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Zpravodaj

Dvěma snímky
se vracíme k udá-
lostem, které pro-
běhly před uzávěr-
kou tohoto čísla.
Nahoře divadelní
představení Hosti-
nec Na mýtince
ochotnického
souboru Motyka
z Bruzovic
13. února (článek
na straně 13), dole
záběr z vítání
občánků
22. ledna 2011.
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Výstavba splaškové kanalizace pokračuje realizací níže uvedených stok:
1. Čelo 1: AC22 po šachtici č. 330
2. Čelo 2: AJ po šachtici 479
3. Čelo 3: AL po šachtici 544 následně AL1 do konce.
Dodavatelská firma se omlouvá všem občanům dotčeným výstavbou. Někdy není

technicky možné řešit dopravní situaci jinak než zavedením objízdné trasy — po-
kud taková situace nastane, děje se tak jen na dobu nezbytně nutnou. Děkujeme
vám za pochopení.

Mohlo by vás zajímat… 
…na základě zvýšené poptávky občanů po kominických službách podařilo se

nám kontaktovat kominíka z Raškovic — pan Kubala nabízí své služby a občané
Dobré se s ním mohou domluvit na termínu návštěvy na telefonním čísle 603 955
091, vždy po 18.hodině nebo i o víkendech. Snad Vám tato možnost zajistí nejen
kvalitní služby, ale také solidní cenu.

…10.března na mnohých místech naší vlasti zavlají tibetské vlajky. Právě
v tento den totiž uplyne 52 let od protičínského povstání, při kterém zemřelo na
80 000 Tibeťanů.

Čína okupovala nezávislý Tibet od počátku 50. let. Po potlačení povstání ve
Lhase v roce 1959 odešel duchovní vůdce Tibeťanů dalajlama do indického exilu,
kde žije dodnes. Za půlstoletí čínské nadvlády zanikly v Tibetu tisíce klášterů,
mnozí Tibeťané byli vysídlováni a jejich kultura potlačována

Také na stožáru před Obecním úřadem Dobrá bude tibetská vlajka slavnostně
vyvěšena — v předvečer onoho památného dne — tedy 9. března 2011 v 17 hodin.
Máte-li zájem připojit se k tomuto aktu a dát najevo svůj osobní nesouhlas se
současnou politikou Čínské lidové republiky ve vztahu k Tibetu a jeho obyvate-
lům — jste srdečně zváni, rádi vás uvidíme.

…ne nadarmo se snaží vedení jednotlivých obcí „nutit“ své občany ke třídění
komunálního odpadu. Vězte — každý vámi separovaný odpad, který skončí ve
správné nádobě se počítá ! SpolečnostEkokom — s níž velká většina obci — obec
Dobrou nevyjímaje — spolupracuje — vždy jednou za tři měsíce posílá „ušet-
řené“ prostředky na účet. V našem případě se částky ročně pohybují v řádech ně-
kolika set tisíců korun. Děkujeme všem za zodpovědný přístup. V blízké budouc-
nosti by se měly objevit i další nádoby určené k separaci zářivek, baterií apod.,
navíc uvažujeme také o pronájmu (bezplatném) velkokapacitního kontejneru na
sběr bílé techniky, televizorů, rádií…

Náv‰tûva ze spfiátelené slovenské obce Ochodnica
Ve dnech 25.—27. února tohoto roku očekáváme návštěvu ze slovenské obce

Ochodnica. Tato akce je návazným pokračováním úzké spolupráce obou našich
obcí. Tentokrát jsme v roli hostitelů my a od pátečního podvečera do nedělního od-
poledne se budeme (a rádi) starat o naše slovenské přátele. 

Hned po příjezdu se uskuteční společné pracovní jednání obou zastupitelstev. Ta
budou posílena o další významné osoby z oblasti školství, sportu, kultury i dalších
spolkových aktivit. V nejbližších dnech slovenská strana ukončí nominaci 25 svých
občanů proto, abychom jim mohli zajistit adekvátní protějšky. Jen tímto způsobem
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se mohou kvalitní formou vyměnit informace, případně prodiskutovat možnosti
další spolupráce.

V sobotu se odehraje nejprve část sportovní — pod vedením členů sportovní ko-
mise a dalších aktivních turistů se slovenští partneři vydají na túru na Prašivou.
Tahle pohodová trasa byla zvolena s ohledem na společnou účast na večerním
obecním plese. 

V neděli dopoledne bude celá akce oběma stranami zhodnocena, učiněny závěry
a po obědě se s hosty rozloučíme … ale ne na dlouhou dobu … hned v březnu se
role obrátí a téměř čtyřicítkanašich občanů se stane hostem právě v Ochodnici
v rámci tradičních „Fašiangových hodů“ — a o tom, jak to tam probíhalo, o tom až
příště. Mgr. Milan Stypka

Nový muž „číslo 1“ Hyundaie se představil na Obecním úřadě v Dobré
Ve středu 2. února 2011 se přijel představit na náš úřad nový prezident a generální

ředitel společnosti HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH s. r. o. pan
Ho–Don Kang. Jednalo se o přátelskou návštěvu ryze pracovního charakteru. Hovo-
řilo se o záměrech společnosti v blízké budoucnosti, o navýšení produkce automo-
bilů a s tím spojené vyšší zaměstnanosti v našem mikroregionu. Velkým příslibem
se zdá být zamýšlená změna způsobu podpory okolních obcí, od široce otevřené
podpory k zúžení počtu obcí, které by mohly žádat o finance z nadačního fondu
této korejské společnosti.

Na snímku zleva: nový prezident Hyundaie,pan Ho—Don Kang a starosta obce Ing.Jiří Carbol.

OMLUVA
Všem občanům, kteří se zúčastnili soutěže o nový název Zpravodaje, upřímně dě-

kujeme a zároveň se omlouváme. Z velkého množství vašich (místy velmi povede-
ných) nápadů nejsme schopni jednoznačně vybrat ten NEJ… vítězové budou zve-
řejněni v příštím vydání Zpravodaje, stejně jako vítězný název. Děkujeme za po-
chopení. Vedení obce
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Vážení spoluobčané,

v březnu 2011 proběhne nejrozsáhlejší statistické zjišťování — sčítání lidu, domů
a bytů. Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění
jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Pro provedení terénních prací při sčítání
je smluvním partnerem Česká pošta, s.p. Toto zjišťování přináší velké množství cen-
ných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. To se dotkne všech oby-
vatel naší země, tedy i vás, občanů obce Dobrá.

Sčítací komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty. Právnickým
osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednic-
tvím datových schránek. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formu-
láře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. 

Veškeré informace naleznete na internetových stránkách www.scitani.cz +
www.czso.cz.

Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011 Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku

800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý
den od 8.00 do 22.00.

Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační
letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s ná-
vrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domác-
nost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011 Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet for-
muláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů
dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DO-
MOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.

25./26. března 2011Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčí-
tání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento
rozhodný okamžik.

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo
hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto
radostnou novinu do sčítání uvést.

26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formu-
láře. Existují tři základní cesty:

— Internet
— Předání sčítacímu komisaři
— Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

14. dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře —
ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčíta-
címu komisaři.

20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále
bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu
274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat infor-
mační email info@scitani.cz.
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Sčítání lidu krok za krokem

1. Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde

každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu.
Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních oso-
bách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře při-
nese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře
a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední
desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo
o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schrá-
nek od 26. února do 6. března 2011.

2. Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem

sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti spo-
lečně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s vel-
kým žlutým logem České pošty.

3. Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a pře-

dají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků,
kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).

Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
— Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
— Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
— Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. For-

muláře vám komisaři předají osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formu-

láři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předá-
vat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.

Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vypl-
něné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:

1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi

hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost,

předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto pří-
padě domácnost neplatí)

Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc
a pomůže.

Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích
(angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština
a polština).

2a) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu
doma?

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do
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schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uve-
deno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám
ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02
a domluvit si jiný čas návštěvy.

Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení
o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete for-
muláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným mís-
tem jedna z větších pošt ve vašem regionu.

3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhod-

ným okamžikem sčítání.
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento

rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v roz-

hodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před
půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.

Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.

4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte

je komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je
nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.

a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od roz-

hodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře
on-line.

Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formu-
láře, které vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo
dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombi-
nuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš for-
mulář a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání
obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku do-
ručeny.

Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat
verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách,
kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acro-
batu.

b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů,

přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám
pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.

Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost
být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce
Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se ko-
misař pro formuláře zastaví v termínu novém.

Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02,
kde je možné navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.



Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu
A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vy-
plněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat
v obálce.

5. Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů

a bytů 2011 (v provozu denně 8 — 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e–mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale

také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu
sám formuláře vyplnit.

V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného,
staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.

Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

UPOZORNĚNÍ občanům
Frýdecká skládka, a.s., upozorňuje občany, aby své nádoby na odpad měli při-

praveny ke svozu již v 6 hodin ráno.

Místní poplatky
Poplatek ze psů — sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého dalšího psa se

sazba zvyšuje o 50% sazby.
Poplatek se psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Číslo účtu: 168 197 5309/0800
VS: 1341 + čp.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2011

Poplatek za odpady — sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč
Poplatek za odpady — Děti do 15 let včetně — ve výši 50 % sazby
Poplatek za odpady — Občané od 80 let věku včetně — ve výši 50 % sazby

Číslo účtu: 168 197 5309/0800
VS: 1337 + čp.
Poplatek je splatný do 31. 8. 2011

V minulých dnech se potuloval ve večerních hodinách v ulici u rest. Sýpka a řa-
dových domů menší chlupatý kříženec, zanedbaný a agresivní.

Občané, kteří byli napadeni, byli informováni o postupu v této situaci, tak, aby byl
pes zajištěn a odchycen. Následné výdaje výjezdu Policie ČR nebo náklady na od-
chyt psa a veterinární služby budou účtovány majiteli psa, který je dle Obecně zá-
vazné vyhlášky obce Dobrá č.2/2006, Čl. 4, povinen si svého psa řádně zajistit. Za
nedodržení této povinnosti může obec udělit k nákladům za odchyt psa i sankci.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční ve středu:
2. 2. 2011, 2. 3. 2011 vždy od 16.00—18.00 hodin v budově Obecního úřadu

Dobrá, 1. poschodí, zasedací místnost č. 18.

7
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Výsledek tříkrálové sbírky 2011
Koordinátor Tříkrálové sbírky 2011, Jiří Cachnín z Charity F—M, informoval o vý-

těžku z této akce, kdy se vybrala v obci Dobrá celková částka 113 055 Kč.
Výsledek sbírky je lepší než v loňském roce a hodnotí ji pozitivně. Také děkuje

všem, kteří se podíleli na celém průběhu akce a také všem, kteří přispěli finanční
částkou na potřebné. www.fm.charita.cz 

…Základní ‰kola Dobrá informuje

Pohádkový zápis dětí do 1. tříd
Ve středu 26. ledna 2011 Základní škola v Dobré vítala budoucí „prvňáčky“přímo

pohádkově. 
Hned při vstupu do školy dostaly děti „večerníčkovou čepici“, aby se mohly podí-

vat na pohádkové postavy z Večerníčku, které představovali žáci 5. A třídy.
První stanoviště měly na starosti víly Amálky — Johanka Kaňoková a Katka Te-

sarčíková, na druhém stanovišti přivítal děti Rákosníček — Klárka Černá, třetí sta-
noviště obýval Maxipes Fík — Honza Romanidis a Verunka Velčovská a Ája — Petra
Pavlásková a na čtvrtém stanovišti měli velký úspěch Pat a Mat — Petr Horák a Jeňa
Pohludka.

Žáci 5. A si vedli velice dobře. Zjistili, že není tak jednoduché klást dětem otázky,
aby na ně děti odpovídaly, a zjišťovat jejich vědomosti a dovednosti.

Pak už si děti odváděly paní učitelky z 1. stupně do svých tříd.....
V září se těšíme na žáky 1. tříd, kteří určitě naplní v tomto ročníku dvě třídy. 
Fotografie ze Zápisu dětí do 1. tříd naleznete na webových stránkách školy.

Mgr. Eva Brudíková

Občane…
nepíšeme milý občane, protože jsme právem rozhořčeni.
Píší ti žáci zdejší základní školy.
Po celou dobu školní docházky se snažíme pečovat o vzhled svých tříd, prostor

školy a pochopitelně se staráme i o okolí školy, do kterého patří i naše školní za-
hrada. Máme jen jeden cíl, abychom se ve škole cítili dobře, aby i občané z obce
Dobrá a vůbec všichni, kteří školu navštíví, viděli, že o ni pečujeme. Naši učitelé nás
vedou k ekologickému chování, po létech usilovné práce jsme získali titul EKO-
ŠKOLA. Zapojujeme se do různých projektů a grantů s cílem získat finanční pro-
středky pro zlepšení vzhledu školy a jejího okolí.

Z jednoho takového projektu jsme získali prostředky na zakoupení zeleně do
školní zahrady. Vyučující sehnali sazenice keřů a stromků, společně jsme je zasadili
a pečovali o ně.

Po návratu z vánočních prázdnin jsme zjistili, že po nejkrásnějším smrčku zůstal
jen zasněžený pařez. Náš stromek vyzdobil někomu obývací pokoj. Byl okrasou pár
dnů, přitom mohl dělat radost léta všem, kteří by kolem něj chodili. 

Co si máme myslet o takovém člověku? Od vyučujících víme, že na dotace zís-
kané z projektů, chodí kontroly. Nezbývá tedy, než zakoupit z prostředků školy další
stromek, opět jej zasadit, pečovat o něj a doufat, že ho nepostihne stejný osud.

Myslíme si, že se můžeš, neznámý občane, stydět. Jak by se ti líbilo, kdyby vandal
navštívil tvoji zahradu? Žáci Základní školy v Dobré
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Recitační přehlídka 
Ve středu 2. února 2011 se ve společenském sále ZŠ v Dobré sešli žáci a žákyně od

1. do 9. ročníku, kteří postoupili do školního kola recitační přehlídky.
Většina recitátorů se snažila o pěkný a působivý přednes básní. Zazněly i úryvky

z prózy a žáci dokázali, že mají perfektní paměť. Také prvňáčci si vyzkoušeli, jaké to
je stát na prknech před spoustou posluchačů v hledišti. 

Velice pěknou atmosféru navodily žákyně 6. B třídy Nikola Balogová a Dominika
Opělová svým působivým tanečním vystoupením a Ondřej Pastrňák, žák 8. A třídy
hrou na akordeon i na kytaru.

Porota, kterou tvořily paní učitelka Mgr. Alexandra Blažková, Mgr. Eva Brudíková
a paní ředitelka Mgr. Eva Nováková, měla rozhodování velice těžké. Musela vybrat
z každé kategorie 3 postupující do obvodního kola, které se koná 23. února 2011
v naší škole.

Do obvodního kola postupují tito žáci:
Žáci 2. a 3. tříd:

I. kategorie: Daniel Klika, 2. B, Lenka Žurková, 3. A, František Miroslav Škola, 3. B
Žáci 4. a 5. tříd:

II. kategorie: Matěj Flössner, 4. A, Sabina Dobrovská, 4. B, Renata Karásková, 5. A
Žáci 6. a 7. tříd:

III. kategorie: Hana Vlčková, 6. B, Veronika Zářická, 7. A, Markéta Sobková, 7. B
Žáci 8. a 9. tříd:

IV. kategorie: Ondřej Pastrňák, 8. A, Simona Pěchníková, 8. C

Škoda, že letošní „deváťáci“ neobstáli a k recitační přehlídce zaujali velice laxní
přístup.

Škoda, že vyučující 9. ročníku těmto recitátorům a výběru jejich básní nevěnovali
dostatečnou pozornost. 

Všem recitátorům 1.—8. ročníku děkujeme za zodpovědný přístup a postupují-
cím přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.

Poděkování patří také vyučujícím českého jazyka za přípravu žáků, Mgr. Jaroslavě
Matyskiewiczové za zhotovení diplomů a pochvalných listů a Klubu rodičů při ZŠ
Dobrá za poskytnutí financí na věcné a sladké odměny.

Fotografie naleznete na webových stránkách školy.
Mgr. Eva Brudíková, organizátorka recitační přehlídky 

ZŠ Dobrá je zapojena do projektu EU peníze školám
Za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách v České re-

publice vznikla v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost nová oblast podpory 1.4 — Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách. Tento projekt je znám také pod názvem EU peníze školám.

Cílem projektu je zlepšit podmínky na základních školách, a tak zkvalitnit zá-
kladní vzdělávání. Podpořenými cílovými skupinami jsou žáci a pedagogičtí pra-
covníci základních škol. Výše dotace se odvíjí od velikosti školy a počtu žáků.
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Mezi prvními žadateli byla také naše Základní škola v Dobré. Po vypracování pro-
jektového záměru, který vycházel ze Školního vzdělávacího programu Dobrá škola
— dobrý start, byla sestavena projektová žádost. Z připravených šablon klíčových
aktivit si škola vybrala ty, které nám pro realizaci v podmínkách školy nejvíce vyho-
vují. Ze sedmi témat, na která se šablony soustředí, jsme vybrali rozvoj matema-
tické, čtenářské a informační gramotnosti, inovaci a zkvalitnění výuky prostřednic-
tvím ICT a cizí jazyky. Zlepšení výuky v těchto oblastech chceme dosáhnout pro-
střednictvím metodického vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorbou a ná-
sledným používáním nových učebních materiálů a individualizací výuky.

Doba trvání realizace projektu je pevně nastavena na 30 měsíců. Po předložení
projektové žádosti na MŠMT proběhlo zhodnocení formálních náležitostí dle vy-
psaných kritérií a došlo ke schválení našeho projektu. MŠMT vydalo Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na projekt Dobrá škola — dobrý start ve výši 2 063 894 Kč. Ter-
mín zahájení projektu je stanoven na 1. 2. 2011, jeho ukončení bude 31. 7. 2013.

Mgr. Eva Nováková, ředitelka ZŠ Dobrá 

Mateřská škola Dobrá 710, příspěvková organizace Dobrá
vyhlašuje pro školní rok 2011—2012

ZÁPIS DĚTÍ, který se uskuteční v úterý 29. března 2011 od 10 do 15 hodin
v budově Mateřské školy Dobrá.

Ples dopadl na výbornou 
5. 2. 2011 se konal v kulturním sále v ZŠ Dobrá 12 ročník judo bálu. Vedení oddílu

bylo zaskočeno nezájmem rodičů našich členů o tuto tradiční akci, která se koná
především pro ně. Pouze 30 vstupenek si zakoupili rodiče našich členů, pro sebe
a své známé. Naštěstí nás podpořili naši přátelé, bývalí členové, či jejich rodiče a za-
plnili sál do posledního místa. Perfektní muzika, bohatá tombola, výborné jídlo, do-
brý program a skvělí hosté zajistili spokojenost všech přítomných. Potvrdilo se to
tím, že v ranních hodinách, při svítání byl taneční parket ještě plně obsazen. Děku-
jeme sponzorům tomboly, všem zúčastněným, kteří nás podpořili. Děkujeme rodi-
čům, kteří místo tance pracovali, aby judo bál mohl fungovat, a věříme, že za rok
bude účast těch, pro koho je bál určen mnohem vyšší. Finanční výtěžek bude pou-
žit na činnost dětské základny a opravu již nepoužitelného tatami.

Úspěšné zimní soustředění
Ve dnech od 6. do 9. února 2011, za účasti více než 50 judistů a pěti trenérů, se ko-

nal v areálu ZŠ Hukvaldy Judo camp. Tato akce byla určena pouze pro naše členy
a spřátelené oddíly Stonava a Závišice. Potěšila nás hojná účast nováčků, kteří si jeli
vyzkoušet, co obnáší náročný trénink. Benjamínci zvládli dvoufázové tréninky, ná-
cvik technik a možnost složit zkoušku na vyšší pásek. Tréninky brali všichni zúčast-
nění zodpovědně. Zvýšení technického stupně zvládlo 12 judistů. Pokoušelo se o to
23 našich svěřenců. Velké poděkování patří především paní Hromjákové a Matyski-
ewiczové za perfektní kuchyni.

JUDO          DOBRÁ — NOVINKY www.judo/morava.cz

tel.: 605 513 429, E–mail: judoskpova@seznam.cz
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Účastníci úspěšného soustředění.

Perfektní výkony nejmladších benjamínků
Valentýnský turnaj benjamínků v Karviné ovládli naši nejmladší benjamínci, když

si vybojovali 16 medailí z 16 možných. Byl to krásný zážitek pro všechny zúčast-
něné. Naši borci přivezli 7 zlatých, 6 stříbrných a 3 bronzové medaile. I tento tur-
naj potvrdil, že co se týká touhy po vyšším pásku, je třeba nejdříve sklízet vítězné
boje, zvládat techniky a potom páskovat! Někteří z našich účastníků viděli, že dva
oranžoví “borci“ z jiných oddílů odcházeli po prohraném zápase nad žlutým pás-
kem za táty s brekem! Znovu se potvrdilo, že je třeba si vážit soupeře a nepodceňo-
vat sebe ani protivníka. Naši borci (Spilka, Filipec, Koloušek) si mysleli, že se už tak
dobře znají, že si předem rozdělili medaile a po vzájemném duelu na tatami byli
sami překvapeni, že se dokážou porážet i jinak než jsou zvyklí z tréninků. Každý se
někam posouvá dobrým tréninkovým nasazením, účastněním se závodů, soustře-
dění i akceptováním dobře míněných rad trenérů i rodičů. Naši šli vyhrát a vyhráli.
Všichni závodníci zaslouží velkou pochvalu za odvahu a odhodlání s jakým celou
soutěž absolvovali. 

Statistika: zlato — Karolína Kubíčková, Filip Kolušek, Radim Pavelek, Adam And-
ruško, Ondřej Sláma, David Holeček, Luděk Kubíček. Stříbro — Vojtěch Pavelek,
Vendula Mecová, Šimon Filipec, Eliška Kubíčková, Vojtěch Hronek, Simona Gregu-
šová. Bronz — Matyáš Fusek, Ondřej Fusek, Marek Spilka. 

ZLATO Z ČESKÉHO POHÁRU
Konal se 12.—13. února 2011 v Ostravě za účasti více než 800set závodníků z 68

klubů a tří států. Náš klub reprezentovalo celkem 13 borců z 15 nominovaných. Zla-
tou medaili vybojovala v těžké konkurenci starší žákyně Marie Dužíková. Ma-
ruška nenašla v žákovské kategorii přemožitelku a bodovala i v dorostenecké ka-
tegorii, kde předvedla pěkné boje a obsadila druhé místo. Pro tuto soutěž byla
velmi dobře připravena a stala se významnou oporou týmu. Další medailistkou
byla mladší žákyně Petra Stachová, která předvedla velmi vyrovnané výkony a za-
váhala až ve finále. Vybojovala stříbrnou medaili. Bronzovou medaili si doslova
vydřela talentovaná juniorka Michaela Kesová, která po dlouhé závodní odmlce
nebyla ve své kůži, její boje byly hodně utrápené a bez nápadu. Chyběl dech a síla.
Loňská medailistka z Mistrovství republiky se teprve dostává do formy. Dobré vý-
kony předvedli žáci Patrik Kučák a Marek Měchura, na které zbyla smolná brambo-
rová medaile a páté místo. Dorostenec Vít Jerglík, který trénuje v centru talentované
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mládeže v Olomouci a letos již absolvoval několik reprezentačních soustředění, měl
špatný den a nedokázal se vyrovnat s rolí favorita. V boji na zemi měl nad svými
soupeři výraznou převahu ale po velmi rozpačitém a nevýrazném výkonu v postoji
skončil na pátém místě za papírově slabšími soupeři. Dorostenec Bezruč a žáci
Chlopčík, Polášek, Ivaniuk, Tereza Mecová a Denisa Štěrbová tentokrát na bodo-
vané umístění nedosáhli. Za zmínku stojí „zajímavý“ přístup starší žákyně Lucie
Bílkové. Lucka po dvou utkáních zjistila, že na své soupeřky nestačí a že na medaili
už nemá, proto se rozhodla dále nebojovat. Na to, že jde o loňskou medailistku
z MČR je to obrovská ostuda nejen pro ni, ale hlavně pro klub. Lucka by si měla uvě-
domit, že se od lepších soupeřek může hodně přiučit a jestli to myslí s judem vážně,
nic jiného než tvrdá práce a odvážný boj jí nepomůže. 

Jerglík na zemi soupeře drtil. Dužíková měla životní formu. Kesová se trápila.

JSME POŘADATELI MISTROVSTVÍ EUROREGIONU BESKYDY 
Náš klub obdržel pro rok 2011 dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj,

určenou na uspořádání Mistrovství Euroregionu Beskydy v judo pro mládežnické
kategorie. Tato akce volně navazuje na tradiční Pohár Euroregionu Beskydy a má
šanci stát se nejvýznamnější soutěží v kraji. Prvního ročníku mistrovství by se
mohly zúčastnit i čtyři stovky judistů z Moravy, Polska a Slovenska. Součástí Euro-
regionu jsou všechny tři domovské obce našeho klubu. Dobrá, Frýdek–Místek,
a Raškovice. Účast na zahajovacím ceremoniálu přislíbili primátor města i oba sta-
rostové Obcí. Přítomna bude sekretářka Regionu Beskydy Dagmar Valášková
a mnoho dalších významných osobností. Zorganizovat tak velkou akci bude pro
naše pořadatele určitě náročné a lehké to nebudou mít ani naši sportovci, kteří bu-
dou patřit k favoritům. Mistrovství se uskuteční 5. března v hale Střední školy prů-
myslové a dopravní na Lískovecké ulici ve Frýdku–Místku. Slavnostní zahájení pro-
běhne v 10.00 hod.
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Jára Cimrman v Dobré
V neděli 13. února jsme měli možnost zhlédnout divadelní představení: Jára

Cimrman — Hospoda Na mýtince v provedení divadelního spolku Motyka z Bru-
zovic a okolí. K našemu potěšení zavítali i k nám do Dobré a vystoupili ve spole-
čenském sále základní školy.

Na úvod nám objasnili jméno génia Járy Cimrmana a jeho tvorbu. Připomněli
nám také mistrovy konstanty jako například „Bač bač jucharé“ či „Já já jupi jupi já“
nebo v Indii zdomácnělý pokřik fotbalového mužstva, které se dožaduje předčas-
ného ukončení zápasu konstantou „Nehru, Nehru“. 

Poté následovalo předvedení již výše zmíněné hry — Hospoda Na mýtince, jedná
se o úryvek z Cimrmanovy operety Proso. Objevily se zde známé postavy pro tuto
hru: hostinský, hrabě Zeppelin a vězeň Kulhánek spolu s fiktivní vnučkou pana hos-
tinského a inspektorem Trachtou, který po dvacet let seděl v hospůdce Na mýtince.

Publikum, znající tuto hru, bylo plné očekávání a při kterékoli vtipné scénce oka-
mžitě zareagovalo jak jinak než smíchem. Tudíž si troufám myslet, že určitě publi-
kum nebylo zklamáno, nýbrž potěšeno a pobaveno na konci dalšího týdne. Na
konci mou domněnku potvrdil i ohlušující potlesk velmi početného publika. 

Jistě jste si všimli, že bylo vybíráno dobrovolné vstupné, jehož výtěžek bude na
poloviny rozdělen a první polovina půjde Dennímu centru Maják pro osoby s psy-
chickým onemocněním a druhá polovina bude zaslána Charitě Frýdek–Místek. Ob-
rovské díky všem, kteří přispěli. 

Na fotky a videa se můžete podívat na našich stránkách www.dobrakultura.cz.
Veronika Vroblová, Doberský kulturní spolek

Záběr z představení.
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Přichází jaro
Pomalu ale jistě přichází do naší přírody jarní počasí. Pokud si příroda nebude

s počasím pohrávat tak jako minulý rok, kdy se v březnu vrátilo opět zimní počasí,
tak bychom mohli pozorovat již koncem března mladé zajíčky tzv. „březňáky“ na
našich polích a v lesích. 

První zaječí vrh bývá většinou v březnu, i když někdy může být první vrh již
v lednu, kdy se rodí tzv. „ledňáci“. Při dnešních podmínkách a populační hustotě
zajíců jsou však lednové vrhy spíše vzácností. Zajíci se rodí osrstění a vidoucí a již
půl hodiny po porodu se dobře pohybují. Za pár dní je již matka opustí a jednou
denně se s ní setkávají u místa porodu, kde je samice kojí tučným mlékem po dobu
4—5 týdnů. Jak jsem již zmiňoval dříve, zvláštností zajíců je, že mají možnost opě-
tovného oplození v době březosti (superfetace), která za příznivých okolností ury-
chluje rozmnožování. V zimním období zajíci často okusují větve, požírá tenké vět-
vičky a okusuje kůru stromu. Často zajícům tyto větvičky, zejména ovocných
stromů, lámeme a předkládáme jim je ke spasení. Nyní v únoru můžeme i přes den
pozorovat na polích zajíce a jejich souboje, kdy se například dva samci v boji o sa-
mici doslova boxují. Zaječí námluvy se nazývají v myslivecké mluvě „honcováním“,
kdy se zajíci a zaječky honí ve velkých kolech na polích. Při tomto honcování dosa-
hují rychlosti až 60 km/h. 

Bohužel se často stává, že zajíci skončí pod koly aut, obzvláště u nás se tomu tak
děje na obchvatu Dobré, u VÚHŽ kde je lesní porost protnutý hlavní cestou na Frý-
dek, podél Nošovického lesa při cestě na Vojkovice a také podél lesa při cestě na
Pazdernou. Obzláště poslední dvě místa jsou také častým místem střetu srnčí zvěře
s auty. Nejčastěji dochází ke střetům při ranním rozbřesku a poté při stmívání, kdy
zvěř vychází na pastvu právě přes silnici. V období honcování jsou však zajíci aktivní
po celý den, tak je potřeba být obezřetný při jízdě po výše uvedených úsecích cest.
Abychom zabránili podobným střetům, tak instalujeme zradidla, která ve spolu-
práci s Okresním mysliveckým spolkem a Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje můžeme podél cest rozmístit. Jedná se o páchnoucí hmotu, která má zvěř vy-
lekat, aby přes takovouto páchnoucí stěnu nešly dále na cestu. 

Jaro se začíná projevovat prodlužováním dne, zvyšujícím počtem hodin sluneč-
ního svitu, který je pro zvěř nedocenitelným zdrojem pro zlepšení její kondice po
mrazivé zimě. Množství slunečního svitu, které je v zimě a počátkem jara určuje
u srnců a jelenů kvalitu paroží, které každoročně shazují. Počátkem března již zač-
nou shazovat paroží nejsilnější jeleni. Srnci v tuto dobu již dokončují parožení a po-
malu se budou připravovat na strhávání lýčí, kterým proudily minerální látky a krev
až ke konečkům parůžků. V srnách se již začaly vyvíjet embrya, která díky latentní
březosti srn byly v srnách od říje, která probíhá na přelomu července a srpna. Po-
čátkem jara se musí zvěři dodávat kvalitní a vyvážená strava, víc než přes celou
zimu zvěř požírá předkládané seno (zejména otavu), je třeba předcházet průjmům,
které přichází se změnou potravních možností, k čemuž dobře slouží například su-
šená jeřabina a letnina z kopřiv či maliníku. Srnčí zvěř, tak jako i zaječí ráda okusuje
mladé větvičky ovocných stromů, které jim také na přilepšenou předkládáme.

V únoru přilétají již i někteří stěhovaví ptáci, jako třeba čejky a skřivani. Ptáci však
reagují spíše na prodlužující se den, než by byli posly teplého počasí. Pouze pose-
čkají se snůškou vajec, až na období kdy bude dostatek potravy pro mláďata. 

V našich lesích se také vyskytují prasata divoké. Starší bachyně již v únoru mohou
„metat“ selata. Bachyně jsou velice starostlivé matky, které mohou v případě ohro-
žení i napadnout vetřelce. Je to sice výjimečné, protože častěji raději utečou, než
aby se setkaly s agresorem. Jediným doporučením je raději tomuto předejít, kdy
není vhodné procházet husté houštiny v lese a rušit tak klid této zvěře. 
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Koncem zimy vždy probíhá pravidelné sčítání zvěře, které je vždy stanoveno pro
celou oblast v jeden den a kdy se podle pobytových znaků a přímým pozorováním
sčítají stavy zvěře v honitbách. Tyto čísla jsou pak důležitá pro další hospodaření
v lesích a honitbách. Každá honitba má svou úživnost, kdy stavy zvěře by neměly
poklesnout pod určitou úroveň a zároveň by taky neměly překročit možnosti ho-
nitby, aby nedocházelo ke škodám na lesních a polních porostech. Na horách často
dochází k tzv. loupání, kdy zvěř jelení loupe kůru jehličnatých stromů. Tento jev se
ale vyskytuje, i když zvěř není přemnožená. Často k němu dochází, když je zvěř ru-
šena na svých stávaništích, například jezdci na čtyřkolkách, kteří si jezdí doslova po
lese a lesních cestách, kam roky nevjel ani traktor při těžbě dřeva. Pokud zvěř pů-
sobí škody na lesích a byla učiněna veškerá rozumná opatření, aby se toto nestalo,
tak musí škodu myslivci nahradit. 

Jak jsem již výše uvedl, v březnu se na polích a loukách mohou objevit malí za-
jíčci. Za myslivce bych byl velice rád, kdybyste nepouštěli své psí a kočičí miláčky na
volno po loukách, protože ač neuvidíte velkého zajíce, tak v trávě se mohou skrývat
malí zajíčci, které pes či kočka vystresuje a oni poté umírají či třebas je vaše kočka
donese i domů až na zápraží. 

Mgr. Vítězslav Pantlík, Myslivecké sdružení Vrchy Dobrá–Pazderna

Pfiedstavujeme vám…
Petr Salamon, student žurnalistiky v Brně, autor myšlenky založení Doberského

kulturního spolku, jehož byl i předsedou. Zkušenosti se „zpovídáním“ osob má ze
studentského radia R — tady má i vlastní pořad zabývající se neziskovým sektorem
v Brně. Pracuje jako dobrovolník v několika organizacích, pořádal Festival pro Tibet,
věnuje se cvičení jógy — a jako jediný reagoval na naši výzvu a rozhodl se spolu-
pracovat se Zpravodajem v oblasti rozhovorů se zajímavými lidmi. Jako prvního si
vybral pana Čestmíra Ježe. A jak se mu rozhovor povedl a na co se mohou další oslo-
vení i vy — čtenáři — těšit, posuďte sami…

Rozhovory o životě v obci s lidmi, kteří mají co říct: Čestmír Jež, předseda do-
berských zahrádkářů

Od nynějška budu v každém čísle obecního Zpravodaje přinášet rozhovor s jed-
nou zajímavou osobností Dobré. Budu se snažit přinášet rozhovory tématicky ak-
tuální. Například v okamžicích, kdy se bude dít něco významného, budu pokládat
dotazy lidem, kterých se to nějakým způsobem týká. Tak mám na březen napláno-
vaný rozhovor s kronikářem Rosťou Vojkovským, autorem knihy o Dobré. V únoru
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přináším rozhovor s Čestmírem Ježem, který je předsedou doberských zahradkářů.
Ti měli v únoru výroční schůzi spojenou s přednáškou o balerinách. 

Přednášel jste o stromech balerinách, můžete uvést co to je za stromy a a jaká je
jejich výhoda?

Baleríny jsou kolumnární jabloně, které rostou sloupovitě až do sedmi metrů
výšky. Spon je 0,60m a výška se doporučuje 2—2,5m. Používají se moderně jako živý
plot místo tují.

Jak často přednášíte?
Jsem vedoucí instruktorů zahrádkářského svazu Územniho sdružení ve Frýdku–

–Místku a v našem okrese mám v zimním období asi osm nebo devět přednášek
a čtyři odborné instruktáže na řez ovocných stromů. Dále mám dvě přednášky
ročně mimo okres v základních organizacích zahrádkářů v Orlové a v Petřvaldu.

Odkud čerpáte informace na své přednášky?
Chodím hlavně na zahradkářská školení, třídenní je vždycky v Ostravě a pak ce-

lou zimu probíhají školení v Olomouci..

O jakých tématech přednášíte?
Nové odrůdy švestek, jejich cukernatost a pěstování. Pak mám řez švestek, řez

jabloní na klik. Pak mám ještě přednášky o hroznovém vínu pro okrajové oblasti
a o výživě půdy. 

Děláte v Dobré třeba i přednášky pro veřejnost?
Já jsem informoval o současné přednášce o balerinách na vývěsce na obecním

úřadě s tím, že je to veřejnosti přístupné, že si to může přijít poslechnout každý, kdo
chce. Jenže tady bývá velice malá návštěvnost. Dělal jsem přednášku o řezu
v Dobraticích, informoval jsem o tom tady na obecní vývěsce a na nástěnce u inva-
lidních důchodců, přišlo tam šedesát občanů Dobratic, ani jeden z Dobré. 

Přenášíte si informace z těchto školení i na svou vlastní zahrádku?
Zkouším nové věci na své zahradě. Teďkom zkouším nový způsob řezu jabloní,

takzvaný klik. Ten spočívá v tom, že na stromě není rodící větev starší než tři roky.
Je to kvůli tomu, že plody jabloní jsou nejjakostnější v jedno až tříletém dřevu. Když
to dřevo stárne, tak se jakost a velikost ovoce ztrácí.

Máte Vy sám něco zajímavého na zahradě?
Ne, mám jenom hroznové víno, meruňky a šest odrůd nektarinek, které mi zrají

od půlky července do konce září.

Co vás osobně baví na zahrádkaření?
Je vidět, jak to člověku roste. A příroda, ta mne táhne odmala.

Jak dlouho už jste předsedou zahrádkářského svazu a dosáhl jste nějakých úspě-
chů?

Třetí volební odbobí. Myslím si, že ti zahrádkáři, kteří chodí na výroční schůze,
mají více vědomostí, než měli. A pravidelně máme odborný zájezd na výstavu, to už
je tradice.

Včera jste měli výroční schůzi. Probrali jste tam něco zajímavého? 
Ne, tam jsme se zabývali spíše organizačními záležitostmi. Zajímavý bude ten zá-

jezd do Polska, co bude v květnu. Lidé budou překvapeni, co je tam nového. Před
pěti lety jsme tam měli zájezd, tak nyní po čase uvidí, jak je to krásné. Jsou tam čtyři
okrasné školky, z toho dvě jsou v arboretu. Bude to mít tématické zaměření , takže
tám uvidí kvést rododendrony a azalky.
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Může se zúčastnit každý z Dobré?
Ano, přihláška bude na webu www.dobrakultura.cz. Jinak se přihlašuje tradičně

u paní Pánkové nebo u mne.

Probrali jste program za uplynulý rok. Co bylo podle vás nejzajímavější v uply-
nulém roce? 

No, podle mne bylo nejzajímavější to počasí. Nebyla úroda, byl špatný rok, včelaři
neměli med, tím pádem my jsme neměli opýlené stromy, ovoce bylo málo. Přesto se
nám podařilo něco získat, nějaká odrůda byla, takže jsme se mohli zúčastnit vý-
stavy jak v Olomouci (tam byla výstava Podzimní Flora) tak v Ostravě. Prezentace
toho, co jsme jako základní organizace Dobrá — zahrádkáři vypěstovali, probíhá
prakticky každý rok.

Co plánujete na tento rok?
Nejprve bude výstava v Dobré, doufám, že se urodí, že bude lepší rok. Pak bude

výstava v Ostravě a mezinárodní výstava zahrádkářů z Polska, Slovenska a Česka
v Jablunkově. Jestli bude co vystavovat, tak se zúčastníme.

Budete dělat nějaké soutěže?
Měli jsme vždycky soutěž o nejkrásnější jablko. Ale zjistil jsem, že to není směro-

datné, protože vyhrávají jenom ty podzimní odrůdy jablka. Náš výbor by chtěl vy-
hlásit soutěž o největší jablko. To už není na krásu, ale je to na hmotnost. Zváží se,
změří se obvod a vyhlásí se potom největší jablko. Chtěli bychom to dělat ve spolu-
práci s obcí, ať nad tím starosta převezme patronát.

Spolupracujete nějak se školou?
Spolupracujeme velice dobře se školou v Nošovicích, jejich výtvarné práce visí

vždycky na zdech našich výstav, a ještě se školkou z Dobré. Doberská škola nemá
moc velký zájem spolupracovat.

Jaký je hlavní smysl českého zahrádkářského svazu?
Předávání zkušeností a podpora přírodních zahrádek. Vedle toho svaz sdružuje

lidi, co mají zahrádky v zahrádkářských osadách. Ty se ustanovovaly okolo šedesá-
tých let, prakticky na rumištích , mokřadech. Postavily se tam chatky, které sloužily
k rekreaci. Každý si tam mohl vypěstovat vlastní zeleninu bez chemie. Hlavní jsou
ale výstavy, je to prezentace zahrádkářského svazu a toho, co se dá na zahrádce vy-
pěstovat.

Na vaší výroční schůzi jsem se dozvěděl, že v Dobré existje i zahrádkářská osada,
to jsem nevěděl. Kde se nachází?

Zahrádkářská osada byla založena někdy v roce 1968 nebo 1969, přesně nevím,
a založili ji zaměstnanci výzkumného ústavu. Je tam dvanáct členů, mají to pěkné,
starají se. Mají to zejména na relaxaci, kdysi tam pěstovali i zeleninu. Tu osadu na-
jdeš po pravé straně před kolejema, když jdeš okolo Lentilek směrem k řece. Je to
v ochranném pásmu kolejí, kde se nemohly stavět rodinné domky. 

Do českého svazu zahrádkářů se může přidat kdokoliv, kdo má svoji zahrádku?
Kdo chce se může stát členem, není to podmíněno zahrádkou. I když pouze pěs-

tuješ orchideje na balkóně, tak se můžeš stát členem zahrádkářů. Máme specializo-
vané zahrádkářské úseky, jeden z nich je specializován na jiřinky—fialky, a k nim
nepotřebuješ být na zahrádce, to můžeš pěstovat doma za oknem. Ještě máme
i další úseky, každý ten úsek má své jméno, jmenují se Achillea, Citrusáři, Dagla,
Gladiris, Jahodáři Brno, Pěstitelé klatovských karafiátů a jiné, více se k tomu dá na-
jít na stránkách www.zahradkari.cz.

Jaká je historie českého svazu zahrádkářů?
První zahrádkářské svazy byly zakládány po válce v roce 1948. Mezi válkama a za
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války byli zahrádkáři sdruženi se včelaři, pak se od sebe začali oddělovat okolo pa-
desátých let.

Ta historie se týkala doberské organizace nebo celorepublikového svazu?
Týkalo se to Dobré a byl to i celorepublikový trend. Zde s ovocnářstvím začal uči-

tel Mališ, ještě mám na zahradě strom, co rouboval — je to hruška.

Ríkal mi jeden pán, se kterým jsem mluvil včera na výroční schůzi, že před desít-
kami let měl zahrádkářský svaz spoustu členů, dnes že je jich mnohem méně.

V roce 1989 jsme měli přesně 117 členů. Potom se to zničehonic snížilo na pade-
sát. Teď máme 32 členů. 

Čím to bylo způsobeno?
Za minulé doby neexistovaly velkoobchody a tak nebyly dostupné sadbové bram-

bory, sadbový česnek a hnojiva. Zahrádkářský svaz měl smlouvu s výrobci těchto
potřeb na zahrádku, díky které jsme je dostávali za určitou lacnější cenu, lacnější
než v obchodě, a dělali jsme takzvané hromadné objednávky. Když jsem se díval do
kroniky, tak jsem zjistil, že česneku se pro Dobrou objednávalo až stočtyřicet kilo.
Po devadesátém roce přišel útlum, už jsou velkoobchody, ve kterých si tyto věci
může člověk nakoupit sám, a tím pádem už členství v zahrádkářském svazu s sebou
žádné výhody nenese. Tak o to ztratili zájem.

Přináší členství v zahrádkářském svazu ještě pořád nějaké výhody?
Ty informace z přednášek, třeba o těch balerinách, se nedozví nikde. V časopise

byl jeden článek, bylo tam popsaných pět odrůd, já jsem jich prezentoval třicet osm,
z toho bylo šest resistentních. V tom je ten rozdíl. A navíc jsem je nasměroval, kde si
to můžou koupit, poradil jsem jim, jak si to vypěstovat a své poznatky čerpám z in-
formací od výzkumných ústavů.

Co by jste v Dobré změnil?
Změnil bych mentalitu doberských občanů, aby se více zapojili do veřejného ži-

vota v obci.

Co máte zrovna v kapse?
V kapse...mobil.

Kam se chodíte po Dobré procházet?
Okolo řeky.

Do jaké hospody v Dobré chodíte?
Do žádné, nemám na to čas.

Rozhovor vedl Petr Salamon

Pozvánka sportovní komise
Sportovní komise ve spolupráci s Klubem BHC Dobrá pořádá dne 12. března

2011 ve 14.00 hodin v sále restaurace „Obecník“  II. ročník turnaje ve stolním ho-
keji — šprtec pro děti všech věkových kategorií.

Vstup zdarma, dohlížet na regulérnost turnaje budou hráči z místního klubu BHC
(jedni z nejlepších v republice) a zástupci sportovní komise obce Dobrá.

Vítězové obdrží poháry a všichni přihlášení do turnaje mají zdarma občerstvení.
Vyzývám rodiče, přijďte se svými ratolestmi rozvinout základnu dětí v tomto

sportu, vždyť jde hlavně o zábavu! Za sportovní komisi René Křižák
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Plánované akce Svazu tělesně postižených v Dobré na rok 2011
15. 3. 2011 v 15.00 hodin v restauraci „Na Špici“ — Výroční členská schůze
07. 6. 2011 — zájezd „Zatím do neznáma“
16. 6. 2011 v 15.00 hodin — Smažení vaječiny v Kačabaru
30. 8. 2011 — zájezd po místech Moravskoslezského kraje
06. 9. 2011 v 15.00 hodin — opékání párků v Kačabaru
08.12.2011 v 15.00 hodin v restauraci Na Špici — Mikulášské posezení

Všechny členy srdečně zve váš výbor

Přijďte se podívat

OD PALIČKOVANÉ
KRAJKY AŽ KE KRAJCE
NA PERNÍKU

VÝSTAVA
9.—11. března 2011
v Klubovně důchodů
Dobrá č. 540
Ozdoby, dekorace, hračky
a přáníčka, výrobky
z korálků, dřeva i keramiky.
Krajkově zdobené perníčky.

Pro potěšení vyrobily paní Jiřina Juřicová a ing. Alena Křibíková z Dobré.

MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární klinika, Sadová 1158, 738 01 Frýdek–Místek
tel.: 558 638 260 

POZVÁNKA

Dovolujeme si vás pozvat na očkování psů proti vzteklině, které se bude v Dobré
konat v sobotu dne 16. dubna 2011 na těchto místech: 

Před Obecním úřadem 8.00 — 08.50 hod.
Kamenec u mostu 9.00 — 09.30 hod.
U Bistra směr Pazderná 9.40 — 10.00 hod.

Letošní očkování má platnost dva roky. Pozvánka se vztahuje na psy vakcinované
naposledy v roce 2009. Cena za vakcinaci činí 150 Kč a je splatná ihned při očko-
vání. Každý pes obdrží potvrzení do očkovacího průkazu. Evidenční známky se bu-
dou letos vydávat pouze na vyžádání za příplatek 20 Kč. Zajistěte prosím doprovod,
který je schopen udržet psa při zákroku. Neposílejte se psy nezletilé děti a nezapo-
meňte očkovací průkaz.

Při vakcinaci bude možno zakoupit tablety na odčervení a přípravky proti ble-
chám a klíšťatům. Pokud máte zájem o společnou vakcinaci vztekliny a infekčních
nemocí, je nutno tuto skutečnost nahlásit telefonicky na č. 558 638 260.

Srdečně vás zve tým pracovníků 1. veterinární kliniky ve Frýdku–Místku.
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Lékárna „ZDRAVÍ“ v Dobré
Otevírací doba od 1. února 2011 :

Pondělí — pátek 7.30 — 17.00 hodin
Sobota 8.00 — 11.00 hodin

AUTO·KOLA JISKRA — Jifií Kreuziger
nabízí výuku a výcvik

(i na autě s automatickou převodovkou)
v učebně Dobrá — budova obecního úřadu, 2. poschodí.

Provozní doba:
pondělí a středa od 14.45 do 16.15 hodin

Informace na tel. č.: 603 442 920 nebo 608 122 522

Právní záleÏitosti
Projedná a vyřídí s občany a podnikateli každou středu
mezi 16.30—18 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!

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

Fa Liška — mobil 603 282 979
ZEMNÍ PRÁCE

Stroj
UNC — vrtání děr + terénní úpravy

Traktor bagr — výkopy septiků, základů, terénní úpravy
Plošina — dosah 20 m — ořezy dřevin, kácení stromů,

všechny rekultivace
Odvoz + svoz materiálů, zámečnické a jiné práce



21

Prodej palivového
dříví

buk,smrk
naštípané a nařezané na délky 25, 33, 40, 50 cm

za příplatek možnost vysušení, zajistíme i dopravu

Cena: buk 950 Kč/sprm bez DPH (10 %)
smrk 650 Kč/sprm bez DPH (10 %)

Kontakt:
pila Pazderna

tel. 558 641 242, mobil 736 614 941 • pila@bkw.cz

výroba a prodej stavebního řeziva (www.bkw.cz)



22



23



Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.–Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
Uzávěrka příštího čísla 16. března 2011. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 starosta

558 412 301 místostarosta

558 412 308 Iveta Schejbalová, vedoucí úředník

558 412 311 Marcela Krestová, referent vnitřních věcí, sekretariát,

podatelna, občanské průkazy, ověřování

558 412 307 Radka Mohylová, referent vnitřních věcí — matrika,

ohlašovna, ověřování, občanské průkazy,

objednávky služeb

558 412 305 Marcela Kolková, finanční referent, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, finanční referent, místní poplatky,

povolení průjezdu přes most

558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu, stavby

Dobrá, Dobratice, Pazderna

558 412 310 Zdeňka Sikorová, referent stavebního úřadu, stavby

Nošovice, Vojkovice, Horní Domaslavice, Nižní Lhoty

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí,

silniční správní úřad, kácení dřevin, investiční

referent 

558 412 309 Bohuslav Sikora, referent pro správu a údržbu

majetku obce, BOZP a PO

— — —

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


