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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v  pondělí 15. února 2021 se konalo 
14.  jednání Zastupitelstva obce Dobrá. 
Hlavním bodem bylo schválení rozpočtu 
na tento rok, ale samozřejmě zastupitelé 
projednali i další záležitosti, jako např. pro-
dej obecního pozemku 1688/1, dotace pro 
některé neziskové organizace nebo zprávy 
kontrolního a finančního výboru. Jednání 
probíhalo za zvýšených epidemiologických 
opatření. 

Ve středu 20. ledna 2021 jsme se na 
krajském úřadě v  Ostravě setkali na pra-
covní schůzce s  novou radní pro životní 
prostředí Moravskoslezského kraje, kterou 
je MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, 
MBA. Projednávali jsme možnosti řešení 
problematiky nelegálních skládek odpa-
dů (autovraky) na katastru naší obce. Na 
základě změny zákona by nově o  těchto 
přestupcích měl rozhodovat Magistrát měs-
ta Frýdku-Místku, kam nyní zasíláme svá 
podání ke konkrétním problémům. Věříme, 
že díky zvýšeným sankcím a  pokutám za 
nelegální vrakoviště se nám podaří tyto 
skládky zlikvidovat.   

Máte možnost navrhnout někoho ze 
svých spoluobčanů na udělení ceny obce. 
Zastupitelstvo již v minulém období schválilo 
pro udělování čestného občanství a cen obce 
jasná pravidla. Tímto chci požádat všech-
ny zájmové organizace, členy zastupitelstva 
a občany o předložení návrhů na ocenění 
do 30. dubna 2021. Návrhy se předkládají 
v písemné podobě starostovi obce. Všechny 

informace naleznete na obecní webové strán-
ce: www.dobra.cz. 

Dále máme pro Vás informace o výsledku 
Tříkrálové sbírky v Dobré. Koledníci letos 
nemohli chodit za Vámi, ale pokladničky byly 
na několika místech v obci a Vy jste do nich 
přispívali. Poté byly pokladničky přineseny 
na obecní úřad, kde byly odpečetěny a jejich 
obsah spočítán. V naší obci bylo letos vybrá-
no celkem 75.812 Kč. Vaše finanční dary 
podpoří poskytování sociální pomoci těm 
nejpotřebnějším. Ještě jednou tímto všem 
dárcům moc děkuji. 

Informujeme všechny občany, že z dů-
vodu vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR 
a k tomu přijatých opatření, platí do odvolání 
omezení kontaktů s veřejností na Obecním 
úřadě v Dobré. Úřední hodiny jsou v pon-
dělí a středu 9–11 hodin a 13–16 hodin. 
Otevřena je pouze podatelna. V  ostatní 
dny je obecní úřad pro veřejnost uzavřen. 
V případě nutnosti platby poplatků, vyřízení 
povolenky přejezdu přes most nebo jednání 
na stavebním úřadu lze dohodnout osob-
ní návštěvu po telefonické nebo e-mailové  
domluvě (tel.:  558 641 491, 558 412 311, 
email: oudobra@dobra.cz). Při osobní ná-
vštěvě jste povinni používat ochranné pro-
středky dle nařízení vlády. K dispozici je mož-
nost použít desinfekci na ruce při vstupu 
na úřad. Omlouváme se za tato omezující 
opatření, ale jsou nutná k zajištění provozu 
obecního úřadu.

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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Změna č. 1 Územního plánu Dobrá
Na základě usnesení Zastupitelstva obce 

Dobrá ze dne 9. 12. 2019 bylo rozhodnuto 
o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dob-
rá (ÚPD) a byl zpracován návrh zadání. Dle 
sdělení pořizovatele změny ÚPD - Magist-
rátu města Frýdku-Místku, odboru územ-
ního rozvoje a stavebního řádu - bude obci 
doručen veřejnou vyhláškou návrh zadání 
Změny č. 1 ÚPD. 

Tento návrh zadání by měla obec obdr-
žet v polovině měsíce března 2021. Poté na-
stane patnáctidenní lhůta, kdy může každý 
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

Návrh zadání bude k nahlédnutí v úřed-
ních dnech, v  pondělí a  ve středu vždy od 

8 do 12 a od 13 do 17 hodin ve druhém pa-
tře Obecního úřadu Dobrá (stavební úřad) 
v zasedací místnosti.

Bude se jednat o  návrh zadání, který 
současně prochází vyjádřeními ze strany do-
tčených orgánů a institucí, včetně posouze-
ní pracovní skupinou obce Dobrá. Lze tedy 
očekávat, že může dojít k určitým změnám. 

O doručení návrhu zadání vás budeme 
aktuálně informovat na webových strán-
kách obce v sekci „Aktuality“.

Markéta Řízková
Milan Stypka

Mohlo by vás zajímat…
…letošní zima pravděpodobně není zda-

leka u konce svých sil. Avšak už nyní lze hod-
notit míru úspěšnosti ze strany pracovníků 
OÚ Dobrá při zvládání sněhové (či ledové) 
nadílky. V rámci úvodních zimních měsíců se 
několikrát objevil docela nevítaný jev – sníh 
během dne rozbředl a  v  zimě zamrznul. Na 
mnoha místech v obci se vytvořila zledovatě-
lá místa, která způsobovala občanům nemalé 
problémy. Zatímco většinu místních i dalších 
komunikací uklízí externí firma, některé ko-
munikace a chodníky jsou v gesci zaměstnan-
ců obecního úřadu. Ti se vždy snažili uklidit 
chodníky, autobusové zastávky a další důleži-
tá místa hned zrána. Z velké části se to dařilo. 
Na zastávkách „Na Špici“ a „Dobrá střed“ se 
bohužel sníh (spíše led) odstranit nepodařilo, 
tedy ne tak rychle. Opakuji, že v těchto přípa-
dech se jednalo o jev docela neobvyklý, proto 

si vážím snahy všech zaměstnanců, kteří se 
na zimním úklidu obce podíleli a ještě podílet 
budou. Jejich jménem si dovolím poděkovat 
za kladné odezvy a slova chvály z řad občanů. 
Na druhé straně se omlouvám těm občanům, 
kterým jsme způsobili problémy. Jejich stíž-
nosti a negativní názory respektujeme.

…říká se „pes – nejlepší přítel člověka“. 
Ne, nebojte, dnes nebude v  hlavní roli psí 
plemeno, neboť i k jiným zvířatům může člo-
věk přilnout. Dnešními zvířecími hrdiny bu-
dou koně. V obci máme dva jezdecké oddíly, 
které mají širokou členskou základnu. Jsme 
moc rádi, že dospělí chovatelé vedou děti 
a mládež ve svých oddílech k  lásce k těmto 
tvorům vlastně od útlého dětství. Rada obce 
každý rok vyslyší jejich žádosti o  finanční 
podporu, protože jezdecký sport už k Dobré 
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ŽIJEME V DOBĚ COVIDOVÉ
Přiznám se vám, milí spoluobčané, že do 

psaní tohoto konkrétního textu se mi vůbec 
nechtělo. Zejména mne trápilo, jak mám 
napsat úvodní odstavec.

Žijeme v  podivné době. Ani naší obci se 
problémy s  šířením nakažlivého viru nevy-
hnuly. Někteří jedinci prodělali onemocně-
ní bezpříznakové, jiní museli o  svůj život 
bojovat s  pomocí lékařů a  všech možných 
přístrojů na podporu dýchání… a  přežili. 
Někteří bohužel bojovali také… ale zemřeli. 

Všem pozůstalým bych chtěl jménem 
celého úřadu projevit hlubokou upřímnou 
soustrast.

Žijeme v  podivné, covidové době a  řítí se 
na nás jedna mutace za druhou. Nechci zde 
komentovat, jaké kroky podniká či nepod-
niká naše vláda, jen chci připomenout, že 
každý člověk má určitou míru sebezáchovy, 
každý člověk by měl vědět, kterak se před 
nákazou chránit, co všechno by měl dělat, 
aby snížil riziko onemocnění na minimum. 
Je to na nás všech. Je to dokonce o  tom, 
abychom dokázali přesvědčit své sousedy 
nebo kolegy v práci, že ochrana zdraví a ži-
vota je veledůležitá, a  chovají-li se někteří 
lidé jako supermani, kterým se nemoc vy-
hne, vysvětlete jim, prosím, že jim se možná 
vyhne, ale dokážou virus předat okolo nich 

jaksi historicky patří. Asi se ptáte, proč píšu 
o koních a  jaká bude zápletka. Rád vysvět-
lím – v rámci jednání zastupitelstva obce se 
v diskuzi objevila připomínka z řad zastupi-
telů o častém znečišťování místních komu-
nikací koňským trusem. Koně s  jezdci pro-
jdou a občan z okna vidí, co za sebou (koně) 
zanechali. Zahrádkář si poradí, ale ostatním 
tato přirozená činnost v  životě koňském 
vadí. Co s tím? Zatímco jsem na stránkách 
Doberských listů již x krát nabádal majitele 
psů, aby si s sebou nosili sáčky, aby mohli za 
svými miláčky po vykonání potřeby uklidit, 
poprvé poradím i „koňákům“ – vozte si s se-
bou saky a  postupujte, prosím, stejně jako 
majitelé psů. Děkuji.   

…velmi často chválím občany za skvělý 
přístup k separaci odpadu. Obec díky tomu 
získává nemalé finanční prostředky, které 
se využijí nejen v  rámci odpadového hos-
podářství na území obce, ale bude z  nich 

financována úprava stanovišť pro kontej-
nery. Dnes však chválu necháme stranou. 
Naopak. Objevila se stížnost ze strany na-
šeho partnera v  oblasti svozu, nakládání 
a likvidace odpadu, která se týká konkrétně 
domovního odpadu (ten se ukládá do 110 l 
nádob (popelnic) a  zatím jen některých čí-
sel popisných. Důrazně jménem Frýdecké 
skládky upozorňuji, že do těchto nádob se 
nedávají nalámané větve, stavební suť (stá-
vá se, že popeláři nemohou nádobu vyklo-
pit), zbytky polystyrenu nebo bio odpad (ten 
přimrzne k  okrajům nebo dnu nádoby…). 
Všechny vyjmenované druhy odpadů může-
te odvézt do sběrného dvora. Právě proto jej 
zde máme a je vám plně k dispozici.

Doplnění: Čísla popisná „hříšníků“ jsou 
nám známá. V některých případech již byla 
učiněna náprava. A  to je správný přístup. 
Děkuji.

Mgr. R. Nohlová, Mgr. M. Křižková
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INFORMACE O ÚŘEDNÍCH HODINÁCH
Obecní úřad v Dobré

Úřední hodiny:

PODATELNA:
pondělí   9 – 11 hodin 13 – 16 hodin
středa  9 – 11 hodin  13 – 16 hodin

STAVEBNÍ ÚŘAD:
pondělí   9 – 11 hodin           - - -
středa           - - - 13 – 16 hodin

POKLADNA, POPLATKY:
pondělí   9 – 11 hodin           - - -
středa           - - - 13 – 16 hodin

žijícím přátelům, kamarádům, příbuzným. 
Zkuste jim to, prosím, takto vysvětlit. Oni 
to – aspoň někteří – snad pochopí.   

Žijeme v  době, kdy se chvíli rozvolňuje, 
chvíli vše uzavírá. Uvádím to zde proto, že 
je zcela jisté, že ani tento rok se asi nese-
jdeme na žádné kulturní, sportovní či jiné 
akci v obci. Už nyní je zřejmé, že se nebude 
konat oslava konce druhé světové války, ve 
hře je s  velkým otazníkem Velká Doberská 
– o jejím konání musí rada obce rozhodnout 
do konce března… nejsem si jist, že bude-
me v  té době moudřejší a  budeme schopni 
říct ano nebo ne. Je to velmi smutné, vždyť 
návštěvy některých akcí se staly pro mnohé 
rodiny tradicí. Ani netuším, kdy uvidíme 

dovednosti našich předškoláků i dětí ze ško-
ly. Jejich vystoupení vždy přilákala desítky, 
stovky diváků a zdá se, že i na ně a jejich ta-
lent si budeme muset počkat. Jsem rád, že 
všechny spolky, komise rady obce či spor-
tovní oddíly požádaly o  finanční podporu 
pro své členy i na rok 2021, byť sami vedoucí 
nemohou vědět, zda se jejich akce uskuteč-
ní. Ale mají můj obdiv v míře optimismu.

Možná nám nezbude nic jiného, než pře-
čkat tento rok a doufat, že v tom roce násle-
dujícím se vše začne postupně blížit normál-
nímu, běžnému, „bezrouškovému“ životu.  
To nám všem přeji spolu s pevným zdravím.

Milan Stypka

Vážení občané.  
Jistě jste si všimli, že v měsíci únoru nebyly doručeny do vašich domácností Doberské listy.  
Z důvodu velké nemocnosti na Obecním úřadě v Dobré nebylo možné únorové číslo vydat.  

Velmi se vám za tento výpadek omlouváme a prosíme o pochopení. 
Vedení Obce Dobrá

Otevřena jen podatelna. 
V  případě nutnosti lze dohod-
nout osobní návštěvu po telefo-
nické nebo e-mailové domluvě. 
Při osobní návštěvě jste povin-
ni používat respirátor a  použít 
desinfekci na ruce při vstupu na 
úřad. Platnost do odvolání.
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Místní poplatky pro rok 2021 
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.

Prioritní je platba převodem na účet číslo: 
168 197 5309/0800, 
VS: 1337 + číslo popisné

V případě nejasností volejte  
na tel č. 558 412 306 nebo 734 678 219.

Hotově možno zaplatit také v  pokladně 
OÚ Dobrá, dv. č. 17 nejlépe po telefonické 
domluvě. (záleží, jaký stupeň systému PES 
bude vyhlášen)

Při platbě převodem uvádějte do poznám-
ky, za koho odpady platíte – vypište jed-
notlivé osoby – nestačí napsat rodina Čá-
pová – platba nebude přiřazena do doby, 
než doložíte, za koho konkrétně byla pro-
vedena (zaplatíte-li převodem, známka 
na popelnici Vám bude zaslána domů) 

POPLATEK JE SPLATNÝ DO 30. 9. 2021

Poplatníci, kteří mají nárok na osvo-
bození či úlevu od poplatku za odpady 
a  budou chtít tento nárok uplatnit, musí 
napsat žádost o  poskytnutí osvobození 
či úlevy, a  ne jen tuto skutečnost dolo-
žit. Pokud takto neučiní do 30 dnů ode 
dne, kdy nárok na toto osvobození či úlevu 
vznikl, pak tento nárok na toto osvoboze-
ní či úlevu zaniká. 

Kdo nepodává písemnou žádost
1. zákonní zástupci dětí do věku 10 let 

včetně (úplné osvobození od poplatku)
2. zákonní zástupci dětí od 11 – 15 let 

včetně (úleva 50 % z poplatku)
3. občané obce Dobrá starší 80 let včetně 

(úplné osvobození od poplatku) 
4. vlastník stavby určené k  individuální re-

kreaci nebo vlastník rodinného domu, ve 
kterém není hlášena k  trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba, a  to v  případě, že 
vlastník nebo alespoň jeden ze spolu-
vlastníků má v obci trvalý pobyt. (úplné 
osvobození od poplatku) 

Kdo musí podat písemnou žádost do 30 dnů
1. studenti, kteří studují a  jsou ubytováni 

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. 1/2020, 
čl. 6, odst. 2 a  odst. 3. Osvobození 
a úlevy (vyjímaje těch, kteří jsou uvedeni 
v  předchozím odstavci tohoto textu – 
Kdo nepodává písemnou žádost)

Žádost o poskytnutí osvobození či úlevy 
si můžete vyzvednout na Obecním úřadě 
Dobrá, kancelář č. 17, kde Vám budou i zod-
povězeny dotazy, jak si úlevu či osvobození 
vyřídit, a hlavně kdy, což je nejdůležitější.

Také jsou tyto žádosti na webových 
stránkách obce v záložce Místní poplatky – 
formuláře ke stažení. 

Informujte se s dostatečným předstihem, 
ať o svou možnost úlevy či osvobození od 
poplatku za odpady nepřijdete.
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Poplatek ze psů 
– sazba poplatku činí za jednoho psa ročně 100 Kč. Za každého dalšího psa  
    se poplatek zvyšuje o 50 % ze sazby (tedy 150,- Kč za každého dalšího psa  

téhož majitele). 
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců

Prioritní je platba převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800,
VS: 1341 + číslo popisné. 

V případě nejasností volejte na tel č. 558 412 306 nebo 734 678 219.
Hotově možno zaplatit také v pokladně OÚ Dobrá, dv. č. 17 nejlépe po telefonické 

domluvě. (záleží, jaký stupeň systému PES bude vyhlášen)

TERMÍN SPLATNOSTI POPLATKU 
JE Z DŮVODU PANDEMIE PRODLOUŽEN DO 30. 6. 2021

Třídění potravinářských olejů z domácností
Nádoby na oleje jsou umístěny u Večerky Řehák směrem na Nošovice, 

dále pak u školního hřiště – naproti palírny pana Březiny.
Také je můžete odevzdat v našem sběrném dvoře.

VŠIMNĚTE SI…
Změna ve třídění u kovů – nápojové plechovky, plechovky od potravin  

a ostatní malé kovové předměty z domácností můžete vhazovat do kontejnerů na plasty 
(žluté kontejnery). 

Je to usnadnění třídění pro občany  
– Frýdecká skládka, a.s. pak tento odpad roztřídí na třídičkách

Vážení občané.  
upozorňujeme, že z důvodu realizace pokládky inženýrských sítí  

v rámci výstavby ,,D48 Frýdek-Místek, obchvat, II. etapa“, 
 bude ve dnech 10. 4. a 11. 4. 2021 úplná uzavírka silnice č. II/648  

mezi Frýdkem-Místkem a obcí Dobrá, v místě křížení budoucího obchvatu.
Objízdná trasa povede po D48, stávající obchvat Dobré. 
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Právní poradna 
pro občany obce Dobrá je z důvodu nepříznivé epidemiologické situace zrušena.

Termíny uzávěrek 
Doberských listů na rok 2020

12. 4., 3. 5., 7. 6., 12. 7., 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2021.
 - příspěvky v tyto termíny je možné zasílat pouze do 12 hodin.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ PORADNA
vždy první čtvrtek v měsíci od 17–18 hodin v Hasičské zbrojnici v Dobré.
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 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021 
pro Moravskoslezský kraj 

 

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického 
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích 
formulářů pro Sčítání 2021. 
 
Kontaktní místa České pošty, s. p. 

Název pobočky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

Ostrava 30 Bohumíra Četyny 1047/12, Bělský Les, 70030, Ostrava 954270030 
Ostrava 33 Hlavní třída 678/118, Poruba, 70800, Ostrava 954270033 
Ostrava 34 náměstí Družby 1215/2, Poruba, 70800, Ostrava 954270034 
Ostrava 36 Sjízdná 5554/2, Třebovice, 72200, Ostrava 954270036 
Ostrava 37 náměstí Antonie Bejdové 1808/7, Poruba, 70800, Ostrava 954270037 
Ostrava 39 Umělecká 305/1, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava 954270039 
Ostrava 42 Ahepjukova 3094/12, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava 954270042 
Ostrava 43 Výškovická 3075/118b, Zábřeh, 70030, Ostrava 954270043 
Ostrava 44 Výškovická 3085/2, Zábřeh, 70030, Ostrava 954270044 
Ostrava 46 Horní 1492/55, Hrabůvka, 70030, Ostrava 954270046 
Ostrava 47 Výškovická 714/170, Výškovice, 70030, Ostrava 954270047 
Ostrava 48 Rudná 3114/114, Zábřeh, 70030, Ostrava 954270048 
Ostrava 1 Poštovní 1368/20, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava 954270100 
Ostrava 2 Wattova 1046/19, Přívoz, 70200, Ostrava 954270200 
Ostrava 3 Šalounova 778/18, Vítkovice, 70300, Ostrava 954270300 
Ostrava 4 Rodimcevova 2011/26, Zábřeh, 70030, Ostrava 954270400 
Ostrava 5 Dr. Martínka 1406/12, Hrabůvka, 70030, Ostrava 954270500 
Ostrava 8 Čkalovova 713/47, Poruba, 70800, Ostrava 954270800 
Ostrava 9 Mariánské náměstí 1041/3, Mariánské Hory, 70900, Ostrava 954270900 

Ostrava 10 náměstí Jurije Gagarina 235/2, Slezská Ostrava, 71000, Os-
trava 954271000 

Ostrava 12 U Kapličky 117/4, Muglinov, 71200, Ostrava 954271200 
Ostrava 13 Vrbická 211/127, Heřmanice, 71300, Ostrava 954271300 
Ostrava 16 Vrchlického 288/6, Radvanice, 71600, Ostrava 954271600 
Ostrava 19 Frýdecká 28/426, Kunčice, 71900, Ostrava 954271900 
Ostrava 21 Peterkova 79/5, Svinov, 72100, Ostrava 954272100 
Ostrava 24 Blanická 1068/187, Stará Bělá, 72400, Ostrava 954272400 
Ostrava 29 Hlučínská 135, Petřkovice, 72529, Ostrava 954272529 
Karviná 1 Masarykovo nám. 3/2, Fryštát, 73301, Karviná 954273301 
Karviná 8 Slovenská 2868/33a, Hranice, 73301, Karviná 954273306 
Karviná 9 tř. 17. listopadu 883/2a, Ráj, 73401, Karviná 954273573 
Karviná 61 tř. Osvobození 1637/37, Nové Město, 73506, Karviná 954273309 
Karviná 4 tř. Těreškovové 2233/28, Mizerov, 73401, Karviná 954273401 
Karviná 6 nám. Budovatelů 1402/18, Nové Město, 73506, Karviná 954273506 

Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
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Název pobočky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 
Frenštát pod Radhoš-
těm nám. Míru 22, 74401, Frenštát pod Radhoštěm 954274401 

Opava 1 U Fortny 49/10, Město, 74601, Opava 954274601 
Opava 8 Těšínská 2914/44, Předměstí, 74601, Opava 954274608 
Opava 2 Husova 204/19, Předměstí, 74601, Opava 954274702 
Opava 5 Partyzánská 1521/7, Kateřinky, 74705, Opava 954274705 
Opava 6 Hlavní 1040/120, Kylešovice, 74706, Opava 954274706 
Kravaře u Hlučína Poštovní 71/2, 74721, Kravaře 954274721 
Dolní Benešov Poštovní 83, 74722, Dolní Benešov 954274722 
Hradec nad Moravicí Opavská 627, 74741, Hradec nad Moravicí 954274741 
Hlučín Školní 1076/4, 74801, Hlučín 954274801 
Vítkov 1 Pivovarská 325, 74901, Vítkov 954274901 
Bruntál 1 M. Tyrše 1499/4, 79201, Bruntál 954279201 
Vrbno pod Pradědem Jesenická 256/12, 79326, Vrbno pod Pradědem 954279326 
Břidličná Nábřežní 452, 79351, Břidličná 954279351 
Město Albrechtice nám. ČSA 58/11, 79395, Město Albrechtice 954279395 
Krnov 1 nám. Minoritů 88/11, Pod Bezručovým vrchem, 79401, Krnov 954279401 
Krnov 2 Mikulášská 1141/89, Pod Bezručovým vrchem, 79401, Krnov 954279402 
Rýmařov náměstí Míru 214/7, 79501, Rýmařov 954279501 

 
Kontaktní místo Českého statistického úřadu 

Název pracoviště Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

ČSÚ Ostrava Repinova 2661/17, Moravská Ostrava, 702 03, Ostrava  595131223 

 
Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací 
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce 
https://scitani.ceskaposta.cz. 
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Vítkov 1 Pivovarská 325, 74901, Vítkov 954274901 
Bruntál 1 M. Tyrše 1499/4, 79201, Bruntál 954279201 
Vrbno pod Pradědem Jesenická 256/12, 79326, Vrbno pod Pradědem 954279326 
Břidličná Nábřežní 452, 79351, Břidličná 954279351 
Město Albrechtice nám. ČSA 58/11, 79395, Město Albrechtice 954279395 
Krnov 1 nám. Minoritů 88/11, Pod Bezručovým vrchem, 79401, Krnov 954279401 
Krnov 2 Mikulášská 1141/89, Pod Bezručovým vrchem, 79401, Krnov 954279402 
Rýmařov náměstí Míru 214/7, 79501, Rýmařov 954279501 

 
Kontaktní místo Českého statistického úřadu 

Název pracoviště Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

ČSÚ Ostrava Repinova 2661/17, Moravská Ostrava, 702 03, Ostrava  595131223 

 
Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací 
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce 
https://scitani.ceskaposta.cz. 
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Název pobočky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

Orlová 4 Osvobození 796, Lutyně, 73514, Orlová 731134834 
Orlová 6 F. S. Tůmy 1200, Lutyně, 73514, Orlová 954273516 
Rychvald Mírová 1537, 73532, Rychvald 954273532 
Horní Suchá Těrlická 936/14, 73535, Horní Suchá 954273535 
Petřvald u Karviné Gen. Svobody 929, 73541, Petřvald 954273541 
Těrlicko Školní 422/1, Horní Těrlicko, 73542, Těrlicko 954273542 
Dolní Lutyně Koperníkova 666, 73553, Dolní Lutyně 954273553 
Dětmarovice č.p. 320, 73571, Dětmarovice 954273571 
Petrovice u Karviné č.p. 374, 73572, Petrovice u Karviné 954273572 
Bohumín 1 Ad. Mickiewicze 67, Nový Bohumín, 73581, Bohumín 954273581 
Bohumín 6 Nerudova 1156, Nový Bohumín, 73581, Bohumín 954273583 
Havířov 1 Dlouhá třída 464/7a, Město, 73601, Havířov 954273601 
Havířov 3 Anglická 1198/13a, Šumbark, 73601, Havířov 954273603 
Havířov 4 Dělnická 769/64, Prostřední Suchá, 73564, Havířov 954273564 
Havířov 11 Hlavní třída 46/32, Město, 73601, Havířov 954273605 
Havířov 21 Dlouhá třída 1228/44c, Podlesí, 73601, Havířov 954273608 
Havířov 7 Generála Svobody 268/17, Šumbark, 73601, Havířov 954273609 
Český Těšín 1 Nádražní 1166/2a, 73701, Český Těšín 954273701 
Český Těšín 7 Kysucká 1829/14, 73701, Český Těšín 954273707 
Frýdek-Místek 1 Sadová 2379, Frýdek, 73801, Frýdek-Místek 954273801 
Frýdek-Místek 12 Antonínovo náměstí 92, Místek, 73801, Frýdek-Místek 954273802 
Frýdek-Místek 13 Heydukova 3436, Frýdek, 73801, Frýdek-Místek 954273803 
Frýdek-Místek 14 1. máje 155, Místek, 73801, Frýdek-Místek 954273804 
Frýdlant nad Ostravicí Poštovní 310, Frýdlant, 73911, Frýdlant nad Ostravicí 954273911 
Čeladná č.p. 643, 73912, Čeladná 954273912 
Ostravice č.p. 603, 73914, Ostravice 954273914 
Bolatice Hlučínská 685/4, 74723, Bolatice 954274723 
Paskov Nádražní 700, 73921, Paskov 954273921 
Vratimov 1 Frýdecká 853/57, 73932, Vratimov 954273932 
Šenov u Ostravy Radniční náměstí 300, 73934, Šenov 954273934 
Brušperk Kostelní 48, 73944, Brušperk 954273944 
Dobrá č.p. 230, 73951, Dobrá 954273951 
Třinec 1 Poštovní 207, Staré Město, 73961, Třinec 954273961 
Třinec 3 Jablunkovská 406, Lyžbice, 73961, Třinec 954273963 
Třinec 8 Frýdecká 77, Staré Město, 73961, Třinec 954273964 
Jablunkov Bukovecká 106, 73991, Jablunkov 954273991 
Bystřice nad Olší č.p. 324, 73995, Bystřice 954273995 
Nový Jičín 1 K Nemocnici 206/11, 74101, Nový Jičín 954274101 
Studénka 3 Sjednocení 763, Butovice, 74213, Studénka 954274213 
Kopřivnice Štefánikova 1163/12, 74221, Kopřivnice 954274221 
Odry Radniční 93/12, 74235, Odry 954371593 
Fulnek 1 nám. Komenského 16, 74245, Fulnek 954274245 
Příbor Jičínská 240, 74258, Příbor 954274258 
Klimkovice Náměstí 31, 74283, Klimkovice 954274283 
Bílovec 1 Městský kopec 1138/3, 74301, Bílovec 954274301 

Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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Název pobočky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 
Frenštát pod Radhoš-
těm nám. Míru 22, 74401, Frenštát pod Radhoštěm 954274401 

Opava 1 U Fortny 49/10, Město, 74601, Opava 954274601 
Opava 8 Těšínská 2914/44, Předměstí, 74601, Opava 954274608 
Opava 2 Husova 204/19, Předměstí, 74601, Opava 954274702 
Opava 5 Partyzánská 1521/7, Kateřinky, 74705, Opava 954274705 
Opava 6 Hlavní 1040/120, Kylešovice, 74706, Opava 954274706 
Kravaře u Hlučína Poštovní 71/2, 74721, Kravaře 954274721 
Dolní Benešov Poštovní 83, 74722, Dolní Benešov 954274722 
Hradec nad Moravicí Opavská 627, 74741, Hradec nad Moravicí 954274741 
Hlučín Školní 1076/4, 74801, Hlučín 954274801 
Vítkov 1 Pivovarská 325, 74901, Vítkov 954274901 
Bruntál 1 M. Tyrše 1499/4, 79201, Bruntál 954279201 
Vrbno pod Pradědem Jesenická 256/12, 79326, Vrbno pod Pradědem 954279326 
Břidličná Nábřežní 452, 79351, Břidličná 954279351 
Město Albrechtice nám. ČSA 58/11, 79395, Město Albrechtice 954279395 
Krnov 1 nám. Minoritů 88/11, Pod Bezručovým vrchem, 79401, Krnov 954279401 
Krnov 2 Mikulášská 1141/89, Pod Bezručovým vrchem, 79401, Krnov 954279402 
Rýmařov náměstí Míru 214/7, 79501, Rýmařov 954279501 

 
Kontaktní místo Českého statistického úřadu 

Název pracoviště Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

ČSÚ Ostrava Repinova 2661/17, Moravská Ostrava, 702 03, Ostrava  595131223 

 
Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací 
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce 
https://scitani.ceskaposta.cz. 
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Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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Vážení čtenáři, 
máme za sebou první pololetí školního 

roku, který opět přináší řadu náročných si-
tuací pro děti, učitele a rodiče. Do poloviny 
října jsme si s dětmi užívali prezenční výuku, 
kterou však záhy vystřídala výuka distanční. 
Krátce jsme se s dětmi shledali před Váno-
cemi, vyzkoušeli rotační výuku šestých až 
osmých tříd a těšili se na nový rok. Do školy 
se však vrátili pouze prvňáčci a druháčci. 

Alespoň s  nimi jsme mohli sledovat ra-
dost z  vysvědčení, které bylo letos dopro-
vázeno dopisem se slovním hodnocením. 
Poprvé jsme se dostali do situace, kdy jsme 
žákům třetích až devátých tříd nemohli pře-
dat vysvědčení osobně, ale zaslali ho pouze 
elektronicky prostřednictvím systému Ba-
kaláři. Osobně ho obdrží, až bude povolena 
přítomnost žáků ve škole.

Přejeme si, ať je druhé pololetí ve zna-
mení návratu žáků do škol a aktivního škol-
ního života.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka

První pololetí je za námi…

Základní škola Dobrá, informuje…

K výpisu vysvědčení žáci dostali doprovodný dopis paní učitelky
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Třída 1. C s paní učitelkou Alexandrou Blažkovou

Distanční výuka – pojem, který nám 
do nedávna nebyl znám. Dnes se však stal 
součástí našeho každodenního života a dost 
možná nás bude doprovázet ještě dalších 
pár let. 

Jelikož nás čekají přijímací zkoušky, 
můžeme čas, který jindy strávíme cesto-
váním do školy a  ze školy, věnovat právě 
jejich přípravě. Celkově máme více času 
na všechno, máme kratší hodiny a delší ča-
sový limit na vypracování zadaných úkolů. 

Ale ne všechno je jako procházka růžovou 
zahradou. I  distanční výuka s  sebou při-
náší jisté nevýhody. Internetové připojení 
některých domácností není úplně stopro-
centní. Některým žákům se hovory sekají 
nebo z hovoru vypadávají, a tak si z hodiny 
nic neodnesou. Chybí nám osobní kontakt 
s vyučujícími (tedy alespoň většině). Velký 
problém nám dělá „dokopat se“ k  učení. 
Záleží především na naší samostatné práci 
a na tom, jak se k povinnostem postavíme. 

Zamyšlení deváťáků
Deváťáci a distanční výuka
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Tato forma výuky přináší také pár vtip-
ných momentů. Občas si někdo nechá omy-
lem zapnutý mikrofon nebo kameru. A  my 
si myslíme, že můžeme mluvit za všechny, 
když řekneme, že online hodiny někdy zní 
jako vyvolávání duchů: „Aničko, jsi tady? 
Slyšíme se? Pokud mě slyšíš, ozvi se!“ 

Ne každému vyhovují současná opat-
ření, ale musíme respektovat fakt, že bez 
těchto opatření bychom na tom byli mno-
hem hůř. Doufáme, že letošní přijímací 
řízení bude probíhat za normálních pod-
mínek. Každý pátek se konají dobrovolné 
přípravné kurzy, ve kterých procvičujeme 

všechno učivo týkající se přijímaček. Tyto 
kurzy by byly mnohem přínosnější při 
osobním kontaktu s  učitelem, ale i  touto 
formou zvládneme hodně věcí procvičit. 

V této situaci jsme přišli o spoustu akcí 
a  pravděpodobně přijdeme také o  šerpová-
ní deváťáků, při kterém bychom se všichni 
společně rozloučili. Tato doba je velmi ná-
ročná, ale věříme, že ji společně překonáme. 
Přejeme všem deváťákům hodně štěstí u při-
jímacího řízení a úspěchů do dalších let.

Silvie Drexlerová a Zuzana Kajzarová 
(9. B)
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V loňském školním roce došlo k situaci, 
že děti, které postoupily až do okresního 
kola, se bohužel kvůli uzavření škol svých 
možných úspěchů nedočkaly. Ani letos se 
situace nevyvíjela dobře, ale my jsme si ne-
nechali ujít možnost vyhlásit recitační pře-
hlídku. Jen trošičku v jiném duchu.

Žáci 1. a  2. ročníků měli to štěstí, že 
mohli recitovat ve třídě. A  protože se ne-
směli potkávat s ostatními dětmi, byli vybrá-
ni vždy tři nejlepší recitátoři z  každé třídy. 
V 1. A to byly Amálie Marenčáková, Dorota 
Kolkopová a  Jana Stašková. V  1. B uspě-
li Nela Kurdiovská, Jakub Ryška a  Robin 
Stuchlík. V 1. C Jan Janša, Karolína Švrčko-
vá a Johana Slepáková. V 2. A byli nejlepší 
Anežka Koloničná, Jakub Čadan a  Šimon 
Vrubel a ve 2. B uspěly Viola Poláková, Te-
reza Lecová a Nikol Zettíková.

U starších dětí, které to štěstí být ve ško-
le neměly, proběhla přehlídka online. Vy-
braní žáci z  jednotlivých tříd se pak utkali 
online v rámci celého ročníku a opět byli vy-
bráni tři nejlepší recitátoři. Za 3. ročníky to 
byli Sofie Pavlásková, Antonín Kozel (3. B) 
a Kateřina Rohowská (3. C). Ve 4. ročnících 
uspěly Eliška Blahutová (4. A), Adéla Ten-
glerová (4. B) a Liliana Sikorová (4. C). Za 
5. ročníky byli zvoleni nejlepšími recitátory 
Ludmila Blahutová  (5. A), Kryštof Pavlásek 
(5. B) a Eliška Vlčková (5. C).

 Všechny zmíněné děti získaly od-
měnu a  diplom, které si snad brzy osobně 
vyzvednou ve škole. Poděkování patří nejen 
všem dětem, které se básničky naučily a zú-
častnily se recitační soutěže, ale i všem uči-
telkám za zorganizování této soutěže. 

Mgr. M. Turoňová, Mgr. S. Kubeczková

Recitační přehlídka

Život je dar, a  tak je zásadní, si ho co 
nejvíce užít ve zdraví. To platí obzvlášť 
v této době.

Zdravý životní styl není jen o stravě a po-
hybu, ale je to celkový způsob života, nad 
kterým se žáci druhých ročníků v týdnu od 
22. – 26. února 2021 zamýšleli, a i přes tuto 
nelehkou dobu se pustili do projektu s  ná-
zvem „Zdravý životní styl – aneb žiju zdra-
vě, mám to v hlavě“.

Na začátku projektu děti prostřednictvím 
pohádky o pomyslných lidech z Hranolkova 

Projekt „Zdravý životní styl  
– aneb žiju zdravě, mám to v hlavě“
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poznávaly úskalí zdravého a nezdravého způ-
sobu života. Žáci rozhodovali o  správném 
způsobu stravování, pomáhali vybrat ten 
nejvhodnější jídelníček, sami si zapisovali 
svůj celodenní jídelníček a sestavovali tabul-
ku aktivit, které po celý týden dělali. 

Na připravených matematických pra-
covních listech si druháci vyzkoušeli vyluštit 
recepty na různé pomazánky či ovocný sa-
lát. Bohužel se ale kvůli současné situaci ne-
dostali do školní kuchyňky, a tak si nemohli 
saláty či pomazánky vyrobit společně ve 
škole. Doma je to ale mnohdy namotivovalo 
k tomu, že si sami nebo s pomocí rodičů ně-
jakou tu zdravou dobrotu připravili. Motivy 
zdravého jídelníčku následně žáčci zachytili 
i ve výtvarných činnostech.

Naším cílem bylo seznámit děti se 
správnými návyky v oblasti zdravého život-
ního stylu a vést je ke správnému způsobu 

stolování. Věříme, že se nám to povedlo 
a že se děti budou tomuto tématu věnovat 
i nadále

Mgr. M. Turoňová, Mgr. S. Kubeczková
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Ani jsme se nenadáli a  máme za sebou 
měsíc leden. Leden se však tentokrát před-
vedl v celé své kráse plné bohaté sněhové na-
dílky, mrazu i  ledu. A pokud snad na chvíli 
sníh téměř roztál, už tady byla další bohatá 
sněhová nadílka, která potěšila především 
děti naší školky.

Děti si tak mohly do sytosti užít sněho-
vých radovánek stavěním sněhuláků na za-
hradě naší školky, bobováním na podložkách 

Mateřská škola informuje…
Zprávičky z naší školičky



- 20 -

Skončil nám ten nejkratší měsíc v roce, 
který nám ukázal svou sílu v  podobě hro-
mad sněhu a velkých mrazů. Koncem měsí-
ce jsme pak všichni společně cítili ve vzdu-
chu probouzející se jaro, kdy nás sluníčko 
hřálo svými životadárnými paprsky…

A co si ještě pro naše děti přichystal mě-
síc únor? 

No samozřejmě karneval, který se tento-
krát odehrál v každé třídě naší školky. Děti 
již ráno přicházely do tříd ve svých kostý-
mech, aby si je během dopoledne náležitě 
užily a předvedly se svým kamarádům.

Děti si společně zatančily, paní učitelky 
pro ně v  každé třídě přichystaly program 

Zprávičky z naší školičky

na kopci naší zahrady. 
Sovičky i  větší děti se 
vydaly bobovat či sáň-
kovat i na Vrchy, někte-
ré třídy se vydaly také 
do lesa, aby donesly 
zvířátkům dobroty do 
krmelce, aby v zimě ne-
strádaly hladem.

A  co dělaly naše 
děti v  jednotlivých tří-
dách?

Děti si povídaly 
o zimě, dělaly pokusy se sněhem i  ledem, 
povídaly si o  zimních sportech, některé 
sporty se děti snažily napodobit.

Děti se také seznámily s lesními zvířátky, 
jejich stopami, tvořily, malovaly, stříhaly, 
modelovaly z plastelíny.

Děti se také dozvěděly něco zajímavého 
o  životě Eskymáků, tvořily iglú, vyrobily si 
rybičkovou pomazánku, kterou také ochut-
naly a  spousty dalších zajímavých činností 
naše děti provázely v měsíci lednu.

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková
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v  podobě společného dovádění při tanci, 
legračních tanečcích ve dvojicích či jiných 
dovádivých kouscích.

Součástí programu v  každé třídě byla 
také spousta soutěží, po soutěžích měly děti 
možnost se občerstvit ovocnými mísami, 
zdravým mlsáním či koláči a  dobrůtkami, 
které pro ně připravily či napekly šikovné 
maminky. 

Před obědem se děti převlékly ze svých 
kostýmů a s velkou chutí se pustily do oběd-
vání, neboť při tom dopoledním dovádění 
mnohým vytrávilo.

Můžeme konstatovat, že karneval se ve 
všech třídách vyvedl, byly spokojené jak 
děti, tak paní učitelky. 

Možná to bylo trochu líto rodičům, ale 
co můžeme v této nelehké době dělat…

V současné době vešlo ve známost, že se 
všechny MŠ na dobu tří týdnů zavírají, takže 
jsme rádi, že se nám podařilo karneval ales-
poň v této podobě zorganizovat.

Na shledanou v lepších časech.

Za MŠ: Mgr. D. Dvořáčková
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Milí čtenáři, 

V  první řadě bych Vám moc chtěla po-
děkovat za Vaší přízeň a trpělivost v těchto 
těžkých dobách, kdy jsme všichni svázáni 
různými opatřeními. Snažíme se ze všech 
sil vyhovět Vašim požadavkům, ať už to jsou 
Vaše oblíbené knihy a časopisy nebo doku-
menty potřebné ke studiu.

V chodbě knihovny jsme pro Vás vytvo-
řili bezkontaktní prostor pro vyzvednutí Va-
šich objednávek. Pro vrácení výpůjček jsme 
pořídili nový bibliobox, který Vám bude 
k dispozici před vchodem do knihovny. Mů-
žete do něj bez obav vhodit knihy na vráce-
ní, nepotřebujeme ani Vaše jméno, protože 
náš knihovnický systém dokáže rozpoznat, 
ke komu knihy patří.

Samozřejmostí je, že neustále obnovu-
jeme náš knihovní fond a proto Vám může-
me nabídnout plno knižních novinek, jako 
je např. Šikmý kostel 2, Hvězdy na cestě, 
Geneze, Kdo šije u Podolské? a další knihy 
různých žánrů ať už českých nebo zahra-
ničních autorů.

Všechny potřebné informace jsou k dis-
pozici na www.knihovnadobra.cz  nebo na 
tel. 558 641 016 a 733 762 376 nebojte se 
ozvat, jsme Vám plně k dispozici a na Vaše 
dotazy rádi odpovíme.

Na závěr mi dovolte Vám všem po-
přát pevné zdraví a  doufáme, že se opět 
brzy shledáme u  našeho výpůjčního pultu 
v knihovně.

P. Slováčková a kolektiv MK Dobrá

Letošní Tříkrá-
lová sbírka se od 
předchozích roč-

níků zásadně lišila. Skupinky koledníků 
nemohly vyrazit do ulic našich obcí, a  tak 
se k  vám tříkrálové poselství mohlo do-
nést pouze online. O  to víc bychom chtěli 
poděkovat dárcům, kteří přispěli ať už do 

virtuální kasičky nebo do pokladniček, kte-
ré byly umístěny na veřejných místech, jako 
jsou obecní úřady, kostely nebo obchody.  
Právě díky pomoci vás všech se podařilo 
do tříkrálových pokladniček ve vaší obci 
vybrat krásných 75 812 korun. Příspěvky 
využijeme v Domě pokojného stáří a Oáze 
pokoje na opravy a  rekonstrukce budov, 

Místní knihovna Dobrá

Charita Frýdek-Místek / F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek / www.charitafm.cz
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Už několik let se snažíme snižovat eko-
logické dopady automobilů používajících 
naftu nebo benzín. EURO normy jsou stále 
přísnější a  automobilky musí pružně rea-
govat a vyvíjet nové technologické inovace, 
aby udržely krok s dobou. Elektromobily po-
malu nastiňují novou cestu, která má možná 
v budoucnu nahradit klasické spalovací mo-
tory. Otázka je, zda nemá tato cesta slepou 
uličku. Pojďme se tedy podívat na názory ať 
již zastánců nebo odpůrců této technologie.

Automobil nemá výfuk a  nevypouští tu-
díž do ovzduší škodové plyny. To je asi jeden 
z  nejčastějších argumentů, které slyšíme. 
V rušných městech by se tak mohly eventu-
álně snížit škodlivé emise na minimum. Dal-
ší plus může být například snížení prachu 
z brzdových destiček, protože vozy používají 

systém rekuperace energie, kde brzdíte pře-
vážně motorem a tato vzniklá energie se vám 
následně ukládá do baterie a prodlužuje tak 
celkový dojezd. Dále můžeme mluvit o  pří-
nosu z  hlediska snížení akustického smogu 
a také o osvobození od různých poplatků za 
parkování a dálniční známky. Některé země 
dávají také dotace na pořízení těchto vozů. 
Převážně v severských státech dává pořízení 
takového typu auta logičtější a  ekologičtější 
základ, protože větší procento energie po-
chází z obnovitelných zdrojů.

Pohled z  druhé strany mince poukazu-
je na vysoké emise při výrobě a  recyklaci 
autobaterií, méně šetrné těžby surovin pro 
výrobu baterie (Nikl, Lithium, Kobalt a dal-
ší) z  hlediska životního prostředí. Více jak 
50% vyrobené energie na území ČR pochází 
z  uhelných elektráren, takže škodlivé plyny 
se akorát vyprodukují na jiném místě.  Re-
lativně dlouhá doba nabíjení a případné če-
kání na jiná auta na nabíjecí stanici. Menší 
dojezdy oproti klasickým autům. Relativně 
vysoká pořizovací cena (cca od 1 000 000 ko-
run a výše) a s ní spojená cena s koupí nové 
baterie (někdy i více jak 250 000 korun) po 
zhruba 7-10 letech používání. Zde se ale 
předpokládá, že půjdou vyměnit jen vadné 
články baterie. Malá infrastruktura nabíje-
cích stanic a  do budoucna složité logistické 

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
TÉMA: (EKOLOGICKÉ) ELEKTROMOBILY

zdokonalíme fungování Beskydského cen-
tra duševního zdraví, rozšíříme nabídku 
terapií pro naše klienty nebo podpoříme 
projekt doučování.

Nestihli jste přispět do statických ka-
siček a  rádi byste podpořili dobrou věc? 
Do online kašičky můžete přispět až do  
30. dubna na www.trikralovasbirka.cz.
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Schopnost krajiny zadržovat vodu je 
klíčová vlastnost existence živé přírody na 
Zemi. Díky antropogenním vlivům a  radi-
kálním přeměnám v krajině tato schopnost 
pomalu slábne a  čím dál více vody odtéká 
pryč, aniž by se přirozeně zadržovala.

Naše krajina vypadala v  minulosti zcela 
jinak. Byly zde rozsáhlé lesy, mokřady, přiro-
zená koryta řek a potoků. Nástupem masiv-
nějšího zemědělství se začal ráz krajiny po-
stupně měnit. Začali jsme si krajinu přetvářet 
podle sebe. Lesy začaly řídnout, remízky 
a meze mizet z krajiny za účelem získání vět-
ších ploch pro zemědělskou půdu. Mokřady 
byly vysušovány a koryta řek se napřimovala 
a prohlubovala. 

Důsledkem je, že se voda v krajině méně 
zadržuje a rychleji následně odtéká pryč a zá-
soby podzemních vod se nadále pomalu sni-
žují. Můžeme namítat, že méně prší než kdy-
si, ale toto tvrzení není zcela pravdivé. Větší 
sucha v naší krajině jsou především způsobe-
na nedostatkem vody, která by zde měla být 
přirozeně vázána. 

Řešení může být prosté. Obnovovat 
mokřady, které jsou dle odborníků schop-
ny vázat celkově v  krajině více vody, než 

výstavba přehrad, které nejsou až tak příliš 
vhodné pro zadržování vody. Revitalizace 
říčních toků, kde je zapotřebí vrátit tokům 
jejich přirozená koryta, také za účelem při-
rozené funkce vodních ekosystémů. Nemé-
ně důležité jsou také zásahy do zemědělství 
a podpora ekologického zemědělství. A zde 
především patří zmenšení obrovských 
polních ploch na více polí s  různorodější 
skladbou plodin. Pěstovat rozmanitější dru-
hy (vojtěšku, pohanku a  další), které jsou 
schopny vázat více vody v   půdě. Na sva-
hových polích udělat protierozní opatření, 
jako jsou například travnaté pásy. Způsob 
orání půdy po vrstevnicích, nikoliv po spád-
nici. A  v  neposlední řadě výsadby stromů, 
obnovení remízků, mezí a lesů.

Možností je určitě více, hlavní ale je na-
vrátit krajině její blízkou podobu. Existuje 
řada projektů na podporu a obnovu přírody. 
Problémem ale je, že obnova probíhá po-
malu, a tímto tempem by trvala i stovky let, 
než bychom docílili požadovaného efektu. 
Musí se změnit a upravit také zákony, které 
by měly radikálněji podpořit a zrychlit toto 
úsilí, protože nic tak cenného jako vodu ne-
máme. A krajina a  její přirozené fungování 
nám v budoucnu může hodně pomoci s tím-
to problémem.

Tomáš Berka

TÉMA: RETENČNÍ SCHOPNOST KRAJINY

řešení spojené s  masivnějším zaváděním 
těchto nabíjecích stanic a podporou elektric-
ké energie.

 Ať už patříte k příznivcům nebo odpůr-
cům elektromobilů, čas ukáže, kam se bude 
automobilový trh ubírat. Zda je to jen slepá 

ulička nebo nástup nové éry ukáže až čas. 
Nicméně jsou i jiné alternativy, například vo-
díkový pohon, který již funguje a možná v bu-
doucnu nahradí éru bateriovou, případně se 
dočkáme zcela jiné ekologičtější technologie.

Tomáš Berka
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Únorová on-line schůzka  
ve družince Sasanek

Sasanky se po del-
ší době sešly na on-
line družinovce, která 
proběhla 24. 2. Jako 
vždycky vše začalo 
družinovým pokřikem 
a  krátkou pohybovou 
hrou. Zrekapitulovaly 
jsme si výzvy a  úkoly. 
V lednu a v únoru jsme 
stavěly originální sně-
huláky, kreslily, tvořily 
a navzájem se propoji-
ly pomocí ručně psaných dopisů. A poté jsme 
si rovnou vymyslely další výzvy, které nás 
budou čekat v příštím měsíci. Nemohly jsme 
také zapomenout na Den zamyšlení, který se 
slaví každý rok 22. 2. Tento den myslí skau-
ti a skautky na svoje bratry a sestry ve světě 
a oslavují naše mezinárodní hnutí. Každý rok 
má tento svátek jiné téma a tím letošním byl 
mír. Vytvořily jsme si myšlenkovou mapu na 

toto téma. Pouvažovaly nad tím, co pro nás 
mír znamená, jak ho každá z nás vnímá a jak 
se cítíme v kolektivu jiných lidí. Celou schůz-
ku nás doprovázela optimistická nálada a ka-
ždá z nás ocenila, že se můžeme i v této ne-
lehké době alespoň touto alternativní online 
formou setkat, popovídat si a  být součástí 
skautského dění.

Zuzka Tesarčíková

Nenechejme děti zahálet
Již téměř roční výluka ve sportovní 

přípravě zřejmě přinese značné problémy 
většině sportovních klubů napříč celou re-
publikou. Jsem přesvědčen, že dojde k  vý-
raznému odlivu aktivně cvičících dětí. 

K tomuto názoru mě vedou dlouhodobé 
zkušenosti  v práci s mládeží. Vždy v minu-
losti, pokud chtěl klub udržet zájem dětí 
o sport, musel k tomu vyvinout nemalé úsilí 
a trvalou aktivitu v propagaci a náboru dětí 

a mládeže. Osobní vklad a obětavost funk-
cionářů a  trenérů určoval počty zájemců 
o sportovní přípravu v tom či onom sportu. 

V uplynulých letech se judistům v Dobré 
podařilo vybudovat početně silný a také vý-
konnostně kvalitní kolektiv. Vzpomeňme na 
některá jména českých mistrů a medailistů 
z Dobré. Sestry Nikola a Michaela Kesovy, 
Kateřina Malchárková, Ester Vilčková, Lu-
káš Janulek, Vít Jerglík, Monika Foltysová, 
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Martina Lišková, Nikolas Hromják, 
Petra Stachová, Marie Dužíková, Na-
tálie Majdlochová, Iveta Kočí, Ondra 
Menšík, Karolína Tararíková, souro-
zenci Karolína, Eliška a Luděk Kubíč-
kovi. Jsou to Vaši sousedé, stejně jako 
krajští přeborníci Blažek, Šebesta, 
Mandýsová Pernica, Pavelek, Hra-
bal, Gomola, Braneacová, Vojkovská, 
Čížková, Friedel, Holeček, Kisza, Ma-
liš, Matyskiewicz, Romanidis, Štěr-
bová, Karásek, Klíma, Pavláskovi, 
Paško a další. Ta jména nás zavazují 
k  obnově úspěšného a  ještě většího 
zapojení dětí a mládeže do organizovaných 
sportovních aktivit v  Obci. Současná si-
tuace výrazně zvýhodňuje našeho silného 
a nebezpečného soupeře. Sociální sítě, mo-
bily a počítače. To jsou doslova drogy nové 
doby. Netečnost mnohých rodičů a pohodl-
nost dětí jednoznačně podporují nezdravý 

způsobu života, který v konečném výsledku 
může vést k  obezitě a  civilizačním choro-
bám. V  dnešní době dvakrát platí Tyršovo 
heslo „Ve zdravém těle zdravý duch.“ Zamy-
sleme se proto především my dospělci, kam 
chceme vést své děti. I  v  současné nelehké 
době nabádejme mládež k  intenzivnímu 

2013- dnes už to jsou školáci

V roce 2020 jsme stihli zvítězit v krajském přeboru žactva
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pohybu a pojďme jí příkladem. Nečekejme, 
až se otevřou sportoviště, protože až se ote-
vřou, budeme připraveni. V  Dobré a  okolí 
jsou pro sport dobré podmínky, ať v přírodě, 
nebo dostupných sportovištích. Hasiči, fot-
balisté i  judisté jen čekají na okamžik, kdy 
budou moci opět naplno trénovat. Znovu 
zahájení soutěží se nemůže dočkat šprtec. 
V Dobré může zájemce najít mnoho dalších 
sportovních kroužků a  kolektivů Není jich 
málo: Badminton, tenis, florbal, jezdectví, 
basket, stolní tenis, nohejbal, atletika, od-
bíjená, bikros, jóga. Najít parťáka na cyklo, 
nebo běh v terénu určitě není problém. 

Judisté nezahálejí a připravují se v  indi-
viduálním tréninku. Všichni zájemci, už od 
nejmladších benjamínků trénují podle indi-
viduálního tréninkového plánu, který má ka-
ždý upraven podle svých schopností. Ten se 
pravidelně předkládá k vyhodnocení a další 
úpravě hlavní trenérce Pavle Prőllové.

Závodní tým dorostenců, juniorů a star-
ších žáků intenzivně posiluje a  pracuje na 
vytrvalosti. Pokud se chceme udržet na 

předních místech v rámci republiky, tak ne-
zbývá než makat. Konkurence nespí. Ihned 
po ukončení všech opatření znovu otevřeme 
Baby judo pro mateřskou školku, kterého se 
před začátkem pandemie zúčastňovala tři-
cítka dětí, doplněná ještě o školáky prvního 
stupně z družiny ZŠ. 

Obnovíme tak tréninky oddílu v tělocvič-
ně školy, který bude probíhat dvakrát týdně. 
Pro závodní tým a zájemce je další možnost 
až 5x týdně trénovat na ostatních základnách 
klubu Na Bahně, Starém Městě, Raškovi-
cích, Frýdlantě N. Vsi a  Skalici. V  letošním 
roce plánujeme tři pobytová, tréninková 
soustředění a letní rekreaci. V září se v Dobré 
chystáme uspořádat mezinárodní turnaj pod 
širým nebem, který se v loňském roce setkal 
s velkým ohlasem. A v závěru roku každoroč-
ní Turnaj o pohár starosty, který je již pravi-
delně ukončením sezóny pro všechny kluby 
kraje.  Pomozte nám, abychom patřili mezi 
nejlepší. Podpořte svoje děti.

Za judisty Luděk Kubíček,  
předseda oddílu v Dobré

Svoje umění jsme předvedli turistům na Lyse hoře
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Podzim a vánoční čas  
v naší Adámkové vile…

Vůbec to nebylo jednoduché období, jak 
pro naše nejbližší, tak pro naše zaměstnan-
ce, kteří suplovali rodiny a snažili se udržet 
domov a  náladu v  nelehké době v  uzavře-
ném domově kvůli Covid-19.

Léto za námi, zima za dveřmi, a tak jsme 
si řekli, že začneme pracovat na výzdobě na-
šeho domova. 

Pleteme věnečky, zdobíme stromečky, 
a  že jich máme v  domově dost… alespoň 
máme o zábavu postaráno… svítíme v celém 
domově a užíváme si předvánoční čas.

Nejkrásnějším překvapením bylo dostat 
přáníčka, které nám vyráběly děti z  mateř-
ské školky.

Letos nás opět jako každý jiný rok na-
vštívil Mikuláš, anděl a čert. To bylo smíchu 
a zábavy, všichni spokojeni a slíbili nám, že 
příští rok nás zase navštíví…, tak se máme 
zase na co těšit.
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Vánoční čas a Štědrý den byl náročný, ale 
i přesto personál zvládl vše na jedničku, za 
to jim všem chci veřejně poděkovat, protože 
tohle bylo pro nás to nejhorší období, 9 mě-
síců se náš domov vyhýbal nákaze covid-19, 
ale bohužel nás těsně před svátky navštívil 
a  nebylo vůbec jednoduché vše zvládnout, 
ale jelikož v Adámkové vile pracuje ten nej-
lepší personál, zvládli to na jedničku a za to 
hrozně moc všem DĚKUJI.

Štědrý den v Adámkové vile.

Novoroční přípitek s ohňostrojem.

Přeji Vám všem hodně štěstí hlavně zdraví 
a lásky v roce 2021.

Lenka Janečková, ředitelka Domova se 
zvláštním režimem

Adámkova vila,  
Domov se zvláštním režimem, z. ú. 

Vedeném v  rejstříku ústavu u  Krajského 
soudu v Ostravě, v oddílu U, vložce číslo 348 
Sídlo ústavu: 
Raškovice 28, 739 04, Pražmo, 
IČ: 09276181, DIČ: CZ09276181
Bankovní spojení: RB bank 2463989002/5500. 
Datová schránka: kxhdxtg
Úřední hodiny: 
ředitelka: 
pondělí – pátek 8.00 – 14.00 
(v době mé nepřítomnosti na tel. 730 820 129 )
Sekretariát: 
pondělí – pátek 8.00 – 14.00 
(v době mé nepřítomnosti na tel. 608 854 633 )
Sociální pracovník: 
pondělí – pátek 8.00 – 14.00 
(v době nepřítomnosti na tel. 724 379 168)
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které události si letos můžeme PŘiPomeNout • 2
(poučně i zábavně z minulosti Dobré na pokračování).

Před 110 lety, roku 1911, proběhlo k 1. lednu sčítání lidu. V Dobré bylo
domovních čísel 287, z nich neobydleno 6. Rodin a domácností bylo 479,
obyvatel 2068, z toho 950 mužů a 1118 žen; 2002 katolíků, 51 evangelíků,
15 židů. Dle národnosti bylo 2044 Čechů, 18 Němců a 6 Poláků. Továrních
dělníků bylo 120, horníků 48, železničních zřízenců 41, továrních dělnic 51, služebných 173
— ostatní se živili rolnictvím. U chovatelů drobného zvířectva bylo napočítáno 45 koní, 382
kusů hovězího dobytka, 25 koz, 7 ovcí, 308 vepřů, 1647 slepic, 79 husí, 37 kachen, 11 krocanů,
úlů s živými včelstvy bylo 101. — V Dobré je škola česká (s vyučovacím jazykem českým), bo-
hoslužby české, zastupitelstvo české; v Nošovicích bylo 818 obyvatel (794 Čechů, 20 Poláků
a 4 Němci). — Frýdek má 9879 duší, z toho (mimo jiných národností) 5123 Němců, 4033
Čechů, 576 Poláků; Skalice 1292 obyvatel, Pazderna 357, Vojkovice 425. Frýdecko má 98 957
obyvatel, z toho 76 465 Čechů, 14 519 Poláků a 6844 Němců.
1921. V neděli 13. února byla na schůzi československé strany lidové založena v Dobré

tělocvičná jednota Orel, sdružující naši i přespolní mládež katolicky orientovanou. Stalo se
tak po referátu p. Přerovského z Brna, jenž byl u nás hostem a přednáškou strhl nadšence
a zájemce, kteří si přáli, aby mládež nezůstala jen v organizacích sokolských a Matice osvěty
lidové. Ihned se přihlásilo 50 členů. Jan Krus dal ochotně k dispozici místnost v domě č.p.
169 (nalevo od svého obchodního domu; dnes jedna z prostor prodejny Můj obchod v centru
obce) a stolař Jan Nytra udělal v ní novou podlahu, aby se mohlo cvičit.

Pohřeb Josefa Polocha byl za účasti velkého množství lidu z domu smutku na č. p. 2 ve
Staré dědině. Zesnulý byl všeobecně známý, poněvadž zastával od roku 1912 funkci obecního
strážníka, kterou provozoval i po návratu z (první) světové války. Zemřel 10. října ve věku
52 let (* 1869) a zůstala po něm vdova Anežka, s níž byl oddán v roce 1894. Z jejich manželství
vzešlo 11 dětí, z nichž jen nejstarší dcerka Cecílie již zesnula tohoto roku v zimě. „Správní ko-
mise povolila vdově jednorázové odbytné 700 Kč jednou pro vždy (asi 35 tisíc Kč). Ježto
obecní pokladna byla již skoro vyčerpána, byl tento obnos pojat z rozpočtu na příští rok.“

Nový obecní strážník. Smrtí Josefa Polocha se uvolnilo místo obecního strážníka, který
byl zároveň obecním poslem, nočním hlídačem a školníkem. Zájem o místo projevil jen jeden
zájemce, Antonín Duží, který poslal písemnou žádost. „Poněvadž se však přihlásil dodatečně
i Jan Gavlas z č. p. 58 na Hurkách, nebylo docíleno jednotnosti a muselo být vypsáno řízení
znovu. Služné za obecního strážníka a nočního hlídače bylo stanoveno na 4000 Kč ročně (asi
16 500 měsíčně).“ Nakonec se přihlásili uchazeči tři, vedle Dužího a Gavlase i Ondřej Otipka,
jenž byl vybrán na místo strážníka a zároveň ponocného. Nastoupí službu od 1. ledna 1922.
1931. Noviny přinesly počátkem roku zprávu z Dobré pod titulkem Úraz na zábavě. Praví

se v ní, že v neděli 4. ledna pořádal hostinský Bedřich Mokryš ve svém hostinci (dnes Obec-
ník) společenský ples. „Na plesu zatančila si jistá mladá žena a nešťastnou náhodou zapletla
se jí noha mezi nohy židle u stolu, čímž utrpěla těžkou zlomeninu dolní končentiny.“ Dodává
se, že „vinu na tom nenese nikdo.“ Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář

[Použito: Lexikon obcí. Protokolní kniha rok 1908—1923. Týdeník Frýdecko–Místecko. Matriky narození a úmrtí.]
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zrušený sňatek v roce 1821
Toto malé pojednání je spíše exkursem do doby před dvěma staletími

a příběhem dnes už spíše zábavným. Uveden je zde na ukázku, jaké osudy
lidé v té době mívali, a to aniž by je někdo, byť třeba jen ve vzpomínkách,
zaznamenal. Vše následující je totiž vyčteno z pramenných zdrojů, matrik
a pozůstalostních spisů a tudíž „úředně ověřené“. 

Chalupa číslo popisné 130 patřila od postavení Kubou Jurošem v roce
1754 k zahradnickému gruntu č. p. 71, proto také nedostala při číslování domů (v roce 1770)
své číslo a bylo jí přiděleno, až když reálii odkoupil jiný majitel (to bylo v roce 1779). Tato
dřevěná chalupa stála v místě vjezdu na parkoviště vedle sídla společnosti MotoZem naproti
hasičské zbrojnice a pamatujeme si na jejím místě pozdější zděný dům, v němž byla mlé-
kárna, zbouraný v roce 1975 nebo 1976. Chalupa patřila od roku 1794 Jurovi Tkáčovi, který
ji v tomto roce odkoupil od otce (rovněž Jury) a podle zápisu v gruntovnici ho to stálo 250
zlatých (asi 400 tisíc dnešní měny) a zaplatil povinnou daň vrchnosti na zámku ve Frýdku
(tou dobou to byl stárnoucí Jan Nepomuk Pražma, totiž jeho důchodnímu kancelistovi). Ta-
kových a podobných prodejů a „kupů“ nemovitostí bylo ročně v obci i deset a u skoro každého
bychom se mohli něčím zajímavým potěšit. Prodej a nákup této chalupy nejsou ničím
zvláštní, snad jen tím, že v ní bydlel v podnájmu se svou ženou Rozálií jistý Martin Měrka,
voják z elitní legie arciknížete Karla. Musel, ač již ženatý, narukovat do války proti Napoleonovi
v roce 1801 (ve svých 27 letech), ale vojnu šťastně přežil. Manželka Rozálie (rozená Jurán-
ková) rodila desetkrát a jen jednou syna. Z dětí ale přežily jen dcery Anna a Magdaléna,
8 dětí manželům zemřelo. Třeba Barborku křtili 4krát, ale i ta poslední zemřela 16 dní po
narození. Martin a Rozina byli asi pracovití, šetrní a cílevědomí lidé. Bydleli v podnájmu na
onom čísle 130 od svatby v roce 1797 již 20 let, když Tkáč pro zřejmě jiné životní záměry
podnájemníku Měrkovi a jeho ženě Rozině chalupu (12. ledna 1818) za 240 zlatých prodal a
tím se dosud nemajetný podruh stal chalupníkem. Nahrálo mu, že Tkáč chtěl pryč z Dobré…

Zajímavější je další příběh. Anna, jedna ze dvou přeživších Měrkových dcer, už byla na vdá-
vání  a zřejmě zaslíbila své srdce Josefu Poledníkovi, který už i roku 1821 9. února ujal
zmíněnou chalupu č.p. 130 za 300 zl., neboť „dceru Martina Měrky za manželku pojati mínil“.
Chalupy nabyl tedy ženich a budoucí zeť Měrkův, ale něco se muselo prazvláštního přihodit,
neboť Josef Poledník se zetěm Měrkovým nakonec nestal. Anna nebo její rodiče se rozhodli
s ním závazky z neznámých důvodů zrušit a zřejmě či určitě mu vyplatili peníze zpět. Připo-
meňme jen, že se tak stalo dva měsíce před svatbou a jistě s nemalými obtížemi, neboť jen
ohlášky v kostele stály hodně peněz — jen datum svatby zůstal nezměn. Opravdu nevíme,
co se mohlo stát, ale z dalšího vytušíme příčinu — asi se naskytl ženich lepší. Byl jím Ondřej
Velčovský z Vyšních Lhot, pětadvacetiletý syn chalupníka, jak se dovídáme z gruntovnice:

„R. 1821 10. srpna poněvadž Ondřej Velčovský sobě dceru Martina Měrky ve stav manžel-
ský pojati oblíbil, také chalupu ujal za 300 zlatých.“

Matrika narození dává poznat, že manželství bylo uzavřeno v našem kostele. Možná
nemoc, těžké zranění, smrt zapříčinily změnu ženicha… Bulvár by dnes napsal, že „dítě v tom
nebylo“, protože Anna rodila až 6. července příštího roku.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
[Použito: Matriky narození, sňatků a úmrtí obce Dobrá. Pozůstalostní spisy. Gruntovnice.]
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Koupím
pozemek vhodný pro stavbu RD. V Dobré a okolí. 
Nejsem realitka, hledám pro potřebu své rodiny.

Tomáš Bohdal       Email: bohdalcz@gmail.com      Telefon: 776 264 325

Hledám
pracovníka nebo brigádníka výhodou z Dobré na pomocné práce  

kolem staveb a rekonstrukcí RD, také do dílny-práce s plechem, dřevem a jiné. 
Manuálně zručný, samostatný, spolehlivý, bezúhonný. 

Více info na telefonu 603 744 364  Pavel Skokan

NABÍDKA •  INZERCE •  NABÍDKA •  INZERCE
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Motorová vozidla

Nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti 

Hypoteční, stavební a jiné úvěry

Spoření, zhodnocení prostředků

Pojištění dětí, úrazů a výpadku příjmu

Vyčíslení pracovní neschopnosti, invalidního a jiných důchodů

Bc. Tomáš Gogola           tomas.gogola@smsfinance.cz

725 053 944

ZDARMAKonzultace a propočet stávajících smluv
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Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

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

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

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

Otevírací doba sběrného dvora v Dobré
Pondělí  8.00 – 12.00 hodin
Středa 14.00 – 17.00 hodin
Pátek 14.00 – 17.00 hodin
Sobota  8.00 – 12.00 hodin

Správce sběrného dvora:
739 630 870 Evžen Lisník

Správce multifunkčního hřiště:
605 887 443 Martin Svěrkoš

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace DL. 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 6. 4. 2021 do 12.00 hodin.

Dovoz a odvoz kontejneru na bioodpad:
733 745 008 Pavel Peterek



V Z O R K O V Á  P R O D E J N A
PA R F É M Ů  A  K ÁV Y  

D O B R Á  6 5 
7 3 9  5 1  D o b r á
e - s a n t i n i . c z

OTEVÍRACÍ DOBA: 

Po- Pá:  7:00 − 18:00 hod.
T: +420 601 165 320

Výdejní místo  −  ParcelShop




