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Slovo starosty
Vážení občané,

na pondělí 14. prosince 2015 bylo svo-
láno další, v pořadí již 7. jednání zastupi-
telstva obce. Na programu bylo schválení 
obecně závazných vyhlášek o místních 
poplatcích nebo smlouvy o poskytnutí fi -
nančního příspěvku za účelem zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou autobu-
sovou dopravou. Dále byly projednávány 
rozpočtové změny, rozpočtové provizori-
um pro hospodaření obce v příštím roce 
2016 a další obecní záležitosti. Rada obce 
doporučila zastupitelům zachovat stávající 
výši platby poplatku za odpady, která činí 
440 Kč na osobu a rok, včetně osvobození 
od platby poplatku pro děti do 10 let a ob-
čany nad 80 let. Děti od 11 do 15 let mají 
nárok na 50% slevu. Zachování stávající 
výše poplatku je možné jen díky vysokému 
stupni třídění odpadů v našich domác-
nostech. Obec Dobrá skončila v třídění 
komunálních odpadů v celém kraji ve své 
kategorii na krásném 7. místě, což je posun 
o tři příčky nahoru. Za aktivní zapojení do 
třídění odpadů Vám chci všem velmi podě-
kovat. 

Zastupitelstvo již na svém minulém 
jednání dne 16. 11. 2015 schválilo přije-
tí úvěru na rekonstrukci budovy hasičské 
zbrojnice. Jak jsme Vás informovali minu-
le, jde o technicky velmi náročnou rekon-
strukci staré budovy a přístavbu nové gará-
že. Žádost o dotaci jsme podávali začátkem 
roku 2015. Naše obec obdržela příslib do-
tace z regionálního operačního programu 
(ROP Moravskoslezsko) až v půlce září 
a ihned jsme zahájili stavební práce. Gene-

rálním dodavatelem stavby je společnost 
BESTON s.r.o., která pracuje velmi in-
tenzivně na tom, abychom do konce roku 
provedli co možná největší část stavby, na 
kterou máme získat dotaci. V příštím roce 
pak proběhnou dokončovací práce a úpra-
vy interiérů. 

V letošním roce jsme realizovali hned 
několik investičních akcí, které jsou velmi 
složité z hlediska splnění všech podmínek 
investičních programů. Protože se jednalo 
o poslední rok čerpání evropských peněz 
z období 2007-2013, probíhalo vše dost 
chaoticky a museli jsme se tomu přizpůso-
bit. Jednalo se zejména o Zateplení budov 
Mateřské školy, výstavbu Sběrného dvora, 
pořízení vozu Multicar a 4 kontejnerů na 
svoz bioodpadů a také rekonstrukci chod-
níků před budovou Obecního úřadu. Mimo 
tyto investice jsme samozřejmě provádě-
li i další zhodnocení a údržby obecního 
majetku. Mezi ty větší patří prodloužení 
vodovodního řádu na Hliníku a pořízení 
nového dodávkového vozu pro naše hasi-
če. Všechny tyto investiční akce přinášejí 
zvýšené nároky na zaměstnance obecního 
úřadu a rád bych jim touto cestou všem 
poděkoval. 

V sobotu 28. listopadu uspořádala 
sportovní komise 1. ročník mini fl orba-
lového turnaje. Celá akce proběhla v tě-
locvičnách základní školy a věřme, že se 
dočká v příštím roce pokračování. Další so-
bota patřila již 17. ročníku Mikulášského 
volejbalového turnaje, který byl tentokrát 
mezinárodní. Ve vzájemných soubojích se 
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Vážení spoluobčané,

dovolte mi s blížícím se koncem roku popřát 
Vám i Vašim nejbližším klid a pohodu času 
předvánočního, krásné prožití svátků vá-
nočních, nechť zažijete spoustu hlubokých 
prožitků, pomyslíte na ty, kteří již nejsou 
mezi námi, a setrváte v  tiché vzpomínce. 
Myslete však též pozitivně, radujte se z dár-
ků pod stromečkem a prožijte též pocity 
štěstí při pohledu na ty obdarované. Dávejte 

pozor při oslavě konce roku a do toho no-
vého – roku 2016 – vykročte tou správnou 
nohou, tím správným směrem, s  těmi nej-
milejšími lidmi. Přeji Vám hodně osobních 
úspěchů a zejména pevné zdraví.

Milan Stypka

střetla smíšená družstva nejen od nás, ale 
i ze Slovenska a Polska. Moc děkuji za or-
ganizaci všem pořadatelům a na fotografi e 
ze všech akcí se můžete podívat také na 
obecní internetové stránce: www.facebook.
com/Obec-Dobrá-ofi ciální-stránky.

V minulých dnech jste obdrželi do 
svých domovů nový obecní kalendář pro 
rok 2016. Doufáme, že se Vám bude líbit 
a udělá Vám radost. Pokud jsme do některé 
domácnosti kalendář nějakým nedopatře-
ním nedopravili, pak se omlouváme a sa-
mozřejmě máte možnost si jej vyzvednout 
přímo na podatelně obecního úřadu.

Dále bych chtěl poděkovat pracovní-
kům Technických služeb ve Frýdku-Míst-
ku, a.s., za krásné vánoční osvětlení centra 
naší obce. Tato světelná výzdoba je také 
doplněna vánočním stromem u kostela 
sv. Jiří, který nám zajistil pan Karel Klimek, 

kterému tímto děkujeme. Strom se poprvé 
rozsvítil před první adventní nedělí, jak je 
u nás již několik let zvykem. 

Vánoční atmosféru si můžete prodlou-
žit v neděli 27. prosince v 15 hodin odpole-
dne, na koncertu našeho chrámového sbo-
ru, na který jste všichni srdečně zváni do 
kostela Sv. Jiří v Dobré. Pozvánku najdete 
také v těchto Doberských listech.

Na závěr mi dovolte, vážení občané, 
abych Vám všem popřál jménem Zastu-
pitelstva obce, Rady obce a zaměstnanců 
Obecního úřadu v Dobré, příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví a rodinné 
pohody v celém novém roce 2016.

Ing. Jiří Carbol
starosta obce



12/2015

- 3 -

MHD ZDARMA
Jízdní řád a důležité upozornění
Blíží se zahájení provozu prodlouže-

ných autobusových linek městské hromad-
né dopravy města Frýdku-Místku do Dob-
ré a Nošovic. Termín 13. 12. 2015 je tím 
dnem spuštění dlouho očekávané přepravy 
ZDARMA.

Díky upozornění některých našich ob-
čanů (díky, paní Vlasto…) uvádím informa-
tivní vysvětlení ze strany mluvčí Magistrátu 
města Frýdku-Místku paní Bc. Jany Matějí-
kové stran vyřizování čipových karet.

Karta se žlutým podkladem 

- je personalizovaná
- je vydávána s aplikací EP (elektronická 

peněženka) + časová jízdenka s omeze-
nou platností 1 rok

- časová jízdenka je určena pro cestující, 
kteří dle tarifu mají nárok na bezplatnou 
přepravu, časová jízdenka je nepřenosná 
a platná s příslušným průkazem.

Pro vyřízení této čipové karty se žlu-
tým podkladem zajišťujícím lidem nad 70 
let možnost bezplatné přepravy na linkách 
MHD Frýdek-Místek. Senioři nad 70 let 
o tuto kartu žádají přímo na ČSAD Frýdek-
Místek, kde doloží OP a fotku a zaplatí po-

platek za vyřízení karty 180 korun viz čl. I 
bod 20 na http://www.3csad.cz/pagedata_
cz/tpp/tpp_frydek-mistek.pdf

Karta se zeleným podkladem

- je personalizovaná
- je opatřená fotografi í, jménem a příjme-

ním držitele
- je vydávána s aplikací časová jízdenka – 

pouze roční kupon, navíc lze
 aktivovat aplikaci EP
- vydání podmíněno dokladem o bezdluž-

nosti
- je nepřenosná

Tato karta je určena všem ostatním ob-
čanům (od 6 let věku), je nutno ji vyřídit na 
Magistrátu města Frýdku-Místku, ul. Rad-
niční 1148 (u světelné křižovatky ve Frýdku), 
odbor správy obecního majetku, oddělení 
místních poplatků. Vydání je podmíněno do-
kladem o bezdlužnosti (viz podmínky výše).

Věřím, že jste se v  celé problematice 
zorientovali a že si nenecháte ujít možnost 
„vyrazit“ do města a jeho okolí prostřednic-
tvím této nové a významné služby. Šťastnou 
cestu!
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Poděkování

Konec roku přímo vybízí k bilancování. 
Není tomu jinak ani v roce letošním. Obsa-
hem tohoto článku by nemělo být komisní 
nebo striktní hodnocení, jen zamyšlení, zda 
aktivita „některých“ občanů vedla ke spo-
kojenosti „těch druhých“. Vždyť o kulturní, 
sportovní i společenský život v naší obci „se 
starají“ jen malé skupiny občanů, přípravě 
a organizaci akcí věnují svůj volný čas, srší 
nápady, snaží se přijít s něčím novým, láka-
jí děti i dospělé k  aktivnímu zapojení nebo 
k návštěvě a podpoře zúčastněných.

Ano, jedná se o poděkování členům ko-
mise kulturní, sportovní, pro rodinu a ob-
čanské záležitosti. Členové ostatních komisí 
snad prominou…

Kulturní komise se od začátku své čin-
nosti snaží udržet tradiční akce, které do 
kulturního kalendáře naší obce právem pat-
ří. Neváhá však ani připravit akce zcela nové 
(Večer s výukou tanců), nebojí se přednášek 
na stále živá témata, slibuje pokračování 
divadelních produkcí. Přestože se komise 
personálně hodně proměnila a prim hraje 
aktivní mládí, není třeba se obávat, že by 
naše obec kulturně postupně chřadla. 

Sportovní komise neprošla tak velkou 
obměnou, někteří matadoři přece jen zůsta-
li a starají se o kontinuitu v činnosti komi-
se. Také členové sportovní komise poznali, 
že některé akce v obci zcela chybí – novin-
kou byl běh s  názvem „Doberská pětka“ 
a ke konci roku fl oorballový turnaj. Nezda-
řil se najít vhodný termín ani pro Sportovní 
den obce, ani pro cyklokrosový závod - obě 
sportovní události nebudou chybět ve spor-
tovním kalendáři na rok příští.

Komise pro rodinu a občanské záležitos-
ti inovuje jen zlehka. Ale nové akce se líbily, 

jen si musí najít (ostatně jako každá „novin-
ka“) své fanoušky – burza hraček a zejména 
kreativní tvoření v  čase předvánočním po-
těšily a nebylo by dobré, aby akce zapadly 
v zapomnění.

Členové všech výše uvedených komisí 
spolupracují s  vedením obce aktivní účas-
tí na přípravách i realizacích významných 
obecních akcí – oslavě Dne dětí. Velké Do-
berské. Nejvýznamnější obecní akce již tra-
dičně zaměstnává i další spolky, sdružení, 
kluby v  obci, aktivní jsou naši senioři, ha-
siči, myslivci a fotbalisté. Svou důležitou 
roli každým rokem naplňují děti z mateřské 
i základní školy, aktivně se zapojuje i osa-
zenstvo školní jídelny. V neposlední řadě je 
třeba zmínit odpovědný přístup všech za-
městnanců obecního úřadu.

Obec Dobrá skýtá po celý rok spoustu 
možností smysluplného trávení volného 
času. Někteří se věnují zahradničení, vče-
lám, ochraně přírody, skautingu, další se 
oddávají sportu, ať už v rámci základní ško-
ly, nebo navštěvují tréninky fotbalu, stolní-
ho tenisu, juda, šachu, šprtce, jiní si oblíbili 
stavbu letadel.

Všem lidičkám, kteří „se skrývají“ pod 
těmi názvy a pojmenováními (a že je jich 
opravdu hodně), bych chtěl upřímně po-
děkovat, neboť jejich odhodlání, obětavost 
a snaha udělat život v obci zajímavější, pěk-
nější a obsahově různorodý není věcí běž-
nou, automatickou. Mnohdy to chce odříká-
ní, mnohdy zase skvělou partu (bez ní by to 
nebylo ono a ani by nás to nebavilo…), jindy 
zase nápad, myšlenku, ale vždy to je o nad-
šení a osobním přístupu a o… chtění. Jen 
tak dále v roce příštím a- prosím – vydržte!   

Milan Stypka
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Svoz popelnic v roce 2016 
Poslední svoz popelnic se v tomto roce uskuteční ve dnech 28. 12. 2015 – 29. 12. 2015.

V roce 2016 bude svoz popelnic prováděn každý sudý týden v pondělí a v úterý 
tj. 11. - 12. 1. 2016, 25. - 26. 1. 2016, 8. - 9. 2. 2016 atd., 14-ti denní interval svozu bude 

i nadále zachován.

Uzavření sběrného dvoru v Dobré
Sběrný dvůr bude uzavřen v termínech 25. - 26. 12. 2015 a 01. - 02. 01. 2016

Oznámení o uzavření Obecního úřadu v Dobré
Ve čtvrtek 31. 12. 2015 bude Obecní úřad Dobrá uzavřen. 

Posledním úředním dnem v roce 2015 je středa 30. 12. 2015, kdy své záležitosti můžete 
vyřídit od 8 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin.

Termíny uzávěrky Doberských listů v roce 2016
4. ledna, 1. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září, 

3. října, 7. listopadu, 5. prosince – příspěvky možno zasílat vždy do 12 hodin.

Právní poradna v roce 2016
pro občany obce Dobrá bude probíhat vždy první středu v měsíci, od 16 hodin, v budově 

Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 21 – bývalé foto.
Poradna je pro občany obce Dobrá zdarma.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
informují, na základě usnesení představenstva akciové společnosti v souladu s platnou 

legislativou, že byly schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2016 
takto:

voda pitná (vodné) 35,39 Kč/m3 (bez DPH) 40,70 Kč/m3  (vč. 15% DPH) 
voda odvedená (stočné) 32,33 Kč/m3 (bez DPH) 37,18 Kč/m3 (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 
1. lednu 2016, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odbě-

ratelem a dodavatelem.
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Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava
Tel. +420 596 651 302

Provoz územních pracovišť Finančního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj v závěru roku

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním 
dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách bude středa 16. prosince 2015. 

V tento den je letos naposledy možno platit na daňových pokladnách na těchto adresách:

Územní pracoviště adresa územního pracoviště
ve Frýdku-Místku Na Poříčí 3208, 738 01 Frýdek-Místek

 Daňové pokladny se počínaje dnem 17. 
prosince uzavřou a budou opět otevřeny až 
v pondělí 4. ledna 2016. 

Ve dnech, kdy budou daňové pokladny uza-
vřeny, lze daň nadále uhradit bezhotovostním 
převodem z bankovního účtu nebo poštovní po-
ukázkou prostřednictvím České pošty.

Ve čtvrtek 31. prosince 2015 budou po-
datelny výše uvedených územních pracovišť a 
podatelna Finančního úřadu pro Moravsko-
slezský kraj v  provozu do 13:30 hodin. Jiné 
podatelny územních pracovišť Finančního 

úřadu pro Moravskoslezský kraj v  provozu 
nebudou. 

Všechny informace k placení daní, k pro-
vozu územních pracovišť fi nančních úřadů 
v závěru roku i k elektronickým podáním pro 
Finanční správu ČR jsou zveřejněny také na 
internetových stránkách Finanční správy ČR  
www.fi nancnisprava.cz.

V Ostravě dne 1. prosince 2015          
                          

Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí 

POZVÁNKA CHRÁMOVÉHO SBORU
NA VÁNO NÍ KONCERT DO KOSTELA SV. JI Í

Jste srde n zváni v ned li 27. prosince v 15 hodin do kostela sv. Ji í, kde bude
provedena eská mše váno ní Jana Jakuba Ryby Hej, Mist e v podání
chrámového sboru za doprovodu orchestru. Také budete mít možnost si spolu
s námi zazpívat známé koledy.

Chrámový sbor s orchestrem vystoupí i p i váno ních mších svatých. Na Št drý
den ve 22 hodin a na Boží hod váno ní v 8 hodin. Zazní Pastý ská mše Františka
Kola íka a eská mše váno ní Eduarda Marhuly.

Požehnané prožití váno ních svátk a š astný nový rok 2016 Vám všem p ejí
lenové chrámového sboru pod vedením Zde ka Tesar íka.



12/2015

- 13 -

Sportovní komise – Drakiáda
Krásnou, ale chladnou sobotu 14. 11. 

2015, jsme se již po osmé sešli u Vodárny 
na Vrchách, abychom se s  našimi dětmi 
podělili o jejich radost při pouštění draků. 
Je to radost vidět úsměvy na jejich tvářích. 
Opět se sešlo mnoho dětí a podmínky byly 
skvělé. Nádherný výhled do širokého okolí 
a vítr jako na objednávku. Pro zahřátí byl 
pro všechny připraven čaj a pro děti odmě-

na v podobě balíčku dobrot. Děkujeme paní 
Slávce Polákové za krásná jablíčka pro zú-
častněné. Těšíme se na další setkání. Veške-
ré připravované akce můžete zhlédnout na 
stránkách obce.

Za sportovní komisi
René Křižák

Z činnosti Komise pro rodinu a občanské 
záležitosti při Radě obce Dobrá

Opět končí jeden rok - rok 2015, a to je 
důvod k rekapitulaci a k zamyšlení nad tím, 
co se v tomto roce událo. Komise pro rodinu 
a občanské záležitosti již tradičně uspořá-
dala v měsíci  březnu a říjnu burzu jarního 
a zimního dětského oblečení a v dubnu a lis-
topadu sbírku pro Diakonii Broumov. Chtě-
la bych poděkovat všem občanům, kteří 
30. 11. 2015 donesli velice mnoho oblečení, 
obuvi, ale také povlečení, záclony, ubrusy, 
talíře, skleničky, hrníčky, knihy a hračky. 
Věříme, že všechny věci najdou své uplatně-
ní a pomohou potřebným lidem. 

V červnu jsme v  sále ZŠ uspořádali se-
tkání občanů obce Dobrá, kteří se v  letoš-
ním roce dožili 70 a 75 let, abychom toto 
jejich významné životní jubileum s nimi 
oslavili společně s  vedením obce a členy 
Rady obce. Ve spolupráci s  Místní knihov-
nou v Dobré se uskutečnilo v měsíci dubnu 
a listopadu pod vedením paní Velčovské 
zdobení perníčků a výrobků z  marcipánu, 
které se dětem velice líbilo. V září si pro nás 

pan Čestmír Jež připravil přednášku „Pod-
zim na zahradě“, kde nás seznámil, jaké 
práce máme provést před zimou na našich 
zahradkách.   

V  měsíci listopadu jsme uspořádali 
„Kreativní tvoření“, na kterém Mgr. Simo-
na Tvrdá seznámila přítomné nejen s tradič-
ní výrobou adventních věnců, ale přítomné 
maminky a děti se naučily také  vyrobit věn-
ce z  vatových tamponků, svícny ze zavařo-
vacích sklenic, papírové kytice kusudami 
a spoustu dalších zajímavých věcí. Nově se 
rovněž v listopadu uskutečnila burza hraček 
a dětského sportovního vybavení. Na tuto 
burzu 9 maminek nabídlo k  prodeji 90 ks 
hraček a sportovního vybavení. Nakupovat 
přišlo asi 26 maminek. Prodalo se 40 ks věcí 
celkem za 3 990,- Kč. Věříme, že i tato burza 
si získá oblibu u maminek.   

A na závěr rekapitulace jubilantů. V  le-
tošním roce oslavilo 80 let 8 občanů, 85 let 
9 občanů, 90 let 6 občanů a více než 90 let 
se dožilo 15 občanů, při čemž nejstarší ob-
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čanka oslavila 96 let. Před Vánocemi, jako 
každoročně, se zástupci obce navštívíme 
občany naší obce, kteří žijí v domovech dů-
chodců.

Na závěr bych chtěla poděkovat členům 
komise za jejich práci, rovněž panu staros-
tovi Ing. Jiřímu Carbolovi a místostarosto-
vi Mgr. Milanu Stypkovi, jakož i ostatním 
zaměstnancům Obecního úřadu Dobrá za 
dobrou spolupráci, ochotu a vstřícnost.

Všem občanům obce Dobrá přeji pokoj-
né prožití vánočních svátků a v   roce 2016 
přeji všem hlavně zdraví, spokojenost, ro-
dinnou pohodu a Boží požehnání.

Za Komisi pro rodinu
a občanské záležitosti

Marie Žižková

Základní škola Dobrá informuje…

Otevírání slabikáře

Úspěšné tažení našich halových fotbalistů

V úterý 24. 11. 2015 pozvali žáci prv-
ních tříd své rodiče a prarodiče ke společné-
mu sdílení slavnostního Otvírání Slabikáře. 
Než se z prvňáčků stanou opravdoví čtenáři, 
mají před sebou ještě kus cesty. K tomu, aby 
se písmenka spojovala do slabik, slov a vět, 
dětem pomáhají nejrůznější didaktické hry, 
které si prvňáci vyzkoušeli společně se svý-
mi rodiči. 

Děti se také na chvíli proměnily v herce 
a zahrály rodičům veselou pohádku. A pro-
tože s písničkou jde všechno líp, všechny 
činnosti se prvňáčkům opravdu vydařily. 
Jako ocenění za jejich snahu a píli předaly 
paní učitelky svým žáčkům novotou vonící 
slabikáře, které je budou provázet na cestě 
za čtením. V závěru příjemně stráveného 
odpoledne odměnili rodiče své děti velkým 

slabikářovým dortem. Prvňáčkům přeje-
me, aby se jim ve škole dařilo a brzy přečetli 
svým rodičům první pohádku.

Mgr. Eva Novosadová

Ve čtvrtek 19. listopadu se konalo okrs-
kové kolo v halové kopané pro žáky 6. a 7. 
ročníku. Turnaj se konal na 1. ZŠ ve Frýd-

ku-Místku. Náš tým v prvním zápase narazil 
na hlavního favorita turnaje 5. ZŠ. Po str-
hujícím zápase naše škola zvítězila 2:1. Ve 

Spokojené děti měly z nových slabikářů velkou radost.
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Vzpomínka na tragédii holocaustu
Ve dnech 30. 11. a 1. 12. jsme si v návaz-

nosti na učivo dějepisu připomněli v rámci 
projektu smutné události nacistické perze-
kuce, která zasáhla zejména Židy, Romy, 
politické odpůrce, homosexuály, nábožen-
ské menšiny a tělesně či duševně postižené. 

Během projektu si žáci připravili infor-
mační plakát o hrůzách holocaustu, získa-
né informace pak prezentovali na pozadí 
konkrétního příběhu jedné z mnoha obětí 
nacistů. Ve workshopech se s vyučujícími 
věnovali různým aspektům dějin holocaus-
tu. Seznámili se například s tzv. Norimber-
skými zákony, na jejichž základě byla rasová 
genocida v nacisty okupované Evropě pro-

váděna, dozvěděli se méně známé informa-
ce o romském holocaustu, seznamovali se 

druhém utkání jsme remizovali s 2. ZŠ 3:3. 
Další zápasy byly už povinné výhry s 1. ZŠ
5:0, ZŠ Sedliště jsme přehráli 6:2. Celý tur-
naj jsme vyhráli a zajistili si tak premiéro-
vý postup do okresního kola, které se koná 
na 6. ZŠ ve Frýdku-Místku. Nejlepší střel-
ci našeho týmu byli Daniel Šmiga z 6. A 
s 9 brankami, Ondřej Zicha se 6 brankami 
a Nicholas Nytra se 3 zásahy. Vynikající vý-
kon podal také brankář Michael Moják.

26. listopadu se konalo okresní kolo ce-
lostátního turnaje v halové kopané. Naše 
družstvo zavítalo na 6. ZŠ v Místku, aby zde 
změřilo své síly se šesti celky z celého okre-
su Frýdek-Místek. Hrálo se systémem každý 
s každým. Tým z Dobré ve všech šesti zápa-
sech ani jednou neokusil hořkost porážky 
a neinkasoval jediný gól a to v situaci, kdy 
nemohl kvůli zranění nastoupit gólman Mi-
chael Moják. Jeho místo bezchybně zastou-
pil Marek Matyskiewicz. Jedinými střelci 
našeho týmu byli Daniel Šmiga se sedmi 

góly a Filip Tomančák s jednou vstřelenou 
brankou. Děkuji celému týmu za zodpověd-
ný přístup a maximální nasazení. Družstvo 
z Dobré postoupilo do krajského kola, které 
se koná 16. prosince v Bílovci, držte nám 
palce, budeme to potřebovat!

Mgr. Jiří Šmahlík

Náš neporazitelný tým nedostal v okresním kole
ani jedinou branku.

Žáci si připravili ve skupinách zajímavé prezentace 
a dokázali je poutavě přednést.
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se svědectvími pamětníků, zvláštní pozor-
nost byla věnována Terezínskému ghettu, 
kam žáci pojedou na studijní pobyt na konci 
školního roku.

Všichni deváťáci se do projektu opravdu 
ponořili a uctili památku obětí holocaustu 
svým zájmem o jejich pohnuté osudy. Věří-

me, že dokud se lidé budou vážně zabývat 
studiem i těch nejsmutnějších kapitol dějin, 
zmenšuje se šance, že společnost bude tole-
rovat extrémismus. 

Mgr. Jan Lörinc

Projekt Evropa 2015
Ve dnech 2. – 4. prosince proběhl na 

naší škole projekt Evropa pro žáky 7. tříd. 
Projekt je pevnou součástí našeho vzděláva-
cího programu a mezi žáky je velmi oblíben. 
Letos proběhl už osmý ročník.

Prvního dne se žáci rozlosovali do dvo-
jic a vytvářeli informační plakát o jednom 
z dvanácti států Evropy. Zaměřili se na úda-
je o městech, přírodě, kultuře, historii, zají-
mavých osobnosti či typických produktech. 
K této práci využili internet, nově také pra-
covali s iPady, ale sáhli i po tradičních en-
cyklopediích a atlasech, v neposlední řadě 
využili vlastní cestovatelské zkušenosti. 
V závěru dne prezentovali svůj stát ostatním 
spolužákům a podělili se tak s nimi o svoje 
poznatky.

Následujícího rána byli žáci rozděleni do 
12 skupin reprezentujících jednotlivé státy 
a získávali pro svůj národní tým body na 
třech stanovištích. V odborných učebnách 
zeměpisu a dějepisu řešili různé kvízy, pu-
zzle a vědomostní soutěže, opět využili 
iPady a pracovali také s interaktivní tabulí. 
V učebně výtvarné výchovy si pak vlastno-
ručně vyrobili dres, který označili i svým 
jménem přeloženým do jazyka země, kterou 
reprezentovali.

Třetí den projektu se nesl ve znamení 
sportu. Žákovské týmy soutěžily v různých 

dovednostních sportovních disciplínách 
(přehazovaná, boj o pevnost, kuželky, střel-
ba na koš). V průběžném bodování vedlo po 
předchozím dni Švédsko, ale do sportovní-
ho zápolení mohlo nasadit jen dva zdravé 
žáky, takže si naši Švédové nedělali velké 
naděje. Díky své neskutečné bojovnosti se 
však dokázali s tímto handicapem vyrov-
nat a v konečném účtování obsadili celkově 
první místo o jediný bod před druhou Fran-
cií. Třetí místo nakonec patřilo Ukrajině. 

Je třeba poděkovat všem žákům za vyni-
kající zvládnutí všech úkolů a disciplín, za 
úsilí a kamarádství. Dále děkuji učitelům, 
kteří se na projektu podíleli (Jana Filipo-
vá, Jan Lörinc, Jaroslava Matyskiewiczová, 

Informační plakáty o evropských zemích
se sedmákům letos velmi vydařily.
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Vzdělávací exkurze na čističky
odpadních vod

Dne 26. listopadu se vypravilo 18 žáků 
z 5. – 8. tříd na vzdělávací exkurzi na koře-
nové čističky odpadních vod v Hájově u Pří-
bora a na čističku odpadních vod do Lískov-
ce. Exkurzi zajistila paní Miroslava Jopková 
z ekologického sdružení Arnika. 

Nejprve jsme jeli do Hájova, kde u dvou 
rodinných domů byly kořenovky vybudová-
ny. A jak fungují? O tom nám povyprávěla 
paní Bergrová. Kořenové čističky jsou ryze 
přírodní a nenarušují prostředí, ve kterém 
jsou vybudovány. Příroda technologii čiště-
ní vody naštěstí vymyslela za nás. Bahenní 
rostliny a rozkládající se mikrobi totiž mají 
schopnost při vzájemné spolupráci a ve 
vhodných podmínkách odpadní vodu velmi 
rychle a efektně vyčistit. Nejprve jsme viděli 
čtyřkomorový septik, kde je odpadní voda 
z domácnosti zbavena mechanických nečis-
tot a případně anaerobně předčištěna. Poté 
již vtéká do kořenového fi ltru, kde pomalu 
putuje přes fi ltrační materiál, což je štěrk 
(do hloubky 1 m) a osázené mokřadní rost-

liny, např. sítina, kosatce, rákos, orobinec. 
Jáma má rozměry 25 m2, je 1,5 m hluboká 
a musí být ještě vyložena nepropustným 
materiálem. Hladina vody se drží pod povr-
chem štěrku, asi 5-10 cm, a proto ani neza-
páchá. Pro domácnost, která má pět členů, 
je tato velikost dostačující. Minimální prů-
měrná rozloha čističky na osobu je 5 m2. 
Doba zdržení, tzn. doba, po kterou se voda 
v systému čistí – je přibližně 20 dní, kdy 
pomalu prochází celým objemem čističky. 
Zbavena nečistot, pak odchází do vsakova-
cí drenáže. Očištěnou vodu bychom mohli 
poté použít na zalévání nebo do zahradního 
rybníčku. Náklady se pohybují v závislosti 
na tom, zda si vše vykopeme sami či použi-
jeme techniku, průměrně však za takovou 
čističku vydáme cca 100 tisíc korun. 

Poté jsme odjížděli na ČOV do Lískov-
ce. Provázel nás zástupce SmVaK, který 
nám povyprávěl o celém čistícím procesu 
a ukázal nám celý areál čističky. Sem vedou 
i odpadní vody od nás ze školy. Za den se 

Květoslava Lysková, Jiří Šmahlík) a žákům 
8. a 9. ročníku za pomoc při soutěžích a ak-
tivitách.

Svou špetkou do evropského hrnce při-
spěla i školní jídelna, když ve dnech konání 
projektu Evropa jsme mohli ochutnat např. 
řecký gyros, hamburskou kýtu nebo ruský 
boršč. Děkujeme i Klubu rodičů při naší ZŠ 
za fi nancování materiálních potřeb a odměn 
žáků.

Mgr. Lukáš Kubiena Vítězné družstvo Tre kronor.
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zde pročistí 20 000 m3 odpadní vody. Viděli 
jsme, jak odpadní voda protéká přes separa-
ci štěrku, v separaci hrubých nečistot jsme 
si museli ucpat nos, dále voda putuje přes 
separaci písku. V obrovských nádržích je 
voda provzdušňována, zbavována přeby-
tečného kalu a z aktivačních nádrží pak vy-
chází vyčištěná voda. Každé 2 hodiny jsou 
odebírány a kontrolovány vzorky. Při proce-
su čištění vzniká i bioplyn, který se využívá 
k výrobě elektřiny. 

A jaké jsou klady a zápory těchto čisti-
ček? Kořenová čistička vyžaduje minimál-
ní údržbu, umí čistit všechnu vodu z do-
mácnosti (ze záchodu, koupelny, kuchyně) 
a k tomu nepotřebuje žádnou elektrickou 
energii, má dlouhou životnost, nižší pro-
vozní náklady, zkrášlí zahradu a vytváří pro-
středí pro živočichy. Její zápory jsou jasné 
– pořízení je cenově dražší, čištění vody trvá 
déle a čistička zabere určitou část pozemku. 
Naproti tomu čistička odpadních vod vyčis-
tí rychleji více vody, navíc vzniká využitelný 

bioplyn; nicméně zapáchá a nedokáže vyčis-
tit z vody stopy léků.

Exkurze byla zajímavá, uvědomili jsme 
si, jak je pro nás voda důležitá a jak složitým 
procesem je její čištění.

Mgr. Květoslava Lysková
a žáci 5. – 8. tříd

Areál čističky odpadních vod v Lískovci nás velmi zaujal.

Mikuláš ve škole
V pátek 4. prosince navštívil děti 1. stup-

ně ve třídách svatý Mikuláš se svým dopro-
vodem. Vousatý světec se ptal žáků, zdali 
byli celý rok hodní a jestli se snaží být doma 
i ve škole dobrými lidmi. Pro děti, které do-
kázaly zarecitovat básničku nebo zazpívat 
píseň, měli andělé sladkou odměnu. Těšíme 
se, že i příští rok k nám nebeská delegace 
opět zavítá.

Čert byl letos velmi strašidelný, naštěstí máme
ve škole jen samé hodné děti.
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Mikulášská nadílka
Tentokrát se naše Mikulášská nadílka 

konala v multifunkčním sále ZŠ, který té-
měř „praskal ve švech.“ Sešlo se zde všech 
6 tříd naší MŠ společně s rodiči i sourozenci. 
Děti převlečené většinou za čertíky již nedo-
čkavě vyhlížely Mikuláše s jeho přáteli, aby 
jim mohly předvést svá vystoupení, která si 

připravila společně se svými učitelkami. Mi-
kuláš přišel svým rázným a rozhodným kro-
kem, zavolal Anděla a nakonec i Čerta. Čert 
byl samozřejmě neposedný, proto se jen Mi-
kuláš s Andělem posadili a čekali na to, čím 
se jim děti z jednotlivých tříd pochlubí. Na 
to pečlivě dohlížel Čert. Třída Delfínků nám 

Mateřská škola Dobrá informuje...

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Ani jsme se nenadáli a máme tady poslední měsíc v roce – prosinec. Spolu s ním přichází 

zvláště pro děti ten nejkrásnější a nejočekávanější čas, období adventu. A co děti naší MŠ? 
Ty již mají za sebou Mikulášskou nadílku, naši předškoláci se vydají na výlet do skanzenu 
v Rožnově, kde na ně bude čekat program pod názvem „Vánoce na dědině.“ Ještě před Váno-
cemi se děti sejdou společně se svými rodiči ve svých třídách na Vánočním posezení, které si 
každá třída připraví samostatně. A teď ještě krátce k naší Mikulášské nadílce:
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ve svém vystoupení také zahrála na fl étny, 
třída Včeliček všem zatančila veselý čertov-
ský taneček. Koťátka nám zazpívala a před-
nesla básničky, stejně jako Broučci, kteří 
své písničky doplnili i pohybem. Také vy-
stoupení Motýlků se všem líbilo a nakonec 
vystoupila Sluníčka, která začala čertovsky, 
ale protože těch čertů už bylo dost, skončila 
dojemnou písničkou o světýlku. 

Představení dětí skončilo a všechny děti 
čekaly, zda budou za své skvělé výkony od-
měněny. A dočkaly se. Mikuláš, Anděl i Čert 
děti pochválili a společně dětem rozdali ba-
líčky s dobrotami. Pak už se děti s rodiči po-
malu chystali k odchodu a společně si určitě 
užili další adventní víkend. 

Mgr. D. Dvořáčková

Plán činnosti Klubu seniorů na 1. čtvrtletí 2016

středa 20. ledna členská schůze ve 14:00 hodin v klubovně, budou se vybírat členské
 příspěvky 100 Kč na člena

středa 10. února turnaj v bowlingu v Místku v Šatlavě, odjezd autobusu bude upřesněn
 podle nových jízdních řádů

středa 17. února beseda v klubovně o kosmetice ve 14:00 hodin

středa 2. března oslava MDŽ ve 14:00 hodin v klubovně

čtvrtek 10. března se uskuteční beseda ve škole na téma zahrada

středa 23. března vycházka, směr podle klimatických podmínek, sraz u nádraží 14:00 hodin

Ostatní středy tj: 13. a 27. ledna, 3. a 24. února, 16. a 30. března
bude klubovna přístupná od 14:00 hodin.

Čeněk Juřica, předseda

Stručné zhodnocení činnosti
Klubu seniorů v letošním roce

Po letošním teplém létu se příznivé 
teploty udržely i do podzimu a než jsme se 
nadáli, máme tady čas adventní, a tak je po-
třeba se ohlédnout jak jsme ten letošní rok 
prožili.

Na začátku roku jsme se sešli v klubov-
ně, kde jsme probrali průběh vánoc a oslav 
příchodu nového roku, připravili členskou 
schůzi, na které se usnesli o výši členských 
příspěvků a uskutečnili vycházku do okolí 
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obce. V únoru jsme uspořádali turnaj v bow-
lingu a někteří členové začali docházet na 
cvičení s Rosanou v základní škole. Měsíc 
březen obyčejně začíná oslavou MDŽ, poté 
následovaly vycházky do okolí obce a účast 
na pálení čarodějnic pořádaného na hřišti 
kopané. Následovala tradiční pouť, oslava 
dne matek v klubovně s vystoupením sou-
boru „Paprsek“ z mateřské školky, oslava 
70. výročí osvobození v areálu u tenisových 
kurtů, tradiční smažení vaječiny v Kačaba-
ru, účast družstva seniorů na sportovních 
hrách v Havířově. Dále následoval zájezd, 
na kterém jsme se vydali prohlédnout si 
krásy a památky města Olomouce. Letošní 
léto bylo teplotně opravdu hřejivé a tak vy-
cházek nebylo mnoho. Byli jsme se podívat 
na zámek v Karviné - Fryštáku a v družební 
obci Ochotnica na národopisné slavnosti. 
Prázdniny končí Velkou Doberskou, kde se 
členové klubu aktivně zapojují. Měsíc září 
jsme začali zájezdem do obce Vrážné, do 
rodného domu zakladatele genetiky Johana 
Gregora Mendela a prohlédli si záchranou 
stanici v Bartošovicich.

Září se ukončilo tradičním opékáním 
klobás v Kačabaru. Další akcí byla návštěva 

planetária v Ostravě - Porubě. Následovala 
výroční schůze v sále základní školy, miku-
lášská nadílka v klubovně a čeká nás již jen 
rozloučení s letošním rokem, a tímto bude 
činnost Klubu seniorů pro rok 2015 ukon-
čena.

A tak mi nezbývá než poděkovat všem, 
kteří svou činností přispěli k bohaté a pestré 
nabídce v tomto roce. Děkuji všem členům 
výboru klubu, členům obecního zastupitel-
stva v čele s panem starostou a místostaros-
tou, vedení mateřské školky a žáčkům, za-
městnankyním školy, paní Slávce Polákové, 
Táni Jursové, Janě Šulíkové a Janě Růžič-
kové za pomoc při zajišťování občerstvení 
a sponzorské dary.

Toto je stručný výčet činnosti Klubu se-
niorů, poděkování všem, kteří svým dílem 
přispěli, a nezbývá než popřát všem obča-
nům obce Dobrá příjemné prožití svátků 
vánočních a do nového roku hlavně zdraví, 
klidu a Božího požehnání.

Za Klub seniorů Čeněk Juřica
předseda

Změna ordinačních hodin 

DS Dobrá  MUDr. Kučerová 

Středa    16. 12.    13.00 – 16.00 hodin

Čtvrtek   17. 12.      7.30 –    9.00 hodin

Pátek      18. 12.      7.30 – 10.30 hodin

Čtvrtek   31. 12.      7.30 – 10.30 hodin
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2003: VZPOMÍNÁTE, JAK…?
(Stručný výpis nejzajímavějších událostí roku 2003 z naší kroniky.)

Ve čtvrtek 23. ledna ve 14.45 vyjel z Dobré autobus se zájemci o účinkování
v politicko–publicistickém programu televize Nova s názvem Kotel. Občané
z celé republiky jsou v něm hosty a zároveň obecenstvem, které se táže a doráží
na politiky, jež jsou pozváni, aby se jim „zpovídali“. Hostem v Kotli byl předseda
poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, obyvatel Ostravska. • Na staveništi
obchvatu Dobré řádí zloději, říká se, že odpůrci stavby. V úterý 18. února zloději ukradli čerpadlo
a dvě hasičské hadice z betonové skruže, z níž byla čerpána voda. Škoda byla více jak 30 tisíc korun.
• Lidé si stále častěji stěžují na hluk, prach a nepořádek a také na neukázněnost řidičů nákladních
vozů pracujících na stavbě dálnice. Jedinci mají dokonce zničené příjezdové cesty nebo i můstek
k vratům přes příkopu, který si sami zbudovali a nyní se nemohou dostat domů. • Z mnoha
komínů se opět kouří, jako za starých časů — stále více lidé přitápějí uhlím. • Fotbalistům Dobré
ukradli zloději během fotbalového zápasu ve Vratimově věci ze zamčené šatny. • V noci 11. ledna
havaroval v Dobré na Špici (ve směru od Frýdku) holandsko–polský kamion naložený 30 tunami
tropického ovoce kiwi. Řidič byl zraněn jen lehce, ovšem naši lidé ještě za tmy sjížděli —
i několikrát! — se svými auty a brali celé bedýnky ovoce, které jinak vůbec nekupují. Někteří tam
byli dříve než zdravotníci, hasiči a policisté… V 8 hodin ráno policie zastavila úplně provoz
a odklonila jej. O nastalém zmatku ihned informoval rozhlas s celostátní působností, takže se
o havárii dovídali i lidé na Šumavě. Dva obří jeřáby se totiž pokoušely kamion vytáhnout z příkopu,
což se podařilo po částech až odpoledne. Nejvíce na nehodu doplatili obchodníci v Dobré,
uzavřením silnice přišli skoro o celou sobotní tržbu. • Děti naší školy a zároveň čtenáři naší
knihovny přespali „s Andersenem“ v noci z pátku 28. na sobotu 29. března — i u nás byla Noc
v knihovně s Andersenem. Dětské knihovny tehdy uskutečnily ve 151 městech, místech,
knihovnách, školách, domech dětí, družinách, ústavech Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Polska
a Německa přespání — celkem 3494 dětí a 842 dospělých. Spalo se také v naší knihovně. „Hned
zpočátku večera jsme si vyrobili loutky z ponožek, se kterými jsme později večer hráli divadlo.“ •
S pěkným počasím od 23. března chodí na stavbu silnice „kontroly“ z řad občanů, kteří se zajímají,
jak stavba pokračuje. Přicházejí na staveniště a ohlížejí, kolik se za týden nebo dva udělalo práce
a jak se bude pokračovat. Jsou vidět jednotlivci, někdy s dětmi, jindy s pejsky, páry i skupinky.
Diskutují a podivují se, jak velký kus země a pole stavba zabere, jaké ohromné množství
nákladních aut s navážkou musí přijet a odjet… Pracuje se poctivě až do večera včetně sobot. •
Pouť v Dobré 2. května oživil velkolepý ohňostroj. Mnozí z návštěvníků se šli dívat na Vrchy, odkud
je nejkrásnější. Jak už je tradice, ohňostroj byl u mateřské školy a je dílem našeho občana Silvestra
Hanáka, který takto zdarma okrášluje doberskou pouť. Největší společenská akce byla letos opět
hojně navštívena, i když velmi drahé vstupné na atrakce i mnohdy předražené zboží ve stáncích
už mnoho lidí začíná odrazovat. Více se procházejí než nakupují a stane se, že i v době největšího
návalu jsou některé kolotoče s prázdnými místy. • Okolí Kačabaru je úplně jiné, je přeměněno,
ohrazeno novým plotem. Již počátkem června lidé zaplnili celý areál při písničkách Olgy a Deža,
kteří jsou u nás velmi populární. Vystupovali o prázdninách vícekrát. • Referendum o vstupu
Česka do Evropské unie bylo vůbec prvním referendem v dějinách našeho státu. Pro vstup se v
onen pátek 13. a sobotu 14. června vyjádřilo 70%, ovšem jen z těch, kteří se referenda zúčastnili.
U nás v Dobré přišlo volit mezi ano—ne 58,9 %, pro bylo více než je celostátní průměr — 77 %,
proti 23 %. (Právoplatnými členy Evropské unie jsme se stali v květnu 2004.) • Starosta Jiří
Macháček nečekaně odstoupil z funkce; po dohodě byla vedením obce pověřena místostarostka
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Alice Tancerová (1. září byl zvolen starostou Vladimír Bonk). • Aby mohlo být zřízeno místo
odborného školního asistenta pro tělesně postižené děvče z Dobré, zorganizovala obec
sportovně–společenskou charitativní akci „pro Aničku“ — vůbec první tohoto typu u nás. • Po
tropických vedrech přišlo v pondělí 4. srpna odpoledne ochlazení s bouří a povichrem, div ne
tornádem. Lilo, ale bylo teplo a v řece se koupala mládež a měla z toho úchvatný zážitek… •
Nesmírná sucha jsme zažili od května do konce srpna. Léto bylo neobyčejně teplé a suché, píše se,
že jedno z nejteplejších, co je zapisováno počasí. O prázdninách skoro vůbec nepršelo, dlouhodobé
teploty kolem 30 °C nebyly výjimkou. • V důsledku vedra a sucha byla letos největší neúroda od
roku 1979. • Přestavba nádraží ve Frýdku–Místku je před dokončením. Jsou již vybudovány
perony, z autobusového nádraží před vlakovým nádražím k budoucímu centrálnímu auto-
busovému nádraží (směrem k řece) vede sto metrů dlouhý podchod opatřený na „nádražní“ straně
eskalátorem a pojízdnými schody; dále odtud vedou schodiště na nástupiště a středem výtah pro
nemohoucí. Vlaky odjíždějí do Dobré (směr Český Těšín) vždy z 1. nástupiště. • Zakončení
prázdnin se dělo poprvé veřejnou sportovní slavností. „Sportovní, kulturní a sociální komise spolu
s hasiči z Dobré uspořádala v sobotu 30. srpna na závěr opravdu vydařených prázdnin odpoledne
pro děti, mládež i dospělé, kteří se přihlásili do sportovně–zábavných soutěží.“ Celá akce započala
již ve 3 hodiny odpoledne na školním hřišti a přilehlém prostranství zvaném pro tvrdý povrch
„betoňák“. Soutěžila čtyřčlenná družstva všech věkových kategorií, kupříkladu dítě s maminkou,
děti s rodiči, celá rodina, skupiny, dvojice (Siamská dvojčata) muž + žena, chlapec + děvče, popř.
cizí muž a cizí žena, kamarádi v běhu, brodění přes vodou napuštěný bazén apod. Startovné činilo
20 Kč na osobu. Program byl doplněn krasojízdou cyklistů (voltiž) a jinými atrakcemi. Podávalo
se občerstvení, pivo, limonády, párky. Počasí bylo nádherné, a tak navečer přibyli dospělí a bavili
se při hudbě a zábavě až do noci. Celá akce končila po téměř dvanácti hodinách až někdy kolem
půl druhé v noci. — Poněvadž se předpokládalo, že se loučení s prázdninami stane tradicí, bylo
toto sportovně–soutěžní zápolení nazváno „Velká dobrácká (pardubická)“. • Nošovický pivovar
založil tradici „dny piva“. První historický vlak jel v sobotu 20. září tažený parními lokomotivami
již z Ostravy a se zastávkou ve Frýdku–Místku a v Dobré vjížděl přímo po vlečce do nošovického
pivovaru. „Je to poprvé,“ říkali lidé, „kdy vlak zastavuje v Nošovicích.“ • Naši mladí judisté jsou
nejúspěšnější oddíl Moravskoslezského kraje Sportovního klubu policie, v němž se připravují děti
z Frýdku-Místku, Dobré a okolních obcí. • Práce na stavbě obchvatu probíhají velmi rychle. Za
pouhý rok byla postavena vozovka, mosty i nadjezdy. Zbývá dokončit příjezdové cesty. Dobrá ale
stavbou trpí, cesty byly špinavé, provoz se stává až nesnesitelný. V novinách se objevily zprávy, že
po dokončení obchvatu Dobré započne stavba obchvatu Frýdku–Místku, který půjde také přes
doberský katastr a v těsné blízkosti rodinnách domků v části u městského hřbitova. • Od 1.
listopadu přestaly platit deseti– a dvacetihaléře, nejmenší platnou mincí je 50haléř. Obchodníci
mají ceny zaokrouhleny na desetihaléře, ale při placení se celková suma zaokrouhlí na
padesátihaléře nebo celou korunu. • Koncem roku řemeslníci škrábali na budově nádraží barvu
z cihel, kterou byla celá budova před lety natřena na červeno. Je to počátek prací na zvelebení
nádraží, které bude pokračovat v zimě příštího roku. • Nový jízdní řád přinesl příjemnou změnu.
Vlaky na naší trati do Frýdku–Místku i do Českého Těšína jezdí od nynějška každou hodinu a s
tolerancí pěti minut i v přibližně stejnou minutu. Výjimkou jsou spoje ranní. • Obchodní domy
čili markety (jak se dnes říká), vyrostly v okolí města za poslední dobu v tak hojném počtu, že to
je až zarážející. Nejblíže Dobré a tudíž nejnavštěvovanější je nizozemský Interspar (lidově „špar“;
skončil v naší republice 2015) a německý Lidl. — Praví se, že tolik velkoprodejen nemá žádné jiné,
počtem obyvatel srovnatelné město v republice.

Připravil Rostislav Vojkovský, kronikář
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2. turnaj Šprtec tour 2015 – 2016
7. 11. 2015 - DOBRÁ 

Po nepříliš vydařeném turnaji v Ostravě 
si hráči řekli, že doma to musíme bezpochy-
by napravit. V sestavě našeho týmu to bylo 
znát od prvních zápasů. Do sestavy se vrátili 
JAN BILKO i DALIBOR SKLÁŘ, nechyběli 
zkušení borci, jako jsou DALIBOR HÁJEK 
nebo JOSEF SVOBODA, spolehnout jsme 
se mohli i na zkušeného VÍTĚZSLAVA 
FOLTÝNA. To však nebylo vše, i naší mladí 
zahráli fantasticky. JAKUB SKLÁŘ vyhrál 
kategorii starších žáků, tímto mu gratulu-
jeme, stříbrný ve stejné kategorii skončil 
JOSEF STUDENIČ a tuto kategorii uzavřel 
bronzovou medailí náš PETR HADAŠČOK. 

V ženách se na bronzovém krásném místě 
umístila NINA KRÁLÍKOVÁ. V mužích to 
dopadlo taky velmi zajímavě, po zaváhání 
DALIBORA HÁJKA to bylo v rukou našich 
dvou ostřílených harcovníků. JAN BILKO 
si po výborném výkonu vybojoval stříbrnou 
medaili a hned za ním se může pyšnit bron-
zem JOSEF SVOBODA. Lepší už byl pouze 
ostravský DAVID KOVÁČ. V družstvech 

jsme doma dominovali, neměli jsme konku-
renci a pohár za první místo je opět v naší 
sbírce. Za výborné výkony všem hráčům 
našeho klubu děkuji a věřím, že navážeme 
na další skvělé šprtcové výkony a že budeme 
úspěšní.

Kategorie muži:
1. DAVID KOVÁČ  (Šprtec partyja Ostrava)
2. JAN BILKO                          (B.H.C. Dobrá)
3. JOSEF SVOBODA              (B.H.C. Dobrá)

Kategorie st. žáků:
1. JAKUB SKLÁŘ                    (B.H.C. Dobrá)
2. JOSEF STUDENIČ            (B.H.C. Dobrá)
3. PETR HADAŠČOK            (B.H.C. Dobrá)

Kategorie ženy:
1. KAMILA ŽVAKOVÁ          (Lišky podšité)
2. RENATA MICZKOVÁ      (TJ Sokol
       Bohumín)
3. NINA KRÁLÍKOVÁ           (B.H.C. Dobrá)
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Družstva:
1. B.H.C. DOBRÁ
2. ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA
3. DON BOSCO HAVÍŘOV

Josef Svoboda 
(B.H.C. Dobrá)

3. turnaj Šprtec tour 2015 – 2016       
21. 11. 2015 - BOHUMÍN

Na turnaj do Bohumína jsme cestovali 
pouze v šesti hráčích. I tak nám to stačilo 
na prvenství v družstvech a vezeme si i z Bo-
humína cennou trofej, ale popořádku. Do 
Bohumína necestovali stříbrný z Dobré 
JAN BILKO, ani kanonýr VÍTĚZSLAV 
FOLTÝN, z osobních důvodů nemohl ani 
ADAM BILKO. Povinnosti měl i LADI-
SLAV HÁJEK, který rovněž nemohl posílit 
náš tým. My jsme se s tím ale vypořádali na 
jedničku. Opět to byl benjamínek JAKUB 

SKLÁŘ, který celkově skončil druhý a vyhrál 
s přehledem svou kategorii starších žáků. 
Musím dodat, že Kuba hraje fantasticky 
a to těší především funkcionáře klubu 
B.H.C. Dobrá. DALIBORU HÁJKOVI kles-
la forma a to platilo i o tomto turnaji, dvě 
jeho prohry nemohly znamenat nic jiného 
než 9. příčku. Za to JOSEF SVOBODA se 
pomalu zvedá, v Dobré třetí a tady se po 
laciném začátku katapultoval nahoru tabul-
kou, ve fi nále o první místo zahrál remízu 
a stačilo mu to na stříbrnou medaili v ka-
tegorii mužů. PETR HADAŠČOK ze šesti 
zápasů padl třikrát, tentokrát svým výko-
nem neoslnil a umístil se až na 18. pozici. 
Dva bodíky chyběly NINĚ KRÁLÍKOVÉ 
k tomu, aby si také sáhla na stříbro, bohu-
žel je to opět bronz, ale i to je krásné místo. 
Tímto jsme zakončili tento rok. V novém 
roce se Šprtec tour přesune do Havířova 
a 23. 1. 2016 se tam už pomalinku bude 
lámat chleba, jak kdo si povede před závě-
rečným fi nále. Všem děkuji, jak hráčům, 
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tak realizačnímu týmu za podporu našemu 
klubu, nezapomínám ani na obec Dobrá, 
bez ní by tento klub asi nefungoval a přeji 
všem krásné a veselé vánoční svátky a šťast-
ný vstup do roku nového.

Kategorie muži:
1. MIREK ŠEBESTÍK            (Lišky Podšité)
2. JOSEF SVOBODA            (B.H.C. Dobrá)
3. ROSTISLAV GRAPA     (Šprtec Partyja 
Ostrava)

Kategorie st. žáků:
1. JAKUB SKLÁŘ                      (B.H.C. Dobrá)
2. JIŘÍ DOHNAL                       (ZŠ Šafařikova 
        Val. Meziříčí)
3. MARTIN MIKULENKA     (ZŠ Šafařikova 
        Val. Meziříčí)

Kategorie žen:
1. NATAŠA KALENDOVÁ            (B.H.C. 
                                                TJ Sokol Bohumín)
2. KAMILA ŽVAKOVÁ           (Lišky Podšité)
3. NINA KRÁLÍKOVÁ          (B.H.C. Dobrá)

Družstva:
1. B.H.C. DOBRÁ
2. B.H.C. TJ SOKOL BOHUMÍN
3. LIŠKY PODŠITÉ

Josef Svoboda  
(B.H.C. Dobrá)

Zhodnocení podzimní části
fotbalové sezony

Mladší žáci vstoupili do nové sezony s novým trenérem Mojmírem Uherkem. Po pod-
zimu se usadili ve středu tabulky a patří jim sedmé místo. Začátek sezony pro ně nevypadal 
špatně, jelikož po první prohře s Těrlickem se rozehráli a měli dokonce tři výhry v řadě. 
Potom ale přišly zbytečné remízy a prohry se soupeři ze spodní poloviny tabulky, které zna-
menaly pád v tabulce dolů.
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U starších žáků je situace podobná, jen v konečné tabulce skončili na osmém místě. 
V průběhu sezony si je převzal trenér Jan Pánek, který vystřídal pracovně vytíženého Mar-
tina Budinského. Kluci to měli hodně těžké, protože většina z nich hrála v minulé sezóně jen 
na půlku hřiště v ml. žácích a přechodem k starším hrají na celém hřišti. Zápas od zápasu 
se to  zlepšuje a jarní sezona nám ukáže, jak na sobě kluci přes zimní pauzu zapracovali. 
Ještě bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří přišli podpořit nejenom své děti, ale celou 
doberskou mládež a vytvořili jim super atmosféru.

Tabulka po podzimní části – mladší žáci Dobrá – krajská soutěž

Tabulka po podzimní části – starší žáci Dobrá – krajská soutěž
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Dorost Dobré nakonec druhý!
Přitom nikdo nečekal, že po podzimu budou tak vysoko v tabulce. Celý podzim je pro-

vázelo hodně zranění a na některé zápasy odjížděli v jedenácti hráčích. V posledním zápase 
přivítali sousední Tošanovice, který svěřenci trenéra Pajurka nezvládli a prohráli tak boj 
o první místo. V tabulce jsou druzí ale jenom o skóre, právě za Tošanovicemi. Tak snad na 
jaře jim tu porážku vrátí a místa v tabulce se otočí.

Tak jsme první…
To muži Dobré pod taktovkou trenéra Tomáše Zářického se po velmi vydařeném podzi-

mu usadili na prvním místě 1. B třídy. Celkově získali 33 bodů a v tabulce mají náskok před 
druhou Lokomotivou Petrovice 3 body. Na jaře se budou pokoušet navázat na formu z pod-
zimu a pokusit se o postup do 1. A třídy. Určitě to nebude jednoduché, ale takhle rozehraná 
sezóna tady dlouho v Dobré nebyla. Proto by byla škoda to nedotáhnout do konce.

Tabulka po podzimní části – dorost Dobrá – okresní přebor

Tabulka po podzimní části – muži Dobrá – 1. B třída sk. C
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Na závěr chceme poděkovat všem sponzorům, partnerům a fanouškům za jejich podporu 
v této sezóně a také jim chceme popřát klidné Vánoce a všechno nejlepší do roku 2016.

předseda fotbalu Kamil Zícha

Tříkrálový turnaj v sálové kopané
TJ Sokol Dobrá ve spolupráci se spor-

tovní komisí rady obce Dobrá pořádá tra-
diční Tříkrálový turnaj v sálové kopané, 
který se uskuteční v sobotu 9. ledna 2016 
od 8:00 v tělocvičně ZŠ Dobrá. Bude se hrát 
4 na 4 a časy jednotlivých zápasů budou 
určeny, až na místě podle toho, kolik bude 
přihlášených mužstev. Mužstvo tvoří max. 
7 hráčů a z toho minimálně jeden starší 35 let. 

Své závazné přihlášky posílejte buď na 
email: honza.fi lipcik@gmail.com nebo na 
tel.: 725 653 699. Počet týmů je omezen, tak 
neváhejte a přihlaste svůj tým co nejdříve. 
Na Vaši účast se těší pořadatelé. Více infor-
mací o pravidlech a přihlášených týmech 
naleznete na www.sokoldobra.cz nebo na 
facebooku fotbalu. 

TJ Sokol Dobrá – oddíl kopané
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Judisté mohou bilancovat
úspěšnou sezónu

Rok 2015 byl pro judisty z Dobré mi-
mořádně úspěšný. Titul Mistryně republiky 
vybojovala Karolína Kubíčková. Stříbro na 
nejvyšší soutěži vybojovala Eliška Kubíčková. 
Šampiónkou Moravy se stala Natálie Majdlo-
chová.  

V práci s mládeží patřili doberští k před-
nímu klubu českého svazu juda. Podíleli se 
na zisku 6 medailových umístění z nejvyš-
ších republikových mistrovství a jako opo-
ry hostující v týmech Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje vybojovali dva tituly 
v soutěžích družstev. Tvořili základ stříbr-
ného týmu v poháru republiky smíšených 
družstev krajů. Jako celek absolvovali 90 akcí, 
vybojovali 963 medailí, zúčastnili se 29 sou-
středění a nadstandardních tréninků u nás 
i v zahraničí. Vybojovali 8 titulů a dalších 23 
medailí na krajském přeboru. Ze Šampionátu 
Moravy dovezli nejmladší benjamínci 4 tituly 
a 4 další medailová umístěni. Trenérka klubu 
Pavla Prőllová vybojovala bronzovou medaili 
na policejním mistrovství Evropy v Drážďa-
nech. Doberští se s úspěchem zúčastnili také 
významných mezinárodních soutěží v Polsku 
(Bytom, Bialsko Biala, Opole, Wroclaw, Mys-
lowice, Sosnoviec), Na Slovensku (Bardějov, 
Galanta, Povážská Bystrica, Žilina, Pezinok, 
Martin), v Maďarsku - Budapešť, Gyer) v Ně-
mecku Drážďany a Erfurt, ve Slovinsku Kor-
koška, v Rakousku Graz. 

Nejlepší členové oddílu odtrénovali ve 
školním období 340 hodin, v průběhu prázd-

nin pak téměř 300 tréninkových hodin. V roce 
2015 se připravovalo na 4 základnách celkem 
295 dětí a mládeže. Nominaci na MČR si vy-
bojovalo 26 borců v žákovských a dorostenec-
kých kategoriích.  

Mezi nejúspěšnější judisty oddílu patři-
li kromě medailistů z mistrovství republiky 
jednotlivců také Kamil Kisza, Petra Stachová, 
Nikol Mikolášová, Vít Jerglík, Lukáš Janulek, 
Marek Měchura, Vojtěch Kopecký, Tobias 
Burkot, Adam Žídek, Iveta Kočí, David Jan-
čík, Petr Vičar, Šimon Pejcl, Luděk Kubíček, 
Karolína Tararíková, Tomas Carter a Michael 
Carter. Na příležitost v nastávajícím roce če-
kají další talentované děti a mládež z Dobré, 
kteří se poctivě připravují nejen pro závodní 
kariéru, ale také pro radost z pohybu a zisk 
výborné fyzické a psychické kondice.

V průběhu roku změnil klub 
název pro licenci u Českého 
svazu juda. Nově se nazývá 
„JUDO BESKYDY“

Oddíl judo a školní kroužek Dobrá evidu-
je 136 aktivních členů, převážně žáků základ-
ní školy a předškoláků. Od letošního roku se 
tréninková skupina rozšířila o děti ze školní 
družiny, které trénují každé úterý. Kroužek 
doberské školky se i v tomto roce setkal s 
velkým zájmem.  Na tréninkové přípravě v 
Dobré se podílí 15 trenérů a asistentů včele s 
hlavní trenérkou Pavlou Prőllovou.
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Cílem vedení klubu nadále 
zůstává především rozšíření 
nabídky sportovního vyžití 
pro co největší počet dětí 
z širokého okolí

Nabízí se jim účast na přípravě v  indivi-
duálním olympijském sportu pod kvalitním 
trenérským vedením. Možnost dostávají 
všichni zájemci bez ohledu na fyzickou zdat-
nost, pohyblivost, váhu atd. Každé další dítě 
je pro trenéry výzvou ke kvalitní práci, které 
ve většině případů vede k zlepšení jeho celko-
vé kondice, ať po stránce fyzické, tak psychic-
ké a morální. Dalším významným cílem je 
zisk bodovaných umístění a titulů v mistrov-
ských soutěžích a výchova sportovců, kteří se 
mohou ucházet o státní reprezentaci. 

Děkujeme vedení obce, školy, 
sponzorům a všem rodičům, 
kteří nás podporují a bez kterých by naše 
práce nebyla možná. Díky vám všem dosahu-
jeme tak dobrých výsledků. 

Judisté přejí všem 
občanům Dobré krásné 

prožití vánočních svátků 
a šťastný a úspěšný 

rok 2016

Jsme rádi, že můžeme svojí prací přispět 
k úspěchům doberského sportu. Držte nám 
palce.

Úspěšní judisté:  Zleva Matěj Silvestr, trenér Kubíček, 
trenér Kolušek, Vojtěch Hronek, Kamil Kisza, Simona 
Gregušová, Natálie Filipcová, Šimon Filipec, trenérka 
Prőllová, Karolína Kubíčková, Luděk Kubíček a Filip 
Kolušek.

Zprava: Stříbrná z Mistrovství republiky mladších 
žaček Eliška Kubíčková, společně s trenérkou Prőllovou 
a bronzovou Vendulou Mecovou.
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Již tradičně začátkem ledna 
vyráží do ulic skupinky koled-
níků, kteří chodí od domu 
k domu a přinášejí lidem 
radostné poselství Vánoc 
a přání všeho dobrého do 
nového roku. 

Ve vaší obci Dobrá se bě-
hem Tříkrálové sbírky vybralo 
79 905,- Kč, což je o 2 101,- Kč 
více než v loňském roce. Úspěch 
celé akce závisí na aktivitě lidí, kteří 
se do sbírky dobrovolně zapojují. Za to jim 
patří velké díky.  Pokud byste měli zájem při-
dat se ke koledníkům, ozvěte se místnímu
koordinátorovi panu Antonínovi Gryžboňovi 
na tel. čísle 602 510 428.

Další ročník sbírky bude probíhat
od 1. do 14. ledna 2016.

Z letošního výtěžku sbírky jsme zakou-
pili zvedák pro polohování ležících pacientů 
na Oázu pokoje, uhradili jsme částku 300 
tis. za odkoupení budovy Domu pokojné-
ho stáří. Zbylou část výtěžku jsme použili 

  na fi nancování těchto charit-
ních středisek: Poradenské 

centrum ve Frýdlantu nad 
Ostravicí, Denní centrum 
Maják, Klub Nezbeda, 
Terénní služba ZOOM, 
Terénní služba Rebel, Cen-

trum Pramínek. Vybrané 
peníze z Tříkrálové sbírky 

za rok 2016 budou použity na 
stejná střediska a zakoupení po-

třebného vybavení. 
Skupinky koledníků, doprovodné akce 

i distribuci pokladniček v našem regionu 
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spo-
lupráci s obcemi, farnostmi a různými mlá-
dežnickými organizacemi.

Díky Tříkrálové sbírce se můžete zapojit 
do pomoci lidem v nouzi. Předem děkujeme 
za vaše štědré dary.

Více informací o sbírce najdete na 
http://www.trikralovasbirka.cz/

Mgr. Renáta Zbořilová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity 

Frýdek-Místek

Farníci a skauti z Dobré srdečně zvou na Živý Betlém, který se bude konat
v našem kostele sv. Jiří 25. prosince od 17 hodin. Přijďte s námi prožít příběh Vánoc

a nechat se obohatit radostí z Kristova narození.

Těšíme se na Vás.

Tříkrálová sbírka 2016

Živý Betlém letos opět v Dobré
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Vážení spoluobčané, 

chtěli bychom vám touto cestou oznámit - UKONČENÍ provozní činnosti
hostinského Floriána Carbola, a to k 31. 12. 2015. S tím bude spojeno  

„z technických důvodů“ dočasné přerušení provozu Hostince Na špici.  

„Dědo, 
právě ti začíná nikdy nekončící dovolená, tak si jí ve zdraví užívej!“

Jiří Staško s rodinou.

Vzpomínka na dobu, kdy se po revoluci začínalo :-)     (videoarchív)
 

 Všechno pěkné jednou skončí… A tak končí i náš oblíbený  hostinský Florián ze Špice.
A my stálí štamgasti bychom mu tímto rádi poděkovali za poctivé pivo, možnost pořádání 
kulečníkových turnajů, nezapomenutelné Plackové hody a za nesčetný počet opiček, které 

jsme si mnozí odnesli z hospody domů.
                                                                                                                      Eda Mališ

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!



NABÍDKA • INZERCE • NABÍDKA • INZERCE

VÝTVARNÉ KURZY
pro mládež, dosp lé a seniory Frýdek Místek

Zveme všechny zájemce o výuku kresby a malby do VÝTVARNÝCH KURZ , které probíhají
v za ízeném ateliéru ve Frýdku Místku, t . T. G. Masaryka 1121, v 1. poschodí. Kurzy možno
navšt vovat 1x týdn 2 hodiny, od 16.00 18.00 hodin ve st edy (lze domluvit jiný den,
podle pot eb poslucha ). M žete rovn ž zakoupit DÁRKOVÝ POUKAZ pro své blízké,
o kterých víte, že tato innost je jejich snem.

M sí ní kurzovné iní 520, K .

Základní pom cky jsou zahrnuty v cen kurzu (p im ená spot eba na jednoho poslucha e a
probíranou techniku).

V p ípad Vašeho zájmu, m kontaktujte na email:

marc.12@seznam.cz nebo mobil 737 410 364.

Výtvarné kurzy probudí vaši kreativitu, tvo ivost, sebevyjád ení, dobrou náladu, dá vašemu
životu nový rozm r. Zažijete nová dobrodružství p i spole ném tvo ení.

Výtvarné kurzy jsou ur eny pro úplné za áte níky i pokro ilé.

Jsme netradi ní škola s individuálním p ístupem.

Dokážeme rozpoznat, která technika je nejbližší vašemu srdci.

Používáme výtvarné techniky v klasické i experimentální podob .

Doporu ujeme jako vzd lávací i volno asovou aktivitu.

Kurzy vede lektorka Marcela Brodová (www.marci.estranky.cz)

Nebojte se p ijít mezi nás, t šíme se na vás.
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věrnostní karta přináší slevy i na prodej bez receptu 
řadu léků vydáváme bez doplatku (např. inzulíny) 
přijímáme všechny elektronické recepty 
přijímáme poukázky Sodexo, Ticket, Unišek, Cadhoc, Benefity 
ZDARMA odborné poradenství, měření krevního tlaku a BMI  

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a přejeme Vám radostné Vánoce  
a pokojný rok 2016. 

kolektiv zaměstnanců Lékárny Zdraví v Dobré 

VYUŽIJTE SLEVY AŽ 50 % Z DOPLATKU NA RECEPT  
PRO DĚTI A SENIORY  

(PLATÍ PRO DRŽITELE VĚRNOSTNÍCH KARET) 



Přijměte naše pozvání do nově otevřené, 
rekonstruované a plně nekuřácké 

V DOBRÉ
(bývalý Cyklobar, na cestě od frýdeckého hřbitova do Dobré)

 CELOROČNÍ PROVOZ
UBYTOVÁNÍ

OSLAVY
SVATBY 

SMUTEČNÍ HOSTINY

MENU ZA 89 KČ
PIZZY, STEAKY, PALAČINKY, SALÁTY

NEFILTROVANÉ A NEPASTERIZOVANÉ
PIVO KOHUT — 10˚, 12˚, 13˚ a PIVNÍ SPECIÁLY

Dobrá 957, 739 51 • telefon: 737 385 302
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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 fi nančního odboru, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, referent fi nančního 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

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

739 705 945 přehrávání hlášení místního rozhlasu

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

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.
Sazba a tisk © Kleinwächter, Frýdek-Místek. Uzávěrka příštího čísla 4. 1. 2016 do 12.00 hodin.






