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Slovo starosty
Vážení občané,

v pondělí 9. září 2019 proběhlo ve spole-
čenském sále 5. veřejné jednání Zastupitel-
stva obce Dobrá v tomto volebním období. 
V rámci zveřejněného a schváleného pro-
gramu jsme projednali zprávy kontrolního 
a finančního výboru, dále schválili po-
skytnutí dotací jednotlivým občanům 
v rámci kotlíkových dotací, v celkové výši 
22 500 Kč, a vzali na vědomí rozpočtová opat-
ření provedená radou obce. Dále zastupitelé 
projednali a schválili poskytnutí peněžního 
daru Římskokatolické farnosti Dobrá ve výši
1,5 milionu korun na opravu farní budovy, 
s tím, že farnost zapůjčí skautům – Junák 
Český skaut, středisko Doberčata Dobrá
– prostory skautské klubovny k bezplatnému 
užívání na příštích 15 let. Nyní je skautů přes 
170 a stále řeší prostory, ve kterých by se 
mohli scházet. Stávající kapacita Hasičské 
zbrojnice je nyní přeplněna, a proto jim velmi 
pomohou nové možnosti schůzek ve skautské 
klubovně u rekonstruované farní budovy. 
Zastupitelstvo zároveň udělilo Cenu obce 
Dobrá za rok 2018 panu Milanu Březinovi, za 
celoživotní obětavou práci pro obec, za šíření 
jejího dobrého jména a výtvarnou uměleckou 
tvorbu.

V sobotu 7. září se uskutečnil Den obce 
– Velká Doberská 2019. Přesto, že počasí 
nám příliš nepřálo, návštěvnost byla opět 
vysoká. V programu vystoupily děti z našich 
škol a soubory z partnerské obce Ochodnica. 
Své umění předvedli zábavnou formou také 
judisté oddílu Judo Beskydy. Ozdobou celé-
ho večera bylo vystoupení zpěvačky DEBBI 

s kapelou a následoval tradiční ohňostroj. 
Děkuji svému kolegovi Mgr. Milanu Stypkovi 
a všem zaměstnancům obecního úřadu za 
přípravu a zajištění celé akce. Více se dozvíte 
v samostatném článku.

Ve dnech 14. až 17. září proběhla v sále 
základní školy tradiční Výstava ovoce a ze-
leniny, kterou uspořádali zahrádkáři pod 
vedením pana Čestmíra Ježe. Na výstavě se 
svými výpěstky a výzdobou podílely také děti 
z naší základní a mateřské školy. Na zahájení 
výstavy se účastnil také P. ThLic. Marek Ko-
zák, který společně s námi za letošní bohatou 
úrodu poděkoval. Moc děkuji všem členům 
zahrádkářské organizace, kteří tuto výstavu 
organizačně zajistili a připravili.  

V sobotu 21. září mohly děti s doprovo-
dem zamířit na Procházku pohádkovým 
lesem, kterou pro ně připravila Komise pro 
rodinu a občanské záležitosti pod vedením 
paní Mgr. Radky Zitové. Na trase čekaly na 
děti pohádkové postavičky, soutěže a také 
střelba. V cíli všichni dostali dáreček a drobné 
občerstvení. Akce byla dle ohlasu účastníků 
velmi vydařená a všichni se těší již na pří-
ští rok. Moc děkujeme všem pořadatelům 
a účinkujícím.  

Přijměte srdečné pozvání Komise pro kul-
turu a volný čas na hudebně literární pod-
večer s názvem - 30 let od listopadu 89´. 
Akce se bude konat ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 
17,30 hodin v sále Hasičské zbrojnice v Dob-
ré. Hlavním hostem bude hudební skupina 
LAM Trio.  

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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VELKÁ DOBERSKÁ 2019 - OHLÉDNUTÍ
Sobota 7. září 2019 se stala dnem ko-

nání již 17. ročníku oslav Dne obce – Velké 
Doberské. 

Oslavy se již dlouhou dobu honosí 
přívlastkem mezinárodní a ani letos tomu 
nebylo jinak. Přivítali jsme naše přátele ze 
slovenské Ochodnice a několik zástupců 
polské Mucharze. Linie programu se nemění, 
odpoledne je pravidelně věnováno dětem 
z mateřské a základní školy, přehlídce umění 
s prvky folkloru a s nastupujícím podvečerem 
se sestava umělců mění. Hvězdou letošní 
Velké Doberské se stala zpěvačka Debbi.

Ale zkusme se věnovat největší obecní 
akci pěkně postupně.

Ve 13 hodin odstartovala Mezinárodní 
soutěž v přípravě bramborových placků. 
Letošní Plackiády se zúčastnilo šest týmů 
a členové některých z nich již věděli, jak být 
úspěšní, kolik použít soli a dalších ingredien-
cí schovaných v rukávech. Soutěž velmi pů-
sobivě moderoval Marek Rehwald a z rozho-
vorů s „kuchaři“ jsme se i my mohli dozvědět 
mnoho zajímavého. Soutěž skončila, všechny 
placky byly předány porotě k posouzení a ta 
po docela dlouhé době ochutnávání a srovná-
vání kvality pokrmů seřadila barevné vlaječky 
od prvního do třetího místa. Ano, používá-
ním označení jednotlivých placků barevnými 
vlaječkami se zamezí možnost dozvědět se, čí 
placek právě porotce posuzuje…tento systém 
je nadmíru férový, proto jej již léta používáme. 

Porotu tvořili členové zastupitelstva obce 
Jan Gryžboň a Libor Mlčák, předsedal jí laš-
ský král Zdeňa Viluš Krulikovský. 

Děkujeme, pánové. Ale teď rychle k vý-
sledkům soutěže. Na třetím místě se letos 
umístil tým z polské Mucharze (sice jej tvo-

řili samí muži, ale rozhodujícími se pravdě-
podobně staly přísady dodané těsně před 
soutěží jedním nejmenovaným členem rady 
obce…). Druhé skončily fotbalistky, respekti-
ve manželky našich aktivních či jen rekreačních 
(bývalých) fotbalistů, Irena Zíchová, Míša 
Filipčíková a Katka Gryžboňová! Sláva!

A o vítězství si zcela zaslouženě svým 
plackem řekl tým Obce Dobrá ve slože-
ní Martina Gorošová, Jarmila Lisníková  
a Jiří Carbol. Blahopřejeme!

Všem „plackařům“ náleží od pořadatele 
veliké poděkování a vítězným týmům pat-
řičné uznání. 

Před 14. hodinou se začal areál mul-
tifunkčního hřiště plnit návštěvníky. Při-
cházely skupiny našich slovenských hostů 
v doprovodu členů Klubu seniorů oděných ve 
žlutých tričkách. Věnovali se svým skupinkám 
od příjezdu autobusů, pozvali je na oběd do 
školní jídelny – letos se servírovalo vepřo-
-knedlo-zelo a zasloužené díky letí do kuchyně 
kvartetu kuchařek ve složení Olga Mužná, 
Herta Kavková, Andrea Pašková a Radana 
Weissmannová. Všem moc chutnalo. Děku-
jeme, dámy.

Ještě se vraťme o kousek zpátky v  tex-
tu, neboť veliké uznání za obětavý přístup 
a aktivní spolupráci si zaslouží právě naši 
senioři, doprovázející slovenské přátele. 
Letos se do žlutých triček oblékli Štěpánka 
Kupková, Alena Svobodová, Věra Čížko-
vá, Helena Foltysová, Drahomíra Gryžbo-
ňová, Vojtěška Gavlasová, Libor Kohut  
a Čeněk Juřica. Moc vám všem děkujeme.

A na pódiu si už o pozornost řekli milí 
mladí moderátoři. Rostou jako z  vody, 
dnes jsou to sedmáci a stejně jako Marek 
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Rehwald tvoří neodmyslitelnou součást 
Velké Doberské a ještě nějakou dobu ji 
tvořit budou – Natálka Pajdlová a Kryštof 
Skokan se ujali své role a uvedli prvního 
hosta, Divadelní společnost Gigula v čele 
s lašským králem.

Soubor kromě již známých písniček 
předvedl i spoustu mluveného slova, zejmé-
na povídaček, pověstí a vtípků, obecenstvo 
se bavilo, někteří diváci se přidali i zpěvem, 
skvělá atmosféra oslav byla započata.

Velkou Doberskou naše nejmenší děti 
vždy zahajovaly, tentokrát přišly na řadu  
o něco později, ale jak Dětský pěvecký sou-
bor Paprsek pod vedením paní učitelky Ma-
rie Adamusové, tak i nově vzniklý Taneční 
soubor Beruška paní učitelky Magdalény 
Volné nezklamaly. Písničky na téma pohádek 
i tanečky plné zvířátek v provedení děvčátek 
a chlapců z mateřské školy potěšily jistě ne-
jen přítomné rodiče, ale všechny návštěvníky 
oslav. Dětem i uměleckým vedoucím patří 
naše velké poděkování.

Základní školu zastupovala v první části 
programu jedna z laureátek soutěže Talent 
z Dobré Barbora Sobková. Zazpívala píseň 
z repertoáru Ewy Farne a nevedla si vůbec 
špatně. I Barboře děkujeme za její odvážný 
počin.

Moderátoři Natálka s Kryštofem dětem 
poděkovali a už vyhlíželi první ze souborů 
z obce našich přátel - Ochodnice. Dámy ze 
souboru Seniorka vždy uchvátí nejen svým 
zpěvem, ale i oblečením a pozitivní náladou. 
Nezklamaly, program rozproudily a předaly 
štafetu svým kolegům ze souboru Kýčera, 
poté se představila dechová hudba Ochod-
ničanka a v rámci programového bloku slo-
venského folkloru si mohli diváci vychutnat 
hned trojí vystoupení mažoretek ze souboru 

ELLIS. Skvělé odpoledne plné nádherných 
zážitků, děkujeme, přátelé.

Mladí moderátoři se loučí s  početným 
publikem, nový moderátor Honza Gavel-
čík, Rádio ČAS, jim děkuje za předvedený  
a hlavně podařený a takřka profesionální výkon 
 a přebírá od nich mikrofon.  Za malou chvíli 
se po jeho boku na pódiu objevují pozvaní 
zástupci družebních obcí Ochodnica a Mu-
charz, zazní státní hymny všech tří zúčast-
něných zemí, za naši stranu se slova ujímají 
starosta obce pan Jiří Carbol a radní paní 
Drahomíra Gongolová. Ti následně věnují 
svou pozornost slavnostnímu předání Ceny 
obce za rok 2018.  Zastupitelstvo obce Dob-
rá rozhodlo, aby Cena obce Dobrá za rok 
2018 byla udělena paní Libuši Kasperové 
za dlouholetou pedagogickou činnost v Zá-
kladní škole Dobrá, za celoživotní aktivitu  
a za obětavou práci cvičitelky v Tělovýchov-
né jednotě Sokol Dobrá. 

(Rozhovor s držitelkou Ceny obce za 
rok 2018 naleznete na jiném místě DL.)

Slavnostní zahájení každý rok „rozpůlí“ 
program oslav.

Judisté pokládají na plochu pod pódiem 
tatami, zvukař pouští doprovodnou muziku 
a všem přítomným se představují vítězky le-
tošního ročníku soutěže Talent z Dobré Thea 
Stabrawa a Lucie Madenská, žákyně naší 
základní školy. Jejich vystoupení je ozvlášt-
něno několika dechberoucími gymnastickými 
prvky a děvčata si vyslouží velký aplaus diváků.

Na řadě jsou naši judisté. Mikrofon 
si půjčuje vedoucí oddílu Luděk Kubíček  
a provází svým komentářem celé vystoupení 
mladých i zkušenějších členů oddílu JUDO 
Beskydy. Neopomene zmínit, kterak už tak 
populárnímu sportu, jakým judo jistě je, 
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napomohl zisk titulu mistra světa! Nebylo 
by vůbec špatné, kdyby Lukáš Krpálek dojel 
někdy pozdravit i naše judisty! Vystoupení ju-
distů má vždy velmi vysokou úroveň a diváci 
se na ně opravdu těší. 

Letos se s novým programem představili 
Karolína Kubíčková, Antonín Kubíček, Voj-
těch Hronek, Martin Jež, Lukáš Weissman, 
Robin Franek, Monika Jančíková, Adéla 
Davídková, Adam Siuda a Luděk Kubíček. 
Moc děkujeme.

A program dál pokračuje.
První pozvaná kapela – Butterfly Kiss – 

ladí nástroje a připravuje se na vystoupení. Po 
nutné zvukové zkoušce začíná jejich vystoupe-
ní a hudebníci v čele se zpěvačkou Paulee si mu-
ziku náležitě užívají a jejich havířovský crosso-
ver či rock oslovuje mnohé diváky. (Poznámka 
autora: Vždy se snažíme do Dobré pozvat buď 
některou z legend populární hudby, nebo na-
opak dát šanci mladé kapele nejlépe z okolí. 
Letos jsme zvolili druhý případ a vyplatilo se.) 

Druhou kapelou podvečerní části progra-
mu byli pražští Jananas. Není pochyb o tom,  
že kapela nabourává veškeré folkové stereo-
typy a do stojatých vod českého folku přiná-
ší aktuální prvky. Rozhodně nenabízí něco, 
co už tu stokrát bylo. Je to zkrátka skupina, 
kterou si nespletete, a to se v dnešní době 
počítá. Jananas posluchače na první po-
slech okouzlí překvapivě kvalitními český-
mi texty, kterým nechybí myšlenky, a které 
překypují vícesmysly, nadhledem a inteli-
gentním humorem. Písně se navíc dotýkají 
současných témat. Charakteristický výraz  
a zvuk skupiny umocňuje nezaměnitelný 
hlas charismatické zpěvačky Jany Infeldové. 
(Přiznávám výpomoc částí textu zveřejněné-
ho na internetu, neboť bych vystoupení kapely 
pravděpodobně lépe nepopsal… autor článku.) 

Velmi poutavé na vystoupení kapely bylo, že  
i v Dobré už má spoustu fanoušků, kterým se 
jejich hudba líbí a kteří dokázali zpívat mnohé 
z předvedených písniček. Skvělý zážitek!

Hvězdou Velké Doberské 2019 se stala mla-
dá zpěvačka Debbi, držitelka prestižní Ceny 
Anděl 2017 v kategorii sólová interpretka. 

Do Dobré dorazila silně nachlazená, 
hned se omlouvala, že nedokáže kvalitně 
odzpívat minimálně dvě skladby z připrave-
ného playlistu… nu což, každý den není po-
svícení, navíc počasí v podvečer bylo stejné 
jako celé odpoledne, sychravo, mokro, déšť, 
pro muzikanty a zvláště pro zpěváky nic moc 
povzbudivého. Koncert však Debbi zvládla 
profesionálně a my jsme rádi, že jsme mohli  
u nás v obci přivítat další ze zářících hvězd naší 
populární hudby. Fanouškům chci poděkovat 
za pomoc se zpěvem známých hitů, ostatním 
za vřelou podporu a Debbi za krásný zážitek!

S  koncem hlavní části programu jsme 
zvyklí počkat si na ohňostroj. Každý si vybere 
to „své místo“, aby se mohl v klidu věnovat 
barevné nádheře na obloze „směr kostel“. Už 
je to téměř klišé… ale Láďa Krištof se rok za 
rokem zlepšuje a jeho show snese velmi přís-
ná měřítka. Láďo, bylo to velkolepé a můžeš se 
připravovat na rok 2020!

Obecní slavnost již mnoho let zvučí 
a osvětluje, přístavek proti dešti staví, s uměl-
ci, včetně těch nejmenších v pohodě komuni-
kuje Lukáš Chlebek. A tentýž člověk je také 
hudebníkem a se svou kapelou Krakatit 
„dohrává“ Velkou Doberskou. Také letos se 
kapela zhostila nelehkého úkolu a návštěvní-
ky odměnila za výdrž spoustou známých roc-
kových písniček. Krátce po půlnoci se pánové 
rozloučili, pomalu začali zavírat i stánkaři, 
Velká Doberská se ukládala k zasloužené-
mu…ročnímu spánku.   
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Zmínka byla o stánkařích. Asi by jim slu-
šelo jiné přízvisko, vždyť jsou všichni naši, 
zkusím jim teď jménem vedení obce i svým 
postupně poděkovat.

Nepřehlédnutelnou občerstvovací ba-
terii mají naši hasiči. Ti se letos na Velké 
Doberské 2019 představili v tomto složení: 
Ludmila Baranová, Margareta Barano-
vá, Markéta Řízková, David Gavenda, 
Marcela Kiszová, Vlastimil Kisza, Aneta 
Kiszová, Iveta Řeháková,  Kamil Kisza, 
Radomír Hrabec, Lenka Hrabcová, Kris-
týna Hrabcová, Zdenek Řízek, Simona 
Řízková, Martin Rojíček, Karel Mikoláš, 
Patrik Mikoláš, Lukáš Řízek,  Romana 
Ponikvová, Kateřina Ponikvová, Micha-
ela Muroňová, Ladislav Matera,  Jarmi-
la Krištofová, Ladislav Krištof, Dalibor 
Mikoláš, Jana Mikolášová, Petr Carbol, 
Oldřich Carbol, Martin Sikora, Alena Ale-
xová, Hana Zelenková, Dominik Zelenka. 
Všem hasičům a jejich přátelům děkujeme 
za aktivní přístup a výraznou pomoc na poli 
gastronomickém.

Další významnou složkou již tradičně bý-
vají členové Mysliveckého sdružení Dobrá-
-Vrchy – Pazderna. O poděkování se letos 
postará jejich předseda pan  Dan Hendrych, 
z jehož emailu vybírám: 

„V  prvé řadě bych chtěl za nás mysliv-
ce poděkovat Vám, panu starostovi a všem 
pracovníkům OÚ Dobrá za přízeň, kterou 
myslivcům věnujete. Jsem opravdu rád, že 
naše oboustranná spolupráce je na tak vy-
soké úrovni.

K dotazu na nejaktivnější členy při přípra-
vě občerstvení na Velkou Doberskou, musím 
opět konstatovat, že se svým dílem zaslouži-
li všichni členové. Nejvíc mohu vyzdvihnout 
práci pana Jana Matery, který je duší všech 

dobrůtek, které ve stánku nabízíme. Pokud 
je to ještě možné, jemu bych chtěl opravdu  
v DL poděkovat. Ostatním členům poděkuji 
na nejbližší členské schůzi a Vaši spokojenost 
s naším spolkem jim vyřídím. Prima víkend 
Vám přeje Dan Hendrych – předseda MS 
VRCHY“.

Ve stánku Judo Beskydy se o občerstvení 
návštěvníků starala osádka ve složení: man-
želé Iva a Martin Ježovi, Mirka Ruprech-
tová, Barbora Dohnalová a Ivoš Janulek. 
Moc děkujeme za aktivitu a ozvláštnění 
sortimentu nápojů i jídel.

Také skauti, tedy dospělá část Skaut-
ského oddílu Doberčata, patří již neodmys-
litelně ke stravovací síle na Velké Doberské. 
O občerstvení spíše těch mladších návštěv-
níků se letos postarali: Dominik Sýkora, 
Petr Mališ, Lucie Růžičková, Anna Rů-
žičková, Simona Budínská, Lukáš Vláčil 
a Matěj Vláčil. Také jim patří naše podě-
kování za ochotu se podílet na hladkém 
průběhu akce i v oblasti gastronomické.

TJ SOKOL Dobrá, konkrétně oddíl ko-
pané, je rovněž velmi aktivní a stále inovuje 
nabídku občerstvení. Také letos se poda-
řilo nalákat ke stánku velký počet hostů. 
Přispěli k tomu Jan Pánek, Kamil Zícha, 
Petr Platoš, Jan Filipčík, Míša Filipčíko-
vá, Hanka Šmahajová, Dušan Šmahaj, 
Katka Gryžboňová a Jan Gryžboň. 

Moc děkujeme a všem občerstvovate-
lům, našim známým, přátelům současně 
sdělujeme, že s  nimi počítáme i v  roce ná-
sledujícím!

Významnou roli v  přípravě celé akce 
hrají pracovníci obecního úřadu. Od stavby 
stanů, přípravy laviček a stolů, přes všech-
ny další detaily, které jsou nutné a nelze je 
podcenit, po obsluhu vystupujících uměl-
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ců až po starost o čistotu na WC. Je toho 
hodně a zde je právě prostor těmto skvělým 
kolegům poděkovat. Každý z nich se podílel 
jinak, každý dělal přesně to, co měl, a proto 
celá akce neztratila nic ze své vysoké kvality. 
Poděkování za skvělý přístup a ochotu po-
moci zaslouží Markéta Hlawiczková, Pavel 
Peterek, Josef Hajfler, Eliška Andrlová, 
Martin Majer, Tomáš Chýlek, Petr Prčík, 
se stanem hostujících umělců a se skupinami 
senior-vedoucích a s organizační složkou po 
celou dobu komunikovaly dámy z obecního 
stánku – Jarmila Lisníková, Eliška Andrlo-
vá, Alena Alexová, Markéta Hlawiczková  
a Jana Kolářová – i jim náleží velké podě-
kování za profesionální přístup a aktivní po-
moc. Manželům Aleně a Ladislavu Březi-
novým děkujeme za dodání tolik potřebného 
lahodného moku.

Výš v textu jsem zmínil organizační slož-
ku. Tvoří ji mladí lidé a mohli jste je spatřit 
po celou dobu v areálu. Poznali jste je podle 
žlutých vest a pořadatelských karet. Ještě 
jednou chci zdůraznit, že se jedná o mladé 
lidi a věřte nebo ne, vedoucímu této pomocné 
skupiny se vždy hlásí více lidí, než je potře-
ba. To svědčí o tom, že i mladí lidé touží být 
nápomocni, zajímají se o akci i život v naší 
obci, proto jsem rád, že je na ně spolehnutí, 
jsou aktivní, vědí, co mají dělat, pracovat 
s nimi je radost – děkuji všem členům orga-
nizační složky, která se letos činila ve složení 
Dalibor Hájek (vedoucí), Josef Studenič, 
Jakub Šaněk, Simona Recmanová, Petr 
Vojtovič, Petr Hadaščok, Simona Hara-
tyková a Kristýna Anna Murcková. Navíc 
se den poté, tedy v neděli, zapojili do úklidu 
areálu, neboť večer bylo naplánováno pro-
mítání filmu. Opravdu vám všem chci moc 
poděkovat za nezištnou pomoc.

Ve stánku společnosti Milata byla k vidění 
Amélie Králíková. Starala se o děti, které vy-
malovávaly obrázky aut, aby se s nimi zapojily 
do soutěže o ceny. Amálii děkuji, že pomohla 
vyřešit personální problém a svůj úkol hravě 
zvládla. Spolu s ní společnost Milata zajistila 
dvě další slečny, které nabízely dětem zkrášlení 
obličejů zajímavými a originálními malůvka-
mi. Kubo, opět jeden z nápadů, který se velmi 
dobře ujal, díky.

Přejděme zvolna k doprovodnému progra-
mu. Ten bývá určen dětem a mládeži a vždy se 
snažíme přijít s něčím novým, neokoukaným. 
Letos se ke kolotočům, vláčku, skákacím hra-
dům přidala již známá a hojně navštěvovaná 
Laser Aréna a dvě zcela nové atrakce – Mobilní 
planetárium a virtuální herna. Obě si našly své 
zájemce a obě – stejně jako ty ostatní – bojova-
ly zejména s počasím. Přesto bych chtěl všem 
majitelům atrakcí poděkovat, neboť všichni  
se zdrželi v areálu nad rámec domluveného 
času a pouze jeden si požádal o příplatek.

Nedílnou součástí našich oslav bývá již 
mnoho let CHARITA Frýdek-Místek. Pra-
covnice této organizace zcela jasně poznáte 
podle červených triček a také podle zaměření 
jednotlivých stanovišť. Některá jsou určena 
i dospělým, změření tlaku nebo cukru v krvi 
leckdo neodolá (a podle naměřených hodnot 
pokračuje v účasti na oslavách buď střídmě, 
nebo radostně…), další zastavení jsou určena 
dětem. A děti o nich moc dobře vědí a rády si 
sednou a tvoří nebo malují nebo se něco no-
vého dozvědí nebo skládají nebo skáčou nebo 
chytají ryby… prostě a jednoduše se s dámami 
z Charity F-M baví! Děkujeme vám za aktivní 
podporu naší akce, dámy v červeném, a moc 
rádi vás přivítáme i za rok.

Ještě jedna „atrakce“ byla k vidění, spíš 
ke… snězení. Děti nemohly minout stánek 
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s Andělskými dobrotami, který po úspěchu 
v roce minulém obec znovu postavila a ne-
chala vybavit zejména zdravými dobrotami 
a nápoji. Téměř vše se snědlo, i přes nevůli 
vos, kterým sychravé počasí vůbec nevadilo 
a které potrápily zejména posádku stánku, 
která čile a aktivně nabízela dětem do 15 let 
zdarma všechny pochoutky! Poděkování za 
místy hrdinský výkon patří Martině Kubie-
sové Hranické, Magdě Otčenáškové a Šárce 
Romanidisové.

Již několik let zdobí odpolední (spíše pod-
večerní) část Velké Doberské zajímavá soutěž. 
Dvojice v pláštěnkách stojí naproti sobě a na 
neustále se zvětšující vzdálenost si navzájem 
přehazuji čerstvé vajíčko! Spousta fanoušků, 
ohromná zábava, skvělé výkony a netradiční 
vítězná dvojice! Letos dohodila nejdál dvojice 
mladých slečen! A že to bylo skutečně daleko! 
Blahopřejeme a Honzovi Gavelčíkovi děkuje-
me za příjemné provedení celou soutěží.

Nemohu zapomenout na dva veledůležité 
mladé muže, kteří od počátku akce až do jejího 
závěru dokumentovali, ať už prostřednictvím 
spousty fotografií nebo video sekvencí vše, 
co se v areálu v rámci oslav odehrálo. Michal 
Návrat a David Herník jsou stálými dokumen-
taristy všech obecních akcí. Jejich fotky i videa 
najdete na stránkách obce i na sociálních sítích. 
Pánové, děkuji vám za skvělou práci.   

Ne, ještě stále není konec textu, ještě nám 
chybí poděkování dětem za nahrání jednak 
reklamních spotů, jež zvukař používal, aby 
nalákal návštěvníky na většinu aktivit v are-
álu, jednak za nahrávku názvů firem, spo-
lečností či jiných sponzorů, kteří se finančně  
i dary podíleli na vysoké kvalitě obecních oslav.  
Za to děkuji manažerovi Školní televize Mar-
ku Rehwaldovi a jeho kamarádům (možná 
i sourozencům…). 

Ano, jen díky podpoře zastupitelstva 
naší obce a nebývale štědrým finančním 
darům celé řady tradičních, ale i nových 
sponzorů může vykročit Velká Doberská 
do dalšího ročníku. Ten ročník letošní, již 
17. v  pořadí, podpořily následující společ-
nosti:

HYUNDAI, Silvie a František Jelénkovi, 
Areál „U medvěda“, JEWA, CASH stavby, 
VÚHŽ, MOBIS, GLOVIS, BESTON, 
MOTOZEM, CHARITA Frýdek-Místek, 
MILATA, Frýdecká skládka, TS F-M, 
MVEX stavby, Tiskárna Kleinwachter  
a J2V Services.

Všem milým sponzorům moc děkujeme  
a věříme, že nám zachovají přízeň i v  roce 
následujícím. 

Velká Doberská 2019 měla poprvé  
(a snad ne naposledy…) svou AFTERPAR-
TY. V neděli večer snad stovka občanů nevá-
hala a i přes nepříznivé počasí opět dorazila 
do areálu, kde se od 20 hodin promítal nový 
český film LOVEní. Občerstvení obstarali 
naši hasiči, za což jim moc děkujeme, a všem 
přítomným děkujeme za přístup, neboť svou 
návštěvou ocenili nejen Velkou Doberskou, 
ale i možnost najít v naší obci možnosti zába-
vy a aktivního odpočinku mimo svůj domov.

A závěrečná informace pro ty opravdu 
skalní fanoušky Velké Doberské. 

Už je znám termín 18. ročníku Velké 
Doberské 2020, bude jím sobota 5. září! 
Těšíme se na Vás, na všechny! A všem jme-
novaným i tomu velkému počtu návštěvníků 
opravdu moc děkujeme.

(Poznámka autora: Jména osob jsou uvá-
děna bez titulů, za což se jejich držitelům velice 
omlouvám a děkuji jim za pochopení.)

 Milan Stypka



- 10 -

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ 
- 18. listopad 2019 - společenský sál při 

ZŠ Dobrá - 17 hodin 
V roce 2018 rada obce zadala zpracování 

studie s názvem „Zkapacitnění provozu na 
místní komunikaci MK 1 c“ (tato místní 
komunikace je charakterizována níže v textu). 
Níže uvádíme větší část průvodní zprávy 
studie, již zpracoval projektant dopravních 
staveb Ing. Radim Čech. Její součástí je rovněž 
Analýza majetkových vztahů. 

Ve studii uvádí:
Cílem studie je prověření možnosti šířkové 

úpravy místní komunikace 1c, která s ohledem 
na polohu v obci a rozvojové plochy pro další 
výstavbu v jejím okolí, nebude kapacitně 
dostačovat intenzitě silničního provozu.

Stávající místní komunikace 1c začíná na 
jihovýchodním rohu parkoviště centrálního 
hřbitova ve Frýdku a končí na křižovatce  
s místní komunikací 19c a účelovou komunikací 
36u, spojující železniční stanici Dobrá  
u Frýdku-Místku s mostním objektem přes řeku 
Morávku do obce Skalice. Lze konstatovat, že 
je souběžná s hlavní silnicí II/648 a obsluhuje 
velkou část území obce Dobrá, konkrétně celou 
jihozápadní část obce. 

V této části obce je podle Územního plánu 
nejvíc ploch určených k další výstavbě, což bude 
znamenat zvýšení dopravní intenzity na této 
místní komunikaci. 

Dle pasportu místních komunikací má 
funkci obslužnou. 

Stávající uspořádání s šířkou živičné 
části vozovky cca 3-4 m je pro budoucí zátěž 
zcela nevyhovující, a to zejména s ohledem 
na skutečnost, že po této místní komunikaci 
vedou velmi frekventované cyklistické trasy  
z Frýdku-Místku do Dobré a dále na Beskydy 
a je také velmi frekventovaná pěšími zejména 
o víkendech s ohledem na vyhledávanou 
restauraci „KOLOVNA“ a sportovní areál 
„SPORT RELAX – U MEDVĚDA“. 

Lze konstatovat, že se zvyšující se frekvencí 
dopravy, a to jak silniční, tak cyklistické  
a pěší se úměrně snižuje bezpečnost 
účastníků silničního provozu a je jen 
otázkou času, kdy se stane dopravní nehoda 
s fatálními následky zejména pro nejvíce 
zranitelné účastníky silničního provozu, to 
jest cyklisty a chodce. 

Stávající šířka neumožňuje ani bezpečné 
vyhnutí dvou protisměrně projíždějících vozidel, 
pokud k tomu přičteme cyklisty a pěší, je možné 
konstatovat, že situace se stává neúnosnou  
a pokud by v nejbližších letech nedošlo  
k nápravě, mohla by vyústit v situaci, že 
nebudou z důvodu bezpečnosti silničního 
provozu povolovány další stavby v této lokalitě, 
které budou k dopravní obslužnosti využívat 
tuto místní komunikaci.

Na zvýšenou intenzitu silničního provozu, 
a to nejen vozidel, ale zejména cyklistů a pěších 
je potřeba provést prostorové úpravy směřující 
k větší kapacitě této místní komunikace  
a zejména k větší bezpečnosti pro účastníky 
silničního provozu. 

Zkapacitnění provozu na místní 
 komunikaci mk 1 c
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Podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., Vyhláška 
o obecných požadavcích na využívání území, 
je v §22 Pozemky veřejných prostranství, je  
v bodě 2 uvedeno: 

„Nejmenší šířka veřejného prostranství, 
jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 
8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku 
snížit až na 6,5 m.“ 

Jinak řečeno, podél pozemních komunikací 
zpřístupňujících rodinné domy musí být prostor 
mezi oploceními pozemků podél pozemní 
komunikace 8 m, při jednosměrném provozu 
6,5 m. 

Tento požadavek není v žádném případě 
dodržen u stávajících staveb podél místní 
komunikace 1 C, právě naopak, v mnoha 
případech jsou oplocení nových staveb umístěna 
na hranici silničního pozemku bez ohledu na 
skutečnost, že veřejné prostranství tím pádem 
nedosahuje požadovaných šířek.

Varianty řešení 

Aby bylo možné realizovat další stavby 
na rozvojových plochách určených Územním 
plánem a nebyl tím vyvolán kolaps na této 
místní komunikaci, bude nutné tuto místní 
komunikaci upravit, a to jak prostorově, tak 
případně dopravními omezeními v závislosti na 
ochotě majitelů sousedních parcel se silničním 
pozemkem.

Pro dodržení šířky veřejného prostranství 
8 m je potřeba vykoupit pás okolních pozemků 
podél silničního pozemku tak, aby v maximální 
možné míře byly respektovány stávající oplocení 
bez ohledu na skutečnost, jestli byly nebo nebyly 
realizovány v souladu s platnými předpisy.  
V místech, kde to nebude možné, bude buď 

potřeby oplocení posunout anebo lokálně místní 
komunikaci zúžit, s čím ale musí souhlasit 
Policie ČR. V tomto pásu by byla umístěna silnice 
šířky 5,5 m, jako obousměrná dvoupruhová, což 
by výrazně zvýšilo jak bezpečnosti účastníků 
silničního provozu, tak kapacitu této místní 
komunikace.

Nebude-li  výše uvedená možnost 
reálná pokusit se o dohodu pro zajištění 
šířky veřejného prostranství 6,5 m a začít 
řešit jednosměrný provoz na této místní 
komunikaci, což může výrazně zhoršit 
dopravní obslužnost jednotlivých RD a 
nových lokalit. Jednosměrný provoz by se 
týkal pouze silniční dopravy, cyklisté by se 
i nadále pohybovali obousměrně, což není 
ideální kombinace, ale běžně se realizuje. 

S přihlédnutím k stávajícímu stavu 
využít možnosti obousměrného provozu na 
jednopruhové komunikaci s využitím výhyben  
a rozšíření ramen křižovatek. Zde citace ze 
studie Ing. Radima Čecha končí.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným 
zejména v části „Varianty řešení“, rozhodli 
jsme se pozvat všechny majitele pozemků 
situovaných podél místní komunikace 1 c na 
veřejné projednání všech možností, kterak 
kritickou situaci řešit.

Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 
18. listopadu 2019 ve společenském sále 
při ZŠ Dobrá od 17 hodin. Srdečně zveme 
všechny pozvané majitele dotčených pozemků 
i občany, kteří mají o řešení provozu na 
uvedené místní komunikaci zájem.

Milan Stypka
Tomáš Chýlek
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K U L T U R N Í    P O Z V Á N K A
Třicet let od LISTOPADU 1989

14. listopad 2019             hasičská zbrojnice                17.30 hodin

Uplynulo již neuvěřitelných třicet let od Sametové, chcete-li Něžné revoluce, která 
s  sebou přinesla mnoho změn v  životě všech lidí v  celém tehdejším Československu. 
Vrcholem bývá označován 17. listopad toho přelomového roku, kdy jsme začali věřit, 
že něco starého končí a Něco nového začíná. Tímto dnem začíná plynout nová historie 
v dějinách naší země.
Události kolem památného dne si chceme připomenout uspořádáním posezení, na kte-
ré bychom vás chtěli pozvat jménem vedení obce, Místní knihovny Dobrá a Komise pro 
kulturu a školství.
Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 v budově hasičské zbrojnice v 1. patře od 17:30 hodin 
se bude konat hudebně-literární podvečer s písničkami té doby v provedení kytaristy 
pana Aleše Nitry, ty budou doprovázeny ukázkami z knihy J. Krapfl a „Revoluce s lid-
skou tváří“. Ukázky přednese ředitelka Místní knihovny Dobrá paní Marie Mališová. 
Vstup bude volný, občerstvení pro příchozí bude zajištěno členy Komise pro kulturu 
a školství.
Přijďte si zavzpomínat a zazpívat písničky oné doby před třiceti lety spolu s námi.

Milan Stypka

CENA OBCE ZA ROK 2018
Paní učitelka si převzala Cenu obce. 
A zaslouženě.

Paní učitelka Libuše Kasperová si letos 
v rámci Velké Doberské převzala Cenu 
obce za rok 2018. A zaslouženě. Vždyť odu-
čila na zdejší základní škole tři generace žáků 
a kupodivu si je téměř všechny dodnes pa-
matuje, dokonce nezapomněla, kde kdo 
seděl. Cenu jí obec ale nedala jen proto, že 
má zásluhu na vzdělanosti místních dětí, ale 
také za to, že se jim téměř celý profesní život 
věnovala v rámci tělovýchovné jednoty So-
kol. „Nezapomenu, jak vás (autorku textu a 
její sestru - pozn. red.) přivedla poprvé vaše 
maminka do Sokola. Protože se tehdy re-
konstruovala stará tělocvična na Sokolském 
hřišti, vše se odehrávalo v sále restaurace 

Se svým manželem Dušanem zasvětili svůj život dě-
tem a sportu. (Snímky: archiv Libuše Kasperové)
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U Oráče. Pořád to vidím před sebou,“ vzpo-
míná Líba, jak jí celý život říkali.

Líba Kasperová žije celý život v Dobré. Když 
ukončila studia - Střední pedagogickou školu 
v Místku pro 1. až 5. ročník - dostala umís-
těnku do pohraničí. Tak to tedy chodilo a ona 
začala učit v Čakové na Bruntálsku, kde liš-
ky dávaly doslova a do písmene dobrou noc. 
„Bydlela jsem tehdy u jedné vdovy, a když 
jsem přišla do školy, nebylo tam vůbec nic. 
Zašla jsem tedy na místní MNV a ptala se 
tajemníka, kde mohu dostat křídy a nějaké 
sešity pro děti. Odpověděl mi, že to neví a 
poradil mi, ať obejdu lidi, co nezaplatili daně 
a vyberu si od nich peníze na to, co pro žáky 
potřebuji,“ vzpomíná.

Jako začínající učitelka tehdy zápolila
i s jinými nešvary, například většina dětí měla 

vši. „A tak jsem žákům oznámila, aby si při-
nesly do školy ručníky.  Pak přišla doktorka, 
nasypala jim do vlasů DDT, ty si ovázaly hla-
vu a bylo to,“ vypráví o nelehkých začátcích 
ve školství dnes jedenaosmdesátiletá Líba 
Kasperová, kterou naštěstí už po roce pře-
řadili do bližšího Petřvaldu, kde učila necelé 
dva roky.

Když se vdala a čekala svou první dce-
ru, učila v Základní škole v Žermanicích. 
Po půlroční mateřské konečně nastoupila 
do školy v Dobré, kde už zůstala. „Ředite-
lem byl tehdy Josef Petřkovský a já přišla do 
sboru, kde mě řada kolegů učila, třeba Marie 
Randová nebo Karel Gavlas. Ve sborovně, 
kde je dnes železářství (stará budova naproti 
kostela) jsme byli namačkaní jako sardinky, 
ale atmosféra mezi námi byla skvělá. Ved-

V začátcích svého doberského působení se svými prvňáčky. Foceno před místním kostelem.
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Informace pro občany
Dne 28. 10. 2019 bude sběrný dvůr z důvodu státního svátku 

ke Dni vzniku samostatného československého státu – UZAVŘEN!!!

Od 1. 1. 2020 musí být psi před vakcinací 
proti vzteklině povinně označeni mikročipem

 Od 1. 1. 2020 musí být psi před vakcinací 
proti vzteklině povinně označeni mikročipem 

Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti 
vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost 
chovatelů zadává Zákon o veterinární péči 
č.166/99 Sb., neboli veterinární zákon. Jen 
minimum chovatelů ovšem ví, že byla schválena 
novela veterinárního zákona, která říká, že  
s účinností od 1. 1. 2020 musí být každý pes, 
který se k veterinárnímu lékaři dostaví na 

očkování proti vzteklině, zároveň označený 
mikročipem. Jinými slovy, veterinární lékař 
již od roku 2020 nebude moci naočkovat 
proti vzteklině psa, který není označen 
mikročipem. 

Chovatelé, kteří se svým psem cestují  
a kterých není málo, se ničeho obávat nemusejí, 
neboť díky vystavení pasu pro psa museli již  
v minulosti nechat svého psa očipovat 
a nic se pro ně tedy nemění. Nicméně 

le byla ředitelna, naproti školní kuchyně,“ 
vypráví.

V doberské škole strávila Líba pětatřicet 
let a vzpomíná na ně ráda, zvláště na ředi-
tele Františka Grézla, který měl přirozenou 
autoritu, všichni ho respektovali a měli rádi. 
S manželem Dušanem se takřka ihned po 
svatbě zapojili do sportovního dění v obci,  
v místním Sokole byli oba jako doma. „Běžně 
jsme mívali v tělocvičně padesát dětí najednou, 
proto mi pak začali pomáhat další učitelé,“ 
vzpomíná na nedílnou součást své pedagogic-
ké činnosti. A které předměty učila nejraději? 
Prý všechno, hlavně matematiku, český jazyk  
a tělocvik. „Jediné, co jsem neučila, byl zpěv. 
To za mě bral Jarda Laník,“ usmívá se.

Libuše Kasperová odešla do zaslouže-
ného důchodu v roce 1996, několik let pak 
ještě učila jako výpomoc ve Střítěži. Dnes je 

babičkou čtyř vnoučat a jednoho pravnou-
čete. „Další čekáme na Vánoce,“ dodává s 
hrdostí. Protože se její vnoučata rozběhla 
do světa, musela se naučit zacházet s počí-
tačem. „Pravidelně spolu komunikujeme přes 
chat, jinak bych je viděla velmi málo a to by 
mi bylo smutno,“ usmívá se nad novodobými 
technickými novinkami, které by zřejmě jinak 
zůstaly mimo její pozornost.

Paní učitelka by mohla učit klidně dnes, 
paměť má výbornou, stejně jako přehled  
o současném dění. Jediné, co ji omezuje, jsou 
problémy s nohou, a tak raději doma luští 
křížovky, sudoku a peče. „Její koláče jsou 
bezkonkurenční,“ doplňuje dcera Iva.

A jaké je životní krédo paní Líby?  
„Ať všichni žijí v lásce a porozumění.“

Marie Stypková, 
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každý chovatel, který přijde se svým 
neočipovaným psem na očkování proti 
vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, 
aby nechal svého psa před vakcinací 
mikročipem označit. Úkon je to jednorázový,  
s minimálním rizikem poškození zdraví 
psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn 
v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod 
kůži a čip se z jehly vytlačí. Čip lze přečíst 
pomocí čtečky, kterou dnes disponuje 
téměř každý veterinární lékař, útulek, 
a často je i v majetku obce. Oba úkony, 

 tj. jak označení mikročipem, tak i vakcinaci 
proti vzteklině lze provést ve stejný čas. 

Vzhledem k očekávanému náporu majitelů 
psů doporučujeme označit psa mikročipem 
už při nejbližší pravidelné vakcinaci psa proti 
vzteklině v letošním roce.

ČÍSLA MIKROČIPŮ SVÝCH PEJSKŮ 
NAHLASTE NA OBECNÍ ÚŘAD, 
dveře číslo 17, Kolářová Jana, popř. zašlete 
emailem na kolarova@dobra.cz.

Od září 2019 je tady pro Vás aplikace 
Hlášení rozhlasu.cz!

Vážení spoluobčané, od září tohoto roku je 
v plném provozu slibovaná mobilní aplikace 
Hlášení rozhlasu.cz. Díky ní můžete mít 
aktuální informace z naší obce vždy u sebe! 

Aplikaci si do svého mobilního telefonu 
můžete stáhnout ZDARMA v Google 
Play (pro systém Android) či App Store  
(pro telefony iPhone).
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Jak aplikaci nainstalovat?
1. V Google Play nebo v App Store zadejte

 do vyhledávače Hlášenírozhlasu.cz
2. Klikněte na tlačítko instalovat a následně, 

po úspěšné instalaci, aplikaci otevřete.

5. Na Vámi zvolený email Vám přijde ověřo-
vací kód. Ten opište do příslušného políčka 
aplikace a potvrďte.

6. Následně zadejte do vyhledávacího políč-
ka jméno naší obce – Dobrá a zobrazte 
si vybranou destinaci.

4. Vyplňte jméno, email, vytvořte si heslo 
a klikněte na  Zaregistrovat se. 

3. Při prvním spuštění aplikace, klikněte 
na tlačítko Registrovat (tento krok Vám 
umožní aplikaci využívat naplno) nebo 
pokračujte bez přihlášení.
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7. Nyní můžete zadat adresu Vašeho domu 
a PSČ (ve tvaru 73951 Dobrá).

Narazili jste v obci na problém nebo máte 
podněty ke zlepšení?
Díky této službě nám můžete nahlásit 
problém (rozbitá lavička, nepořádek, ne-
funkční osvětlení a jiné) nebo zaslat podnět 
na zlepšení Vašeho okolí.

Po tomto posledním kroku si aplikaci můžete 
užívat naplno.

Ti z Vás, kteří nevlastní chytrý telefon, mů-
žou aktuální informace odebírat pomocí 
emailu či krizových SMS zpráv. Registra-
ci provedete na internetových stránkách 
http://dobra.hlasenirozhlasu.cz.
Již na jejich úvodní stránce naleznete 
(vpravo nahoře) odkaz Odebírat hlášení.
K 6. 10. využívá tuto mobilní aplikaci již
152 občanů. Zaregistrujte se také a buďte naší 
obci zase o kousek blíž! V případě jakýchkoliv 
dotazů či připomínek nám můžete napsat na
email: oudobra@dobra.cz 
nebo na jangryzbon@gmail.com

Jan Gryžboň
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Z činnosti komise pro rodinu  
a občanské záležitosti

Dne 21. 9. 2019 se uskutečnila akce pro 
děti Pohádkový les. Počasí nám přálo, v pro-
sluněném odpoledni přišlo na lesní procház-
ku se svými rodiči a prarodiči 130 dětí.

V lese potkali Žábu a Medvěda, zastříleli 
si u Hajného Robátka, trochu se báli Ježibaby, 
zaházeli si s Křemílkem a Vochomůrkou, 
zastavili se u Karkulky. Za vyvráceným stro-
mem hlídal les loupežník Rumcajs. U pirátů 
děti hledaly poklad a na posledním stanovišti 
skákaly pod dohledem kouzelníka Pokustóna 
jako Bob a Bobek. Za splnění všech úkolů 
dostaly děti odměnu.

Na myslivecké chatě se po velkém výkonu 
občerstvily.

Velice děkujeme za zapůjčení chaty My-
sliveckému spolku Vrchy Dobrá – Pazder-
na, bez tohoto zázemí by akce nemohla pro-
běhnout. Také bych chtěla poděkovat všem 
členům komisí rady obce, kteří s akcí pomá-
hali. Dále děkuji za pomoc paní Mališové 
Ivaně, panu Milanu Forgačovi, panu Václavu 
Sikorovi, panu Tomáši Plucnarovi a skautům  
– Karlovi Paškovi, Vladaně Urbancové, Anež-
ce Cvičkové a Haně Heinrichové.

Za komisi Radka Zitová

Proběhla podzimní burza   
dětského oblečení

Vážení spoluobčané, ve dnech 4. a 5. října 
proběhla v prostorách společenského sálu 
základní školy v Dobré podzimní burza dět-
ského oblečení. Prodeje se zúčastnilo cel-
kem 54 maminek, k mání bylo 1363 kusů 
oblečení, prodalo se jich 315. Stoly byly plné 

pestrobarevných lákadel, nejen oblečení, ale 
také různé obuvi, od gumáčků až po zimní 
sněhule. Bylo z čeho vybírat.  Maminky přišly 
i s dětmi, s babičkami, tetičkami, kamarádka-
mi a vybíraly a vybíraly. Naše burza obohatila  
spoustu maminek o potřebné věci pro  děti  

Právní poradna
Pro občany obce Dobrá bude v roce 2019 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, 
tj. 6. 11. a 4. 12. 2019   v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost 
č. 21 – bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2019
4. 11., 2. 12. 2019 – příspěvky v tyto termíny je možné zasílat vždy pouze do 12 hodin.
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Výstava ovoce zeleniny 2019
Multifunkční sál ZŠ Dobrá

Pěstitelská sezóna se pomalu ale jistě blíží 
ke svému letošnímu konci, a tak jako každý 
rok, i letos uspořádal ZO ČZS Dobrá tradiční 
Výstavu ovoce a zeleniny. Tato výstava je již 
každoročně vrcholem zahrádkářské a pěs-
titelské sezóny a mnozí členové uvítají tuto 
příležitost, aby se mohli pochlubit svou úro-
dou, anebo si nechat poradit od zkušenějších.

Letošní ročník jsme obohatili i výstavou 
kočárků z doby více či méně minulé, ten nej-
starší – tzv. Košatina – byl datován do roku 
1952.

Jedním z hlavních vrcholů výstavy byla 
Soutěž o nejkrásnější jablíčko. Celkem se 
nám k vyhodnocení sešlo přes 57 nádherných 
jablíček různých odrůd. Každý z návštěvníků 
měl možnost dát svůj hlas jednomu z vysta-
vených jablíček. S velkým odstupem zvítězilo 
jablko  č. 24. odrůdy Rubín pana Jaroslava 
Záruby (68 hlasů), které vypadalo opravdu 
k nakousnutí. Na 2. místě se umístilo č. 37
s 22 hlasy odrůda Elise pana Čestmíra Ježe 
a na pomyslné bronzové příčce skonči-
lo jablíčko Šampion pana Karla Pastora. 

Celkem bylo rozdáno 220 hlasů. Poděko-
vání patří obci Dobrá za hodnotné ceny 
a samozřejmě i panu starostovi ing. Jiřímu 
Carbolovi, který tyto ceny na závěr výstavy 
oceněným předal.

Jako každoročně se na výstavě podílely 
i děti z mateřské a základní školy, které se 

od miminek až  po 10-12leté.  Mezi velmi vy-
hledávané kusy patřily zimní oteplené kalhoty 
a zimní bundy.

Poděkování patří maminkám, které ne-
chaly neprodané kusy oblečení nebo zvlášť 
přinesly ošacení do charity. Všem mamin-
kám a babičkám, které se podzimní burzy 
zúčastnily,  děkujeme,  že přišly a  prodaly, 
nebo nakoupily. V listopadu se budeme tě-

šit na další burzu, tentokrát se bude jednat 
o hračky a sportovní vybarvení a to ve dnech 
22. a 23. 11. 2019.  Vážení, sledujte interne-
tové stránky obce, kde bude včas zveřejněn 
plakát. Vy, kteří již máte mobilní aplikaci 
naší obce v mobilním telefonu, budete vědět 
o všech novinkách, nejen o další burze, mezi 
prvními.

Za komisi pro rodinu a občanské
 záležitosti Ing.Ludmila Baranová                                                                                                                                  
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s námi přišly podělit nejen o své výpěstky, ale 
také o různá umělecká dílka, spojená s tématy 
ovoce, zelenina, podzim a zahrada. Všem 
dětem i pedagogům patří naše velké díky. 

Již třetím rokem sklízí velký úspěch Za-
hradníkovo kolo štěstí, a protože jsme chtěli 
poděkovat všem, kteří se nás rozhodli pod-
pořit, neodcházel nikdo domů s prázdnou. 
Sešlo se nám přes 300 krásných cen a zajíma-
vých výher, které do soutěže věnovali členové
a sympatizanti ZO ČZS Dobrá. Své maji-
tele tak našlo láskyplně vypěstované ovoce 
a zelenina, venkovní i pokojové rostliny, skvě-
lá domácí marmeláda, rukodělné dekorace 
či ponožky, křížaly a zahradnické pomůcky.

Nechybělo ani občerstvení pod taktovkou 
paní Ježové, kde jsme společně s návštěvníky 
výstavy u dobré kávy, koláčků, domácích 
moučníků a chlebíčků zhodnotili naše le-
tošní pěstitelské úsilí a vyměnili si zajímavé 
zahrádkářské rady a tipy.

Myslím si, že můžeme bez obav říci, že 
se nám letošní výstava opravdu podařila, 
přivítali jsme rekordní počet návštěvníků, 
svou účastí nás potěšili nejen členové ZO 
z okresu Frýdek-Místek, ale i zahrádkáři 
z partnerských obcí ze Slovenska.

V neposlední řadě patří všem členům 
v čele s předsedou spolku, Čestmírem Ježem, 
kteří se podíleli na přípravě výstavy, zajišťo-
vali její hladký průběh a přiložili ruku k dílu 
při závěrečném úklidu.

Výbor  ZO ČZS Dobrá

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 
PORADNA

vždy první čtvrtek v měsíci od 17-18 
hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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SPORTOVNÍ KLUB
Dne 28. 9. se uskutečnil 3. turistický výlet, tentokrát jsme navštívili Velké Karlovice, Soláň, 

Kotlovou a Horní Bečvu. Počasí  nám bylo opět nakloněno a užili jsme si nejen krásný den, 
ale donesli i mnoho hřibů. 

Děkuji všem zúčastněným a těším se na příští túru.
Za sportovní klub Renata Friedlová

Pozvánka 
sportovního klubu

Přátelé turistiky, zveme vás na letošní 
4. turistický výlet v sobotu 23. 11. 2019, 
kdy se vydáme vlakem do Hnojníku, 
přestup směr Komorní Lhotka a odtud 
pěšky směr Prašivá. Dolů pak směr Vy-
šní Lhoty. Trasa je dlouhá cca 11 km.
Sraz na vlakovém nádraží Dobrá u Frýd-
ku v sobotu 23. 11. 2019 v 08:30 hod. 
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na 
tel. 775 933 551. 

 Těšíme se na vaši účast, za sportovní klub 
Renata Friedlová   
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Základní škola informuje…

Branná soutěž - Vrchy
20. září se konal 1. ročník branného zá-

vodu naší školy. Soutěže se zúčastnili žáci
8. a 9. ročníku – celkem 100 závodníků. Žáci 
byli rozděleni do skupin po 5 závodnících. 
Jejich úkolem bylo v co  nejkratším čase 
proběhnout trasu, která vedla přes vrchol 
Skalického vrchu a byla dlouhá  3,5 km. 
Na trase byla připravena rozličná stanoviště, 
kde žáci museli plnit bojové úkoly – střelba 
ze vzduchové pušky, základy první pomoci, 
topografi e a znalosti mapy, hod granátem 
na cíl, rozdělávání ohně, vědomostní test 
z II. sv. války, zkouška síly apod. 

Na prvních třech místech byly skupiny 
oceněny věcnými cenami, dorty a diplomy. 
Branný závod s velkým přehledem vyhrála 
skupina č. 18  ve složení – Daniel  Zlý, Michal 
Mojžíšek, Karel Kozel, Eliška Žurková 
a Karolína Blahutová. 

Děkuji všem kolegům, skupině skautů 
pod vedením Petra Mališe za perfektní orga-
nizaci celé soutěže, p. Strackové za otevření 
restaurace Kačabar a žákům, kteří se akce 
zúčastnili, vzorně soutěžili a předvedli skvě-
lé výkony na trati.

Mgr. J. Šmahlík
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Branná soutěž WOLFRAM

– Krajské finále 2019
13. září se konalo krajské fi nále branné-
ho závodu pod názvem Wolfram. Akce je 
organizována Armádou české republiky 
– krajským velitelstvím Ostrava. Závod je 
pojmenován a inspirován největším parašu-
tistickým výsadkem  z 2. světové války, jaký 
kdy proběhl na území nacisty okupované-
ho Protektorátu Čechy a Morava. V oblasti 
Nytrové na Morávce byli nasazeni česko-
slovenští vojáci, aby zde plnili bojové úkoly 
proti nacistickému režimu. 
 Naše škola po vítězství v oblastním kole, 
které se konalo v květnu tohoto roku, po-
stoupila se dvěma družstvy společně s dal-
šími 25 školami ze všech okresů Moravsko-
slezského kraje do Krajského fi nále, které se 
konalo ve vojenském výcvikovém prostoru 
Libavá – výcvikové středisko přehrada 

Barnov. Za krásného počasí soutěžila naše 
družstva v rozličných disciplínách, např. jíz-
da na raftu, bojová dráha, střelba ze vzdu-
chové pušky, vědomostní test na téma Os-
travská operace, první pomoc, silové testy 
s kládou, běh v terénu a další. 
 V těžké konkurenci 25 škol naše týmy ob-
sadily pěkné 6. a 7. místo. Družstva se 
skládala z těchto žáků – Karolína Vilčková, 
Natálie Majdlochová, Kateřina Kohutová, 
Daniel Zlý, Lukáš Nepožitek, Filip Bado, 
Ondřej Guziur a Mojžíšek Michal. Děkuji 
všem žáků za skvělou reprezentaci naší ško-
ly a jsem přesvědčen, že se do této soutěže 
přihlásíme i v příštím roce a budeme bojo-
vat opět o příčky nejvyšší a podaří se nám 
zvítězit!

Mgr. J. Šmahlík
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Ve dnech 24. a 25. září 2019 se konaly 
olympijské hry 1. stupně. Hry byly zaháje-
ny slavnostním nástupem tříd a vztyčením 
olympijské vlajky na multifunkčním hřišti. 
Po uvítání sportovců a úvodních slovech paní 
ředitelky navštívila děti řecká bohyně, kte-
rá všem připomněla historii a ideu konání 
Olympijských her a předala vybraným spor-
tovcům symbolickou olympijskou pochodeň. 
Tímto odstartovala olympijskou štafetu nej-
lepších  sportovců 1. - 5. ročníku, po jejichž 
doběhnutí mohl být zapálen olympijský oheň. 
Poté přednesli 2 vybraní sportovci 5. Ročníku 
olympijský slib, který všichni stvrdili slovy 
„slibujeme“ a v závěru sportovním pokřikem. 

Olympijský oheň vzplál a zápolení 
ve  4 hlavních sportovních disciplínách moh-
lo začít. Soutěžilo se v běhu na 60 m, ve vy-
trvalostním běhu, hodu kriketovým míčkem
a skoku do dálky. Ve volných chvílích si mohli 
sportovci vyzkoušet chůzi na chůdách,

hod míčkem do tlamy, nebo hod na terč mag-
netickými šipkami.  

V úterý se do závodění pustili prvňáci, 
kteří soupeřili mezi sebou. V další kategorii 
se utkaly  2. a  3. ročníky. Všechny přítomné 
překvapili druháci, kteří obsadili stupně ví-
tězů v běžeckých disciplínách a porazili tak 
i starší třeťáky. Nejvíc medailí si odnesli Anna 
Macečková z 2. C, Viktor Malyšek rovněž 
z 2. C a Otto Schnapka z 3. C. Ve středu ná-
sledovalo sportovní klání  4. a  5.  ročníků. 
Nejzdatnějším sportovcem, který si odnesl 
medaili z každé ze 4 disciplín,  se stal Vojtěch 
Krčil z 5. C.

Po skončení olympijského zápolení násle-
dovalo vyhodnocení závodníků v jednotlivých 
disciplínách. Na stupně vítězů si přišli pro 
medaili  a diplom  jen ti nejlepší, ale sportovní 
přátelská  atmosféra  a nové sportovní zážitky 
byly odměnou pro všechny zúčastněné žáky.

R. Jelínková

Olympijské hry
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V průběhu září se i letos žáci 6. ročníku 
vydali vstříc vzájemnému poznávání a stme-
lování kolektivu na dvoudenní Adaptační 
kurzy. Pobyty se konaly v Komorní Lhotce 
v Penzionu Zátiší. V areálu penzionu moh-
li žáci již tradičně zažít společně strávené 
chvíle plné zábavy a dobrodružství. Smys-
lem kurzu je vytvoření zdravě fungujícího 
kolektivu společným prožitkem a usnadnění 
přechodu žáků na druhý stupeň. 

Učitelé ve spolupráci s paní psycho-
ložkou připravili program plný aktivit, je-
jichž hlavním cílem bylo upevnění vztahů 
v nově vznikajících kolektivech. Týmové 
hry byly zaměřeny na vzájemné poznávání 
žáků, seznámení se s jejich třídními učiteli, 

navázání dobrých, kamarádských vztahů 
a stmelení kolektivu. Žáci mohli při plnění 
aktivit odhalit své schopnosti a jejich přínos 
pro skupinu. Součástí programu byla volba 
třídní samosprávy, které se šesťáci ujali zod-
povědně a nastavili si sami rovněž pravidla 
třídy. Žáci si společně užili také výšlap na 
Godulu či sportovní hry venku na čerstvém 
vzduchu.

Všichni odjížděli z kurzu plní zážitků 
a my věříme, že nabyté zkušenosti přenesou 
do běžného fungování kolektivu ve školním 
prostředí.

Mgr. E. Švrčinová

Adaptační kurzy

Mateřská škola Dobrá informuje…

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Nový školní rok se nám neskutečnou 
rychlostí přešvihl v měsíc říjen a naše děti 
si již pomalu, ale jistě zvykly na své známé 
i nové kamarády, paní učitelky a svou tří-
du. Hlavně nové malé děti mají již za sebou 

to počáteční trošičku plačtivé období, kte-
ré zcela jistě přechází v každodenní těšení 
se do školky.

Co zajímavého a podnětného nám a hlav-
ně dětem z naší školky přinesl měsíc září?
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DRAVCI OPĚT PŘILETĚLI NA NAŠI ZAHRADU

Téměř po roce k nám opět zavítali sokol-
níci se svými dravými ptáky.

Jednoho slunečného zářijového dne se na 
naší zahradě shromáždily děti ze všech tříd 
a s napětím a zvědavostí čekaly, co si pro ně 
tentokrát připravila pro některé děti již dobře 
známá sokolnická skupina Vancoš. 

Děti měly možnost pozorovat zblízka růz-
né druhy sov – sovu pálenou, puštíka, sýčka 
a také výra – největšího zástupce tohoto řádu.
Děti se dozvěděly, že sovy mají velmi výkonné 

smysly, především sluch a zrak. Především 
oči sov patří k nejdokonalejším zrakovým or-
gánům mezi ptáky také díky tomu, že mohou 
otáčet hlavu až o 270°.

Velký úspěch u dětí sklidil rovněž krkavec, 
který děti rozesmával díky svým humorným 
kouskům.

Nebojácné děti si mohly všechny drav-
ce nejen prohlédnout zblízka, ale také si je
i pohladit. Zkrátka dravci sklidili u dětí opět 
velký úspěch.
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VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY V SÁLE ZŠ

Další pravidelnou každoroční akcí byla 
návštěva výstavy ovoce a zeleniny v pro-
storách sálu ZŠ. Tam se postupně vydaly 
všechny třídy naší školky, aby si prohlédly, 
co se tentokrát podařilo obyvatelům naší 
obce, tedy hlavně zahrádkářům, vypěstovat 
na svých zahrádkách.

 A bylo opět na co koukat. Velká záplava 
nejrůznějších druhů jablíček, také výstava
 o nejkrásnější jablíčko obce děti zaujala. 
Dětem neušla pozornosti také další výstava – 
tentokrát kočárků z dřívějších dob, ve kterých 

byla naaranžována „miminka“ z různých 
druhů cuket. Tato výstava samozřejmě zau-
jala především naše holčičky.

Děti zaujaly různé druhy, tvary i barvy 
rajčat i rajčátek, stejně jako různé velikosti 
a tvary dýní a cuket. Bylo opět na co se dívat 
a obdivovat, co všechno vypěstovaly šikovné 
a nápadité ruce místních zahrádkářů.

Také naše děti přispěly svým dílem 
k úspěchu celé akce svými výtvarnými vý-
tvory, které zde naaranžovala paní učitelka 
Lenka Tvrdá.
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NAŠE MINIZPRÁVIČKY:

Náš pěvecký sboreček „Paprsek“ zazpíval 
jako již tradičně na Velké Doberské, také 
taneční  

V rámci projektu „Kamarád“ navštívili 
v měsíci září naši školku prvňáčci ze ZŠ, aby 

pozdravili své bývalé kamarády a na chvíli si 
s nimi pohráli.

Mladí judisté předvedli své umění na 
zahradě naší školky, aby tak nalákali další 
možné adepty tohoto sportu. 

V měsíci říjnu čeká děti a jejich rodiče 
„Drakiáda,“ která se uskuteční 
ve středu 16. října od 16.00 hodin 

výstupem na Vrchy, kde se akce bude 
konat.

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková

Basketbal
Vyzýváme všechny příznivce basketbalu od 18 do 70 let, aby nezůstávali doma za pecí 

a přišli posílit naše řady. Hrajeme sami pro sebe na rekreační úrovni, každý pátek 
od 18:30 do 20:00 ve školní tělocvičně.

Informace Slávek Přidal 724 627 897
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POVÍDÁNÍ O FAŘE
Od loňského léta se urputně pracovalo na přestavbě budovy fary, úředně:

přístavbě a stavebních úpravách farní budovy v Dobré č.p. 26. Objednavatelem
stavby byla farnost Dobrá, zhotovitelem Stavební firma Jan Kovář z Frýdku,
stavbyvedoucím Ján Brandýs. Projekt dodala Pentiga spol. s r. o. se sídlem
v Třanovicích. Co jsme po dokončení prací zpozorovali — budova má novou
krytinu, nové komíny, nové, zateplené fasády a novou, šedavou barvu. Projekt
zachoval venkovní zdivo i klenby v přízemí, srovnána se zemí byla přístavba směrem do parku a
nahrazena novou. Na první pohled je fara od té před rekonstrukcí jako nová, ale bez velkých změn,
jen omítky má hladké. Poněvadž nebyly odstraněny, ale překryty izolací, nedozvěděli jsme se nic
o charakteru zdiva, dozdívání a jiných zásazích v minulosti, a tak celý tento nákladný a bohulibý
podnik zůstane bohužel bez „objevů“, na které jsme se tolik těšili.

Fara stojí na farském pozemku, který byl vymezen zřejmě již při založení obce, a dá se před-
pokládat, že i blízko původní, dřevěné fary. Poněvadž stál starý dřevěný kostel — předchůdce
stávajícího — severněji, tj. blíže hlavní silnici, můžeme se domnívat, že i zmíněná dřevěná fara
stála někde v těch místech, kde si ještě pamatujeme „farské stodoly“ a kde je dnes parkoviště pro
automobily. Tato dřevěná fara ale nezanikla s dřevěným kostelem (byl údajně převezen do
Soběšovic v roce 1686), ale zřejmě byla ještě tak dobrá, že sloužila půl století. Teprve v roce 1735
za správce farnosti Jana Jiřího Klemense byla postavena fara zděná, klenutá, o dvou větších
místnostech, kuchyni a předsíni. Byla ale jen přízemní a právě odstranění omítek slibovalo, že se
dozvíme, zda měla po stranách štíty a tudíž střechu sedlovou, případně štít nad vstupem, který
by byl obezděn při pozdější nadstavbě. Nestalo se, dozví se to až některá další generace, která
shodí izolaci i omítky — zda vůbec někdy…

Jak víme, farská budova byla nadstavěna o první patro v roce 1860. Takovou, s nevýraznou
klasicizující fasádou, jsme ji znali až do roku 1974, kdy byla otlučena, zdivo obnaženo, ale nikomu
nestálo za to tehdy faru vyfotografovat nebo jinak zdokumentovat. Doneslo se mi jen tolik, že
spodek (čili přízemí) byl zděn z říčního a části lomového kamene s příměsí cihel; patro
s podstřešním věncem držícím krov je údajně už celé z cihel.

Fara byla především obydlím správce farnosti, faráře. V místnosti v patře bydlel kaplan, který
vypomáhal faráři při návštěvách chalup a domácností, v kostele, ve škole, v úřadování, jakož i ve
vedení agendy a v zápisech do matrik. Byly čtyři — matrika narození, ohlášek, oddavků a úmrtí.
Jsou zachovány, uložené v Zemském archivu v Opavě a k nahlédnutí na internetu. K faře patřila
zahrada a dva velké lány — jeden navazoval na hřbitov a táhl se až do koryta řeky (stojí na něm
například nádražní budova), druhý lán (hon) se táhl podél skotně čili obecního pastviska souběžně
s cestou na Pazdernu. Tyto lány vyživovaly faráře a jeho kaplany, případně sloužící. Režie fary byla
značná, a tak museli odevzdávat sedláci ještě desátek v penězích nebo živit a starat se o farský
dobytek (tzv. „železné krávy“). Mezi farským a kostelním pozemkem, kde končí a začíná parkoviště
před farou, máme v živé paměti kamennou zídku, která nahradila starší, dřevěnou, v roce 1822.
Byla zbourána v roce 2009.

Staré zápisy uvádějí o faře a jejích obyvatelích řadu zajímavostí. Tak třeba v roce 1783 dostali
faráři od císaře Josefa II. za úkol sepsat všechno obyvatelstvo, to aby se vědělo, kolik je v mocnářství
mužů schopných nastoupit do války. U nás s tím byla svízel, neboť zrovna zuřilo tzv. odpadlictví
v důsledku vyhlášení tolerančního patentu, z čehož dostal tehdejší farář P. Josef Šíp duševní
nemoc. O tom a dalších zajímavostech z fary bude v některých dalších Doberských listech.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  6.10.19  21:11  Stránka 84
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VK RAŠKOVICE z.s. (volejbal+ASPV) 
Volejbalový klub v Raškovicích má tra-

dici od roku 1953, kdy byl založen 
volejbalový oddíl v rámci TJ Sokol 
Pražmo-Raškovice. V roce 2008 se 
volejbalisté osamostatnili a založili 
VK Raškovice z.s., ve kterém dále 
rozvíjejí svou volejbalovou činnost 
spolu s Asociací sportu pro všechny (ASPV). 

Ve čtvrtek 5. září proběhl v tělocvičně 
v ZŠ Dobré ve spolupráci s Mgr. Radkou 
Otipkovou, ředitelkou ZŠ Dobrá, nábor děv-
čat a chlapců z 1.-7.tříd. Trenéři a mladí vo-
lejbalisté a volejbalistky z Raškovic předvedli 
ukázky z volejbalových tréninků a zároveň 
doberské děti zapojili do jednotlivých her 
a dovedností. Hlavní trenérka mládeže 
p. Ing. Šárka Sonnková představila dětem 
a učitelům volejbalový klub a jeho aktivity 
a pozvala děti na tréninky do víceúčelové 
sportovní haly v Raškovicích.

V rámci VK jsou děti od 1.-3. třídy vedeny 
formou pohybových, sportovních a míčových 
her ke sportovní všestrannosti s přípravou 
pro kolektivní míčový sport, kterým je vo-
lejbal. Ve 4. -5. třídě se začínají učit základy 
individuálních volejbalových činností (odbití 
vrchem (prsty), odbití spodem (bagr), útočný 
úder (smeč) a podání (spodem). Po celou 
dobu trenéři prostřednictvím mnoha pomů-
cek rozvíjejí jejich pohybové a koordinační 
dovednosti, obratnost, rychlost a dynami-
ku, do tréninků zapojují gymnystické prvky 
a atletické disciplíny. Děti od 1.-5. třídy se zú-
častňují cca 1x měsíčně turnajů v barevném 
minivolejbale v rámci Moravskoslezského 
kraje. Děti zde získávají zkušenosti s míčovou 
hrou počítanou na body, učí se komunikovat 
mezi sebou, s protihráči, navazují nové kon-

takty a přátelství, učí se vyhrávat i prohrávat, 
projevovat emoce – radost i zklamání. 

V šesté a sedmé třídě trenéři 
rozvíjejí individuální volejbalové 
činnosti, začínají hráče a hráčky 
seznamovat s herními systémy 

šestkového volejbalu. Družstva VK 
se zúčastňují turnajů v rámci mistrovských 
okresních a krajských soutěží v trojkovém 
a šestkovém volejbale. V posledních třech 
letech se raškovičtí zúčastnili Mistrovství 
ČR mladších žákyň a mezinárodních turnajů 
v Přerově. 

Od 8. třídy již volejbalisté a volejbalistky 
zvládnou veškeré volejbalové dovednosti 
na velice vysoké úrovni a učí se především 
specializace jednotlivých postů na hřišti, 
herní kombinace, apod.. Tato mládež již hra-
je soutěže staršího žactva, kadetů/kadetek 
v rámci krajských a okresních soutěží s návaz-
ností na dospělé týmy mužů a žen, které hrají 
v současné době okresní soutěže.

Podrobné informace o další činnosti, 
úspěších v minulých letech i v současnosti si 
můžete přečíst na www.vkraskovice.cz. Sledo-
vat můžete také náš facebook @VkRaskovice 
a instagram @vk_raskovice.

dici od roku 1953, kdy byl založen 
volejbalový oddíl v rámci TJ Sokol 

projevovat emoce – radost i zklamání. 
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BOJUJEME S ČERNÝMI ODBĚRY 
PITNÉ VODY A NELEGÁLNÍM 

VYPOUŠTĚNÍM ODPADNÍ VODY!
Nové technologie a technická zařízení umožňují SmVaK Os-

trava účinněji bojovat s podvodníky Ostrava, 13. 9. 2019 - Černé 
odběry elektřiny nebo pitné vody stejně jako nelegální napojení 
na kanalizační síť není problémem pouze rozvojových zemí, s ni-
miž se toto téma obvykle spojuje. Nelegální napojování na vodovodní nebo kanalizační 
síť, stejně jako snaha najít cestu, jak obejít monitoring skutečné spotřeby vody, se týkají 
i naší země a lokalit, kde provozuje vodovodní nebo kanalizační síť SmVaK Ostrava. Je 
třeba zdůraznit to, že podvodníci se vystavují riziku významného fi nančního postihu. 
Technika pro odhalování nelegálního chování se rychle vyvíjí a ulehčuje provozovatelům 
vodárenských zařízení práci při odhalování přestupků.

Co to je neoprávněný odběr a jaké jsou 
sankce?

„Podle Zákona o vodovodech a kanaliza-
cích je nelegální odběr defi nován jako odběr z 
vodovodu před vodoměrem, odběr bez uzavřené 
písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu 
s ní, přes vodoměr, který v důsledku zásahu od-
běratele odběr nezaznamenává nebo zazname-
nává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo 
přes vodoměr, který odběratel nedostatečně 
ochránil před poškozením,“ vysvětluje ředi-
tel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Pokud dojde k neoprávněnému odebrání vody 
z vodovodu, vystavuje se dle výše zmiňované-
ho zákona za tento přestupek fyzická osoba 
možnosti udělení pokuty až do výše 50  tisíc 
korun ze strany vodoprávního úřadu. Do 
stejné výše může vystoupat také pokuta pro 
právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. 
„Pokud  je napojení na zařízení vodovodů nebo 
kanalizací provedeno bez souhlasu vlastníka 
nebo provozovatele, může dojít ke spáchání 
dalšího přestupku, a to tím, že fyzická osoba 

nebo právnická či podnikající fyzická osoba ne-
oprávněně manipulují se zařízením. Jde tedy 
o další přestupek, který může být penalizován 
také do výše 50 tisíc korun. Byl-li delikt spáchán 
opakovaně, může postih dosáhnout až dvoj-
násobku horní hranice a vyšplhat se až k sto 
tisícům korun,“ dodává Koníř. Zmiňovaný zá-
kon také umožňuje provozovateli vodárenské 
infrastruktury přerušit nebo omezit dodávku 
vody nebo odvádění odpadních vod do doby, 
než pro to pomine důvod, který udává legisla-
tiva. To vše samozřejmě není pro odběratele, 
který se pokouší o podvod, zadarmo. Jak pře-
rušení dodávky, tak její obnovení představuje 
významný fi nanční náklad. Nelegální odběry 
pitné vody je možné rozdělit do dvou skupin. 
„V prvním případě jde o nezákonný odběr pitné 
vody přímo z vodovodní sítě z hydrantu, druhou 
skupinou jsou nelegální odběry před vodomě-
rem,“ upřesňuje Koníř.

Jak jsou černé odběry zjišťovány?
I v  tak konzervativním oboru, jakým je 

vodárenství, jde pokrok ve využívání moder-
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ních technologií v  oblasti telekomunikací, 
přenosu dat a kamerové techniky velmi rychle 
dopředu. Platí to také pro společnost SmVaK 
Ostrava, která v  letošním roce nasadila vy-
soce sofistikovaný systém monitoru úniků. 
„24 hodin denně 365 dní v roce vyhodnocuje 
nástroj anomálie ve vodovodní síti. V  systé-
mu je analyzováno obrovské množství dat 
z  842 distriktů, na které jsme naši síť roz-
dělili. Díky zmenšení sledovaných oblastí 
jsme proto schopni rychle a velice přesně lo-
kalizovat jak úniky, které mohou souviset 
s  havárií nebo jinou mimořádnou skuteč-
ností, ale také ty, které mohou být důsled-
kem neoprávněných odběrů,“ říká generální 
ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička. 
Možností je ale více. Například odběry z hyd-
rantů zachytí monitorovací systém SmVaK 
Ostrava. V případě, že jsou vyhodnoceny jako 
podezřelé, nezvyklé nebo anomální vyjíždí po-
hotovostní technici do terénu situaci prověřit. 
„ Často se jedná o cvičení dobrovolných hasi-
čů, kteří tuto skutečnost zapomněli nahlásit 
a neměli uzavřenou smlouvu, ale setkáváme se 
také s případy, kdy si lidé chtějí načerno naplnit 
bazén pomocí hadice z hydrantu.  V souvislosti 
s tím, jak se problematiky sucha stává důleži-
tým tématem společenské, politické nebo medi-
ální agendy, si navíc občané více všímají  popi-
sovaných odběrů a dalších netypických situací. 
Dostáváme od nich pak upozornění na tuto 
nelegální činnost. Tyto podněty prověřujeme  
a v případě, že se prokážou jako oprávněné, tak 
je sankcionujeme, jak nám umožňuje legislati-
va,“ popisuje Pšenička. 

Nelegální odběry u vodovodních přípojek 
jsou odhalovány také pomocí kamerové tech-
niky. SmVaK Ostrava v letošním roce zakoupi-
ly novou kameru, která je schopna projít i po-
trubím velmi malého průměru. Její pomocí je 

možné zdokumentovat nelegální odbočku pro 
odběr pitné vody před vodoměrem. „Existují i 
další možnosti, jak na nelegální odběry přijít. 
Ty si necháme jako naše interní know how, aby-
chom podvodníkům jejich situaci nezlehčovali  
a nedávali jim možnost, aby se poučili,“ dodává 
Milan Koníř.

Odvádějme odpadní vody legálně. Po-
pisovaná problematika se stejně jako do-
dávek pitné vody týká také neoprávněného 
vypouštění odpadních vod do kanalizace pro 
veřejnou potřebu. „Legislativa specifikuje, že 
může jít o neoprávněné vypouštění v případě, 
kdy nebyla uzavřena písemná smlouva o od-
vádění odpadních vod, případně jsou odpad-
ní vody vypouštěny v rozporu s ní. Nelegální 
je také vypouštění odpadní vody v  rozporu 
s podmínkami, které udává kanalizační řád. 
Odpadní vodu není možné vypouštět ani přes 
měřicí zařízení neschválené provozovatelem, 
nebo přes měřicí zařízení, které v  důsledku 
zásahu odběratele množství vypouštěných 
vod nezaznamenává, nebo zaznamenává 
menší množství než skutečné,“ vysvětluje ře-
ditel kanalizaci SmVaK Ostrava Jan Tlolka. 
Příkladem podle něj může být vypouštění zá-
vadných látek do kanalizace, které zmiňovaný 
řád zakazuje, používání drtičů kuchyňské-
ho odpadu nebo vypouštění dešťových vod  
do splaškové kanalizace. „Při neoprávně-
ném vypouštění se fyzická osoba jako odbě-
ratel dopouští přestupku, za který může být 
uložena pokuta až do výše 100  000 korun. 
Právnická osoba a podnikající osoba jako 
odběratel se dopouští správního deliktu, 
za který mu může být uložena pokuta až do 
výše 100  000 korun,“ konkretizuje Tlolka.  
Stejně jako v případě pitné vody existují i v pří-
padě nelegálního odvádění vody odpadní způ-
soby, jak tuto skutečnost odhalit. „Kanalizace 
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například kontrolujeme speciální kamerou. 
Kontroly probíhají také během rekonstrukcí 
kanalizační sítě. Další technické nástroje, jak 
dokážeme nelegální vypouštění efektivně od-
halit, bych si raději nechal pro sebe, abychom 
situaci případným podvodníkům neulehčova-
li,“ uzavírá Jan Tlolka.

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

Rádi bychom koupili
 rodinný dům, nebo stavební pozemek v Řepištích.

 Peníze máme v hotovosti z prodeje dvou bytů 
ve Frýdku Místku. 

Děkujeme za jakýkoliv kontakt.
Tel: 770 653 100
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Právní záležitosti
projedná a vyřídí s občany a podnikateli

každou středu mezi 16.30 – 17.15 hodin v kanceláři v 1. patře
Obecního úřadu v Nošovicích – zelená budova 

(vedle rest. „Radegastův šenk“, v přízemí se nachází potraviny) 

JUDr. Marcela Žoričová,
formou poradenství z oblasti občanského, obchodního a rodinného práva a sepisování 
listin, žalob, smluv vč. kupních, darovacích, také převody nemovitostí, věcná břemena 

apod.

• Kdykoliv můžete telefonovat na 603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město, Na Fojtství 8, 736 01

Tel., fax: 596 810 741
mobil 603 447 219

e-mail: zoric@atlas.cz
Je vhodné předem zatelefonovat!
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

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

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

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

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

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

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

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

Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Sazba a tisk © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o. Uzávěrka příštího čísla 4. 11. 2019 do 12.00 hodin.
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S Libuší Kašperovou jsme si povídali

 v jejím utulném bytečku
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