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Slovo starosty
Vážení občané,

dovolte, abych Vás pozval na další jed-
nání zastupitelstva obce, které se uskuteč-
ní v pondělí 14. prosince 2015 v 17 hodin 
ve víceúčelovém sále naší základní školy. 
Na programu bude mimo jiné projednání 
stavu rekonstrukce a  přístavby hasičské 
zbrojnice a dalších investičních akcí, které 
připravujeme pro příští rok v  Dobré. Jed-
nání je veřejné a  občané mohou při pro-
jednávání jednotlivých bodů uplatnit své 
připomínky, náměty či dotazy. 

V pondělí 16. listopadu se uskutečnilo 
minulé jednání zastupitelstva obce, tento-
krát mimořádně na obecním úřadě, které 
projednávalo hlavně přijetí úvěru na re-
konstrukci budovy hasičské zbrojnice. Byli 
jsme totiž dodatečně zařazeni mezi obce, 
které mohou získat dotaci z  Regionálního 
operačního programu. Toto rozhodnutí 
nám bylo sděleno 11. září a prakticky ihned 
jsme zahájili kroky k  zahájení stavebních 
prací. Celá investice v hodnotě 9,1 mil. Kč 
měla být dle smlouvy dokončena do 10. led-
na 2016, ale již dnes je jasné, že termín pro 
dokončení stavby budeme muset prodlou-
žit. V průběhu výstavby se totiž zjistilo, že 
stávající dřevěné stropy v  budově se musí 
vyměnit za nové ocelobetonové konstruk-
ce. Bohužel tento stav neodhalil projektant 
stavby, ale ani autorizovaný statik, který 
nám v  roce 2013 vypracoval zprávu o  po-
souzení skutečného stavu objektu požární 
zbrojnice. Přijetí úvěru je pro nás nezbyt-
né, protože celou investici musíme zaplatit 

z vlastního rozpočtu a teprve následně nám 
po splnění všech podmínek bude vyplacena 
dotace z ROP Moravskoslezsko. 

Kulturní komise připravila novou zá-
bavnou akci, která se pod názvem Tančírna 
– taneční večer pro veřejnost, uskutečnila 
v  sobotu 24. října ve společenském sále 
základní školy. Všichni účastníci si mohli 
vyzkoušet nové taneční fi gury ve společen-
ských tancích jiwe, cha-cha nebo anglický 
waltz. Následovala volná zábava a myslím, 
že se to všem moc líbilo. Děkuji všem orga-
nizátorům akce za skvěle připravený prů-
běh celého večera.

Komise pro rodinu a  občanské záleži-
tosti připravila pro všechny zájemce Burzu 
hraček a  dětského sportovního vybavení 
(mimo oblečení), která se uskuteční ve 
dnech 20. a 21. listopadu 2015 ve víceúče-
lovém sále ZŠ v Dobré. Podrobnosti najde-
te na našem webu (www.dobra.cz). 

Jak se již stalo v naší obci tradicí, roz-
hodli jsme se vydat pro příští rok kalendář 
obce Dobré, který bude zdarma doručen 
do všech domácností. Příprava a  výroba 
obecního kalendáře je v  plném proudu 
a předpokládáme jeho distribuci začátkem 
prosince.

 A na závěr mi dovolte ještě jedno ozná-
mení. Večer před první adventní nedělí, 
která letos připadne na 29. listopadu, se 
v  naší obci rozsvítí tradiční slavnostní 
osvětlení, které nám připomene, že se mů-
žeme těšit na blížící se vánoční svátky. 

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Frýdek-Místek rozšiřuje MHD zdarma, 
bude zajíždět i do Dobré a Nošovic  

Statutární město Frýdek-Místek stá-
le rozšiřuje ojedinělý projekt v  České re-
publice „MHD zdarma“, který připravo-
val v roce 2010 a v roce 2011 zahájil jeho 
ostrý provoz. Zpočátku zahrnoval město 
a  nejbližší sousední obce - Staré Město, 
Sviadnov a Řepiště. V roce 2012 se  připo-
jily Hukvaldy a Krásná (Visalaje). V roce 
2013 následoval Staříč, Paskov, Žabeň, 
Baška a  Janovice. Od roku 2014 MHD 
zdarma zajíždí do Palkovic, Kozlovic, Me-
tylovic, Fryčovic, Pržna, Brušperku a  na 
točnu autobusů v Nové Bělé. 

Od 13. prosince 2015 budou moci 
MHD zdarma využívat také obyvatelé sou-
sední Dobré a  nedalekých Nošovic. Cel-
kem město Frýdek-Místek nabízí zdarma 
spojení s  téměř dvaceti mimoměstskými 
lokalitami. 

Hektické jednání o rozšíření MHD zdar-
ma do Dobré a Nošovic trvalo téměř jeden 
a  půl roku. Konečné stanovisko a  souhlas 
s tím, aby MHD zdarma zajížděla i do těch-
to obcí, musel vyslovit krajský úřad, který 
je provozovatelem příměstské autobusové 
dopravy a zajišťuje přepravu cestujících do 
těchto obcí po své linii. Povolením MHD 
zdarma může přijít o  vytíženost některých 
svých spojů s placeným jízdným. V souvis-
losti se zavedením MHD zdarma do Dobré 
a Nošovic byly ale spoje zvoleny tak, aby ča-
sově nekolidovaly a  nekonkurovaly kraj-
ským linkám.

Vleklá a náročná jednání se dotýkala jen 
několika spojů, kterými se dosah tras MHD 
zdarma prodlouží o  čtyři kilometry. Od 

VÚHŽ u hranic s Dobrou, kam dosud MHD 
zdarma zajížděla, bude pokračovat přes 
centrum obce Dobrá až do středu Nošovic. 
„Příznivou vyjednávací pozici s  krajským 
úřadem nám pomohl připravit náměstek 
primátora Frýdku-Místku Karel Deutscher, 
který má MHD zdarma ve své kompetenci. 
Díky jeho vstřícnosti a  ochotě se  na  jednání 
podílet jsme dospěli s  krajem ke  kompromi-
sům a MHD zdarma bude zajíždět i do Dobré 
a Nošovic. Důraz jsme kladli na to, abychom 
ekonomicky pomohli určitým věkovým vrst-
vám obyvatelstva, takže autobusové spoje 
jsou cíleny k  přepravě do škol a  do  zdravot-
nických zařízení, jako je poliklinika nebo ne-
mocnice ve Frýdku-Místku,“ shodují se mís-
tostarosta Dobré Milan Stypka a  starosta 
Nošovic Miroslav Kačmarčík. 

„Obce Dobrá a Nošovice budou přispívat 
na provoz MHD zdarma částkou 185 tisíc ko-
run ročně. Jejich občané budou mít možnost 
bezplatného spojení nejen s  Frýdkem-Míst-
kem, ale i  dalšími obcemi, do  kterých MHD 
zdarma zajíždí,“ řekl náměstek primátora 
Karel Deutscher s tím, že do Dobré a Nošo-
vic bude zajíždět linka č. 3, která vede až 
do Bašky, ale také linka č. 13, která zajíž-
dí až do Paskova. 

Cestující, kteří chtějí využívat MHD 
zdarma, musí udělat jediné, vyřídit si speci-
ální čipovou kartu. V opačném případě za-
platí u řidiče jednotné jízdné ve výši 10 ko-
run, což je ve srovnání s ostatními autobu-
sovými spoji i tak vůbec nejnižší částka. 

„Je v  našem zájmu, aby do města přijíž-
dělo co nejméně osobních vozidel, proto nabí-
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zíme alternativu v podobě MHD zdarma, ke 
které se připojují i okolní obce a o jejíž fungo-
vání se zajímají i za hranicemi. Úspora na do-
pravném jednoznačně motivuje občany k vyu-
žívání veřejné dopravy. Ve městě tak dochází 
k poklesu osobní dopravy, což má ekologická 
pozitiva, zejména nižší prašnost, hlučnost 
i nižší koncentraci škodlivin z výfukových ply-
nů. Další devízou projektu je, že k nám láká 
obyvatele okolních obcí, kteří u nás následně 
využívají různé druhy služeb a  přijíždí zde 
i za studiem, sportem, kulturou nebo za ná-
kupy,“ vysvětlil náměstek Karel Deutscher.

MHD zdarma, má podle původních plá-
nů fungovat do doby než bude vybudován 
obchvat města, který je stále v nedohlednu. 
Projekt je podporován napříč politickým 
spektrem a má veliký úspěch i ohlasy nejen 
u nás, ale také v zahraničí.

Nové jízdní řády začnou platit 13. pro-
since 2015. Začátkem prosince budou v tiš-
těné podobě k  dispozici na  autobusovém 
nádraží ve Frýdku a zveřejněny budou také 
na webových stránkách města a  webových 
stránkách obce Dobrá. 
Pozn.: 

Linka č. 3 nabídne v pracovní dny ve smě-
ru Dobrá – Nošovice pět spojů (ranní, dopo-
lední, odpolední a dva pozdně odpolední). Ve 
směru Nošovice – Frýdek-Místek – Baška 
bude zajištěno v  pracovní dny sedm spojů 
(ranní, dopolední, tři odpolední, pozdně 
odpolední a podvečerní). Linka č. 13 zajistí 
přepravu v pracovní dny i o víkendech a svát-
cích. Ve směru z  Nošovic na Frýdek-Místek 
nabídne jeden brzký ranní spoj a v opačném 
směru odpolední a noční spoj. 

(použita velká část tiskové zprávy paní 
Jany Matějíkové z Magistrátu města Frýdku-
-Místku)            

Vás, milí spoluobčané, bude jistě zají-
mat, co všechno je třeba učinit, abyste mohli 
MHD používat. 

Dovolil jsem si použít manuálu z webových 
stránek města Frýdku- Místku, jistě se v nich 
zorientujete a nebude pro vás problémem „být 
připraveni“ hned od začátku platnosti nového 
jízdního řádu, tedy od 13. prosince 2015.

Co potřebuji k  vyřízení čipové karty 
a ročního kuponu pro přepravu zdarma?
• vyplněnou žádost, barevnou fotografi i 
3,5x4,5cm, občanský průkaz, potvrzení 
o bezdlužnosti a 300,-Kč na novou čipovou 
kartu a roční časový kupon

Kdy a kde si mohu vyzvednout žádost 
o výdej čipové karty na přepravu zdarma?
• na autobusovém nádraží na ul. Na Poříčí, 
na informacích v budově magistrátu na ul. 
Radniční 1148 a Palackého 115

Kde a v jakých dnech a časech si mohu 
vyřídit potvrzení o bezdlužnosti?
• v budově magistrátu na ul. Radniční 1148, 
oddělení místních daní a poplatků (v příze-
mí), a to v době úředních hodin:
- pondělí a středa:  8:00 – 17:00
- čtvrtek:                     8:00 – 15:00

Co musím mít s sebou?
• občanský průkaz, vyplněnou žádost a ba-
revnou fotografi i 3,5x4,5cm

Pokud se prokáže, že mám závazek 
vůči městu, který následně uhradím, 
mohu si poté čipovou kartu na přepravu 
zdarma vyřídit?
• ano

Co musím udělat po vyplnění žádos-
ti a  vyřízení potvrzení o  bezdlužnosti?
• převzít od úředníka potvrzení o podání žá-
dosti, které bude nutné předložit při převze-
tí čipové karty a  ročního časového kuponu 
(platnost 365 dní)
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Jak dlouho trvá vyřízení čipové karty?
• cca 15 kalendářních dnů

Kde se čipová karta  vydává? Co k její-
mu převzetí potřebuji?
• čipová karta a  časový kupon se  vydávají 
na autobusovém nádraží na ul. Na Poříčí
• čipová karta je vydána po předložení potvr-
zení o podání žádosti a zaplacení 299,- Kč za 
čipovou kartu a 1,- Kč za nabití ročního ča-
sového kuponu na přepravu zdarma, roční 
časový kupon obsahující číslo čipové karty 
a  dobu platnosti musí mít cestující v  rám-
ci přepravy MHD vždy u  sebe (zastrčený 
v obalu čipové karty)

(použit text z  webových stránek města 
Frýdku-Místku, sekce doprava, MHD)

Poznámka – Jak si vyřídím čipovou kartu? 
Kartu na MHD Zdarma si může vyřídit 

kdokoliv, i člověk z Prahy nebo student z Os-
travy, ale musí mít doklad o  tom, že nedluží 
městu ani korunu, například na pokutě za 
špatné parkování. Takže doklad o  bezdluž-
nosti musí mít i  občané naší obce. Vystavují 
ho úředníci magistrátu na Radniční 1148, 
ve Frýdku (přízemí). Trvá to cca 5 minut. 

Stejně tu cestu na magistrát musíte vážit, 
protože zde vyplníte a  odevzdáte žádost 
o vydání čipové karty, vydání dokladu o bez-
dlužnosti je součástí žádosti. Poté co ode-
vzdáte na magistrátu žádost a úředník zjistí, 
že městu nic nedlužíte,  o nic se již nestaráte. 

Za 15 pracovních dnů si dojdete na 
ČSAD, Na Poříčí, kde zaplatíte 300 korun 
(299 korun karta + 1 koruna za nabití 
ročního kuponu) a dostane kartu na MHD 
zdarma.

A ještě jedna „maličkost“ – stanete-li ma-
jiteli předplacené karty, tuto vozte vždy s se-
bou, přikládáte ji při nástupu do autobusu ke 

snímacímu zařízení, obdržíte lístek s nulovou 
hodnotou a na něm najdete údaj o době plat-
nosti vaší karty.   

Dobrá věc se podařila. Opravdu naše 
snaha trvala téměř jeden a půl roku. Ve troji-
ci spolu se starostou obce Ing. Jiřím Carbo-
lem a starostou Nošovic panem Miroslavem 
Kačmarčíkem a se členy našich obou zastu-
pitelstev v  zádech jsme nejprve narazili na 
milé a  konstruktivní přijetí v  pracovně ná-
městka primátora pana Karla Deutschera, 
a bezprostředně poté – na prvním z mnoha 
jednání na „úrovni kraje“ jsme opravdu 
NARAZILI. Všechno zlé je pro něco a  pro 
někoho nakonec dobré, neboť jsme postup-
ně nacházeli podporu u jednoho z přeprav-
ců (konkrétně se jednalo o  ČSAD Frýdek-
-Místek), zpracovatelů jízdních řádů spolu-
pracujících s  městem Frýdek-Místek (UDI 
Morava) a začali jsme s těmi rozumnějšími 
politiky krajského formátu pomalu nachá-
zet společnou řeč. Vždy si vzpomenu, kterak 
nám krajští konšelé sdělili vůbec první fi -
nanční obnos za povolení prodloužení měst-
ské hromadné dopravy o  pouhé 4 (slovy 
čtyři) kilometry – z  Frýdku-Místku do No-
šovic – jednalo se o částku převyšující 1 mi-
lion korun českých… a nyní jsme na částce 
185.000,- Kč pro každou obec a rok dopravy 
zdarma a vy spolu s námi už můžete vyhlížet 
první autobus, který se v Dobré a Nošovicích 
objeví 13. prosince 2015 a v Dobré bude za-
stavovat na zastávkách „Dobrá – Špice“, 
„Dobrá – střed“ a „Dobrá – nádraží ČD“, 
dále pojede do Nošovic, kde má dvě zastávky 
– u Radegastova šenku a u Pivovaru Rade-
gast.

Časy příjezdů a odjezdů jednotlivých spo-
jů budou zveřejněny na stránkách obce bez-
prostředně po vydání nového jízdního řádu. 
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S  využitím předplacené karty se pojí 
snazší (a levnější) dostupnost škol, zdravot-
ních zařízení – ale také možnost rodinného 
výletu na Hukvaldy, návštěva všech obcí, 
které jsou již v systému „MHD zdarma“.

My vám všem děkujeme za podporu a tr-
pělivost a  přejeme pohodové užívání zcela 
nového fenoménu pro nás všechny, občany 
Dobré.      

Milan Stypka

S b ě r n ý   d v ů r   o t e v ř e n 
Vzhledem k tomu, že výstavba „Sběrné-

ho dvora v obci Dobrá“ byla zdárně dokon-
čena, stavba řádně zkolaudována a nic tudíž 
nebrání otevření tohoto zařízení a jeho uží-
vání občany naší obce, dovolujeme si vám 
sdělit, sběrný dvůr byl otevřen a jeho pro-
voz zahájen ve středu 18. listopadu 2015.

Znovu si dovolím zopakovat, jaký druh 
odpadu budete moci do sběrného dvora při-
nést nebo přivézt a následně odevzdat.

Papírové a  lepenkové obaly, plastové 
a kovové obaly, kompozitní a skleněné obaly, 
pneumatiky z osobních aut, dřevo, sklo, plas-
ty, kovy, oděvy a textilní materiál, biologický 
rozložitelný a objemný odpad. 

Dále též syntetické motorové, převodové 
a mazací oleje, obaly obsahující zbytky nebez-
pečného odpadu, absorpční činidla, fi ltrační 
materiály, čisticí tkaniny, ochranné oděvy, 
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemii, 
pesticidy. 

Můžete se zbavit rovněž zářivek a  jiného 
odpadu obsahujícího rtuť nebo chlorovodíky, 
oleje a tuk, barvy, lepidla, pryskyřice, baterie, 
akumulátory, elektrické a  elektronické zaří-
zení.

Vzhledem k tomu, že sběrný dvůr je vy-
baven jen některými nádobami a kontejnery 
(není určen k  odběru veškerého odpadu), 
upozorňuji občany na následující „zodpo-
vědnou spolupráci“ při zbavování se od-

padu – nevozte, prosím, domovní suť - na 
malém množství se dá předem domluvit se 
zodpovědnou osobou – stejným způsobem, 
prosím, postupujte, pokud se rozhodnete 
do sběrného dvora přivézt starý nábytek ku-
chyňskou linku apod. Takový okamžitý ná-
voz většího množství odpadu může způso-
bit obsluze problém. Proto se raději poraďte 
před tím telefonicky. Děkuji za vstřícnost 
a pochopení.

Ke dni 30. listopadu 2015 končí pro naše 
občany možnost využití sběrného dvora 
Frýdecké skládky, a.s. v blízkosti hypermar-
ketu Albert (dříve Interspar).

Otevírací doba
Zimní období (listopad-duben)

Středa     12.00 - 15.00 hod    
Pátek       12.00 - 15.00 hod
Sobota      9.00 – 12.00 hod   

Buďte tak moc laskavi a dodržujte výše 
uvedenou provozní dobu, raději si odvoz na-
plánujte, požádejte někoho o doprovod, aby 
vám na místě s vykládkou pomohl, a nežá-
dejte obsluhu, aby otevřela dvůr mimo vy-
mezenou provozní dobu. Děkuji.

Případné dotazy směřujte – prosím – na 
odpovědnou osobu sběrného dvora – pana 
Bohuslava Sikoru – nebo na vedení obce.
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Ať nám všem toto zařízení slouží, ať si 
brzy zvykneme zbavovat se přebytečného 
odpadu odvozem či odnosem do sběrného 

dvora, nežli jej pohodit do příkopu nebo le-
síku, nebo dokonce spálit na zahradě. 

Milan Stypka

K O T L Í K O V É   D O T A C E 
V  ROCE 2016 SE BUDOU V  MO-

RAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ČER-
PAT TZV. KOTLÍKOVÉ DOTACE NA 
VÝMĚNU STARÝCH NEEKOLOGIC-
KÝCH KOTLŮ 

V červenci letošního roku vyhlásilo Mi-
nisterstvo životního prostředí první z výzev 
pro kraje na „kotlíkové dotace“, ve kterých 
Moravskoslezský kraj může pro své občany 
získat až 1,4 mld.  Kč na výměnu starých 
neekologických kotlů. Kraj následně v pro-
sinci až lednu vyhlásí výzvu pro předkládá-
ní žádostí jednotlivých domácností. 

Dne 15. 7. 2015 byla vyhlášena 16. vý-
zva Ministerstva životního prostředí k  po-
dávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
Operačního programu Životního prostředí 
2014-2020. Moravskoslezský kraj předložil 
svou žádost, na základě které může pro své 
občany získat první část fi nančních pro-
středků ve výši cca 470 mil. Kč. V roce 2016 
budou moci vlastníci rodinných domů 
na území kraje čerpat tyto prostředky na 
výměnu starých neekologických kotlů na 
pevná paliva s ručním přikládáním za au-
tomatické kotle na pevná paliva, bioma-
su nebo kombinaci obou (vždy s  emisní 
třídou 5+), tepelná čerpadla a  plynové 
kondenzační kotle. Podle zvoleného typu 
nového zdroje tepla bude fi nanční podpora 
na tuto výměnu a  související „energetická 
mikroopatření“ poskytnuta ve výši 70-80 % 
nákladů domácností, a  to z  maximální 

částky 150.000 Kč. Tato podpora může být 
dále navýšena o 5 % u obcí spadajících do 
tzv. prioritních území s dlouhodobě znečiš-
těným ovzduším. 

Odpovědní činitelé Moravskoslezského 
kraje chtějí  podpořit výměnu neekologic-
kých kotlů a snížit tak náklady domácností 
na pořízení nového zdroje tepla navýšením 
dotace pro každého žadatele o dalších 5 % 
z rozpočtu kraje. Zároveň také některé obce 
a  města hodlají podpořit výměnu kotlů na 
svém území stejným způsobem. Tímto by 
občané mohli dosáhnout na fi nanční pod-
poru až do výše přes 90 % z nákladů na po-
řízení nového kotle. 

Podrobnější informace o  připravo-
vané výzvě naleznou zájemci na webu 
www.lokalni-topeniste.cz a  také se mohou 
se svými dotazy obracet na Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, a to na „kotlíko-
vou“ linku 595 622 355 a e-mailovou adresu 
kotliky@msk.cz.
(použita upravená verze tiskové zprávy KÚ 
MSK)

Vzhledem k  tomu, že také obec Dobrá 
uvažuje o  podpoře této iniciativy a  „boje“ 
za lepší a čistší podmínky pro život v naší 
obci, rádi bychom se dozvěděli, zda o mož-
nosti využít nabízenou dotaci uvažujete. 
Jen tak budeme mít (zastupitelstvo obce) 
potřebné podklady pro rozhodnutí, zda 
přispějeme na výměnu neekologického 
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způsobu vytápění, a pokud ano, kolika pro-
centy.

Proto si vás – zájemce - dovoluji požádat 
o zpětnou vazbu – telefonicky na podatelnu 
Obecního úřadu Dobrá – 558 412 311 – po-
tvrdíte svůj zájem o dotaci a nahlásíte jméno 
a adresu, nebo prostřednictvím webových 
stránek obce – zde vpravo dole na úvod-
ní stránce je možnost on-line zaslání přes 
Podněty, náměty a stížnosti (vpravo dole) 
– vyplníte formulář, jako textovou informaci 
uveďte svůj zájem o dotaci a odešlete jej.

Následovat bude ucelený manuál pro 
všechny potenciální uchazeče o dotaci. Na-
leznete v něm odpovědi na všechny dotazy, 
naznačí vám možnosti použití dotace, vy-
světlí kombinovanou žádost, nutnost zapo-
jení energetických expertů.

Nebude-li vám vše jasné, neváhejte a na-
pište své dotazy na uvedenou emailovou 
adresu – následně budou dotazy a zejména 
odpovědi na ně konzultovány s kompetent-
ními pracovníky Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje. Dotazy na ně můžete 
samozřejmě směřovat i sami, ale zajímá nás 
okruh dotazů. Odpovědi budou pak prezen-
továny i ostatním případným žadatelům pro 
jejich snazší orientaci.

V případě většího zájmu o výměnu nee-
kologického kotle na tuhá paliva jsme při-
praveni požádat pracovníky MSK o besedu 
se zájemci. O  termínu konání budete s  do-
statečným předstihem informováni.

Zde je manuál pro žadatele.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické 
osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných 

domech. Po schválení krajského projektu 
ze strany Ministerstva životního prostředí 
vyhlásí Moravskoslezský kraj výzvu k před-
kládání žádostí – předpokládaný termín zve-
řejnění výzvy prosinec 2015 a příjmu žádostí 
- únor 2016.

Formulář žádosti o  dotaci na výmě-
nu kotle bude k  dispozici na webových 
stránkách www.lokalni-topeniste.cz v  sekci 
DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

Žadatelé o dotaci buď:
1) počkají na vyhlášení výzvy k předklá-

dání žádostí (cca prosinec 2015) a následně 
po jejím schválení provedou výměnu kotle, 
doloží faktury za nákup/instalaci a  ty jim 
poté budou (v příslušné výši) proplaceny.

2) nebo provedou výměnu kotle již nyní, 
poté předloží žádost o  dotaci a  po jejím 
schválení a doložení všech dokladů jim bu-
dou (v příslušné výši) proplaceny.

Samotnou výměnu kotle je možné pro-
vádět již od 15. 7. 2015. V  současné době 
máme z  Ministerstva životního prostředí 
odsouhlaseno, že žadatelé o  dotaci mohou 
již nyní provádět výměnu kotle – za splně-
ní daných podmínek. Takovým žadatelům 
doporučujeme před započetím realizace 
výměny kotle konzultovat veškeré detaily 
s pracovníky krajského úřadu.

V kombinaci s výměnou kotle lze také re-
alizovat instalaci solárně-termické soustavy 
(splňující dané technické požadavky – certi-
fi kace v souladu s ISO 9806, min. hodnota 
účinnosti a  využitelného zisku, …) a  tech-
nická opatření vedoucí ke snížení energetické 
náročnosti rodinného domu, tzv. „mikro-
-energetická opatření (pokud dům nespl-
ňuje energetickou náročnost „C“ nebo není 
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k tomu účelu zažádáno o dotaci v programu 
Nová zelená úsporám).
Seznam „mikro-energetických opatření“
• Zateplení střechy nebo půdních prostor
•  Zateplení stropu sklepních prostor nebo 

podlahy
• Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. 

severní fasáda apod.)
• Oprava fasády, např. prasklin a dalších po-

ruch fasády – eliminace tepelných mostů
• Oddělení vytápěného prostoru rodinného 

domu od venkovního (např. zádveří)
• Dílčí výměna oken
• Výměna vstupních a balkonových dveří
• Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná 

montáž prahů vstupních dveří
• Výměna zasklení starších oken za izolační 

dvojskla

Pokud budou realizována „mikro-
-energetická opatření“ doloží žadatel spolu 
s fakturou (je možné realizovat i svépomocí, 
potom je možné uplatnit náklady na nákup 
materiálu) o  dotaci fotodokumentaci jak 
stavu PŘED provedením mikro-energetické-
ho opatření, tak PO jeho provedení.

Příjemcem podpory mohou být pouze 
fyzické osoby.

Předmětem podpory BUDE výměna 
stávajícího zdroje tepla na pevná paliva 
s ručním přikládáním za:
• Kotel na pevná paliva
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
• Kotel na biomasu
• Plynový kondenzační kotel
• Tepelné čerpadlo

! ! !  P O Z O R  ! ! ! 

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:
• fotodokumentaci ještě napojeného stáva-

jícího kotle na otopnou soustavu a komí-
nové těleso (nejlépe fotografi e celková + 
detail připojení ke komínovému tělesu a k 
rozvodům vody + detail výrobního štítku).

• fotodokumentaci části domu, na kte-
ré bude provedeno „mikro-energetické 
opatření“. Fotografi e by měly být čitelné 
a v dostatečné kvalitě. 

Po schválení dotace bude nutno k  vy-
účtování (předložení faktur k  proplacení) 
doložit:
• fotodokumentaci odpojeného a  znehod-

noceného kotle. Znehodnocení může být 
provedeno např. proražením litinových 
článků kotle, prořezáním plášťů kotle, 
rozřezáním kotle apod. Fotografi e by 
měly být čitelné a  v dostatečné kvalitě. 
Z  fotografi í musí být patrné, že se jedná 
o  stejný kotel, jehož fotografi e (původně 
zapojený kotel) byly předloženy společně 
se žádostí o dotaci.

•  fotodokumentaci části domu, na které 
bylo provedeno „mikro-energetické opat-
ření“. Doporučuje se také vyhotovení 
fotografi e z  průběhu realizace „mikro-
-energetického opatření“ (z důvodu vi-
ditelnosti použitých materiálů, způsobu 
realizace).

• doklad o  likvidaci kotle (vzor formuláře 
bude k  dispozici v  sekci DOKUMENTY 
KE STAŽENÍ.

 
Zde je uveden seznam výrobků a tech-

nologií, které bude možné pořídit místo 
starého kotle na tuhá paliva s ručním při-
kládáním v rámci kotlíkových dotací. Tento 
seznam je pravidelně aktualizován a je zve-
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řejněn zde: https://www.sfzp.cz/sekce/815/
kotlikove-dotace/ 
Předmětem podpory NEBUDE:
• Výměna stávajícího starého plynového 

kotle (musí dojít k  výměně starého kotle 
na tuhá paliva s ručním přikládáním)

• Výměna stávajících kamen
• Výměna stávajícího kotle s automatickým 

přikládáním paliva
• Výměna stávajícího kotle, která byla 

podpořena z programu Zelená úsporám, 
Nová zelená úsporám a  společných pro-
gramů na výměnu kotlů realizovaných 
MŽP a kraji.

Výše podpory (míra dotace) se vypočte 
z  celkových způsobilých výdajů vynalože-
ných na výměnu kotle. Tyto celkové výdaje 
mohou dosáhnout částky až 150.000,- Kč, 
z čehož výdaje na „mikro“ energetická opat-
ření mohou dosáhnout maximální výše až 
20.000,- Kč. Částky přesahující tyto hranice 
by byly případně hrazeny ze zdrojů žadatele.

Za způsobilé výdaje budou považovány 
náklady na stavební práce, dodávky a služby 
bezprostředně související s realizací:
•  kotle na pevná paliva
•  plynového kondenzačního kotle
•  tepelného čerpadla
•  solární termické soustavy
•  nové otopné soustavy nebo úpravou stá-

vající otopné soustavy včetně instalace 
akumulační nádoby

•  dále pak náklady na zkoušky a testy souvi-
sející s uvedením majetku do stavu způso-
bilého k užívání

•  náklady na pořízení Průkazu energetic-
ké náročnosti budovy v  případě, že je 
prokazována úroveň požadavku vyhláš-

ky 78/2013 o  energetické náročnosti, tj. 
klasifi kační třídy energetické náročnosti 
budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané 
energie nebo celkové primární neobnovi-
telné energie nebo průměrného součinite-
le prostupu tepla

• náklady na projektovou dokumentaci 
(není podmínkou!)

•  služby energetického specialisty souvise-
jící s potvrzením vhodnosti navrhovaného 
„mikro“ energetického opatření

•  stavební práce, dodávky a služby spojené 
s realizací „mikro“energetických opatření 
(i v případě realizace svépomocí – uzna-
telným nákladem budou náklady na poří-
zení materiálu).

 
Procentní míra podpory (část nákladů, 

která bude žadateli o dotaci proplacena) je 
odvozena od typu nového zdroje vytápění a to 
následujícím způsobem:
•  70 % celkových způsobilých výdajů v pří-

padě pořízení kotle pouze na uhlí
•  75 % celkových způsobilých výdajů v pří-

padě pořízení kombinovaného kotle na 
uhlí + biomasu nebo plynového konden-
začního kotle

•  80 % celkových způsobilých výdajů v pří-
padě pořízení kotle pouze na biomasu 
nebo tepelného čerpadla

Tato podpora může být zvýšena o  5 % 
v případě, že bude výměna kotle realizována 
v obci/městě, která byla Střednědobou stra-
tegií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena 
jako prioritní území.  Podrobný seznam obcí 
spadajících do tohoto bonusu je uveden zde: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/doku-
menty

Moravskoslezský kraj dále plánuje 
přispět všem úspěšným žadatelům o dotaci 
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dalšími 5 %, čímž dojde ke snížení podílu 
spolufi nancování z prostředků domácností.

Dalším možným způsobem, jak snížit 
míru vlastních prostředků domácností na 
výměnu kotle je případný příspěvek obce 
(buď formou jednorázové částky nebo pro-
centním podílem) – tato možnost je dosud 
v jednání s vedením jednotlivých obcí a bude 
záležet na jejich rozhodnutí a  fi nančních 
možnostech. Seznam obcí, které budou 
svým občanům přispívat na výměnu kotle 
bude umístěn na webových stránkách www.
lokalni-topeniste.cz v sekci DOKUMENTY 
KE STAŽENÍ.

Všechny uvedené výše podpory se sčí-
tají, takže pokud by občan, který žije v obci, 
která je na seznamu podporovaných měst 
a obcí plánoval nákup např. kombinované-
ho kotle na uhlí a  biomasu, dosáhl by na 
85% podporu z  celkových výdajů (75 % za 
typ kotle + 5 % krajský příspěvek + 5 % za 
prioritní území) + případný příspěvek z roz-
počtu dané obce.

Základní podmínky podpory pro fy-
zické osoby:

Podpora na výměnu zdroje tepla bude 
poskytována pouze v rodinném domě, který 
je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva 
a  kde (stačí, aby byla splněna pouze jedna 
z níže uvedených možností):
•  Současně s výměnou kotle bude provedeno 

alespoň jedno „mikro“ energetické opat-
ření (viz. výše)

• Nebo došlo již dříve se ke snížení energe-
tické náročnosti budovy na úroveň „C“ – 
úsporná (případně lepší) dle požadavku 
vyhlášky 78/2013

• Nebo je současně na realizace opatření ve-
doucích ke snížení energetické náročnosti 

budovy zažádáno v programu Nová zelená 
úsporám. 

Na adrese http://www.mpo-enex.cz/
experti/expertlist.aspx je uveřejněn odkaz 
na Seznam energetických specialistů, kteří 
mohou posoudit vhodnost „mikro“ ener-
getických opatření. Dle upřesňujících in-
formací ze strany Ministerstva životního 
prostředí uvádíme, že pro účely posouzení 
vhodnosti „mikro“ energetických opatření 
je ze čtyř možných oprávnění (Energetický 
audit, Kontrola klimatizace, Kontrola kotlů, 
Energetická certifi kace budov) relevantní 
oprávnění k  energetickému auditu nebo 
k energetické certifi kaci budov.

Dále doporučujeme pozvat energetické-
ho specialistu ještě před samotnou realizací 
výměny kotle. Role energetického specialis-
ty spočívá v doporučení vhodného opatření 
ze seznamu „mikro“ energetických opatře-
ní vyjmenovaných v Základních pravidlech 
pro fyzické osoby pro Specifi cký cíl 2.1 
OP ŽP 2014 – 2020 (dostupné v sekci „Do-
kumenty ke stažení“) případně vydá průkaz 
energetické náročnosti budovy – pro účely 
prokázání splnění třídy „C“.

Podrobné informace budou součástí výzvy 
k  předkládání žádostí o  kotlíkové dotace – 
přibližně v prosinci 2015.

Informace ke kotlíkovým dotacím v  rámci 
OPŽP 2014 – 2020

Za účelem poskytování informací veřej-
nosti k připravovaným kotlíkovým dotacím 
fi nancovaným z  Operačního programu Ži-
votní prostředí 2014-2020 byla zřízena spe-
ciální telefonní linka 595 622 355 a speciál-
ní e-mailová adresa kotliky@msk.cz (dříve 
před změnou domény: kotliky@kr-morav-
skoslezsky.cz ).
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Dále jsou poskytovány i osobní konzul-
tace a to v kanceláři E 509 a E 517 na odbo-
ru regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
• Mgr. Jan Smiga
 jan.smiga@msk.cz   595 622 319
• Mgr. Radka Šostá
 radka.sosta@msk.cz   595 622 313
• Ing. Marcela Honková
 marcela.honkova@msk.cz   595 622 761
• Mgr. Lucie Hochmanová
 lucie.hochmanova@msk.cz   595 622 994 
• Ing. Vilém Hinner
 vilem.hinner@msk.cz   595 622 806
• Ing. Lenka Trojková
 lenka.trojkova@,sl.cz   595 622 542
• Ing. Bc. Ivona Crháková
 ivona.crhakova@msk.cz   595 622 403
• Bc. Lucie Rašková
 lucie.raskova@msk.cz   595 622 933   

(použit manuál KÚ MSK)

Po přečtení manuálu by mělo být žadate-
lům všechno jasné. Přesto jsem si neodpus-
til několik dotazů směrem k  poskytovateli 
dotace, pracovníkům MSK. Jejich odpovědi 
by vám měly být nápomocny k  prvotnímu 
rozhodnutí, zda podstoupit mašinérii zpra-
cování podkladů žádosti o  dotaci, prostě 
a  jednoduše odpovídají na otázku: „Mám 
i já možnost získat dotaci?“.

Odpovědi pracovnice MSK jsou uváděny 
proloženým písmem.

Model A
Občan užívá x let plynový kotel, méně 

často používá zároveň kotel na tuhá pali-
va – chtěl by si nově pořídit kotel na dřevo 
– je to možné? 

Pokud občan čestně prohlásí, že primár-
ním zdrojem vytápění je kotel na pevná paliva 
s ručním přikládáním a kotel plynový je pouze 
záložním zdrojem tepla. Nový kotel na dřevo 
musí být v  seznamu registrovaných výrobků 
a technologií vedený SFŽP: http://www.opzp.
cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-
-vyrobku?verze=1

Model B
Občan užívá x let plynový kotel, méně 

často používá zároveň kotel na tuhá pa-
liva – hodlá změnit kotel na tuhá paliva za 
kotel s vyšší emisní třídou 5+ - je to možné?

ANO, kotel musí být v seznamu registro-
vaných výrobků a  technologií vedený SFŽP: 
http://www.opzp.cz/dokumenty/187-se-
znam-registrovanych-vyrobku?verze=1

Model C
Občan užívá x let plynový kotel, méně 

často používá zároveň kotel na tuhá pali-
va - hodlá změnit plynový kotel (cca 15 a více 
let užívaný…) za nový, efektivnější – konden-
zační – a  kotel na pevná paliva si ponechá 
jako záložní - je to možné?

Toto není možné. Možná je v  tomto pří-
padě pouze varianta, že zlikviduje oba staré 
kotle (prokáže pouze likvidaci starého na pev-
ná paliva, likvidace starého plynového není 
pro dotaci relevantní) a bude mít pouze nový 
kondenzační plynový kotel, který si z  dotace 
pořídí.

Více informací – zejména se týkají fo-
todokumentace nebo následného zničení 
původního kotle – naleznete na webových 
stránkách obce – www.dobra.cz

Milan Stypka



- 12 -



11/2015

- 13 -

Putující kontejnery - podzim 2015

23. listopadu   - u trati ČD naproti č. p. 281 (železniční přejezd na Špici)
  - u trati naproti č. p. 463 (za autobusovou zastávkou na Špici) 

24. listopadu   - stará dědina – před velkoskladem zeleniny (u p. Urbance)
                        - za mostem na Hliník, naproti č. p.181

25. listopadu   - u hřiště Sokol Dobrá
                          - u bytovky č. p. 309 u bývalého dřevoskladu

26. listopadu   - u mostu na Skalici
                         - u Kačabaru, boční vjezd na hřiště Sparta   

27. listopadu   - stará autobusová zastávka na Skotni, bývalá cesta na Pazdernu
                        - autobusová zastávka U lesa (u Křibíka) 

30. listopadu   - na Kamenci , naproti č. p. 650
                        - směr F-M, naproti č. p. 146 (u hřbitova) 

1. prosince   - k Nošovicím , naproti č. p. 650
                     - směr Nošovice u vlečky do pivovaru  

2. prosince   - u hřiště ZŠ – park. plocha ze strany od rest. Sýpka

3. prosince   - Vrchy u vodojem
                     - U studny, bývalá cesta na Pazdernu, naproti č. p. 184

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Než se rozhodneme pokácet strom, po-

ložme si nejdříve otázku, zda důvody, které 
nás ke kácení vedou, jsou natolik pádné, že 
zachování stromu není již dále možné.

Vyvarujme se proto zbytečného kácení 
stromů. Vždyť pokácet strom trvá jen něko-
lik minut, jak dlouho však trvalo, než vyros-
tl, a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste 
adekvátní náhrada.

POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN SE ŘÍDÍ
zákonem č.  114/1992 Sb., o  ochraně pří-
rody a  krajiny, ve znění pozdějších před-

pisů vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení, ve znění 
pozdějších předpisů pro dřeviny o obvodu 
kmene 80 cm a  více ve výšce 130 cm nad 
zemí pro zapojené porosty dřevin, pokud 
jejich 2 celková plocha je 40 m  a  více pro 
stromořadí.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
- u  fyzických osob jméno, příjmení, datum 

narození a místo trvalého pobytu
- u právnických osob název nebo obchodní 

fi rma, identifi kační číslo nebo obdobný 
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údaj a adresa sídla, popřípadě jiná adresa 
pro doručování

- označení katastrálního území a parcely, na 
které se dřeviny nachází

- stručný popis umístění dřevin a  situační 
zákres

- specifi kace dřevin, které mají být káceny
- doklad o  vlastnickém právu či nájemním 

nebo uživatelském vztahu k  příslušným 
pozemkům, a  to včetně písemného sou-
hlasu vlastníka pozemku

- žadatel o povolení kácení dřevin na silnič-
ních a  drážních pozemcích doloží stano-
visko příslušného silničního, resp. drážní-
ho správního úřadu

KAM PODAT ŽÁDOST?
- na obecní úřady
- na správy chráněných krajinných oblastí 

– území národních přírodních rezervací, 
národních přírodních památek a  jejich 
ochranných pásem

- na krajský úřad – území přírodních rezer-
vací, přírodních památek a ochranná pás-
ma těchto zvláště chráněných území

KDY NENÍ NUTNÉ POVOLENÍ KE 
KÁCENÍ DŘEVIN A  NEMUSÍ SE ANI 
OZNAMOVAT
- pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích 

v zastavěném území evidovaných v katast-
ru nemovitostí jako druh pozemku zahra-
da, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostat-
ní plocha se způsobem využití pozemku 
zeleň

- u dřevin pěstovaných na pozemcích vede-
ných v  katastru nemovitostí ve způsobu 
využití jako plantáž dřevin

- u zapojených porostů dřevin, pokud jejich 
celková plocha nepřesahuje 40 m

- u dřevin o obvodu kmene do 80 cm měře-
ného ve výšce 130 cm nad zemí

KDY STAČÍ OZNÁMIT KÁCENÍ DŘEVIN 
15 DNŮ PŘEDEM
- z  důvodů pěstebních, to je za účelem ob-

novy porostů nebo při provádění výchovné 
probírky porostů

- při údržbě břehových porostů prováděné 
při správě vodních toků

- při kácení dřevin v  ochranném pásmu za-
řízení elektrizační a  plynárenské soustavy 
prováděném při provozování těchto soustav

- z důvodů zdravotního stavu stromu
 Podmínka: Kácení z těchto důvodů musí být 

oznámeno písemně nejméně 15 dnů pře-
dem orgánu ochrany přírody, kterými jsou 
obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

 Oznámení musí mít stejné náležitosti jako 
žádost o povolení kácení dřevin.

KDY SE OZNAMUJE KÁCENÍ DŘEVIN 
DO 15 DNŮ PO JEHO PROVEDENÍ
Jedná se o kácení dřevin, jejichž stavem byl 
zřejmě a  bezprostředně ohrožen život či 
zdraví nebo hrozila-li škoda značného roz-
sahu. Oznámení o kácení dřevin musí mimo
jiné obsahovat doložení skutečností nasvěd-
čujících tomu, že byly splněny podmínky 
pro tento postup (např. fotodokumentace).

OBDOBÍ, VE KTERÉM SE KÁCENÍ DŘE-
VIN ZPRAVIDLA PROVÁDÍ
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období 
jejich vegetačního klidu, tj. v období přiro-
zeného útlumu fyziologických a  ekologic-
kých funkcí dřeviny.
V geografi ckých podmínkách České re-
publiky lze za období vegetačního klidu 
obvykle považovat období mezi 1. listopa-
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Žádáme spoluobčany, aby se chovali ohleduplně ke svému okolí a nespalovali 
biologicky rozložitelný odpad, tzn. listí, trávu větve apod. na svých zahradách.
Tento odpad je možné uložit do kompostérů, nebo do kontejneru, který je v pravidelných 
intervalech umístěn za obecním úřadem. Další možností, kterou budou občané obce mít, je 
odvoz tohoto odpadu do sběrného dvora, který bude zprovozněn od 18. 11. 2015. 
Ořezané větve z  dřevin je možno po domluvě s  pracovníky obecního úřadu zpracovat na 
štěpkovači, kterým obec disponuje. 

Děkujeme
Markéta Řízková, referent životního prostředí OÚ Dobrá

dem až 31. březnem kalendářního roku.
Doporučení kácet dřeviny v  době vegetač-
ního klidu je třeba respektovat zejména 
s  ohledem na další zájmy chráněné záko-
nem. Jedná se např. o ochranu ptáků v době 

jejich hnízdění nebo zájmy obecné ochrany 
živočichů.
Negativně na okolí působí i  zdravý strom 
pokácený v  době jeho plné vegetace, kdy 
z jeho pařezu vytéká míza.

Právní poradna
Právní poradna pro občany obce Dobrá proběhne 2. 12. 2015 od 16 hodin, v budově Obec-
ního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 – bývalé foto.
Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.
V roce 2016 bude právní poradna probíhat vždy první středu v měsíci.

Nezapomenutelný zážitek
Myslivecké sdružení „Vrchy“  Dobrá – 

Pazderná  dále propaguje svou činnost a  ne-
polevuje ve svých aktivitách, které vede nad 
rámec  svého základního poslání, mezi které 
paří zejména starost a péče o zvěř a přírodu.

Dne 7. října 2015 uspořádali myslivci na 
své chatě a  v jejím blízkém okolí zajímavý 
naučný program o přírodě a myslivosti pro 
téměř 120 dětí z mateřské školy v Dobré.  

Naši zkušení myslivci jim přijatelnou 
formou představili vystavené exponáty, kte-
ré zdobí naši chatu. Jde zejména o ptactvo 
a trofeje různé zvěře z naší přírody doplněné 
téměř pohádkovým výkladem našeho hos-
podáře p. Klimka a Ing. Hendrycha. V další 

části pak  v okolí chaty děti se zájmem svým 
vlastním vyslechli zajímavé povídání p. Vác-
lava Pantlíka, na co všechno je naše příroda  
bohatá, jak hnízdí ptáci, co tu v  lese roste,  
jak se v  přírodě chovat apod. Pozornost 
vzbudila i  živá liška, dovezená v  přenos-
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ném boxu. Všetečné a zajímavé dotazy pak 
nebraly konce a  mnohdy i  překvapily naše 
myslivce. Z tváří děti vyzařoval nevšední zá-

jem, údiv a maximální spokojenost s poda-
ným vysvětlením. Překvapením pak pro ně 
byla na závěr i sladká odměna. Děti rovněž  
obdarovaly myslivce svými vlastními výrob-
ky a malbami.  Zároveň  je třeba poděkovat 
i  celému pedagogickému doprovodu za je-
jich profesionální vedení a  organizací tak 
vysokého počtu malých školáčků.

Domníváme  se, že akce  splnila svůj účel 
a  děti si odnesly  z  mysliveckého prostředí  
nezapomenutelný zážitek.

Za  MS Vrchy Dobrá - Pazderná: výbor

Základní škola Dobrá informuje…

Coca-Cola Cup 2015
Po dvou letech naše škola opět postoupi-

la do největšího fotbalového turnaje v České 
republice Coca-Cola Cup 2015. Turnaj se ko-
nal na fotbalovém stadionu v Třinci. Náš tým 
v prvním zápase porazil družstvo z Frýdlantu 
nad Ostravicí 7:6 a čekal ho souboj o prven-
ství a zároveň postup do oblastního kola s tý-
mem z Třince. V tomto zápase, kdy naši hráči 
měli minimální čas na odpočinek jsme po srd-
natém boji podlehli hráčům z Třince 6:1. 

Děkuji všem hráčům za předvedený vý-
kon a vzornou reprezentaci naší školy, zvláště 
pak nejmladšímu hráči z celého týmu Danie-
lu Šmigovi z 6.A, který vstřelil soupeřům ne-

uvěřitelných 6 branek! Sportu zdar a kopané 
zvláště!

Mgr. Jiří Šmahlík

Fotbalová reprezentace naší základní školy v plné polní.
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Ocenění naší školy v soutěži 
Ekologická škola v Moravskoslezském kraji

Čtvrté vítězství v řadě!

V červenci jsme se přihlásili do soutěže 
„Ekologická škola“ pořádané Moravskoslez-
ským krajem. Jejím cílem je podpořit, ocenit 
a  zviditelnit probíhající ekologické aktivity 
škol a školských zařízení včetně práce peda-
gogů zaměřených na environmentální vzdě-
lávání, výchovu a  osvětu a  vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj. My jsme se zapojili s téma-
tem a aktivitami našeho nově vzniklého atria, 
které nám dělá velkou radost.

27. října 2015 jsme převzali spolu s další-
mi sedmi organizacemi z Moravskoslezského 
kraje v  sále Janáčkovy konzervatoře a  Gym-
názia v Ostravě referenční list za mimořádné 
ekologické aktivity. Slavnostního ocenění se 
zúčastnili také žáci školního ekotýmu a pře-
vzali z rukou náměstkyně hejtmana Věry Pal-
kové pro naši školu pětitisícový šek na nákup 
pracovních pomůcek, věcné dary a pro výsad-
bu do atria modřín evropský.

Slavnostní ocenění zpestřila také drama-
tická a  hudební vystoupení studentů Janáč-
kovy konzervatoře v  Ostravě. Pevně věříme, 
že rozvoj zodpovědného environmentálního 
myšlení u našich žáků bude úspěšně pokračo-
vat i v dalších obdobích, podobná ocenění nás 
motivují v další práci s mladou generací.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

V sobotu 7. listopadu 2015 se konal jeden 
z největších běžeckých závodů v České repub-
lice Hornická desítka. Počtvrté ve své histo-
rii se do tohoto závodu zapojila i naše škola. 
V soutěži škol, kde se soupeřilo o nejpočetněj-
ší výpravu, ZŠ Dobrá po čtvrté za sebou obsa-
dila 1. místo s celkovým počtem bezmála 240 
startujících žáků! (což je o  60 dětí více než 
v loňském roce). Druhé místo připadlo 1. ZŠ 
se 160 závodníky a na třetím místě skončila 
6. ZŠ s 96 starty. Naše škola byla za vítězství 
oceněna sportovním vybavením v  hodnotě 
11 000,- Kč a 5 kg bonbónů.

Naši školu reprezentovali na Hornické desítce i naši 
nejmenší žáci.

Ocenění naší školy za ekologické aktivity nás velmi těší 
a motivuje k další práci.
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Projekt Naše obec
V termínu od 12. 10. – 

26. 10. proběhl ve třetích 
třídách projekt Naše obec. 
Byl to projekt zaměřený 
na seznámení se s historií 
i  současností naší obce, 
cílem bylo vytvořit v  dě-
tech lásku a  úctu k  obci 
a  dozvědět se co nejvíce 
zajímavostí ze života obce. 

Projekt začal návště-
vou místního kronikáře 
p.  Vojkovského, který dě-
tem připravil velmi pou-
tavé povídání o  historii, 
přinesl ukázat vzácné a staré kroniky a do-
konce si děti zkusily samy vytvořit i  svou 
vlastní pečeť. V  doberské knihovně jim 
pak paní Mališová přečetla místní pověsti 
a  navnadila děti ke čtení dalších zajíma-
vých knih.

 Během projektu se děti podívaly i  na 
obecní úřad, kde je srdečně přijal pan 
místostarosta obce Mgr.  Milan Stypka. 
Děti se na toto setkání nejprve dlouze při-
pravovaly, povídaly si o problémech, které 
je trápí a sepsaly dopisy, které panu mís-
tostarostovi přečetly. Společně pak nad 
nimi diskutovali. 

Další významnou institucí je kostel a  i 
zde se děti podívaly. Pan farář Bohumil 

Vícha děti provedl kostelem, jak se říká od 
podlahy ke stropu, nechal děti zahrát na 
varhany a dokonce je vzal i ke zvonům. 

A protože by děti měly vědět, že naši 
obec nám pomáhají chránit i  jednotlivé 
složky Integrovaného záchranného sys-
tému v  Nošovicích, vydali jsme se tam na 
exkurzi. Zástupci místní policie i  hasičů 
jim s  láskou a  péčí ukázali svou techniku 
a vybavení. Provedli je celým areálem, vzali 
je do cely předběžného zadržení a dokonce 
jim předvedli jízdu hasičů po tyčích. Děti 
si celý projekt moc užily, za což patří všem 
zmiňovaným obrovské poděkování.  

Mgr. Markéta Turoňová

Děti při své návštěvě obecního úřadu diskutovaly s panem místostarostou 
o svých návrzích na zlepšení života v obci.

Chci poděkovat všem svým kolegům, kteří 
si v sobotu udělali čas a pomohli se zajištěním 
akce, dále pak všem žákům a jejich rodičům, 
kteří se závodu zúčastnili a podpořili tak svoji 
školu v boji o hodnotné ceny. Pevně věřím, že 

se všem účastníkům závod líbil a že v příštím 
roce bude počet žáků na startu Hornické de-
sítky 2016 ještě větší než letos. Kdo leží, ten 
neběží, sportu zdar!

Mgr. Jiří Šmahlík
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Projekt „Odpady a hospodaření s nimi“
Ve dnech 14. a  15. října 2015 se usku-

tečnil pro žáky osmých tříd projekt Odpady 
a hospodaření s nimi. Tento projekt pomáhá 
naplňovat průřezové téma environmentální 
výchovy. 

A co jsme o odpadovém hospodářství do-
zvěděli? Cenné a zároveň alarmující informa-
ce jsme získali od pana Jana Fialy z Frýdecké 
skládky. I  letos jsme se vypravili podzimním 
Frýdeckým lesem na Frýdeckou skládku. 
Bohužel pro nepříznivé počasí jsme se ne-
dostali do terénu, abychom viděli, jak probí-
há skládkování a  co všechno se na skládku 
dováží. Necelé dvě hodiny jsme prožili jen 
v  informačním centru, kde nám pan Fiala 
povyprávěl o společnosti, její historii a o tom, 
jak to se skládkováním vypadá. Dověděli jsme 
se, že základním posláním této společnosti je 
komplexní nakládání s odpady, což znamená 
sběr, svoz, třídění, úpravu a konečné odstra-
nění prakticky všech odpadů vyskytujících se 
v regionu. Zarazila nás ale tato čísla - měsíč-
ně se vyveze více než 90 tun plastů, 400 tun 
skla a 900 tun elektrospotřebičů. Své služby 
poskytuje pro zhruba 150 000 obyvatel žijí-
cích na území s rozlohou 250 km2. Celkem se 
ročně vyveze na skládku více než 65 000 tun 
odpadů. Nad touto skutečností je nutné se za-
myslet. Pokud nebudeme řádně třídit odpad 
– kam budou další generace odpad ukládat?

Po návratu do školy si žáci získané infor-
mace procvičili na řadě interaktivních úko-
lů, např. odhadovali dobu rozkladu určitých 
druhů odpadů, třídili odpad do příslušných 
kontejnerů, přiřazovali na časové přímce 
údaje z historie odpadů nebo si zahráli odpa-
dové bingo. Někteří z nás si připravovali pro-
gram pro naše nejmladší spolužáky v prvních 
třídách. 

A co jsme si pro ně připravili? Aktivi-
ty jsme hlavně zaměřili na správné třídění. 
A den D, kdy jsme předstoupili před prvňáky, 
nadešel ve čtvrtek 22. října. Nejprve jsme se 
všichni sešli v multifunkčním sále. Žáci 8. B 
se převtělili na pracovníky skládky a  dětem 
o  odpadech zajímavě povyprávěli. Prvňáčci 
shlédli i  úžasnou módní přehlídku, mane-
kýnky předvedly oblečení na denní i večerní 
nošení z odpadového materiálu. Nakonec si 
o  třídění zazpívali veselou písničku. Ve tří-
dách jim pak znovu vysvětlili, co do kterého 
kontejneru patří, děti si vymalovaly správnou 
barvou jednotlivé kontejnery na omalován-
kách, roztřídili odpad, zasoutěžili si v třídění.  

A co nám projekt dal? Doufáme, že my 
všichni jsme si uvědomili, proč je důležité od-
pad třídit, jak ho třídit, jak získané informace 
předávat dále (v rodině, ve škole), ale také si 
uvědomit, jak vůbec tvorbě odpadu předchá-
zet. 

Mgr. Květoslava Lysková, 
koordinátorka EVVO a žáci 8. tříd

Modelky oslnily diváky nejlepšími kousky recyklované módy.
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Recitační přehlídka Za trochu lásky
V pátek 6. listopadu proběhla v učebně 

hudební výchovy již tradiční recitační pře-
hlídka žáků 2. stupně s  poetickým názvem 
Za trochu lásky. A  musíme hned v  úvodu 
poznamenat, že letošní ročník byl tím nej-
lepším za krátkou historii této akce. 

Všichni recitátoři se na přehlídku vý-
borně připravili a  i když bojovali s  trémou 
a vlastním třesoucím se hláskem, vložili do 
přednesu krásných veršů srdce i duši. Již po 
několika vystoupeních bylo jasné, že poro-
ta při výběru těch nejlepších bude stát před 
složitým úkolem. 

Všichni recitující žáci dostali sladkou 
odměnu a po dlouhé poradě nakonec porota 
složená z vyučujících českého jazyka ocenila 
dětskou knihou tyto děti – v kategorii žáků 
6. a 7. tříd Viktorii Skotalovou z 6. C a Šar-
lotu Rainochovou ze 7. C, v kategorii žáků 

8. a 9. tříd pak Natálii Žákovou z 8. B a Bar-
boru Pastrňákovou z  9. B. Zvláštní cenu 
poroty si odnesl také Petr Hadaščok z 9. B. 
Všem oceněným blahopřejeme a těšíme se, 
že krásné umění recitace nezajde na naší 
škole na úbytě.

Mgr. Jan Lörinc

Vzdělávací zájezd 9. ročníku do Anglie
V rámci projektu „Brána fanta-

zie a  jazyků otevřená“, registrační číslo 
CZ.1.07/1.1.00/56.0060 jsme ve dnech 
19.  – 25. října 2015 vyrazili v  péči plzeň-
ské cestovní kanceláře PRO TRAVEL do 
malebného lázeňského městečka Bourne-
mouth na jižním pobřeží Anglie. Zájezdu 
se účastnili žáci 9. ročníku a během celého 
pobytu si užili mnoho nevšedních pozná-
vacích zážitků. 

V pondělí ráno jsme vyjeli z Dobré plni 
sil a  optimismu, před námi ležela dlouhá 
cesta po evropských dálnicích, na jejímž 
konci nás čekalo dobrodružství a nové vě-
domosti. Hned první dojmy z Londýna byly 
úžasné. Letošní krásný podzim neminul 
ani britské ostrovy a dívat se z greenwich-
ského kopce v brzkém ránu na probouzející 
se Londýn, kdy před našimi zraky z mlžné-
ho oparu vystupovaly historické i moderní 

Recitátorské umění Barbory Pastrňákové porotu zasáh-
lo svou vnitřní silou.
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budovy velkoměsta koupající se v  paprs-
cích anglického slunce, to je vzpomínka, 
se kterou „budu umírati“, jak píše básník 
Nezval.

Po celodenním poznávání londýnských 
památek jsme konečně dorazili do nedale-
kého Bournemouth, kde jsme se ubytovali 
u rodin. Děti byly trochu nervózní z nového 
prostředí, ale všechny svůj vstup do rodin 
zvládly na jedničku a ráno nadšeně vyprá-
věly, jak jsou rády, že se dokázaly se svými 
bytnými hezky domluvit. Ono přece jen na 
tom studiu cizích jazyků něco bude. 

Byla středa ráno a  naše děti se právě 
staly žáky jazykové školy Cavendish School 
v  Bournemouth. Nejprve si je jejich noví 
angličtí vyučující rozdělili do skupin a byla 
zahájena třídenní výuka, která probíhala 
vždy v dopoledních hodinách a odpoledne 
jsme věnovali poznávacím výletům do oko-
lí. Naši deváťáci si svoje krátké studium na 
anglické škole nemohli vynachválit. Nasbí-
rali cenné zkušenosti a nebojme se to říci – 
otrkali se trochu více ve velkém světě, kde 
se úspěch měří ochotou pracovat na sobě 
a svém vzdělání. 

Odpolední výlety byly zaměřeny na po-
znávání významných historických a  kul-
turních památek. Jeli jsme na nejznámější 
megalitickou památku v  Anglii, tajemné 
Stonehenge, kde si děti mohly prohléd-
nout novou interaktivní expozici věnova-
nou stavbě Stonehenge a  zajímavostem, 
které se váží k této fascinující stavbě. V ne-
dalekém Salisbury jsme si zase prohlédli 
krásnou katedrálu a obdivovali historickou 
architekturu tohoto typicky anglického 
městečka, kde na nás v  úzkých uličkách 
stále dýchne atmosféra středověku.

Zajeli jsme si také do přístavu Ports-
mouth, kde nás vyhlídková loď povozila 
kolem přístavu, kde kotvily velké moder-
ní i  historické válečné lodě. Jednu z  nich, 
slavnou HMS Victory, jsme si prohlédli 
i zevnitř. Victory byla vlajkovou lodí největ-
šího námořního hrdiny Británie, admirála 
Horatia Nelsona, který na její palubě ze-
mřel smrtí hrdiny během bitvy u Trafalga-
ru v období napoleonských válek. 

Jedno odpoledne jsme také věnovali 
prohlídce našeho domovského Bourne-
mouth, kde jsme nejprve v  místním moř-
ském akváriu poznávali život mořských 
živočichů, prošli jsme se po písečné pláži 
na břehu moře a také jsme nakupovali ne-
zbytné suvenýry.

Při zpáteční cestě jsme znovu zavítali 
do Londýna, kde naše kroky směřovaly do 
čtvrti Westminster, abychom se pokochali 
pohledem na Parlament a další významné 
stavby. Hráli jsme zde dobrodružnou inter-
aktivní hru, při níž děti v  malých skupin-
kách řešily různé úkoly v návaznosti na bo-
hatou historii centra Londýna. Největším 
zážitkem byla pak jízda na obřím vyhlídko-
vém kole London Eye, odkud se nám na-
skytl dechberoucí pohled na krásu britské 
metropole. 

Ale to už jsme se pomalu museli s Vel-
kou Británií rozloučit a  nastoupit dlou-
hou cestu domů. Dojmy samotných žáků 
si můžete přečíst ve fotografi ckých kolá-
žích. Jsme velmi rádi, že 50 dětí naší školy 
mohlo absolvovat tuto skvělou akci díky 
fi nancím z projektu zcela zadarmo a prožít 
neopakovatelný týden v zemi gentlemanů. 
Farewell, good old England!

Mgr. Jan Lörinc
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Mateřská škola Dobrá informuje...

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V těchto dnech si děti naší MŠ užívají pěkné a slunečné podzimní dny, které děti tráví 

především na naší zahradě. A protože byla zahrada plná listí, pustily se předškolní děti ze 
třídy Delfínků do hrabání listí a zahradu nám krásně uklidily. Děti se těšily i na pouštění dra-
ků, ale letošní podzim je velmi skoupý na větší vítr, a tak si děti ve třídách alespoň své vlastní 
dráčky vyrobily. A co děti z našich akcí zaujalo tentokrát?

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY
V rámci Mezinárodního dne kniho-

ven navštívily postupně všechny třídy naší 
MŠ na pozvání paní knihovnice místní 
knihovnu. Paní knihovnice děti přivítala 

a  připravila si pro děti úryvky z  písniček 
nejznámějších Večerníčků. Děti poznávaly 

názvy pohádek, jejich hlavní hrdiny, které 
poznávaly i  na obrázcích. Paní knihovnice 
děti vyzvala k  návštěvě knihovny s  jejich 
rodiči a také si společně povídali, jak máme 
s  knížkami správně zacházet. Poté si děti 
mohly samy vybrat knížku, prohlédnout si ji 
i s kamarády a popovídat si o knížce společ-
ně. Paní knihovnice pak dětem přečetla po-
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hádku, kterou pro ně sama vybrala, děti se 
pohodlně uvelebily na polštářcích a pozorně 
poslouchaly. Tato návštěva byla pro děti ur-
čitě velmi příjemná, zábavná a také poučná. 
Děkujeme za pozvání.

A protože čas neustále plyne, budeme se 
již zanedlouho s  dětmi připravovat  na tra-
diční Mikulášskou nadílku, která by měla 
proběhnout v  multifunkčním sále ZŠ. A  po 
ní už se děti budou těšit na Vánoční poseze-
ní s rodiči, které se bude konat v jednotlivých 
třídách naší MŠ.

Drahomíra Dvořáčková

Oblečení z bazárku
pro sociálně potřebné rodiny

Již potřetí přijala Charita Frýdek-Místek 
dětské oblečení a obuv, které věnovaly ma-
minky z Dobré po proběhnutém bazaru dět-
ských věcí. Rodiny, kam oblečení doputova-
lo, si velmi cení ochoty a štědrosti maminek, 
které neváhají pomoci potřebným dětem 
a  jejich rodičům. Ti ve většině případů ne-
mají dostatečné fi nanční prostředky na za-
koupení ani obnošených kousků ošacení. 

Děkuji tímto paní Marii Žižkové za 
zprostředkování této pomoci a zároveň dě-
kuji lékárnicím z lékárny Radmily Šugarové, 
u kterých byly krabice s oblečením po něja-
kou dobu uloženy.

Martina Petrová, Charita Frýdek-Místek

Změna ordinačních hodin 

DS Dobrá  MUDr. Kučerová 

Středa    16. 12.    13.00 - 16.00 hodin

Čtvrtek   17. 12.      7.30 -    9.00 hodin

Pátek      18. 12.      7.30 - 10.30 hodin
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2002: VZPOMÍNÁTE, JAK…?
Nejdůležitější a nejpamátnější událostí roku bylo bezesporu započetí stavby

„obchvatu Dobré“ v červnu 2002. Ale těch památných událostí bylo více.
Pokročila například stavba splaškové kanalizace a mohly být vyasfaltovány
mnohé místní komunikace.

Sníh, který napadl počátkem prosince, se udržel až do poloviny ledna.
Libovali jsme si, že taková zima už dlouho nebyla a je jí třeba. Sněhu bylo po
kolena a mrzlo každý den. Na Hromnice přišlo načas jaro… • Zavádí se placení odvozu odpadů za
každého obyvatele (skončily žetony na popelnicích). • V mnohých státech Evropy se začalo platit
společnou měnou — eurem. U nás zůstává nadále platidlem Kč. • Výrazně zdrahlo volání
telefonem (pevnou linkou). Lidé začali více kupovat a používat tzv. mobilní telefony. Zároveň byla
všechna telefonní čísla přečíslována a rozšířená na devítimístná. • Průjezd po mostě přes řeku
Morávku do části „za“ řekou a do Skalice je od března 2002 pouze na čipovou kartu. • Příležitostně
vydávaný Oběžník byl změněn na měsíčník Zpravodaj obce Dobré. • Výsledky loňského sčítání:
Naše obec měla k 31. březnu 2001 2944 obyvatel, z toho mužů 1438 a žen 1506. K české
národnosti se přihlásilo 2705 obyvatel, k moravské 96, slezské 16, slovenské 56, polské 14
(k ostatním 57). — Obyvatelstvo podle náboženského vyznání: nezjištěno 278, bez vyznání 1170
(39,7 %), věřících 1496 (50,8 %; z toho církev katolická 1354, českobratrská církev evangelická 51,
církev československá husitská 7, ostatní 84). • Topoly vysazené u hřiště Sparty blíže řeky uhynuly
v zimě chorobou listnáčů. • Ve čtvrtek 25. dubna se z iniciativy naší školy uskutečnil 1. ročník
prezentací Projektu Občan — výchova k občanství frýdecko–místeckého regionu. Téměř 90 žáků
prezentovalo svou půlroční práci nad zajímavými tématy. • Kamion s těžkým nákladem rozbořil
dům — stalo se ve čtvrtek 2. května na Hůrkách při jedné z největších nehod na hlavní silnici. Celý
den nejezdila přes Dobrou auta. • Místo drogerie naproti sokolského hřiště je od května prodejna
barev–laků. • Byly vyasfaltovány mnohé místní cesty. • Před lékárnou byly instalovány nové
vývěsní skříňky. • Připravuje se plynofikace odlehlých částí obce. • Na Den dětí uspořádala
skupinka nadšenců Lentilky & company pohádkové odpoledne — „i když sluníčko moc nehřálo,
zúčastnilo se ho přes 200 dětí a s nimi přibližně 400 dospěláků“. •  V neděli 2. června byl biskupem
ostravsko–opavské diecéze Františkem Lobkowitzem slavnostně vysvěcen oltář v našem kostele
instalovaný před 9 lety (1993). • Při parlamentních volbách 14.—15. června volili obyvatelé čísel
popisných nad 550 poprvé v učebně staré školy; doposud chodili volit do společenské místnosti
v hasičské zbrojnici. • V úterý 25. června byla slavnostním výkopem zahájena stavba „obchvatu
Dobré“. • Od 1. července má pošta v Dobré otevřeno až do 18 hodin, ovšem s tříhodinovou
polední přestávkou. • Naší obcí prochází od 31. července nová cyklotrasa — „jízda Radegastu“. •
Velká povodeň nás v Pobeskydí nezasáhla, ale Čechy a Praha byly „pod vodou“. • Naši hasiči oslavili
110 let založení Sboru dobrovolných hasičů. • Komunální volby přinesly velké změny ve vedení
obce — po dlouhých jednáních byl starostou obce zvolen Jiří Macháček, místostarostkou Alice
Tancerová. • Škola se rozhodla vychovávat děti k poznávání přírody a ke správnému vztahu
k životnímu prostředí. Ekologické základy byly vloženy do Projektu Občan. • Koncem roku skončily
i okresní úřady v celé zemi, stejně tak ten „náš“ v Místku. „Státní moc“ se přesouvá zčásti na „kraje“,
zčásti na obce s rozšířenou působností, tedy na Městský úřad ve Frýdku–Místku.

Omluva. V minulém čísle v článku 130 let hostince „Obecník“ si prosím opravte špatný
letopočet. V tučně vytištěném řádku má být správně „Záměr mu ale nevyšel a Obecník proto pro-
dal 9. července 11885 obci“ (nikoli 1855).

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář 



- 28 -

Sbírka pro Diakonii Broumov 
 
Komise pro rodinu a ob anské záležitosti p i OÚ Dobrá na žádost 
Diakonie Broumov uspo ádá sbírku použitého ošacení a jiných 
v cí: 
 

 Letního a zimního oble ení /dámské, pánské,d tské/ 
 L žkovin, prost radel, ru ník , ut rek, záclon,  
 Látky (minimáln  1m2, prosíme, nedávejte nám od ezky a zbytky 

látek) 
 Domácí pot eby - nádobí bílé i erné, skleni ky - vše nepoškozené 
 Vatované a pé ové p ikrývky, polštá e a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hra ky – nepoškozené a kompletní 
 Pe í, pé ové p ikrývky a polštá e 
 Menší elektrospot ebi e – mohou být i nefunk ní 
 Knihy 

 
V CI, KTERÉ VZÍT NEM ŽEME: 

 ledni ky, televize, po íta e, matrace, koberce – z ekologických 
d vod  

 nábytek 
 zne išt ný a vlhký textil 

 
Dle sd lení Diakonie Broumov v posledních dvou letech vzrostl po et 
komer ních firem zabývajících se prodejem použitého textilu. 
D sledkem této situace je stále v tší nedostatek sbírek použitého 
ošacení pro pot ebné lidi. Proto Diakonie Broumov prosí o tuto sbírku.  
 

Sbírka se uskute ní: 
dne: 30. 11. 2015 (pond lí) 
as:      10:00 – 11:30 hod., 15:30 – 17:00 hod. 

místo:   OB ADNÍ SÍ  OBECNÍHO Ú ADU V DOBRÉ 
 

V ci prosíme zabalené do igelitových pytl  i krabic,  
aby se nepoškodily transportem 

Bližší informace Vám sd lí pracovníci Diakonie Broumov: 
tel.: 491 524 342, 739 999 112 
 
D kujeme všem ob an m, kte í touto sbírkou pomohou lidem, kte í to 
pot ebují.  
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Radostné a požehnané svátky Kristova narození 
a Jeho pomoc a ochranu po celý rok 2016
Vám všem přeje a vyprošuje 

                                                                                                  P. Bohumil Vícha
                                                                                                        www.farnostdobra.cz

Vánoce 2015 - Dobrá
24. 12.  15.00 a 22.00 hod.
25. 12.  8.00 a 10.30 hod.
26. 12.  8.00 a 10.30 hod.
31. 12. 2015 8.00                Prašivá 15.00 hod.
1. 1. 2016 10.30 a 15.00 hod

Výstava betlémků je do 2. 2. 2015 
v boční kapli našeho kostela svatého Jiří. 
Je možno ji shlédnout vždy půl hodiny před každou mší svatou.

Informace k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 

Od zdaňovacího období roku 2016 
je možné platit daň z  nemovitých věcí 
(dále jen „daň“) prostřednictvím soustře-
děné inkasní platby obyvatelstva (dále jen 
„SIPO“). Daň z  nemovitých věcí se řídí 
zákonem č.  338/1992 Sb., o  dani z  nemo-
vitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“). Generální fi nanční ředi-
telství podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. 
f) zákona č.  280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „daňo-
vý řád“), určilo podmínky pro platbu daně 
z  nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 
od zdaňovacího období roku 2016 pod 
č.  j.: 20493/15/7100-30121-107629 (dále 
jen „Podmínky“). Úplné znění Podmínek 

je zveřejněno na stránkách fi nanční správy 
www.fi nancnisprava.cz a  na úředních des-
kách všech fi nančních úřadů. Podmínky pla-
tí, pokud Generální fi nanční ředitelství neur-
čí a nezveřejní změnu podmínek. Nové znění 
podmínek bude zveřejněno podle ustanovení 
§ 56 odst. 1 písm. f) daňového řádu vždy nej-
později 2 měsíce před počátkem zdaňovací-
ho období, na které se změna podmínek bude 
vztahovat, tj. nejpozději dnem 1. listopadu 
předcházejícího zdaňovacího období. 

Před tím, než se rozhodnete platit daň 
prostřednictvím SIPO, je nutné, abyste se 
podrobně seznámil/a s Podmínkami. Níže 
jsou uvedeny základní informace k  proble-
matice placení daně prostřednictvím SIPO.



2)

1)

2)
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Kdo může platit daň prostřednictvím SIPO?
Možnost platby daně prostřednictvím 

SIPO je určena pro fyzické osoby, a to pouze 
pro poplatníky, kterým bylo Českou poštou 
s.p. přiděleno spojovací číslo, a  na dané 
zdaňovací období jim byla stanovena daň 
a předepsána na jejich osobní daňový účet. 
Poplatníkům není umožněno platit daň pro-
střednictvím spojovacího čísla třetí osoby.

Jak se mohu přihlásit k placení daně pro-
střednictvím SIPO?

Poplatník vyplní tiskopis Oznámení 
o  placení daně z  nemovitých věcí pro-
střednictvím SIPO (dále jen „Ozná mení“). 
Oznámení poplatník uplatní u místně a věc-
ně příslušného fi nančního úřadu (dále jen 
„příslušný FÚ“) nejpozději do 31. ledna 
zdaňovacího období, od kterého má být daň 
prostřednictvím SIPO placena. Poplatník, 
který chce platit daň prostřednictvím SIPO 
na více fi nančních úřadech, musí uplatnit 
Oznámení na každém pří slušném FÚ sa-
mostatně. Na základě uplatněného Oznáme-
ní bude daň hrazena prostřednictvím SIPO 
i  v ná sledujících zdaňovacích obdobích, po-
kud poplatník neuplatní u  příslušného FÚ 
oznámení, kterým ukončí placení daně z ne-
movitých věcí prostřednictvím SIPO.

Co potřebuji k  přihlášení k  placení daně 
prostřednictvím SIPO?

Nedílnou součástí Oznámení je doklad 
prokazující přidělení spojovacího čísla 
(např. doklad o  přidělení spojovacího čísla 
nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. 
rozpis bezhotovostní platby SIPO).

Jak zruším placení daně prostřednictvím 
SIPO?

Poplatník vyplní Oznámení, v  němž 
výslovně vyznačí ukončení placení daně 

z nemovitých věcí prostřed nictvím SIPO 
a uplatní je na příslušném FÚ nejpozději 
do 15. března zdaňovacího období, ve kte-
rém již nechce platit daň prostřednictvím 
SIPO. Platba daně prostřednictvím SIPO 
je ukončena také tím, že poplatník ozná-
mí příslušnému FÚ podle § 13a odst. 9 
zákona, že již není na zdaňovací obdo-
bí u  příslušného FÚ poplatníkem daně 
a  správce daně ověří, že jeho poplatnictví 
skutečně zaniklo.

Je možné platit daň prostřednictvím 
SIPO včetně příslušenství a  nedoplatků? 
Jsou zohledňovány přeplatky?

Prostřednictvím SIPO je umožněno 
platit daň pouze v  aktuální výši celkové 
roční daně stanovené na zdaňovací období 
příslušným FÚ. Pokud celková roční daň 
přesahuje 5 000  Kč, bude prostřednictvím 
SIPO placena pouze ve splátkách podle § 15 
odst. 1 zákona a  nelze ji uhradit najednou. 
Případné nedoplatky na dani, doměřenou 
daň a příslušenství daně nelze hradit pro-
střednictvím SIPO, musí být uhrazeny 
jiným způsobem. Pokud poplatník chce 
při platbě prostřednictvím SIPO zohlednit 
přeplatek na dani, označí tuto skutečnost 
v Oznámení. Nebude-li zohlednění přeplat-
ku v  Oznámení označeno, bude prostřed-
nictvím SIPO uhrazena daň bez zohlednění 
případného přeplatku na dani.

Jak zjistím z rozpisu bezhotovostní platby 
SIPO výši daně z nemovitých věcí?

V rozpisu bezhotovostní platby SIPO 
bude daň uvedena pod kódem poplatku: 740, 
název poplatku: Daň-nemovitosti a v detailu 
bude uveden fi nanční úřad, kterému byla daň 
uhrazena. Podrobnější informace ohledně 
daně získá poplatník u  územního pracoviště 
fi nančního úřadu, kde má uložen spis.



NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Zdravá výživa  
Ta ána Jursová nabízí: 

Superpotraviny
 
 
Bio výrobky
Bezlepkové výrobky
Dia výrobky
Sójové výrobky
Raw strava
Kvalitní domácí v elí med
Váno ní okoládové figurky, medové perní ky
Sušené plody, semínka
Sirupy
Káva zna ky Bazzara a Lazzarin, zrnková i erstv mletá
Ochucené zrnkové kávy
 
Široký výb r aj a dárkové kazety
Chlazené výrobky
Vína
Sirupy
 

Dárkové balí ky na p ání
Kornouty
Váno ní nabídka dárkového zboží
 

T ším se na vás

Ta ána Jursová Prodejní doba
Dobrá Po – Pá: od 8:00 do 17:00;
Mobil: 603 835 181 So od 8:00 do 11:30
Tel: 558 412 313
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V m sících listopad, prosinec od 1.11. –  23.12.2015, 

po p edložení tohoto inzerátu, 
p i nákupu  nad 700,-K  a platb  v hotovosti 

sleva 10%   na zboží skladem. 

Nevztahuje se na zboží za ak ní ceny. 
Nabízíme :    sádrokartony,  izolace, pórobeton, tvárnice základové betonové 
výrobky, maltové sm si, sypké hmoty, hutní  materiál, materiál  pro vodo-topo 
a  kanalizaci,barvy, spojovací  materiál, elektro, ná adí, pracovní od vy a další. 

Kde nás najdete ? 
Stavebniny Nováková s.r.o., Vyšní Lhoty 288,739 51 Dobrá 

Tel.: 558 692 777, 558 692 823; www.stavebniny-novakova.cz 
Na Vaší  návšt vu se t ší kolektiv zam stnanc . 
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   R E L A X         
   Kosmetický salónek          

 Navštivte nov otev ený kosmetický salónek,
který se nachází v prostorách Obecního ú adu
DOBRÁ.

Nabízím: úprava obo í, barvení obo í a as, masáž
obli eje a dekoltu, depilace teplým i studeným
voskem, hloubkové išt ní ultrazvukovou špachtlí aj.

Možnost zakoupení dárkových poukaz

P ij te si odpo inout a relaxovat za velmi p íznivé
ceny.

Objednávky na tel. ísle 773882700

PRO KAŽDOU ZÁKAZNICI PRVNÍ ÚPLNÉ OŠET ENÍ
PLETI

1. úprava a barvení obo í a as, depilace brady a
horního rtu, masáž obli eje a dekoltu, (nebo išt ní
ultrazvukovou špachtlí) maska, sérum…………. 350K



 

Co patří do kanalizace, a co ne? 
Buďme ohleduplní k životnímu 
prostředí i vlastní peněžence

Do čistíren společnosti SmVaK Ostrava 
dotéká stále více látek, které do odpad-
ních vod nepatří. Způsobují provozní 
problémy, zvyšují náklady a zatěžují ži-
votní prostředí

Ostrava, 9. 11. 2015 – V třídění plastů, 
skla nebo papíru patří Česká republika 
k evropským premiantům, v kanalizaci 
ale často končí předměty a látky, které 
tam rozhodně nepatří. Ty mohou poško-
zovat potrubí a další zařízení v kanalizač-
ní síti, zatěžují životní prostředí a působí 
technické problémy při odkanalizování a 
čištění odpadních vod. Objem nevhod-
ných látek ve vodě, která přichází do 
čistíren společnosti SmVaK, se zvyšuje, 
čímž se kromě negativních dopadů na ži-

votní prostředí komplikuje a prodražuje 
proces odkanalizování a čištění. 

„Málokdo si při vaření uvědomuje, jak 
velké problémy v odpadu způsobují oleje 
a tuky, které do něj po použití běžně vy-
léváme. Tukové částice se při ochlazení 
shlukují a nabalují na sebe další odpad. 
Sražený tuk může uvnitř potrubí vytvořit 
velmi odolnou ucpávku a zneprůchodnit 
ho. Vzniklé hroudy tuku ve stokách po-
škozují a ucpávají kanalizační čerpadla. 
Tuk se také nalepuje na stěny stokových 
potrubí, nastává chemická reakce a vznik-
lé kyseliny urychlují korozi. Použité tuky 
a oleje patří do speciálních kontejne-
rů nebo do sběrných dvorů,“ říká ředitel 
kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.
Použité oleje jsou dále recyklovány a mo-
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hou najít upotřebení při výrobě energie, 
jako paliva nebo například při výrobě kos-
metiky.

Problémy způsobují také zátky od lahví 
a jiné předměty, které na sebe v potrubí za-
chycují další odpady. Do kanalizace v žád-
ném případě nepatří hygienické potřeby, 
jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, 
nebo textilie, které se používají k úklidu. Jen 
tím přispíváme k jejímu možnému ucpání.
Spláchnutím do WC bychom se také neměli 
zbavovat potravin a zbytků jídla. Ty pak slou-
ží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách 
žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se 
mohou nekontrolovatelně přemnožovat.
Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevy-
užívaných léků, chemikálií, ředidel, zbytků 
barev apod. Když se dostanou do odpad-
ní vody, mohou narušit fungování čistírny 
a způsobit ekologickou havárii.

„Může se to zdát triviální, ale z našeho po-
hledu jde opravdu o zásadní problém. Ne-
gativní jsou dopady na životní prostředí, ale 
také na naši provozní činnost. Látky, které 
do odpadu nepatří, způsobují technické pro-
blémy, proces odkanalizování a čištění pro-
dražují, což má ve svém důsledku dopad na 
každého z nás v částce, kterou platíme za 
odvádění odpadních vod (stočné). Kanali-
zační síť slouží k odvádění odpadních vod, 
nikoliv odpadů, ať již v pevném nebo kapal-
ném skupenství. To, co je možné do kanali-
zace vypouštět, jednoznačně určuje kanali-
zační řád,“ vyzývá k odpovědnosti generální 
ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. 

Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozu-
je kanalizační síť s celkovou délkou 1740 
kilometrů v 81 obcích. Na síť je připojeno 
více než 525 000 obyvatel. V provozu je 
111 kanalizačních čerpacích stanic a 65 
čistíren odpadních vod s celkovou kapa-
citou 279 682 m3 za den, což odpovídá 
zhruba 1 milionu obyvatel. V roce 2014 
bylo odkanalizováno téměř 28 milionů m3 

odpadních vod.

Co do kanalizace nepatří?
- Oleje a tuky používané především v ku-

chyni, ale i při dalších domácích pracích;

- Pevné předměty
- Zbytky potravin (biologický odpad);
- Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, ty-
činky do uší…);

- Chemikálie a další nebezpečné látky 
(barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí 
prostředky atd.);

- Léky (patří zpět do lékárny)

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

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

Pro editory
 Společnost Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a.s. je rozhodujícím 
dodavatelem pitné vody v Moravskoslez-
ském kraji a dlouhodobě se řadí mezi 
přední fi rmy na vodárenském trhu v ČR.

 Hlavní výrobní činností je výroba a dodáv-
ky pitné vody a odvádění a čistění odpad-
ních vod.

 V roce 2014 společnost vyrobila 64 533 
tisíc m3 pitné vody, což odpovídá spotře-
bě na obyvatele a den u vody fakturované 
celkem 128 litrů, u vody fakturované do-
mácnostem 87 litrů.

 Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozu-
je kanalizační síť s délkou 1740 kilome-
trů v 81 obcích. Na ni je připojeno více 
než 525 000 obyvatel. V provozu je 111 
kanalizačních čerpacích stanic a 65 čistí-
ren odpadních vod s celkovou kapacitou 
279 682 m3 za den. V roce 2014 odváděla 
společnost odpadní vodu ze 49 999 kana-
lizačních přípojek a bylo odkanalizováno 
téměř 28 milionů m3 odpadních vod.

 Rozhodujícím vlastníkem společnosti 
SmVaK je Aqualia Czech S.L. 
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta

558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru

558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,

  podatelna, ověřování, CZECH Point

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

  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí 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

558 412 310 Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu   

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční 

  správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce

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

739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu

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

558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

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

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 7. 12. 2015 do 12.00 hodin.
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Podzimní koncert

www.dobra.cz

SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN OD 18. 11. 2015

dob

SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘE

KOTLÍKOVÁ DOTACE

SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN OD 18. 11.2015SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘE

ROZŠÍŘENÍ MHD DO DOBRÉ OD 13. 12. 2015


