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Slovo starosty
Vážení občané,

V těchto dnech naplno probíhají stavební 
práce na letošní největší investiční akci, 
kterou je výstavba a rekonstrukce chodníků 
v centru naší obce. V rámci výstavby se také 
musí opravit havarijní stav některých úseků 
dešťové kanalizace, která odvádí povrchové 
vody z hlavní silnice. Tyto práce jsou příčinou 
omezení dopravy jak automobilové tak i pro 
pěší a cyklisty. Další komplikací výstavby je 
Magistrátem města Frýdku-Místku schvá-
lená objížďka, která nahrazuje uzavřenou 
cestu přes Frýdecký les. Rada obce podala 
proti schválení objízdné trasy přes Dobrou 
nesouhlasnou námitku, kterou ale bohužel 
Frýdek-Místek zamítl. O průběhu uvedeného 
námitkového řízení jsme vás informovali 
prostřednictvím webových stránek. Chtěl 
bych opětovně všechny občany požádat 
o  zvýšenou opatrnost při projíždění nebo 
průchodu centrem naší obce, abychom tak 
předešli případným nehodám a zraněním.

Další záležitostí, která se týká dopravy, 
a o které usilovně vyjednáváme, je rozšíření 
stávající městské autobusové dopravy do 
Dobré, potažmo do Nošovic. Probíhající 
jednání s  městem Frýdek-Místek a  Morav-
skoslezským krajem se zatím vyvíjejí velice 
příznivě. V případě schválení všemi zúčast-
něnými stranami existuje reálná možnost 
prodloužení vybraných linek MHD ještě 
v letošním roce. 

Přestože jsou ještě prázdniny, tak v  naší 
základní škole panuje čilý ruch, tentokrát 
ale stavební. Právě se dokončují opravy 

v  hlavním pavilonu, konkrétně se jedná 
o  rekonstrukci sociálních zařízení, která 
již byla takřka v havarijním stavu. Dále pak 
v celé škole probíhají rozsáhlé malířské práce, 
takže se všichni žáci i  učitelé mohou těšit 
po prázdninách do hezkých a  upravených 
školních prostor. Rád bych tímto poděkoval 
vedení základní školy za jejich spolupráci při 
koordinaci všech těchto činností. 

Sdružení obcí povodí Morávky, jehož jsme 
členem, zve v sobotu 16. 8. 2014 všechny své 
seniory do kulturního areálu Kamenité ve 
Vyšních Lhotách na Den seniorů s kulturním 
programem, ve kterém vystoupí dechová 
hudba Akorďanka, Abba revival (vystoupení 
profesionálních muzikantů, kteří tuto show 
předvedli už v 7 zemích světa) nebo cimbá-
lová muzika Jagár. Doprava bude opět zajiš-
těna autobusem stejně jako v loňském roce. 
Akce se koná za každého počasí, na místě 
možnost zakoupení občerstvení, zveme 
i ostatní příznivce vystupujících.  

Závěrem mi dovolte, abych Vás jménem 
rady obce pozval na setkání v  sobotu 
30.  srpna, na naši největší kulturní 
akci, kterou je DEN OBCE - VELKÁ 
DOBERSKÁ 2014. Přijďte se pobavit 
a  po sousedsky posedět ve sportovním 
areálu školního hřiště, kde bude pro 
všechny připraven velmi rozmanitý 
kulturní i  zábavní program. Další zají-
mavé informace, nejen k této společenské 
akci, najdete na webových stránkách  
(www.dobra.cz). Těšíme se na Vás!

Ing. Jiří Carbol
starosta obce
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DEN OBCE DOBRÁ - VELKÁ DOBERSKÁ
30. srpen 2014

areál multifunkčního hřiště při ZŠ Dobrá
V  sobotu 30. srpna 2014 se uskuteční 

další, v pořadí již 12. ročník tradičních oslav 
Dne obce Dobrá – „VELKÁ DOBERSKÁ“.

SPORTOVNÍ ČÁST
Od ranních hodin se multifunkční areál 

při základní škole zaplní sportovci a soutě-
žícími všech věkových kategorií. Sportovní 
komise zvolila pro letošní Sportovní den obce 
jednak kolektivní sporty, ale také disciplíny 
pro jednotlivce.

Malá kopaná, vodní fotbal a zcela nově 
pak street basket – to je výčet sportů kolek-
tivních. Jednotlivci – děti, mládež i dospělí 
– mohou zkusit štěstí ve hře zvané „corn-
hole“ (házení pytlíků na dřevěnou desku 
s otvorem), a mnozí se již dnes těší, kterak 
změří své síly v  oblíbeném „atletickém 
sedmiboji“.

Prezentace soutěžících ve všech uvede-
ných sportech bude v sobotu 30. srpna 2014 
v 8.30 hodin na místě. Zájemci o účast ve hře 
„cornhole“ (děti, mládež, dospělí) a „sedmi-
bojaři“ (muži/ženy – od 18 let věku) se budou 
hlásit pořadatelům na místě samém.

Do kolektivních sportů se lze přihlásit 
prostřednictvím emailové  adresy  – 

pavel.peterek@seznam.cz – nejpozději  
do 25. 8. 2014.

Plakát s detailními informacemi již nyní 
najdete na webových stranách obce.

Veškerá sportovní činnost bude ukončena 
ve 12 hodin, poté budou slavnostně odmě-
něni vítězové jednotlivých kategorií.

Kromě těchto zmiňovaných sportovních 
aktivit se můžete zapojit do soutěží v  síle 
a  obratnosti. Stejně jako v  minulém roce 
bude v  areálu umístěn siloměr, zde budou 
moct odvážlivci vyzkoušet svou „hrubou“ sílu 
a účastnit se podvečerní soutěže (od 16 do 
20 hodin). Výkony v jednotlivých kategoriích 
budou zaznamenávány obsluhou a nejlepší 
pak odměněni. Pravděpodobně v  18 hodin 
zkusí svou mrštnost a  šikovnost dvojice 
v hodu vajíčkem. Tato soutěž si získává stále 
větší prestiž a věříme, že výkony budou po 
celoročním tréninku ještě kvalitnější.

KULTURNÍ ČÁST
S  úderem 13. hodiny bude zahájena 

Mezinárodní soutěž v přípravě bramborových 
placků. Zde si dovolím trošku nadsázky, snad 
i  pošťouchnutí, nebo popíchnutí… cožpak 
neumějí nasmažit placky paní učitelky ze 
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školy nebo školky? A co maminky a manželky 
našich fotbalistů, judistů? O „šprtci“ nebo 
zahrádkářích ani nemluvě…těšíme se na 
milé překvapení ve formě nominací do 
3.  ročníku „PLACKIÁDY“! Organizátoři 
se postarají o všechny ingredience, nádoby, 
nástroje – jedinou podmínkou soutěžích bude 
donést si s sebou škrabku a struhadlo.

Přihlášky do PLACKIÁDY zasílejte – 
prosím – na adresu místostarosta@dobra.cz 

nebo telefonicky na čísle 558  412  311 do 
26. srpna 2014.

Od 13. hodin mohou děti využít skákací 
hrady, zajezdit si na elektrických zvířátkách, 
projet se s  rodiči ve formuli, nebo neopo-
menout si při vchodu do areálu nechat 
pomalovat obličejík. Brzy po poledni pozvou 
pracovníci Charity F-M malé návštěvníky 
i  jejich rodiče a prarodiče k návštěvě svých 
„pracovišť“. 

Program Charity Frýdek-Místek od 13:00
1. Tvoření s dětmi – „PAVUČINKY“ – tkaní 

na špejlích
2. Tangrami – tvoření obrazců dle předlohy 

– děti zapojí logické myšlení 
3. Společné obrazy - děti i dospělí návštěv-

níci píšou vzkazy na papír, ozdobně se po-
depíší, kreslí drobné obrázky – dle fantazie, 
následně budou vzkazy rozvěšeny, aby si je 
mohli všichni prohlédnout

4. Překážková dráha s úkoly – děti budou 
procházet překážkovou dráhu, na které 
budou plnit různé překážky, např. sha-
zování válečků, slalom, podlézání tyčky, 
proplížit se tunelem.

5. Nahazování kruhů na tyčky (pro menší 
děti)

6. Stavění věže z kostek -  děti budou soutěžit 
o to, kdo postaví nejvyšší věž

V blízkosti stanovišť bude také stánek pro 
dospělé. Zde si budete moci nechat změřit 
krevní tlak a cukr v krvi. Po celé odpoledne 
bude mít Charita F-M stánek s  ukázkou 
výrobků svých klientů. Tyto si budete moci 
zakoupit a také přispět do připravené kasičky. 
Vybraná částka bude použita na nákup zdra-
votních kompenzačních pomůcek pro Charitní 
pečovatelskou službu.

Nebude chybět ani novinka! Tentokráte se 
o ni postarají pracovníci společnosti Firemky.cz 
– pozvou děti i dospělé do Herní zóny. Zde si 
budou všichni moct vyzkoušet různé hry, do-
vednosti, zasoutěžit si o drobné ceny a zejména 
se pobavit. Lanové aktivity, discogolf, oblíbené 
cornhole, domino program, soutěže s  animá-
torem – na své by si měly přijít i starší děti.

Svůj prostor dostane i doprovodný program 
– jízdy na poníkovi (pro ty menší děti) a koní-
cích (pro ty větší). Objednávky můžete posílat 
na emailovou adresu lenka.herecova@vsb.cz – 
vozit se bude od 14 do 17 hodin pravděpodobně 
v areálu jezdeckého oddílu.  

Od 16 hodin bude všem přítomným 
k  dispozici „siloměr“ – atrakce, která 
zaznamená vaši sílu – jinak řečeno: jste-li 
soutěživí, neváhejte a  přistupte a  uhoďte 
gumovým kladivem, nebo – jste naštvaní 
na něco nebo na někoho, nebo dokonce na 
všechno, zkuste se bavit přebytečné energie 
a upusťte páru – výkony všech soutěžících 
budou zaznamenávány a vítězové v jednot-
livých kategoriích budou oceněni! Soutěžit 
se bude v kategoriích: ženy, muži, děvčata, 
chlapci (do 15 let) – ukončení soutěže bude 
ve 20 hodin. Soutěží se průběžně a pravidla 
budou určena v den konání akce.
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V rámci jedné ze zvukových zkoušek kapel, 
konkrétně v  cca 18.00 hodin, začne dlouho 
očekávaná, divácky oblíbená soutěž v házení 
vajec (čerstvých!) ve dvojicích. Již nyní máme 
přislíbenu účast polské dvojice, směle lze 
uvést, že soutěž bude mít mezinárodní rozměr 
– očekáváme přihlášky dvojic našich občanů, 
ať se jedná o  hasiče, sokoly či judisty, nebo 
o zahrádkáře, seniory či zdravotně postižené, 
možná se objeví na startovní čáře také dvojice 
„šprtců“, myslivců, včelařů, rybářů, ochránců 
přírody, v neposlední řadě je vhodná účast ze 
strany školy, školky (snad je i povinná – aby 
se děti i rodiče přesvědčili na vlastní oči, jak 
šikovné paní učitelky nebo zruční učitelé dbají 

o výchovu jejich ratolestí). Každopádně se bude 
jednat o jeden z vrcholů Velké Doberské 2014 
a u něj byste rozhodně neměli chybět právě 
vy – ať už jako „házeči a chytači“ nebo jako 
hlasitě povzbuzující diváci!

Přihlášky s uvedením jmen soutěžní dvojice 
a  sportovního názvu (např. Vejcaři, Házeči 
a chytači, Chytni vejce apod.), případně spon-
zorů zasílejte na adresu: místostarosta@dobra.
cz do 26. 8. 2014.

Vyhodnocení nejlepší dvojice bude ihned 
po skončení soutěže.

Do soutěže se lze přihlásit také v  den 
konání akce v obecním stánku.

Vajec je dost!

Ale zpět ke kulturní části programu letošní Velké Doberské
Od 14 hodin bude patřit pódium dětem 

z  mateřské školy. Pěvecký soubor Paprsek 
jistě potěší přítomné návštěvníky už jen 
proto, že na našich nejmenších je vidět, 
jak moc je to baví! Štafetu po nejmenších 
dětech převezmou školáci. A pokud vyberou 
„vzorek“ ze svých školních vystoupení, 
máme se na co těšit.

Časové rozmezí od 14.30 h do 16 h bude 
věnováno folkloru – slovenskému i polskému. 
Přestaví se již známé soubory z  Ochodnice 
-  pěvecký soubor Seniorka, folklórní soubor 
Kýčera a  dechová hudba Ochodničanka, 
i Mucharze – mládežnický umělecký soubor 
Kozinianie a  ženský pěvecký soubor Jasz-
czurowianki. Poslední jmenovaný soubor 
– Jaszczurowianki -  si představíme trochu 
detailněji. 

Soubor JASZCZUROWIANKI vznikl 
v roce 1988 a od počátku se aktivně účastnil 
všech zábavných a společenských akcí kona-
ných v  obci Mucharz a  okolí. Texty jejich 
písniček – jak samy členky uvádějí – posky-

tuje sám život, proto se často objevují motivy 
přírody, sousedských vztahů, lásky k „rodné 
hroudě“, k políčkům a zahrádkám. K nám do 
Dobré se ženy a dívky chystají poprvé a na 
vystoupení se moc těší! 

Letošní ročník Velké Doberské by mohl 
mít podtitul „hudební všehochuť“ – po 
folklorních souborech zaplní pódium ženský 
pěvecký soubor z Havířova – Canticorum. 

Ženský pěvecký sbor CANTICORUM 
z  Havířova tvoří  28 stálých členek a  klaví-
rista. Sbor vznikl koncem roku 2007 při 
Městském kulturním středisku v Havířově. 
Jeho zakladatelem a  sbormistrem je Vítěz-
slav Soukup, který se dlouhodobě věnuje 
duchovní i  světské hudbě. Za svou práci 
byl v  roce 2010 oceněn primátorem města 
Havířova. 

Repertoár sboru je pestrý a bohatý, tvoří 
ho převážně čtyřhlasé písně klasických 
autorů hudby od středověku po součas-
nost, dále černošské spirituály v angličtině, 
duchovní latinská hudba, filmové skladby 
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i  české lidové písně. Většina skladeb je 
s  klavírním či varhanním doprovodem, 
kvalitu pěveckého sboru prověří ovšem 
skladby zpívané a  capella, proto i  tyto má 
Canticorum ve svém repertoáru.

Sbor vystupuje na vernisážích, přehlíd-
kách a  hudebních soutěžích v  působnosti 
města, kraje i na mezinárodní úrovni. Orga-
nizuje své vlastní samostatné koncerty, na 
kterých rád uvítá i  jiné pěvecké sbory ze 
širšího okolí. V roce 2009 dosáhl významného 
úspěchu v  mezinárodní soutěži „Rybnic-
kiej Jesieni Chóralnej“, kde postoupil mezi 
5 nejlepších sborů, které vystoupily v rámci 
slavnostního večera laureátů soutěže. Sbor 
se v  listopadu 2009 taktéž zúčastnil na 
Spotkaniu Śpiewaczym Chórów Para-
fialnych Śląska Cieszyńskiego „Cantate 
Domino 2009“.  V roce 2011 získal stříbrný 
diplom a cenu za nejlepší interpretaci lidové 
písně v mezinárodní soutěži Gaude Cantem 
v Beilsko-Bialej v Polsku. Na Festivalu sboro-
vého umění v Jihlavě 2012 byl sbor oceněn 
stříbrným pásmem. V dubnu 2014 se sbor 
zúčastnil mezinárodní soutěže Vratislavia 
Sacra v polské Vroclavi, kde získal 2. místo 
v kategorii ženských sborů.

Soubor byl s předstihem požádán pořa-
datelem Dne obce, aby připravil jedno 
hudební překvapení pro všechny přítomné. 
Snad se vše podaří, stejně jako i vystoupení 
gospelového souboru.

(zdroj: web souboru)

Bude následovat dvacetiminutový recitál 
mladé pěvecké naděje slečny Lenky Adám-
kové, studentce 3. ročníku Janáčkovy konzer-
vatoře v Ostravě, obor klasický zpěv. Od října 
bude také studovat Ostravskou univerzitu, 
obor sociální práce. 

Vystupovala již na dvou ročnících 
Souznění (Mezinárodní festival adventních 
a  vánočních zvyků, koled a  řemesel), na 
koncertech v  rámci konzervatoře a  také 
v  rámci ZUŠ duchovní hudby ve Frýdku-
-Místku.

Jejími oblíbenými hudebními žánry jsou 
kromě klasické hudby, jazz swing, blues, 
rock...

Kdysi se věnovala rovněž vlastní tvorbě, 
ale později, když objevila kouzlo klasické 
hudby, tvořit přestala, a  věnuje se pouze 
zpěvu.

Ve volném čase si ráda zahraje na klavír, 
zajde do divadla s  přáteli. Baví ji jízda na 
kolečkových bruslích a chození po horách - 
miluje les a přírodu.

Na Velké Doberské se představí s  lido-
vými písněmi, zazpívá i  dvě operní árie. 
Doprovázet na klavír ji bude slečna Eva 
Sýkorová. 

Žezlo pak převezme řízný rock v podání 
kapely Glajzy, která se představila na 
loňských Hudebních obecních slavnostech. 

Polodívčí hard rocková kapela GLAYZY 
existuje snad již od doby ledové. Někdy 
v polovině devadesátých let minulého století 
se sešli zakládající členové Magda a dnes již 
v  sestavě nefigurující Stucki. Po rozdělení 
kompetencí kdo na co se začalo muzicí-
rovat, tenkrát především převzaté kusy. 
Postupem času však autorského materiálu 
přibývalo a  tak na světlo světa proklouzly 
dvě demo kompilace. V roce 1999 šlo o demo 
nahrávku NACOGAS, v  roce 2000 se pak 
jednalo o nahrávku OUTSIDER, jež se nesla 
mlžným oparem řeky Olzy již na vlnách 
prvního řadového alba. To vychází o dva roky 
později pod názvem DISCOPHOBIA. Sbírka 
původně 13 songů vyvedených v  českém, 
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anglickém a  polském jazyce byla i  přes 
nepříliš zdařilý zvuk nahrávky nezapomenu-
telná a nasadila glayzum jejich ksicht. Jedi-
nečné nasazení a především hlasový projev 
tehdejší vokalistky Agnes působily jako rána 
bičem.   Z ničeho nic přibylo koncertů, což 
bylo příjemné, ne všichni členové kapely 
to však viděli právě tak. A tak GLAYZY 
opouští vokalistka Agnes. Její pozici zaujímá 
současná zpěvačka Hela a podílí se na tehdy 
chystané novince PANTHAREI (2004). 
I přes nečekané změkčení celkového soundu 
jsme zaznamenali mraky ohlasů, díky 
kterým jsme navštívili hromady koncertů, 
festů, motorkářských srazů, a  to nejen 
v  Čechách, na Moravě a  ve Slezsku, ale 
potěšili jsme také uši hudby milovných fans 
v Polsku a na Slovensku. K CD PANTHAREI 
se podařilo vytvořit první videoklip kapely, 
vyveden byl ke svižné, i když pro GLAYZY 
netypické, k  tanci zvoucí písni Metamor-
phosa. Největší kuriozitou, která proběhla 
právě v tomto období, byl koncert kapely ve 
vyhlášeném útulku: Věznice Mírov, za účasti 
zhruba 100 zaručeně nevinných fans na 
nádvoří zdejšího komplexu. Přes další změny 
v sestavě, basáka Stuckiho nahradil ekvilib-
rista Bobacz a holky ztratily většinu v kapele 
odchodem bubenice Inge a  příchodem 
divočáka Ovara, přicházíme k novinkovému 
albu ARRIBA!. To vychází v září roku 2006. 
Poprvé při nahrávání vše sedlo jak mělo 
a výsledek z ostravského studia Citron, pod 
dohledem mistra zvuku Petra Slezáka je 
parádní rockový nášup s něžným přebalem. 
K  tradičním jazykovým hrátkám: čeština, 
angličtina, polština, přimíchaly GLAYZY 
přísady v jazycích: španělském, slovenském 
a upravený afro dialekt. Rovněž k ARRIBA! 
se podařilo realizovat video, vyvedeno je 
k songu I´m a Fish. Aktuálně lze GLAYZY 

spatřit všude tam, kde nám to čas dovolí a kde 
stojí o to uzřít naše skvělé energické vystou-
pení plné zvratů a  nečekaných rozuzlení. 
Více na www.glayzy.net, www.horizontre-
cords.esc.cz a BandZone.

GLAYZY jsou: Hela – zpěvy / Maja – 
kytary, zpěvy / Magda – klávesy, zpěvy / 
René – kytary / Bobacz – bass / Ovar – bicí

(zdroj: web kapely)

A po rockové muzice zazní areálem 
dřevní americké blues. 

Toto mezinárodní bluesové trio nabízí 
pravé americké blues i  country-bluesové 
standardy včetně vlastní tvorby.

Luboš Beňa - rodák ze slovenské Skalice, 
hraje na kytaru a zároveň na zredukovanou 
bicí soupravu.

Své zkušenosti a  americkou hudbu 
načerpal v  kolébce blues amerického jihu, 
povodí řeky Mississippi, kde cestoval, 
koncertoval a jako jediný v historii Slovenska 
nahrával v Memphisu.

Peter „Bonzo“ Radvanyi   je veterán 
slovenské bluesové scény. Začínal už v šede-
sátých letech hrát s  bigbeatovými sloven-
skými kapelami. Každý týden uvádí speciální 
program na rádiu Děvín –„Blusnenie“

Emil Ferenc - propagátor a  hráč na 
foukací harmoniku z  Frýdku-Místku hrál 
s  takovými klasiky jako je Peter Lipa nebo 
Vladimír Mišík. Je spoluzakladatel „ Asociace 
hráčů na foukací harmoniku“ a moderátor 
mnoha kulturních akcí.

(zdroj: Bandzone)

A aby ten „hudební mix“ byl dokonán 
a aby si každý z programu vybral to, co je jeho 
naturelu nejbližší, případně aby roztančil 
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své tělo, pozvali jsme si úspěšné a  cenami 
ověnčené MC Duro. 

MC Duro je hudební skupina zabýva-
jící se moderní taneční muzikou. Vznikla 
roku 1992 pod vedením Dušana Pavlici 
a o 6 let později vzniká nová sestava členů 
s původním leadrem i názvem. V roce 2001 
natočili své první CD s názvem Comeback 
a rok později další album, Tajemný vesmír. 

Oba projekty obsahují většinou rychlejší 
skladby, ale i  milovníci pomalejší hudby si 
přijdou na své. V roce 2004 vychází jejich 
další album MC Duro 1x3 u  hudebního 
vydavatelství Popron music. Skupina slaví 
s debutovou skladbou (Když měl jsem peněz 
víc) z tohoto alba úspěchy v hitparádách.

Mediálním partnerem tohoto alba se 
stalo rádio Kiss Morava a  kmotrem CD 
Jirka Koběrský, bývalý člen skupiny V. I. P. 
Videoklip ke skladbě (Sám sebou) jste mohli 
vidět například na ČT1, nebo na televizní 
stanici Óčko.

V roce 2009 vychází maxisingl ke skladbě 
Na vlnách času. K této písni byl natočen klip, 
který je vidět na televizních obrazovkách 
nejen u nás, ale také např. v Polsku a Rusku. 
Skupina MC Duro s  touto skladbou byla 
také vybrána evropskou hudební komisí jako 
zástupci taneční muziky za ČR do Eurodance 
Awards 2009.

Tento rok MC Duro vypouští do éteru 
skladbu, kterou složili společně se sloven-
skou formací Papajam pod názvem Nejsem 
sám, tato skladba si úspěšně vedla v hitpará-
dách rádií a dodnes je stále hranou. V roce 
2010 byl k tomuto songu natočen videoklip, 
který můžete vidět v TV u nás i v zahraničí, 
např. na Slovensku a v Polsku.

V roce 2010 podepisuje MC Duro 
smlouvu s  polským hudebním vydavatel-
stvím Sun music k  vydání CD MC Duro 

- Revolution v Polsku.
(zdroj: internet)  

Že jste v nabídce neobjevili ještě rockovou 
legendu? Tady je! 

Pavel Váně a  brněnský Progres 2 jistě 
potěší srdce každého rockera – pamětníka. 

Progres 2 je brněnská rocková skupina 
hrající od roku 1968 dodnes s přestávkami 
v  letech 1971 až 1977 a  1990 až 1992. 
Původně vystupovala pod názvem The 
Progress Organization (1968–1971), 
v  roce 1977 nahrála jednu desku jako 
skupina Barnodaj. Od roku 1977 hraje již 
jako Progres 2 s výjimkou let 1987 až 1990, 
kdy používala název Progres - Pokrok. 
Spoluzakladatelem a  lídrem kapely je 
bubeník Zdeněk Kluka, který jako jediný 
hudebník prošel všechna období skupiny 
a podílel se na všech albech.

V roce 1970 The Progress Organization 
nahráli a u malého brněnského vydavatelství 
Discant, jež brzy nato zaniklo, vydali svoji 
první EP desku Klíč k  poznání. Kvůli 
začínající normalizaci, která tomuto druhu 
hudby příliš nepřála, skupina na podzim 
toho roku po dlouhém rozmýšlení ukončila 
činnost. Díky producentu Hynku Žalčíkovi 
v  lednu 1971 hudebníci ještě natočili svoje 
první LP Barnodaj a během toho roku také 
absolvovali několik vystoupení. Barnodaj byl 
oceněn časopisem Melodie jako Deska roku 
1972. The Progress Organization za dobu 
svého trvání odehrál 44 koncertů.

Pro znalce doporučuji podívat se na 
internetové stránky kapely, pro případné 
„zvědavce“ a později narozené rockery je to 
přímo povinností. Zde je playlist – na tyto 
rockové evergreeny se můžeme těšit v sobotu 
30. srpna 2014 krátce po půl deváté:
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Od brzkých odpoledních hodin se všichni, 
kdož zavítají do multifunkčního areálu, 
budou moci posilnit a občerstvit ve stáncích 
našich hasičů a myslivců, pozadu nezůstane 
ani obecní stánek a  další vybraní prodejci 
zejména sladkých specialit.

Celý letošní ročník bude opět mezinárodní 
– očekáváme příjezd přátel ze slovenské 

Ochodnice, polských Buczkowic a  Mu-
charze. O hosty se rukou společnou postarají 
členové klubu seniorů, Svazu zdravotně posti-
žených, kulturní a sociální komise i rady obce.

S  každým případným problémem se 
budete moci obrátit s  žádostí o pomoc 
směrem k organizačním pracovníkům z řad 
naší aktivní mládeže.

Muž, který se podobá odvrácené straně 
Měsíce…

Svět džungle
Čím je svět můj
To já se vracím

Čistý štít u firmy mít
Mauglí 

Píseň o štěstí
Osud 

Argonaut 
Kdo je tam

výřez z rockové opery DIALOG S VESMÍREM

Země 2555
Píseň o jablku

Odlet
Planeta Hieronyma Bosche I
Planeta Hieronyma Bosche II

(zdroj: Wikipedia.org)

Hlavní hvězdou letošní Velké Doberské 
bude sympaťák ze Slovenska, dlouholetá 
hvězda československé pop music – Peter 
Nagy. 

Peter Nagy (* 9. dubna 1959 v Prešově, 
Slovensko) je slovenský popový zpěvák, 
skladatel, textař, producent, fotograf 
a  rockový interpret, frontman slovenské 
hudební skupiny Indigo. Spolu s Richardem 
Müllerem a  Miroslavem Žbirkou se jedná 

o jednoho z  nejúspěšnějších slovenských 
interpretů populární hudby. Se svou kapelou 
Indigo má od roku 1984 na svém kontě již 
17 nahraných alb, první místo v anketě Zlatý 
slavík v  roce 1985, dále jedno druhé a  dvě 
třetí místa v téže anketě. Jedná se dlouhodobě 
o výraznou a  úspěšnou osobnost české 
a slovenské populární hudby.

Nejznámější písně
•	 Kristínka iba spí
•	 Profesor Indigo
•	 Chráň svoje bláznovstvá
•	 Poslednýkrát
•	 Psi sa bránia útokom (s Jožo Rážem)
•	 Láska je tu s nami
•	 Poďme sa zachrániť
•	 Aj tak sme frajeri

(zdroj: Wikipedia.org)

A ti co vydrží až do konce vystoupení 
hlavní hvězdy, mohou nechat své zraky 
spočinout na ohňostroji, a ti ještě vytrvalejší 
celý Den obce dotančí se zábavovou kapelou 
Unibandix. 

Areál letos utichne v 01.00 hodin – zde je 
na místě velká omluva všem občanům, kteří 
bydlí v  blízkosti areálu za hluk, kterým je 
budeme do těchto pozdních hodin obtěžovat. 
Moc děkujeme za pochopení.
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Již nyní se můžeme těšit na příjemně 
strávené odpoledne i večer na nejvýznamnější 
společenské akci naší obce. Snad nám bude 

přát počasí a  vše proběhne hladce a  bez 
problémů, s úsměvy na tvářích.

Milan Stypka 
DEN OBCE DOBRÁ - VELKÁ DOBERSKÁ

30. srpen 2014

Křižovatka nad „bývalým kinem“ 
– řešení?

9:00    -  malá kopaná
             -  vodní fotbal
             -  street basket
             -  atletický sedmiboj
             -  cornhole

16:00  -  siloměr
18:00  -  hod vejcem

13:00  - Mezinárodní soutěž v přípravě 
placků
14:00  - Baví nás naše děti
 Vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ 
Dobrá
14:30  - Pozdravy z Ochodnice a Mucharze
 Ochodničanka (SK)
 Kozinianie (PL)
 Seniorka (SK)
 Jaszczurowianki (PL)
 Kýčera (SK)
16:00  - Canticorum – ženský pěvecký sbor
 Slavnostní zahájení

16:40  - Lenka Adámková
17:15  -   GLAYZY
18:30  -   Blues Trio
 Luboš Beňo, Peter Radványi  
 a Emil Ferenc 
19:30  -   MC  DURO      
20:15  -   PROGRES  2
21:30  -   PETER  NAGY
                 O H Ň O S T R O J
22:45  -   Unibandix – tanec až do konce
01:00 Rozloučení a závěr akce

SPORTOVNÍ ČÁST

KULTURNÍ ČÁST

Již několikrát jsme vás informovali 
o  snahách řešit problémovou křižovatku 
nad „bývalým kinem“ spolu s  vedením 
společnosti HMMC, Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje i  Magistrátem 
města Frýdku-Místku. Pravděpodobně 
nejdůležitější schůzka se uskutečnila v této 

záležitosti ve čtvrtek 7. srpna 2014 na Kraj-
ském úřadě MSKL v Ostravě – zúčastnil se 
jí hejtman kraje, vedoucí odboru dopravy, 
zástupci HMMC (Hyundai), Magistrátu 
města Frýdku-Místku a  vedoucí předsta-
vitelé obcí Dobratice, Vojkovice, Nižní 
Lhoty a Dobrá.
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Důvod setkání byl jediný – nalézt řešení 
pro zajištění větší bezpečnosti a hladší průjezd 
křižovatkou nad „bývalým kinem“. Po krátkém 
úvodu, který se zabýval historií vzniku 
Průmyslové zóny Nošovice, nebyly opome-
nuty ani „nedodělky stavby“ – mimoúrov-
ňové křížení (MÚK) a napojení zóny na silnici 
R 48 (obchvat Dobré) v Malých Nošovicích, 
systém chodníků v  Dobré a  Nošovicích 
(a jejich vzájemné propojení), a samozřejmě 
zmiňovaná problémová křižovatka.

Po úvodu se přítomní dozvěděli o připra-
vovaném projektu ze strany Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, který řeší problém 
světelnou signalizací. Hovořilo se rovněž 
o termínu realizace – rok 2015. K  vyšší 
spokojenosti s průběhem jednání napomohlo 
i  sdělení zástupců HMMC, že míní zain-
vestovat svými prostředky úpravy stávající 
křižovatky – zprůhledněním některých částí 
protihlukové stěny, úpravou vodorovného 

značení a  osazením dvou zrcadel chtějí 
řidičům aktuálně pomoci s  průjezdností 
křižovatky. Toto hodlají realizovat do konce 
září tohoto roku.

Obec Dobrá na závěr přislíbila, že 
v souvislosti s přípravami nového územního 
plánu (ÚP) obce je plánována stavební 
rezerva v  místech křižovatky proto, aby se 
v  budoucnu – po schválení ÚP zastupitel-
stvem obce Dobrá (cca podzim 2015) – 
mohlo začít s přípravami výstavby kruhového 
objezdu a s celkovým dořešením problémové 
lokality, např. řešením systému chodníků 
a tras pro cyklisty.   

Závěrem mi dovolte uvést myšlenku, 
která se objevila jen velmi potichu, a  byla 
zmíněna na adresu hejtmanství – proč to 
všechno trvalo tak dlouho!?

Milan Stypka

Psí zastavení Kontejner na BIO odpad
Jako bychom v každém vydání Doberských 

listů museli věnovat prostor svým chlupatým, 
čtyřnohým, štěkajícím, přesto oddaným 
miláčkům. Pejsci opět v jedné z hlavních rolí 
také tohoto vydání DL – tentokrát bychom 
chtěli upozornit majitele na skutečnost, že 
pes dokáže neuposlechnout příkazu a klidně 
zmizí z dohledu i z dosahu hlasu, prostě na 
povel nereaguje a  pánovi uteče. A problém 
může být na světě. Přibývá totiž stížností z řad 
dalších občanů, kteří bývají často těmito volně 
pobíhajícími psy ohrožováni. Mnozí – a nejen 
děti – se jich bojí a nevědí, jak se mají chovat, 
co mají v takové situaci dělat. Prosíme majitele 
psů, aby své „miláčky“ dobře hlídali, a pokud 
jim umožní volné pobíhání, mějte na paměti, 
že i vás pejsek je jen zvíře, i ono má své potřeby 
a touhy. Děkujeme za pochopení.

Jsme rádi, že jste si zvykli odvážet své 
zahradní přebytky za budovu obecního úřadu, 
kde bývá v pravidelných intervalech umístěn 
kontejner na sběr bioodpadu. Je chvályhodné, 
že pokaždé v  pondělí dopoledne odvezou 
pracovníci Frýdecké skládky kontejner 
téměř plný. Na druhé straně se ale objevují 
občané, kteří se neřídí pokyny uváděnými 
v Doberských listech a plní kontejner trávou 
zabalenou v plastových pytlích, dokonce tyto 
plné pytle odkládají mimo kontejner, někteří 
přivážejí menší i větší větve. Vše výše uvedené 
do kontejneru NEPATŘÍ. Snad se situace již 
nebude opakovat a bioodpad bude moci být 
následně prospěšně a smysluplně zpracován. 
Děkujeme za pochopení. 

Milan Stypka
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Jednání zastupitelstva obce Dobrá

Obvodní lékař
MUDr. Petr Moravec 

Dětské středisko Dobrá
MUDr. Iva Kučerová

proběhne
v pondělí 8. září 2014

od 17 hodin 
v sále Základní školy Dobrá

Program jednání bude zveřejněn na vývěskách obce.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Poplatek za odpady – sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 440 Kč.
                Děti do 15 let včetně – ve výši 50 % sazby.
                Občané od 80 let věku včetně – ve výši 50 % sazby.
                                
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 do konce srpna 2014.

ve dnech
1. – 5. 9. 2014
DOVOLENÁ

Pátek 26. 9. 2014  -  NEORDINUJE

Nutné případy ošetří:

Dětské středisko Raškovice v době od 8 – 11 hodin, tel. č. 733 685 195

Dětské středisko Místek, Politických obětí (bývalé autobusové stanoviště) 
MUDr. Devečková, v době od 8 – 11 hodin, tel. č. 558 434 835

nebo 
MUDr. Heidrichová, tel. č. 558 435 721
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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:  29. 8.,  12. 9.,  26. 9.,  10. 10.,  24. 10.,  7. 11.

Odvoz kontejneru:  1. 9.,  15. 9.,  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:

 

Prosíme občany, aby do kontejneru odkládali pouze kompostovatelné odpady dle uve-
dených 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 vydá-
ních Doberských listů.

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

UKLÁDEJTE 
-  trávu, seno
-  listí, jehličí
-  zbytky ovoce a zeleniny
-  piliny

Harmonogram sběru 
nebezpečného odpadu v obci Dobrá

Termín konání: sobota 6. 9. 2014
Dobrá
– u lesa (u Křibíka) 08.30 – 08.45 hod.
– u nádraží ČD   09.40 – 10.10 hod.
– parkoviště u kostela 10.15 – 10.35 hod.
– Stará Dědina  10.40 – 11.00 hod.

Nebezpečné odpady:
mazací a  motorové oleje, olejové filtry, 

tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, 
prošlé a nepotřebné léky.
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Právní poradna
pro občany obce Dobrá, bude i v roce 2014 probíhat vždy první středu v měsíci, tj. 3. 9. 2014, 
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

8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2014 – vždy do 12.00 hodin.

Čtyři roky práce 
kontrolního výboru zastupitelstva 

V podvědomí občanů činnost výborů 
obecního zastupitelstva není tak známa, 
jako její výkonné složky rady a jejich předsta-
vitelů - starosty, nebo místostarosty.  Přesto 
jsou důležitým článkem obecní samosprávy, 
zajišťující kontrolní a  iniciativní činnost. 
Dávají podněty i  vyjádření k  předkládaným  
materiálům ve formě zápisů z  jednání 
výborů pro výkonné orgány samosprávy 
i členům obecního zastupitelstva.  Ze zákona 
jsou to finanční a kontrolní výbor. Finanční 
výbor se zabývá hospodařením s finančními 
prostředky a jejím čerpáním, kontrolní výbor 
kontroluje plnění usnesení obecního zastu-
pitelstva a  rady.  Kontrola plnění usnesení 
není jedinou jeho náplní činnosti, ale může 
si vyžádat informace a zprávy o činnosti OÚ 
na úsecích samosprávy.   

V tomto volebním období obecní zastu-
pitelstvo schválilo kontrolní výbor s  pěti 
členy.  Za období 2010 až 2014 se uskuteč-
nilo 22 jednání.  Dle schválených rámcových 
plánů byla prováděna činnost na úsecích, ke 
kterým byl zmocněn. Zprávy byly zpraco-
vány pracovníky obecního úřadu a  jednot-
livými členy kontrolního výboru, kteří byli 
garanty za předložení. Za uplynulé období 

bylo projednáno 27 zpráv a přijato 63 usne-
sení. Ty byly odporučovací ke zlepšení 
činnosti, nebo žádaly nápravu, jako zimní 
údržba, požární ochrana, značení cest, 
kontrola stížnosti, plnění usnesení rady 
a obecního zastupitelstva. Na jednání kont-
rolního výboru byli zváni - vedoucí odborů 
a  pověření pracovníci, správce majetku, 
starosta a místostarosta k podání informaci 
o činnosti na úseku samosprávy. Velký podíl 
na přijetí upravené obecné závazné vyhlášky 
požárního řadu měl ing. Krupa. Na základě 
zprávy o  kontrole dopravního značení cest, 
provedené ing. Moskvou, byly provedeny 
úpravy. 

Na kontrole kupních a nájemních smluv 
se podílel Mgr. Ondřej Novák, Magda Otče-
nášková na zprávách o  vykazování jízd 
a bezpečnosti práce. 

Zápisy z  jednání  kontrolního výboru je 
možno najít na webových stránkách obce 
Dobrá.

Závěrem bych poděkoval všem, kteří se 
podíleli na práci KV a jeho zprávách. 

Jiří Kaňok, předseda kontrolního 
výboru zastupitelstva obce
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Prázdniny v knihovně
Knihovna v Dobré nabízí v červenci a srpnu 
všem novým čtenářům do 14 let regist-
raci na půl roku zdarma. Přijďte si vybrat 
z  nových knih i  časopisů. Z knih doporu-
čujeme Tajuplný kód, Bababook, Báječné 
letní experimenty s  vodou, Knížka nápadů 
pro deštivá odpoledne, Minecraft, Starověký 
Egypt nebo trilogii Divergence, Rezistence, 
Aliance. Pro děti od 8 let všech 8 dílů popu-
lárního Poseroutky nebo Bílá paní na hlídání. 
Z  nových časopisů pro mládež nabízíme 
PRO Hockey a PRO Football, Simpsonovi, 
Lissa, Ahoj, tady Fifi, Časosotroj a Kamarádi. 
Také dospělí čtenáři u nás najdou novinky, 
o kterých třeba četli v tisku nebo na internetu: 
Koleje osudu, Mělké sibiřské hroby, Útěk 
z  tábora 14, Můj život bez mříží, Syrová 
strava.  Z beletrie např. nejnovější Sherlock 
Holmes, Volání kukačky, Ostré předměty 
nebo Arabská žena, Nabíječ, A hory odpově-
děly, Stoletý stařík…, Analfabetka a mnohé 
další. Knihy si můžete ihned zarezervovat 
v  našem on-line katalogu nebo v  katalogu 
Carmen na našich stránkách www.knihov-
nadobra.cz nebo na tel. 558 641 016. Máme 
také nové stolní hry: Quixo, Černé historky 
nebo Umí prase létat? Čtenáři si mohou 
na požádání výpůjčky ponechat 2  měsíce. 

V  posledním roce se nejvíce půjčovala 
trilogie Padesát odstínů…, detektivky Jo 
Nesbøa i Vlastimila Vondrušky a knihy Táni 
Keleové-Vasilkové. Zkuste si také přijít vybrat 
něco zajímavého na dovolenou – můžete se 
přihlásit i jednorázově za 20,- Kč. V červenci 
a srpnu je prázdninová otevírací doba:

pondělí 12.00 – 16.30,  
úterý a čtvrtek 9.00 – 11.00 12.00 – 16.30

Snažíme se nakupovat knihy podle poža-
davků našich čtenářů a o knihy je tak velký 
zájem, že jich spoustu musíme rezervovat 
- v  prvním pololetí jsme vyřídili přes 700 
rezervací. Také jsme půjčili pro naše čtenáře 
z jiných knihoven přes 100 knih. Celkem si 
přišlo do naší knihovny 6.900 návštěvníků 
půjčit 18.081 knih a  časopisů. Na internet 
přišlo 985 uživatelů.
Chtěla bych také poděkovat všem dárcům, 
kteří darovali knihovně zdarma knihy, 
brožury i  časopisy. Velmi nám pomohli 
rozšířit knihovní fond a  umožnit větší 
nabídku naším čtenářům.

Marie Mališová, ředitelka knihovny

Sportovní komise informuje
V příjemném prostředí areálu „Sport relax 
clubu“ v  Dobré se konal 19.7.2014 již 
12.  ročník turnaje v  nohejbalu. Je to až 
neskutečné, ale vyšlo nám vše. Počasí, dobrá 
nálada, chuť nejen sportovat, ale také se 
dobře občerstvit. A na závěr všem ještě zvedla 
náladu spousta krásných a hodnotných cen, 
nejen pro ty nejlepší, ale nikdo neodešel 

z  prázdnou. Generální partner turnajů 
HYUNDAI GLOVIS CZECH REPUBLIC 
s.r.o., který sponzoroval „Plážový nohejbal“, 
„Nohejbal u  VUHŽ“ a  „Plážový fotbálek“ 
obdaroval všechny účastníky dárkem a obec 
Dobrá připravila pro ty nejlepší poháry, věcné 
ceny a  další příspěvky do losování hráčů 
po skončení turnaje. Děkuji p. Jelénkovi 
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za bezplatný pronájem areálu a věcné ceny, 
které věnoval do losování.

Výsledky:
1. místo - Uryga, Bardoň, Šulej
2. místo - Žálek, Škapa J., Škapa R.
3. místo - Štec, Němec, Kelnar

Dalším turnaj, který proběhl 9. 8. 2014 
u  Zanzibaru byl 8. ročník „Plážového 
fotbálku“. Opět bylo počasí domluvené. 
Atmosféra byla tentokrát napjatá až do konce 
posledního zápasu, který rozhodl o  vítězi. 
Děkuji p. K. Křižákovi za bezplatný pronájem 
areálu a cenu do losování. Nálada byla, jako 
každý rok vynikající, hlavně po skončení 
turnaje, kdy to napětí už ze všech spadlo 
a mohli jsme se věnovat oslavám.

Výsledky:
1. místo - R. Stuchlík, D. Velčovský, 
J. Kudláček, R. Vašíček, K. Zícha

2. místo - D. Hájek, L. Hájek, Houda, Hrabec, 
P. Svoboda
3. místo - P. Jursa, T. Mičulka, V. Ševčík, 
F. Golasovský

Musím moc poděkovat sponzorům, kteří 
přispěli k atraktivitě turnajů svými věcnými 
dary do závěrečného losování hráčů.
Obec Dobrá, p. Růžičková (obuv), p. Roma-
nidisová (potraviny), p. J. Kokoř (projížďky 
v O. T.), p. I. Janulek (autoservis), p. E. Mališ 
(paliva Dobrá), Bauer Poháry, Těšínské 
jatky (obchod Dobrá), Kascar M+P s. r. o. 
p. Carbolová (autopotřeby), VUHŽ v Dobré, 
p. Nikl, Pivovar Radegast, p. L. Hájek (cyklo-
prodejna a  servis). Snad jsem na nikoho 
nezapomněl a  těším se na další společné 
zážitky, nejen na sportovní úrovni.

Za sportovní komisi René Křižák

V sobotu 2. srpna proběhl další ročník 
prestižního fotbalového zápasu SVOBODNÍ 
proti ŽENATÝM. Dopoledne se na Mechuli 
sešli příznivci zdravého hraní v  přírodě 
a připravili pro děti malý lesní závod a pár 
veselých soutěží. Protože začalo být teplo 
tak se dětem obzvláště 
líbila vodní střelba, 
a  nakonec byl stejný 
zájem o to střílet, jako 
o to být terčem.  Poté 
si přebraly drobné 
odměny, posilněny 
výbornou zelňačkou 
šly domů a  hřiště se 
začalo připravovat na 

samotný vrchol odpoledne – zápas. Oba týmy 
byly nažhaveny na velký souboj, mnozí  se 
do boje vrhli opravdu po hlavě a nechali na 
hřišti vše. A výsledek?  Pro letošní rok jsou 
lepidla ženatí. Svobodní jim to nandali 8:2.  
Je moc fajn, že tato tradice v dědině trvá, těší 

se přízni fanoušků 
i  sportovců je pořád 
dosti a  i po zápase 
u piva si mají co říci. 
Děkujeme všem, kdo 
se na realizaci podí-
lejí – obci Dobrá za 
příspěvek, všem kdo 
poskytli odměny pro 
děti, panu Němcovi 

Svobodní – ženatí
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z Nošovic za piliny na údržbu hřiště, mladým, 
že se s úspěchem zhostili přípravy celé akce 
i  hřiště a  všem těm, bez jejichž nadšení by 
tato tradice už dávno vzala za své.

Měla bych na ně velkou prosbu. Protože 
příští ročník je polo jubilejní, chtěli bychom 
dát dohromady takovou malou kroniku či 
nástěnku toho co již proběhlo. Prosím tedy 
všechny, kdo mají nějaké fotografie ze zápasů 

z  minulých let, či můžete přispět čímkoliv 
k  zmapování historie, zda by nám poslali 
naskenované materiály e-mailem na adresu 
evakotaskova@seznam.cz, popřípadě zapůj-
čili p. Kotáskovi, Dobrá 494, ke zkopírování.

Díky všem a těšíme se na příští rok.  

Barbora Brhelová

Poděkování za Cvičení s Rosanou
Od měsíce ledna probíhaly dvakrát za 

měsíc setkání převážně starších občanů 
obce Dobrá v sále Základní školy, za  účelem 
protáhnout své tělo a naučit se s ním pracovat 
tak, abychom mu tolik neubližovali a naučili 
se předcházet drobným natažením svalů 
a  přetížení kloubů. Cvičení vzniklo za 
podpory obecního úřadu a  vedla jej paní 
Rosana.

Ta nás seznamovala s funkcemi jednotli-
vých částí našeho pohybového ústrojí a jak je 
správně používat a myslet při všech činnos-
tech na správný postoj a  tím také zapojení 
mozku. 

Při cvičení s  míčky se cvičil postřeh 
a souhra jednotlivých končetin.

Od měsíce května kdy klimatické 
podmínky dovolily se cvičení uskutečňovala 
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Folklorní festival v Ochodnici

na školním hřišti. Zde jsme mohli pro vylepšení 
rovnováhy používat kladiny, které tam pro 
tyto účely byly zbudovány. Pro zvýšení fyzické 
kondice mohli zdatnější cvičenci použít nain-
stalované hrazdy. Počty účastníků nebyly stálé, 
ale i přesto bylo vždy veselo.

A proto chci poděkovat za všechny, kteří se 
cvičení zúčastňovali, nejen obecnímu úřadu, 
ale hlavně paní Rosaně, že si dala tu práci 
s méně pohyblivými seniory a trpělivě nás nabá-
dala, jak máme opatrně zacházet se svým tělem.

Čeněk Juřica

Jak již bývá zvykem, začátkem měsíce 
července se koná v  družební obci Ochod-
nica folklorní festival, kterého se zúčastňují 
i zástupci naší obce Dobrá. Letos to byl již 
42. ročník a konal se 5. a 6. července. V sobotu 
5. se účastnili zástupci obce hlavně v soutěži 
ve vaření halušek. Po této soutěži následovaly 
vystoupení hlavně dětských souborů a večer 

byl zakončen diskotékou. V neděli se soubory 
vydaly do kostela sv. Martina na slavnostní 
mši. Po mši prošel krojovaný průvod obcí do 
amfiteátru, kde ve 14:00 hodin začal hlavní 
program pod názvem VERUŽE MI ZAHRAJ.

Účastníci z Dobré se sešli před obecním 
úřadem a  vyčkávali na příjezd autobusu, 
který nás dopravil do obce Ochodnica. Zde 
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jsme vystoupili před kulturním domem, kde 
jsme dostali oběd a  přemístili se do centra 
dění festivalu.

Zde každý účastník obdržel kupóny na 
občerstvení a nápoje. Na pódiu se vystřídalo 
celkem 8 souborů s různých měst Slovenska. 

Po ukončení hlavní části festivalu nás pozval 
předseda klubu seniorů na prohlídku jejich 
nové klubovny, kterou si s pomocí obce vybu-
dovali při rekonstrukci hasičské zbrojnice. 
Klubovna se nám líbila, byli jsme pohoštěni,

popovídali si o tom, jak si zajišťují finance 
na činnost apod. Poté jsme se vrátili do 
amfiteátru, kde pokračoval zábavný program 
a doplnili jsme zásoby na cestu zpět. Krátce 
po 20. hodině zavelel náš pan starosta 
Ing. Jiří Carbol k cestě domů a my nasedli do 
autobusu a vydali se směr Dobrá, kde jsme 
v pořádku dorazili. Návštěva družební obce 
Ochodnica se nám líbil a budeme se těšit na 
příští rok.

Čenek Juřica, Klub seniorů

Upřesnění plánu práce Klubu seniorů
na měsíc září

středa 17. 9. - zájezd na zámek Kunín a na Weselský mlýn. Odjezd v 8:00 hod. od kostela
                          - Cena 100 Kč na osobu. Peníze se začnou vybírat v klubovně od 27. srpna.
středa 24. 9. - tradiční opékání klobás v Kačabaru se začátkem v 15:00 hod.
Středy 3. a 10. září bude klubovna otevřena od 15:00 hodin.

 Zahrádkáři informují
Základní organizace zahrádkářského svazu Dobrá, pořádá výstavu ovoce a zeleniny 

ve společenském sále základní školy dne 
20. 9.- 22. 9. 2014

Této výstavy se zúčastní z Mikroregionu povodí Morávky ZO ČZS Dobratice, 
Raškovice, Dobratice a Lučina, ZO SZZ Ochodnica, ZO Včelařů Dobrá.

Nad touto výstavu přebral patronát starosta obce Dobrá, Ing. Jiří Carbol.

Výpěstky od široké veřejnosti se přijímají 19. 9. 2014 do 17 hod.
Slavnostní otevření je 20. 9. 2014 v 9 hod.

Na vaši účast se těší pořadatelé zahrádkáři.
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Letošní srnčí říje byla, dalo by se říci, delší 
než v minulosti. Počasí tomu přálo, že začala 
již v  druhém červencovém týdnu a  mohli 
jsme ji pozorovat až do poloviny srpna, když 
v  říji zůstávaly ještě mladší srny a  srnci, 
kteří měli dostatek sil. Pozorovat srnčí říji je 
zajímavé. Srnčí zvěř nevychází tak, jak jsme 
běžně zvyklí přes rok v určitých pastevních 
cyklech, ale je aktivnější po celý den. Srna se 
nepase dlouhou dobu na louce, aby nabrala 
síly, ale pokud je říjná, tak jí prohání srnec, 
aby ji nakonec uhnal. Sedíte na 
posedu či pozorujete zvěř 
při pochůzkách v  lese 
a  najednou se kolem 
vás vyřítí srna a  za ní 
běží srnec. Vůbec jim 
nevadí, že stojíte třeba 
jen pět metrů od nich, 
nevšímají si vás. 

T a k t o  j s e m 
třeba pozoroval zvěř 
u   P a z d e r n s ké h o  l e s a 
a najednou přes cestu přebíhala 
srna a za ní srnec, stačila chvíle a oba dva 
by skončili pod koly aut. Bohužel i  toto se 
stává. Zvěř je aktivní zrovna v době kdy jedou 
pracovníci do průmyslové zóny v Nošovicích 
a zpět z ranní a odpolední směny. Bohužel 
jsme museli odklízet i  uhynulé kusy, které 
neměly to štěstí a byly sraženy autem. Proto 
tomuto nepomohou ani pachové ohradníky, 
které máme v  honitbě umístěny. Navíc se 
přidaly ještě i další auta, kvůli objížďce, která 
vede přes Dobrou a zvěř již nemá skoro šanci 
přejít v  klidu cestu z  pole do lesa a  zpátky 
na „paši“. 

V polovině srpna vyvrcholily žně a většina 
polí již byla posečena. Naplnili jsme tedy 

zásypy, doplnili zásoby soli a  snažíme se 
zvířatům co možná nejvíce zjednodušit 
přechod na zimu, která bude následovat. 
Zvěř má nyní a  ještě částečně na podzim 
poslední šanci nabrat na zimu síly a zásoby 
a v zimě se bude již pouze přikrmovat, aby 
v době strádání – jak se zima nazývá – jsme 
jim pomohli zimu přežít s  co nejmenšími 
ztrátami. 

V poslední době se zvedly stavy drobné 
zvěře – zajíců a bažantů – což se jistě odráží 

i  to, jak se o  zvěř myslivci 
starají, jak přikrmováním, 

tak případně v ypou-
štěním z  umělých či 
polodivokých chovů, 
což v  dnešní době 
činí i  okolní sdružení 
a  tak naše zvěř zavítá 
třeba k  nim a  jejich 
zase k  nám. Sr pen 

a počátek září je zlomový 
pro zaječí zvěř, byť se jejich 

stavy zvedly, dochází v této době 
k jejich úhynu, i když mají dostatek potravy 
ve formě travou obrostlých polí či druhé 
trávy na loukách. Je to celkem zajímavý 
a zatím nevysvětlený jev. Často se to může 
přikládat i  tomu, že v  sobě mají mnoho 
umělých látek z hnojiv a postřiků a organi-
smus už si s tím neví rady či je nedostatek 
vody – která nám ubývá i v lesích a hladina 
spodní vody klesá. Někde se prohloubí 
tůňka, tak aby v ní zůstalo alespoň trochu 
vody, když hladina spodní vody klesá, někde 
se zvedne hrázka. Uvidíme jak a  zdali to 
zajícům a jiné zvěři pomůže. 

S přicházejícím podzimem přijde čas na 
jelení říji. V Dobré však jelení zvěř nežije, 

Co dělají myslivci v srpnu



- 20 -

Co se děje u Morávky

trvale a  pouze zde přechází výjimečně po 
svých dávných migračních trasách. Proto se 
nám zde nepoštěstí zaslechnout troubícího 
jelena. Budete-li však někde na horách, 
zastavte se a zaposlouchejte se do troubení 
krále lesa, který toto označení dostal právem. 
Jeho hřmotný ryk se nese lesem.

V neposlední řadě bych si Vás dovolil 
pozvat ke stánku Doberských myslivců na 
Velké Doberské. Přijďte se k nám občerstvit 
a prohodit třeba pár slov o tom co jste v lese 
viděli. 

Mgr. Vítězslav Pantlík

Stejně jako v minulém čísle Doberských 
listů přináším i  nyní výběr toho nejzajíma-
vějšího, co jsem publikoval na svém hyperlo-
kálním zpravodajském serveru Co se děje 
u Morávky. Poku máte zájem i o další články, 

fotografie, a podobně, navštivte tento blog na 
adrese: www.umoravky.blogspot.cz.

Petr Salamon

KOMENTÁŘ: Proč nesouhlasím s Penny Marketem 
V Dobré se povídá, že se v místní části Stará 

dědina chystá stavba nového obchodu, patřícího 
do řetězce Penny Market. Nejenom povídá, už 
jsou k tomu i dokumenty na internetu. Tento krok 
nevítám, a chci uvést, proč.

Ještě předtím chci uvést, že se mi současné 
vedení obce velmi zamlouvá. Je složené ze široké 
koalice, je aktivní v mnoha směrech, v oblasti 
kulturní, ekologické, sociální, sportovní, v oblasti 
spolupráce se spolky, podařilo se mu pozvednout 
informační reprezentaci obce a také se mu daří 
získávat dotace. Ale to, že o této stavbě dosta-
tečně neinformují a nečiní dostatečné kroky proti 
ní (nebo o nich alespoň nemluví), to považuji za 
jedno z výrazných mínus, kterých je ale celkově 
málo.

A nyní, proč se mi Penny Market nelíbí. 
Hlavní důvod je ten, že jsem fanoušek místních 
obchodů, tedy živnostníků, obchodníků a podni-
katelů. Jsou to lidé bydlící v  obci, takže část 
peněz, které díky svému podnikání získají, utratí 

v obci – tyto peníze tedy nesměřují pryč. Oproti 
tomu Penny Market je mezinárodní řetězec se 
sídlem v Německu – a veškeré jeho zisky (jen 
snad s výjimkou platů zaměstnaných prodavačů, 
pokladních a podobně) poputují pryč. Čím více 
peněz v obci zůstane, tím lépe bude místní podni-
kání fungovat, tím lepší rozvoj může obec čekat.

Penny Market má tu výhodu, že jde o řetězec. 
Může se proto stát, že když nebude mít v Dobré 
příliš zákazníků, stlačí ceny uměle dolů a tím 
z  dosavadních obchodů odebere zákazníky. 
V pomyslné černé variantě je možné, že se některé 
obchody kvůli tomu zavřou. Místní podnikatelé 
si totiž nemohou dovolit uměle snižovat ceny, 
nemají totiž stovky obchodů jinde, mají jen ten 
jeden – ten svůj u nás.

Všimněme si i jiné věci. Jsou to místní obchod-
níci, kteří také pomáhají rozproudit kulturní 
život v obci. Sponzorují kulturní akce, darují 
věcné předměty do tombol a  k jiným účelům 
a podobně. Jak často se stává, že by mezinárodní 
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řetězce podporovaly kulturu v místě, kde působí? 
Snad možná Hyundai je světlou výjimkou, ale to 
bylo možná také dáno setrvalým tlakem nezisko-
vých organizací. Pokud řetězce něco dobročinně 
podporují, tak jen v takové podobě, aby to byly 
co nejvíce populární akce, aby tím posílily své 
PR. I proto by nemělo dojít k tomu, že se jediná 
večerka, jediný obchod u nás zavře kvůli tomu, že 
zde bude nový supermarket.

Pak je tady otázka, jak využít bývalou 
výrobní plochu, která celkem hyzdí střed obce. 
Ale nápadů je opravdu hodně, i občané přinesli 
své nápady spontánně na Facebooku. Sportovní 
využití (například skate park, o kterém se v minu-

losti hovořilo), domov pro seniory, zeleň, možná 
jakési středisko místního obchodu – sídlo a místo 
setkávání různých živnostníků, nebo třeba také 
farmářské trhy, jak občané navrhovali v anketě 
ke strategii obce a podobně. Možností je opravdu 
hodně. Podle některých zpráv je možným rizikem, 
že se na místě postaví ubytovna. Ale myslím, 
že máme natolik šikovné vedení obce, aby této 
možnosti zabránilo.

Celý komentář najdete na stránce 
umoravky.blogspot.cz

                                                                       
Petr Salamon

Běžecké úspěchy Petry Pastorové 2014
Petra Pastorová má v naší obci mnoho 

příznivců. Letos mi totiž přišly SMS zprávy 
a e-maily, zda vím, že vyhrála na tom a tom 
závodě a  zda o  jejích úspěších napíšu. 
Velmi mne zájem čtenářů Doberských 
listů potěšil, a  tak jsem Petru opět oslo-
vila a předala jí vaše pozdravy. Po nároč-
ných závodech koncem června pobývala 
v zahraničí, a proto novinky o její letošní 
úspěšné sezóně vycházejí až nyní. 

Příznivci Petry Pastorové zazname-
nali, že po skvělých loňských výkonech 
v  první polovině roku, se v  druhé části 
běžecké sezóny neúčastnila velkých závodů 
a  v  rozhovoru pro časopis BĚHEJ (únor 
2014) zmínila i úvahu o konci běhu na vrcho-
lové úrovni. Po několikaměsíční pauze je ale 
vše jinak a Petra Pastorová se opět vrátila na 
běžecké tratě a velmi úspěšně! 

O své tréninkové pauze se vyjádřila 
v rozhovoru pro časopis RUN (květen 2014), 
kde zdůraznila nutnost regenerace a správné 
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výživy během přípravy i po náročných závo-
dech. Nemůže se věnovat pouze tréninku 
a následné regeneraci, protože má povinnosti 
ke svým třem synům, kteří také intenzivně 
sportují (lední hokej). Běh ji však velmi baví 
a je to vidět i ve výsledcích závodů.

Na loňském pražském maratonu těsně 
nesplnila limit na mistrovství světa (MS) 
v Moskvě. Se svým výkonem (2:36:44) však 
byla spokojená, opět potvrdila titul mistryně 
ČR. V červnu se pak výběhem na Lysou horu 
nominovala na MS běhu do vrchu, na němž 
reprezentovala ČR v srpnu v Bulharsku.

Výsledky z  letošního roku potvrzují, že 
patří mezi českou běžeckou špičku. Vítěz-
stvím půlmaratonu v  Pardubicích se stala 
mistryní ČR na této trati. V dalších půlma-
ratonech série RUNCZECH pak své časy 
ještě vylepšila: 

24. května Karlovy Vary - 2. místo, čas 
1:21, 7. června České Budějovice - 1. místo, 
čas 1:19, 27. června Olomouc - 1. místo, čas 
1:17.

Nyní se opět připravuje na nominační 
závod v běhu do vrchu (MS se koná 13. září 

v Casette di Mossa v Itálii), který se letos běží 
9. srpna na Šerák. Při tréninku tak vyhrála 
výběh na Lysou horu i výběh na Kozubovou 
(26. a 27. července.).

Petra tedy běhá na různých distancích. 
Začala na stokilometrovém závodě, jímž se 
hned napoprvé nominovala na MS na 100 km 
v Holandsku. Ráda se účastní běhu do vrchu, 
na nichž také reprezentuje ČR, ale na otázku, 
co se jí líbí nejvíc, odpovídá: "Obecně mě 
táhnou velké maratony. Chtěla bych nějaký 
takový zažít, láká mě třeba New York, Boston 
nebo i  atmosféra na šampionátech (ME, 
MS). Tam to musí být super. Zároveň se mi 
líbí i kopce - ty jsou takové neměřitelné."

Přejme tedy Petře hodně štěstí i  pevné 
zdraví!

Drahomíra Gongolová
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Poděkování

Ohlédnutí za Dnem seniorů  
z obcí povodí Morávky

Narozena 6. ledna 1977
Oddíl Maraton klub Seitl Ostrava
Vdaná, 3 synové (11 let, 13 let, 15 let)

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY
1. místo MČR v maratonu (2012, 2013)
1. místo MČR v půlmaratonu (2012, 2014)
18. místo MS v běhu do vrchu (2012, Itálie, 
Vallcamonica)
19. místo MS na 100km (2011, Holandsko, 
Winschoten)

OSOBNÍ REKORDY:
3 000 m: 10:52 (Frýdek-Místek, 2011)
3 000 m překážek: 11:17 (MČR Výškov, 
2012, 4. místo)
5 000 m: 17:19 (MČR Vyškov, 2012, 4. místo)
10 000 m: 35:34 (Běchovice, 2012)
Půlmaraton: 1:14:10 (MČR Pardubice 2013, 
2. místo)
Maraton: 2:36:44 (MČR Praha, 2013, 1. místo)
100 km: 8:27:10 (Holandsko, Winschoten, 2011 
- druhý nejlepší čas žen v českých tabulkách)

KDO JE PETRA PASTOROVÁ

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se zúčastnili posledního rozlou-
čení s  mým tátou panem Bohumírem 
Maráčkem. Poděkovat bych chtěla i  těm, 
kteří tátu pravidelně navštěvovali a snažili 
se ho trochu rozptýlit. A to hlavně paní Cina-
řové, paní Růžičkové, panu Matýskovi, panu 
Kvoždoňovi a manželům Valoškovým. Velký 
dík patří i panu starostovi za přednes krás-
ného a  dojemného proslovu a  všem, kteří 
nám byli nápomocni při zajišťování pohřbu 

– hlavně mysliveckému spolku, kostelnímu 
sboru vedeného panem Tesarčíkem, paní 
Cinařové, panu faráři a paní Gongolové za 
příspěvek v obecních novinách.

Jsem moc ráda, že jsme se nastěhovali 
do obce, kde ještě žijí takoví lidé.

S úctou
dcera Irena Mačugová

Již poněkolikáté vyrazili senioři z naší 
obce na setkání s přáteli a známými, které 
pro nás uspořádalo Sdružení obcí povodí 
Morávky. Obec Dobrá je od počátku exis-
tence členem tohoto dobrovolného svazku 
obcí a podpora kulturního vyžití všech 
generací je pouze jednou z mnoha rovin, na 
kterých se členové sdružení setkávají.

V sobotu 16. srpna se konal již tradiční 
Den seniorů s kulturním programem 

v kulturním areálu Kamenité ve Vyšních 
Lhotách. Počasí nám sice moc nepřálo, ale 
nálada byla výborná, a koneckonců všichni 
jsme se schovali v hezkém zastřešeném 
amfiteátru. Osobně jsem byl velice příjemně 
potěšen zjištěním, že z Dobré přijel skoro plně 
obsazený autobus výletníků. Je to důkaz toho, 
že u nás je spousta seniorů, kteří nechtějí 
zůstávat zavření doma, ale naopak mají zájem 
o své sousedy a vůbec o lidi kolem sebe.
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Soukromá hudební výuka

KDO MÁ ZÁJEM NAUČIT SE HRÁT  
NA TYTO HUDEBNÍ NÁSTROJE:

klavír • akordeon • pozoun • zobcové flétny – sopránová,  
altová, tenorová, basová • příčná flétna • kytara

Přihlaste se dne 3. září 2014
      v přízemí školní družiny ZŠ v Dobré

v 13.15 – 16.00 hodin

Schůzku si můžete individuálně domluvit na mobilním čísle 604 821 849
Těší se na vás – Miriam Dýrrová dipl. um.

NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

V programu se od 15 do 18 hodiny 
postupně vystřídaly různé hudební žánry. 
Nejprve nás bavila dechová hudba AKOR-
ĎANK A, poté vystoupili profesionální 
muzikanti ABBA REVIVAL, kteří svou show 
předvedli již v 7 zemích světa.

Závěr kulturního programu patřil 
vystoupení cimbálové muziky JAGÁR, která 
také určitě nikoho nezklamala a zahrála 
velmi krásné skladby ze svého repertoáru.

Díky připravenému občerstvení, které bylo 
připraveno pro všechny návštěvníky, nemusel 
nikdo z přítomných trpět hladem a žízní.

Za všechny účastníky, kteří přijeli z obcí 
Dobrá, Dobratice, Krásná, Morávka, Nižní 
Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojko-
vice, a Vyšní Lhoty, bych rád poděkoval 
hlavní hostitelce a to paní starostce Daně 
Novákové z Vyšních Lhot, za příjemné 
prostředí a perfektní organizaci celé akce. 
Díky moc.

Ing. Jiří Carbol
starosta

Použité fotografie jsou z roku 2013
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Pekárna Lučina
Přijmeme ženu do pekárny na Lučině.  

Jedná se o noční směny na plný úvazek.
Informace na tlf. č.: 558 689 041

ELEKTRO - JANÍČKOVÁ  
- elektromontážní práce  

- vyhotovení projektové dokumentace (technické, industriální) 
- elektrorevize (výchozí, pravidelné) 

- odstranění porevizních závad 
- elektrorevize ručního nářadí a spotřebičů dle ČSN 331600 

- zajištění elktromateriálu 
- vedení elektroprojektů 

- servis, opravy a údržba NEJPOZDĚJI DO 48 hod. od nahlášení závady.

tel.: +420 608 890 510  
email: janickova.marcela@seznam.cz  |  www.elektro-janickova.cz 

RESTAURACE  KAČABAR
Vás zve 

V PÁTEK 26. ZÁŘÍ 2014  
OD 18.00 HODIN NA VINOBRANÍ

Burčák, sudové víno (oblast Čejkovice)

K tanci i poslechu hraje 
Zdeněk Šponar – Špony music.
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oznamujeme pěstitelům  ovoce 

               Výrobu kvalitních destilátů z vlastního kvasu nebo z dodaného ovoce, 
možnost zestaření ultrazvukem, změření cukernatosti kvasů, poradenství 
s přípravou kvasu.

Informace a předběžné rezervace termínů :                                                 
tel. 777 570 405,  777 130 357,  558 641 228 (záznamník),                                 
mail : palenicedobra@seznam.cz 
 

NABÍZÍME

Využijte nejvýhodnější způsob, jak zhodnotit vaše přebytky 
ovoce. Na destilát lze použít i plody nevhodné pro přímou 
konzumaci, tj. malé, částečně poškozené nemocemi, chuťově 
nevýrazné. Musí však být vyzrálé a čisté, bez plísní a hniloby, 
listí a větviček. Získáte kvalitní produkt na přírodní bázi 
s neomezenou záruční dobou.

739 51   Dobrá č. 431 

„Z Pálenice Dobrá,  
máš-li dobrý kvas, 
pálenka  je dobrá,  

  příště přijdeš zas.“ 

Pálenka z vlastního  kvasu   
- cena 128,-Kč/ 1 litr 50 %, tj.  ( 256,- Kč/1 litr 100% ) 

Kapacita kotle 300 litrů,  minimální množství kvasu 200 litrů. 
Menší množství po dohodě. 
Pálenka  z dodaného ovoce  

- cena 140,- Kč/ 1 litr 50 %, tj.  ( 280,- Kč/1 litr 100% ). 
Spotřeba  cca 10-14 kg  ovoce dle druhu na 1 litr 50% pálenky.

Příjem objednávek (příjem ovoce) v objektu pálenice od 
pondělí do pátku od 8 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin 
(během provozu pálenice nepřetržitě). 
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NOVÉ ŽELEZÁŘSTVÍ
Otevírací doba: Po-Pa 7.30-11.30, 12:00-17.00, So 8.00-12.00

Lučina 6 (vedle Obecního úřadu)

Nabízíme:
-spojovací materiál
-rybářské potřeby                                                                     
-zednické nářadí                                                                  
-bazénová chemie, stavební chemie
-barvy, laky, ředidla
-voda, elektro
-autokosmetika

Akce „prázdniny“ – Dřevěné uhlí 2.5kg 55Kč
                                    Hrotový rotační zavlažovač 3 ramenný 51Kč

               Zahradnické nůžky celokovové  91Kč
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ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE 
Martin Kaňok Dobrá  

 mob 602 43 55 88            www.makado.cz
 
 

            

 MALÁ     MECHANIZACE 
 

 VÝKOPY 
 

  PŘESUNY A NAKLÁDÁNÍ HMOT 
 

 VRTÁNÍ  DĚR A ZEMNÍ VRUTY 
 

 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 
 

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

 

 DRENÁŽE ZÁKLADOVÉ SPÁRY 
 

 ZAHRADNÍ JEZÍRKA A VODOTEČE 
 

 ZÁMKOVÉ DLAŽBY ,  ZPEVNĚNÉ PLOCHY,  
PLOTY, PERGOLY A PŘÍSTŘEŠKY 

 

 SÁDROKARTON A MALÍŘSKÉ PRÁCE

Platí do 31.8.2014, více na www.pramos.cz

Při rozhodnutí do 7 dnů
další SKONTOBONUS + 7%

SLEVOMÁNIE až 50%

OKNA-DVEŘE-VRATA

na OKNA navíc SÍTĚ ZDARMA

 800 100 111

PRAMOS, pobočka Ostrava:
Výstavní 11/123, 703 00 Ostrava-Vítkovice

telefon: 596 782 067

e-mail: ostrava@pramos.cz

Platí do 31.8.2014, více

Při
dal

 800 100 111

PRA
Výsta

telef

e-ma

210x148mm_PRAMOS_OV_08_2014_v2.ai   2   22.7.2014   14:39:13
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   Zveme Vás na 

       „KOŠT“ 
    přívlastkových vín ročníku 2013 

        z rodinného vinařství Konečný, obec Čejkovice, 
 podoblast Velkopavlovická,  

oblast Morava 
         Svá vína Vám představí Stáňa Konečný 

 
                              Kdy:  pátek 29.srpna 2014 v 18.00 hodin  

Kde: Cyklobar v Dobré ve stylové stodole 

                                             Cena:  200Kč/osoba 

Rezervace nutná! Tel. 604 379 384 

 

„Zároveň Vás zveme na výstavu obrazů  

paní Mirky Ježkové z Dobré v salónku Cyklobaru.“ 

Monika Valová
Dobratice 386, 739 51

774 460 988
www.kvetniky-valova.cz
info@kvetniky-valova.cz• podhrabové desky

• kompostéry
• schody
• květníky
• lavičky
• ploty, aj.

• štěrk, písek, cement

• volně ložená mulčovací kůra

• prodej PB lahví

• ztracené bednění, zámková dlažba –
zpracujeme cenově výhodnou nabídku 
na dodávku výrobků největších 
tuzemských dodavatelů

• AKCE – 15.7. – 31.8.2014 sleva 30% 
na veškeré květníky
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Čajkovského 1511  •  738 01  Frýdek-Místek
Tel.: 558 637 285, 558 437 147

E-mail: velkoformat@tiskarnaklein.cz

SRPEN

FORMÁT A3, A2, A1

www.tiskarnaklein.cz
Více na

AKCE
Z DOVOLENÉFOTKY

FORMÁTU VE VELKÉM

ZVÝHODNĚNÉ CENY

na tisk fotografií

na malířské plátno

včetně natažení na

dřevěný rám.



- 32 -

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ – TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 Ing. Jiří Carbol, starosta
558 412 301 Mgr. Milan Stypka, místostarosta

558 412 308 Martina Gorošová, vedoucí správního odboru
558 412 311 Marcela Krestová, referent správního odboru, sekretariát,
  podatelna, ověřování, CZECH Point
558 412 307 Radka Mohylová, referent správního odboru, matrika, 
  ohlašovna, ověřování, objednávky služeb, CZECH Point

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

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

558 412 309 Bohuslav Sikora, samostatný referent – správce

---------------

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková

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 8. 9. 2014 do 12.00 hodin.



oprava chodníků v obci




