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Slovo starosty
Vážení občané,
v pondělí 8. září 2014 proběhlo ve společenském sále naší základní školy poslední plánované jednání Zastupitelstva obce
Dobrá, svolané v tomto funkčním období
zastupitelstva. Bližší zprávu z tohoto jednání obdržíte v příštím vydání Doberských
listů.
Dva měsíce prázdnin uběhly jako voda.
Dětem skončilo období volna a začal nový
školní rok. Společně s paní ředitelkou jsme
přivítali také rovnou padesátku prvňáčků,
pro které to je veliká změna v životě. Jejich
starší spolužáci je vítali ve společenském
sále zpěvem a recitací a my jsme k tomu
přidali nějakou sladkost zabalenou v barevném kornoutu. Všem žákům základní školy
přejeme hodně úspěchů ve studiu v tomto
školním roce a zvláště novým prvňáčkům
přejeme úspěšný start. Jak jsme již psali,
tak i během prázdnin probíhal ve škole čilý
stavební a provozní ruch, protože probíhala
oprava sociálních zařízení na druhém stupni a také se rekonstruovalo v kuchyni. Chtěl
bych touto cestou poděkovat vedení školy
i všem provozním zaměstnancům, za jejich
práci na uklizení po stavební činnosti. Krásně vymalované chodby zářily čistotou a celá
škola je velmi vkusně vyzdobená.
Poslední srpnová sobota již tradičně
patřila oslavě Dne obce – Velké Doberské
2014. Počasí nezklamalo, a i když předpověď slibovala déšť, tak jsme se nedočkali
jediné kapky. Za pomoci mnoha dobrovolníků, členů komisí, zaměstnanců obecního
úřadu a členů občanských spolků jsme uvítali hosty ze Slovenska i Polska. Pro všechny návštěvníky, a nebylo jich opravdu málo,

byla připravena široká nabídka sportovní
i kulturní zábavy. Samozřejmě nechybělo
také nejrůznější občerstvení, takže si všichni mohli vybrat podle své chuti či nálady.
Velmi rád bych poděkoval také všem sponzorům, protože bez jejich ﬁnanční či materiální podpory bychom těžko mohli podobnou
akci v takovém rozsahu uspořádat. Všem,
kteří jste obětavě pomáhali, velmi srdečně
děkuji. Zvláštní poděkování patří pracovnicím školní kuchyně, které připravily obědy
pro naše zahraniční hosty a vystupující, a ti
všichni nešetřili slovy chvály. Více se dočtete
v samostatném článku pana místostarosty.
Přijměte srdečné pozvání na „Výstavu ovoce a zeleniny“, která proběhne ve
dnech 20. a 21. září 2014 ve společenském
sále Základní školy v Dobré. Této výstavy
se účastní pěstitelé z Mikroregionu povodí
Morávky, zahrádkáři z Ochodnice i včelaři z Dobré. Je zajištěn nejen prodej hnojiv
a odborná poradna, ale také samozřejmě
občerstvení. Na Vaši účast se těší pořadatelé
zahrádkáři.
Možná jste zaregistrovali probíhající
opravy budovy obecního úřadu. Jedná se
o odstranění havarijního stavu dřevěného
obložení, které odpadávalo z fasády a hrozilo tak nebezpečí úrazu. Je to pouze první
část stavby, na kterou poté naváže oprava
chodníků před úřadem i sousedícím domem
služeb. Současně se musela provést injektáž
sloupů v čelní stěně, protože u těchto sloupů chybí izolace proti zemní vlhkosti, a tím
bylo způsobeno opadávání kabřincových
obkladů.
V těchto dnech se dokončuje oprava kříže, pocházejícího z roku 1923, v části obce
Na Podhůrkách. Práce provádí specializovaná ﬁrma – Kamenictví Ivan Voznica.
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Restaurovaná památka by se měla vrátit
na své místo do 15. září. Díky vstřícnosti
pana faráře Mgr. Bohumila Víchy proběhne
v neděli 21. 9. 2014 v 18,00 hod slavnost
vysvěcení obnoveného historického kříže.
Všichni jste srdečně zváni.
Provedli jsme také doplnění našich webových stránek www.dobra.cz. Těm z Vás,
kteří je pravidelně sledujete, určitě neuniklo, že se na nich objevila nová rubrika. Nese
název „Napište nám vaše podněty, náměty
nebo stížnosti (například upozornění na
černou skládku apod.)“. Tato informační
linka je reakcí na výsledky dotazníku a doufáme, že přispěje ke zlepšení životního prostředí a života občanů obce.

A na závěr něco o nových obyvatelích
naší obce Dobrá. Jak se můžete podívat
na fotograﬁích v těchto listech, opět jsme
v obřadní síni na obecním úřadě uvítali několik nových posil. V sobotu 6. září proběhlo slavnostní „Vítání občánků“, které je pro
nás všechny obzvláště radostnou událostí.
Důkazem, že jsme omládli je fakt, že do mateřské školy v tomto roce nastoupilo o 16
dětí více, než v roce minulém. To vše je pro
nás nadějí, že se lidem v naší obci líbí a že
se Dobrá rozrůstá, nejen co se týče počtu
obyvatel, ale že se měníme v moderní obec,
která je dobrým místem k životu.
Ing. Jiří Carbol, starosta obce

DEN OBCE DOBRÁ - VELKÁ DOBERSKÁ
Poslední sobota měsíce srpna bývá každý
rok ve znamení nevýznamnější společenské
akce v naší obci. Koná se Den obce – Velká
Doberská. Ani letošní rok nebyl výjimečný
a od ranních hodin se v multifunkčním areálu při základní škole střídali sportovci, děti
ze školky i ze školy, folklorní soubory, jiná
hudební seskupení, judisté z našeho oddílu,
kapely,… k tomu všemu si zadejte další známé faktory – příznivé počasí, kvalitní a chutné občerstvení, dobrou náladu – a musí vám
být jasné, že se letošní den obce vydařil.
Ale projděme se spolu celou Velkou Doberskou 2014, něco pochvalme, něco zkritizujme, aby si také ti, kteří se nemohli nebo
nechtěli zúčastnit, mohli udělat obrázek,

jaká ta letošní Velká Doberská vůbec byla.
Tato nejvýznamnější akce v Dobré se
připravuje dlouhé měsíce. A když se termín konání přiblíží natolik, že už sledujeme
předpověď počasí na příští víkend, dává se
do pohybu i aparát lidí, bez nichž by areál
připraven zvládnout tuto akci jednoduše nebyl. Stavějí se stany, stánky, vše se elektriﬁkuje, zjišťuje se odběr elektřiny jednotlivých
zařízení, aby vše bylo jištěno a nenastal nenadálý black out, navážejí se lavičky, stoly,
židle, technicky se upravuje pódium, věší se
bannery sponzorů – to vše a mnoho jiného
připravuje jen pár lidí – pánové Petr Prčík,
Aleš Houzar, Jiří Šterev, Roman Heřmánek
a paní Eva Prčíková, její vnučka Nikola
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a Pavla Michalíková.
Den před akcí se zkrášluje pódium, aby
také estetická stránka byla na úrovni – letos
se o originalitu s břízkami postaral jednak
pan Vítězslav Pantlík (dodavatel), paní Jana
Golíková a Radana Weismannová s pomocí
již zmíněných pánů.
V den D se přidávají další – navážejí se
suroviny, občerstvení pro hosty, minerální
voda pro sportovce – příkladnou práci odvedli rukou společnou paní Eliška Andrlová
a pan Jiří David. Nad vším bděl svým zkušeným pohledem správce pan Bohuslav Sikora.
Byl připraven a až do sobotní sedmé
hodiny večerní „fungoval“ společenský sál.
Zde se naši hosté převlékali a mohli tu během akce posedět v doprovodu svých opatrovníků - s péčí a grácií se o všechny příchozí staraly paní Marcela Krestová a Eliška
Andrlová. Sál ještě ve večerních hodinách
uklidil tým ve složení Jana Goliková, Šárka Romanidisová, Radana Weissmannová
a Květoslav Romanidis.
Poděkování si zaslouží také osoby, které se podílely na dokumentaci letošní Velké
Doberské - pan Jiří Pastor (foto) a slečna
Monika Návratová (video).
Všem jmenovaným ve výše uvedeném
odstavci chci ze srdce poděkovat, vedli jste
si znamenitě.
Vše bývá již v pátek večer před akcí připraveno, ale nějaké problémy se vyskytnout
mohou, proto již čtvrtým rokem pracuje v areálu pomocný tým mladých lidí. Je
k ruce pořadatelů z řad vedení obce, správci,
obecnímu stánku, osazenstvu v sále, moderátorovi akce, bezpečnostní agentuře, stíhá
toho od poledne do půlnoci opravdu hodně
– a prý ten letošní tým byl ze všech nejaktivnější. Mám dobrý pocit z toho, že mladí lidé

umějí ukázat, že jsou nejen ochotni, ale také
schopni plnit i tak náročné úkoly – poděkování patří Anežce Skarkové, Barboře Skarkové, Janě Peterkové, Petru Mališovi, Vojtěchu
Turoňovi a Matěji Vláčilovi. Díky, mládeži.
Celý letošní program Velké Doberské
začal sportem. V devět hodin byl rozehrán
turnaj v malé kopané, vodním fotbale (turnaj ve street basketu se neuskutečnil), hrál
se cornhole a své první disciplíny absolvovali i vícebojaři. K vidění byly velmi zdařilé
výkony v některých soutěžích jednotlivců,
vodní fotbal se obešel bez zranění a před
polednem byli ti nejlepší obdarováni pohárem, diplomem a velmi hodnotnou věcnou
cenou. Děkujeme za aktivní účast všem
sportujícím, stejně velký dík patří také pořadatelům sportovního dopoledne - Jaroslavě
Velčovské, Drahomíře Gryžboňové, Zdeňku
Kafkovi, Eduardu Mališovi, René Křižákovi,
Daliboru Hájkovi, Bohuslavu Matuškovi, Kamilu Klimundovi, Daliboru Kohutovi, Petru
Kratochvílovi a Vojtěchu Turoňovi.
Hodnotnými cenami přispěli:
HARP Centrum Ostrava, rodina
pana Silvestra Hanáka, VÚHŽ, Frýdecká skládka, Kačabar Dobrá, HYUNDAI
MOBIS Czech, pan Bohumil Vícha, paní
Soňa Jerglíková, zahrádkáři z Dobré, pan
Kamil Křižák, STRABAG, včelaři Dobrá,
Lékárna Dobrá, pan Stanislav Horák,
pan František Jelének, pan Jan Matera,
potraviny Romanidis, SPORTING pana
Ing. Vladimíra Hampla, SWIETELSKI,
Mott MacDonald, HYUNDAI GLOVIS
Czech a Obec Dobrá.
Všem za jejich věcné dary moc děkujeme.
Před dvanáctou hodinou začaly přijíždět autobusy s našimi přáteli ze Slovenska
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a Polska. Protože jsme se na všechny těšili
a chtěli jsme, aby zde u nás v Dobré prožili
příjemné odpoledne a podvečer, opět jsme
se domluvili s Klubem seniorů a Svazem
zdravotně postižených na spolupráci. Každé folklorní skupině, stejně jako i dalším
hostům byla přidělena dvojice nebo trojice
„našich opatrovníků“. Není nic hezčího, než
dojít na místo srazu a uvidět tam známé tváře, aktivní lidi, sousedy, kteří jsou připraveni
věnovat se hostům – zde je na místě uctivá
poklona.
Tým opatrovníků (hostitelů) pracoval
ve složení: paní Marie Čajánková, Štěpánka
Kupková, Jana Zmudová, Jarmila Pastorová,
Edita Čechová, Štěpánka Vítková, Alena Svobodová, Drahomíra Gryžboňová, Věra Čížková, Květoslava Kašperlíková, pan Miloslav
Pindora a Čeněk Juřica. Svůj náročný úkol
zvládli znamenitě, neboť se hostům věnovali
od společného oběda ve školní jídelně – zde
se sluší poděkovat také celé osádce kuchyně, která pracovala ve složení paní Radana
Weissmannová, Herta Kavková, Martina
Balažíková, Olga Mužná – dámy, moc vám
děkujeme.
Na 13. hodinu byl připraven začátek již
třetího ročníku „Mezinárodní soutěže v přípravě bramborových placků“. Celkem pět
družstev se snažilo připravit ten nejlahodnější placek z připravených surovin. Symbolickou palmu vítězství si letos odnesl tým
Klubu seniorů ve složení - Leokadie Kučerová, Miloslav Krupa a Daniel Lach - blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.
Dvě hodiny po poledni se pódium zaplnilo nejmenšími zpěváčky ze sboru Paprsek.
Děti z mateřské školy mají tradiční právo
odstartovat hudební část Velké Doberské.
Vedlo se jim dobře na pódiu i pod ním, za-

zpívaly, zatančily, líbily se a sklidily bouřlivý
potlesk. Pěvecký „sboreček“ Paprsek vedou
rukou společnou paní učitelky Marie Adamusová a Ludmila Sikorová, tanec nacvičily
paní učitelky Eva Březinová a Terezie Kahánková. Děkujeme dětem i jejich vedení.
(Poznámka: V textu se bude objevovat
spousta jmen osob, které pomáhaly při organizaci i v průběhu celé akce – budou uváděna
bez titulů, za pochopení děkuje autor článku).
Základní škola pojala své letošní vystoupení poněkud odlišně. Na pódiu se
představilo několik dívek a jeden chlapec
a předvedli kvalitní pěvecké sólové výkony.
Na Velké Doberské vždy registrujeme nějaký talent, a protože se neví, kdo se jím přesně
stane a zpěvu se i v budoucnu bude věnovat,
uvádím raději jména všech zpěváků: Eliška
Straková, Karolína Niklová, Natálie a Nela
Žákovy, Petra Kielarová, Kateřina Danysová a Martin Sekanina. Vše s dětmi nacvičila
a ochrannou ruku při vystoupení držela paní
učitelka Olga Kafonková. Děkujeme.
Děti se rozloučily s publikem, dostaly
za svůj výkon nějaké sladkosti a dárečky
a diváci již vyhlíželi první z řady folklorních
souborů – ze slovenské Ochodnice letos pozvání přijal pěvecký soubor Seniorka, dechová hudba Ochodničanka a umělecký soubor
Kýčera, z polské obce Mucharz dorazil nakonec jen jeden soubor, Kozinianie – nedá
se napsat o každém souboru, čím na diváky
zapůsobil, jestli se líbil nebo ne, to by autor
článku musel být kritikem, a tím on není
– vše lze shrnout do několika vět – soubory zazpívaly nebo zahrály osvědčené skoro
„hity“ (mnozí diváci jim se zpěvem zdatně
pomáhali), hudba některých souborů roz-
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tančila prostor pod pódiem, a dokonce byl
málem narušen časový harmonogram akce
– z výše uvedeného je patrné, že folklorní
část nezklamala a soubory si své posluchače snadno našly. Děkujeme všem členům
souborů za jejich výkony a předpokládáme
jejich účast také v následujících letech.
Po folkloru jsme přehodili výhybku,
areálem zněla jiná hudba, atmosférická,
vzdušná, místy okouzlující. Ženský pěvecký
sbor Canticorum z Havířova svým kvalitním
zpěvem překvapil snad každého přítomného návštěvníka. Nic podobného se v Dobré
ještě nikdy neobjevilo, a jsme rádi, že jsme
letošní ročník Velké Doberské pojali jako
„hudební mix“. V samotném závěru vystoupení sboru zazněly postupně všechny tři
státní hymny, polská, slovenská a česká. Byli
jsme s kapelníkem sboru na hymnické pojetí závěru vystoupení domluveni. A udělali
jsme dobře, dámy se svého úkoly zhostily na
výbornou, přestože někteří návštěvníci ani
při třetí – české národní - hymně nepochopili, že se při hymně stojí, aspoň že po každé
z nich zatleskali.
Po vystoupení pěveckého sboru Canticorum došlo k jedné velmi výrazné změně – na
pódiu se objevil profesionální moderátor
pan Jirka Basta a spolu s přizvanými osobnostmi z Ochodnice, Buczkowic, Mucharze a Dobré oﬁciálně zahájil 12. ročník Dne
obce – Velkou Doberskou 2014.
Své místo v programu si našla i mladá
pěvkyně Lenka Adámková. Zazpívala lidové písničky, představila přítomným i operní
árie, vše s doprovodem klavíru. Komorní,
ale velmi poutavá vsuvka, děkujeme, slečno
Lenko.
A atmosféra nabírala na obrátkách, areál se slušně zaplnil, všude v areálu se něco

dělo, děti se vozily na zvířátkách nebo s rodiči v autech, skákaly v hradu, starší děti
navštívily herní zónu se spoustou lákavých
her a činností, soutěžily o drobné ceny, na
dětském hřišti si mohly děti nechat namalovat něco tajemného na tvářičky – a že tam
bylo zájemců! Vše s bravurou a bolestí v ruce
zvládly „malérečky“ Jana Golíková, Jaroslava Matyskiewiczová a Dita Hromjaková.
Všechna čest, dámy. Odvážnější děti mohly
využít blízkost koňského hřbetu a vychutnat
si jízdu s doprovodem členů Jezdeckého oddílu z Dobré. Také jim i koníkům děkujeme
za milé zpestření bohatého doprovodného
programu.
Další možnosti, kterak se pobavit, poučit, dokonce zjistit, jak na tom zdravotně
každý z nás je, skýtala návštěva stánků a stanovišť Charity F-M. Jsme rádi, že jsme dokázali najít společnou řeč a že se pracovnice
Charity každoročně ujímají své role – být
tady pro malé i velké, pro všechny. Děkujeme a přejeme vám, aby se vám vaše práce
dařila a váš přístup pomáhal co největšímu
množství potřebných občanů.
V podvečer se v areálu objevila atrakce,
na niž stála dokonce fronta – kdo chtěl, měl
chuť a touhu, mohl úderem gumovou palicí
zjistit svou okamžitou sílu. Stejně oblíbenou
se stává tradiční soutěž odvážných a zručných dvojic, které si mezi sebou jen tak házejí čerstvá vejce. Ano, čtete dobře, házejí si
je – ale musejí je také chytit. Které dvojici se
to nepodaří a vejce se jim rozbije, v soutěži
končí – letos se v závěrečném ﬁnále házelo vskutku velmi daleko, odhadem snad 18
metrů! Až na takovou vzdálenost se dostaly
nakonec dvě vítězné dvojice! Blahopřejeme
a děkujeme nejen účastníkům, ale také velkému množství fanoušků.
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Ale zpět na pódium, lépe řečeno pod něj.
Na asfaltovém plácku se představili judisté.
Nová choreograﬁe na zcela neotřelou muziku, akční cvičení jednotlivců, dvojic i sestav
– a nadšené ovace diváků. Tato sportovní
vsuvka prostě nemá chybu a na Velké Doberské má své místo.
Z reproduktorů zněl řízný rock v podání
kapely Glajzy – napůl dívčí, napůl chlapecká, ale stále dobrá, ne-li ještě lepší. V podstatě jejich vystoupení naznačilo široké divácké veřejnosti, že se dá pod pódiem i tančit. Opravdovou lahůdkou bylo vystoupení
bluesového tria. Pánové Beňa, Radványi
a Ferenc si svou muzikou dokázali podmanit
celý areál. Pod pódiem se roztočila krojovaná děvčata, s nimi tančili i někteří domácí…
prostě paráda. Blues táhne, když to někdo
takhle bravurně zvládá!
Stánky se pomalu „zahřívaly“ a jejich
osádky se připravovaly na ten pravý podvečerní nával. Odpolední hosté ještě setrvávali
na svých místech a do toho přicházeli návštěvníci, kteří se těšili na program večerní.
Prodejci se museli začít ohánět a před stánky se tvořily fronty. Ač si za chvíli představíme složení jednotlivých stánků, je na místě
přiznat, že ne všichni si nakonec na některé
z lahůdek nebo specialit pochutnali. Omlouváme se. Ne každý návštěvník hodlá vystát
frontu a sejde-li se více než tisíc lidí, pak nastává problém. Přesto se všichni za pultem
oháněli, seč mohli a za to jim patří dík.
Stánek hasičů čelil náporu v následujícím složení: Ludmila Baranová, Margareta
Baranová, Pavla Carbolová, Lenka Hrabcová, Iveta Řeháková, Markéta Řízková, Romana Ponikvová, Marcela Kiszová, Hana Řeháková, Simona Řízková, Květoslava Řízková,
Jana Mikolášová, Alena Chobotová, Micha-

ela Řízková, Radomír Hrabec, Petr Carbol,
Oldřich Carbol, Jiří Březina, Vlastimil Kisza, David Gavenda, Ladislav Matera, Marin
Kaňok, Tomáš Kaňok, Renata Pavelková,
Zdeněk Řízek, Martin Rojíček, Lukáš Řízek,
Matěj Tvrdý.
Občerstvovací stanice myslivců bojovala
v sestavě: Karel Klimek, Michal Tvrdý, Jaroslav Byrtus, Dan Hendrych, Lukáš Pantlík,
Jan Matera, Patrik Baláž, Vítězslav Pantlík
a další členové mysliveckého sdružení Dobrá Vrchy - Pazderna byli k ruce a doplňovali
chybějící suroviny a pěnivý mok.
Obecní úřad nasadil do hry tým: Marcela
Kolková, Martina Gorošová, Jana Kolářová,
manželé Eva a Petr Prčíkovi s vnučkou Nikolou. Tento stánek sice nenabízel jídlo, ale
s jídlem „pracoval“, staral se totiž o žaludky
vystupujících kapel, až do úplně poslední
noty. Nebudu ta jména ani počítat, je jich
„neurekom“, hodně, a s každým jménem
se pojí snaha pomoci ke zdárnému průběhu
celého Dne obce, být za těmi pulty proto,
aby se ostatní mohli bavit, strávit příjemné
odpoledne, večer i kus noci. A to se povedlo.
Děkujeme členům Sboru dobrovolných hasičů Dobrá, Mysliveckého sdružení Dobrá
Vrchy – Pazderna a pracovníků obecního
úřadu - přijměte velký dík.
Opět zpátky k programu – areál se pomalu plnil a někteří si již hledali místo před
pódiem, aby nepřišli ani o kousek vystoupení brněnské legendy rockové muziky,
Progres 2. Při výběru „nějaké legendy“ –
která bývá ozdobou každého ročníku Velké
Doberské – jsem ani na chvilku nezaváhal
a kývl již před několika měsíci právě na tuto
kapelu. Už před vystoupením, když se někteří ze sousedů dozvěděli, kdo letos taky přijede, bylo zřejmé, že Progres 2 nebyli chybou.
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Zahráli největší hity, v očích některých přítomných pade-šedesátníků byla patrná slza,
slza nostalgie, koncert se povedl, a to ještě
nebylo vše.
Do tmy areálu vstoupil z pódia dlouho
očekávaný a vyvolávaný Peter Nagy. Pohodový chlapík, který si zaslouží obdiv,
spousta hitů, chvílemi jen s kytarou, ale to
úplně stačilo, aby dav před pódiem zazpíval
každou píseň s ním, a bylo dokonce jedno,
jestli zpíváme „Jsme spolu nebo Jsme svoji“.
Atmosféra fantastická, super tečka na závěr.
A možná některá slova Peterových písniček
zněla v hlavách přítomných při sledování
ohňostroje – pan Ladislav Krištof nezklamal,
děkujeme.
Někdo „šel rozdýchat“ zážitek z vystoupení československé hvězdy ke stánku, některým tento zážitek stačil a vydali se domů,
někdo chtěl ještě pobýt s přáteli, jiní vyhlíželi, kdy si mohou zatančit. Vše klasickými
hity zakončila kapela Unibandix.
Letošní Velká Doberská se opět vydařila.
Přišla velká spousta lidí, ne jen z Dobré, ale

i širokého okolí, a jsme rádi, že jsme mohli
tak velkou akci organizovat v tomto volebním období již počtvrté. Také letos se k nám
sponzoři neotočili zády, ba naopak přispěli
měrou nevídanou, nejvyšší za ony čtyři roky.
Chceme upřímně poděkovat následujícím
významným sponzorům:
První KEY-STAV Třinec, SPORT RELAX CLUB Dobrá, HYUNDAI MOBIS,
Frýdecká skládka, Pivovar RADEGAST
Nošovice, TS Frýdek-Místek, JEWA, MILATA autovrakoviště, CHARITA F-M,
paní Václavka Poláková.
Velká Doberská 2014 je minulostí, ať žije
Velká Doberská 2015!
Upozornění: V rámci závěrečného ceremoniálu po skončení sportovní části nemohly být předány dva poháry – za 1. a 3. místo
ve vodním fotbalu – tyto jsou k dispozici na
OÚ Dobrá v kanceláři místostarosty.

Milan Stypka

Mohlo by vás zajímat…
…již třetí měsíc probíhá v centru obce
rekonstrukce stávajících chodníků a výstavba nových. Jistě jste zaregistrovali změnu
v lokalitě naproti budově obecního úřadu
– vznikl zde přechod pro chodce, který má
umožnit našim dětem bezpečnou cestu do
školy i na cestě ze školy domů. Vzhledem
k tomu, že se množí dotazy na úpravu plotů
na straně „s novými chodníky“, je vhodné
situaci objasnit – stávající projektová dokumentace, podle níž se stavba realizuje,
umožňuje výměnu plotů pouze tam, kde

tyto jsou narušovány. Až se všechny chodníky zrekonstruují a vybudují, přikročí vedení
obce k dořešení celkového vzhledu „nového“ centra obce, jednou z variant je i realizace nových plotů na straně budovy hasičské
zbrojnice.
…prodloužení autobusových linek č. 3
a 13 do Dobré a Nošovic je na dobré cestě.
Aktuální stav je následující – zastupitelstva obou zmíněných obcí schválí na svých
nejbližších jednáních „Rozšíření linky č. 3
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a 13 MHD z Frýdku-Místku do Dobré a Nošovic“. Poté jej v rámci jednání rady města
schválí ve městě, podají požadavek na vedení Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje a snad se vše – bez průtahů – podaří
a naši občané budou moci využívat všech
výhod příměstské hromadné dopravy.
O dalším vývoji budete informování
v následujícím vydání Doberských listů.

nově instalovaného varovného systému
v obci, žádáme všechny občany, kteří mají
problém s nastavením hlasitosti, resp. s ne
příliš kvalitní slyšitelností amplionů, nechť
jsou tak laskavi a podají informaci na obecní úřad. Budou totiž probíhat zkoušky nastavení celého systému a bylo by vhodné,
aby se pracovníci dodavatelské ﬁrmy mohli
„opřít“ o vaši zkušenost. Děkujeme za spolupráci.

…vzhledem k tomu, že se objevují sporadické stížnosti na funkčnost/nefunkčnost

Milan Stypka

Křižovatka nad bývalým kinem
– vývoj, řešení, aktuální stav
Původně jsem chtěl zařadit toto ožehavé téma do bloku informací „Mohlo by vás
zajímat…“, ale tento PROBLÉM zasluhuje
větší prostor.
Současná jednání vyprovokovaná vedením naší obce spějí k prvnímu „záchytnému bodu“, lépe řečeno k prvnímu řešení
zajišťujícímu větší bezpečnost účastníků
silničního provozu v dané lokalitě. Zástupci
společnosti Hyundai Motor Manufacturing
Czech, s.r.o. (HMMC) navrhli tzv. rychlou
variantu úpravy křižovatky a na vlastní náklady hodlají provést výměnu stávajících
protihlukových stěn – z neprůhledných
na transparentní (průhledné), umístit dvě
zrcadla pro snazší rozhled řidičů a posunout
bílou čáru vjezdu do křižovatky (po dopravní značce „STOP“) o jeden metr – další aktivitu HMMC – úpravu vodorovného značení

nakreslením odbočovacích pruhů – zamítli
zástupci Dopravní policie PČR. O variantě
výměnu cca pěti a tří polí protihlukových
stěn na každé straně rozhodne jednání zástupců KÚ MSK s pracovníky hygienické
stanice. Není totiž zřejmé, že nový průhledný materiál bude mít totožné vlastnosti propustnosti zvuku.
Dalším krokem, přislíbeným vedením
KÚ MSK bude výstavba signalizačního zařízení v roce 2015. Obec Dobrá vydala příslib,
že v rámci schvalovacího procesu nového
územního plánu obce ponechá v lokalitě křižovatky nad bývalým kinem místo (stavební
uzávěru) pro výstavbu kruhového objezdu.
Tento projekt by řešil též problémovou situaci ze strany chodců.
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Se srdcem na správném místě
„Těšila jsem se na konec prázdnin a jsem
ráda, že konečně začala škola“, tímto způsobem začal rozhovor s Patricií Švecovou,
žákyní 7. ročníku naší základní školy, a její
maminkou Ilonou. Obě dvě mne navštívily
s návrhem uspořádat sbírku plyšových
hraček a tyto poté nasměrovat potřebným
dětem. Moc mne zajímalo, jak se všechno
vyvíjelo a co bylo tím impulsem, aby drobná dívenka neváhala a spolu s mámou prezentovala na obci svůj záměr. Neváhal jsem
a zeptal se jí na to, přidal jsem i další dotazy
a rozhovor vám – v upravené formě – předkládám.

bydlišti se přesto někdy začali scházet lidé
bez domova a maminka jim nabídla nezištnou pomoc. Druhým důležitým okamžikem
byly návštěvy mého strýce v nemocnici na
onkologii. Viděla jsem na vlastní oči děti
s leukémií a hodně mě to poznamenalo“.
Myslíš si, že sbírka pomůže nemocným
dětem nebo dětem bez domova?
„Informovaly jsme se s mámou v nemocnici, zda bychom mohli nasbírané plyšáky dát
na některé z oddělení, třeba právě na onkologii, ale bylo nám sděleno, že to je velmi
náročný proces, všechno musí být více než
čisté, tedy sterilní. Proto jsme přišli na obecní úřad, poradit se a domluvit se, jak by se to
dalo udělat“.
Už ses někdy pokoušela organizovat
takovou sbírku?
„Ano. Snažila jsem se prostřednictvím facebooku, ale odezva byla menší, než jsem očekávala, asi také proto, že jsem neměla velké
množství přátel. Máma dohlíží na to, s kým
si píšu, hlídá mě – a to je dobře.“

Patricie, co tě přivedlo k myšlence uspořádat
v naší škole sbírku plyšáků?

Napadá mě – proč zrovna plyšáci?

„Největší inspirací byla moje maminka, která si prošla velmi těžkým obdobím, během
něhož se setkala s lidmi bez domova a dokonce se mezi nimi i pohybovala a žila. Dopláceli jsme na to také my se sestrou, dokonce jsme ji na jeden měsíc i ztratily. Maminku
nám nakonec „sociálka“ vrátila a v našem

„Mám jich strašně moc! Máma mi vždycky
z cest vozívala nějakou plyšovou hračku.
A všechny dnes vytvářejí okrasu pokoje. Tak
jsem si myslela, že by mohly udělat radost
pro změnu někomu jinému, někomu, kdo
nemá ani jednoho plyšáka a třeba by měl
radost“.
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Patricie, věnuješ se ještě něčemu jinému
než sbírání plyšáků?
„Samozřejmě! Plyšáci jen leží, já se ráda
pohybuji, běhám, skáču do dálky, mám ráda
atletiku, jezdím na výlety na kolech s panem
učitelem Šmahlíkem a ostatními spolužáky.
Ráda bych studovala střední školu se zaměřením právě na atletiku, ale vím, že to bude
složité, máme s mámou a sestrou problémy
s bydlením. Lidé na mámu pohlížejí jako na
tu, co se přátelí s divnými lidmi – ale tak to
není, ona si tím prošla, a pomáhá jim, tvrdí,
že potřebují aspoň na nějaký krátký čas pomocnou ruku, potřebují vidět, že to s nimi
někdo myslí dobře a chce jim od srdce pomoci. Taková chci být v životě i já…“.
Z výše uvedeného rozhovoru je zřejmé,
že mladá dívka to má v hlavě dobře srovnané a já spolu s dalšími věříme, že se k její
aktivitě přidá co nejvíce žáků naší základní
školy a přinesou ve dny akce čisté, navoněné, nepoškozené plyšáky a s touhou udělat

KULTURNÍ

radost někomu neznámému své chlupaté
miláčky odevzdají pro dobrou věc a krásný
pocit sounáležitosti člověka s člověkem.
Po poradě s vedením základní školy bude
akce probíhat ve dnech 29. – 30. září 2014 –
časy a místo určí zástupci školy. A my máme
časový prostor jednat s institucemi, které by
chtěly část plyšáků pro své klienty – pokud
máte nějaký nápad nebo návrh, kam nasbírané plyšáky umístit, komu s nimi udělat
radost, neváhejte a informujte vedení školy
nebo obce.
Děkujeme všem, kteří vezmou tuto akci
„za svou“, plyšáky připraví, rozloučí se s nimi
a donesou je ve výše uvedených dnech do
školy. Tento text bude poslán na vedení
obcí našeho Sdružení obcí povodí Morávky.
U starostů obcí se tato akce setkala s docela
velkým ohlasem a doufáme, že se k ní připojí co největší množství dětí. Budeme vás
o tom informovat, stejně jako o tom, jakým
směrem VAŠI PLYŠÁCI poputují a KOMU
UDĚLAJÍ RADOST!
Milan Stypka

POZVÁNKA

Podzimní koncert vážné hudby
Srdečně zveme všechny hudbymilovné občany k návštěvě
„Podzimního koncertu vážné hudby“, který se uskuteční
14. října 2014 v 17.30 hodin ve společenském sále při ZŠ Dobrá.
Bude to již třetí ročník z řady koncertů pořádaných v tomto ročním období.
Pořadatelem je Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové ve spolupráci s Obcí Dobrá.
Na co se můžete těšit?
Zazní skladby G. F. Handla - Vodní hudba, G. Gerschvina - Porgy and Bess, A. Romea Macarena, M. Alberta - Feelings a další.
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V rámci koncertu se publiku představí studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě, žáci ze Soukromé hudební výuky – ti vytvoří ﬂétnový soubor a dvě ﬂétnová tria,
poprvé v Dobré přivítáme smyčcové trio tvořené žáky ze ZUŠ Havířov.
Přijďte si poslechnout nejen „vážnou“ hudbu, ale také známé melodie.
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
Miriam Dýrrová

Zajištění sběru biologicky
rozložitelných odpadů
Znovu i tento rok nabízíme občanům možnost sběru biologicky rozložitelných odpadů. Sběr
bude zajištěn přistavením velkoobjemového kontejneru na stanoviště „Za obecním úřadem„
(u garáže):
Přistavení kontejneru: 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11.
Odvoz kontejneru: 30. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11.
Kontejner bude označen cedulí „Určeno ke sběru biologicky rozložitelných odpadů“
včetně informací, co lze do kontejneru odložit:

UKLÁDEJTE

NEVHAZUJTE!!!

-

-

trávu, seno
listí, jehličí
zbytky ovoce a zeleniny
piliny

větve z ořezu stromů a keřů
odpady živočišného původu
tekuté nebo kašovité odpady
odpady v obalech
stavební odpady
jiné odpady (sklo, plasty, kovy apod.)

Prosíme občany, aby do kontejneru odkládali pouze kompostovatelné odpady dle uvedených pokynů. V případě, že bude biologicky rozložitelný odpad znečištěn nežádoucími odpady, např. objemnými, nebezpečnými apod., nebude Frýdecká skládka, a.s. schopna tento
odpad využít, ale bude jej nutno uložit na skládce.
Jsme rádi, že jste si již v minulém roce zvykli na možnost využití kontejneru na BRO, který
je umísťován za obecní úřad. Dle sdělení pracovníků Frýdecké skládky a.s. se akce zdařila,
a proto v ní budeme pokračovat i nadále .
Termíny přistavení kontejnerů na BRO budou průběžně zveřejňovány v dalších vydáních Doberských listů.
- 11 -

Vítání občánků
V sobotu 6. 9. 2014 jsme přivítali v obřadní síni zdejšího obecního úřadu 7 dětí za nové
občánky obce Dobrá. Po slavnostním proslovu následovalo předání dárkového balíčku,
kytičky a nechybělo ani společné focení maminek a dětí s panem starostou. Doufáme, že
to byla pro rodiče i ostatní hosty příjemně strávená chvíle, kterou si s některými někdy
v budoucnu jistě zopakujeme.

Právní poradna
pro občany obce Dobrá, bude i v roce 2014 probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 1. 10.
2014, od 16 hodin, v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21
– bývalé foto. Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Termíny uzávěrek pro zaslání příspěvků
do Doberských listů na rok 2014
1. 10., 10. 11., 8. 12. 2014 – vždy do 12.00 hodin.

Naši pejsci v útulku
V současné době máme v útulku v Sedlištích jednoho pejska, a to křížence Labradora,
pohlaví pes.
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OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí
dne 10. a 11. října 2014
Starosta obce Dobrá dle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Dobrá se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Dobrá
je ve volebním okrsku 1 a volebním okrsku 2 budova Základní školy Dobrá,
Dobrá č. 860, víceúčelový sál, 1. poschodí (přístavba nad školní jídelnou, vchod
z boční strany).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, platným pasem
České republiky, nebo jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu vydaným
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Volby do Zastupitelstva obce Dobrá
10. a 11. října 2014
V pátek 10. a v sobotu 11. října 2014 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Do
zastupitelstva obce Dobrá se bude volit 15 členů.
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jde o státního občana ČR nebo
občana členského státu Evropské unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. Jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu vydaným podle
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Po záznamu ve výpise ze stálého
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seznamu voličů nebo jeho dodatku obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku opatřenou úředním razítkem.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšeno mimo jiné hlasovací lístek
označen nápisem „vzor“, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce
o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb, při zjišťování
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva
obce, který má být zvolen. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich
koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů,
individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaje
o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na
hlasovacím lístku uveden zkratkou. Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem
razítka obecního úřadu. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku,
může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených
způsobů.
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany
v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce,
který má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýš však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to
tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je
dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům , kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva obce.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do
zastupitelstev obcí.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední
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obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce, je jeho hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič , nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku vloží před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných , zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena.
Pro volby do zastupitelstva obce Dobrá byly zaregistrovány tyto volební strany:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aby Dobrá byla dobrá – Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů
OBČANÉ PRO OBČANY
DOBRÁ VOLBA 2014
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Lepší Dobrá
NEZÁVISLÍ
Sdružení nestraníků
Dobrá zleva – Sdružení SKČM a nezávislých kandidátů

Seznam všech kandidátů naleznete na webových stránkách Českého statistického
úřadu www.volby.cz.

OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb
do Senátu Parlamentu České republiky
dne 10. a 11. října 2014
Starosta obce Dobrá dle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu české republiky v obci Dobrá se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
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2. Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Dobrá
je ve volebním okrsku 1 a volebním okrsku 2 budova Základní školy Dobrá,
Dobrá č. 860, víceúčelový sál, 1. poschodí (přístavba nad školní jídelnou, vchod
z boční strany).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
V pátek dne 17. října od 14.00 do 22.00 hodin
V sobotu 18. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Ing. Jiří Carbol, starosta obce

Pozvánka na burzu dětského zimního oblečení
Komise pro rodinu a občanské záležitosti při OÚ Dobrá Vás opět zve na burzu dětského
zimního oblečení, která se uskuteční ve dnech 3. a 4. října 2014 ve víceúčelovém sále ZŠ
v Dobré. Pro ty, kdo o burze ještě neslyšeli nebo na ni nikdy nebyli, uvádíme následující
informace.
Do prodeje můžete nabídnout zimní oblečení do 10-ti let věku dítěte a zimní vybavení
(lyže, brusle apod.) vše dohromady v maximálním počtu 30 kusů.
Burza proběhne s následujícím programem:
Oblečení se bude vybírat v sále ZŠ v Dobré v pátek 3. 10. 2014 v době od 9,30 hod do
11,30 hod a od 15,00 hod. do 17, 00hod.
V sobotu 4. 10. 2014 v době od 9,00 hod do11,00 hod proběhne samotná burza, na které
můžete jiné zboží zase nakoupit.
Výdej peněz a vrácení neprodaných kusů se uskuteční rovněž v sobotu 4. 10. 2013 v době
od 13,30-14,00 hod. Nevyzvednuté věci, budou věnovány na charitu.
Věci musí být čisté a v dobrém stavu.
Věříme, že si pro své děti vyberete vhodné oblečení.
Za Komisi pro rodinu a občanské záležitosti
Žižková Marie
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti
– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování
i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

¾
¾
¾

ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 29. 9. 2014
čas: 9:30 – 11:30 hod., 15:00 – 17:00 hod.
místo: OBŘADNÍ SÍŇ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBRÉ
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Nejbližší sportovní akce podzimu
V sobotu 4. října se uskuteční dvě ﬁnální akce letošního podzimu. Od 14 hodin na
školním hřišti proběhne třetí, závěrečné
kolo, soutěže v PETANQUE. Po prvních
dvou kolech se rýsují případní favorité,
ale šanci na dobré umístění mají všichni
zúčastnění. Soutěžit se bude, stejně jako
v minulém roce, o hodnotné ceny a poháry na prvních třech místech. Pro soutěžící
bude připraveno, jako vždy, i malé občerstvení.
Vyzýváme všechny soutěžící, aby na poslední chvíli ještě dohonili to, co v tréninku
doposud zameškali. Zároveň zveme naši
veřejnost, aby přišla podpořit své přátele
a známé v jejich snažení.
Druhou akcí, v sobotu 4. října, je závěrečný turistický výlet této sezóny. Tentokrát je naplánován se společným gulášem
k večeři, posezením u kytary a noclehem

v horské chatě „Na Kotaři“. Účast zdravého
turistického jádra naší obce je samozřejmá,
zveme ale také další zájemce, kteří s námi
doposud nebyli a mají rádi hory a dobrou
partu, aby s námi společně vyrazili. Počet
účastníků můžeme doplnit do 20 osob. Na
společnou cestu, večeři, ubytování a snídani
přispěje účastník částkou 200,- Kč. Zájemci o účast na této akci se mohou přihlásit
a zároveň zaplatit tuto částku na Obecním
úřadě v Dobré, vedoucí ﬁnančního odboru,
paní Kolkové, v kanceláři č. 17, nejpozději
do pondělí 29. září.
Odjezd vlakem z Dobré do Dobratic
v 10.44 hod. Trasa Dobratice – Harenda –
Prašivá – Kotař, do 10 km.
Počasí zajištěno, těšíme se na vaši účast.
Za Sportovní komisi
Zdeněk Kafka

Plán činnosti klubu seniorů na 3. čtvrtletí 2014
středa 8. 10.
středa 15. 10.
středa 5. 11.
středa 19. 11.

středa 3. 12.
úterý 30. 12.

výšlap do Vojkovic ke Koníčkovi. Sraz na nádraží ČD ve 13.30 hod.
přednáška na téma: Sociální práva seniorů“. Místo konání klubovna,
začátek 14:00 hod.
beseda o včelařství. Místo konání klubovna, začátek ve 14.00 hod.
výroční schůze s občerstvením. Místo konání sál základní
školy, začátek v 15:00 hod. Účastnický poplatek 100 Kč na osobu,
nezapomenout dárek do tomboly.
mikulášská nadílka v klubovně ve 14:00 hod.
rozloučení se starým rokem v klubovně ve 14:00 hod.
Něco dobrého na zub sebou.

Ostatní středy tj:1., 22. a 29. října, 12. a 26. listopadu, 10. a 17. prosince bude klubovna otevřena od 14:00 hodin. Pokud dojde ke změně programu bude to zveřejněno v Doberských
listech a na nástěnkách.
Čeněk Juřica, Klub seniorů
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Zahrádkáři informují
Moštování
Základní organizace ČZS Vyšní Lhoty
moštují ovoce ve své moštárně.
Kontakt:
Otmar Tesarčík, tel. 605 973 725
Blíží se konec volebního období a před
námi jsou nové volby do obecního zastupitelstva. Při své činnosti jako předseda ZO
zahrádkářského svazu jsem často spolupracoval se stávajícím vedením obce Dobrá,
starostou Ing. Jiřím Carbolem a místosta-

rostou Mgr. Milanem Stypkou. Ať jsem se
obrátil na kohokoliv z nich, vždy mi byli
ochotni věnovat svůj čas. Zúčastnili se otevírání výstav či slavnostního vyhlášení vítězů. Pomohli při organizování výročí 60 let
zahrádkářské organizace.
Chtěl bych jim poděkovat za ochotu,
vstřícnost a dobrou spolupráci. Zároveň
vyjádřit naději, že je budeme i po letošních
volbách dále potkávat na obecním úřadu.
Přeji mnoho úspěchů ve volbách a dám jim
svůj hlas.
Předseda ZO ČZS Dobrá Čestmír Jež

POJĎTE S NÁMI SÁZET STROMY
Komise rady pro životní prostředí si vás
dovoluje tímto pozvat na sázení stromů
a keřů, které budou vysázeny náhradou za
stromy, které se budou kácet kvůli stavbě
obchvatu Frýdku-Místku. Akce se uskuteční
dne 4. 10. 2014 od 8,30 hodin. Sraz účastníků bude u podchodu na Vrchy, ze strany
od Vrchů. Přijďte se i vy podílet na zkrášlování naší obce. Vezměte si se sebou rukavice, rýč a dobrou náladu. Budeme se těšit na
hojnou účast.
Zároveň bych tímto chtěl poděkovat
všem členům Komise Životního prostředí
za jejich činnost za uplynulé čtyři roky, kdy
jsme prováděli rozličné výsadby a uklízení
odpadků podél řeky, hodnotili stav stromů
navržených ke kácení, připomínkovali a tvořili veřejné vyhlášky a ostatní další činnosti,
které byly ku prospěchu životnímu prostředí
v obci a občanům samotným. Věřím, že další
komise životního prostředí, kterou si jme-

nuje rada vzešlá z nových voleb, bude pokračovat v námi započaté činnosti, tak aby
to bylo ve prospěch obce a jejích občanů.
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Mgr. Vítězslav Pantlík
předseda komise Životního prostředí

Podzim v lese
Díky letošnímu chladnému a deštivému
počasí probíhá sklizeň ještě v září. Zvířata
měla tedy letos o něco delší dobu možnost
setrvat v chráněném prostoru, které jim
vzrostlé pole poskytovalo. Nyní po sklizni
si musí hledat náhradní bezpečné útočiště
před dravci a predátory a také před otevřenou plochou pole, které je pro zvěř nezvyklou a bude trvat nějakou dobu, než si na
toto prostředí opět zvyknou. Raději hledají
útočiště v remízcích, mezích a vodotečích,
pokud nějaké ještě v polích či na jejích okrajích.
Ve spolupráci se ZDV Nošovice máme
k dispozici plevy a krmné zrno zejména pro pernatou zvěř. Tyto plevy a zrní se
naváží postupně do zásypů, aby ptactvo, a to
i drobné zpěvné ptactvo mělo bohatší
a pestřejší stravu v době, kdy jsou již pole
pokoseny a přichází doba pro ně nehostinná, kdy budou mít omezenou možnost shánění potravy. Zásypy mohou navštěvovat
i zajíci, kteří si takto zpestřují stravu, kterou
získávají na pokosených polích a loukách.
Příroda a zvěř se pomalu začínají připravovat na období nouze – na zimu. Zvířata
se musí zásobit dostatečnými tukovými zásobami, aby přežila zimu pokud možno bez
úhony. Na podzim dozrává mnoho plodů,
které jim toto umožní snadněji dosáhnout,
ať se jedná o ořechy, kaštany, žaludy či bukvice až přes šípky a čertí hrušky nebo ovoce
na pláňkách kolem cest či v sadu nebo na
nově vysázených remízcích a alejích. Zároveň zvěř a zejména divoká prasata konzumují také houby, které v naších lesích rostou nyní a mají ji jako vítané zpestření své
stravy.

Poslední pěkné zářijové dny nám umožnily nasušit otavu (druhé seno) pro srnčí
zvěř, kterou jim budeme předkládat v zimě,
abychom jim případně doplnili možnost
stravovat se tímto způsobem, pokud se nedohrabou pro sníh například na listí ostružiníku. Otava je jemnější seno, než první
seno, které se spíše dává vysoké (jelení) zvěři. Je pro ně snadněji stravitelná a obsahuje větší podíl sušené listové trávy na rozdíl
od prvního sena, které je tvořeno zejména
stébly trav. Seno se předkládá do krmelců,
až přijdou první mrazíky, do té doby srnčí
zvěř spásá traviny na lukách a také by seno
v krmelcích zbytečně vlhlo při častých podzimních mlhách. Po dozrání jeřabin budeme tyto sbírat a sušit, abychom měli tyto
plody pro zvěř na jaro, kdy je pro ně vítanou
dietetickou pochoutkou a pomáhá jim zvládat přechod na čerstvou stravu.

Srnčí zvěř se začne pomalu „přebarvovat“
– mění letní srst za zimní. Tento proces se
nazývá „přebarvováním“ z toho důvodu, že
– zimní srst má odlišné zbarvení od té letní. Zimní srst se je tvořena jinými chlupy,
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které mnohem lépe izolují zvěř od chladu,
stejně tak jako ptáci podrůstají, aby jim bylo
v zimě tepleji a nedocházelo u nich k prochladnutí způsobeného tepelnými ztrátami.
Zvěř a ptáci, kteří jsou nemocní toto již nezvládnou, mohou tuhou zimu zaplatit cenou
nejvyšší. Podle přebarvování je možné také
poznat přibližné stáří například srnčí zvěře
či jeho zdravotní kondici.
S ranními zářijovými mrazíky na horách
přichází doba jelení říje. Jeleni se předvádí
laním svým troubením, podle kterého se
pozná jak silný jelen je a také přibližně jeho
stáří. Mladí jeleni pouze pobrukují či se sna-

ží bojovat se staršími soky. Nebo pouze vyčkávají na svou šanci někde nedaleko říjného jelena a jeho laní. Někdy se jim poštěstí
odbít starému jelenovi nějakou laň pro sebe,
někdy kvůli tomu musí bojovat se starším jelenem. Všechno se to řídí zákonitostmi přírody. Koncert který v září na horách v době
jelení říje můžeme slyšet je však úchvatný.
Na závěr bych rád poděkoval všem kdo
nás poctili návštěvou na mysliveckém stánku na Velké Doberské. Velice rádi jsme pro
vás připravili myslivecké speciality.
Mgr.Vítezslav Pantlík

Divadelní představení
Dne 8. 6. 2014 jsme s divadelním souborem Doberská SODA (Doberská skupina
opravdových divadelních amatérů) v restauraci Obecník sehráli komedii Francise Vebera: Blbec k večeři.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
přispěli dobrovolným vstupným. Vybralo se
celkem 9 415 Kč a po odečtení provozních
nákladů na představení bylo 8 391 Kč věnováno misijnímu centru v Dobré, zastoupenému paní Ivanou Mališovou. Za tyto peníze nakoupí potřebné věci (jídlo, hygienické
potřeby, hračky..) a pošle formou balíku do

těch nejchudších částí světa jako je Etiopie
nebo Indie.
Také děkujeme panu Heinrichovi, že
nám vždy vyšel vstříc a umožnil nám v restauraci Obecník celou hru nacvičit a odehrát.
Závěrem bychom vás rádi pozvali na
další představení této hry do Místku či Staré Vsi nad Ondřejnicí (viz plakát), hlavně
pak ale na naši derniéru, která bude 16. 11.
2014 v 17 hod opět v Restauraci Obecník.
Za Doberskou SODU Jan Marenčák

Co se děje u Morávky – výběr
Opět přináším další článek ze svého zpravodajského serveru o mikroregionu Morávka,
který najdete na webu na stránce uMoravky.blogspot.cz.
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Reportáž: Velká Doberská byla pestrá
a zábavná, jen mohla být více slavnostní
V sobotu 30. srpna se v Dobré konal další ročník tradiční místní slavnosti Velká Doberská. Organizátoři, tedy především Obec
Dobrá, si pro lidi připravili bohatý a pestrý
program různých žánrů, typů i hudebních
stylů. Na své si přišli sportovci, děti, milovníci alternativní kultury, fanoušci pop music, lidi, co rádi pečou placky, fanoušci Juda,
a určitě jsem na někoho zapomněl.
Dá se říci, že akce měla dvě polohy, a to
zaprvé polohu slavnostní (k níž patří předávání cen místním osobnostem, setkání se
starosty partnerských obcí a další okamžiky, například ohňostroj) a polohu zábavnou, kdy se lidé baví hudbou různých žánrů
a dalšími doprovodnými akcemi. Protože
Dobrá nemá příliš vlastních tradic, ve smyslu folklóru a podobně, byl bych rád, kdyby
se tato akce více soustředila na tu slavnostnější část. Zábavné akce se v Dobré dějí
běžně (divadlo, Dobrfest, debaty se se známými osobnostmi…)
S tím souvisí i otázka toho, kdo akci
moderoval. Na počátku se toho společně
zhostili starosta Carbol a místostarosta
Stypka, kteří dali akci slavnostnější ráz.
Myslím si, že se jim moderování celkem
zdařilo a nenarazil jsem na jediný negativní
okamžik či prvek v jejich vystupování. Poté
byli vystřídáni známým moderátorem Jiřím
Bastou, ze kterého se očividně stal fanoušek
naší obce, a ten akci pojmul více zábavněji.
Myslím si, že je to moderátor velice dobrý,
jenom, jak jsem napsal, bych chtěl obecní
slavnost trochu oﬁciálnější.
Možná by akci slušela také dvě pódia.
Bylo trochu nešťastné, když se připravovaly

další kapely při oceňování doberských osobností a nebo při společném setkání starostů
partnerských obcí. Mohla být jedna scéna
slavnostní, a jedna scéna koncertní. Dokázal bych si dobře představit i další doplnění
slavnostní scény – například debata veřejnosti s paní učitelkou Lyskovou, hlavním
tahounem projektu Ekoškola, by mohla být
velmi zajímavá.
Ale i tak byl doprovodný program velice zajímavý. Již od ranních hodin se mohli
místní nadšenci do sportu utkat v různých
disciplínách, konala se také soutěž v pečení
bramborových placků. Později odpoledne
se v průběhu hudebního pásma představili
místní Judisté, kteří na matracích předvedli
kousky svého umění. Musím říct, že kdyby
tam později začalo chodit nějaké mé potenciální dítě (nyní děti nemám, jenom úvaha),
měl bych strach, že se mu něco stane. Natolik byly pohyby judistů dynamické.
A také se mi líbila další akce, házení
vajíčkem ve dvojicích. Lidé se přihlásili ve
dvoučlenných skupinkách a měli za úkol
házet vajíčkem na stále větší vzdálenost.
Kdo by dohodil nejdál, ten vyhrál. Bohužel
místostarosta neprozradil, jaká cena vítěze
čekala. Ale byla to sranda a myslím si, že by
se z tohoto „sportu“ mohla stát každoroční
tradice.
Jak jsem již napsal, kapely hrály různé
žánry a něco si v programu mohl najít snad
každý. Prostor dostali ochotníci a začínající
umělci, například děti z naší základní i mateřské školy, ale i profesionálové, jako byl
například Petr Nagy nebo již více než třicet
let hrající kapela Progres 2.
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Akcí se trochu silněji prolínal folklór,
protože lidové skladby zpívaly různé soubory. Taková hudba zaznívala jednak v rámci
pásma, ve kterém hrály folklórní soubory
z partnerských obcí. Zde byly podařenější
kousky i ty méně podařené, nejvíce se mi
líbil moderně znějící soubor Kozinianie, naopak nejméně asi soubor Seniorka.
Ale i další kapely hrály lidovou hudbu.
Gospelový soubor Canticorum prokládal
české lidové písně s americkým gospelem.
A musím říct, že jejich gospel se mi velmi
líbil – oproti provařeným hitům, které známe z televize, hráli vícehlasé skladby, které neměly jen jednu ústřední melodii, ale
melodie se mísily a prolínaly. Dále zpívala
lidovou hudbu Lenka Adámková, umělecky
velmi vyspělá zpěvačka, která dala prostor
i klasičtějším skladbám.
Po nich nastoupila kapela Glajzy, která
mne velmi nadchla. Jsem rád, že jsem díky
Velké doberské objevil tuhle kapelu. Hráli
velmi barvitou a svěží hudbu, která místy
zabrousila i do latiny, některé písničky dokonce zpívali španělsky. Naopak MC Duro
byli hrozní a myslím si, že na ně kromě dětí

nikdo nereagoval a skoro ani nikdo netleskal.
Pak už jsem čekal na oblíbenou kapelu
Progres 2, mám totiž rád kapely, které komunisti zakazovali. A tato byla právě jednou
z nich. Hudebně navazovali na ten potemnělý sound, který komunisti neměli rádi, ale
dali prostor i písním se silnějšími melodiemi
nebo umělečtějším skladbám s ozvláštněným průběhem.
Poslední host, kterého jsem si byl poslechnout, byl Petr Nagy. A musím říct, že
i on mne pozitivně překvapil. Čekal jsem, že
přijde hvězda a bude se jako hvězda chovat.
Naopak přišel skromný prošedivělý pán, který
sám s kytarou zahrál písničky z doby své
největší slávy. I lidé na něj reagovali nadšeně.
Těším se na další ročník Velké Doberské. Organizátoři akce prý spolupracovali
s uměleckou agenturou již zmíněného Jiřího
Basty a myslím, že i díky tomu byl celkový
program velice podařený. Snad bude obec
s Bastou spolupracovat i nadále.

Letošní již 15. Letní tábor
se setkal s obrovským
zájmem dětí

Tentokrát ve stylu „Průzkumníci v akci“. Letošní tábor byl plně obsazen již v dubnu. Pro
dalších 40 zájemců už nebylo místo. Program byl celodenní, děti zvládaly různé hry,
soutěže, talentmánii, rukodělné práce, karneval, střelbu na terč z kuličkové i plynové

Začátkem července se tábora na Malé
Morávce v Jeseníkách zúčastnilo 80 dětí.

Další články najdete na webových
stránkách umoravky.blogspot.cz
Petr Salamon
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zbraně. Profesionální tanečník učil děti nové
styly. Každý večer předvedl svá neuvěřitelná
kouzelnická čísla Filip Dadej z Karviné. Využili jsme koupání ve vyhřívaném bazénu,
ve studenějším bazénu i v potoce. Na inline stezce jsme soutěžili na koloběžkách,
bruslích a streetboardech. Každý z účast-

vydařil, zvládli ho úplně všichni táborníci.
Bylo nádherné počasí a výhled z nejvyššího
vrcholu Moravy byl odměnou pro všechny, kteří to zvládli. Tábor byl prostě super
a měl úroveň. Děkujeme všem 16 vedoucím
a asistentům, kteří zvládli perfektně svá
družstva, odvedli kvalitní práci, za kterou
nebyli zdaleka ohodnoceni, jak by měli.
Děkujeme kuchařkám za skvělou stravu
a všem účastníkům za maximální výkony.
Děkujeme za krásná trička panu Majdlochovi. Všem rodičům děkujeme za důvěru.
Věřte, že děláme maximum, aby vaše děti
byly spokojené a nic jim nechybělo, zároveň
chceme, aby se naučily samostatnosti a zodpovědnosti.

Ani o prázdninách nepodceňujeme prezentaci
a propagaci naší činnosti

níků si vyzkoušel svoji obratnost na jedné
ze čtyř profesionálních trampolín. Chodili
jsme na chůdách, přežili noc pod širákem
mimo základnu i stezku odvahy. Stříleli
jsme z vlastnoručně vyrobeného luku, nechyběla olympiáda v družstvech, vojenské
pochodové cvičení, vláček přátelství, testy
fyzické přípravy. Byli jsme v muzeu, kde
děti viděly, jak žili naši praprarodiče. Nejnapínavější bylo propátrávání štol a jeskyní.
Dařilo se i ve sběru praváků. Celodenní výlet na Praděd údolím Bílé Opavy se opravdu

V průběhu července předvedli doberští
judisté své umění v exhibičních ukázkách na
společenských a sportovních akcích v okolí.
První se uskutečnila v areálu Hyundai, kde
se naše děti předvedly několika tisícům návštěvníků dětského dne. Další v Raškovicích
a Studénce. Důležité bylo také vystoupení
s novým úspěšným programem, který sklidil velký potlesk na letošním dnu obce „Velké Doberské“.

V srpnu se členové
závodního týmu připravovali
ve dvoufázovém tréninku
na základně Skalice
Stejně jako v minulých letech, i letos
začala pro závodní tým náročná příprava
již v polovině srpna. Ti, kteří se zúčastnili
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soustředění reprezentačního výběru, se tak
prakticky nedočkali odpočinku. Základna
ve Skalici se stala střediskem, které je stále
častěji využíváno k přípravě nejen doberských sportovců. Probíhají zde „Prázdniny
ve městě“ pořádané frýdecko-místeckým
střediskem volného času „Klíč“ a kurzy
jógy. Pravidelně se zde připravují a vzdělávají trenéři mládeže z řad rodičů, kteří
potom pracují na základnách ve FrýdkuMístku, Dobré a Raškovicích.

trénink a přiveďte své děti. Uděláme vám
z nich borce. Místo u nás najdou i děti, které
se zrovna necítí být sportovci. Máme zájem
o malé, velké, lehké i těžké váhy. S námi
může sportovat každý. Tréninky a nábor
probíhají celé září. Každé úterý a čtvrtek od
16,30 do 18,00 hod v tělocvičně základní
školy. Také v mateřské školce se v září rozbíhá pokračování kroužku juda. Přihlásit se
mohou další zájemci.

Se začínajícím školním
rokem začíná také nový
nábor do oddílu a školního
kroužku. Těšit se mohou
také děti v mateřské školce
Školní kroužek, který má již dlouholetou tradici a jistě také patří k úspěšným
reprezentantům školy a obce, čeká na nové
zájemce o přípravu ve všestranném sportu,
který může být nejen vhodným doplňkem
pro každé dítě dnešní doby, ale také nejlepší průpravou pro ostatní, zejména kolektivní sporty. Rodiče, přijďte se podívat na

Bližší informace na www.judo-morava.cz.
nebo na tel. č. 605 513 429, 605 513 443.
Email: judoskpova@seznam.cz

Cenu obce za rok 2013
obdržel Jiří Hranický
V závěru srpna si pan Jiří Hranický převzal nejvyšší ocenění udělované obecním
zastupitelstvem – Cenu obce za rok 2013.
Na toto ocenění pana Hranického nominoval Sbor dobrovolných hasičů, a to „za
dlouholetou aktivní činnost a za výkon funkce starosty sboru po dobu úctyhodných 25 let
(1974 – 1999)“.

Co může jedna věta zapsaná v usnesení
obecního zastupitelstva vypovědět o téměř
šedesátiletém působení pana Jiřího Hranického mezi našimi dobrovolnými hasiči
a o jeho životě vůbec? Tak jsem se za
panem Hranickým vypravila. Bylo opravdu zajímavé nahlédnout do jeho životního
příběhu.
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Možná budete překvapeni, že pan Hranický, ač oceněn za velké zásluhy ve sboru
dobrovolných hasičů, vám bude představen trochu jinak. Náš rozhovor se z velké
části věnoval jiné stránce jeho života. Pan
Hranický o sobě říká: „Mým životním posláním bylo být pekařem“. Má pravdu. Když se
v Dobré řekne jméno Hranický, spojíme si je
především s pekařinou, s vůní chleba, housek a koláčů. A aby chléb i pečivo byly pěkně
křupavé, je třeba žáru ohně. Pan Hranický
mnohokrát jako dobrovolný hasič poznal
žár ohně i z té druhé, nebezpečné strany.

které jsme si tajně ohřívali ke svačině, ale
linoucí se vůně nás vždy prozradila ).
Pana Hranického znám rovněž jako výborného zpěváka chrámového sboru, kde
vyniká jeho zvučný, jasný a nezaměnitelný
hlas.

S rodinou, rok 1969

S rodiči jako čtyřletý

Pekařské řemeslo je pořádná dřina.
O tom jsem se na vlastní kůži přesvědčila,
když jsem si po několik let přivydělávala na
studentských brigádách v pekárně ve Sviadnově. Pan Hranický zde byl vedoucím celé
pekárny. Pamatuji si na něj jako na energického pána v bílém plášti s bílou čepicí,
který procházel chodbou nadzemního patra
a shlížel na celý provoz několika automatizovaných linek. Na začátku se mísila mouka
s potřebnými přísadami a na konci z pecí
vycházel žhavý a voňavý chléb, rohlíky,
vánočky, šátečky, veky (někdy také párky,

Co jsem se o něm dozvěděla?
Pan Jiří Hranický rád vzpomíná na
své dětství. Narodil se do pekařské rodiny
Eduarda Hranického a Boženy, rozené
Duží, dne 24. listopadu 1935 jako nejstarší ze tří dětí v Dobré na čísle popisném
311. Jejich rodný dům už dnes nestojí. Naproti jejich domu byla přes dvůr pekárna
a měla č. p. 310. Ta byla po uzavření malých
pekáren přestavěna na dům, ve kterém dnes
bydlí švagrová, paní Stanislava Hranická
s rodinou. Zepředu, od hlavní cesty, měla
pekárna obchod a tam Hraničtí prodávali
své výrobky. Jako chlapec musel rodičům
v pekařství pomáhat. Ve škole se učil dobře,
a tak chtěl dále studovat na gymnáziu. Přijímací zkoušky složil úspěšně, bohužel nebyl
přijat, prý pro velký počet zájemců. Psal se
rok 1950, a tak jako syn živnostníka měl dvě
možnosti - buď se stát havířem, nebo pekařem - obou povolání byl tehdy nedostatek.
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Pekařem se vyučil za jeden a půl roku. Učil
se pro Jednotu, která od července 1950
převzala jejich rodinnou pekárnu. Jak viděl
tento čerstvě vyučený mladík tehdy svoji budoucnost? Pan Hranický říká: „Když jsem se
vyučil, byl konec prosince 1951, bylo mi šestnáct pryč a nezbývalo nic než makat“.
Začal tedy ihned pracovat v „jejich“
pekárně s otcem, matkou a dalším zaměstnancem, a to až do konce září 1954. 1. října
narukoval na vojnu. Vojenský výcvik začínal
v Malackách a pak se dostal do Brna. Tam
se mu hodilo, že je pekařem a říká o tom:
„Měl jsem štěstí. Jako pekaře si mě vybrali
k tomu, abych po půlročním zaučení šéfkuchařem z hotelu Alcron z Prahy dělal šéfkuchaře pilotům. Jinak tam totiž se mnou
byli samí havíři“.
V polovině roku 1956 se politická situace ve světě zkomplikovala. Vznikla suezská
krize (spor o kontrolu nad strategicky důležitým Suezským průplavem), a tak musel
na vojně zůstat o tři měsíce déle a domů se
vrátil až před Vánocemi.
Po vojenské službě půl roku pracoval na
ředitelství Jednoty ve Frýdku. Tam při práci
poznal slečnu Marii Kacířovou z Dobratic.
Byla sirotek a vychovávali ji její příbuzní.
Vzali se v neděli 26. října 1958 na MNV
v Dobraticích a následně v kostele sv. Filipa
a Jakuba. Po svatbě bydleli v Dobré na
č. p. 310. Mladí manželé si tam udělali bydlení. Pan Hranický na toto krásné období
vzpomíná: „Z obchodu jsme vybourali výlohu
a měli jsme kuchyň“. Později, když se jim
tam narodily dcery Jiřinka a Jana, se začali
ohlížet po nějakém vlastním bydlení. Koupili si domek vedle zahradnictví Kroček (dnes
bychom spíše řekli naproti „lentilek“), kde
bydlí dodnes.

Pan Hranický se dál živil jako pekař
a pracoval v Dobré u Fryščoků (dnešní pekárna) nebo v „jejich“ pekárně, to když jeho
otec onemocněl. Obě pekárny už však převzala Jednota. Otec zemřel v dubnu 1960
a v polovině téhož roku se v jejich pekárně
deﬁnitivně přestalo péci. Pak už pekárna
sloužila jen k občasnému pečení svatebních
koláčů, které pekli s matkou.
Pan Hranický začal při zaměstnání
studovat chemicko-technologickou průmyslovku Pardubice, která měla naštěstí
pobočku v Ostravě a v roce 1966 odmaturoval. Pokračoval ve studiu na Vysoké škole
chemickotechnologické v Pardubicích. Pak
vážně onemocněl, jeho žádosti o přerušení
studia škola nevyhověla a po třech úspěšně
ukončených semestrech musel studia zanechat.
V té době se stavěla ve Sviadnově velká
průmyslová pekárna a cukrárna, která v roce
1967 zahájila provoz. Pan Jiří Hranický
se stal vedoucím pekárny, ve které bylo
zaměstnáno kolem 200 lidí a dalších 100
pracovalo v cukrárně. Průmyslová pekárna
zásobovala celý okres kromě Třinecka, což
představovalo zásobování asi 180 tisíc obyvatel. Malé pekárny byly v důsledku toho
kolem roku 1968 postupně uzavřeny. Vedoucího pekárny dělal až do roku 1987, kdy
nastoupil na místo výrobně technického zástupce ředitele Severomoravských pekáren.
V roce 1990 byl zvolen předsedou dozorčí
rady Severomoravských pekáren.
Mezitím došlo v republice ke změně
společenských poměrů a v roce 1991 bratr Eduard, také pekař, koupil od obce dům
č. p. 390, bývalou Fryščokovu pekárnu (mezitím tu bylo např. sídlo Veřejné bezpečnosti, kadeřnictví) a obnovil její provoz. Pan
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Jiří Hranický tak v roce 1992 nastoupil do
rodinné pekárny, kde měl na starosti pečení chleba, a to až do roku 1995, kdy odešel
do důchodu. Určitě si vzpomínáme na ty
nekonečné fronty z počátku devadesátých
let před pekařstvím, které se stály na voňavý chléb od Hranických, který byl proslulý
široko daleko!
Velký kus svého života spojil pan Jiří
Hranický právě s dobrovolným hasičstvím.

O začátcích říká: „Návrat z vojenské služby
pro mne znamenal zapojení se do činnosti
dobrovolných hasičů. Vzorem mi v tom byl
otec, který byl také hasičem a rovněž tak
i dědeček z matčiny strany, Jan Duží ze Staré
Dědiny. Ten byl u hasičů trubačem“.
Jak již bylo zmíněno, po návratu z vojny se naplno zapojil do činnosti dobrovolných hasičů. Nejdříve jako člen, později ve
výboru a od roku 1974 až do roku 1999 byl
starostou hasičů. Tuto funkci začal vykonávat po smrti Ladislava Mikoláše. Sbor čítal
více jak 100 členů. Pan Hranický na tuto
dobu vzpomíná: „Činnost byla obdobná jako
dnes a navíc se dělaly brigády. Pomáhalo se
při povodních, v zemědělském družstvu, při
výstavbě obecní infrastruktury v rámci Akce
Z, např. prodejny ve Staré dědině a u nádraží, opravy samoobsluhy u Matery atd. Hasiči
také vždy velmi dbali na to, aby měli dorost,
věnovali se žákům. Také se věnovali přípravě výjezdové jednotky, aby byli akceschopní
a měli v pořádku vozidlo“.
V té souvislosti pan Hranický zmínil dobrou spolupráci s bývalými veliteli
Václavem Klimundou, Stanislavem Tkáčem
a Jiřím Březinou, který byl velitelem po dobu
25 let. Poděkování za dobrou spolupráci
patří také současné starostce Ing. Ludmile
Baranové. Pan Hranický je čestným starostou sboru.
Je důležité připomenout a vyzvednout,
že pan Jiří Hranický byl v roce 2004 vyznamenán Sdružením hasičů Čech, Moravy
a Slezska se sídlem v Přibyslavi a obdržel
titul „Zasloužilý hasič“ jako první a dosud
jediný hasič z Dobré.
Pan Hranický se zapojil také do obecního života, když v letech 1990 až 1994 byl
členem obecního zastupitelstva a obecní
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rady jako nezávislý za lidovou stranu. Pracuje i nadále v dalších spolcích, jmenujme
alespoň zahrádkáře, seniory, chrámový
sbor. V roce 2006 získal od Obecního úřadu Dobrá Uznání za práci ve prospěch obce
a jejího dobrého jména.
Uznává, že to vše by nemohl vykonat bez
pochopení a podpory své manželky Marie,
které si za to velmi váží. Loni oslavili 55 let
společného života!
Život mu připravil také mnoho zkoušek,
překonal těžkou nemoc, ale pan Jiří Hranic-

ký říká: „Měl jsem v životě štěstí – vždy jsem
treﬁl na dobré spolupracovníky jak v práci,
tak u hasičů. Vždy jsem se snažil domluvit
se“.
Děkujeme Vám, pane Hranický. Vážíme
si vaší obětavé práce pro obec i pro Sbor
dobrovolných hasičů a přejeme dobré zdraví!

Drahomíra Gongolová

Základní škola Dobrá informuje…
Nově do nového školního roku
1. září školní zvonek deﬁnitivně odzvonil prázdninám a všichni zaměstnanci
a žáci školy v Dobré vstoupili s očekáváním
do nového školního roku 2014/2015. Celkem usedlo do školních lavic 459 žáků, 226
na 1. stupni a 233 na 2. stupni. Jako každé
prázdniny i nyní se ve škole pilně pracovalo, byla opravena sociální zařízení v přízemí
a 1. patře nové budovy, vytvořeno 4. oddělení školní družiny, opravena podlaha ve
školní kuchyni a chodby celé školy byly vymalovány a zútulněny. Máme tedy vytvořeny skvělé podmínky pro 10 měsíců pilné
školní práce, během kterých na nás čekají
také mnohé novinky.
Předně byla naše škola úspěšná ve výzvě Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko zaměřené na Modernizaci
výuky na základních školách, díky které nakoupíme 30 ks iPadů pro výuku, interaktivní
tabuli, 10 ks GPS navigací a další příslušen-

Schodiště roztančily barevné postavy.
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Chodba u 5. tříd dýchá přírodní lyrikou.

ství. Ruku v ruce s tímto projektem jde vzdělávání pedagogů, a proto jsme se zapojili do
úspěšného projektu „Sdílím, sdílíš, sdílíme
– aneb využití ICT pro efektivnější výuku“
v rámci OP VK a 16 pedagogů školy bude

vybaveno tablety a v této oblasti cíleně vzděláváno. Další příjemnou zprávou je zapojení školy do projektu „Cizí jazyk pro život“,
který umožní zapojit do výuky cizích jazyků
rodilé mluvčí.
Kromě těchto novinek samozřejmě na
žáky čeká spousta kamarádů, pravidelné
vzdělávání, ročníkové projekty a tradiční
školní akce. A kdo nebude v odpoledních
hodinách znaven, může si vybrat z nabídky
30 různorodých zájmových kroužků, které
vedou převážně naši učitelé.
Věřím, že dobrá nálada, která vládne
školou v měsíci září, nás bude provázet po
celý školní rok. :-)
Mgr. Radka Otipková
ředitelka školy

Výuka první pomoci
v projektu Děti záchranáři
V květnu 2014 jsme získali od společnosti Goodyear Tires Czech v rámci soutěže
Společně pro bezpečnost dětí 100 000 Kč.
Během prázdnin jsme pro náš projekt Děti

Na nově zakoupené ﬁguríně se děti učily, jak správně
provádět resuscitaci.

záchranáři nakoupili resuscitační ﬁgurínu
Adam, Prestan Professional AED trenér pro
nácvik záchranných technik, lékárničku pro
10 osob, fonendoskop, brýle „opilý a nebezpečný“, noční brýle „opilý a zmatený“,
obvazový a ﬁxační materiál, deskové hry
k dopravní výchově atd. Všechny tyto pomůcky využijeme v projektových dnech
zaměřených na dopravní výchovu a první
pomoc.
Výuku první pomoci jsme zahájili hned
začátkem září, a to ve spolupráci s Českým
červeným křížem, který všechny naše žáky
proškolil v poskytování první pomoci. Školení proběhlo v dopoledních hodinách, žáci
byli rozděleni do pěti skupin a na jednotlivých stanovištích si prakticky zkoušeli resuscitaci, obvazovou techniku, polohování
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a základy první pomoci. Hlavní myšlenkou
pro uskutečnění školení první pomoci byla
záchrana života a pomoc druhému, což je
morální povinnost každého z nás.
Během prvních školních dnů obdrželi
všichni žáci naší školy také reﬂexní přívěšek, který zvýší bezpečnost dětí v silničním
provozu, zejména za snížené viditelnosti.
V našem projektu se tedy vše točí kolem
hesla: Bezpečně do školy i ze školy!
Mgr. Michaela Kuboňová
zástupkyně ředitelky

Během nácviku obvazových technik to místy v tělocvičně
vypadalo jako při natáčení ﬁlmu Mumie.

První den prvňáčků
První den ve škole byli prvňáčci přivítání
v multifunkčním sále naší školy. Děti ihned
po příchodu dostaly od svých p. učitelek papírovou medaili s označením třídy a usadily
se před kamarády Krtka a Čmeldu, kteří je
budou celý školní rok provázet učením.

je milými slovy přivítala paní ředitelka Mgr.
Radka Otipková, mnoho školních úspěchů
jim popřáli i pan starosta Ing. Jiří Carbol
a pan místostarosta Mgr. Milan Stypka.
Rodiče s dojetím pozorovali své ratolesti,
když byly obdarovávány knihou a kornoutem
plným překvapení.

Pan místostarosta se dětem představil
coby pohádkový dědeček.

Přejme našim prvňáčkům, aby do lavic
vždy usedali rádi.

Slavnostní atmosféru úplně prvního školního dne, prvňáčkům umocnilo písňové vystoupení jejich starších spolužáků. Dále už

Poté se děti se svými rodiči přesunuly do
vyšňořených tříd, kde je přivítaly paní učitelky Mg. Jiřina Zachníková a Mgr. Radmila
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Jelínková. Rozzářené oči dětí daly najevo
všem, že se jim první den ve škole velice
líbil. Všem dětem přejeme krásné chvíle

prožité ve škole, jejich rodičům pak radost
z úspěchů dětí.
Mgr. Jiřina Zachníková
Mgr. Radmila Jelínková

Mateřská škola informuje...
Vážení rodiče, milé děti,
vítám Vás po dvou měsících letních
prázdnin v novém školním roce a věřím, že
jste si užili prázdninových letních dnů, odpočinuli si a načerpali síly do nového školního roku.
Jak mnozí z Vás víte, podařilo se nám
v úzké spolupráci se zástupci obce zahájit
nový školní rok v naší nové, již šesté třídě
„Koťátek“. Tato nová třída byla otevřena ve
stávajících prostorách mateřské školy a zahájila svůj provoz 1. 9. 2014. Samotnému
otevření této třídy předcházela rekonstrukce sociálního zařízení, úprava osvětlení,
výmalba a vybavení prostorů potřebným
nábytkem. Také školní kuchyně vzhledem

k vyššímu počtu dětí musela své vybavení
rozšířit. Jsme rádi, že ze strany rodičů roste zájem o umístění jejich dětí právě do naší
mateřské školy, ale zároveň jsme nuceni
omezit, vzhledem k využití všech volných
prostorů, nabídku mimoškolních aktivit pro
děti.
Mé poděkování patří jak správním, tak
pedagogickým zaměstnancům za jejich vysoké pracovní nasazení, díky kterému jsme
mohli 1. září v mateřské škole přivítat 150
dětí. Zároveň děkuji manželům Pěkníkovým, kteří mateřské škole darovali hračky
a knížky pro děti.
Mgr. Jana Bódisová

Vystoupení dětí z MŠ Barevný svět
na „Velké Doberské“
Dne 30. 8. 2014 ve 14:00 hodin vystoupil na „Velké Doberské“ dětský pěvecký
sbor „Paprsek“ pod vedením paní učitelek
Bc. Marie Adamusové a Mgr. Ludmily
Sikorové.
Děti zde zazpívaly písně lidové i písně
humorné, které doprovodily svým tancem
a hrou na orffovy nástroje. Také nám sboreček představil svého „maskota Paprska,“

který je teď bude doprovázet při všech vystoupeních.
Nesmíme také zapomenout na taneční
vystoupení dětí z Pohybovek pod vedením
p. učitelek Bc. Evy Březinové a Terezie
Kahánkové. Jejich vystoupení se neslo ve
stylu country a moderního tance.
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Všem rodičům děkujeme za spolupráci.
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Místní knihovna Dobrá
Říjen – měsíc knihoven
Místní knihovna v Dobré se již tradičně
připojuje k celostátní akci Týden knihoven,
která probíhá v prvním říjnovém týdnu.
Připravujeme několik akcí, které by mohly
i ty, kteří zatím knihovnu nenavštěvují, zaujmout. Nejen první týden, ale po celý říjen
nabízíme novým čtenářům registraci, ale
i těm současným přeregistrování na dalšího ½ roku, zdarma. V týdnu od 6. 10. do
11. 10. 2014 promineme našim čtenářům
i poplatky za pozdní vracení knih.
V knihovně jsme nabídli mladým umělcům možnost představit veřejnosti své výtvory. Po jarní výstavě portrétů se mohou
naši návštěvníci od října seznámit s fotograﬁckou tvorbou pana Michala Návrata

z Dobré. Na středu 8. 10. 2014 od 17.00
jsme připravili Maratón čtení, posezení
v knihovně s mladými i staršími čtenáři.
Přineste s sebou svou oblíbenou knihu!
V září proběhnou ve středy 17. 9. a 24. 9.
2014 v knihovně Výtvarné dílny pro děti,
zaměřené na výrobu knižních záložek. Začíná se ve 13.30 hodin. Tyto výtvarné dílny
a zábavná odpoledne pro děti budou pokračovat do konce roku. Fotograﬁe z těchto
akcí najdete v Novinkách na našem webu
www.knihovnadobra.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Marie Mališová

Charita Frýdek-Místek
se opět účastnila Velké doberské
Letos již po třetí měla Charita FrýdekMístek možnost k obohacení programu Velké doberské. Děkujeme vedení obce, že jsme
se akce mohli zúčastnit a představit tak naše
sociální a zdravotní služby. Zaměstnanci
Charity Frýdek-Místek společně s dobrovolníky připravili zdarma program pro děti
i pro dospělé.
Děti si mohly na několika stanovištích
ověřit svou zručnost, šikovnost a logické
myšlení. Čekaly na ně úkoly v rámci překážkové dráhy – slalom, proplížení tunelem,
přeskočit překážky, shodit kuželky, házet
kroužky na cíl. Kromě překážkové dráhy

mohly děti skládat tangrami a uplést si pavučinku. Za každý splněný úkol dostaly děti
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sladkou odměnu a zhotovené pavučinky si
odnesly s sebou domů.
Dospělým návštěvníkům akce se věnovaly dvě pracovnice z charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, které jim změřily
krevní tlak a glykemický cukr. V případě, že
naměřené hodnoty nebyly v normě, přidaly
i radu, jak s danými problémy bojovat. Pracovnice také zodpovídaly dotazy, které se
týkaly našich služeb.
Ve vedlejším stánku jsme za symbolické ceny prodávali výrobky, které zhotovili
klienti Denního centra Maják pro psychicky
nemocné. O výrobky klientů byl velký zájem

a návštěvníci si odnášeli plátěné tašky, gelové svíčky, náušnice z peří, šité hračky, oblečky pro panenky Barbie a jiné.
Během sobotního odpoledne byly naše
stánky i stanoviště ve stálém obležení dětí
i dospělých. Zájem o naše aktivity byl velký,
což nás velice potěšilo. Z prodeje výrobků se
nám podařilo získat 1500,- Kč a do připravené pokladničky jste věnovali 1062,- Kč.
Za vaše dary moc děkujeme a již se těšíme
příští rok opět na Velkou doberskou.
Za Charitu Frýdek-Místek
Mgr. Renáta Zbořilová

Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové
ve spolupráci s OÚ Dobrá
Vás zve na

Podzimní koncert

co tam uslyšíte: Porgy and Bess – George Gerschvin, Macarena – A. Romeo, Feelings – M. Albert...
kdo bude hrát: studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
• žáci ze Soukromé hudební výuky – dva ﬂétnové tria
– ﬂétnový soubor
• žáci ze ZUŠ Havířov – smyčcové trio
Podzimní koncert se koná 14. října 2014 v 17.30 hodin
ve společenském sále při ZŠ Dobrá.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

Doučím žáka ZŠ, SŠ angličtinu (i dvojice)
Jsem studentkou VŠ, vlastním certiﬁkát FCE a mám složenou
státní jazykovou zkoušku z AJ.
Kontakt: Karina.Vranayova@senam.cz
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Doberská

Soda

Skupina opravdových
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25. 10. 2014 v 17 hod
12. 10. 2014 v 17 hod
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NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE
Právní záležitosti
projedná a vyřídí
s občany a podnikateli
každou středu mezi 16.30 – 18.00 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!
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ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
Martin Kaňok Dobrá

mob 602 43 55 88

www.makado.cz
 TERÉNNÍ ÚPRAVY





rozvoz ornice u novostaveb
svahování a modelce terénu – zahrad
prosívání vykopané zeminy
hutnění podkladů

 STAVBA ZÁKLADOVÝCH DESEK
 STAVBA SÍTÍ – kanalizace, vodo, elektro, plyn

MALÁ

MECHANIZACE

 STAVBA JÍMEK, SEPTIKU, BAZÉNŮ, TRATIVODŮ a
pod, vč.zkoušek těsnosti
 DRENÁŽE ZÁKLADOVÉ SPÁRY

 VÝKOPY

 ZAHRADNÍ JEZÍRKA A VODOTEČE

 PŘESUNY A NAKLÁDÁNÍ HMOT

 ZÁMKOVÉ DLAŽBY , ZPEVNĚNÉ PLOCHY,
PLOTY, PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY

 VRTÁNÍ DĚR A ZEMNÍ VRUTY

 SÁDROKARTON A MALÍŘSKÉ PRÁCE

VLNĚNKA Oldřichovice, Třinec
Šijeme a obnovujeme výrobky z vlny
(přikrývky, polštářky, podložky).
Šijeme z vlastního nebo
Vámi doneseného materiálu.
Tel.: 558 348 337, 775 362 321, 731 442 742.
Více informací o ﬁrmě a výrobcích
najdete na www.vlnenka.cz
Sběr k obnovení výrobků v Dobré
– prodejna Zdravé výživy paní Taťána Jursová.

PÁLENICE VE FRÝDKU – MÍSTKU
se sídlem v bývalém SELIKU
(PionýrĤ 839) v MÍSTKU

zaþne pĜijímat ovoce k výrobČ destilátu a
vykupovat od 4. srpna 2014
vždy od pondČlí do pátku od 8.00 do 17.00
hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.
Za dovezených cca 10 kg jablek, 12 kg švestek
nebo 14 kg hrušek si za 30 dnĤ odvezete 1 litr
50% jablkovice, slivovice, hruškovice a zaplatíte
jen 145,- Kþ.
Cena za vypálení z vašeho vlastního kvasu
140,-/ litr 50% alc
Cena za zpracování a vypálení z dodaného
ovoce
145,-/ litr 50% alc
Ceny jsou uvedeny vþetnČ spotĜební danČ, DPH a
likvidace odpadu.

Také nabízíme:
možnost odbČru destilátĤ stoþených
v lahvích ( + 10,- )
výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) –
aktuální cena bude vždy oznámena.
zestaĜení destilátu ultrazvukem

Další informace najdete na www.palenicefm.cz nebo na telefonech:
602 960 052, 723 312 298, 558 431 700

9/2014

RESTAURACE KAČABAR
VÁS ZVE

V PÁTEK 26. ZÁŘÍ 2014 OD 18 hodin

NA VINOBRANÍ.
Burčák, sudové víno (oblast Čejkovice)
K tanci i poslechu hraje
Zdeněk Šponar – ŠPONY MUSIC.
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OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM
558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta
558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika,
ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point
558 412 305 Marcela Kolková, vedoucí ﬁnančního odboru, účetní
558 412 306 Jana Kolářová, referent ﬁnančního odboru,
místní poplatky, povolení průjezdu přes most
558 412 303
558 412 302
558 412 310
558 412 304

Jaroslava Frischtoková, vedoucí stavebního úřadu
Alena Alexová, referent stavebního úřadu
Jarmila Lisníková, referent stavebního úřadu
Markéta Řízková, referent životního prostředí, silniční
správní úřad, kácení dřevin, investiční referent

558 412 309 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce
--------------558 412 313 Zdravá výživa, Taťána Jursová

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel.: 558 641 491-2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz.
Pravidelný výtisk – Registrace Ministerstvem kultury ČR č.E 12337. Výtisk zdarma.
Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 1. 10. 2014 do 12.00 hodin.

