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Dobrý den čtenáři Dobratického zpravodaje,
po měsíci je zde pro vás další zpravodaj plný informací o dění v obci.
V úvodu bych ráda poděkovala panu Jiřímu Kohutovi, který je pravidelným přispěvatelem a autorem článků za Klub důchodců. Tento měsíc pro nás navíc připravil pěkný
článek do rubriky sport o cyklistice. Mé poděkování letí také k Markovi Causidisovi
za obsáhlý rozhovor a fotografie, které jsou součástí tohoto výtisku. Všem vám přeji
příjemné čtení a krásný zbytek května.
Ilona Spilková
PARTNER ČESKÉ POŠTY, s.p. DOBRATICE
Vážení občané,
dovolujeme si Vám oznámit, že od 1. července 2016 dojde
ve Vaší obci ke změně stávající obsluhy v oblasti zajištění poštovních služeb.
Poštovní služby již nebudou poskytovány v současné pobočce
České pošty v Dobraticích, ale v provozovně smluvního Partnera – pana RADKA
CICHÉHO, V PRODEJNĚ POTRAVIN NA ADRESE DOBRATICE, Č. P. 61. Doručování zásilek bude fungovat beze změny. Provozovna bude označena tabulí s textem
„Česká pošta“.
Současně s touto změnou dojde k rozšíření otevírací doby pro veřejnost.
S konkrétní otevírací dobou s uvedením kontaktního telefonu na provozovnu budete seznámeni začátkem měsíce června formou roznosu informativních letáků.
Partner je provozovna smluvního zástupce České pošty, s.p., která poskytuje poštovní služby v podobném rozsahu, jako současná pobočka ČP - příjem a výdej zásilek, příjem poštovních poukázek a platebních dokladů SIPO, výplata poštovních
poukázek a důchodů, prodej cenin, příjem reklamací a dále poskytuje vybrané služby Poštovní spořitelny, především operace platebními kartami - vklady, výplaty, příkazy a operace s vkladními knížkami.
V souvislosti s touto změnou bude pošta v Dobraticích dne 30.6.2016 uzavřena.
Věříme, že budete se zajištěním poštovních služeb ve vaší obci spokojeni. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle: 558 404 306 – pošta
Frýdek-Místek 1.
OČISTA OBCE A POTOKŮ aneb JAK JSI NA TOM OBČANE?
Všichni jsme si asi zvykli, že se každoročně v měsíci dubnu konají po celé republice
akce zaměřené na úklid hor, řek, potoků, měst i obcí.
Dnes, kdy každý občan povinně platí za komunální odpad, kdy jsme v obci otevřeli sběrné místo odpadů, nádoby na tříděný odpad jsou snad na každém rohu
a dvakrát ročně svážíme nebezpečný odpad, včetně pneumatik, je až zarážející, kolik
nepořádku, ke kterému se nikdo nehlásí, lze na relativně malém území nalézt.
Není to jen nepěkný pohled, ale volně pohozené odpadky mohou představovat
zdravotní riziko nejen pro volně žijící zvířata, lidi, ale i naše společné životní prostředí. Možná se někdy v budoucnu podaří pochopit, proč tak lidé konají a podaří se
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nám sjednat účinnou nápravu? Prozatím ale nezbývá, nežli spoléhat na to, že „TO“
NĚKDO uklidí!
Letos se tohoto, doslova fyzicky náročného, úkolu zhostily dvě skupiny, které si
rozdělily vodní toky v katastru obce. (Fotodokumentaci našich „sběračů“ si můžete
prohlédnout na předposlední straně zpravodaje).
V neděli ráno 17. dubna vyrazili dobrovolníci sboru CASD Vojkovice potokem Šprochůvka a Zbojičný. Výsledkem jejich „snažení“ byl naplněn přívěsný vozík, čítající
20 kusů 100 litrových pytlů.
Ve středu 20. dubna se pak po potocích Lučina a Říčka vydalo 13 členů Klubu
důchodců Dobratic, kteří byli také velice „úspěšní“. Podařilo se jim z fyzicky náročného terénu doslova vytahat 15 plných pytlů.
Člověka by napadlo, že pytle budou obsahovat především materiál, se kterým si rád
pohraje vítr, jenž odnese vše, co není zabezpečeno a stromový podrost potoků pak
slouží jako záchytná síť. Omyl je pravdou. Je záhadou, jak se do potoků dostanou
pneumatiky, skleněné láhve, stavební odpad a jiné nástrahy. Kolik asi úsilí musel
jedinec vynaložit, aby mu to, co odloží v potoce, upadlo z rukou?
Obec Dobratice má však to štěstí, že zde žijí také občané, kterým se popsané úchylky nestávají. Není jim ani vlastní lhostejnost lhostejných. Je určitě pyšná na všechny,
kteří se ve svém vzácném volném čase dokáží sejít a udělat správnou a prospěšnou
věc také za nás ostatní.
Myslím, že je na místě, všem zúčastněným poděkovat za jejich práci. Popřát
jim mnoho zdraví, sil a nadšení do dalších projektů, kterými se zabývají.
Věřím, že na tuto tradici naváží v dalších letech také noví, ochotní dobrovolníci.
Také bychom se mohli zavázat k tomu, že budeme na své věci dávat větší pozor.
Co vy na to OBČANÉ?
A možná se pak jednoho krásného dne všichni společně sejdou, a z toho zklamání,
že nemají žádnou práci, budou VELICE ŠŤASTNÍ. Ale to je asi úplně jiná pohádka,
že?
Za obec Dobratice a její občany – Iva Spratková

OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍ SE SENIORY
V sobotu 16. dubna se opět po roce sešli na již tradičním setkání dobratičtí senioři.
To letošní se uskutečnilo v zrekonstruovaných prostorách Šenku Radka Cichého.
Pro 80 seniorů byl připravený program v podobě nádherného hodinového vystoupení dětského pěveckého sboru Caro z Raškovic. Caro vzniklo teprve před 2 lety.
Už za tak krátký čas se děti pod vedením sbormistryně paní Anny Kajzarové dokázaly prosadit a získat řadu významných ocenění na různých pěveckých soutěžích
napříč Českou republikou. Frýdeckomístecká kapela Los Pedros se postarala o druhou část kulturního programu. Trio mladých hudebníků (Petr Kahánek a Petr Hladík
– kytary, Petr Pinkas – basa) úžasně zahrálo a zazpívalo řadu hitů 50. – 70. let.
Pro všechny seniory bylo připraveno občerstvení v podobě teplého jídla, moučníků, koláčů, kávy a čaje. Senioři si povídali, smáli se a vzpomínali až do večerních
4
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hodin. Věřím, že se seniorům odpoledne líbilo a že se paní Ivona Bortlíčková
ze sociální komise OÚ Dobratice ujme i organizace toho příštího.
Ilona Spilková

„Děkujeme paní Ivoně Bortlíčkové a všem pomocníkům za milé přijetí a péči na
setkání seniorů, a za zajištění výborného programu a organizaci celého setkání.“
Důchodci ze staré cesty

INFORMACE PRO ČLENY KLUBU DŮCHODCŮ DOBRATIC
Připomínáme seniorům akce na měsíc červen 2016:
Výšlap na Prašivou u příležitosti konání malé poutě – pondělí 13. 6. 2016, sraz
v 9,00 hod. u Harendy (pro pohybově slabší, možný výjezd auty).
Výjezd autobusem na Lysou horu středa 29. 6. 2016 – odjezd od OÚ Dobratice
v 8,00 hod. Příjezd opět k OÚ. Závazně přihlášení členové zaplatí za jízdenku
100 Kč, zbytek jízdného bude uhrazen z pokladny Klubu důchodců. Pokud se někdo
nemůže výletu zúčastnit, tak prosíme dát vědět pro zajištění náhrady. Byla by škoda, aby jízdenka propadla.
Za výbor Jiří Kohut, tel. 725 617 028
HASIČI
Daruj krev nebo plazmu s hasiči v měsíci květnu, buď v nemocnici ve Frýdku-Místku
tel. na objednání: 800 700 098, nebo na krevním centru ve Frýdku-Místku
tel. 558 605 008, nebo v nemocnici v Třinci Sosna tel. 558 325 175, 558 309 627.
Při prezenci u odběru hlaste jméno a váš sbor. Kdyby někdo šel darovat krev mimo
okres Frýdek Místek, prosím nahlaste to do kanceláře OSH FM. Údaje si pak zjistíme,
případně vyměníme info z jiného okresu.
Jak se chovat, co jíst před odběrem najdete v odkazu: www.zzpp.cz/darci_krve.
Za OSH Frýdek-Místek Káňa Dalibor,
předseda OKRR OSH FM

NABÍDKA OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ
Vypracuji cenový odhad pozemků a staveb - rodinného domu, budovy, haly,
rekreační stavby, jiné stavby, věcného břemene.
Kontakt: Ing. Martina Kohutová,
tel.: 732 536 485, odhadce.kohutova@seznam.cz
5
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ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN DS DOBRÁ MUDr. KUČEROVÁ IVA
23. 5. 2016
pondělí
7:30 – 9:00 hod.
24. 5. 2016
úterý
7:30 – 9:00 hod.
26. 5. 2016
čtvrtek
7:30 – 9:00 hod.
30. 5. 2016
pondělí
7:30 – 9:00 hod.

ŠKOLSTVÍ
SPORTUJEME, SOUTĚŽÍME, ZPÍVÁME
V průběhu měsíců března a dubna naši žáci (Kristýna Kavková –
1. roč., Šimon Kuča – 1. roč., Markéta Tkáčová – 3. roč., Petra Zemanová – 3. roč., Anna Václavková – 4. roč., Aneta Cichá)
úspěšně reprezentovali školu v pěvecké soutěži „Loutnička“.
Podařilo se nám získat 2. místo v I. kategorii a zúčastnit se koncertu vítězů. Úspěšným zpěvákem se stal Šimon Kuča z 1. ročníku. Blahopřejeme!
Pod vedením p. učitelky Marty Mojákové se žáci 5. a 4. ročníku
poprvé zúčastnili soutěže mladých zdravotníků, kterou organizuje OBLASTNÍ SPOLEK ČČK Frýdek-Místek. Z osmi týmů získali krásné 4. místo. Blahopřejeme!
Ve středu 27. dubna se konal jedenáctý ročník šachového turnaje Povodí Morávky.
Turnaje se zúčastnilo 40 žáků z okolních vesnic (viz Lučina, Raškovice, Hnojník, Žabeň, Frýdlant nad Ostravicí a domácí šachisté). Celý turnaj vedl p. Surma z Beskydské šachové školy z Frýdku-Místku. Žáci hráli sedm kol. Na prvním místě se umístil Halamíček Filip (ZŠ Žabeň), na druhém místě Matusík Ondřej (ZŠ Komenského,
Frýdlant nad Ostravicí) a na třetí pozici se probojoval Pytlík Vojtěch (ZŠ Hnojník).
Domácím hráčům patřilo 4. místo - Václav Javorský, 5. místo – Jarek Kubala a 6. místo – Lukáš Pavelek. Nejlepší z dívek byla Anička Václavková ze ZŠ Dobratice a v celkovém výsledku se umístila na krásném 9. místě. Velké poděkování patří vedoucím
šachového oddílu Milanu a Mirkovi Čubokovým, kteří se už několik let věnují našim
dětem, panu Milanu Hlisnikovskému a obci Dobratice za sponzorský dar.
Připravované akce:
3. 6. 2016 Dětské radovánky

Mgr. Karla Peterková
ředitelka školy

PODĚKOVÁNÍ ŠACHISTŮM
Jménem obce Dobratice se připojuji k poděkování celému organizačnímu týmu,
který vytvořil pro malé šachisty doslova profesionální soutěžní podmínky. Nic
z toho by neproběhlo, nebýt zázemí vytvořeného paní ředitelkou v tělocvičně ZŠ
a nadšení dospělých členů dobratického šachového oddílu, kteří se dětem věnují
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ve svém volném čase. Jak zmínil pan Surma z Beskydské šachové školy, může být
naše obec hrdá na to, jakou má šachovou základnu a jak se zde věnujeme malým
šachistům.
Rodičové pamatujte, “kdo si hraje, nezlobí”. Třeba i vy začnete se svou drobotinou
pronikat do tajů této královské hry, při které se nikdo nenudí.
Děkuji všem organizátorům a hráčům za reprezentaci obce Dobratice. Věřím,
že šachový turnaj dětí bude nadále pokračovat v úspěšné tradici a že se členská
základna oddílu šachů bude stále rozrůstat.
Iva Spratková, místostarostka obce

SPORT
MAREK CAUSIDIS ZÁVODIL NAPŘÍČ ISTRIÍ
V dubnu proletěla médií i naší obcí informace o úspěchu Marka Causidise. Trailový
běžec Marek nám věnoval svůj drahocenný čas a my tak máme možnost seznámit
se s průběhem a atmosférou závodu, kterého se v Chorvatsku zúčastnil. A když už
jsme si tak hezky po Messengeru povídali, respektive psali, doptala jsem se i na
další detaily z jeho života. Dokonce se mi od Marka dostalo užitečných rad, jak se připravit na B7,
na jejichž základě jsem dospěla k závěru, že se do
žádného extrémního závodu nepohrnu.
Dříve než se pustíme do tvého úspěchu
v zahraničí, povíš nám, jak jsi trávil čas posledního půl roku?
Na konci září jsem odběhnul svůj poslední ultramarathon v roce 2015. Od října do konce roku
jsem odběhal nějaké kratší silniční závody, které
budu běhat i v letošní sezóně. Potřebuji totiž trénovat rychlost, dokud jsem relativně mladý, s přibývajícím věkem se mi bude už
těžko zrychlovat. Leden, únor, březen jsem strávil na horách, převážně na Lysé hoře,
kde jsem měl velkou objemovou přípravu, z které bych měl přežít letošní dlouhou
sezónu.
Nedávno ses postavil na startovací čáru v Chorvatsku. Byl závod 100 miles of
Istria tvou zahraniční premiérou?
Ano, v Chorvatsku to byla má zahraniční premiéra. Nějaké závody jsem běžel i na
Slovensku, ale to neberu jako zahraničí.
Můžeš nám závod trochu přiblížit?
Závod se konal 15. dubna a měl 4 trasy (49, 69, 109 a 169 km). Na každé trase starto7
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valo zhruba 300 běžců. Z Umagu, kde jsme měli ubytování, nás převezli autobusem
na východ do pobřežního městečka Lovran, odkud jsme v 00:00 hod. startovali.
Z východních hor jsme pokračovali přes mírnější zvlněnou východní část až do
Umagu, tedy přes celý poloostrov Istria. Naše trať měla 110 km s převýšením 4470
metrů. V čase 12:23:26 jsem doběhl na 3. místě.

To je krásný výsledek. A jak se dařilo tvým kolegům a kamarádům?
Petr Žákovský na stejné trase, kterou jsem běžel já, dokonce zvítězil. Petr Míl běžel královskou trať 100 mil a ve velké konkurenci se nakonec umístil na pěkném 12. místě.
Panovala v Chorvatsku na závodech podobná atmosféra jako v Česku?
Určitě. Na ultratrailech je skoro všude vynikající atmosféra a velmi přátelské prostředí, všichni lidé a pořadatelé kolem závodu jsou ochotní a vždy ti rádi s čímkoliv
pomůžou. Akorát terén je v Chorvatsku úplně jiný, skoro všude na trati je vápenec,
a místy velice těžký kamenitý seběh, ale místy byly zase krásné lesní traily, které
jsem si hodně užil.
Na jaké další závody se v letošním roce chystáš?
Jestli vydržím celou sezónu zdravý, tak bych si to chtěl letos udělat pestré. Mám
v plánu docela dost závodů. V podstatě každý druhý víkend někde něco. Od kratších 10 kilometrových, silničních, až po dlouhé 100 kilometrové ultramarathony.
Uvažuješ i o něčem jiném než je trail?
Letos budu běhat i již zmíněné silniční závody, priorita je ale trail. Do budoucna
si chci zkusit silniční maraton, na který musím pořádně natrénovat, aby měl výsledek nějaký smysl.
Vedeš si nějaké osobní záznamy, abys nám mohl říct, kolik máš přibližně
v nohách za určité období?
Ano. Od léta 2015 vlastním momentálně asi jedny z nejlepších multifunkčních
hodinek Garmin fenix 3 a tam mám nahrány a změřeny všechny své aktivity, ať už je
to běh, kolo nebo plavání. Když potřebuji cokoliv vědět, dohledám si to. Tréninková
čísla se liší. Teď v sezóně je to týdně kolem 100 km, když nejezdím na kole. A naopak
v zimní objemové fázi je to číslo větší, okolo 500 km měsíčně, ale s podstatně vyšším převýšením, protože v zimě trénuji převážně v horách.
8
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Jak vypadá tvůj den, když se připravuješ na závody?
To hodně záleží na tom, jestli jdu dlouhý nebo krátký závod a taky na tom, jestli jdu
nebo nejdu do práce. Když jdu dlouhý závod, tak se snažím převážně už jen odpočívat, hodně spát, a kvalitně jíst, ať mají svaly z čeho brát energii.
Najde se ve tvém kalendářním roce den, kdy jsi zdravý, plný síly a nejdeš trénovat?
Určitě ano, takových dnů je v roce poměrně hodně. Není to jen o běhání, nemůžeš
pořád jen trénovat, je třeba myslet i na regeneraci. Jednou měsíčně chodím k fyzioterapeutce, sem tam si zajdu zaplavat, ale nejčastěji forma regenerace je v mém
případě sauna. Chodím zhruba co 5 dnů a to i v parných letních dnech.
Kdybych se dnes rozhodla, že začnu trénovat na B7 (Beskydská sedmička
– extrémní přechod Beskyd), mám šanci dojít do cíle? A co bych musela absolvovat v rámci tréninků?
Šanci určitě máš. Ale jak říkáš pouze „dojít“ a i to tě bude v cíli hodně bolet. Také
máš šanci si zadělat na velké zdravotní problémy. Takových lidí, co si tam jdou něco
dokazovat anebo si to pouze zkusit je každý rok strašně moc. Oni si ale vůbec neuvědomují, co že je to vlastně za zátěž. Člověk, který uběhne nebo ujde 90km není
žádný „hobík“ a měl by být patřičně trénovaný. Určitě bych ti doporučil delší tréninky než jednu procházku na Lysou horu. Takhle bys měla začít a postupně přidávat
na zátěži - dva, tři kopce, až po nějaký celodenní trénink v terénu. Tohle je podle mě
nejlepší trénink na to, aby si na Beskydské sedmičce došla do cíle.
Své jméno jsi propůjčil také akci s názvem Čisté Beskydy, aneb poděkuj horám.
Jak jste dopadli?
Jelikož jsem letos skončil v The North Face, rozhodl jsem se, že se budu snažit alespoň trochu zviditelnit organizaci Čisté Beskydy v čele s Kateřinou Piechowicz.
V sobotu 23. 4. 2016 se konal II. ročník akce Poděkuj horám. Účastnilo se 2x více lidí
než loni. Sám za sebe ale říkám, že je to pořád málo. Je mi jasné, že lidé, kteří tam
ten nepořádek dělají, uklízet nepřijdou. Ale čekal jsem větší účast běžců, turistů,
kteří na hory chodí i několikrát do měsíce. Jsou to přeci naše Beskydy a děláme
to pro sebe. A takové ty argumenty, že já tam nepořádek nedělám, já uklízet nemusím, neberu. Je to přeci o tom, abychom přírodě něco vrátili a ne pořád jen brali.
Spousta dobratičanů tě zná jako kluka odkojeného fotbalem. Hraješ ještě?
Nehraju. Tahle kapitola je už myslím navždy uzavřena, i když jak se říká „Nikdy neříkej
nikdy“. Minulou sezónu jsem se ještě kousnul a chodil klukům sem tam se záchranou v soutěži pomáhat, ale letos už ne. Hodně lidí, a myslím, že především můj táta,
by mě sice velice rádi viděli na hřišti, ale to je časově nereálné a hlavně mám strach,
že se zraním. Vydal jsem se svou vlastní cestou a v tomhle chci pokračovat.
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Na závěr trošku osobně. Kolik máš párů běžecké obuvi a kolik párů sportovních bot ročně prošlapeš?
Hodně, určitě kolem 10 páru, ale různých typů. Do terénu, na asfalt, na zimu s hroty,
pak závodní boty, které v tréninku používám méně. Správná bota je ten největší
základ a člověk by měl rozeznat, která bota se hodí na asfalt a která do terénu. Když
potom chodíš trénovat v botě, kterou máš do terénu na asfalt, tak si strašně ničíš
nejen nohy, ale i záda. Já ročně prošlapu a roztrhám minimálně 5 - 6 párů bot.
Podepsaly se tvé sportovní úspěchy na zájmu fanynek?
Asi se podepsaly, ale neberu to tak. Já se o svůj čas nerad dělím, v tomhle jsem trošku sobec. Žiju si svůj “DISKOPŘÍBĚH“.
Závěrečná slova napsal Marek sám, aniž bych mu položila otázku. Jsou silná
a krásná.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mě podporují a fandí mi. Ať už to jsou
sponzoři, partneři, ale i strýc zaměstnavatel, který mi vždy ve všem vyhoví. Především pak děkuji celé své rodině, kamarádům, a hlavně rodičům a bratrovi za podporu, bez které by to nešlo, a nikdy bych nebyl tam, kde jsem dnes. Díky za všechno!
Další letošní výsledky Markova závodění:
v sobotu 30. dubna 2016 na trati dlouhé 12 km s 200 metrovým převýšením skončil
na 3. místě v KTRC Ostrava Trail 2016, 1. místo si vyběhal den poté v neděli 1. května
na Hukvaldské desítce. Trať měla 10 km a převýšení 200 m.
Aktuality a informace ze sportem nabitého Markova života můžete sledovat
na jeho facebookovém profilu www.facebook.com/mara.causidis. Jak se mu daří,
vám opět dáme vědět i my.
Pár slov přidala také naše starostka, paní Alena Kacířová: „Jsme rádi, že Marek takto
úspěšně reprezentuje také naši obec a jméno malé obce Dobratice se tak dostává
do povědomí širšího okruhu lidí. Považujeme za čest, že můžeme být jedním z Markových sponzorů. Do dalších běhů a chůzí přejeme Markovi hodně sil a úspěchů.“
Ilona Spilková

MICHAL KUCHAŘ DO TOHO HEZKY ŠLAPE A ZATÍM JE PRVNÍ V LH365
Michal Kuchař je dalším občanem Dobratic, který se věnuje extrémnímu závodění.
V minulosti absolvoval 2x Beskydskou sedmičku a 1x LH24. Loňskou Beskydskou
sedmičku v kategorii hobby zašel se svým bratrem Honzou v čase 16:37:17 (trať
dlouhá 86,4 km s převýšením 5052 m). V letošní LH24 se opět se svým bratrem
umístili ve své kategorii na 3. místě.
Aktuálně Michal už pátý měsíc bojuje, šlape, chodí, běhá, prostě usilovně závodí
v novém extrémním závodu Libora Uhra pod názvem LH365. LH365 je celoroční
závod, ve kterém zvítězí ten, kdo od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 nejvíce krát vyšlape
na Lysou horu.
10

5/2016

V den, kdy jsem tento článek psala, tedy od začátku roku do rána 9. 5. 2016, zdolal
Michal Lysou horu celkem 286x. Budu-li počítat s průměrným převýšením 850 m,
pak už má Michal v nohách 243100 výškových metrů. Neuvěřitelné číslo, na které
mnozí z nás nedosáhnou za celý život. Více o LH365 a závodění Michala vám detailněji přiblížím v některém z příštích článků.
Jak se Michalovi daří v LH365, můžete sledovat na internetu na stránkách www.
lh365.cz. Pod přezdívkou „Kuchťa“ zde uvidíte jeho aktuální výsledky
www.lh365.cz/lh365/index.php/prehled-vystupu
Také Michalovi přejeme, aby se mu v jeho úsilí dařilo, pevné zdraví a kupu elánu.
Ilona Spilková

DOBRATICKÝ FOTBAL
Fotbalové zápasy jara jsou v plném proudu. Někdy nám rozmary počasí připraví
překvapení a to se stalo i v Dobraticích, kde se musely jednu sobotu zápasy přeložit
na jiný termín kvůli dešti. Co říci k dosavadnímu dění? Žáci a také dorostenci určitě
spokojeni nejsou, marně touží po zisku aspoň jediného bodu. Muži si vedou střídavě, ale i oni v posledních zápasech vyšli naprázdno.
žáci: Dobratice - Vojkovice 5:6, góly žáků: M.Spilka 4, J.Bezecný
Dobratice - Raškovice 2:5, branky domácích Maleček a Pohludka
Dobratice - Ostravice 2:1 (0:1), góly Spilka a Vrábel. Nejmladšímu výběru se podařilo
otočit nepříznivý stav a poprvé se mohli na jaře radovat z výhry.
dorost: Kozlovice - Dobratice 3:1 (1:1), čestný úspěch zaznamenal Bargel
Dobratice - Lískovec 1:3, jediný gól Dobratic dal Špok
Palkovice - Dobratice 4:3 (3:2) Ani v další utkání se nepodařilo dobratickým dorostencům poprvé v soutěži vyhrát i když tomu měli poměrně blízko. Do střelecké listiny se zapsali Bezecný, Michalák a Kohut.
Dobratice - Tošanovice 0:4 (0:2)
muži: Dolní Lutyně - Dobratice 2:3 (1:2), důležitá a cenná výhra mužů, branky
Zeman, Lýsek a M.Dobiáš.
Dobratice - Hrabová 2:1 (2:1), o těsném vítězství rozhodl dvěma góly Marián Causidis
Dobratice - Stonava 0:3 (0:1), v odloženém utkání naši zklamali a odešli poraženi
11
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Albrechtice – Dobratice 4:1 (3:0), v Albrechticích vyhráli zaslouženě domácí fotbalisté, když si už v první půli vytvořili třígólový náskok, branku za hosty dal D. Dobiáš.
Dobratice - Brušperk 3:1 (2:0), góly Marián Causidis 2 a Šimík. Výhra nad silným soupeřem byla šťastná a potěšila.
Karel Moškoř

TRÉNINKY PŘÍPRAVKY
Tělovýchovná jednota Dobratice, z.s. zve všechny malé zájemce o fotbal na pravidelné tréninky “přípravky”, které se konají každý pátek od 16:00 hod na hřišti
v Dobraticích pod vedením zkušených trenérů. Pro každé dítě máme připravený i “pitný režim”.
Petr Vlček
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TJ DOBRATICE ODDÍL ŠACHU
Po závěrečném 11. kole šachové soutěže OP družstev Frýdek -Místek se družstvo TJ
Dobratice „A“ umístilo na 1. místě a postupuje do Krajské soutěže „B“! Druhé dobratické družstvo obsadilo předposlední pozici.
Miroslav Čubok

CYKLISTIKA
Byl krásný slunečný, ale chladný den na sklonku dubna, když přes naši vesničku
projel cyklistický závod. Snad někteří z Vás také zahlédli tu nádheru. Ale popořádku.
Procházím se zahradou a zahlédnu policejní auto s blikajícími majáky, zpozorněl
jsem. Za chvíli projíždí policista na motorce také s blikajícím majákem. Říkám si,
asi jede přes obec nějaký nadměrný náklad nebo snad nějaký významný politik?
Bylo něco po 14,00 hodině a po pár minutách pomalu projíždějí další tři policisté
na motorkách a vzápětí další policejní auto s výstražnými majáky.
V závěsu za ním se valil velký pestrobarevný balík na 150 cyklistů, doprovázený pestrými vozy vezoucí náhradní kola. Naší vesničkou právě profičel 30. ročník
světového cyklistického závodu žen. Etapa vedla z Orlové do Štramberku v délce
101 km. V pelotonu měla Česká republika 6 jezdkyň. Byla to nádhera, jen škoda,
že nebyla žádná informace, jistě řada občanů by se ráda podívala a uvítala závodnice, především pro naše děti by to byl zážitek. Hnedka jsem si vzpomněl na svá
mladá léta, kdy jsme chodívali na Žukovský kopec sledovat cyklisty Závodu míru,
kdy kraloval ve žlutém trikotu náš Jan Smolík.
Později jsem si na internetu přečetl, že letošní ročník cyklistického závodu jela
i Martina Sábliková, naše tolik úspěšná rychlobruslařka.
Překrásný zážitek zaznamenal Jiří Kohut
13
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Na 22. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice
dne 9. 5. 2016 bylo projednáno:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy
Dobratice, za rok 2015.
Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Dobratice, sestavena k 31.12.2015.
Žádost příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Dobratice o převod hospodářského výsledku za rok 2015 do rezervního fondu.
Žádost příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Dobratice o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci projektu
„Obědy pro děti“.
Žádost Klubu českých turistů oblast Moravskoslezská, o poskytnutí finančního
daru z rozpočtu obce pro účely výměny oken na chatě Prašivá ve Valečkově sále.
Celoroční hospodaření obce Dobratice a závěrečný účet obce Dobratice za rok
2015, včetně zprávy auditora Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad.
Účetní závěrka obce Dobratice sestavena k rozvahovému dni 31.12.2015.
Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 3/2016 a č. 4/2016.
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a o právu
provést stavbu: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích – III. etapa.
Smlouva o zřízení věcných břemen – služebnosti stezky a cesty na pozemku obce
p.č. 984/11, k.ú. Dobratice, a služebnosti vedení inženýrských sítí (vodovodní
a STL plynová přípojka) , na pozemku obce p.č. 828/1, k.ú. Dobratice.
Smlouva o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
vedení vodovodní přípojky na pozemku obce p.č. 436/1, k.ú. Bukovice u Dobratic.
Záměr obce Dobratice na směnu pozemku obce Dobratice p.č. 434/8, k.ú. Dobratice, za pozemky Římskokatolické farnosti Dobratice p.č. 418/3, p.č. 418/5,
p.č. 418/10, p.č. 425/2 a p.č. 507, k.ú. Dobratice.
Dohoda o provozování kulturního areálu obce Dobratice, mezi obcí Dobratice
a TJ Dobratice, z.s.

Dobratický zpravodaj, vydavatel: Obec Dobratice čp.49, tel.: 558 651 254, 558 651 387
e-mail: obec@dobratice.cz, redaktor: Ilona Spilková, e-mail: ilona.spilkova@centrum.cz, tel.:605 931 848
Za věcnou i gramatickou správnost zodpovídají autoři jednotlivých příspěvků.
ev.číslo MK ČR E 14306, náklad 400 ks, tiskne MÍSTECKÁ TISKÁRNA s.r.o. Frýdek–Místek, výtisk zdarma
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