtovány takto:
 Náklady  1 305 775,-  Kč děleno 3 149 (3 066 počet osob s pobytem na území obce
 + 83 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů)
 = 414,66 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) 
 vyhlášky ve výši 415,- Kč. 

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
 k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, 
 se  poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu 
 nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
 kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu
 dni tohoto měsíce.6 

4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 10b odst. 5 zákona š. 565/1990  Sb, o místních poplatcích
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Čl. 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázové, a to:   

 a)  pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) ust. 1) a písm. b)  této vyhlášky nejpozději 
  do 30. září  příslušného kalendářního roku,

 b)  pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) ust. 2) až 4) do třiceti dnů od uplynutí 
  lhůty pro splnění poplatkové povinnosti.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 písm. a)
 a písm. b), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po 
 měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce
 příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:

 a) osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na adrese obecního úřadu v Dobré, 
  čp. 230,

 b) vlastník stavby určené k individuální rekreaci nebo vlastník rodinného domu, ve 
  kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to v případě, že vlastník 
  nebo alespoň jeden ze spoluvlastníků splňuje charakter poplatníka dle čl. 2 odst. 1 
  písm. a) ustanovení 1) této vyhlášky. Tito vlastníci jsou osvobozeni pouze jako 
  poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. b), 

 c) osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo po dobu výkonu vazby, 

 d) osoby dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, které se v příslušném kalendářním
  roce prokazatelně zdržují nepřetržitě déle než 6 měsíců mimo místo pobytu
  (katastr obce Dobrá), 

 e)   jedná-li se o právě narozené dítě, a to za měsíc, ve kterém se narodilo.
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(2) Nárok na úlevu na poplatku ve výši 50 % se poskytuje:

 a) dítěti do 15 let včetně 

 b) občanu staršímu 80 let včetně 

 c) osobě, která studuje a je ubytována mimo své trvalé bydliště na území
  České republiky, alespoň 6 měsíců v roce. 

Čl. 7
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
 obecní úřad poplatek platebním výměrem.7 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní 
 úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8 

Čl. 8
Zrušovací a přechodná  ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz 
 systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
 komunálních odpadů,  ze dne 13. 12. 2010. 

(2) Pro platební povinnosti za období před účinností této vyhlášky platí
 dosavadní předpisy. 

Čl. 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 2. 1. 2013.

 Mgr. Milan Stypka  Ing. Jiří Carbol
 místostarosta starosta

7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Co vyřídit na OÚ Dobrá před konáním plesu 
nebo obdobné akce s tombolou
Před samotným zahájením plesu či jiné obdobné veřejné akce, v rámci které je organi-
zována tombola, je nutné: 
- vyplnit a odevzdat žádost o povolení tomboly, 
- vyplnit a odevzdat formuláře týkající se místního poplatku ze vstupného.
 
Před konáním plesu, kde bude organizována tombola, je nutné podat na fi nančním 
referátu alespoň 15 dní před konáním plesu žádost o povolení tomboly. Žádost bude 
podepsána statutárním orgánem, a pokud bude povolení tomboly vyřizovat jiná osoba, 
bude jednáno na základě plné moci. To znamená, že statutární orgán zmocní konkrétní oso-
bu, která bude na základě této plné moci jednat ve správním řízení o povolení tomboly na 
fi nančním referátu dveře č. 17 s pí Kolkovou. Po kontrole dokladů, které k povolení tomboly 
pořadatel předkládá, musí být žádost podána na podatelnu, aby bylo na žádost zapsáno č. j.
pod kterým bude žádost vyřizována. Nejpozději jeden den před konáním plesu vyzvedne 
zmocněná osoba rozhodnutí o povolení tomboly. To za předpokladu, že se vzdá práva na 
odvolání. Jinak lhůta pro odvolání běží 15 dní ode dne doručení rozhodnutí. Za podání žá-
dosti o povolení tomboly zaplatí provozovatel tomboly správní poplatek ve výši 5.000 Kč. 
Pokud někdo bude vyřizovat vše písemně, musí s tímto počítat. V den konání plesu musí 
mít pořadatel s sebou na ples pravomocné rozhodnutí o povolení tomboly. 

Přílohy k žádosti o povolení tomboly: 
1) Doklad o přidělení IČ – výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina 
2) Doklad o bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů – nesmí být starší 3 měsíců
 od podání žádosti) 
3) Čestné prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční  
 majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast 
4) Čestné prohlášení žadatele, že provozování tomboly proběhne v souladu s jinými
 právními předpisy, nenaruší veřejný pořádek a je zaručeno její řádné provozování
 včetně technického vybavení 
5) Herní plán
6) Seznam výher s uvedením jejich cenového ohodnocení 

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá se uskuteční i v příštím roce vždy první středu v měsíci, tj. 6. 2., 
6. 3., 3. 4. 2013 vždy od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací 
místnost č. 21 – bývalé foto.
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7) Vzorek losu 
8) Návrh na příjemce a způsob využití části výtěžku na veřejně prospěšné účely
 
Místní poplatek ze vstupného 
Poplatek ze vstupného vyřizuje pí Kolářová Jana, dveře č. 17, tel. 558 412 306. 

Ohlášení poplatku ze vstupného 
Poplatník je povinen správci poplatku písemně akci ohlásit nejpozději 5 dnů před jejím ko-
náním tiskopis Ohlášení poplatku ze vstupného. Zároveň předloží ke kontrole vstupenky.

Přiznání poplatku ze vstupného
Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši 
vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného ob-
sažena.

Poplatek je splatný do 15 dnů po skončení akce.
Sazba poplatku činí 20 % z vybraného vstupného.

Sazba poplatku činí 10 % (úleva) z vybraného vstupného se poskytuje organizacím a míst-
ním politickým stranám, které mají sídlo, nebo působí v obci Dobrá.

Do 5 dnů po skočení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vy-
braného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsa-
žena. 

Č. j.: SVS/2012/042023-T 

Nařízení Státní veterinární správy 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
(dále jen „KVS SVS pro MS kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 
ustanovení § 47 odst. 4, 8 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 
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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 
      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), Dobřečov (643530), Stříbrné Hory (643556), Žďárský Potok (753921), 
Stará Ves u Rýmařova (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), Leskovec nad Moravicí (680010), Bílčice (604054), Slezská Harta 
(680028), Rýžoviště (744751), Lomnice u Rýmařova (686662), Tylov (686671), Nová 
Pláň (663298), Karlovec (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), část katastru Jindřichov ve Slezsku (660337) vymezená Nařízením Státní 
veterinární správy č. j. SVS/2208//2012-KVST/1 ze dne 13. 08. 2012  
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Okres Frýdek-Místek – Frýdlant n. O. (635171), Nová Ves (705705), Lubno (688061), 
Malenovice (690783), Janovice (657107), Metylovice (693545), Pržno (734055), 
Hodoňovice (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), Horní Soběšovice (751936), Dolní Soběšovice (751944), Pitrov 
(751928), Žermanice (796514), Lučina (688371), Bruzovice (613398), Kaňovice 
(663051), Řeka (745057), Tyra (772445), Guty (636291), Oldřichovice (710032), 
Smilovice (751049), Komorní Lhotka (668818), Rakovec (751031), 

Okres Karviná - Chotěbuz (652954), Zpupná Lhota (652971), Podobora (652962), 
Stanislavice (753521), Mistřovice (696129), Koňákov (696111), Horní Žukov 
(644722), Dolní Žukov (623261), Český Těšín (623164), Mosty u Českého Těšína 
(696137), Hradiště pod Babí horou (647489), Horní Bludovice (642401), Prostřední 
Bludovice (642410), Bludovice (637696), Havířov - Město (637556), Dolní Datyně 
(628905), Horní Těrlicko (766577), 

Okres Nový Jičín – Luboměř (688118), Veselí u Oder (709158), Dobešov (626872), 
Odry (709085), Jakubčovice nad Odrou (656516), Loučky nad Odrou (656534), 
Tošovice (767786), Pohoř (724815), Vražné (785768), Hynčice (785792), Mankovice 
(691534), Kletné (666190), Jestřábí u Fulneku (659002), 

Okres Opava – Bohdanovice (606189), Hořejší Kunčice (645036), Medlice (645052), 
Dolní Životice (630454), Mikolajice (694061), Štáblovice (763110), Lipina u Opavy 
(684074), Domoradovice (630951), Žimrovice (797006), Benkovice (602591), Uhlířov 
(773166), Slavkov u Opavy (750280), Otice (716481), Branka u Opavy (609382), 
Kajlovec (646822), Hradec nad Moravicí (646814), 

Okres Ostrava – Václavovice (776033). 

(2) Rozšíření ochranného pásma 
Na základě rozhodnutí KVS SVS pro MS kraj č. j. SVS/2012/042512 ze dne 17. 12. 2012, 
kterým bylo vyhlášeno ohnisko moru včelího plodu v katastru Leskovec nad Moravicí 
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 Bruntál – Razová (739987), Horní Benešov (642355), Staré Heřminovy 
(754307), 
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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) Ve všech katastrech ochranného pásma (čl. 2 odst. (1) a (2)) se nařizuje provést 
    bakteriologické vyšetření všech včelstev na mor včelího plodu. Toto vyšetření bude 
    provedeno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků zimní měli současně 
    s vyšetřením na varroázu. Z jednoho stanoviště včelstev bude odebrán jeden směsný 
    vzorek. Pokud je na stanovišti chováno více než 10 včelstev, bude odebráno více 
    vzorků – jeden vzorek maximálně z 10 včelstev. Vzorky budou zaslány nejpozději do 
   15. 02. 2013 prostřednictvím ZO ČSV na příslušná pracoviště KVS SVS pro MS kraj 
    na okresech řádně zabalené a označené se seznamem chovatelů včel ve dvojím 
    vyhotovení. Vyšetření na varroázu chovatelé včel nebudou hradit. Úhrada nákladů na 
    vyšetření na mor včelího plodu bude řešena prostřednictvím příslušné ZO ČSV, 
    rovněž tak prostřednictvím příslušné ZO ČSV bude řešena žádost o proplacení 
    nákladů na vyšetření, která musí být odeslána do 12 týdnů ode dne ukončení 
    nařízených ochranných a zdolávacích opatření. 
e) Bakteriologické vyšetření bude provedeno v základních organizacích Českého svazu 
    včelařů: Rýmařov, Bruntál, Břidličná, Horní Benešov, Křišťanovice, Frýdlant 
    n. O., Lubno, Dobrá, Baška, Smilovice, Hnojník, Morávka, Sedliště, Dolní 
    Domaslavice, Třinec, Český Těšín, Fulnek, Odry, Jeseník n. O., Suchdol n. O., 
    Litultovice, Hradec nad Moravicí, Opava - Slavkov 

(3) Zrušení ochranného pásma. 
     Po uplynutí pozorovací doby se ruší ochranné pásmo v následujících katastrech obcí  
     a místních částí: 
     Okres Bruntál - Stránské (744620), Slezský Kočov (613291), Sovinec (752665), 
     Křížov u Sovince (752657), Dětřichov nad Bystřicí (626066), 

(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. 
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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 117 ºC po dobu 60 minut ve všech komerčních výrobnách 
mezistěn, nebo 150 ºC 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 
veterinárních 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. 

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 
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vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se to týká.
Doba platnosti tohoto nařízení se stanovuje až do odvolání. 
Ruší se Nařízení Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
č. j. 2011/3926/KVST ze dne 16. 12. 2011, Nařízení Státní veterinární správy
č. j. SVS/1696/2012-KVST ze dne 16. 05. 2012, Nařízení státní veterinární správy
č. j. SVS/2012/016620-T ze dne 07. 09. 2012, Nařízení Státní veterinární správy
č. j. SVS/2012/023593 ze dne 05. 10. 2012. 

V Ostravě dne 19. 12. 2012 
MVDr. Severin Kaděrka 

ředitel Krajské veterinární správy 
Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 

Č. j.: SVS/2013/000864-T 

Nařízení Státní veterinární správy kterým
se mění nařízení Státní veterinární správy

č. j. SVS/2012/042023-T
ze dne 19. 12. 2012 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
(dále jen „KVS SVS pro MS kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 
ustanovení § 47 odst. 4, 8 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 provádí tuto 
změnu 

Nařízení Státní veterinární správy
č. j. SVS/2012/042023-T ze dne 19. 12. 2012

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

1. 

Z čl. 2 odst. 1 Ochranné pásmo, Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2012/042023-T
ze dne 19. 12. 2012 se vypouští následující katastry: 
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Okres Bruntál – Stránské (744620), Slezský Kočov (613291), Sovinec (752665),
Křížov u Sovince (752657), Dětřichov nad Bystřicí (626066). 

2. 

V ostatních částech zůstává Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2012/042023-T ze 
dne 19. 12. 2012 beze změn. 

3. 
Společná a závěrečná ustanovení 

Tato novela Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2012/042023-T ze dne 19. 12. 
2012 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, je-
jichž území se týká. 

V Ostravě dne 04. 01. 2013 

MVDr. Severin Kaděrka 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj

Oznámení České pošty, s.p.,
Obvod Frýdek-Místek

Od 1. 2. 2013 dojde u pošty Dobrá ke změně otevírací doby
a zrušení sobotního provozu pošty.

Otevírací doba od 1. 2. 2013:
Pondělí – pátek    8.00 – 11.00      13.00 – 17.00 hodin.
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Základní škola Dobrá informuje…

Zimní oblečení pro Adru
Mezinárodní humanitární organizace 

Adra pomáhá lidem v nouzi a v ohrožení již 
desítky let, v naší zemi působí od roku 1992. 
Letos se žáci našeho ekotýmu pod vedením 
paní učitelky Mgr. Květoslavy Lyskové roz-
hodli přiložit ruku k dobrému dílu a vyhlási-
li veřejnou školní sbírku ponožek a rukavic 
pro Adru.  

Je krásné, že žáci naší školy nezůstali 
lhostejní k problémům chudoby a bezdo-
movectví a zástupci Adry si nakonec odnesli 

Oznamujeme klientům Úřadu práce, že na základě rozhodnutí generálního ředitele ÚP ČR 
je s účinností od 1. 2. 2013 stanovena jednotná úřední doba na všech pracovištích Úřadu 
práce takto: 

Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hodin 
Úterý 8:00 – 11:00 hodin 
Středa 8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hodin 
Čtvrtek 8:00 – 11:00 hodin 
Pátek 8:00 – 11:00 hodin (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání 
  a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty).

 Ing. Silvie Sýkorová, Referent zaměstnanosti – referát trhu práce krajské pobočky
  ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě
  Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek
  Na poříčí 3510
  738 01  Frýdek-Místek
  Telefon: 950 113 459
  E-mail: silvie.sykorova@fm.mpsv.cz
  Web: www.portal.mpsv.cz

Informace o změně úřední doby
na kontaktních pracovištích
Úřadu práce ČR

Školní ekotým pod vedením paní učitelky Lyskové
předává darované zimní oblečení zástupkyni
humanitární organizace Adra.
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Zájezd do předvánoční Vídně
V pondělí 10. prosince 2012 jsme vy-

razili na výlet do Vídně. Celkem nás bylo 
45 žáků 2. stupně. Od školy jsme vyjížděli 
velmi brzy – už v 6 hodin ráno! Nikdo se 
proto nedivil, že jsme všichni byli ospalí, na 
druhou stranu jsme se ale všichni těšili na 
krásný den. V Brně k nám přistoupila prů-
vodkyně společnosti Student Agency paní 
Votavová, ze které se vyklubala studnice 
moudrosti a po celou cestu nás obohacovala 
různými zajímavostmi. 

Ve Vídni nás pan řidič vysadil u zámeč-
ku Belveder, kde začínala naše vídeňská 
vycházka. Byli jsme u kostela sv. Karla 
Boromejského, pak jsme prošli ulicí Kärt-
nerstra k chrámu sv. Štěpána a vystoupa-
li jsme na věž. Později jsme se přesunuli 
k císařskému paláci Hofburg a slavné galerii 
Albertina. Následovala budova Parlamen-
tu, dále Burgtheater a nakonec jsme došli 

k Nové radnici, kde jsme si mohli v osobním 
volnu projít největší městské vánoční trhy. 
Na trzích bylo mnoho českých i slovenských 
turistů. Někteří se s námi chtěli vyfotit. 

Nastával večer a museli jsme trochu 
smutně nastoupit zpět do autobusu a zamí-
řit k domovu. Vrátili jsme se pozdě večer, ale 
byli jsme plní zážitků a šťastní, že jsme ne-
jen navštívili jedno z nejkrásnějších měst na 
světě a rozšířili si své znalosti historie, ale 
také jsme mohli v praxi používat německý 
jazyk. Myslíme, že nám to docela šlo. Těší-
me se na nějaký další výlet.

Nikola Kohutová, Ester Němcová, žákyně 8. A

přes padesát párů rukavic, třicet pět šál a 
více než sedmdesát párů ponožek, aby je 
předali lidem bez domova a bez prostředků. 
Věříme, že je naše skromné dárky alespoň 

trochu zahřejí ve světě, kde začíná být po-
dezřele chladno. 

Mgr. Jan Lörinc

Naši žáci se procházejí Vídní.

Osvětleně stánky lákaly na vánoční nákupy.
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Vánoce vstoupily otevřenými dveřmi
V tetelivé předvánoční atmosféře se 

v sobotu 15. prosince dokořán otevřely dve-
ře naší školy a přívětivě zvaly dovnitř všech-
ny lidi dobré vůle zblízka i zdáli. U vstupu 
návštěvníky z řad rodičů, příbuzných žáků, 
bývalých pedagogů, absolventů naší školy 
a široké veřejnosti vítaly jesličky s volkem 
a oslíkem, školními prostorami se nesly ve-
lebné tóny koled, které umocňovaly neo-
pakovatelnou náladu vánočního jarmarku, 
který probíhal se vším handrkováním a ku-
peckou parádou na hlavních chodbách školy.

Návštěvníci Dne otevřených dveří mohli 
využít příležitosti a projít si školu od přízemí 
až po půdu, nahlédnout do odborných uče-
ben, mnohé si vyzkoušet a osahat. A zatím-
co starší ročníky nevycházely z údivu, jaké 
technické možnosti má současná výuka, 
bývalí žáci navštívili své učitele a společně 
zavzpomínali na staré časy. Kroky mnohých 
hostů pak končily ve školní kuchyňce, kde 
byla v provozu vánoční kavárna nabízející 
laskominy a dobroty v pevném i tekutém 
skupenství.

Uměleckým vrcholem Dne otevřených 
dveří byl nepochybně vánoční koncert pro 

veřejnost v multifunkčním sále školy. Před-
stavení tvořené divadelními scénkami a hu-
debními čísly zaujalo především upřímným 
ochotnickým nadšením svých protagonistů. 
Výstupy menších dětí z 1. stupně dojímala 
svou lidskou čistotou, čísla žáků z 2. stupně 
zase udivovala zralostí podání. Není se co 
divit, že celé představení sklidilo od vděč-
ných diváků zasloužené bouře potlesku 
a někteří uronili i slzu. Skromný autor 
těchto řádků přiznává, že v okamžiku, kdy 
žákyně 6. B Barbora Pastrňáková hlasem 
čistým jako anděl začala zpívat Ave Maria, 
slzel již nepokrytě. Není zde bohužel místo, 
abychom jmenovitě vyzdvihli výkony všech, 
přesto jim patří nemenší dík, a to jak vystu-
pujícím žákům, tak i pedagogům, kteří je 
na jejich vystoupení připravovali, trénovali 
s nimi a pomáhali s technickým zabezpe-
čením představení. Děkujeme jim za tento 
krásný den a chtěli bychom vyjádřit veliké 
díky také všem návštěvníkům, kteří přišli 
a projevili svůj zájem o naši školu. Velice si 
toho vážíme.

Mgr. Jan Lörinc

„Je libo perníček nebo snad svícen, milostivá paní?“

Na první pohled je vidět, že hudebního talentu
mají naši žáci požehnaně.
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Úspěch našeho projektu Jeď a mysli!

Letošní lyžařský kurz se vyvedl

V úterý 18. prosince 2012 proběhl v Ná-
rodním domě ve Frýdku-Místku slavnostní
večer u příležitosti vyhlášení programu 
Prazdroj lidem, který se zaměřuje na zlep-
šování kvality života v regionech, v nichž 
působí společnost Plzeňský Prazdroj.

Základní škola Dobrá se společně 
s Moravskoslezskou Sinfoniettou a Dět-
ským lanovým parkem Třinec umístila mezi 
třemi projekty, které získaly plnou fi nanční 
podporu. Projekt Jeď a mysli! byl podpo-
řen také zaměstnanci pivovaru Radegast, 
a tak symbolický šek ve výši 224.000 Kč 
předal naší škole manažer pivovaru Radegast 
Ing. Ivo Kaňák. DĚKUJEME!

Slavnostní večer zahájila pásmem 
vánočních koled Ostravička a pak už bylo 
celkem 15 organizacím rozdáno 2,5 mili-
onu korun. Letošní 11. ročník programu 
PRAZDROJ LIDEM měl heslo „Pro bu-
doucí generace“ a my věříme, že naše mo-

V týdnu od 7. do 11. 1. 2013 měli při-
hlášení žáci 7. ročníku možnost absolvovat 
školní lyžařský výcvikový kurz v prostředí 

bilní dopravní hřiště, které budou využívat 
nejen naši žáci, ale i děti mateřské školky 
a okolních základních škol, bude napo-
máhat bezpečnému chování na cestách po 
několik dalších generací.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka ZŠ

lyžařského areálu na Bílé. Kurzem prošlo 
celkem 38 dětí, které se hned v úvodu roz-
dělily do 4 skupin, a to tři družstva lyžařská 
odstupňovaná podle dovedností žáků a jed-
no snowboardové družstvo vedené speciální 
instruktorkou.

Počasí nám celkem přálo a děti se mohly 
na svahu nejen něco naučit, ale náležitě se 
i vydovádět. Všichni se snažili co nejlépe vy-
užít své možnosti a s hrdostí můžeme světu 
oznámit, že i ti, kteří stáli na lyžích vůbec 
poprvé, dokázali v závěru kurzu pokořit nej-
větší sjezdovku přezdívanou svorně „Ma-
mut“ a samostatně používat lyžařský vlek. 

Doberští sedmáci vyrážejí na lyže.

Slavnostní vyhlášení programu Prazdroj lidem,
kde jsme pro školu získali 224 tisíc korun.
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Rádi bychom tímto poblahopřáli všem 
účastníkům lyžařského kurzu k úspěšnému
absolvování a poděkovali jim za jejich od-
vahu a píli. Dík patří také našim pedago-
gům, kteří se po celý týden o děti starali, 
seznamovali je se základy zimního sportu 
a zpestřovali jim pobyt společenskými 
hrami a zábavou. Kromě níže podepsané 

autorky článku se na úspěšném průběhu 
kurzu podílely paní učitelky Radmila Jelín-
ková, Eva Novosadová, Markéta Turoňová 
a Olga Kafonková. Všem děkujeme a věří-
me, že i napřesrok budou děti do sněhových 
radovánek jako divé.

Jitka Drabinová

Zprávičky z naší školičky „Barevný svět“

Návštěva Valašského muzea v přírodě
Ten den děti brzy poobědvaly, oblékly 

se a před školkou již na ně čekaly autobusy,
které děti i s některými rodiči zavezly do 
Valašského muzea v přírodě v Rožnově.

Cesta nám všem rychle uběhla a v muzeu
na nás čekal program s názvem “Vánoce 
na dědině.“ Děti i s rodiči procházeli nád-
hernou zasněženou krajinou a po skupin-
kách vstupovali do jednotlivých chaloupek. 
V každé chaloupce na nás čekalo nějaké 
překvapení…

V první chaloupce jsme pozorovali přad-
leny, které zpracovávaly vlnu a len na ko-
lovrátcích, byl zde i řezbář, který vyřezával 
betlém. Další chaloupka nás přitahovala 
svou neodolatelnou vůní pečených perníč-
ků, děti se také dozvěděly, kolik různých 
druhů koření se do perníčků dříve přidáva-
lo, dostali jsme zde perníčky na ochutnání.  
Další chaloupkou se linula vůně kynutého 
Mikulášského pečiva, které děti mohly také 
ochutnat.

Tak nám začal nový rok, ale my se ještě v našem povídání vrátíme
do času předvánočního, kdy se děti z naší MŠ vydaly

na odpolední výlet do Rožnova.
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Návštěva výstavy betlémů v kostele sv. Jiří
Děti naší MŠ využily pozvání místního 

pana faráře na prohlídku betlémů v míst-
ním kostele, do něhož postupně zavítaly děti 
z jednotlivých tříd. Pan farář děti přivítal, 
umožnil jim prohlédnout si kostel zevnitř 
a pozval je k prohlídce vystavených betlémů.

Betlémy byly vyrobeny z různých mate-
riálů – ze dřeva, papíru, plastu, keramiky, 

Cestou dědinou jsme potkali i Mikuláše 
s Čerty, Mikuláš děti obdaroval za zpěv ko-
ledy sušenými jablíčky. Svátečně vyzdobený 
vánoční stůl z dřívějších dob i s nastrojeným 
stromečkem jsme si mohli prohlédnout 
v další chaloupce, děti pozorovaly na vlast-
ní oči také lití olova či výrobu podkoviček 
pro štěstí.

Děti měly možnost nahlédnout do dří-
vější školy, kde na ně čekal pan učitel, popo-
vídal si s dětmi o valašských Vánocích, děti 
si společně s ním zazpívaly vánoční koledy.

Děti pozorovaly také pečení vánočních 
oplatků, prohlédly si vyrobené svíčky, do-
zvěděly se něco o historii svícení.

A v poslední chaloupce na všechny 
čekalo příjemné posezení za praskání ohně, 
provoněné perníkem a čajem z devatera 

z vosku, k vidění byl také perníkový betlém. 
Děti si s panem farářem povídaly o posta-
vičkách v betlému, o třech králích, jejich 
jménech. Děti zazpívaly panu faráři své ob-
líbené koledy a za odměnu dostaly sladkou 
pozornost s obrázkem.

Mgr. D. Dvořáčková

kvítí, které jsme ochutnali na závěr celé naší 
prohlídky.

A pak už nás čekala závěrečná cesta zpět 
do MŠ. Před školkou již na děti čekali nedo-
čkaví rodiče a děti jim s nadšením vyprávěly 
své zážitky z výletu.
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Poutě a mše svaté v roce 2013:
Farní kostel sv. Jiří Dobrá:
malá pouť -  středa 24. 4. v 17.45 hod. 
velká pouť -  neděle 28. 4. v  8.00 a 10.30 hod.  
krmáš -  neděle 15. 9. v  8.00 a 10.30 hod. 
         
Filiální kostel sv. Antonína Prašivá:
malá pouť - čtvrtek 13. 6. v 10.30 a  17.45 hod. 
velká pouť - neděle 16. 6. v 10.30 hod. 
pouť dětí - pondělí   1. 7. v 10.30 hod. Kamenité a Prašivá                          
další mše sv. - červenec a srpen  - každá neděle v 10.30 hod. 
                - každá středa v 17.45 hod.
krmáš - neděle 20. 10. v 10.30 hod.
Silvestr - úterý 31. 12. v 15.00 hod.      
 
Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě.Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě.

 P. Bohumil Vícha, farář v Dobré

Šachové okénko
Šachový oddíl při TJ Sokol Dob-

rá již tradičně poslední sobotu před 
Štědrým dnem pořádal v restauraci 
„Na špici“ turnaj v bleskovém šachu 
„O doberského krále“.

Již 22. ročník tohoto oblíbeného turnaje 
přilákal do Dobré 28 šachistů ze 13 oddílů 
severní Moravy. O umístění a tomu odpoví-
dající fi nanční i věcné ceny se rozpoutala za-
jímavá bitva, kdy každý hráč musel odehrát 
27 partií s časovým limitem pěti minut.

Sedmihodinovým maratónem nakonec 
nejlépe prošel a vítězem turnaje se stal hráč 
Slezanu Opava Jaroslav Čempel se ziskem 

21,5 bodů. Na druhém místě skončil 
hráč našeho oddílu, Lukáš Weiss-
mann s 21 body a třetí místo se stej-
ným počtem bodů obsadil Zdeněk 

Holeksa z Beskydské šachové školy Frýdek-
Místek. 

Zajímavý průběh turnaje, kdy o vítězi 
rozhodnul pouhý půlbod byl zakončen vy-
hodnocením včetně závěrečného předání 
putovního poháru vítězi turnaje a pohoště-
ním formou guláše pro všechny účastníky.

Na bohatě dotovaném turnaji, kde si 
ceny nakonec odneslo všech 28 soutěžících 
se sponzorsky podíleli a poděkování patří:
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obci Dobrá (sportovní komise při OÚ)

a  fi rmám

Pivovar Radegast a.s.

Torola s.r.o. – Ladislav Kocián, Ing.

Ovoce-zelenina – Slávka Poláková

Pneuservis Nondek & Mlčák – Libor Mlčák

Pálenice Dobrá s.r.o. – Ladislav
a Alena Březinovi

Potraviny, drogérie – Petra Pernicová

TWP Glass – Marek Růžička

Autoškola – Jaroslav Lepík

Uzenářství Carbol Corp. s.r.o – Zdeněk
a Věra Carbolovi

Pohostinství „Na špici“ - Florián Carbol

V našem oddíle máme ještě dvě další 
družstva hrající okresní přebor. Tato druž-
stva složená převážně z hráčů naší obce sice 

Ze soutěže družstev
 
„A“ tým našeho šachového oddílu již 

11. sezónu za sebou úspěšně reprezentuje 
naší obec ve 2. lize soutěže družstev v ša-
chu, kde zápolíme nejen s oddíly z morav-
skoslezského, ale i zlínského, olomouckého 
či jesenického kraje. Úroveň této soutěže je 
už velmi vysoká, a proto i když se většinou 
každoročně pohybujeme ve spodní polovině 
tabulky, tak je účast v této třetí nejvyšší sou-
těži v republice velice cenná. Družstvo tvoří 
vesměs odchovanci Beskydské šachové ško-
ly ve Frýdku-Místku, kteří v našem oddílu 
našli novou motivaci předvádět své šachové 
umění.

nedosahují výrazných úspěchů, ale láska 
k tomuto sportu jim nebere radost ze hry 
na šachovnici.

Aktuální tabulka 2. ligy sk. F po 6. kole: 

  1. KVS EKODIVIZE Opava 4 1 1 28.0   13
  2. TJ Ostrava  3 3    0 28.5   12
  3. Sokol Postoupky  3 2    1 25.0   11
  4. TŽ Třinec  3 2    1 25.0   11
  5. SK Slavia Orlová „B“ 3 1 2 26.0   10
  6. Sokol Dobrá 3 1 2 24.5   10
  7. TJ VOKD Poruba 2 2 2 23.5    8
  8. Slavia Kroměříž „B“ 1 3 2 21.0    6
  9. TJ Slovan Havířov 1 2 3 23.5    5
10. Labortech Ostrava „B“ 1 1 4 23.0    4
11. Baník Havířov „A“ 1 1 4 20.5    4
12. TJ Město Albrechtice 1 1 4 19.5    4
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Fanoušky královské hry informujeme, že 
v neděli 3. 2. 2012 přivítáme na naších 
stolech od 10.00 hod. v prostorách fotba-
lového hřiště v utkání 2. ligy hráče Města 
Albrechtice.

Již 26. 1. 2012 taktéž na fotbalovém hři-
šti odehrajeme utkání okresního přeboru 
proti družstvům Skalice a Frýdku-Místku. 
Začátek je v 9.00 hod.  

    
Za ŠO Sokol Dobrá, Carbol Otmar

Tabulka OP po 5 kole: 

  1. Sokol Brušperk  5 0    0 19.5 15
  2. TJ Mosty u Jablunkova „B“ 5 0 0 18.5   15
  3. TJ Bystřice n.O.  5 0    0 17.0 15
  4. BŠŠ Frýdek-Místek „F“ 4 1 0 18.5   13
  5. BŠŠ Frýdek-Místek „E“ 3 1 1 15.0   10
  6. TJ Vendryně „B“ 2 0 3 13.5    6
  7. TJ Sokol Dobrá „B“  2 0    3 13.0  6
  8.  TJ Sokol Skalice 1 2 2 12.0    5
  9. TJ Dobratice „A“ 1 0 4  9.5    3
10. TŽ Třinec „D“ 0 0 5  6.0    0
11. TJ Dobratice „B“ 0 0 5  4.5    0
12. TJ Sokol Dobrá „C“ 0 0 5  3.0    0

Tříkrálový turnaj 4CUP
Jako již tradičně, první lednovou sobo-

tu, pořádal TJ Sokol Dobrá ve spolupráci 
se sportovní komisí OÚ Dobrá Tříkrálový 
turnaj v sálové kopané. Letošního ročníku 
se zúčastnilo 8 týmů, které změřily své síly 
v systému každý s každým. Hrálo se dva-
krát 6 minut. Turnaj byl až do závěrečných 
zápasů napínavý. Z vítězství se radoval tým 
RYCHLÉ ŠÍPY ve složení Přemysl Bedná-
rek, Tomáš Zářický, Vojta Dužík, Jan Knödl, 
Daniel Damek, Petr Rajnoch. Na druhém 
místě skončili obhájci loňského vítězství 
Mezi Kopci a třetí místo překvapivě obsa-
dil Beer Tým. Až na čtvrtém místě skončila 
Dobrá B, která dlouhou dobu držela první 

místo. Nejlepším střelcem turnaje se stal Jan
Filipčík z týmu Mezi Kopci. Ceny vítězům 
předal místostarosta obce Milan Stypka 
a člen sportovní komise René Křižák. 
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Adventní večer plný kvalitní duchovní hudby 
v podání dívčího sboru z Třince

V pátek 21. prosince 2012 po ukončení 
bohoslužeb se dveře našeho kostela sv. Jiří 
nezavřely, ale naopak očekávaly příchod 
všech těch, kteří chtěli prožít jeden z po-
sledních adventních večerů ve společnosti 
hudby. Jako poděkování za opravu kostela 
se zde konal koncert – pozvání přijal dívčí 
komorní sbor CZKW z Třince. Toto hudební 
seskupení vzniklo v roce 2008 a zaměřuje 
se na středověkou duchovní hudbu a sou-
časnou českou sborovou tvorbu. Ve svých 
řadách má kromě zpěvaček také zdatné 
instrumentalisty.

A jelikož je advent dobou přípravy na 
vánoční svátky – přípravy na oslavy na-
rození Krista – byl program vybrán právě 

Děkujeme všem hráčům za účast, spor-
tovní komisi za fi nanční podporu a těšíme 
se na další ročník v roce 2014.

TJ Sokol Dobrá – oddíl kopané

z duchovních písní na toto téma. Koncert 
byl rozdělen na dvě části. V první před-
vedl sbor několik žalmů, které zhudebnil 
Petr Eben, za doprovodu varhan a násled-
ně několik písní v historickém sledu, které 
provedl sbor pouze vokálně. V druhé části 
koncertu pak předstoupili také hudebníci, 
naladili své nástroje a posluchači se mohli 
zaposlouchat do Loutny české, kterou složil 
Adam Michna z Otradovic.

Asi hodinu a půl trvající koncert si po-
slechlo na 90 příchozích a odnášeli si jistě 
silný umělecký zážitek. Krátký sestřih z kon-
certu je možno si prohlédnout na webových 
stránkách obce. 

Václav Baran



Radkem Chrobákem
Z Čech až pod Střechu světa,

Cimrman opět v březnu!

která se uskuteční ve středu 30. ledna 2013, od 17:00
ve společenském sále Základní školy Dobrá. 

O čem, že ta přednáška bude?
Více v textu samotného cestovatele:

Dne 17. července 2012 jsem se na benzínce
OMV ve směru z Frýdku-Místku do Dobré 
postavil s palcem nahoru na znamení, že sto-
puju. O tři dny později jsem již dojížděl do 
Moskvy, kde jsem se na další tři dny zdržel pro-
hlídkou Kremlu, Rudého náměstí, Moskevské-
ho metra a dalších pamětihodností. Poté jsem 
vyrazil Transsibiřskou magistrálou směrem na východ. V té jsem strávil téměř čtyři dny, během 
nichž vlak urazil 5 648 km. Vystoupil jsem ve městě Ulan-Ude, poblíž nejhlubšího jezera na 
světě, Bajkalu. U toho jsem strávil dva dny a pak odstopoval ještě asi 1 000 km kilometrů k čín-
ským hranicím. V Číně jsem se pak zdržel po dobu 29 dní, kdy jsem se opět přepravoval pouze 
stopem a navštívil jsem takové lahůdky jako Peking, Velkou Čínskou zeď, Terrakotovu armádu, 
národní park, v němž se natáčel fi lm Avatar a mnoho dalších. Z města Kunming jsem poté 
odletěl ještě na měsíc do Nepálu, kde jsem svůj výlet zakončil přespáním v základním táboře
Mt. Everest u japonské výpravy, chystající se na tuto „Střechu světa“. Dne 30. ledna 2013 
v multifunkčním sále v Dobré Vám o tomto výletu rád řeknu více a k tomu promítnu spoustu 
fotek, jež jsem během něj pořídil. Těším se...

Radek Chrobák

Divadelní představení Lijavec, z pera českého génia Járy Cimrmana, zahraje v Dobré 
bruzovický amatérský divadelní soubor Motyka. Představení můžete shlédnout odpoledne 
v neděli 10. března 2013. Více informací v příštím vydání Doberských listů a na 
www.dobrakultura.cz.

                                                                                                     Doberský kulturní spolek, o.s

Kulturní komise Rady obce Dobrá Vás zve na přednášku a besedu s cestovatelem
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kladní školy Dobrá. 
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Vyhodnocení celoročního turnaje
ve hře „Člověče nezlob se“

V loňském roce jsme pořádali čty-
ři turnaje, které se sečetly a vyhodnotily 
na závěrečném zápolení dne 22. 12. 2012 
v „Zanzibaru“. Tímto děkuji panu Kamilovi 
Křižákovi za zázemí, které nám poskytl, ale 
hlavně dětem a jejich rodičům, kteří se také 
zapojili do soutěžení.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V dět-
ské kategorii, kde byla veliká konkurence 
a podle toho také vypadaly poslední boje 
o celkové vítězství. Mezi prvním a třetím 
místem byl rozdíl pouze pár bodů z celko-
vého součtu.

V kategorii dospělých nešlo ani tak o ví-
tězství, ale především o dobrou zábavu a at-
mosféru, při které jsme se opravdu nasmáli.

Krásné ceny, které věnovala obec Dobrá, 
všechny potěšily a všichni se těšíme na další 
rok, kdy „Člověče nezlob se“ nahradí turnaj 
v pétanque .

Celkové umístění v kategorii dětí
je následující:

1. místo           Filip Křižák
2. místo           Simon Křižák
3. místo           Kryštof Friedel

Za Sportovní komisi, René Křižák

Pěstování a výživa sloupovitých jabloní
Ve středu 16. 1. 2013 proběhla 

v multifunkčním sále ZŠ Dobrá před-
náška předsedy ZO ČZS pana Čestmí-
ra Ježe na téma „Pěstování a výživa 
sloupovitých jabloní“. Pan Jež pou-
tavou formou představil přítomným 
nový druh jabloní tzv. „baleriny“, se-
známil je s postupem způsobem pěs-
tování a způsobem ošetřování těchto 
sloupovitých jabloní. 

Pěstování sloupovitých jabloní je 
nový trend, který může oslovit mnohé 
zahrádkáře i ty, kteří doposud na své 
zahradě neměli žádné ovocné stromy. 
Tyto jabloně, dosahují výšky kolem 3 
metrů, kdy by se měly zastříhávat maximál-
ně v této výšce. Pomocí těchto jabloní si mů-
žeme vytvořit živý plot či větrolam. Jablka 

na těchto stromcích dozrávají v blíz-
kosti kmene a tvoří tak vlastně sloup 
z jablek. Stromky by neměly být nároč-
né na údržbu jako vysokokmeny, které 
v poslední době z našich zahrad již 
ustupují, jelikož je složité se o tyto 
stromy starat a také zastiňují zahrady. 

V dnešní době, kdy zahrady slou-
ží spíše k pasivnímu odpočinku než 
k aktivnímu odpočinku mohou být tyto
sloupovité jabloně dobrým doplňkem 
zahrady i těm, kteří nechtějí mít na 
zahradách velké stromy. Tyto jablo-
ně také začínají poměrně brzy rodit. 
V případě dobrého ošetřování této jab-

loně již třetím rokem můžeme sklízet jablka. 
V pozdějších letech můžeme dosahovat 10-
15 kilový výnos jablek z jednoho stromku.
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Při ošetřování sloupovitých jabloní ne-
musíme používat žebříky ani nůžky, kte-
ré by s nádstavcem dosahovaly vysoko do 
korun stromů. 

Výhodou těchto jabloní je taktéž, že se 
mohou pěstovat v kontejnerech i na bal-
konech v bytech. Každému kdo bude takto 
pěstovat jablka bude pak potěšením jeho 
vlastní a domácí úroda. Případně může mít 
strom pouze jako okrasný prvek zahrady či 
balkonu.

Součástí této přednášky byla také před-
náška o Programu péče o krajinu a Progra-
mu obnovy přirozených funkcí krajiny. Po-
sluchači byli seznámeni s možnostmi využití 
těchto dotačních programů a také je Mgr. 
Vítězslav Pantlík ze sdružení DOBRÁ 3000 
o.s. seznámil s projekty které byly v minu-
lostí v Dobré či okolí Dobré z těchto projek-
tů realizovány, a to jak obnova mezí či alejí, 
tak i výsadba ovocné aleje z původních od-
růd jablek, švestek a hrušní. Pokud by měl 
někdo zájem o obnovu meze či aleje či vý-
sadbu ovocné aleje, může se obrátit na členy 
tohoto sdružení, kteří by projekt vytvořili 
a zrealizovali pokud by jej Agentura ochrany 
přírody a krajiny akceptovala. 

Stejné přednášky proběhly také v do-
poledních hodinách pro žáky základní ško-
ly. Pan Jež také vyhlásil soutěž s názvem 
„Mladý pěstitel“, které se mohou účastnit 
mladí pěstitelé a do této soutěže přihlásí své 
výpěstky (květiny, ovoce, zeleninu, koření 
apod.) a poté je předvést na pravidelné pod-
zimní výstavě zahrádkářů. Více informací 
na http://www.zsdobra.cz/wiki/doku.php. 

Čestmír Jež, ZO ČZS
a  Mgr. Vítězslav Pantlík,

DOBRÁ 3000 o.s.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobrá

Plán práce na rok 2013:
1. Dne 16. 1. 2013 v 17 hodin – Přednáška „Pěstování sloupových jabloní“
2. Dne 24. 2. 2013 ve 14 hodin – Výroční členská schůze v hostinci „Na Špici“
3. Dne 11. 5. 2013 – Zájezd do Polska, dendrologická zahrada Kapiasz a výstava Chorzow
4. Dne 21. 9 - 23. 9. 2013 – Výstava ovoce a zeleniny v multifunkčním sále ZŠ Dobrá se soutěží
5. Dne 27. 9. - 29. 9. 2013 – Výstava Života na zahradě Ostrava.

Za výbor zahrádkářů předseda Čestmír Jež
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DOBRODINSKÉ PíSí 2012
1. ročník vánočního létání na PC s využitím FMS

(Flight modell simulator)
Klubovna LMK DOBRÁ 15. 12. 2012

Klubovna LMK DOBRÁ v sobotu 15. 
prosince vřela ruchem příprav a burácením 
leteckých motorů již od 8. hodiny ranní. 
Postupně přijeli naši přátelé z RC klubu FM 
a dva kamarádi, modeláři „na volné noze“ 
z Fryčovic. Šéf modelářů Pobeskydského 
aviatického klubu, Jirka Banáš, po proděla-
né operaci sledoval přípravu soutěže z „kok-
pitu“ na „leteckém gauči“ doma v kuchyni 
zatímco jeho „ovečky“ v té době diskutovaly 
na „jakémsi chujálu“, z čehož plyne, že se 
Dobrodinského PíSí neúčastnili.

Program byl stanoven takto: dvě skupi-
ny – do 15 a nad 15 let, létané na dvě kola, 
každé s jiným modelem ve vymezeném 
čase 3 minut. Byly vybrány modely Z50L 
a DG1000. Bodoval se start, vodorovný prů-
let, přemet, průlet na minimálce, souvrat 
a přistání na dráhu. Penalizovalo se pře-
kročení letového času. S DG1000 se nelé-
tal souvrat a přistání se hodnotilo na trávu. 
Za chyby dostávali piloti trestné body.

Létat jsme začali po přihlášení pilotů, 
zápisu, výběru rozhodčích a nezbytném brí-
fi nku přesně v 10 hodin skupinu nad 15 let.

Nejdříve „PC piloti“ odlétali kategorii 
akrobat se Zlinem Z50L. Nejlepším pilotem 
akrobatem se stal Radim Kocián se 3 trest-
nými body, druhé místo patří Jarmilu Kociá-
novi s 9 trestnými body a třetí místo obsadil 
Radek Holub s 10 trestnými body. Všichni 
z RC klubu FM. Za LMK DOBRÁ obsadil 
Jeff Novák dělené 4. místo se 13 trestnými 
body a Vladislav Blahuta obsadil dělené 

7. místo spolu s Veronikou Blahutovou, oba 
se 30 trestnými body.

Po malé přestávce, vyplněné občerstve-
ním, elektronickými šipkami a „klábosením“
o všem možném co má křídla, se létala ka-
tegorie větroňů s modelem DG1000. Tady 
nade vší pochybnost zvítězil s nulovým po-
čtem trestných bodů skvělý „glider“ Michal 
Šigut z Fryčovic, druhý zůstal Jarmil Kocián 
(1 trestný bod) z RC klubu FM a třetí místo 
si vylétal  Patrik David (21 trestných bodů) 
také z Fryčovic. Za LMK DOBRÁ se podělil 
Jeff Novák o 4. místo s Vadislavem Blahu-
tou, oba svorně se 30 trestnými body.

Skupinu do 15 let vyhrála desetiletá 
Gabka Holubová z RC klubu FM (za Z50L 
0 trestných bodů a za DG1000 40 trestných 
bodů).  Barvy LMK DOBRÁ uhájil druhým 
místem desetiletý Vojta Parůžek  (za Z50L 
30 trestných bodů a za DG1000 60 trest-
ných bodů).



Létání bylo zakončeno skvělými klobá-
sami Řeznictví Carbol´s Dobrá.

Celkovým vítězem a nejlepším pilotem 
leteckého PC klání se stal Jarmil Kocián 
z RC klubu FM, druhé místo obsadil Michal 
Šigut z Fryčovic a na třetím místě se umístil 
Radim Kocián z RC klubu FM. „Bramboro-
vým“ 4. místem se Jeff Novák postaral o nej-
lepší celkové umístění pilota LMK DOBRÁ.

Klubovou soutěž vyhrál RC klub FM 
před LMK DOBRÁ.

Všichni, kdo se umístili „na bedně“, 
obdrželi zajímavé ceny, o které se postaral 
Jeff Novák a za které děkujeme štědrým 
sponzorům. Především panu starostovi 

Ing. Jiřímu Carbolovi, obci Dobrá, Ing. 
arch. Vladimíru Novákovi (Architektonic-
ké studio), paní Janě Růžičkové (JR obuv), 
paní Svatavě Nováčkové (Knihkupectví), 
paní Evě Mojžíškové (LM obuv), paní Janě 
Březinové (Galanterie a kožešnictví), paní 
Romanidisové (Večerka), paní Soně Jerglí-
kové (Zdravá výživa), Panu Klimkovi (Pa-
pírnictví), Michalu Polákovi (Zahradnické 
potřeby), PharmDr. Radmile Šugarové 
(Lékárna Zdraví), fi rmě Nábytek (u Oráče) 
a v poslední řadě také paní Šulíkové (Obuv 
a vinotéka) za jedny ponožky, které již 
hřejí obdarovaného pilota.

Zvláštní poděkování patří vedení obce 
Dobrá za pomoc a zajištění výpočetní tech-
niky, bez které by pilotní klání nebylo možné 
uskutečnit.

Celá soutěž proběhla v báječné, přátel-
sky uvolněné soutěžní atmosféře, prošpi-
kované srandou a recesí a ke spokojenosti 
všech zúčastněných, kteří přislíbili účast 
i v roce  příštím.

Letu zdar (a klobásám zvláště!)
Jeff
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Chrámový sbor pod vedením
pana Zdeňka Tesarčíka

Děkuje všem, kteří svou účastí a fi nančním příspěvkem podpořili „Tříkrálový koncert“ 
ve prospěch Charity ČR. Touto cestou také děkujeme obecnímu zastupitelstvu za fi nanční
příspěvek z rozpočtu obce, díky kterému jsme v září 2012 uspořádali poutní zájezd na 
sv. Kopeček u Olomouce. Zájezdu, který se vydařil, se kromě zpěváků zúčastnili i ostatní 
občané. Již nyní zvažujeme, kam pojedeme v letošním roce.

Markéta Skarková
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Změna ordinační doby
Dětské středisko Dobrá – MUDr. Iva Kučerová

1. 2. 2013    pátek    7.30 – 9.00 hodin           8. 2. 2013    pátek    7.30 – 9.00 hodin

Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové, dipl. um.
spolu s jejími žáky

Vás zvou na

veřejné předehrávky, 
které se konají 

ve společenském sále Základní školy Dobrá, dne 5. 2. 2013 v 17.30 hodin.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Vstupné dobrovolné.

PoděkováníPoděkování
Před vánočními svátky navštívil Dům seniorů, Dobrá č. 39, starosta pan Ing. Jiří Carbol 

a místostarosta pan Mgr. Milan Stypka. Přišli nám všem popřát k svátkům a také přinesli 
nadílku. Velmi si toho vážíme, že se o nás dobře starají. Mockrát děkujeme.

Pak v neděli před Štědrým dnem přišli i Skauti, zazpívali nám vánoční koledy a dali nám 
všem přání a dárečky, které napekly jejich maminky. Moc děkujeme, že si vážíte starých lidí.

A do třetice nás navštívili i Tři králové. Byly to děvčata také ze Skautu a moc jim děkujeme. 

                         Nejvhodnější místo najdeme,
                         když se do seniorského domu nastěhujeme.
                         Pohodlí tam máme a také na mladá léta vzpomínáme.
                         Jak ty roky rychle běží,
                         mladá léta chytíme už stěží.
                         Člověk když trochu zdraví má
                         i ve stáří žít se dá.

Ještě jednou Vám všem děkujeme.

                         paní Hamerníková, paní Czyžová, paní Zmudová, paní Krestová, 
                         paní Havlásková, pan Havlásek, pan Janecký, paní Letková.
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Pohár starosty obce Dobrá zůstal doma
Tradiční mezinárodní soutěže se v po-

sledních dnech loňského roku zúčastnily 
dvě stovky chlapců a děvčat ve všech dět-
ských kategoriích, což je o 70 účastníků 
více než v předešlém ročníku. Konkurenci 
26 klubů zvýšila účast hostů ze Slovenska 
a Polska, kteří přijeli v silných výpravách. 
Slavnostního zahájení se ujal starosta obce 
pan Ing. Jiří Carbol, společně s ředitelkou 
školy paní Mgr. Radkou Otipkovou. Pan 
starosta předal pohár nejúspěšnější judist-
ce ZŠ v Dobré, kterou se za rok 2012 stala 
Karolína Kubíčková z 6. B. Potom oba 
vzácní hosté pozdravili všechny přítomné 
a popřáli jim úspěch v boji. 

Souboje chlapců a děvčat probíhaly 
v obou školních tělocvičnách za výrazné 

podpory velkého množství přihlížejících. 
Nejvyšší počet soutěžících se předvedl v ka-
tegorii benjamínků již od 5 let. Školkaři 
a prvňáci měli velkou diváckou podporu. 
Rodiče těch nejmenších judistů si nenechali 
ujít příležitost, vidět svoje ratolesti ve sta-
tečném boji. Dospěláci povzbuzovali malé 
bojovníky ze všech sil. Emoce byly veliké 
a po ukončení jednotlivých zápasů se pla-
kalo i oslavovalo bez ohledu na věk. Celá 
sedmdesátka domácích borců byla zárukou 
dobrého umístění v hodnocení oddílů. Jejich 
početní převaha byla podpořena také velmi 
kvalitními výkony, které předváděli jednot-
livci. Porazit Dobrou na domácí půdě je vel-
mi těžký úkol a ani tentokrát se to žádnému 
z hostujících klubů nepodařilo. Doberští 

Karolína převzala pohár pro nejúspěšnější judistku školy. Členové školního kroužku patřili k oporám klubu.
Děvčata předvedla bojovný výkon.
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Sezónu zahájíme
zimním soustředěním

od SOBOTY 16. 2. 2013 do ÚTERÝ 19. 2. 2013
v období JARNÍCH prázdnin

V areálu ZŠ Raškovice se budou účastníci věnovat především zvýšení fyzické kondi-
ce a nácviku techniky. Bude věnována pozornost taktice a psychickému zvládnutí situace 
v průběhu zápasu a přípravy na něj. Značnou část času stráví chlapci a děvčata lyžováním 
na sjezdovce „Radegast“, „Zlatník“.

Soustředění se mohou zúčastnit také ostatní děti, které nejsou členy klubu a chtějí 
si vyzkoušet judo, nebo užít prázdninový víkend v kolektivu kamarádů.

Odjezd od ZŠ Dobrá v sobotu 16. 2. 2013  v  13.00 hod. Návrat v úterý 19. 2. 2013 
v 15,00 hod. Bližší informace na www.judo-morava.cz, nebo na tel. č. 605513443.

vybojovali vítězství v soutěži klubů výraz-
ným rozdílem před druhým Baníkem Ostra-
va a třetími judisty z TJ Ostrava. Trofej za 
čtvrtou příčku si odvezli sportovci z Marti-
na. Největšími oporami domácího týmu byli 
především medailisté republikových soutěží 
a krajských přeborů. Všichni naši předvedli 
výbornou práci a zaslouží pochvalu za vzor-

nou reprezentaci klubu a obce. Vedení klubu 
děkuje všem pořadatelům a pomocníkům, 
kteří se zasloužili o hladký průběh náročné 
akce. Děkujeme také sponzorovi „Lesy ČR 
s.p.“ a vedení obce a základní školy za vý-
znamnou podporu tradiční a stále populár-
nější soutěže.
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Masérské, rekondiční a regenerační služby
Jarmila KOCIÁNOVÁ

Zdravotní masáže

Rekondiční masáže

Lamfatické masáže

Thajské masáže

Čínské TUINA masáže

Baňkování

Parafín

Provozní doba dle objednávek.

Objednávky na tel.č. 603 539 723                        Provozovna se nachází v 1. patře
v budově bývalého obecního úřadu

naproti restaurace Oráč – Dobrá č. 231

Nabídka pronájmu
bytů v obci Dobrá

Byty jsou vybaveny kuchyňskou
linkou, WC, koupelnou s masážním

sprchovým boxem aj.
Televizní příjem satelitní a digitální 

a možnost připojení wifi  – internetu.
Možnost pronájmu i bytu

kompletně vybaveného nabýtkem
a ostatním zařízením.

Bytové domy jsou po rekonstrukci,
v blízkosti středu obce.

K dispozici vlastní parkoviště
nebo pronájem garáže.

Kontakt: mobil 603854852
e-mail: alosed@seznam.cz

Pedikúra
– manikúra

Změna provozní doby
od února 2013:

Pondělí   8 – 17.00 hodin
                                                             

Úterý       8 – 17.00 hodin
                                                             

Středa     8 – 18.00 hodin
                                                                                                    

                                   Soňa Lišková 



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 15. 2. 2013.






