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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám jménem všech 
zaměstnanců Obecního úřadu v Dobré 
srdečně popřál všechno nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí a radosti v novém roce 2020.

V pondělí 9. prosince 2019 roku proběh-
lo 7. jednání zastupitelstva obce, na kterém 
jsme mimo jiné projednali a schválili Obecně 
závaznou vyhlášku obce Dobrá č. 2/2019, 
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů. 
Zastupitelé schválili stávající výši poplatku 
440 korun na osobu a také osvobození seniorů 
nad 80 let a dětí do 10 let. Děti od 11 do 15 let 
mají poloviční sazbu. Hlavním bodem bylo 
schválení rozpočtu obce Dobrá na rok 2020 
s příjmy a výdaji ve výši 71 874 000 korun 
(rezerva  5 072 000 Kč) a plán investičních akcí 
pro tento rok. Všechny usnesení si samozřejmě 
můžete prohlédnout na našem webu: www.
dobra.cz. Dále jsme rozhodli o poskytnutí do-
tací některým spolkům, působícím v naší obci 
a rozhodli jsme o pořízení Změny č. 1 územní-
ho plánu. Hlavním důvodem pro pořízení změ-
ny je zařazení plochy vymezené pro výstavbu 
okružní křižovatky silnic č. II/648 a III/4773h 
do veřejně prospěšných staveb (pro případ po-
třeby vyvlastnění v obecním zájmu). Zároveň 
jsme schválili pravidla postupu při pořizování 
změn územního plánu obce.  

Také letošní rok budeme realizovat inves-
tice a velké opravy obecního majetku, v obje-
mu za více než 20 milionů korun. Zastupitelé 
v rozpočtu na rok 2020 schválili pokračování 
Rekonstrukce místní komunikace č. 4c, 
6c, a 12c, to je cesta kolem multifunkčního 

hřiště směrem k trati ČD, která souvisí s pro-
vedenou výměnou vodovodního řádu. Dále 
budeme realizovat chodník od zastávky Na 
Špici směrem k odbočce na komunikaci 
4c (směr do centra obce), zahájíme stavbu 
Zateplení obecního úřadu a Integrovaného 
domu služeb, Rekonstrukce podlahy ve 
školní kuchyni ZŠ Dobrá, oprava sociálních 
zařízení šaten na Spartě a zahájíme revitali-
zaci stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. 
Současně bude probíhat projektová příprava 
pokračování oprav místních komunikací, 
opravy mostu přes řeku Morávku u restau-
race Zanzibar, chodníku od přechodu pro 
chodce k PENNY Marketu a opravy střechy 
nad multifunkčním sálem v ZŠ.

V neděli 1. prosince jsme již potřetí 
mohli společně oslavit slavnostní Rozsví-
cení vánočního stromu u kostela sv. Jiří. 
Děti mohly vánoční strom ozdobit vlastno-
ručně vyrobenými ozdobami, kterých bylo 
docela dost, a byly moc krásné. Všem dětem 
i rodičům děkujeme. Na závěr rozsvícení se 
na obloze rozzářil také ohňostroj, za který 
děkujeme sponzorům. Děkujeme také mo-
derátorům, všem vystupujícím, komisi pro 
kulturu, a hlavně všem účastníkům, kteří 
přišli na tuto krásnou akci.

Tradičně před vánočními svátky jsme s pa-
nem místostarostou Mgr. Milanem Stypkou 
a zástupci Komise pro rodinu a občanské 
záležitosti navštívili naše seniory v penzio-
nech, kde jsme jim předali dárkové balíčky. 
Všichni měli opravdu radost a máme vyřídit 
poděkování a srdečné pozdravy všem v Dobré.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
– neděle 1. prosince 2019

Stalo se milou tradicí sejít se o první ad-
ventní neděli před budovou základní školy 
a společně se sousedy si připomenout blížící 
se čas vánoční.

Příprava prostranství před školou zapo-
čala s předstihem, s výstavbou prodejních 
i občerstvovacích stánků pomohli pánové Petr 
Mališ, Josef Konečný a Vítězslav Kolek, 
o bezproblémové technické zajištění akce se 
postaral pan Pavel Peterek, pódium se světly 
a aparaturou dodal pan Lukáš Chlebek, o vá-
noční strom se opět postaral pan Karel Klimek. 
Všem jmenovaným děkujeme.

Díky příznivému počasí se prostranství 
před školou počalo plnit hned po 15. hodině. 
Stánky s občerstvením nabízely tradiční punč, 
svařené víno, medovinu a samozřejmě také 
něco k snědku. U stánků našich myslivců, 
fotbalistů, hasičů i včelařů se tvořily fronty, 
lidé se zdravili se sousedy a známými, vyměnili 
si pár vět, možná si i přiťukli na zdraví a blížící 
se svátky vánoční i nový rok.

Děkujeme všem osádkám občerstvovacích 
i prodejních stánků, vážíme si jejich přístupu 
a aktivní snaze o spolupráci v rámci všech 
obecních akcí.

V 16 hodin se na pódiu objevila zkuše-
ná moderátorská dvojice – Natálka Pajdlová 
a Kryštof Skokan a po úvodním přivítání 
všech zúčastněných návštěvníků pozvala na 
pódium naše předškoláky.

Mateřská škola si připravila dvě vystou-
pení, jako první se představil Dětský pěvec-
ký sbor Paprsek pod vedením paní učitelky 
Marie Kociánové a klavírního doprovodu 
paní učitelky Michaely Sloupenské. Děti nám 

tentokrát zazpívaly jako andílci. V písních 
zazněla přání a prosby k svátkům vánočním. 
Děti se na vystoupení opravdu těšily a rády se 
předvedly s novými písničkami. Děkujeme, 
PAPRSKU.

Naše mateřská škola se může pochlubit 
také Tanečním kroužkem Beruška. Přípravě 
se věnovala paní učitelka Magistra Magdalé-
na Volná. Děti zatančily tanec „Andělé stráž-
ní“ a stejně jako PAPRSEK byly i ony oceněny 
dlouhotrvajícím potleskem.

Jen vsuvka – děti i ostatní vystupující moh-
li využít tepla prostoru šaten ve škole, navíc byl 
pro ně připraven horký čaj a malé občerstvení 
zásluhou členů Komise pro rodinu a občan-
ské záležitosti a také balíčky jako poděkování 
za prezentaci písniček i tanečků – s přípravou 
balíčků pomohla Komise pro kulturu a škol-
ství. Oběma komisím moc děkujeme za po-
moc. Poděkování náleží také vedení základní 
školy nejen za možnost využití vstupní auly, 
ale také sociálních zařízení v přízemí školy. 
Děkujeme. Poděkování zaslouží speciálně také 
pan Jiří Nohel a také paní Jana Golíková.

Program pokračoval a na pódiu se ob-
jevili další vystupující - žáci ze třetích, tedy 
ze tříd A, B i C . Zazpívali písničky, které 
nacvičili pod vedením trojice učitelek – paní 
Petry Svobodové, paní Radmily Jelínkové 
a paní Kateřiny Dobešové. Hudební dopro-
vod obstaraly Petra Kachtíková (6. C), Ven-
dula Cebulová a Karolína Zemanová (obě 
z 9.  B). Vystoupení bylo natolik povedené, že 
si „malí“ zpěváci vyzpívali nominaci na největší 
akci v naší obci, Velkou Doberskou. Blahopře-
jeme a děkujeme.
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Zajímavým zpestřením letošního Rozsví-
cení vánočního stromu v Dobré se stalo vystou-
pení LAM Tria. Pánové Aleš Nitra a Láďa 
Kokeš (kytara, housle a zpěv) nás přenesli do 
doby první republiky, a že se jim to náramně 
povedlo, bylo vidět na přítomných divácích. 
Samotný název hudebního tělesa LAM Trio 
sice předpokládá tři hudebníky, ale i ve dvou 
to pánům hrálo krásně. Děkujeme.

Následující minuty se na pódiu odehrála 
malá oslava. Moderátoři si na pomoc přizvali 
starostu obce pana Jiřího Carbola a člen-
ku rady obce paní Drahomíru Gongolovou. 
Vedení obce využilo tuto společenskou akci 
k předání Ceny obce za rok 2018 panu Milanu 
Březinovi za dlouholetou uměleckou činnost 
a významnou prezentaci naší obce v širokém 
okolí. Blahopřejeme a děkujeme, Milane.

Závěr slavnosti obstarali členové Chrámo-
vého sboru při kostele sv. Jiří se svým vedou-
cím panem Zdeňkem Tesarčíkem. Tentokrát 
jsme si v podání Chrámového sboru vyslech-
li vánoční koledu ze 17. století a část opery 
Nabucco – Sbor Židů hudebního skladatele 
Giuseppe Verdiho. Krásný zážitek, děkujeme.

Slavnost Rozsvícení vánočního stromu se 
chýlila ke svému vyvrcholení. Milí moderá-
toři předali slovo mé maličkosti a kolegovi 
starostovi, poděkovali jsme všem, kteří se 
starali o zábavu i „o žaludky“ a pozvali jsme 
si k sobě naše kolegy radní, paní Drahomíru 
Gongolovou, pana Břetislava Vláčila a pana 

Libora Mlčáka, abychom společně vylosovali 
a následně obdarovali děti za to, že doma nebo 
ve škole, samy nebo s pomocí rodičů vyrobily 
vánoční ozdobu a umístily ji na náš společný 
vánoční strom. 

Vše se podařilo, program na pódiu skončil 
a všichni se přesunuli k vánočnímu stromu, 
aby si vyslechli požehnání z úst otce Marka 
Kozáka, následovalo společné odpočítávání 
a… strom se rozsvítil! 

Ale ještě nebyl překvapením konec. Vedení 
obce přijalo nabídku ohňostroje v podání pro-
fesionálů v tomto oboru a z ohlasů přítomných 
dětí i dospělých bylo zřejmé, že jsme nešlá-
pli vedle a moc děkujeme za opravdu krás-
ný sponzorský dar společnostem DAMIJA 
Elektro pana Dalibora Tvrdého a Autoservis 
Petr Miarka.

A to už bylo všechno. Nezbývá než se tě-
šit na první adventní neděli v roce 2020. Do 
té doby však bude k vidění, navštívení nebo 
dokonce k aktivní účasti na území obce k dis-
pozici spousta různých akcí učených dětem 
či dospělým. Najděte si je v Kalendáři akcí 
na webových stránkách obce a zkuste se sami 
přesvědčit, že stojí za to „být u toho“. Jménem 
všech organizátorů vám již nyní děkujeme.

(Poznámka autora: Jména osob jsou uvádě-
na bez titulů, za což se jejich držitelům omlou-
vám a děkuji jim za pochopení.)

Milan Stypka

starostovi, poděkovali jsme všem, kteří se 
starali o zábavu i „o žaludky“ a pozvali jsme 
si k sobě naše kolegy radní, paní Drahomíru 
Gongolovou, pana Břetislava Vláčila a pana 

(Poznámka autora: Jména osob jsou uvádě-
na bez titulů, za což se jejich držitelům omlou-
vám a děkuji jim za pochopení.)

Milan Stypka



- 4 -

Informace k místním poplatkům 
 pro rok 2020

I. Místní poplatek ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 3/2019

Poplatek ze psů – sazba poplatku činí ročně 
100 Kč. Za každého dalšího psa se sazba  
zvyšuje o 50 % sazby (tzn. druhý pes a každý 
další po 150,- Kč)
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 mě-
síců. 

Poplatek je možno uhradit během ledna, 
února až do konce března 2020.
Platbu možno provést hotově do pokladny 
OÚ Dobrá, dveře č. 17nebo převodem na účet 
číslo: 168 197 5309/0800,  VS: 1341 + čp.
POPLATEK JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2020

II. Místní poplatek za provoz systému  
shromažďování, sběru, třídění,  

využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 2/2019

Poplatek za odpady  – sazba poplatku pro 
fyzickou osobu činí 440 Kč.
 Děti od 11-15 let včetně – ve výši 50 % 
sazby.
Osvobozeni od poplatku jsou:  - děti do 
věku 10 let včetně - občané obce Dobrá 
starší 80 let včetně.
Poplatek je možno uhradit během ledna, 
 února,… až do konce září 2020.

Platbu možno provést hotově do poklad-
ny OÚ Dobrá, dveře č. 17 nebo převo-
dem na účet číslo: 168 197 5309/0800,   
VS: 1337 + čp.
- do poznámky uvádějte, za koho odpady 
platíte – vypište jednotlivé osoby.

POPLATEK JE SPLATNÝ  
DO 31. 9. 2020

Informace k osvobození 
a úlevám od poplatku za odpady

Co je nutno udělat?  
Podat písemnou žádost a doložit příslušné dokumenty.

Do kdy musím podat písemnou žádost a doložit příslušné dokumenty?
Do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození a úlevu.
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Kde vezmu žádost?
Žádost si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Dobrá, kancelář č. 17.

Kdo písemnou žádost nepodává
1. zákonní zástupci dětí do věku 10 let včetně
2. zákonní zástupci dětí od 11-15 let včetně
3. občané obce Dobrá starší 80 let včetně

Kdo písemnou žádost podává do 30 dnů, pokud chce uplatnit úlevu nebo osvobození 

1. studenti, kteří studují a jsou ubytování mimo své trvalé bydliště, alespoň 6 měsíců v roce, 
maximálně do věku 26 let. 

2. všichni ostatní, kteří spadají do skupin v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2019 čl. 6 Osvobo-
zení a úlevy (vyjímaje těch, kteří jsou uvedeni v odstavci – Kdo písemnou žádost nepodává)

III. Místní poplatek ze vstupného
Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 4/2019

Poplatek ze vstupného – sazba poplatku 
činí 20 % z vybraného vstupného na: kul-
turní akci, sportovní akci, prodejní nebo 
reklamní akci.

Poplatník (fyzická nebo právnická osoba), 
která akci pořádá je povinna nejpozději 
5 dnů před konáním akce ohlásit (vyplnit 

formulář) správci poplatku (dveře č. 17) 
druh akce, datum a hodinu jejího konání, 
výši vstupného. (dle OZV Obec Dobrá 
č.4/2019)

POPLATEK JE SPLATNÝ  
DO 15 DNŮ 

ODE DNE SKONČENÍ AKCE

IV. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 5/2019
Poplatek za užívání veřejného prostranství

- se platí za zvláštní užívání veřejného pro-
stranství, kterým se rozumí provádění vý-
kopových prací, umístění dočasných staveb 
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 
a služeb, pro umístění staveních nebo re-
klamních zařízení, zařízení cirkusů, luna-
parků a jiných obdobných atrakcí, umístění 
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího 

místa a užívání tohoto prostranství pro kul-
turní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby 
tvorby filmových a televizních děl. 

Poplatník místního poplatku (fyzická nebo 
právnická osoba), která užívá veřejné pro-
stranství způsobem výše uvedeným. V pří-
padě vzniku platební povinnosti v důsledku 
realizace stavebních prací je poplatníkem 
vždy investor.
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Ohlášení provede poplatník (vyplní formu-
lář) správci poplatku (dveře č.17)  nejpozději 
5 dní před zahájením užívání veřejného 
prostranství – pokud bude doba užívání krat-
ší než 3 dny, je povinen splnit ohlašovací 
povinnost nejpozději v den zahájení užívání 
veřejného prostranství.

Poplatek se platí od prvého dne užívání ve-
řejného prostranství, až do dne, kdy toto 
užívání skončilo.
Výši tohoto poplatku určuje Obecně závazná 
vyhláška č. 5/2019, čl. 5.
Místa veřejného prostranství jsou uvedená 
v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Obec-
ně závazné vyhlášky č.5/2019.  

Termíny uzávěrek Doberských listů na rok 2020
3. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 7. 7., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2020

 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

Právní poradna 
pro občany obce Dobrá bude v roce 2020 probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 
hodin, tj. 5. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11., 2. 12. 2020  
v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21.  

Pro občany obce Dobrá je poradna zdarma.

Pozvánka na Odpoledne her
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při Radě obce Dobrá Vás zve na

Odpoledne her
které se uskuteční  ve čtvrtek 6. 2. 2020

 v sále Hasičské zbrojnice v Dobré od 15-18 hodin.

Akce je určena pro všechny generace – pro děti, rodiče i seniory,  
nemusíte se nikde přihlašovat.

Přijďte si zahrát svou oblíbenou hru nebo se naučit novou. Hry, pexeso, 
domino nebo karty si můžete přinést svoje nebo si je půjčit na místě.

 Neseďte doma a přijďte si užít zábavné odpoledne. Občerstvení bude zajištěno.
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Zahrádkářská poradna 
vždy první čtvrtek v měsíci od 17-18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.

Mateřská škola Dobrá informuje…

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V době psaní tohoto článku dětem zrov-

na končí vánoční prázdniny a nám všem 
začal první měsíc nového roku, měsíc leden.

Doufejme, že příroda bude v tomto zim-
ním měsíci štědrá na nadílku sněhu, měsíc 
prosinec na sníh tedy štědrý nebyl, ale zase 

byl štědrý na vánoční dárky, které dětem 
určitě udělaly radost.

My se však s nostalgií ohlédneme ještě 
jednou za posledním měsícem loňského 
roku a připomeneme si, co všechno se událo 
v naší školce.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Začátkem měsíce prosince proběhla na 

naší školce Mikulášská nadílka, která se 
konala dopoledne v jednotlivých třídách.

Ty postupně navštívil Mikuláš společně 
s Andělem a Čertem a děti byly překvapené, 
co všechno o nich Mikuláš věděl pomo-
cí kouzelné knihy, kde bylo zaznamenáno 
především to, co se dětem občas moc nepo-
vedlo. Všechny děti však slíbily, že už budou 
hodné, budou jíst vše, co jim paní kuchařky 

přichystají a taky se budou k sobě navzájem 
hezky chovat.

Mikuláš, Anděl i Čert to vše vzali v potaz 
a dětem společně rozdali balíčky plné dobrot 
a ovoce.
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DIVADLO ENENTÝKY S VEVERKOU 
TERKOU A MYŠKOU KLÁRKOU

V prosinci nás také navštívila myška 
Klárka společně s veverkou Terkou, které si 
tentokrát pro děti připravily vánoční pohád-
ku s názvem „O kouzelné vánočce.“

Veverka Terka a myška Klárka se připra-
vovaly společně na Vánoce, což se neobešlo 
bez řady vtipných a komických situací, které 
děti spontánně rozesmávaly.

Děti se rovněž zapojily do děje příběhem 
o narození Ježíška a společným zpíváním 
koled. Pohádka byla také plná splněných 
přání pomocí kouzla Vánoc a také o tom, 
co je v životě důležité…

V měsíci lednu čekají na naše děti ten-
tokrát Zimní muzikohrátky s paní Vlaďkou 
a přihlášené děti stráví jeden týden dopole-
dne na Bílé, kde bude probíhat každoroční 
Lyžařský výcvik.

 Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková

VÁNOČNÍ POSEZENÍ VE TŘÍDÁCH
Stalo se již takovou tradicí, že před Vá-

nocemi se společně sejdeme s našimi rodiči 
v jednotlivých třídách, děti rodičům zazpí-
vají zimní písně i vánoční koledy, přednesou 
vánoční básničky a také třeba zatančí taneč-
ky na vánoční písničky.

Jelikož máme za sebou opravdu pove-
dený Vánoční jarmark a všichni jsme si již 
dost užili vánočního tvoření, pojali jsme ten-
tokrát toto posezení spíše odpočinkově, což 

si všichni plnou měrou zasloužili. Děti si tak 
mohly hrát spolu se svými rodiči s novými 
hračkami, které děti našly pod stromečkem 
a také ochutnávaly vánoční cukroví a jiné 
dobroty, které donesly šikovné maminky, 
případně napekly i samy děti s pomocí paní 
učitelek.

Všude, tedy ve všech třídách vládla pří-
jemná předvánoční atmosféra, kterou si 
rodiče i děti odnesli společně domů.
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Základní škola Dobrá informuje…

První pololetí na naší škole z pohledu 
matematiky a fyziky

V říjnu vyjela skupinka 15 žáků 7. a 
8. ročníku na Tematickou dílnu do Komor-
ní Lhotky. Dílna byla určena jako příprava 
na soutěže pro žáky nadané na matematiku 
a fyziku.  Už při setkání na nádraží dostali 
žáci první úkol – měření rychlosti vlaku, au-
tobusu a pěší chůze do penzionu. Rozděleni 
do skupinek cestou měřili a zapisovali časy 
jízd, ze kterých poté vypočítali průměrné 
rychlosti a sestavovali k nim grafy.  

Během celého pobytu jsme společně 
řešili početní úlohy ze soutěží z minulých 
let i  logické hádanky a hříčky. Žáci tvořili 
modely z papíru, sledovali pohyby a zákoni-
tosti vrtulek a virníků, zkoumali ergonomii 
a smysly lidského těla z pohledu přírodních 
věd. 

Nejvíce vyučující překvapilo, jak se žáci 
zapojili do improvizační soutěže Náboj. Ra-
dili se, pomáhali si s výpočty, vyměňovali si 
úkoly podle náročnosti. Nenechali se odradit 
ani vyšší obtížností úkolů, se kterými se ve 

výuce matematiky ani fyziky nesetkali. 
Dílna ale nebyla jen o výpočtech. Žáci 

se protáhli při hraní míčových her a malým 
rozptýlením byla také večerní procházka 
kvízovým labyrintem za světla baterky. Pro-
tože čas velmi rychle utíkal, využívali jsme 
ho velmi intenzivně. Z dotazníku vyplynulo, 
že přes maximální nasazení až do večerních 
hodin, se dílna žákům líbila a rádi by se 
podobné akce zúčastnili znovu. Spolupráci, 
vědomosti, zkušenosti a hlavně odvahu říct 
své řešení - to vše mohli žáci využít v soutě-
žích Zlatá Cihla nebo Náboj Junior. 

Matematickofyzikální soutěže odstar-
tovaly v prvním týdnu měsíce listopadu. 
Nejprve se konalo školní kolo Astronomic-
ké olympiády, kde žáci v časovém limitu 
řešili úlohy s pomocí literatury a internetu 
a celkem 28 žáků se stalo úspěšnými řešiteli 
a postupují do dalšího kola.
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Vánoční jarmark
Dne 13. 12. proběhl na naší škole vá-

noční jarmark a den otevřených dveří. Ná-
vštěvníci si mohli zakoupit výrobky dětí, 
poslechnout si koledy, zamlsat si v kavárně 
a svátečně se naladit díky vystoupení žáků 

naší školy. Celé odpoledne se neslo v klidné 
předvánoční atmosféře a věříme, že se Vám 
u nás líbilo. Těšíme se na Vás opět příští rok.

Mgr. Eva Javorková

Dne 7. 11. 2019 se naši žáci 5., 7., 8. a  
9. tříd zúčastnili matematické soutěže Zlatá 
cihla 2019 ve Frýdku-Místku. 1. místo v ka-

tegorii HLA získalo družstvo: Svobodová 
Adéla, Kohutová Kateřina ze třídy 9. C, které 
se zúčastnily loňské dílny, a Guziur Ondřej 
ze třídy 9. B. V jednotlivcích se umístila 
Svobodová Adéla na 7. místě a Kohutová 
Kateřina na místě 10. V kategorii Cihlička 
si nejlépe vedl Kubeczka Marek ze třídy 5. C, 
který získal 8. místo.

Dvacátého listopadu družstvo 9. roční-
ku (Svobodová Adéla, Kohutová Kateřina, 
Guziur Ondřej a Prášek Martin) dosáhlo 
v soutěži Náboj Junior ve Frýdlantu nad Os-
travicí krásného umístění. Získali 9. místo 
z 34 družstev. 

Gratulujeme všem žákům a těšíme se na 
další reprezentaci naší školy v soutěžích.  

 Mgr. D. Pohludková
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JAKÁ VÝROČÍ SI LETOS PŘIPOMENEME
1420. (600 let.) Toho roku byla teplá zima, „v měsíci březnu sucho a teplo,

někde i stromy kvetly.“ — O století později bylo ještě tepleji, neboť je ve starých
kronikách zaznamenáno, že v roce

1520 „nebyla žádná zima, nebyl sníh ani mráz. Počasí bylo po celou zimní
dobu jako o sv. Václavu a sucho, až se na cestách prášilo. Obilí se proto urodilo
málo, podzim byl mokrý, takže se nedalo sít.“ (To ale nebylo nic proti příštímu
roku 1521, kdy již „v únoru vymetalo žito, bez a ovsy se zelenaly, rostliny rašily a kvetly fialky; bylo
tak teplo, že meruňky kvetly už v dubnu. Lidé věřili, že se slunce přehřálo na lidstvo zparchantělé“
a je třeba věc napravovat modlitbami. I tenkrát se na ,obchodu s deštěm‘ dalo dobře vydělávat…)

1620. (400 let.) Kromě osudné a nešťastné bitvy na Bílé hoře (8. listopadu) si letos můžeme
připomenout nám bližší hrůzy, které se staly v únoru, když na Těšínsko vtrhly hordy 3—4 tisíc
Poláků s Kozáků — „Lisovčíků“. V vypálili 500 dědin „zle řádili, pálili a loupili“ (divili bychom se,
kdyby Dobrou minuli). Ovšem to nebylo vše: V pátek před sv. Matoušem (18. září) byl v chle-
bovickém lese od lotrů a zbůjníků zamordován Jan Bruntálský z Vrbna, dědičný pán panství
frýdeckého se šesti služebníky a čeledí, když se vracel z Nového Jičína do Frýdku. 

1720. „Kulaté“ výročí bude mít letos panský dvůr, areál Oráče a sýpky a všeho, co k němu
patřilo a jak bylo už několikrát v Doberských listech zmiňováno. Stavba „zámečku“ (Oráč tak trochu
připomíná) byla ukončena po třech letech prací, což bude letos 300 let. Pro Dobrou to mělo
zásadní význam — poddaní už nemuseli docházet robotovat na panská pole do Skalice a Frýdku,
ale mohli si ráno přispat, protože se panské lány táhly přímo v dědině. (Tak tomu bylo do 1848.)

1820. (200 let.) V tomto roce se stalo, že ve středu 19. ledna umrzly v Dobré dvě dcerky,
sestřičky našeho hostinského Karla Medka, Karolina osmiletá a Klára pětiletá. Jak se věc seběhla,
nemáme zpráv, Karel Medek byl hostinským ve staré, už dávno nestojící hospodě, která stála mezi
hlavní silnicí a sokolským hřištěm.

Krátce několik zpráv z roku 1920, k nimž se můžeme během následujících měsíců vracet:
• Počátky kina — v Obecníku již na přelomu let 1919/1920 Pastorovi promítají (němé) filmy;
• 19. února byl utvořen Okresní osvětový sbor pro okres frýdecký, který má za úkol uvědomovat

lidovýchovu obyvatelstva o významu republikového zřízení, o demokracii, o úkolech státu a obce,
veřejných a soukromých spolcích, o právech a povinnostech občanů, o sociálním spolužití;

• 30. března schválilo Národní shromáždění návrh na československou vlajku (platí dodnes);
• 1. dubna projel Dobrou první autobus Frýdek—Morávka (byl v provozu 3 a půl roku);
• 12. června byla sezením správní komise založena místní knihovna s čítárnou (ve staré škole);
• 6. července se konala na skotni památka upálení Jana Husa za účasti pokrokových spolků;
• 10. srpna je slavnostně ukončena válka o Těšínsko, které je rozpůleno a část připadla Polsku;
• 29. srpna byly posvěceny a vytaženy do věže nové kostelní zvony vyrobené ve Vítkovicích;
• v Dobré je zřízena prodejna Budoucnost (později Jednota; dnes prodej obuvi ve Staré dědině);
• pro nedostatek bytů vláda zavedla stavební loterii na podporu stavebního ruchu;
• dlouhotrvající sucho a pak mrazy zapříčinily, že zůstala letos větší rozloha pozemků neoseta. 

Dobrá měla před 100 lety: 287 domovních čísel, z toho 7 neobydlených, rodin bylo 462, obyvatel
2004. Katolické víry 1733, evangelíků 28, českých bratří 17, reformovaných evangelíků 1,
československé církve 1, židů 5, bez vyznání 12, řeckokatolické víry 2. V Dobré bylo toho roku 44
koní, 426 kusů hovězího dobytka, 205 vepřů, 56 koz a 83 úlů včel.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

příspěvky do Doberských listů qxp_Sestava 1  5.1.20  19:25  Stránka 85
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Mikulášský turnaj
V sobotu 7. prosince 2019 se uskutečnil 

již 21. ročník Mikulášského turnaje ama-
térských smíšených družstev ve volejbale 
pod záštitou komise pro sport a volný čas 
při radě obce Dobrá. Tohoto ročníku se zú-
častnilo celkem 8 týmů. Mezi účastníky jsme 
mohli poprvé vidět také týmy z Bašky, Fry-
čovic a Čeladné. I přes silnou konkurenci se 
však podařilo zvítězit týmu z Dobré s  ázvem 
„Dobrá C“, a to ve složení Tomáš Zmija, 
Petr Zmija, Zdeněk Řehák, Adam Bilko, 
Kateřina Rohovská a Iwona Ambrosová. Na 
druhém místě se umístil tým z Fryčovic a tře-
tí pozici obsadil tým z Čeladné. Děkujeme 

nejen všem účastníkům, ale také obci Dobrá, 
vedení Základní školy, paní Golíkové a paní 
Kocurové za vstřícný přístup při organizaci 
turnaje. Nesmíme opomenout také paní 
Mužnou a paní Weissmannovou, které nám 
již tradičně připravily vynikající hovězí gu-
láš. Z pohledu komise pro sport a volný čas 
hodnotíme tuto akci velice pozitivně, neboť 
nadstandardní účast 51 hrajících účastníků, 
podpořila také vynikající atmosféra a kva-
litní sportovní výkony. Těšíme se na Vás 
zase za rok.

Mgr. Ondřej Gryžboň,  
člen komise pro sport a volný čas

Tříkrálový turnaj v sálové kopané
V sobotu 4. 1. 2018 se uskutečnil v Dob-

ré další ročník tradičního Tříkrálového tur-
naje v sálové kopané, který pořádal TJ So-
kol Dobrá ve spolupráci s komisí pro sport 
a volný čas Rady obce Dobrá.

Letošního ročníku se zúčastnilo 
9 týmů. Hrálo se systémem každý s každým 
(2x5 min.). Vítězství z loňského ročníku ob-
hájil Imri Team ve složení: Martin Imričko, 
Michal Imričko, Tomáš Imričko, Přemysl 

Bednárek, David Her-
nik, Tomáš Kendzior 
a Jan Gryžboň. Na dru-
hém místě skončil tým 
s názvem Zicherky, 
který byl příjemným 
překvapením turnaje. 
Třetím místo obsadil 
tým Havana ze soused-
ní Lučiny.

Nejlepším střel-
cem se letos nestal 
jeden hráč, ale hned 
dva. Jmenovitě Kamil 
Tomíček z týmu Ha-
vana a Vojtěch Figura 
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z  týmu Zimbabwe. Oba nastříleli shodně 
10  branek. Všem oceněným týmům byly 
předány poháry a dárkové koše z rukou 
starosty Dobré Jiřího Carbola.

TABULKA TURNAJE:
1. Imri Team 12 bodů
2. Zicherky 11 bodů
3. Havana 11 bodů
4. Mezi kopci 10 bodů
5. MFK Dobrá 9 bodů
6. Vršavec 8 bodů
7. Nošovice 6 bodů
8. Barcelona 3 body
9. Zimbabwe 2 body

Děkujeme všem za účast  
a těšíme se na příští ročník.

Za organizátory Jan Filipčík  
a Jan Gryžboň

Skautské středisko Doberčata
Opět máme před sebou nový rok, který 

letos nese opravdu krásné číslo, a to 2020. 
Touto cestou bych chtěla za celé skautské 
středisko Doberčata popřát všem hodně 

štěstí a poděkovat všem lidem, kteří nás ve 
skautování podporují. Během roku 2019 se 
naše skautské středisko rozrostlo o spous-
tu dalších členů, za které jsme moc rádi. 
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Vánoční besídka 1. oddílu Lepaso 
Dne 17. 12. jsme se sešli v sálu hasi-

čárny. Sešli jsme se v hojném počtu a uží-
vali si té kouzelné předvánoční atmosféry. 
Děti si donesly cukroví a společně si ho vy-
chutnávaly u vystoupení, které si připravily 
na družinových schůzkách. Vystoupení byly 
v podobě scének, zpěvu a tance. Poté jsme 
se oblékli a vydali do parku ke křížku, kde se 
děti podělily o své vánoční přání. Když jsme 
se vrátili zpět do hasičárny tak pod stromeč-
kem na děti čekalo překvapení v podobě 
dárečků. Pak už jsme si společně zazpívali 
koledy u teplého čaje a vydali se domů.  Natalie Ignaczak

Doufáme, že se všem dětem ve skautu líbí, 
a budeme se i nadále snažit o jejich správnou 
skautskou výchovu. V roce 2019 se stalo 
mnoho změn, za které bychom chtěli moc 
poděkovat. V první řadě bychom chtěli po-
děkovat za nové prostory na klubovny, které 
jsme dostali k dispozici v nově zrekonstru-
ované faře. Jelikož počet členů ve středisku 
i nadále roste, nutně jsme potřebovali další 
prostory, abychom se měli v tak velkém 
počtu kde scházet. Velký dík patří také na-
šim sponzorům, kteří nám dávají své dary 
na skautský ples. Poděkování patří také 
Moravskoslezskému kraji, který nám letos 
fi nančně přispěl na letní tábory. Během roku 
jsme rozjeli projekt Dobrý skutek, ve kterém 
se snažíme pomáhat starším lidem v Dobré, 
kteří již mají problém obstarat celou svou 
zahrádku. Moc rádi totiž lidem pomáháme 
a vidíme jejich spokojené a vysmáté tváře. 
To je pro nás ta největší motivace. Děkujeme 
všem lidem, kteří nás podporují jak fi nanč-
ně, tak i svým jednáním a chutí pomáhat. 
Velký dík patří také všem vedoucím, kteří 

se o děti během roku starají, a vytváří jim 
opravdu pestrý program, jak už na druži-
nových schůzkách, tak během víkendových 
akcí. Není totiž jednoduché si v dnešní době 
najít čas a dělat programy pro děti nezištně, 
když okolo sebe všichni vidíme naše vrstev-
níky, kteří mají během víkendu brigády, na 
kterých si vydělají spoustu peněz. Avšak 
nadšení a spokojenost dětí je pro nás více 
než peněžní odměna, a proto do přípravy 
programů dáváme co nejvíce našeho času 
a energie. V neposlední řadě patří také dík 
všem rodičům dětí, kteří nám své ratolesti 
svěřují a vkládají v nás velkou důvěru. Víme, 
že občas se najdou menší chyby, ale vždy se 
všechno snažíme napravit, a pro spokoje-
nost udělat co nejvíce. V závěru bych ještě 
jednou chtěla všem popřát šťastný vstup 
do toho nového roku 2020 a doufám, že 
naše skautské středisko Doberčata pošlape 
i nadále tak dobře.

Šťastný nový rok přejí všichni členové 
skautského střediska Doberčata!
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Turnaj ve šprtci v Dobré 7. 12. 2019

Turnaj ovládli hráči B.H.C. Dobrá  
a ve dvou kategoriích brali medaile.

Tento turnaj nepatřil pod hla-
vičku Unie hráčů stolního hokeje. 
Turnaj patřil pouze moravským 
klubům. Sjelo se zde 52 hráčů 
a  hráček z celkem šesti morav-
ských měst. Nechyběli domácí hrá-
či z BHC Dobrá, dále pak přicestovali hráči 
z Ostravy, Havířova, Vsetína, Frýdlantu nad 
Ostravicí a Frenštátu pod Radhoštěm. Tur-
naj se nesl ve velmi přátelském a mikuláš-
ském duchu. Zkušenost našich borců byla 
znát. Jen v kategorii mužů, jsme obsadili 
všechna tři medailová místa. Celkovým ví-
tězem se stal doberský LIBOR HOUDA, 
který ze šesti zápasů měl jedinou remízu 
v posledním kole, a to mu stačilo na to, aby 
tento turnaj suverénně vyhrál. Na druhém 
místě skončil JIRKA DOHNAL a třetí příčku 
v kategorii mužů obsadil DALIBOR HÁJEK. 
V kategorii žen neměla žádnou konkurenci 
naše KAMILA ŽVAKOVÁ a s přehledem si 
dokráčela pro zlato. Do první desítky se ješ-
tě dokázal probojovat JOSEF SVOBODA. 

Po dlouhé době se v našem dresu 
představili jak LIBOR MLČÁK tak 
i MARTIN SEKANINA, PAVEL 
GONGOL a RADEK GONGOL. 
Všem těmto hráčům moc děkuji za 
reprezentaci v našem klubu. A také 

děkujeme paní Aleně Legutové za skvělé 
ceny do turnaje.

Tento turnaj byl předchůdce nové sou-
těže, která se od roku 2020 začne hrát pod 
názvem Beskydská tour. Mohou se zúčastnit 
jak registrovaní, tak i úplní začátečníci této 
skvělé hry s názvem Šprtec. První turnaj 
pod názvem BESKYDSKÁ TOUR 2020 se 
odehraje 18. ledna 2020 na půdě Frenštátu 
pod Radhoštěm.

VÝSLEDKY TURNAJE:

Kategorie Muži:
1. LIBOR HOUDA 
 (BHC DOBRÁ)
2. JIŘÍ DOHNAL 
 (BHC DOBRÁ)
3. DALIBOR HÁJEK
 (BHC DOBRÁ)

Kategorie Ženy:
1. KAMILA ŽVAKOVÁ
 (BHC DOBRÁ)
2. MONIKA VUDARČÍKOVÁ
 (WUDU)

3. KATEŘINA KRUPIČKOVÁ
 (VSETÍN JOKERS)
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Kategorie Žáci:
1. TOMÁŠ PÍREK
 (VSETÍN JOKERS)
2. TOMÁŠ OLLER
 (VSETÍN JOKERS)
3. MARTIN JULÍNEK
 (VSETÍN JOKERS)

Josef Svoboda
 (BHC Dobrá)
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
 
kancelář ředitele krajského ředitelství 
oddělení prevence 

  

 
 

 
Ul. Špálova 820/3 
702 00 Ostrava 

 
Tel.: +420 974 722 232 
Email: krpt.prevence@pcr.cz 

 

Ostrava 13. prosince 2019 

„Zpomal, prosím“  
Ms kraj – vyhodnocení výtvarné a literární soutěže   

 
…řidič osobního vozidla, při projíždění pravotočivé zatáčky, nepřizpůsobil rychlost jízdy 

povětrnostním podmínkám a na mokré vozovce dostal s vozidlem smyk. Následně přejel do 

protisměru jízdy, kde levou stranou vozidla narazil do dalšího osobního vozidla, přičemž střetem 

došlo k odhození obou vozidel mimo komunikaci… 

Za období prvních jedenácti měsíců evidují policisté v Moravskoslezském kraji více než devět tisíc 

nehod. Téměř v devíti stech byla hlavní příčinou nepřiměřená rychlost.  

Do celostátní výtvarné a literární soutěže s názvem „ZPOMAL, PROSÍM“, kterou vyhlásil Tým 

silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky, se mohly zapojit všechny školky či 

školy nejen v našem kraji.  

A právě letošní téma soutěže předznamenalo výběr místa slavnostního předání ocenění vítězům. 

Dnes dopoledne proběhlo v budově dálničního oddělení Ostrava slavnostní vyhlášení vítězů 

krajského kola, jemuž předcházel v minulém týdnu výběr oněch 12 nejlepších (3 v každé ze 4 

kategorií). Úkol to byl opravdu nelehký, neboť výkresů i literárních děl byly desítky. Ceny dětem 

předali zástupce moravskoslezské dopravní policie kpt. Mgr. René Klímek, Zdravotní pojišťovny 

MV Ing. Eva Nádvorníková a krajský koordinátor BESIPu Bc. Pavel Blahut. Oceněné děti i jejich 

rodiče si rovněž mohli prohlédnout pracoviště, techniku či služební vozidla „dálničních“ policistů. 

Byť je dnes pátek třináctého, pro desítku dětí a jejich rodiče bylo dnešní slavnostní dopoledne díky 

policistům dálničního oddělení Ostrava v čele s vedoucí npor. Mgr. Gizelou Chládkovou velmi 

pozitivním zážitkem.  

Díla dětí, která se umístila na 1. – 3. místě v každé z kategorií, postupují do republikového finále. 

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem dětem za účast v soutěži. 

 
por. Mgr. Lukáš Kendzior 

              komisař 
 

„Zpomal, prosím“ 
Ms kraj – vyhodnocení výtvarné a literární soutěže 

…řidič osobního vozidla, při projíždění 
pravotočivé zatáčky, nepřizpůsobil rychlost 
jízdy povětrnostním podmínkám a na mokré 
vozovce dostal s vozidlem smyk. Následně 
přejel do protisměru jízdy, kde levou stranou 
vozidla narazil do dalšího osobního vozidla, 
přičemž střetem došlo k odhození obou vo-
zidel mimo komunikaci…

Za období prvních jedenácti měsíců evi-
dují policisté v Moravskoslezském kraji více 

než devět tisíc nehod. Téměř v devíti stech 
byla hlavní příčinou nepřiměřená rychlost. 

Do celostátní výtvarné a literární soutěže 
s názvem „ZPOMAL, PROSÍM“, kterou vy-
hlásil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci 
s Policií České republiky, se mohly zapojit 
všechny školky či školy nejen v našem kraji. 

A právě letošní téma soutěže předzna-
menalo výběr místa slavnostního předání 
ocenění vítězům. Dnes dopoledne proběh-
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lo v budově dálničního oddělení Ostrava 
slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola, 
jemuž předcházel v minulém týdnu výběr 
oněch 12 nejlepších (3 v každé ze 4 kate-
gorií). Úkol to byl opravdu nelehký, neboť 
výkresů i literárních děl byly desítky. Ceny 
dětem předali zástupce moravskoslezské do-
pravní policie kpt. Mgr. René Klímek, Zdra-
votní pojišťovny MV Ing. Eva Nádvorníková 
a krajský koordinátor BESIPu Bc.  Pavel 
Blahut. Oceněné děti i jejich rodiče si rovněž 
mohli prohlédnout pracoviště, techniku či 
služební vozidla „dálničních“ policistů. Byť 

je dnes pátek třináctého, pro desítku dětí 
a jejich rodiče bylo dnešní slavnostní dopo-
ledne díky policistům dálničního oddělení 
Ostrava v čele s vedoucí npor. Mgr. Gizelou 
Chládkovou velmi pozitivním zážitkem. 

Díla dětí, která se umístila na 1. – 3. mís-
tě v každé z kategorií, postupují do republi-
kového finále. Blahopřejeme vítězům a dě-
kujeme všem dětem za účast v soutěži.

por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař
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Zbytky hodování nepatří do kanalizace! 
Kanalizace není odpadkový 

koš. Do čistíren odpadních vod 
SmVaK Ostrava kanalizační sítí 
přitéká dlouhodobě velké množství 
látek a předmětů, které do odpadu rozhodně 
nepatří. Způsobují problémy na strojích a za-
řízeních, zvyšují náklady a zatěžují životní 
prostředí. Advent, dny vánočního hodování 
a novoroční oslavy jsou v tomto ohledu jedním 
z nejrizikovějších obdobíšek a tímto jim ještě 
jednou gratulujeme ke splnění slibu.

Ostrava, 11. 12. 2019 – Konec roku je 
pravidelně obdobím, kdy do čistíren od-
padních vod v celé zemi přitéká zvýšené 
množství látek a předmětů, které do ka-
nalizační sítě v žádném případě nepatří. 
SmVaK Ostrava vyzývají při adventních, 
vánočních, silvestrovských a novoroč-
ních oslavách k odpovědnému chování. 
To zamezí tomu, aby bylo poškozováno 
potrubí a další zařízení v kanalizační síti, 
zatěžováno životní prostředí a vznikaly 
technické problémy při odvádění a čiště-
ní odpadních vod. Množství nepatřičných 
látek přitékajících kanalizací do čistíren 
se dlouhodobě nesnižuje. 

V třídění plastů, skla nebo papíru patří 
Česká republika k evropským premiantům, 
lidé by se měli zamyslet také nad tím, že od-
pad v  kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo 
toaleta nejsou odpadkovým košem. To, co je 
možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně 
určuje kanalizační řád. Házet do odpadu ja-
kékoliv jiné látky a předměty povolené není.

„Velké problémy v odpadní vodě 
způsobují oleje a tuky, které do ní 
velká část lidí běžně vylévá. Při 
smažení vánočních kaprů a říz-

ků to platí o to víc a důsledky jsou o to horší. 
Tukové částice se při ochlazení shlukují, srá-
žejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí 
vzniká odolný materiál, který je může zne-
průchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních 
stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. 
Tuk se nalepuje na stěny potrubí stok, na-
stává chemická reakce a vzniklé sloučeniny 
urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do 
sběrných dvorů, kde je města a obce přijíma-
jí. Některá města v našem regionu jsou navíc 
v tomto ohledu velmi odpovědná a pomáhají 
problém řešit instalací kontejnerů pro použité 
jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány 
a využívány,“ říká ředitel kanalizací SmVaK 
Ostrava Jan Tlolka.

Komplikace způsobují také zátky od lah-
ví a jiné předměty, které na sebe v potrubí na-
balují další odpady. Do kanalizace v žádném 
případě nepatří hygienické potřeby, jako 
jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo 
textilie, které se používají při úklidu. Toale-
tu by si také lidé neměli plést s odpadkovým 
košem pro zbytky potravin a jídla. „Slouží 
jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí 
a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou 
nekontrolovatelně množit. My pak musíme na 
jaře během plošných deratizací a  na podzim 
při ohniskových deratizacích jejich počet eli-
minovat na únosnou mez,“ vysvětluje Tlolka.
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Kanalizace rovněž neslouží k likvida-
ci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel 
nebo zbytků barev. Když se dostanou do 
odpadní vody, mohou narušit fungování 
čistírny odpadních vod, způsobit ekologic-
kou havárii a  částečně projít čistírenským 
procesem dále do vodních toků.

„Z našeho pohledu jde o zásadní pro-
blém. Negativní jsou dopady na životní pro-
středí, ale také na samotný provoz zařízení, 
která lidskou nezodpovědností trpí. Látky 
a předměty, které do odpadní vody nepatří, 
způsobují technické problémy a proces odka-
nalizování a čištění odpadních vod prodražu-
jí. To má ve svém důsledku dopad na peněžen-
ku každého z nás v částce, kterou platíme za 
odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační 
síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv 
odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství. 

To, že tomuto problému přikládáme velký 
význam, dokládá mimo jiné to, že nová ver-
ze našeho vzdělávacího programu pro školy 
o významu vody pro člověka a životní prostře-
dí s  názvem Planeta Oxidan se koncentruje 
na problematiku odpadních vod a nakládání 
s odpady. Tímto způsobem působíme na uva-
žování dětí v nejvyšších třídách základních 
škol a v prvních ročnících víceletých gymná-
zií. Děti můžou být v tomto ohledu příkladem 
svým rodičům, kteří této problematice napří-
klad nevěnují dostatečnou pozornost,“ vyzý-
vá k odpovědnosti generální ředitel SmVaK 
Ostrava Anatol Pšenička. 

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, 

tyčinky do uší…);
- Chemikálie a další nebezpečné látky (bar-

vy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí pro-
středky atd.);

- Léky (patří zpět do lékárny) 

Kam s odpadem?

- Chemikálie, barvy, ředidla – sběrný dvůr
- Léky – lékárna
- Kuchyňské oleje – sběrný dvůr, speciální 

kontejner (odnést přelitý do plastové lahve)
- Zbytky potravin – směsný odpad (odpad-

kový koš), kompost, kontejner na biolo-
gický odpad

- Hygienické potřeby – směsný odpad (od-
padkový koš)

- Motorové oleje – sběrný dvůr, některé 
benzínové pumpy

- Baterie, žárovky  –  sběrný dvůr, někte-
ré obchody s elektronikou a domácími 
potřebami

- Plastové lahve – kontejner na tříděný od-
pad, sběrný dvůr

- Papír – kontejner na tříděný odpad, sběr-
ný dvůr

- Sklo – kontejner na tříděný odpad, sběrný 
dvůr
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Mrazy jsou tady! Zabezpečme vodoměry 
před poškozením! 

Výměna poničeného vodoměru se od-
běratelům prodraží. Buďme odpovědní 
hned od prvních dnů, kdy dorazily mrazy!

Ostrava 5. 12. 2019 – Na konci podzi-
mu, na začátku zimy a v jejím průběhu 
je kromě pečlivého zazimování zahrady 
a domu nutné se zaměřit také na to, jak 
zajistit před mrazem domovní vodoměr, 
aby nedošlo k jeho poškození. Tím, že 
tyto záležitosti nepodceníme, se vyhneme 
nepříjemným situacím, které mohou mít 
kromě našeho pohodlí nepříjemný dopad 
také na naši peněženku.

Co je nutné s ohledem na zabezpečení 
vodoměrů podniknout, do značné míry zá-
visí na tom, kde je dané zařízení umístěno. 
„Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní 
šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé 
uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrné-
mu prochlazování jejího vnitřního prosto-
ru. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí 
v  hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba 
zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je 
možné například polystyren nebo minerální 
izolační vatu – ne ale skelnou,“ vysvětluje 
vedoucí oddělení vodovodů společnosti 
SmVaK Ostrava Roman Bouda. 

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř 
domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovi-
tosti, je žádoucí zabránit vystavení vnitřní 
instalace a  vodoměru účinkům mrazu na-
příklad vnější tepelnou izolací. Je nezbyt-

né prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch 
pronikat k vodoměru například sklepním 
oknem. Teplota v daném prostoru se musí 
dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. 
Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné obalit 
izolačním materiálem. „Právě chaty a cha-
lupy, které nejsou v průběhu zimy obývané, 
jsou velmi často místem, kde dojde k nepří-
jemným situacím. Vodoměr zamrzne, dojde 
k jeho poničení, ale důsledky v podobě vyto-
peného prostoru se projeví až poté, kdy mráz 
povolí,“ říká Bouda.

„K poškození vodoměru může dojít také 
v  případě, když se někdo snaží zamrzlou 
vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmra-
zovat vysokou teplotou – například horko-
vzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. 
Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, 
že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho 
vyměnit. Poškození plastových částí vodomě-
ru vysokou teplotou je zjistitelné po jeho de-
montáži,“ popisuje Bouda.

Všechny vyjmenované případy poško-
zení vodoměru mají negativní finanční 
dopad na zákazníka, od něhož SmVaK 
Ostrava následně vyžadují náhradu škody 
spočívající ve výměně poškozeného zaříze-
ní. Odběratelé totiž odpovídají za jeho za-
bezpečení. Škodná částka se pak odvíjí od 
aktuální prodejní ceny daného typu vodo-
měru a času potřebného pro jeho montáž. 
Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun.
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NABÍDKA •  INZERCE •  NABÍDKA •  INZERCE

 

HLEDÁM  PROSTORY 

za účelem výuky KLAVÍRU a ZPĚVU. 

BcA. Jana Svěrkošová 

kontakt: kopijana@gmail.com 

tel.: 736159373 

 

 

Před zamrznutím je nutné chránit také 
vodovodní přípojku. Základním faktorem je 
to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná 
hloubka, kdy se doporučuje jako minimál-
ní krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných 
plochách až 150 centimetrů. Kritickým 
místem jsou zde místa venkovních uzaví-
racích armatur, místa se sníženým krytím 
(například přechody vodních toků) nebo 
souběhy s potrubím dešťových kanalizací.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

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



- 24 -

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

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník
733 745 008 Pavel Peterek 

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Svěrkoš Martin

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 3. 2. 2020 do 12.00 hodin.



Turnaj v JUDU

Turnaj ve šprtci



Turnaj v sálové kopané


