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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám podal několik informací z jednání obecního zastupitelstva,

které se uskutečnilo v pondělí 11.dubna. O programu zasedání jste pravidelně in-
formováni na obecních vývěskách, úřední desce nebo webových stránkách. Schvá-
lili jsme prodej 8. stavby plošné plynofikace, protože musíme zajistit financování
dostavby splaškové kanalizace, která byla zahájena v minulém roce. Projednali jsme
záležitost nového územního plánu obce, který musí být pořízen do roku 2015. Za-
stupitelé také souhlasili s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, kterou se projedná-
vání přestupků převádí na Statutární město Frýdek–Místek. Obec Dobrá byla jed-
nou z posledních obcí, která si tuto agendu sama zajišťovala. 

Projednávání připravených bodů proběhlo rychle a o to více prostoru měli ob-
čané pro diskusi. Dotazy byly zaměřeny hlavně na výstavbu kanalizačních přípojek,
úklid nepovolených skládek odpadu nebo možnost úpravy místa u křížku na Vr-
chách, odkud je krásná vyhlídka na celou obec. Co nás velmi potěšilo, tak to byla
slova chvály od občanů na společnost STRABAG, a.s., která staví kanalizaci. Jde
o velkou stavbu, jejíž provádění se neobejde bez omezení na komunikacích či jinak,
a proto vás prosíme o trpělivost a předem za ni děkujeme. 

Je jaro a možná se také rádi vydáte na procházku do nového parku. Musíme upo-
zornit majitele psů na povinnost, aby po svých čtyřnohých miláčcích udržovali po-
řádek na veřejných prostranstvích. Mělo by být naprostou samozřejmostí, že každý
majitel pejska také po něm uklidí. Je to povinnost daná obecní vyhláškou o veřej-
ném pořádku. 

Podobná situace je s porušováním vyhlášky č. 3/2008. Připomínáme, že tato
obecní vyhláška zakazuje o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
používání zařízení způsobujících hluk. Jedná se hlavně o sekačky na trávu, cirku-
lárky, motorové pily, křovinořezy apod. Upozorňujeme, že za přestupky proti obec-
ním vyhláškám mohou být uděleny vysoké pokuty, a proto všechny občany žádáme
o jejich dodržování.

Za několik dnů bude u nás v Dobré opět tradiční pouť. S tímto svátkem je vždy
spojeno několik omezení dopravy na místních komunikacích a zvýšený turistický
ruch. Doporučujeme vám všem proto zvýšenou opatrnost, abyste mohli vzpomínat
jen na příjemné zážitky. Všem občanům Dobré a okolí i všem návštěvníkům pře-
jeme, aby se jim na „doberské“ pouti líbilo. Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Sbíráme zářivky — pěstujeme lepší životní prostředí
Na obecním úřadě byla před několika dny naistalována nová sběrná nádoba. Na-

jdete ji v přízemí po vstupu v pravém rohu. Poznáte ji podle charakteristické světle-
modré barvy. A k čemu nová sběrná nádoba slouží ?

Malá sběrná nádoba je určena ke sběru úsporných kompaktních zářivek a výbo-
jek, lineárních (trubicovitých) zářivek do délky 40 cm a světelných zdrojů s LED di-
odami. Pozor ! Nádoba není určena pro sběr běžných, přímo žhavených žárovek,
reflektorových a halogenových žárovek, ani pro svítidla pro použití v domácnosti
(lustry apod.).

Obec Dobrá se rozhodla postupně rozšiřovat možnosti sběru různých odpado-
vých komodit. Po dohodě s provozovatelem tohoto typu sběru — společností EKO-
LAMP — jsme se dohodli na umístění uvedené nádoby v budově obecního úřadu.
Poté jsme byli zaregistrováni doseznamu sběrných míst kolektivního systému EKO-
LAMP (viz www.ekolamp.cz/mapa). 

Vzhledem k tomu, že i tento způsob třídění odpadu skýtá možnost zisku moti-
vačních bonusů pro obec, předpokládáme, že se postupně naučíte zbavovat se vy-
jmenovaného odpadu právě prostřednictví nově umístěné nádoby v přízemí obec-
ního úřadu.
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Ze »Zpravodaje« jsou »Doberské listy« 
Z úvodní strany jste jistě zaznamenali, že Doberské listy mají svou novou tvář —

grafický (a také výtvarný) návrh z dílny pana Jana Gryžboně se radě líbil ze všech
návrhů nejvíce. Své si k tomu řekl také pan Rostislav Vojkovský, jemuž za fundovaný
názor velmi děkujeme a autorovi srdečně blahopřejeme.

Rada obce Dobrá

Omluva
V souvislosti s předcházejícím textem bychom se chtěli omluvit všem obča-

nům, kteří v rámci akce „Sběr nebezpečného odpadu“ — uskutečnila se v so-
botu 2.dubna 2011 — přinášeli také velkoobjemový odpad. Tento si pak museli
— až na jednu výjimku — odnést zpět. Děkujeme za shovívavost a pochopení.
Mylná informace vznikla přetištěním materiálu z Frýdecké skládky, a.s. —
v něm byly mimo jiné zahrnuty také další skupiny komunálního odpadu —
ovšem s tím, aby si občané uvědomili, co ten který odpad znamená a co se pod
ním skrývá. Ještě jednou se omlouváme.

Pouť
Na základě Organizačního opatření pro dny konání poutě (dle rozhodnutí obecní

rady ze dne 30.3.2009) — ve dnech 30. dubna a 1. května 2011 — ve dnech konání
tradiční poutě — obec zajistí :

— uzavření místní komunikace na parc.č. 2250 v úseku od pekárny po závory býva-
lého dřevoskladu a osazení přechodným dopravním značením (schváleným
Policií ČR a Magistrátem Města Frýdku–Místku, odborem dopravy a silničního
hospodářství),

— dostatečný a bezpečný průjezd pro vozidla rychlé záchranné služby a hasičů na
tomto úseku místní komunikace.

S ohledem na skutečnost, že pozemky bývalého dřevoskladu parc.č. 364 a 676/1
jsou pronajaty společností TRIMEX Ostrava soukromému subjektu pro umístění
atrakcí a prodejních stánků, obec rozhodla, že pozemky místních komunikací
(včetně ochranných zelených pásů) na pozemku parc.č.2250 v úseku od pekárny po
závory u bývalého dřevoskladu nebudou pronajímány za účelem umístění prodej-
ních stánků nebo atrakcí.

S ohledem na tyto skutečnosti (uvedené v minulém odstavci) nebudou po dobu
poutě pronajímány za tímto účelem žádné jiné místní , ani účelové komunikace.

Obec bude úzce spolupracovat s Policií ČR při zajištění veřejného pořádku ve
dnech pouti.

Dosti velkým problémem by se v době konání tradiční pouti mohla stát pláno-
vaná rekonstrukce železničního přejezdu — v lokalitě uhelných skladů, resp. haly
firmy EKOMAT. Po dohodě s pracovníky Českých drah bude tato oprava po dobu
poutě (v sobotu a neděli) přerušena a provoz přes přejezd bude na tuto dobu pro-
vizorně umožněn. S touto rekonstrukcí je spojena výluka — České dráhy nasadí au-
tobusovou dopravu. Z těchto důvodů se ještě zvýší počet dopravních prostředků
v obci, zejména v lokalitě přímo sousedící s trasami pro přicházející a přijíždějící
návštěvníky. Prosíme občany, aby dbali na svou bezpečnost a upozornili především
děti a své případné hosty na možné problémy 
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Mohlo by vás zajímat…
…obec Dobrá na svém posledním jednání zastupitelstva mimo jiné schválila po-

řízení nového územního plánu. Vzhledem k tomu, že rok 2015 je ze zákona rokem,
kdy každá obec musí mít nový územní plán a také proto, že spolu s naší obcí v této
aktivitě činí kroky také další obce Sdružení obcí povodí Morávky (konkrétně se
jedná o Raškovice, Vyšní Lhoty, Pražmo a Morávku), připojili jsme se i my, abychom
snáze společně dosáhli na dotace na pořízení těchto nových územních plánů.
O termínech podání žádostí o změnu budete s předstihem informováni.

…obec zvažuje opětovné zavedení sběru velkoobjemového odpadu. Tuto akci
znáte z let minulých a bude realizována také letos. Změnou organizace sběru
chceme umožnit většině z vás zbavit se svého domovního odpadu právě tímto způ-
sobem. Akce je plánována na červen. 

…mnozí z občanů jistě zaregistrovali stavební aktivity v lokalitě bývalého dřevo-
skladu. Z důvodu zamezení různým spekulacím mi dovolte, abych vám představil
nového vlastníka areálu, včetně budovy — Helsinki Group se sídlem v Třanovicích.
Tato společnost se zabývá výrobou alkoholických nápojů prostřednictvím zcela
moderní technologie. Alkohol je produkován metodou „za studena“— znamená to,
že doprovodnými jevy samotné výroby nejsou ani zápach, ani hluk.

…Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM) na svém jednání v Nošovicích dne
8.dubna 2011 schválilo spolupráci s regionální internetovou televizí (CRTV). Na její
webové straně — www.crtv.cz — můžete již nyní najít znaky jednotlivých obcí. Spo-
luprací s touto televizí není myšleno pouze natáčení akcí, ale také možnost umís-
tění všech textů souvisejících s životem v každé obci. Mgr. Milan Stypka

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční ve středu 4. května  a 1. června 2011 od 16

hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí, zasedací místnost č. 18.
Právní poradna pro občany obce Dobrá je poskytována zdarma.

Rozhovory o životě v obci s lidmi, kteří mají co říct: P. Bohumil Vícha
Rozhovor bude otištěn v období Velikonoc, můžete říct něco o tomto svátku,
jaký má význam pro křesťany?

Pro křesťany jsou velikonoce největšími svátky v roce. Je to oslava Kristova vzkří-
šení neboli zmrtvýchvstání

Jaký má doberská farnost program na období velikonoc?
Před velikonocemi probíhá takzvaný svatý týden, v něm mají jednotlivé dny svůj

význam. Zelený čtvrtek je připomínka poslední večeře pana Ježíše, Velký pátek je
připomínka jeho ukřižování, Bílá sobota je vigilie oslavy Kristova vzkříšení, a veli-
konoční neděle je největším křesťanským svátkem v roce. Program doberské far-
nosti na tyto dny je již na vývěsce před kostelem(a pod tímto rozhovorem).

Co si myslíte o tom, že některé tradice, například pomlázka, patří ještě do
doby pohanské?

Pomlázka se neodehrává všude ve světě, a dokonce i u nás jsou kraje, kde se to už
vůbec neudržuje. Je to taková lidová záležitost. Velikonoce ale nestaví na tomto,
staví na vzkříšení Krista.



Co všechno musíte v Dobré kolem církevního života obstarávat, děláte jenom
mše nebo ještě i nějaké další věci?

Starám se o křty, svatby, pohřby, mše svaté v neděli, ve všední dny, potom učím
náboženství ve škole v Nošovicích a v Dobré. Čas od času, tak po pěti letech, bývá
roční příprava na biřmování, dále navštěvuji nemocné.

Zajímáte se o život a problémy věřících z Dobré i v životě mimo kostel?
Tak určitě, ale nejenom věřících. Setkávám se s lidmi ze všech čtyř obcí, které patří

pod doberskou farnost, to znamená s lidmi z Dobré, Nošovic, Nižních Lhot a Vyš-
ních Lhot.

Podílejí se na církevním životě v obci ještě nějací další lidé kromě Vás?
Existence kostela jako takového není možná bez kostelníků a varhaníků. Potom je

zde jáhen, ministranti, uklízečky, zdobení kostela, schola a sbor. A když je nějaká
brigáda, tak přijde řada dalších lidí.

Můžete upřesnit kdo to je jáhen?
Jáhenství je stupeň před kněžstvím, Jáhen může v některých věcech pomáhat

knězi.

Jsou v Dobré ještě nějaké další návazné aktivity, spolky a podobně, které patří
pod křesťanskou církev?

Hlavně je zde skaut, který má na faře v bočním traktu své klubovny.

Chodí na mše i lidé z okolních vesnic, jako jsou Nošovice, které nemají kostel? 
Občas chodí lidé z Vojkovic a Dobratic, běžně chodí lidé z Nošovic, Nižních Lhot

a Vyšních Lhot.

Někde jsem slyšel, že je v Dobré až čtyřicet procent věřících, kolik je podle Vás
věřících v Dobré?

Možná je to údaj, kolik lidí se přihlásilo ke křesťanské církvi při sčítání lidu. Ale
praktikujících, tedy těch, kteří chodí v neděli na mši svatou, tu určitě čtyřicet pro-
cent není. Farnost má vlastně dohromady ve čtyřech obcích asi pět tisíc obyvatel
a při sčítání vloni v dubnu bylo celkem 361 lidí v sobotu v kapli v Nižních Lhotách
a v neděli při dvou mší svatých v Dobré.

Odkud pocházíte?
Narodil jsem se v Bílovci a pocházím ze Skřipova u Opavy.

A kde jste studoval?
Nejdříve jsem studoval gymnázium v Bílovci a potom vysokou školu v Litoměři-

cích, teologická fakulta byla tehdy vysunuta z Karlovy univerzity v Praze.

Na základě čeho jste se rozhodl, že máte zájem být knězem?
Je to většinou taková delší doba, kdy člověk poznává, jestli je to povolání od Boha.

No a definitivně jsem se rozhodl ve třeťáků na gymnáziu.

Co myslíte tím povoláním od Boha?
To je vždycky otázka osobního sklonu toho člověka. Když se někdo zajímá

o hudbu, tak se tomu věnuje více než všemu ostatnímu. Já jsem měl sklon ke věcem
víry a ke kostelu už od svého dětství .

5
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Jak to funguje v církevní hierarchii, podléháte nějakému klášteru nebo komu?
Jsem diecézní kněz, což znamená, že spadám pod našeho otce biskupa Františka

Václava Lobkowicze. Patřím tedy do ostravsko–opavské diecéze, která vznikla v roce
1996. Letos to bude patnáct let jejího trvání.

Jak dlouho již jako kněz působíte a jak dlouho již působíte v Dobré?
Celkem to bude letos v červenci 32 let. V Dobré budu právě v červenci 7 let.

Nastala za dob Vašeho působení ve funkci doberského faráře nějaká změna
v Doberské farnosti?

Když jsem přišel, tak se uskutečnily čtyři etapy opravy kostela na Prašivé, vloni
v roce 2010 se tam udělala nová podlaha, protože tam byla dřevomorka, letos se má
udělat celkový nátěr kostela zvenku. Opravoval se také kostel v Dobraticích.
A v Dobré bychom chtěli příští rok opravit střechu, fasádu a odvodnění.

Jak si připravujete mši, podle čeho se rozhodujete, které pasáže z Bible tam
zařadíte?

Připravuji se na každou další nedělní mši svatou většinou již v neděli odpoledne
nebo večer . Texty, které mám v kostele předčítat, jsou v podstatě určeny pro celý
rok, pro každý všední den, svátek i neděli.

Jak vypadá Váš všední den?
Vstávám v šest hodin, následně mám modlitbu z breviáře, potom si uvařím sní-

dani, pak jdu do kostela, vyřizuji poštu, připravuji se do školy, potom chodím do
školy v Dobré na oběd, učím náboženství, potom dělám odpoledne různé věci, na-
příklad přípravu ke křtu. Většinou se večer dívám na zprávy a zároveň i vyřizuji ma-
ily a něco si čtu, povečeřím a kolem půl jedenácté zaléhám. V sobotu a v neděli je
jiný program.

Můžete říct jaký je Váš program v sobotu a v neděli?
V sobotu a v neděli není škola a nejsou různé jiné věci. V neděli dopoledne slou-

žím v kostele dvě mše svaté a v sobotu zase sloužím mši v kapli v Nižních Lhotách.

Zajímáte se o kulturní dění v Dobré?
Ano, pokud můžu, tak chodím i na kulturní akce v Dobré, třeba na velkou dober-

skou nebo na pochovávání basy. Záleží většinou na časových možnostech.

Jak fungoval doberský kostel za komunistů, byl nějakým způsobem omezo-
ván nebo podobně?

Těžko můžu srovnávat, protože v té době jsem byl na jiných místech v jiných far-
nostech. Mrzí mne, že v Dobré skončil hřbitov. Samotná obec má tři tisíce obyvatel.
Když jsem byl na předcházejícím místě u Kroměříže, tak tam jsem měl tři farnosti
a deset obcí a celkově tam bylo sedm hřbitovů, byla třebas i obec s pouhou sedm-
desátkou obyvatel a s vlastním hřbitovem. Je to velká škoda, že Dobrá nemá hřbitov.

Potřeboval by doberský kostel nějakou investici na svoji opravu?
No právě čekáme, zda se dostaneme do ROPu, do Regionálního operačního pro-

gramu. Je zpracovaný projekt za 5 milionů a uvidíme, zda něco dostaneme, aby se
mohly udělat ty opravy, které jsem předtím zmiňoval.

Jak hodnotíte současnou změnu parku?
Park je nový, je na pozemku bývalého hřbitova a dvou farních zahrad. Teď na jaře



už je vidět, že ho lidé využívají, konkrétně například děti ze školy a maminky
s dětmi. Hlavně aby sloužil a vydržel dlouho bez poškození. 

Vy často cestujete, kde jste všude byl? 
Byl jsem na několika světadílech, v Austrálii, v Asii jsem byl v Izraeli a dvakrát v In-

dii, je toho více. Doporučuji lidem podívat se na webové stránky http://bvi.rajce.id-
nes.cz, jsou tam různé mé fotografie z různých cest i třeba z parku.

Co může člověku přinést víra?
Tak každý v něco věří a kdo věří v Krista, tak se k němu obrací. Víra v Krista dává

jistotu života s ním během pozemského života, ale také života po smrti. Je na kaž-
dém člověku jak se k víře v Krista postaví.

Jak se stavíte k jiným náboženským směrům, k hinduismu, k buddhismu?
Tak tyto směry mají svoji historii. Aby se o ní člověk něco dozvěděl, tak je třeba,

aby se začetl do dějin náboženství. Když jsme třeba byli v té Indii, tak tam vlastně
nerozlišují, jestli je člověk křesťan, hinduista, nebo muslim. Jsou tam vzdělávací
centra a ta poskytují výuku a možnost vzdělání, tedy čtení a psaní, komukoliv,
u koho sociální pracovnice pozná, že to ten člověk potřebuje. Nehledí na to, jaké má
kdo náboženství.

Co byste v Dobré změnil?
Myslím si, že za těch sedm let ještě neznám úplně všechny části a to, co je důle-

žité. Jistě jsou tady ale lidé, co tomu rozumí, starosta, místostarosta a celý kolektiv
zastupitelstva.

Co máte zrovna v kapse?
Mobil, klíče a kapesník.

Zajdete občas někam do restaurace?
Na pivo nechodím, do restauracím ale zajdu, o víkendech chodím na oběd na

Sýpku nebo do Obecníku a někdy taky do Cyklobaru a Na Špici

Kam se chodíte po Dobré procházet?
Chodím se procházet jen vyjímečně, ale byl jsem se asi dvakrát projít kolem Mo-

rávky
Rozhovor vedl Petr Salamon

Dodržování správních lhůt vyřizování stížností občanů 
Na základě požadavku kontrolního výboru byla předložena v měsíci únoru obec-

ním úřadem Zpráva o dodržování správních lhůt vyřizování stížností občanů za rok
2010. Cílem zprávy bylo seznámit členy kontrolního výboru a také zastupitelstvo
obce se stavem na tomto úseku a dát odpověď na otázky: jakým způsobem se vede
evidence, kdo odpovídá a řeší stížnosti, zda se zpracovávají a předkládají roční
zprávy, co je nejčastějším obsahem stížnosti, kolik jich je evidováno za rok 2010, jak
byly vyřízeny, zda byly dodrženy zákonem stanovené lhůty a pokud nebyly — dů-
vod, kolik případů. 

Na předložené otázky byla dána odpověď ve formě vypracované zprávy pracov-
nicí úřadu Marcelou Krestovou a členem kontrolního výboru Ondřejem Novákem. 

Stručný výtah ze zprávy. 
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Vyřizování stížnosti řeší zákon o obcích a správní řád — stížnosti na chování
úředních osob, dále radou obce byla přijata Pravidla pro vyřizování stížností.

Evidenci stížností i podnětů vede podatelna, která zaznamenává příjem přede-
psaným

způsobem i s tím, kdo ji vyřizuje. Stížnosti a petice vyřizuje starosta obce dle Pra-
videl pro vyřizování petic a stížností, který ovšem může daný úkol přenést na za-
městnance, zabývající se příslušnou agendou. Roční zprávy se předkládají kontrol-
nímu výboru.

Nejčastěji se stížnosti týkají nevyhovujícího stavu místních komunikací, pobíha-
jících psů a dopravy. Nelze říct, že se jedná o úzce vymezený nebo nějaký jediný
stav, na který si občané stěžují.

Za rok 2010 celkem bylo podáno 9 stížností, a to:
— špatné podmínky psa v sousedství.
— situace na účelové komunikaci p.č. 1529. 
— na neřešení situace záplav. 
— průjezd kamionů přes část obce Stará dědina. 
— střepy, sklenice u řeky v lokalitě Kačabaru. 
— na referenta stavebního úřad
— podjatost úřednice stavebního úřadu 
— na prodej uhlí v areálu ČD. 
— nesprávný úřední postup. 

Všechny uvedené stížnosti byly řešeny a stěžovatelům zaslané odpovědi.
Stanovené lhůty byly dodrženy. Pouze u složitějších situací, kdy probíhaly i ústní

jednání a místní šetření, nebo byly vyzvány i další instituce k podání vyjádření se
termíny prodloužily. Jednalo se o tři případy

Statistika porovnání s roky 2008—2009
V roce 2008 byly doručeny 3 stížnosti a 1 petice.
V roce 2009 bylo doručeno 8 stížností a 1 petice.
V roce 2010 bylo doručeno 9 stížností a 0 petic.

Kontrolní výbor vzal předloženou zprávu na vědomí s tím, že doporučil radě
obce, aby obecní úřad informoval stěžovatele o přijetí písemné stížnosti do 5 dnů
o jejím podání a řešení do 30 dnů, v případě uplynutím lhůty z důvodu náročnosti,
pak do 60 dnů ze zdůvodněním vzniku prodlení.

Na dubnovém jednání kontrolního výboru budou předloženy zprávy o výběro-
vých řízení a vyhodnocení zimní údržby cest.

Jiří Kaňok, předseda kontrolního výboru 

Komise Životního prostředí sadila stromy
Členové komise Životního prostředí vysadili 16 nových lip namísto pokácených

stromů Na Spartě. Tímto obec splnila povinnost tzv. náhradní výsadby, kterou má
každý vlastník pozemku, který pokácí vzrostlý strom na svém pozemku. Než tyto
lípy dosáhnou vzrůstu předchozích stromů, uplyne minimálně 60 let, takže vlast-
níci sousedních pozemků se nemusí obávat, že by jim opět za pět let stromy stínily
tak jako předchozí stromy. 

Náhradní výsadba je v obci problém, protože nelze vždy vysadit strom na místo,
ze kterého byl pokácen a obec má povinnost určit vlastníkovi pokáceného stromu
pozemek k náhradní výsadbě, který však obec nemá. Pokud byste věděli o nějakém



takovém pozemku, dejte nám vědět třeba i mailem na rizkova@dobra.cz nebo
přímo paní Řízkové na obecní úřad, která má na starosti právě problematiku kácení
vzrostlých stromů. 

V minulém týdnu proběhla také velká uklízecí akce místních junáků a skautek,
kteří na podnět RNDr. Skarky uklízeli i kolem řeky, kde nám bohužel stále někdo
„odkládá“ svůj odpad. Všichni v obci věříme, že to nejsou občané Dobré. Pokud
byste někoho viděli takto „odkládat“ jeho odpad, byli bychom rádi, kdybyste ales-
poň tomuto člověku sdělili, že tam odpad nepatří a že jej má zpět odnést k sobě do
popelnice či do nějakého kontejneru, jenž v obci bude zajisté v průběhu roku umístěn.

Rád bych tímto poděkoval junákům a skautkám z Dobré a členům komise ŽP za
jejich přispění ke zkrášlení obce.

Mgr. Vítězslav Pantlík, předseda komise životního prostředí

Burza dětského oblečení 
Sociální komise při OÚ Dobrá uspořádá ve dnech 13. a 14. května 2011 v multi-

funkčním sále ZŠ burzu dětského oblečení. Do prodeje můžete nabídnout kojene-
ckého a jarní a letní oblečení do 10 let věku dítěte. Jistě mnoho z vás má doma
pěkné dětské oblečení, z kterého vaše děti rychle vyrostly a je vám líto je vyhodit.
Nabídněte ho jiným, kterým přijde vhod. 

Burza proběhne s následujícím programem :
Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v pátek 13. května 2011 v době od 10.00 hod do

18.00 hod. 
V sobotu 14. května 2011 v době od 8.00 hod do12.00 hod proběhne samotná

burza, na které můžete jiné zboží zase nakoupit.
Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů se uskuteční rovněž v sobotu v době od

15.00—17.00 hod. Nevyzvednuté věci , budou věnovány na charitu.
Věci musí být čisté a v dobrém stavu.

Prospějete dobré věci, uděláte radost ostatním a ještě získáte nějaké peníze.
Těšíme se na vás.

Za sociální komisi Žižková Marie

…Základní ‰kola Dobrá informuje
Matematický den

V pátek 18. března 2011 jsme věnovali na naší škole první a část druhé vyučovací
hodiny matematice. Žáci 4., 5. a 9. ročníku se zapojili do mezinárodní soutěže Ma-
tematický klokan. Soutěž vznikla v roce 1980 v Austrálii a v roce 1991 se rozšířila
také do Evropy. Termín soutěže je ve všech zemích stejný, žáci jsou rozděleni podle
věku do několika kategorií. 

V kategorii Klokánek (4.—5. ročník) získali nejvíce bodů Johana Kaňoková, Daniel
Pindur a Petr Horák z 5. A, v kategorii Kadet (8.—9. ročník) žáci 9. C Hana Juštíková,
Karolína Skarková a Radek Hrabinský. Žáci 2. a 3. tříd soutěžili v kategorii Cvrček.
Nejúspěšnější byli žáci 2. A Vojtěch Parůžek, Vladana Urbancová, Zuzana Tesarčí-
ková a Karolína Niklová z 2. B. 

Ve stejný den řešili žáci 6., 7. a 8. tříd Pythagoriádu. Úspěšní řešitelé školního kola
postoupili do okresního kola, které se konalo na naší škole 24. března. Velmi dobrý
výkon podal Vojtěch Křenek z 8. C, uvidíme, jestli mu získaný počet bodů bude sta-
čit na postup do krajského kola. 
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Školní kolo Matematické olympiády úspěšně vyřešili čtyři žáci naší školy — Jo-
hana Kaňoková a Petr Horák z 5. A, Klára Březinová a Štěpán Kaspar z 6. B. Nejvíce
se dařilo Štěpánovi, který obsadil vynikající 5. místo. Úspěšným řešitelem se na 9.
místě stal také Petr Horák. Mgr. Alena Stuchlíková

Žákovský parlament v Praze
V úterý 5. dubna se žáci Žákovského parlamentu vydali na společný výlet... 
Neodolali jsme nabídce Českých drah jet do Prahy a zpět za 80 Kč. Cílem byly pa-

mátky naší metropole a Židovské muzeum, kde žáci absolvovali 3,5 hodinovou
vzdělávací dílnu Badatel. V této dílně se interaktivně seznámili s tradicemi a zvyky
Židů a prohlédli si interiér Staronové a Klausové synagogy. 

Na Starém židovském hřbitově pohlédli na nejstarší náhrobky a svá tajná přání
napsali na papírek a uložili na tumbu (náhrobek) rabi Löwa. Další naše kroky vedly
na Pražský hrad, ze kterého jsme se vydali na komentovanou procházku Prahou. Vi-
děli jsme Kampu, Čertovku, prošli se po Karlově mostě a dále Královskou cestou
přes Staroměstské náměstí na náměstí Republiky. Tady probíhal zasloužený odpo-
činek v obchodním centru Palladium. Po občerstvení a nákupní „horečce“ jsme se
pomalu přesunuli na hlavní nádraží. Tam jsme se s Prahou rozloučili a Pendolinem
šťastně dojeli zpátky. Výlet se nám opravdu vydařil a nám z Prahy zůstávají už jen
hezké vzpomínky, pohledy a fotografie. Kam se vydáme příště? 

Projekt KROKUS
Před nedávnem se naše škola rozhodla zúčastnit celosvětově rozšířeného pro-

jektu Krokus pod záštitou organizace HETI (Holocaust Education Trust Ireland), je-
jíž domovinou je Irsko. Do tohoto projektu se zapojují žáci a studenti ve věku 11 —
18 let ze všech možných koutů evropského kontinentu. Organizace HETI v tomto
projektu poskytne školám cibulky žlutých krokusů, jež žáci na podzim zasadí a poté
o ně pečují, aby na konci ledna tyto rostlinky vykvetly v krásné žluté podobě a při-
pomněly tak tragické události holocaustu před a během 2. světové války, kdy bylo
zavražděno přes jeden a půl milionu židovských dětí. Na ně je taktéž vzpomínáno
právě 27. ledna během Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. V našich ze-
měpisných podmínkách vykvetou krokusy o pár dní později. 

Žluté květy krokusů symbolizují barvu Davidovy hvězdy, jež byli Židé nuceni za
války nosit. Během péče o tyto rostlinky si žáci mají uvědomit, proč je třeba si tyto
události připomínat a jak je ve světě důležitá tolerance rozdílů mezi lidmi a vzá-
jemný respekt, jehož nedostatek způsobil za války mnoho tragédií a přinesl utrpení
celým národům.

A tak se i naši žáci pustili do práce. Vybrali místo, vyměřili je, zryli, zušlechtili a za-
sadili cibulky. Výsledkem jejich snažení je čtyřmetrová Davidova hvězda v atriu
školy, viditelná dokonale ze všech veřejných míst. Jitka Drabinová 

Projekt Člověk a jeho vztah k životnímu prostředí v obci
Vážení občané, chtěla bych vás seznámit s projektem, který proběhl v minulém

týdnu od středy do pátku. Tento projekt s názvem „Člověk a jeho vztah k životnímu
prostředí v obci“ je ročníkovým projektem 9. tříd. 

První den žáci besedovali se členem ZO ČSV v Dobré s panem Petrem Vitulou
a dověděli se mnoho zajímavých informací o důležitém zástupci blanokřídlého
hmyzu — o včele medonosné a o náročné práci včelařů. 

Kromě této besedy vyrazili žáci k řece Morávce, kde vyslechli zajímavé informace
od RNDr. Miroslava Skarky o chráněných územích na této řece — o národní pří
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rodní památce Skalická Morávka
a přírodní památce Profil Mo-
rávky, v ČR se jedná o jeden z po-
sledních zbytků koryta podhorské
řeky, dochovaného v téměř pů-
vodní podobě.

Někteří deváťáci si zahráli stolní
deskovou hru Ekopolis. Herní plán
má podobu rozsáhlé zelené louky
s potokem a s rybníkem. Žáci jsou
ve hře postaveni do role starosty,
který postupně pomocí hracích
karet rozvíjí svoje městečko, a musí
při tom vhodně skloubit sociální,
ekonomická i ekologická hlediska. 

V dalších dvou dnech proběhly
praktické činnosti žáků v terénu.
Žáci upravovali školní zahradu
a okolí školy, pleli, hrabali listí
a starou trávu, stříhali živé ploty
a stromky nebo natírali a prováděli
drobné opravy. Kromě toho se po-
díleli spolu se členy místního mys-
liveckého sdružení na výsadbě
stromků v lokalitě „na Skotni —
Klimánkova olšina“. Během dvou
dnů žáci vysadili přibližně 3200
sazenic smrčků. Práce byla ná-
ročná nejen terénem, ale i chlad-
ným počasím. 

Na závěr bych chtěla poděkovat panu Petru Vitulovi a RNDr. Miroslavu Skarkovi
za zajímavé povídání, všem zaměstnancům školy, kteří pomohli při realizaci tohoto
projektu, a hlavně všem žákům za perfektně odvedenou práci a za to, s jakou ocho-
tou k ní přistupovali. Udělali velký kus práce a doufám, že jejich vztah k životnímu
prostředí nejen v obci, ale všude tam, kam půjdou, bude vždy příkladný. 

A ještě na závěr krátká říkanka, kterou složili žáci cestou z nově vysazeného lesa
do školy: Les už je hotový a je celý smrkový.

Dětem mrzly kosti, kopaly a sadily už jen z povinnosti.
Kolem školy uklizeno, všechno, co bylo zničeno, je opraveno.
Životní prostředí jsme vylepšili a přitom jsme se hodně naučili.

Mgr. Květoslava Lysková, koordinátorka EVVO

Maturity nanečisto…
Jedním ze žhavých témat současné doby jsou státní maturity, které mají své příz-

nivce i své odpůrce. A právě v těchto dnech, kdy se studenti čtvrtých ročníků střed-
ních škol chystají na písemné maturitní zkoušky, proběhl v Základní škole Dobrá již
počtrnácté projekt Malé maturity. Ve čtvrtek 14. dubna se 30 přihlášených „devá-
ťáků“ dostavilo ve slavnostním oblečení do kulturního sálu školy, kde je čekalo slav-
nostní zahájení. Žáky i členy zkušebních maturitních komisí pozdravilo vedení
školy i vzácní hosté — starosta obce Dobrá pan Ing. Jiří Carbol a místostarosta obce
pan Mgr. Milan Stypka. 
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Po seznámení s organizací maturit se zkoušející i žáci odebrali do budovy staré
školy, kde samotné zkoušky probíhaly. Žáci, kteří se právě „nepotili“ při přípravě,
mohli zhlédnout besedu pana Jiřího Máry, který se svým těžce postiženým synem
procestoval Japonsko a s posluchači se podělil o zážitky a poznatky z cest. Ani jsme
se nenadáli a již tu byl konec. Opět jsme se všichni shromáždili v kulturním sále,
kde žáci obdrželi osvědčení o vykonané zkoušce, kterou někteří vykonali perfektně,
jiní velmi dobře, dobře nebo s problémy.

Rozruch mezi přítomnými vzbudil příjezd kameramana s moderátorkou, kteří od
půl jedné odpoledne zachytili poslední ze zkoušejících a slavnostní závěrečný akt.
Všichni účastníci se tedy mohou těšit na záznam v internetové televizi. 

Nezbývá než poděkovat všem vyučujícím za perfektní organizaci projektu, všem
žákům, kteří „vybojovali“ bitvu sami se sebou a do projektu se přihlásili, a také hlav-
nímu sponzoru Malých maturit — Klubu rodičů při Základní škole Dobrá — za po-
skytnutí finanční pomoci při zajištění pohoštění pro zúčastněné a za financování
zajímavého programu pro žáky. Mgr. Eva Nováková, ředitelka školy

Zpráviãky u na‰í ‰koliãky……
Jaro v naší MŠ aneb Přišlo jaro do vsi

Rčení „ březen — za kamna vlezem“ určitě neplatí pro děti naší MŠ, které se již ne-
mohly dočkat prvních jarních dnů zalitých sluníčkem.

Proto se děti z BROUČKŮ společně se SLUNÍČKY vydaly na každoroční vynášení
Moreny.

Morenu děti vyrobily společnými silami a již se velmi těšily na vycházku k řece,
protože počasí bylo již od rána nádherné a sluníčko nám svítilo na cestu s Morenou.

Při házení Moreny do řeky se děti loučily se zimou říkadlem „Zimo, zimo, táhni
pryč“ a zároveň vítaly jaro pomocí říkadla „Přišlo jaro do vsi.“

Morena pomalu odplouvala po proudu řeky a děti si přály, aby už zima odešla
a svítilo jen sluníčko, zkrátka bylo jaro.

Návštěva místní knihovny
Měsíc březen bývá také připomínán jako měsíc knihy, v dnešní době také inter-

netu. Abychom u dětí prohloubily zájem o knihu, vydaly se děti naší MŠ během mě-
síce března na návštěvu místní knihovny.
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Paní knihovnice si pro
děti připravila zajímavé kni-
hy o zvířatech. Byly to knihy
pohádkové i naučné, děti
poznávaly na obrázcích zví-
řata, se kterými se tak často
nesetkávají.

Děti si během besedy
s paní knihovnicí připo-
mněly, jak si mají knihy
prohlížet, a také jak mají
s knížkami správně zachá-
zet. 

Měsíc duben probíhá le-
tos v naší MŠ ve znamení
svátků jara — Velikonoc.

Děti malují vajíčka, vystřihují, lepí a zdobí slepičky, kuřátka zajíčky…
A protože se pomalu blíží květen a s ním Den matek, začaly paní učitelky spo-

lečně s dětmi připravovat program pro naše milé maminky, babičky.
Děti také čeká vystoupení pro naše seniory i obecní oslavy Dne matek.

Mgr. Drahomíra Dvořáčková

Okénko do svûta sportu v na‰í obci
Šachový oddíl TJ Sokol Dobrá

Již 23 let je součástí sportovního dění v naší obci také šachový oddíl. 
Ze skromných začátků a nesmělých cílů jsme postupně vybudovali tým, který již

nepřetržitě po deset sezón hraje 3. nejvyšší soutěž družstev v naší republice a tak za
našimi šachovnicemi usedají jako soupeři skvělí šachisté z moravskoslezského
i olomouckého regiónu. 

Udržet získanou pozici je nesmírně těžké a kromě sezóny 2003/2004, kdy jsme
dokonce sahali po postupu do 1. ligy, se většinou jen snažíme tuto soutěž pro naší
obec udržet.

V právě ukončené sezóně jsme z 12 týmu 2. ligy obsadili 6. místo, a tak si naší nej-
lepší šachisté mohli užívat nestresující zápasy s týmy Ostravy, Havířova, Třince či
vzdáleného Uničova a Šumperka. Můžeme jednoznačně prohlásit, že Dobrá je nej-
lepší šachovou vesnicí na severní Moravě.

Nedílnou součástí naších úspěchů je spolupráce s Beskydskou šachovou školou
ve Frýdku–Místku, odkud jsme přijali do svých řad nejednoho hráče, který již ak-
tivně za tento extraligový oddíl nehrál anebo již byl neperspektivní. Samozřejmostí
jsou i hráči z tohoto oddílu, kteří každý rok u nás hostují.

Jsme rádi, že vedle tohoto týmu máme i „B“ tým hrající okresní přebor, který je
složený převážně ze zdejších rodáků, a v jehož řadách nastupují hráči prakticky jen
pro své potěšení a radost ze hry. Pokud vás šachy baví, můžete to klidně zkusit
s námi!

Takřka od počátků naší oddílové historie taktéž každoročně pořádáme turnaj
v bleskovém šachu „O doberského krále“, na který se sjíždějí hráči z celého okolí.
Výjimkou v předešlých ročnících nebyla ani účast téměř 40 hráčů, kteří spolu na-
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vzájem vydrželi zápolit po dlouhých 8 hodin. Je to opravdový maratón, který spon-
zorují aktivní doberští podnikatelé, které znáte z podpory sportovního či kulturního
dění v naší obci. Jsme jim za to velmi vděčni, poněvadž cenu z turnaje si již po ně-
kolik let odnáší každý účastník.

Skvělá tečka za letošní se-
zónou se nám podařila ve
čtvrtek 14. dubna 2011.

„Fantastická šachová at-
mosféra a zcela zaplněný sál
hostince Na špici uvítal me-
zinárodního šachového
mistra FIDE pana Lukáše
Klímu na jeho čtvrté za-
stávce simultánního turné
v Dobré u Frýdku–Místku“

Tak hodnotí na interneto-
vém Novoborském šacho-
vém serveru pořadatelé
květnového mezinárodního
šachového festivalu „Os-
travský koník“ dění, jehož
součástí je i simultánní turné tohoto skvělého ostravského šachisty, které se premi-
érově uskutečnilo v naší obci.

Za šachovnice usedlo 23 hráčů nejen z našeho oddílu, ale i ze Skalice, Dobratic,
Fryčovic, Frýdku–Místku a navíc taktéž tři příchozí fanoušci. A mezinárodní ša-
chový mistr se musel snažit ze všech sil, aby obhájil svou pověst a šachovou sílu.
V téměř čtyřhodinovém zápolení nakonec dvakrát kapituloval hráčům z našeho „A“
týmu a v šesti případech skončila hra smírně. Další dvě remízy přidali hosté ze Ska-
lice. Skutečně skvělá bilance pro naše šachisty v utkání, které navíc zdokumentoval
svým objektivem fotoaparátu pan Jiří Pastor.

Doufáme, že výborné výsledky hráči potvrdí i na blížícím se šachovém festivalu
v Ostravě a také v nové sezóně 2011/2012, která začne ale až s říjnovými plískani-
cemi v nově zrekonstruované místnosti na zdejším fotbalovém hřišti.

Za ŠO Sokol Dobrá Otmar Carbol

Dětský klub Krteček pořádá »Odpoledne deskových her pro děti«
Dětský klub Krteček si vás dovoluje pozvat na odpoledne deskových her pro děti.

Po domluvě s Doberským kulturním spolkem o.s. jsme se rozhodli zorganizovat
tuto akci také v odpoledních hodinách, aby se jí mohly zúčastnit i děti. 

Vstup je volný pro všechny děti od 2 let, jejich rodiče i prarodiče. Přijďte si zahrát
tradiční i netradiční hry, které rozvíjejí logické myšlení, ale hlavně děti zabaví. Bu-
deme mít pro děti připravené různé druhy pexesa, obrázková domina, Člověče ne-
zlob se! a ostatní zábavné hry. Co děti ještě neumí, to je naučíme. 

Kdo si hraje, nezlobí!
Kde: Cyklobar
Kdy: čtvrtek 28.4.2011 od 16 do 18 hodin
Vezměte se sebou dobrou náladu a hlavně chuť si zahrát. 

Mgr. Vítězslav Pantlík, Dobrá 3000 o.s. — Dětský klub Krteček
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Společný projekt myslivců a mládeže ZŠ
V rámci projektu realizovaného Doberskou základní školou, s názvem „Člověk

a jeho vztah k životnímu prostředí v obci“, spojili členové místního mysliveckého
sdružení VRCHY Dobrá–Pazderna své síly a zkušenosti s nadšením a energií žáků
9. tříd ZŠ Dobrá.

V minulých měsících jsme s Mgr. Jiřím Nohlem, učitelem ZŠ, dostali nápad, že by-
chom mohli naši mládež zapojit do projektu obnovy remízku na ploše tzv. „Kli-
mánkovy olšiny“. Od nápadu k realizaci již pak vedla rychlá cesta, kdy jsme dohodli,
že žáci budou sadit ve dvou dnech a prostřídají se obě deváté třídy. Podle vývoje po-
časí jsme nakonec stanovili termín sazení na 7. a 8. dubna 2011. Vyjednali jsme sou-
hlas majitelky pozemků paní Štěpánky Klimánkové, sazeničky stromků pak obsta-
ral Mgr. Vítězslav Pantlík z občanského sdružení Dobrá 3000.

V první den sazení, čtvrtek 7. dubna 2011, jsme se sešli s první skupinou devá-
ťáků, učiteli Mgr. Květoslavou Lyskovou a Mgr. Jiřím Nohlem a pustili se do práce.
Docela nám přálo počasí, takže to všem šlo hezky od ruky. Za první den se nám po-
dařilo společně nasadit cca. 1600 sazeniček smrčků. Druhý den už to bylo s poča-
sím horší, foukal velmi studený vítr, ale možná právě to nás všechny motivovalo se
více hýbat a tím se zahřát. Přestože druhý den přišla menší skupina žáků, bylo třeba
si dělat přestávky na zahřátí v maringotce, kterou přistavil JUDr. Zdeněk Friedel, tak
se nám podařilo nasadit stejné množství stromků jako první den. Celkem jsme tedy
nasadili na 3200 sazenic smrčků, které by do budoucna měly v lokalitě znovu vy-
tvořit remízek plný života. 

Je však nezbytné dodat, že tímto naše společná práce teprve začíná. Nyní bude
třeba o výsadbu pečovat, aby ji nezadusily tráva a plevelné keře, a bude také ne-
zbytné dosazovat odumřelé sazeničky. Než vznikne plnohodnotný remízek, tak to
bude trvat léta. Současní deváťáci už možná založí rodiny a snad zde budou vodit
vlastní děti, aby viděly, co jejich rodiče pomáhali vytvořit. Jsme přesvědčeni, že
takto nejlépe si děti mohou utvrdit pozitivní vztah k lesu a všemu živému. 

Na závěr bych chtěl zdůraznit poděkování Základní škole v Dobré, že umožnila
žákům zúčastnit se projektu. Paní Klimánkové, že umožnila výsadbu na svém po-
zemku, výše zmiňovaným učitelům vykonávajícím odborný dozor, občanskému
sdružení Dobrá 3000 za zajištění sazeniček a všem členům mysliveckého sdružení
VRCHY Dobrá—Pazderna, kteří se akce zúčastnili. Hlavní a nejdůležitější poděko-
vání však patří vám naši deváťáci! 

Bc. Lukáš Pantlík, MS VRCHY Dobrá–Pazderna
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Květen se zvěří
Duben nám pomalu končí a s ním snad i aprílové počasí, které například malým

zajícům moc nesvědčí. Srnci již mají svou chloubu — parůžky — téměř plně vyvi-
nuté a zbavené tzv. lýčí, jelenům na horách již roste nové paroží, které postupně
shazovali od února.

Probíhá další honcování zajíců a v druhé polovině května budou kladena i první
srnčata. Proto bychom všechny chtěli již nyní požádat, aby si dávali pozor v lese
a na loukách a nepouštěli své psí miláčky z vodítek, mj. to zakazuje i zákon. Srnče
se může leknout či jej může jen pes očichat, aniž by mu ublížil, srna jej však už ne-
musí přijmout a srnče pak několik dní umírá hlady. Taky platí, že pokud najdete
srnče osamělé v lese či na louce, s největší pravděpodobností jej tam jen srna odlo-
žila a zpovzdálí jej sleduje. Vrací se k němu, jen aby jej nakrmila, nedotýkejte se
proto takových srnčat. Pokud by se vám zdálo, že je tam srnče druhý i třetí den,
dejte vědět nám myslivcům, zjistíme, zda je srnče fakticky opuštěno či nikoliv. 

Rádi bychom se ještě vrátili k problematice volně se pohybujících psů. V poslední
době se rozmáhá nešvar, kdy lidé chodí cvičit své psy do přírody a mají dojem, že
když jsou např. na dlouhé šňůře, tak zákon neporušují. Není to úplně pravda, po-
kud chce někdo cvičit psa mimo vyhrazené cvičiště, potřebuje k tomu souhlas uži-
vatele dané honitby. A to bez ohledu na to, zda se jedná o psy lovecké, služební či
jiná plemena.

Jak jsme již výše uvedli, na polích a loukách se objevují malí zajíčci. Chtěli by-
chom vás požádat, abyste pokud možno maximálně zamezili volnému pohybu po
loukách také svým kočičím miláčkům. Kočka je lovec tělem i duší a reaguje na každý
pohyb v trávě, ve které se mohou skrývat malí zajíci nebo bažantí kuřata. Pak už je
dílem okamžiku, kdy kočka dokáže nadělat v přírodě nenávratné škody. Stejné je to
s drobným ptactvem, i to do přírody patří, na rozdíl od kočky domácí, která dokáže
zejména na jaře velmi škodit. Určitě byste neměli radost z mrtvého zajíčka přinese-
ného kočkou na zápraží.

V květnu už hnízdí také bažantí slepice a koncem měsíce můžeme očekávat první
bažantí kuřata. V lesích jsou již nyní letošní malá pruhovaná selata prasete divo-
kého. Selata divočáka jsou jedny z prvních mláďat v naší přírodě. S tím souvisí také
obezřetnost při procházkách v lesích. Zejména pokud máte sebou psy, tak může ba-
chyně cítit ohrožení pro svá selata a na pejska zaútočit. Rozhodně se nedoporučuje
chodit mimo lesní cesty houštinami, křovinami apod., ve kterých divočáci přes den
zaléhávají.

Myslivci nainstalovali pachové ohradníky kolem cest
V jednom z dřívějších zpravodajů jsme zmiňovali problematiku střetů vozidel se

zvěří. V okolí naší obce je toto velmi ožehavé téma. Jen v minulém roce jsme evido-
vali minimálně 20 kusů srnčí zvěře, která zahynula po střetu s vozidly. Zdaleka to
není vše. Některá zvěř odejde po střetu ještě desítky i stovky metrů a pak uhyne.
Jsou i případy, kdy řidič vozidla dostane chuť na zvěřinu, sražený kus naloží a ujede.
Neuvědomuje si však veškerá rizika. Ať už jde o riziko trestního oznámení pro pyt-
láctví, či o riziko zdravotní. Na jaře myslivci podávají zvěři medikamenty proti pa-
razitům a požití takovéto zvěřiny sebou nese zdravotní komplikace. Zvěř může tr-
pět také jinými chorobami, které může odhalit buď odborný prohlížitel zvěřiny či
důkladná veterinární prohlídka. Se sraženou zvěří nesmí manipulovat nikdo jiný
než uživatel honitby, který je také povinen ji řádně zlikvidovat. Takže argument, že
jste zvěř naložili, abyste ji odvezli známému myslivci, u policie rozhodně neobstojí.

Myslivci si uvědomují možná více než kdokoliv jiný, jak nebezpečný může být
provoz na neoplocených silnicích. Zejména nyní na jaře, kdy si zvěř znovu buduje
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svá teritoria a silnější jedinci vytlačují ty slabší do okrajových lokalit, často blízko
cest. Na jaře zvěř také vyhledává nové zdroje potravy na polích, která často přímo
sousedí s frekventovanou silnicí. V okolí naší obce jsou rizikovými místy v podstatě
všechny silnice (cesta na Pazdernou, Vojkovice, stará cesta na Frýdek a také cesta na
„Vrchy“) a dokonce i dálnice. Obchvat naší obce je sice částečně, ale nedokonale
oplocen. Proto i zde je velké riziko střetu se zvěří.

S narůstajícím provozem nás tato problematika trápí čím dál víc, neradi bychom
asistovali u havárie, která by byla tragická nejen pro zvěř, ale zejména pro lidi. Proto
jsme uvítali, když letos Okresní myslivecký spolek ve Frýdku–Místku, ve spolupráci
s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, pořídil pro myslivecká sdružení tzv.
„pachové ohradníky“. Obdrželi jsme speciální pěnu vč. aplikační pistole pro apli-
kaci pěny a replikaci koncentrátu na bázi repelentu obsahujícího kombinaci pachů
člověka, vlka, rysa a medvěda. Na vlastní náklady jsme vyrobili a nainstalovali ko-
lem nejrizikovějších míst dřevěné kůly, na které jsme instalovali pěnu. Jelikož však
máme rizikových míst mnohem více, než jsme obdrželi repelentu, tak jsme sáhli do
pokladny a pořídili ze svých prostředků další. Chráněno tak bude ještě více riziko-
vých míst. Pěna působí cca. 4 týdny a následně budeme aplikovat koncentrát. Je ne-
zbytné však dodat, že ani účinek těchto ohradníků nemůže být stoprocentní. Uvádí
se snížení střetů se zvěří až o 80 %. Zvěř po přiblížení k ohradníku zpozorní, pudy ji
varují před nějakým nebezpečím, kterému se pak snaží vyhnout. Jiné je to, když je
zvěř násilím vyhnána ze svých stávanišť (psem, člověkem, apod.), pak je jí jedno, že
cítí z ohradníku nějaké nebezpečí a snaží se překonat silnici. 

Věříme, že se všichni budou k pachovým ohradníkům chovat ohleduplně. Nejen
že je to finančně dosti náročná záležitost, ale poškozením, popř. krádeží ohradníků
případný pachatel ohrožuje na životě zvěř, ale zejména účastníky silničního provozu.

Svou vlastní opatrností a pozorností můžete sami snížit riziko nehody. Nejkritič-
tějším obdobím je současné jarní období a pak období srnčí říje (červenec—srpen).
Nejkritičtějším časem je ráno při rozednívání a večer při stmívání. V období srnčí
říje pak zejména v horkém počasí po celý den.

Bc. Lukáš Pantlík a Mgr. Vítězslav Pantlík, Myslivecké sdružení Vrchy
Dobrá–Pazderna

17



Druhý ročník pokrového turnaje opět v Dobré
Doberský kulturní spolek má pro vás opět nové info… Minulý měsíc proběhl

v hospodě Na Spartě filmový večer. Promítal se film: Přelet nad kukaččím hnízdem,
po kterém následovala projekce fotbalového utkání Španělsko vs. Česká republika,
bohužel však se smutným koncem pro naše hráče. 

Pro nadcházející období jsme pro vás, občany Dobré, připravili opět mnoho zají-
mavých příležitostí, jak rozvinout svůj kulturní život. Nejbližší akce, na kterou jste
samozřejmě srdečně zváni, je tradiční Večer deskových her, který proběhne dne 28.
dubna 2011 od 18.00 v salónku restaurace Cyklobar.

Jak již napovídá titulek tohoto článku, připravujeme také Druhý ročník pokro-
vého turnaje, nyní však v restauraci Obecník. Hrát se bude opět Texas hold’em Po-
ker a turnaj se uskuteční v sobotu 21. května od 14.00 do cca 23.00. Předběžná re-
gistrace do turnaje již probíhá na našich webových stránkách (www.dobrakul-
tura.cz). Startovné, které bude vybíráno od 14.00 až na místě, činí jako minule 50 kč.
Pro první 3 místa jsou připraveny věcné ceny a pro vítěze také putovní pohár po-
krového turnaje v Dobré.

Na červen chystáme, ve spolupráci s Lukášem Carbolem, také druhý ročník Foto-
soutěže, tentokrát na téma Krajina a příroda Beskyd. Odborníci i amatérští fotogra-
fové mohou již nyní promýšlet, co a kde vyfotí. 

Dále také v červnu proběhne druhý ročník Dobrfestu, který se bude konat v so-
botu 18.6., v areálu restaurace Cyklobar. Bližší informace o fotosoutěži a Dobrfestu
se dozvíte v dalším čísle Zpravodaje. Veškeré informace naleznete také na našich
webových stránkách www.dobrakultura.cz, a také na plakátech vyvěšených po obci. 

Přejeme vám klidné prožití velikonočních svátků a pouťových oslav
Doberský kulturní spolek, o.s.

Úspěch judistů na Mezinárodním mistrovství Malopolska v Krakově
Druhý dubnový víkend se naši judisté úspěšně zapsali do historie „Mistrovství re-

gionu „Malopolsko“, které se uskutečnilo v Krakově za účasti judistů z Polska,
Česka, Slovenska a Ukrajiny. Doberští reprezentovali svůj región společně s judisty
z Raškovic a Frýdku–Místku. Benjamíncí, mladší a starší žáci vedení hlavní trenér-
kou Prőllovou bojovali v konkurenci 450 závodníků z 30 klubů. Osmnáct členů vý-
pravy dosáhlo výborného výsledku, když v klubové soutěži mladších žáků obsadili
pěkné 3. místo a vybojovali 13. medailových umístění. V soutěži, kde dominovali
především Ukrajinci, se jim podařilo vybojovat čtyři zlaté medaile. Trenérka Pről-
lová řekla: „Do turnaje jsem nominovala jen ty nejlepší a nečekala jsem takový ús-
pěch. Poláci, ale i Ukrajinci a Slováci mají odlišná pravidla a provádějí techniky způ-
sobem, který je u nás pro mládežnické judo zakázán. To bylo pro naše soupeře sa-
mozřejmě obrovskou výhodou. Uspěl ten, kdo se s tímto problémem dokázal rychle
vyrovnat a nedal soupeři prostor pro jeho způsob boje. Soutěž byla kvalitní prověr-
kou před účastí na Českém poháru, který se uskuteční v polovině dubna.“ Z vý-
sledků: Zlatou medaili v kategorii mladších žáků vybojovali — Simona Gregušová,
Dominik Polášek a Šimon Filipec. V kategorii benjamínků Karolína Kubíčková.
Stříbro získali ve svých kategoriích — Marie Dužíková, Vendula Mecová, Luděk Ku-
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bíček a Patrik Kučák. Bronz si dovezli — Petra Stachová, David Picka, Lucie Bílková,
Marek Spilka a jako druhou medaili v kategorii benjamínků Šimon Filipec. 

Na turnaji Českého poháru v Hranicích, který je nominační soutěží pro mistrov-
ství republiky na letošní rok, se Doberským dařilo. Mimořádný výkon předvedl pře-
devším Lukáš Janulek v kategorii dorostenců. Od Lukáše se po delší zdravotní pře-
stávce nečekal žádný výrazný úspěch. Jeho první místo ve váhové kategorii do 50kg
bylo obrovským překvapením pro všechny. V dorostenecké kategorii dosáhli na me-
daile také Vít Jerglík, který vybojoval stříbro a bronzová, teprve starší žákyně Marie
Dužíková. V soutěži mladších a starších žáků se medailově prosadili — tentokrát
s přehledem zlatá Marie Dužíková, stříbrná Lucie Bílková a bronzoví Ondřej Chlop-
čík a Václav Mališ. Na bodovaných místech skončili ještě pátí Petra Stachová a Ma-
rek Měchura. Nedařilo se Denise Štěrbové, která prohrála dva úvodní zápasy a do
dalších bojů nepostoupila.

Na mistrovství klubu, které se uskutečnilo jako „Pohár starosty Raškovic“ skon-
čila Dobrá na druhém místě za domácími Raškovicemi rozdílem jediného bodu.
Na soutěži se sešlo 90 chlapců a děvčat z tréninkových základen Frýdku–Místku,
Dobré a Raškovic. Největší zastoupení měl domácí oddíl, který reprezentovalo 35.
závodníků. S ohledem na nemocnost to byla dost dobrá účast. Slavnostního zahá-
jení se po vyslechnutí státní hymny zhostil pan starosta Jiří Blahuta. Samotné sou-
boje probíhaly ve všech věkových a váhových kategoriích rozdělených tak, aby
každý soutěžící vybojoval medaili a diplom. Malý prostor tělocvičny byl zcela zapl-
něn soutěžícími a přihlížejícími diváky, kteří hlasitě povzbuzovali a fandili. A bylo se
na co dívat. Pěkné a statečné souboje předváděli nejmladší benjamínci. Kvalitou
předvedených technik se blýskli starší žáci a dorostenci. Vše to přineslo mnoho ra-
dosti z vítězství ale také zklamání z prohry. Oboje patří ke každému soutěžení a při-
spívá to k formování zdravé osobnosti. V celém průběhu turnaje nedošlo k žád-
nému zranění také díky dohledu kvalitních rozhodčích, mistryň republiky sester
Kesových, Moniky Foltysové a Jaromíra Kolouška. V závěru nastává stejná situace
jako v loňském roce. Zvítězí Dobrá, oddíl s desetiletou tradicí, největší členskou zá-
kladnou a s obrovskými úspěchy, nebo oddíl z Raškovic, který do dnešního dne ne-
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Na Českém poháru vybojoval Václav Mališ (v bílém) bronz, když porazil Labského
ze Žiliny. •  Vpravo: Lukáš Janulek uprostřed přebírá cenu od starosty Raškovic za
druhé místo v soutěži oddílů.



měl ani pořádné tatami? V Raškovicích jsou rvaví, nebojácní bojovníci, kteří se umí
podpořit a bojovat srdcem. V Doberské výpravě chybělo více než 20. judistů. Vybo-
jovali 6. zlatých medailí a 65 bodů a stejně jako loni se museli spokojit s druhým
místem. Zase se jen divili, jak je to možné a přišlo velké zklamání. I Doberští borci
měli trofej za 2. místo a tašku s dobrotami. Všichni byli napjati a nikdo neznal vý-
sledek předem. Výsledky jednotlivců byly velmi promíchané, a proto se nedalo od-
hadnout, které družstvo nakonec zvítězí. Do poloviny soutěže to vypadalo na Frý-
dek–Místek. Ten však nakonec své vedení neudržel. V tělocvičně za bouřlivého po-
tlesku a jásotu byli i ve druhém ročníku soutěže vyhlášeni vítězi domácí borci. O je-
diný bod porazili Dobrou.

Další zprávy: Na turnaj benjamínků do Brna si „odskočili“ Luděk Kubíček, Marek
Spilka a Adam Andruško. Nenašli tam soupeře sobě rovné a všichni si dovezli zlaté
medaile. Stříbrnou medaili na turnaji v Blansku vybojoval Adam Andruško.
V březnu vybojoval zlato Vít Jerglík na Českém poháru v Jablonci. 

Za pomocí finančního příspěvku obce jsme opravili tatami, kterého je teď dosta-
tek pro větší počet cvičících dětí. Nábor do školního kroužku a oddílu juda probíhá
průběžně, každé úterý a čtvrtek od 16.30hod. Přijďte se jen podívat, nebo si vy-
zkoušet trénink juda. Stojíme u každého zájemce. Hledáme lehké a těžké váhy. Ne-
nechte si namluvit, že jste velcí a neohrabaní, nebo malí a slabí. Uděláme z vás
BORCE.

Letní dětská rekreace se uskuteční od 3. 7. Do 14. 7. 2011 na Slovensku v Ochod-
nici. Tentokrát ve stylu „PŘEKONEJ SÁM SEBE (NINJA FACTOR)“

Zimní liga skončila — výsledky jsou nadějí pro FOTBAL v DOBRÉ !

Předpřípravka — velmi potěšila svým výkonem ve finále 
Předpřípravka TJ Sokol Dobrá pod vedením obětavé trenérky Jaroslavy Velčovské

dokázala sehrát vyrovnané zápasy na historicky prvním turnaji pro takto malé děti,
když z dvanácti družstev skončili nakonec osmí. Je nutné podotknout, že tento tur-
naj byl obsazen z velké části výběrem dětí z velkých měst jako je FM a Třinec. 
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O tom, že tak malé děti z ročníku 2004 a mladší budou mít svou soutěž rozhodl
OFS až koncem října 2010 a tak nebylo moc času na vytvoření kvalitní základny
pouze z roč. 04, ale museli jsme složit sestavu i z ročníku 2005, tedy 5—leté děti na-
stupovali v Brušperské a potažmo také v Palkovické hale od listopadu 2010 až do
27.března 2011, kdy proběhl finálový turnaj, kdy jsme nakonec skončili v silné kon-
kurenci na osmém místě z dvanácti družstev. Cenné vítězství, či remízu s FK FM
a plno jiných fotbalových zážitků si z turnaje odnesli nejen rodiče a trenéři, ale pře-
devším naši nejmenší, kteří se již velmi teší na další podobné zápasy a turnaje. 

Sestava našich nejmenších ve finále v Brušperku:
Petr Dorociak, Lukáš Nepožitek, Daniel Škapa, Petr Sepeši, Zdeňek Sepeši. Tre-

nérka: Jaroslava Velčovská. Omluveni: Jan Blahuta, Patrik Horák, Jonáš Stryja, Ši-
mon Mališ, Damián Kirschner, Leo Copreslovačik

Mladší přípravka — z finále omluveni pro nemoc
Bylo nám to strašně moc líto, ale z důvodu velké marodky hráčů — když pouze

dva hráči z mladší přípravky byli zcela zdrávi a ostatní byli buďto nemocní nebo
těsně po dobrání antibiotik — jsme museli po zralé úvaze zrušit náš start ve finále,
kde se naši mladší borci roč. 2002 a mladší probojovali zcela zaslouženě a dle vý-
konů mohli pomýšlet i na jedno z dobrých umístění. Avšak zdraví dětí je přednější
než diplom z turnaje. Min. 6 hráčů (5+1) by odehrálo ve velkém nasazení 90 min.
což po nemoci je vyloučené a kde jsou další hráči na příp. střídání. 

Starší přípravka — nepostoupila z dodatkové baráže
V této nejstarší kategorii přípravek, kde je již opravdu velká konkurence si naši

borci nevedli špatně a obsazení nejprve 4. příčky a pak 3. příčky vždy z 6. družstev
není zas tak špatné umístění. Zde se také projevila nemocnost hráčů a nutnost do-
plnit tým mladší přípravkou.

Velkým příslibem do budoucna, je zájem dětí a rodičů o fotbal, zejména v pod-
mínkách jaké nám nabízí tak malý klub jakým Dobrá bezesporu je. Udržet si tento
standart a mít zastoupení ve všech věkových kategoriích s rostoucími výkony mla-
dých fotbalistů a příp. i fotbalistek, je snaha všech mládežnických trenérů v Dobré.
Bylo by samozřejmě ideální mít z každého jednotlivého ročníku dostatek dětí pro
jedno družstvo, ale pokud by se nám to podařilo i ze dvou ročníků bude to pro roz-
voj mládežnické kopané v Dobré úplně skvělé.

Děkujeme rodičům za je-
jich nasazení a spolupráci.
Moc si toho vážíme, vždyť
radost na tvářích jejich ra-
tolestí je pro ně tou největší
pochvalou. 

Fotbal není jednoduchý
a není to individuální sport,
výdrž u něj znamená mít
nejen individuální výdrž
a kvality, ale představuje

> Předpřípravka na turnaji.
<<< Nástup nejmenších.
Fotografie Milan Nepožitek
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také mít cit pro týmovost, vzájemnou spolupráci, čestnost, příslušnost k družstvu,
skupinové chování (pomáhat a nechat si pomoct, respektovat druhého) a proto
jsme rádi za každou vaši podporu a pomoc. 

Podporujeme zájem o fotbal, radost z prožitků ze hry — nejkrásnější hry na světě!
Realizační tým fotbalové přípravky

Rozpis zápasů přípravky TJ Sokol Dobrá — jaro 2011
Středa 20. 4. 2011 — Dobrá od 16.00hod. (sraz hráčů na Spartě v 15.00hod.)

Dobrá — Lískovec
Raškovice — Lískovec „B“
Dobrá — Lískovec „B“
Raškovice — Lískovec

Pátek 29. 4. 2011 — Staré Město od 16,00hod. (sraz hráčů na Spartě v 15.00hod.)
Staré Město — Dobrá
Staré Město B — Raškovice
Staré Město B — Dobrá
Staré Město — Raškovice

Pátek 6. 5. 2011 — Raškovice — 16,00hod. (sraz hráčů na Spartě v 15.00hod.)
Raškovice — Frýdlant n/O
Dobrá — Čeladná
Raškovice — Čeladná
Dobrá — Frýdlant n/O

Pátek 13. 5. 2011 — Baška nebo Janovice — od 16.00hod. (sraz na Spartě
v 15.00hod.)

Baška — Dobrá
Janovice — Raškovice
Janovice — Dobrá
Baška — Raškovice

Středa 18. 5. 2011 — Dobrá — 16.00 hod. (sraz hráčů na Spartě v 15,00hod.)
Dobrá — Sedliště
Raškovice — Václavovice
Dobrá — Václavovice
Raškovice — Sedliště

Pátek 27. 5. 2011 — Raškovice — od 17.00 hod. (sraz hráčů na Spartě v 16.00hod.)
Raškovice — Kozlovice
Dobrá — Kozlovice
Raškovice — Dobrá

Středa 1. 6. 2011 — Dobrá — od 16.00 hod. (sraz hráčů na Spartě v 15.00hod.)
Dobrá — FK FM
Raškovice — FK FM B
Dobrá — FK FM B
Raškovice — FK FM

Případné změny zápasů budou vyznačeny aktuálně na webu přípravky
www.fotbaldobrauf–m.blog.cz

Za realizační tým přípravky TJ Sokol Dobrá Miroslav Pavlásek
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ZMĚNA ORDINACE OBVODNÍHO LÉKAŘE DOBRÁ
MUDr. Petr Moravec
Pátek 13. května 2011 — neordinuje se. Zastoupí MUDr. Karpeta na Lučině.

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY DĚTSKÉHO STŘEDISKA DOBRÁ
MUDr. Iva Kučerová
13. 5. 2011 pátek 7.30—9.00 hodin 

Zájezd zahrádkářů
ZO ČZS Dobrá pořádá autobusový zájezd do Polska Pisařovice, Žory — trvalky

a balkonové květiny, s možností nákupu sadbového materiálu a návštěvy zahrad-
ního centra.

Zájezd se koná dne 21. května 2011, odjezd z parkoviště u kostela v 7.00 hodin.
Předpokládaný návrat ve večerních hodinách.
Cena zájezdu činí pro člena ZO ČZS 100 Kč, ostatní 175 Kč.
Přihlášky přijímá pí Věra Pánková, tel.: 605 342 175, p. Čestmír Jež tel.: 724 292 957.

Pozvánka na výlet
Sportovní komise Rady obce Dobrá organizuje na sobotu 14. května 2011 turis-

tický výšlap na KOTAŘ. Sraz v 9.40 hodin na autobusové zastávce Dobrá–střed.
Předpokládaný návrat okolo 17.00 hodin. Doprava a občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou členové sportovní komise Zdeněk Kafka

* * * * * *

Vystřiženo z kroniky: Výlet na Prašivé 1916. Fotografoval bratr Karla Pastora z Dobré,
Vojtěch. Píše: „To jest fotografie z Prašivé, co jsem fotografoval.“ Kdo je ona společnost, však
není známo, ale jedná se o honoraci z Dobré. Odesílatel lístku naříká na válečné časy:
„Lístky jsou zase dražší o 19 % a platný (se známkou) o 30 %.“ Datováno 10. června 1916.
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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

Alespoň několika snímky se
vracíme k velmi zdařilé vý-
stavě našeho Klubu leteckých
modelářů, která se konala ve
víceúčelovém sále naší školy 2.
a 3. dubna 2011.

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
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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!

Čtyřleté a osmileté gymnázium,s.r.o,

Cihelní 410, 73801 Frýdek–Místek

Tel.,fax.: 558 433 572 www.cogfm.cz

Ředitelka školy vyhlašuje
další kolo přijímacího řízení

pro školní rok 2011/2012
Přijímací zkoušky se nekonají.

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků ze ZŠ.

Přihlášky ke studiu budou přijímány průběžně až do 31. 8. 2011

na sekretariátu školy

v době od 7. 00 do 15. 00 hodin.

Nabídka studijních oborů pro školní rok 2011/2012

79–41–K/81 — gymnázium

(osmiletý studijní cyklus pro žáky po 5. třídě ZŠ)

79–41–K/41 — gymnázium všeobecné

(čtyřletý studijní cyklus pro žáky po 9. třídě ZŠ)
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RADOMÍR ČÍŽEK
Dobrá 776

Provádíme tyto práce:
— zemní a výkopové práce —
— traktobagr, minibagr
— stavební práce
— odstraňování staveb (demolice)
— realizace vodovodních,
— kanalizačních a plynových
— přípojek
— výkopy septiku, bazénu atd.
— okopy domů, hydroizolace,
— drenážování
— zámkové dlažby, ploty,
— základové desky pro stavby
— terénní úpravy

Kontakt:
mobil: 607 529 045

email: cizek.bagry@seznam.cz

PPPPRRRROOOONNNNAAAAJJJJMMMMUUUU
BBBBYYYYTTTT

vvvv DDDDoooobbbbrrrréééé

č. p. 645 (zelená bytovka)

o velikosti 3 + kk se zahradou.

Volný od 1. června 2011.

Informace

na tel.č. 732 701 222.
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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. května 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


