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Zima, klauni a karnevaly patří
odjakživa k sobě. — Nahoře
naši žáci na lanovce a snow-
boarďáci na „lyžáku“, dole
maškarní naší školičky (ke
článkům na stranách 18 a 21).
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Vážení občané,
dovolte mi v úvodu tohoto příspěvku drobnou poznámku. S novým rokem si
mnozí z nás možná předsevzali, že omezí přejídání, alkohol, kouření a pokud to
čas dovolí, vyrazí na procházky a budou se věnovat jiným, zdraví prospěšným
aktivitám. A tady je kámen úrazu. V poslední době se opět rozmáhá nešvar spa-
lování „čehokoliv“, a z komínů proudí černý kouř, plný jedovatých karcinoge-
nů, dioxinů a dalších jedů, které musíme dýchat při jakékoli činnosti nebo i od-
počinku. Při bezvětří, inverzi a smogu nám znečišťuje okolní prostředí, pitnou
vodu a ohrožuje nás zhoubnými nádorovými chorobami. Je všeobecně známo,
že nejvíce trpí naše děti, ale každý z nás je postižen, bojuje a mnozí již svůj boj
prohrávají nebo prohráli. Máme možnost se bránit a zlepšit svou kondici? Mož-
ností je několik, ale nesmíme zapomínat na dobré mezilidské vztahy, jednání
bez vzájemného napadání a vyřizování účtů. Zkusme získat alespoň své souse-
dy, aby nespalovali domovní odpad a topili suchým dřevem nebo uhlím, pokud
elektřina a plyn je pro ně nedostupná.

Vzhledem k častým dotazům občanů se vracíme k vysvětlení, co vedlo ke zvý-
šení koeficientu pro výpočet sazby daně z nemovitostí na dvojnásobek, o kte-
rém rozhodli zastupitelé obce v září minulého roku. Již při schvalování výstav-
by veřejných částí kanalizačních přípojek splaškové kanalizace z obecního roz-
počtu, bylo navýšení daně z nemovitosti uvedeno jako možný způsob jejich fi-
nancování. Toto zvýšení daně z nemovitosti přinese naší obci prostředky na do-
placení již realizovaných veřejných částí přípojek, a dále na nezbytné opravy
chodníků v centru obce nebo místních komunikací. Z běžného rozpočtu totiž
na opravy a investice zbývá přibližně 1 až 1,5 milionu korun, což je částka na-
prosto nedostačující, která nepokryje ani nejnutnější požadavky. Samozřejmě
je nám všem jasné, že to není opatření populární, ale je v naší finanční situaci
nezbytné. 

A na závěr jedna dobrá zpráva. Příspěvky pro letošní Tříkrálovou sbírku jsou
již spočítány, a tak Charita Frýdek–Místek mohla zveřejnit její výsledky, které
předčily očekávání. Tento ročník se navzdory těžkým ekonomickým časům za-
řadil k vůbec nejúspěšnějším za dobu její existence. Výtěžek sbírky činil celko-
vě 1 584 397 Kč a jenom v naší obci se podařilo vybrat 105 221 Kč. Jsem rád, že
mezi lidmi nevymizela solidarita a že organizátoři měli úspěch. Chtěl bych všem
zúčastněným poděkovat. Finanční prostředky ze sbírky podpoří například vy-
budování Centra odlehčovacích služeb a týdenního stacionáře v Domě pokoj-
ného stáří u Panny Marie Frýdecké.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Kolizní křižovatka nad bývalým kinem
Dovolte mi, milí čtenáři, podělit se s vámi o aktuální informace k výše uvede-

nému tématu. Křižovatkou nad bývalým kinem zcela jistě projíždí celá řada
z nás, většina zná její problematiku a může po dlouhé minuty čekání na prů-
jezd polemizovat s myšlenkou, proč s tímto problémem někdo něco neudělá.

Kdo si pamatuje na výstavbu samotné průmyslové zóny a s ní souvisejících
doprovodných silničních a dopravních prvků, musí si vybavit záměr státních in-
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stitucí o vybudování mimoúrovňového křížení (MÚK) v lokalitě Malé Nošovice.
Právě tady by auta — osobní a zejména nákladní — směřující do i ze zóny sjíž-
děla z obchvatu obce Dobrá. Tím by se podstatně snížila frekvence průjezdnos-
ti křižovatkou nad bývalým kinem. Tento záměr zkrachoval a v současné době
není „na pořadu dne“ — to jest: na tuto stavbu nejsou vyčleněny finanční pro-
středky a pro stát není výstavba MÚK prioritou. 

Zde je na místě poznámka: Ano, v současné době se NĚCO začíná dít. Toto ko-
lizní místo netrápí jen naše občany nebo projíždějící řidiče, řešením problému
se zabývá také Moravskoslezský kraj i Magistrát města Frýdku–Místku. Další pra-
covní setkání — již třetí v pořadí — se uskutečnilo v úterý 7. února 2012 v bu-
dově Správy a údržby silnic ve Frýdku–Místku (SÚS). Kromě zástupců zmíně-
ných institucí byli účastníky jednání také zástupci samotné SÚS, Policie České
republiky a pochopitelně obce Dobrá. Seznámím vás s variantami řešení koliz-
ní křižovatky, abyste si i vy sami mohli udělat lepší představu o tom, proč byly
některé varianty shledány nevhodnými nebo málo přijatelnými.

První uvedenou variantou byl kruhový objezd realizovaný pouze na po-
zemku v majetku Ředitelství silni a dálnic ČR. Toto řešení bylo již v minulých
letech předmětem studie — a bylo shledáno málo přijatelným — z důvodu té-
měř nevyhovujícího průměru samotného objezdu (maximálně 2 metry). Zá-
porným hlediskem bylo zjištění, že mnozí řidiči, zejména nákladních automo-
bilů by mohli volit přímou cestu přes tento „mini kruhový objezd". Hrozilo by
ještě větší nebezpečí nehod, než je tomu nyní.

Druhá varianta byla podobná — tentokráte by se jednalo o „klasický kruho-
vý objezd“ — s běžným (a mnohem bezpečnějším) průměrem, ale — proti té-
to variantě hovoří čas — čas příprav stavby, čas výkupů okolních pozemků (vlast-
níky jsou i občané a firmy). 

Třetí — překvapivou — variantou bylo zaslepení stávající komunikace nad
bývalým kinem. Na nadjezd ve směru dále na Frýdek–Místek nebo opačně na
Český Těšín by se řidiči dostávali jako někteří již nyní; tedy na křižovatce se da-
jí doprava, přejedou železniční přejezd, a o kus dál se snaží vyjet na komunika-
ci od Nošovic směrem doleva, připomínám, že velmi ostře doleva a navíc proti
rychle sjíždějícím vozidlům. Tato varianta byla zejména pro obec nepřípustná.

Poslední variantou je světelná křižovatka. Z úst přítomných sice zaznělo, že
ani tento způsob řešení není optimální, ale ze všech variant nejpřijatelnější z ná-
sledujících důvodů: malá náročnost na přípravu stavby, zásah stavby pouze do
pozemků ve vlastnictví státu, méně náročná realizace (s ohledem na provoz na
místě samém — v případě první i druhé varianty by se musela tato zatížená ko-
munikace na dva až tři měsíce uzavřít), podstatně nižší náklady ve srovnání
s první a druhou variantou.

Závěrem bylo konstatováno, že všechny zúčastněné strany preferují tuto va-
riantu. Byly rovněž stanoveny první kroky — zjištění optimální rozhledovosti
křižovatky (upozornění na možnou změnu v umístění protihlukových stěn), po-
té konkrétní projednání společného postupu všech institucí, které povede až
k urychlené realizaci. Vzhledem k tomu, že ani tato zvolená varianta se světly
nemusí být jedinou a konečnou, rozhodla se obec — v rámci příprav nové územ-
ně—plánovací dokumentace — ponechat v dané lokalitě prostor pro volbu ji-
ného z uváděných řešení, např. klasického kruhové objezdu (viz varianta č.2). 
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Ještě několik poznámek, aby vše bylo řečeno — a nic zamlčováno. Všechna ta
jednání započala snahou pracovníků Moravskoslezského kraje, potažmo SÚS
Frýdek–Místek o převedení části komunikace v obci Dobrá — konkrétně od kři-
žovatky u Restaurace Pántlík — přes železniční přejezd — téměř až po hranici
s katastrem obce Nošovice do majetku obce Dobrá. Jedná se o silnici III.třídy
a obec bude mít s její údržbou jistě nemalé starosti, ale…když tak, pak „něco za
něco". A k velkému překvapení zástupců obce padl obsah tohoto pořekadla na
úrodnou půdu. 

Upozornění
Rozšíření splaškové kanalizace

V době uzávěrky lednového vydání Doberských listů ještě nebyl znám termín
dokončení probíhajícího kolaudačního řízení stavby „Rozšíření splaškové ka-
nalizace“. 

Aktuálně vám mohu oznámit, že obec obdržela dne 1. 2. 2012 KOLAUDAČNÍ
SOUHLAS k užívání stavby vodního díla Dobrá — rozšíření splaškové kanali-
zace vydané odborem životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýd-
ku –Místku pod č.j. MMFM 7110/2012 . 

Přestože vás pravidelně informujeme o následujícím postupu, kterak získat
souhlas s napojením na kanalizaci, která odvádí odpadní vody do městské ka-
nalizační sítě města Frýdku–Místku a dále na ČOV ve Sviadnově, zopakujeme
skutečnosti s tímto související.

Dne 3. 2. 2012 byl na základě výše uvedeného KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU
kontaktován odpovědný pracovník SmVaK Ostrava a.s. V rámci jednání bude
nejpozději do 30 dnů od tohoto data uzavřen „Dodatek ke smlouvě o nájmu
a provozování splaškové kanalizace“ mezi obcí a stávajícím smluvním partne-
rem — SmVaK Ostrava a.s. 

Současně se zahájením jednání byl pracovníkům této instituce zaslán „Kana-
lizační řád splaškové kanalizace Dobrá“, který je nedílnou součástí provozních
podmínek daných smlouvou mezi oběma stranami — obcí a SmVak Ostrava a. s.

A co bude muset učinit občan naší obce?
Sledovat webové stránky obce. Uzávěrka dalšího (březnového) čísla Dober-

ských listů totiž bude až v polovině měsíce. Předpokládáme, že se vše podaří do-
jednat s pracovníky SmVaK Ostrava a. s. dříve a informace o tom, že občané mo-
hou začít uzavírat smlouvy o napojení své nemovitosti na nově vybudovanou
splaškovou kanalizaci, budou uveřejněny právě na webových stranách obce.

Následují důležité informace pro všechny občany, kteří se připravují k reali-
zaci samotného napojení na kanalizaci (výstavba domovní přípojky). Údaje jsou
použity z oficiálního dopisu pracovníků Severomoravských vodovodů a kanali-
zací Ostrava, a.s.

V dopise je zvýrazněno upozornění pro investory (občany) — „Připojení na
kanalizaci bude umožněno až po řádné kolaudaci stavby kanalizace a po sta-
novení oprávněného provozovatele této kanalizace". Termíny jsou popsány
výše v textu.



Investor (občan) doručí na příslušné zákaznické centrum (ve Frýdku–
–Místku, na ulici Svazarmovské) tyto náležitosti:

— řádně vyplněnou žádost o povolení zřízení kanalizační přípojky
— kopii 1 paré projektové dokumentace (parafované SmVaK Ostrava a. s.) 
— kopii příslušného povolení ve smyslu stavebního zákona na zřízení
— přípojky
— kopii výpisu z katastru nemovitostí
— kopii snímku z katastru nemovitostí
— kopii vyjádření SmVak Ostrava a. s.
— souhlas vlastníka kanalizace — tj. Obce Dobrá

Souhlas vám bude vydán pracovnicí OÚ Dobrá paní Markétou Řízkovou,
II. patro, dveře č. 25.

Doporučujeme těm občanům, kteří mají své domovní přípojky již realizová-
ny, aby si ponechali všechny dokumenty s výstavbou související, zejména pak
fotodokumentaci. V případě křížení uvedené výstavby s ostatními sítěmi in-
frastruktury je nutný souhlas odpovědného pracovníka SmVak Ostrava a.s.
s projektovaným řešením.

A na závěr velmi důležité upozornění.
Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava

a. s. nelze uzavřít smlouvu na odvádění odpadních vod a zahájit odvádění od-
padních vod do zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Pokud budete chtít informace ze zákaznického centra SmVaK Ostrava — zá-
vod Frýdek–Místek — obraťte se na odpovědné pracovnice — telef. kontakty:
558 402 117 nebo 558 402 147.

Mohlo by  vás zajímat…
…v minulých dnech se zrodila další zájmová činnost pro zájemce z řad širo-

ké veřejnosti — pěvecký smíšený kroužek. Zkoušky budou probíhat v místnos-
tech našich seniorů (tímto jim děkujeme) pod uměleckým vedením pana JUDr.
Miroslava Dobeše, organizační záležitosti bude mít na starosti paní Vojtěška Ga-
vlasová. Nezbývá než držet palce a těšit se na první vystoupení!

…stále probíhají jednání o obnovení aktivit souvisejících s „Optimalizací že-
lezniční trati Frýdek–Místek—Český Těšín“. Za námi je první pracovní setkání
s odpovědným vedoucím pracovníkem Správy železniční dopravní cesty
(SŽDC). Vzhledem k tomu, že se objevily skutečnosti, které je nutno projednat
s dalšími zainteresovanými institucemi, zejména s vedením Magistrátu města
Frýdku–Místku, hodláme v jednáních pokračovat a získat zřetelný přehled
o tom, kdo podporuje tuto investici a kdo naopak tento úmysl brzdí . Snad ak-
tivita našich občanů i v tomto případě pomůže dobré věci. 

Mgr. Milan Stypka, místostarosta 
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
POPLATEK ZE PSŮ JE SPLATNÝ DO 31. 3. 2011
sazba poplatku činí ročně 100 Kč. Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje
o 50 % sazby.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Platbu možno provést hotově do pokladny OÚ Dobrá, dveře č.17
nebo převodem na účet číslo: 168 197 5309/0800
VS: 1341 + čp.

Poplatek uhraďte v průběhu února a března 2012.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá se uskuteční vždy první středu v měsíci, tj. 7. března
2012, 4. dubna 2012 od 16 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 1. poschodí,
zasedací místnost č. 18. 
Právní poradna pro občany obce Dobrá je poskytována zdarma.

V měsíci dubnu 2012 budou v obci Dobrá prováděny kominické práce,
které zajišťuje:
Josef Papřok, tel. č. 728 073 808 a syn Lukáš Papřok, tel.č. 605 123 029.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2012 — Charita Frýdek–Místek
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 celkem v okrese Frýdek–Místek = 1 592 531 Kč
V obci Dobrá se letos vybrala částka 105 221 Kč.

Jarní burza dětského oblečení 
Sociální komise při OÚ Dobrá uspořádá ve dnech 23. a 24. března 2012 v mul-

tifunkčním sále ZŠ v Dobré burzu dětského oblečení.Možná mnozí z vás jste již
slyšeli o burzách dětského oblečení, které se uskutečnily v loňském roce. Tyto
burzy měly velký ohlas u maminek, které přinesly spoustu krásného oblečení,
které nabízely opravdu za symbolické ceny. Proto jsme se rozhodli tuto burzu
uspořádat i v letošním roce.

Do prodeje můžete nabídnout kojeneckého 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 Dobré v pátek 23.3.2012 v době od 10,00

hod do 12.00 hod a od 15.00 hod do 17.30 hod. 



V sobotu 24. 3. 2012 v době od 8.00 hod do11.00 hod proběhne samotná bur-
za, na které můžete jiné zboží zase nakoupit.

Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů se uskuteční rovněž v sobotu 24. 3.
2012 v době od 15.00—16.00 hod. Nevyzvednuté věci , budou věnovány na cha-
ritu.

Věci musí být čisté a v dobrém stavu.
Přijďte podpořit dobrou věc a pozvěte i své známé.
Těšíme se na vás. Za sociální komisi Marie Žižková

Pozvánka sportovní komise
Zveme občany všech věkových kategorií na nově vzniklý celoroční turnaj ve

společenské hře
,,Člověče nezlob se“ .
Jedná se o 4 turnaje v roce. Bližší informace se dozvíte při prvním soupeření,

které se bude konat 24. března 2012 od 13.30 hod. v restauraci Obecník. Tento
nápad vznikl poté, co nám naše zákony neumožnily konat plánovaný turnaj
v pokru. 

Myslím si, že se všichni dobře pobavíme při této nenáročné hře a ještě si od-
neseme krásné ceny. Možnost výher je stejná, jak pro malé, tak i pro velké hrá-
če. Přijďte se uvolnit a odreagovat od všedních starostí.

Vstup zdarma a občerstvení pro hráče je zajištěno.
Za sportovní komisi René Křižák

Plán Klubu seniorů na II. čtvrtletí 2012
11. 4. Sraz na nádraží ČD ve 13.30 hodin — vycházka Dobratice — Kohútka

— Vyšní Lhoty a autobusem zpět.

25. 4. Sraz na nádraží ČD ve 13.00 hodin — vycházka přes Skalici ke kostelu 
zpět.

9. 5. Oslava Dne matek v klubovně v 15.00 hodin.

17.—20. 5. Zájezd na chatu Oravice s možností koupání v termálním koupa-
lišti. Bližší informace v klubovně.

6. 6. Smažení vaječiny v Zanzibaru od 15.00 hodin. Vejce a dobrou náladu
sebou.

13. 6. Malá pouť na Prašivé — odjezd autobusu bude upřesněn na nástěnce.

20. 6. Zájezd na Blanensko (modrotisk, pštrosí farma). Odjezd autobusu v 7.00
hodin od kostela. Vybírat se bude 150 Kč.

Ostatní středy, tj. 4. a 18.4., 2., 16., 23., 30.5. a 27.6.2012 bude klubovna otevře-
na od 15.00 hodin. 

Za Klub seniorů Čeněk Juřica, předseda
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Včelky si opět povídaly
Když tak sedíme v chumáči, abychom se společně zahřívaly, náš pán tomu ří-

ká hrozen, tedy v hroznu, venku sněží, tak si trošku povídáme, aby se nám to ja-
ro rychleji přiblížilo. Nejdřív vám chceme říct, jak jsme prožívaly ten rok uply-
nulý. Jaro bylo pro nás včelky příznivé, moc nás neuhynulo, léčení proti varro-
áze bylo úspěšné. Varroáza, to je klíště, které nás pořád pronásleduje. V jarní
snůšce z květů v přírodě se nám podařilo naplnit medníky v prvním točení me-
du. Plásty jsme dobře zavíčkovaly panenským voskem, takže jsme daly našim
včelařům i zabrat, ale oni to dělají rádi, když jsou plásty plné medu.

Po jarních květech přišla medovice, z které je med tmavý říkáte mu lesní med,
byl to úplný karamel. Do toho přišly lípy, a i v tom období jsme se snažily, aby
ho bylo pro všechny dostatek. Tak jsme se při tom povídání shodly na tom, že
ten minulý rok byl úspěšný jak pro nás, tak pro všechny co rádi med.

Ale teď už začal rok nový, tak už nezbývá čas na povídání. Naše „královna“ už
začíná klást vajíčka, aby se líhly mladé sestřičky. A i když je venku –15 °C, my
musíme uvnitř hroznu vyrobit teplo na 30 °C až 35 °C, aby se mladé včelky, kte-
ré nás na jaře nahradí, vylíhly silné a zdravé. Na výrobu tepla nemáme žádné to-
pení s radiátory, teplo si musíme vyrobit samy, ale my včelky jsme pracovité a už
teď se těšíme, až uděláme první jarní průlet, kdy všechno v přírodě rozkvete do
barevné krásy. 

Jsme rády, že to tak je, ale pro nás je to období největší práce. Vždyť opylit
všechny sady, zahrádky, ale i divoké polní či lesní byliny, z kterých mají ptáci
užitek, dá pořádnou fušku. Přesto to děláme rády. A jestlipak jste si vzpomněli
na nás včelky, jak jste si do nového roku 2012 přáli a připili si na to slivovicí či
kalvádosem, že je to i naše zásluha, že jsme vše stihly opylit. Asi ne. 

Jistě víte, kolik je písniček o ptáčkovi, jak pěkně zpívá, o koních, o květinách,
ale o včelkách nic. Nebo to nevíme? My také patříme do přírody, tak je nám lí-
to, tak se občas připomeneme nějakým píchancem. 

Slyšely jsme před našimi úly brblat našeho pána, že léky drahnou. Nezoufej-
te a zkuste naši včelí medicínu. Vždyť všechny naše produkty, kromě medu je-
to pyl, propolis, mateří kašička, ale i včelí jed jsou základem pro výrobu léků.
Někde jsme slyšely takové úsloví, že léky jsou obsaženy v květech a všechny kvě-
ty jsou obsaženy v medu. Tak to vyzkoušejte, zda máme pravdu, my včelky ani
nemůžeme do politiky, protože neumíme lhát. My vám ale chceme pomáhat,
ale mrzí nás, že kácíte lípy, javory. Ano možná někde překážejí, ale pak jinde vy-
saďte nové, abychom si uchovali přírodu zdravou, pestrou a abychom měly
i v budoucnu kde sbírat vše, co je vám lidem prospěšné.

Slyšely jsme, že vychováváte mladé „včelaříky", to je dobře, ale až oni vyros-
tou ve včelaře, aby měly stejnou radost ze včelaření jako vy. Slibujeme, že se bu-
deme moc snažit, abychom vám to oplatili. Slibte nám i vy, kdo si to naše poví-
dání přečetl, že vysadíte alespoň jednu lípu, jívu nebo lísku. Jinak jak už jsme
řekly, my se „připomeneme"! Vždyť z našeho opylování máte užitek všichni, ne-
jen včelaři. 

Už jsme toho asi nakecaly hodně a přitom je toho ještě tolik co bychom vám



chtěly povědět. Třeba na které nemoci je náš „výrobek" vhodný. Ale pokud bu-
dete chtít, abychom se ozvaly příště, my lidské řeči nerozumíme, tak musíte na
nás zabzučet. 

Jak jste si přečetli, tak i my včelky jsme někdy nemocné a jsme rády, že vaše
zastupitelé pamatují na naše léčení. Těm hodným se vyhneme, nepíchneme, to
slibujeme na „čestně včelí slovo", a protože je začátek roku, chtěly bychom vám
popřát lidskou pohodu, méně závisti, více ohleduplnosti a zdraví, a když k to-
mu přidáte lžíci medu, příjemně si pochutnáte, a přitom se léčíte. 

To vám přejí vaše včelky. 
Za ZO včelařů v Dobré, jejímiž členy jsou i včelaři vaší obce

JUD. Miroslav Dobeš 

DKS informuje… 
V minulých Doberských listech jsme se zmínili o vyhlášení výsledků fotosou-

těže a následné výstavě soutěžních fotek v Cyklobaru. Tyto fotky jsou umístěny
v salónku a kdykoli si je můžete přijít prohlédnout. Určitě se vám budou líbit.

Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvíli nudy… 
Garantuji vám, že alespoň jedno nedělní odpoledne, a to 11. března 2012 od

16.00, se nudit nebudete. Nedělní odpoledne deskových her se uskuteční v sa-
lónku v Cyklobaru, kde pro vás bude opět připraven velký výběr nejrůznějších
her. Přijít si zahrát může opravdu každý! Tak tedy neváhejte a přijďte, my se na
vás budeme těšit.

A v neposlední řadě bych vás s předstihem informovala o přípravě již 3. roč-
níku Dobrfestu. Uskuteční se opět v areálu Cyklobaru a to 16. června 2012, tak-
že si toto datum poznamenejte do svých diářů a kalendářů bude to stát opět za
to. Podotýkám, že jste všichni zváni. 

Za Doberský kulturní spolek Veronika Vroblová

Hladový únor
Velké a dlouhotrvající mrazy letošního února moc nesvědčí zvěři a ptactvu.

S každou mrazivou nocí vzrůstá možnost, že se zpěvaví ptáci již ráno neprobu-
dí a že srnčí prochladne a zahyne například na řepkovém poli. 

Po přelomu roku již zvěř přijímanou potravu zpracovává jinak než například
v září, její metabolismus není schopný využít všechnu energii například z ovsa,
kterým přikrmujeme srnčí zvěř. Pokud se dobře nezásobily zvířata na podzim,
tak nebudou mít lehké přežít takové dlouhotrvající a hluboké mrazy. Naštěstí
nenapadalo v lese moc sněhu, tak se zvěř dohrabe k ostružiní a jiné potravě. Srn-
ci již mají své parůžky z větší části vytvořeny a v srnách již rostou plody malých
srnčat. Růst paroží výrazně ovlivňuje množství slunečního svitu, který pomáhá
srncům s tvorbou paroží. Můžeme je pozorovat, jak se vyhřívají na slunci na po-
li a pospávají a nabírají sílu do další mrazivé noci.
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V únoru také probíhá do-
ba tzv. „metání" divokých
prasat — bachyňky rodí se-
lata a všemožně je brání.
Proto je důvod mít se na
pozoru a nepouštět své psí
miláčky na volno v lese či
houštinách, někde tam
může být zalehnutá bachy-
ně, která bude všemožně
chránit své potomky, stejně
to platí i pro pohyb lidí mi-
mo cesty a stezky, kdy si ni-
kdo zřejmě nepřeje, aby vy-
plašil bachyni u mláďat. 

Na polích probíhá zaječí „honcování", aby mohly zaječky v březnu přivést na
svět malé zajíčky (březnáky). Když se vám poštěstí, můžete vidět, jak se zajíci
navzájem doslova boxují anebo třeba vidíte na loukách či polích pobíhat za se-
bou dva až čtyři zajíce, kteří se jakoby honili do kolečka. Malí březnáci jsou po
porodu osrstění a již vidí. Za chvíli se mohou i sami již pohybovat, tak věřme,
že v době zaječích vrhů nebudou velké mrazy, aby malí zajíci. Po pár dnech se
zaječka od mladých vzdaluje a přichází k nim pouze na kojení, které probíhá po
dobu 4 — 5 týdnů, kdy jsou zajíčci vyživovaní tučným mateřským mlékem.

V únoru přilétají již i někteří stěhovaví ptáci, jako třeba čejky a skřivani. Ptáci
však reagují spíše na prodlužující se den, než by byli posly teplého počasí. Pou-
ze posečkají se snůškou vajec, až na období kdy bude dostatek potravy pro mlá-
ďata. Koncem února počnou již přípravy bažantí zvěře na první snůšky vajec.
Bažantí kohouti se nádherně vybarví — jakoby se jim zvětšily poušky (červené
plošky kolem očí) a nádherně se vybarví, aby tak zaujali co nejvíce své potenci-
onální nápadnice. Doufejme, že se stavy této zvěře v okolí Dobré budou zvyšo-
vat, abychom nejen my, ale i návštěvníci přírody měli radost z toho, že uvidí di-
vokého bažanta hřadovat někde na stromě či se procházet po loukách a užije-
me si třeba i krásný pohled na bažantí slepice s malými bažanty.

V těchto dnech také zvěři předkládáme jmelí, které je pro ně zdrojem mnoha
živin a léčiv. Je to až kupodivu, ale srnčí zvěř dokáže spořádat jmelí včetně hru-
bých větviček, protože je pro ně velice chutným zpestřením stravy v této době.
Dohrabou se taky k žaludům, které jsou pod listím v dubových lesích a tyto jsou
pro ně vítanou energetickou stravou.

Na 25.února je naplánováno pravidelné sčítání zvěře, kdy myslivci podle po-
bytových znaků či přímo podle toho kolik zvěře v lese zhlédnou poté určují pra-
vidla chovu zvěře v každé honitbě. Termín je dán krajským úřadem a platí pro
celý moravskoslezský kraj, stejný termín mají i jiné kraje. 

Jako už skoro každý rok počátkem února přeléčili myslivci zvěř medikovaným
krmivem. Jedná se o krmivo, které obsahuje léčiva, která mají ochránit veške-
rou spárkatou zvěř před vnějšími i vnitřními parazity. Aby tato akce byla účin-
ná, je potřeba ji provést i v okolních honitbách. Mgr. Vítězslav Pantlík
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Zimní soustředění mužů
Ve dnech 25. až 28. ledna proběhlo zimní soustředění mužů. Muži nabírali

kondici na Horních Bečvách, kde byli i ubytování v hotelu Cherry. Soustředění
se zůčastnilo 20 hráčů. Celé soustředění vedl trenér Wiecek. 

Rozhovor s trenérem A–mužstva
Čtyři kola před koncem podzimní části use-

dl na trenérskou lavičku Dobré ambiciózní
trenér Petr Wiecek, kde vystřídal S.Kowalíka.

Představte se, prosím, zvědavé Doberské
fotbalové veřejnosti (dosavadní působiště,
druh licence, zkušenosti atd.)

Jelikož jsme fotbalová rodina, tak jsme sa-
mozřejmě fotbal hrával do 18 let (FC Baník Os-
trava, Veřovice), pak jej deset let pískal (nejvý-
še KP) a nyní už jedenáctý rok trénuji (Baník
Ostrava lig. žáci, FC Vítkovice — lig. dorost,
MFK Havířov — MSDD dorost a KP muži, Fin-
stal Lučina — muži, Český Těšín — muži). Po-
prvé jsem usedl na trenérskou lavičku v Ře-
pištích a pak následovala anabáze, jíž jsem po-
psal. Trenérskou licenci mám „A" UEFA. 
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Na co jste ve své trenérské kariéře nejvíce pyšný?
Měl jsem tu čest trénovat mládež ve špičkových klubech. Dnes, když se ohled-

nu na soupisky prvoligových klubů a už i zahraničních, tak jsou tam jména, kte-
rá mi prošla rukama. Namátkově můžu jmenovat Tomáše Vaclíka, Ondru Kuš-
níra (oba Sparta Praha), Jana Zawadu, Jiřího Hlaváče, Tomáše Vrťa (Baník Os-
trava)…,těch jmen je samozřejmě více. A takřka se všemi jsem v kontaktu a to
je potěšující.

Dobrou jste převzal na poslední 4 podzimní kola. Jak byste je zhodnotil?
Na nějakou hloubkovou analýzu je brzo. Faktem je, že kádr je našlapaný a jsou

v něm hodně šikovní hráči. Práce bude určitě zajímavá a jsem přesvědčený, že
bude i úspěšná. Chlapci pochopili, že bez tréninku s výkony nic neudělají a to
je pozitivní. Pokud se do chodu klubu vměstná i potřebná koncepce, nemám
strach, že by to nešlo.

Sice u týmu nejste ještě moc dlouho, ale i přesto… jak byste ho charakteri-
zoval?

Je hodně mladý, ale zraje. Hráči jsou poctiví a klub jim není lhostejný. Panuje
zdravá rivalita a odhodlanost porvat se o co nejlepší výkony. 

Máte za sebou půlku zimní přípravy. Jak ji doposud hodnotíte?
Fantasticky. Nečekal jsem tak ohromný zájem, trénuje fakticky v sedmnácti až

dvaceti lidech a to je pro trenéra důležité, protože jeho příprava nejde v niveč.
Přeju si, aby to vydrželo a je na mě, jak budou jednotky hráče bavit, aby ne-
vklouzly do stereotypu. 

Statisticky je Dobrá třetím nejhorším týmem ve střílení branek i v inkaso-
vaných brankách. Na co se v zimě zaměříte více na defenzivu nebo ofenzivu?

Jsem zastáncem útočného pojetí. To jednoznačně.
Jaké jsou cíle, či plány pro zbytek sezóny? Budou nějaké změny v kádru?
Na změny už asi nedosáhneme. Potřebovali jsme zkvalitnit kraj obrany a s pří-

chodem Pietroszka by se nám to mohlo podařit. Potřebujeme sehnat ještě bran-
káře. To v každém případě. A plány? Dostat mančaft do pohody, posbírat co nej-
více bodů a příští rok postoupit. Nic jiného mezi tím není. 

Na jaký fotbal by se tedy příznivci Dobré na jaře mohli těšit?
Kvalitní, útočný, tříbodový… Už dost bylo nemastných neslaných výkonů. Pro-

stě lidem zpříjemnit sobotní odpoledne, aby si měli u pivečka o čem povídat.
A taky dělat dobré jméno Dobré…

S jakým výsledkem byste byl spokojen po konci sezóny vy osobně? 
Z oblasti Sci–fi s postupem… Teď vážně, posbírat co nejvíce bodů a dokázat

si, že s poctivou prací se dají dělat velké výsledky. 
Starší přípravka vyhrála baráž
V neděli 5.února 2012 vyhrála fotbalová starší přípravka svou soutěž v Bruš-

perku a z prvního místa tak postoupila do dalších bojů! Po vynikajících výko-
nech celého družstva tak budou bojovat 10. března 2012 od 08,00 opět v Bruš-
perku o účast mezi šest nejlepších starších přípravek v soutěži — celkem 30 při-
hlášených týmů v kategorii
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Starší přípravka turnaj Brušperk 2012. Za Dobrou nastoupili tito hráči: Mar-
tin Sekanina, Petr Hadaščok, Jan Hadaščok, Petr Gryžboň, Michal Kroček, Jakub
Sklář, Tomáš Valošek, Gabriela Stresová, Daniel Miarka, Maxmilián Kulhánek.

Trenéři: Miroslav Pavlásek a Radim Miarka

Tabulka starší přípravka na turnaji v Brušperku

Prazdroj lidem 2011
Vážení přátelé doberské kopané, dovolte mi abych se s vámi podělil o velmi

potěšující zprávu. 
Dne 6. února 2012 se uskutečnilo 3. zasedání Rady reprezentantů programu

PRAZDROJ LIDEM společnosti Plzeňský Prazdroj, během kterého byl na zákla-
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dě výsledků hlasování veřejnosti a zaměstnanců plzeňského pivovaru mezi nej-
úspěšnější organizace rozdělen dar v celkové výši 2,5 mil. korun. 

Je pro mne velkým potěšením oznámit vám, že zaměstnanci Nošovického pi-
vovaru podpořili svými hlasy nejvíce náš projekt „Kvalitní hřiště pro všechny"
(nákup nového sekacího traktoru), který tak získává finanční dar na nákup zmí-
něného stroje. 

Dovolte mi prosím, abych vám všem, kteří podpořili náš projekt, moc a moc
poděkoval za pomoc při získání tohoto, pro nás velmi důležitého daru. 

Ještě jednou moc děkuji. Pavel Baran, předseda TJ 

JE LEPŠÍ SE OPOTŘEBOVAT NEŽ ZREZIVĚT
Judo–bál dopadl na výbornou. Kvalitní muzika, dobrá zábava a mimořádná

účast rodičů našich členů byly nejdůležitějšími znaky úspěšné akce. Přítomní
zhlédli vystoupení judistů i mistrů světa v kung—fu. Děkujeme všem sponzo-
rům a spolupracovníkům, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli. 

Úspěšně začala nová závodní sezóna
Jedenáct benjamínků vybojovalo na soutěži v Karviné jedenáct medailí,

z toho šest zlatých. Po odchodu svých kamarádů do vyšší žákovské kategorie se
předvedli naši zbývající benjamínci ve velmi dobrém světle. Svoje soupeře pře-
vyšovali především zvládnutými technikami a bojovnějším výkonem. Trenéři
byli spokojeni. I letos budou naši benjamínci patřit k nejlepším. 

Zlato vybojovali Eliška Kubíčková, Luděk Kubíček, Filip Koloušek, Matyáš Se-
hnal, David Holeček a Ondřej Sláma. Stříbro — Ondřej Fusek, Vendula Mecová
a Ema Sehnalová. Bronz — Matyáš Fusek a David Skotnica.

Český pohár Ostrava — kvalifikace na mistrovství republiky
Důležité kvalifikační soutěže se zúčastnilo 860 judistů z 76klubů. Dvacet na-

šich závodníků bojovalo ve dvou dnech. První den turnaje startovali dorosten-
ci také v opakovaných startech v juniorské kategorii, což jim umožňují vyšší
stupně technické vyspělosti. Zlatou medaili vybojovala v juniorské kategorii Ma-
rie Dužíková, bodovala i v dorostenecké kategorii, kde předvedla pěkné boje
a obsadila druhé místo. Bohužel Marie si vyhraný finálový zápas prohrála tak-
tickou chybou a vítězkou kategorie se stála Hofmanová z Třince. Dalším meda-
ilistou v dorostenecké i juniorské kategorii byl Lukáš Janulek, který předvedl
výborný výkon a vybojoval dva bronzy. Ihned po ukončení soutěže požádal ve-
doucí Baníku Ostrava o jeho hostování jako jedničky kategorie do 55kg. pro do-
rosteneckou ligu. Ve váze do 81 kg. exceloval dorostenec Vít Jerglík, který drtil 
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Lukáš Janulek vybojo-
val bronz také v kate-
gorii juniorů…

Zlatý Vít Jerglík nena-
šel na soutěži rovno-
ceného konkurenta…

Vendula, Eliška a Ema
dostaly valentýnskou
růži a vybojovaly cen-
né medaile…

své soupeře. Čtyři utkání ukončil před časovým limitem a získal zlato. Vít Jerg-
lík se ve své váhové kategorii stává dorosteneckou jedničkou státní reprezenta-
ce. Druhý soutěžní den připadl na neděli a našich žáků a žaček nastoupilo šest-
náct. Mezi nejúspěšnější patřili zejména medailisté, zlatý mladší žák Ondřej
Clopčík a bronzoví Marek Měchura, Karolína Kubíčková a Ondřej Spilka. Po-
chvalu od hlavní trenérky klubu Pavly Prőllové si však zasloužili i ostatní členo-
vé týmu, kteří vybojovali cenná vítězství v početně silných váhových kategori-
ích, kde bylo velmi těžké dosáhnout až na medailové pozice. Trenérka Prőllová
„Na začátek sezony je to překvapivě dobrý výsledek, výrazně lepší než ten loň-
ský. Většina žáků se posunula o kategorii výše a v setkání s novými soupeři uspě-
la. V celorepublikové konkurenci nejlepších judistů jsou pohárové soutěže na-
víc doplněny závodníky ze zahraničí. Takže výsledky mě potěšili, nicméně čeká
nás stále hodně práce a poctivého tréninku." 
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Jerglík a Dužíková se začátkem února zúčastnili reprezentačního soustředě-
ní v Teplicích. Koncem února náš dorostenecký team čeká reprezentační start
v Rakousku a Chorvatsku. 

Oddílové soustředění zaměřené především na individuální techniku vybra-
ných závodníků proběhne v únoru v Raškovicích.

Mistrovství Euroregionu Beskydy — letos v Dobré
Dne 3. března bude náš klub pořádat druhý ročník mistrovství, kterého se zú-

častní až tři stovky závodníků z příhraničního regionu. Soutěž patří k nejdůle-
žitějším akcím krajského kalendáře. Slavnostně ji zahájí starosta obce za pří-
tomnosti dalších významných hostů. Doberští budou patřit k favoritům. 

…Základní škola Dobrá informuje
Zápis dětí do prvních

tříd (fotoreportáž)
Zápis do prvních tříd

proběhl 26. ledna 2012.
Nastávající prvňáci se
ocitli ve světě pohádek
a u jednotlivých pohád-
kových postav plnily
různé zábavné úkoly
zaměřené na prověření
jejich školní zralosti.
Každé dítě si odneslo
kromě nových zážitků
i hezký dáreček.

(Dole:) CENY: Dárky
pro nové prvňáčky

16



<<< (Vlevo:) SMURFY: Na pohádkovém
zápise nemohli chybět ani šmoulové.

(Nahoře:) KRTEČEK: „Pomoz mi, Krtečku,
ať najdu všechny rozdíly."

(Napravo:) PAT & MAT: Pat a Mat — světoví
přeborníci v dodržování pravidel bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci.

(Dole:) RUMCAJS: Vítejte v lese Řáholci.

17



(Nahoře:)Taktická pří-
prava před dalším sjez-
dem

>>> Už to sviští!
Juchú!!! 

Začaly lyžařské
kurzy
(fotoreportáž)

V týdnu od 6. února
vyrazila první skupina
našich sedmáků na ly-
žařský kurz na Bílou.
V tomto čísle přináší-
me několik čerstvých
fotografií, podrobnější
zpravodajství si naši
čtenáři budou moci
přečíst příště. 
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Ve středu 8. února proběhlo na ZŠ Jiřího z Poděbrad (bývalá 11. ZŠ) ve Frýd-

ku–Místku okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii IA
(6. a 7. ročníky) reprezentovala naši školu Adéla Heinrichová ze 7. B, Dalibor
Ševčík z 9. C zase získával ostruhy v kategorii IIA (8. a 9. ročníky). 

Soutěž sestávala ze dvou částí, a to poslechu a samotné konverzace. Žáci z na-
šeho regionu mohli předvést své znalosti v anglické konverzaci na řadu témat,
např. Moje rodina, Koníčky, Móda a oblékání, Volný čas, Škola či Život v minu-
losti, přítomnosti a budoucnosti. Oba naši zástupci se sice neumístili na meda-
ilových pozicích, nicméně v tvrdé konkurenci obstáli a získali další cenné zku-
šenosti v používání cizího jazyka. Za vzornou reprezentaci školy a obce jim pat-
ří vřelý dík. Mgr. Jan Lörinc

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
„BAREVNÝ SVĚT“
• Začátkem měsíce ledna navštívily děti naší MŠ na pozvání pana faráře místní
kostel sv. Jiří. Pan farář děti provedl kostelem a také nám ukázal velký dřevěný
betlém. Děti mohly obdivovat rovněž sbírku malých betlémů, které jsou vlast-
nictvím samotného pana faráře. Děti panu faráři na oplátku zazpívaly písně s vá-
noční tématikou.

• Koncem měsíce ledna byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení ve tří-
dě Broučků. Děti se tak mohly znovu nastěhovat do své třídy a užívat si příjem-
ného a veselého pohledu na nové umývárny a WC. A tak se i třída Broučků, stej-
ně jako dříve třída Sluníček dočkala opravdu značného zkulturnění těchto pro-
stor, což ocenili i rodiče dětí.
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DĚTSKÝ KARNEVAL MŠ „BAREVNÝ SVĚT“
První únorový den proběhl v prostorách společenského sálu místní ZŠ dětský

karneval naší MŠ.
Ačkoliv venku mrzlo až praštělo, nálada v sále byla opravdu veselá. O tu se le-

tos postaral klaun Hopsalín, který rozehřál nejen děti, ale i jejich rodiče.
Kromě tance si Hopsalín připravil pro děti i spoustu různých soutěží, odmě-

na za ně byla samozřejmě sladká.
A jaké karnevalové kostýmy letos u dětí nejvíce „frčely?“
U děvčátek to byly klasicky princezny, víly, čarodějnice, berušky či baletky a ta-

nečnice. Chlapci se vyžívali v kostýmech Spidermanů, Zorrů, Batmanů, byli zde
ale k vidění i hasiči, kovbojové, piráti či indiáni.

K zahnání žízně i hladu bylo všem k dispozici občerstvení včetně domácích
zákusků, které nám napekla paní Anička Muroňová, za což jí patří velký dík.

Na závěr karnevalu proběhla tradiční tombola, z níž si každé dítě odneslo do-
mů kromě skvělé nálady balíček plný překvapení.

Ve dnech 14.—15. března v době od 8.00 do 15.00 hodin proběhne
ZÁPIS DO MŠ „BAREVNÝ SVĚT.“

V těchto dnech budou rovněž probíhat „Dny otevřených dveří“ v naší MŠ.
Mgr. D. Dvořáčková

SENIOŘI,
ŽIJTE
NAPLNO

Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili Univerzitu
třetího věku se čtyřmi zajímavými programy. Čekáme právě na vás. 

Vyberte si ze čtyř samostatných programů: 
1. Cestování po britských ostrovech napříč stoletími 
2. Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů 
3. Minulost a současnost češtiny 
4. Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.

Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vaši-
mi vrstevníky v Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových blocích ve-
dených našimi odborníky. 

Máte-li chuť, máme pro vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý nový-
mi informacemi a zážitky.
Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na: 597 094 017, 734 355 862
nebo písemně: Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostrav-
ská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory.
Přihlásit se můžete i e–mailem: filip.goszler@osu.cz
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LM OBUV, Dobrá č. 540 a JR OBUV, Dobrá č. 540
vás zvou k výhodnému nákupu slevněného zboží

(u vybraných druhů až o 50 %)

v souvislosti s předáním prodejny obuvi.

Firma KERAK — Mládek,
602 190 377, 558 431 605

Vážení zákazníci,
nenechte si ujít mimořádnou akci — výprodej keramických obkladů

a dlažeb v různých velikostech ve zbytkovém množství ze skladu
za fantastickou cenu do 99 Kč/m2.

Jedná se o produkci obkladů značky Horní Bříza, LB, RAKO, PARADYZE aj. 
Rovněž nabízíme keramické listely v rozmanitých rozměrech, odstínech

a designu za mimořádnou cenu 6 Kč/ks, původní cena cca 50 Kč/ks.
Dále nabízíme:

• středové obkladačky – inzerto, různé rozměny a vzory
jen za 11 Kč/ks

• vany ze smaltované oceli v barvě bílé, růžové, světle modré
již od 1200 Kč/ks
(vany smaltované bílé, mírně poškozené můžeme nabídnout za
pouhých 300 Kč/ks — průmyslové využití)

• lepenky s hliníkovou fólií zn. FOALBIT 10 m2 — mírně poškozené
z původní ceny 800 Kč/ks za 150 Kč/ks

• sprchové akrylátové vaničky 90 ×90 s 50% slevou.

Jelikož se jedná o mimořádný výprodej,
neodkládejte návštěvu naší prodejny. 

Areál Spolstav, Vyšní Lhoty č. 53
Provozní doba: pondělí—pátek 8.00—17.00 hodin

sobota 8.00—11.00 hodin
Kontakt: p. Mládek, tel. č. 602 190 377, 558 431 605,

kerak.mladek@seznam.cz

Těšíme se na váš nákup.

Pekárna Lučina, Miloš Kolínek
přijme do pekárny na Lučině ženu (vhodné pro důchodkyně), na občasnou

výpomoc na noční směny. Podmínka — vlastní odvoz.
Informace na tel. č. 558 689 041

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!

Fa BAROSTAV, s. r.o., Havířov — Živoříce, nabízí

PLOTY
Provedeme pletivové, dřevěné, zděné oplocení vašeho pozemku.

Brány, branky. Kvalitně a levně. Tel.: 736 677 631

FASÁDY A ZATEPLENÍ
Opravy, nátěry, zateplení fasády vašeho domu od certifikované firmy.

Kvalitně a levně. Tel.: 736 677 631

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
Příjezdové a přístupové cesty k vašemu domu.

Kvalitně a levně od certifikované firmy. Tel.: 736 677 631.
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Stanislav NYTRA
autorizovaný technik
pro pozemní stavby

N A B Í Z Í

◆ Výkon technického dozoru stavebníka

◆ Výkon stavebního dozoru

◆ Poradenskou a konzultační činnost ve stavebnictví

◆ Poradenskou činnost v oblasti cen stavebních
◆ prací a zpracování kontrolních rozpočtů staveb

739 51 Dobrá 656 mob.: +420 737 238 150
e–mail: stanislav.nytra@seznam.cz
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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 12. března 2012. 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, ověřování

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

ohlašovna, ověřování, 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


