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Milí čtenáři,
léto uteklo jako voda, podzim klepe na dveře a vy máte v rukou další vydání Dobratického zpravodaje. Pro nedostatek volných řádků mohu připsat jen pár slov, kterými bych vám ráda popřála slunečné a teplé babí léto.
Ilona Spilková

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM DOBRATIC
Poslední sobotní prázdninové odpoledne patřilo všem zážitků chtivým občanům
Dobratic, návštěvníkům obce, ale především dětem. V pohádkovém lese u sportovního areálu byly ukryty pohádkové postavičky, které přichystaly pro děti soutěže.
Po absolvování zábavné trasy byli všichni odměněni a vrhli se do dalších aktivit,
které byly v rámci programu přichystány. Mohly se povozit na koních, zaskotačit ve
skákacím hradu, seznámit se s vesmírem, nechat si pomalovat tvář či potetovat těla.
Kartářka Marión byla připravena zodpovědět záludné otázky. Odpolední posezení
zpříjemnila cimbálová muzika Iršava. Mohli jsme si poslechnout hudební vystoupení dobratických talentů Vendulky a Adama. Spolek Bez mámy si přichystal znalostní
kvíz pro rodiče s dětmi a se svým stánkem prezentoval svou záslužnou činnost.
Děti ZŠ pro úspěch zopakovaly své vystoupení s Jožinem z bažin a mladí hasiči nám
představili hasičský útok. Večerem nás provedla hudební skupina Šajtar. Počasí bylo
objednáno a všichni, kteří přišli, strávili příjemný prázdninový den.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se o zabezpečení a organizaci svátečního dne zasloužili.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout na obálce tohoto vydání Dobratického
zpravodaje. Všechny ostatní najdete na webové adrese
www.obecdobratice. rajce.idnes.cz - Den Dobratic 2016.
Iva Spratková, místostarostka

VÝSTAVA O PRAŠIVÉ
Klub českých turistů (KČT) vytvořil v rámci projektu obnovy horské chaty Prašivá
putovní výstavu o historii Klubu českých turistů a historii chat.
Občané Dobratic mají jedinečnou příležitost shlédnout tuto výstavu v termínu
konání voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. října 2016 v klubovně obecního úřadu.
Další zájemci mohou shlédnout výstavu v pracovním týdnu od 10. -14. října po telefonické domluvě se zaměstnanci obecního úřadu Dobratice, na tel.: 734 159 585,
558 651 387.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Starostka obce Dobratice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje:
1/ Volby do zastupitelstva kraje Moravskoslezského se uskuteční v obci Dobratice:
dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2/ V obci Dobratice je určen 1 volební okrsek. Místem konání voleb v obci Dobratice
je volební místnost - klubovna v 1. poschodí budovy Obecního úřadu Dobratice, Dobratice č.p. 49. Přístup je bočním vchodem ze strany od pohostinství
Obecník, do prvního patra bude doprava v případě potřeby zajištěna schodišťovou plošinou.
3/ Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do
územního obvodu kraje.
4/ Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů
je zapsán, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu
voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje,
kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému
pobytu.
5/ Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
6/ Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
7/ Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad
nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Telefonní kontakt Obecní úřad Dobratice: 558 651 254, 558 651 387.
Telefonní kontakt okrskové volební komise ve dnech konání voleb: 734 159 585.
RNDr. Alena Kacířová, starostka
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KLUB DŮCHODCŮ
V měsíci srpnu se členové Klubu důchodců Dobratic sešli na již tradičním posezení
u místních rybníků s ochutnávkou uzených klobás a dalším občerstvením. Letos
opět nechyběly pečené dobroty od paní Šimíkové. Pan Šigut, předseda klubu, nás
všechny překvapil pohoštěním černé polévky (prdelánky), která pohladila každého
na žaludku. Během posezení jsme také poblahopřáli oslavencům, kteří se narodili
v měsíci červnu až srpnu. Počasí nám velice přálo.
Rybníky jsou pěkným areálem v přímém kontaktu s přírodou, zázemím k posezení a
ke hrám pro děti. Tyto nádrže byly vybudovány za nového MNV pod vedením předsedy pana Konráda Palíka a po ustavení JZD v roce 1957, coby zásobárna vody pro
případ požáru, neboť potoky byly často suché a nebylo možno účinně zasáhnout
při hašení požáru. Dalším zájmem bylo oživit tyto zdroje násadou kaprů. Za tímto
účelem byla vykoupena část pozemků místních občanů o celkové výměře 1,17 ha.
Bagrování začalo 12. 12. a hotovo bylo 17. 12. 1957.
V pozdějších létech byl horní rybník zasypán a tak nyní vášniví místní rybáři pečují
o dva rybníky s chovem různých druhů ryb a neustále vylepšují zdejší areál.
Členové klubu důchodců rádi navštěvují toto místo, které je balzámem pro duši
a jako stvořené na povídání a vzpomínání na mladá léta.
Jiří Kohut

FARNOST DOBRATICE
Milí spoluobčané, po prázdninovém období opět pár slov do obecního zpravodaje. V období prázdnin proběhlo restaurování kříže, který bude v průběhu září zcela hotový. Kříž se nachází v blízkosti obydlí rodiny Platošových. Jeho restaurování
přišlo na 69 575 Kč, kterou uhradila Nadace OF, dary občanů a financí vlastníků
kříže.
V neděli 11. 9. 2016 byl posvěcen. Kříž je opravdu dílo mimořádné historické a umělecké hodnoty. Fotogalerii můžete nalézt na adrese
http://obecdobratice.rajce.idnes.cz/Restaurovani Krize u Platosu/
Dále bych přenesl pár slov našeho duchovního otce Jana o kurzu Alfa, na který
Vás srdečně zve, cituji:
„Drazí spoluobčané, v naší společnosti se v poslední době více projevuje otevřenost na duchovní hodnoty. Již nás nezajímá jen to, co koupíme v krámě, nebo co
si odneseme z pošty. Stále více hledáme krásu přírody, v naší obci cvičíme jógu,
během Dobratického dne jsme zváni k setkání s kartářkou a Google mi ukázal, že
astrologii a numerologii se v okolí Dobratic zabývá 24 firem. Jsme otevřenými lidmi, lidmi víry, chceme znát budoucnost! Klademe si otázky typu: Jde v životě ještě
o něco víc? Chci se zamyslet hlouběji nad smyslem života? Věřím, že „Něco“ musí
být, mám otázky, hledám a chci se zeptat? Proto jsme připravili kurs ALFA.
Co to je? Kurz Alfa má formu společenského programu, který nabízí během deseti setkání zamyšlení nad základními otázkami křesťanské víry. Setkání se odehrávají v příjemné atmosféře, hezkém prostředí, k účastníkům se přistupuje jako
5
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k vzácným hostům. Nefunguje zde model učitel - žák, ale spíše hostitel - host.
Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost
vzájemně se seznámit. S tématem večera seznamuje promluva a na ní navazuje
diskuse ve skupinkách. Můžeš naslouchat, diskutovat, objevovat. Zeptat se můžeš
na cokoliv, žádná otázka není ani nemístná ani nevhodná. Můžeš nezávazně přijít
jen na první setkání.
Kdy? 27. 9. od 18:30 hod. do 21:30 hod. na faru v Dobraticích a pak kurs pokračuje
ve stejném čase každou středu v týdnu. Budeme rádi, není to však podmínkou,
když potvrdíš svou účast na alfadobratice@centrum.cz. Za organizátory Jan Wojnar“.
Na závěr k zamýšlení krátký citát tentokrát od Honore De Balzaca:
„Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.“
Marek Puzoň, www.farnostdobratice.wz.cz

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem
Dušanem Birkášem.
S úctou manželka s nejbližší rodinou
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SOUTĚŽ – „JAK CHCI, ABY VYPADALA NÁVES V OBCI, VE KTERÉ ŽIJI“
Vážení spoluobčané,
v současné době se připravuje projekt na vybudování
centra obce. Záměrem je, aby se toto místo stalo místem
setkávání i odpočinku a abychom také u nás v Dobraticích měli náves, tak jako je to běžné v jiných vesnicích.
Připravili jsme si pro vás „omalovánky“ (vnitřní dvojlist
k vyjmutí), které můžete použít jako vzor. Můžete je
vymalovat, slovně doplnit, upravit podle potřeb anebo zvolit vlastní podklad.
Svá díla nám, prosím, doručte (osobně, do schránky, e-mailem) na obecní úřad do
konce září 2016.
Budeme rádi, když se do ztvárnění představ o obecní návsi zapojí celé rodiny spolu
s dětmi.
Nejnápaditější a nejzdařilejší zpracování bude hodnotit trojice architektů, kteří se
případně nechají vámi inspirovat a zapracují vaše náměty do budoucího projektu.
První tři výherní projekty budou vyhodnoceny dárkovým balíčkem, proto se nezapomeňte podepsat.
Přejeme hodně zábavy a těšíme se na vaše díla a naši novou společnou náves.
Iva Spratková
7
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Obec Nošovice, Místní knihovna Nošovice, Místní knihovna Dobrá
pořádají ve čtvrtek 6. 10. 2016 v 17 hodin

přednášku PUPENY LÉČÍ
Místo konání: Obecní dům Nošovice 87, 1. patro.
Přednášející: Mgr. Jarmila Podhorná, majitelka a zakladatelka firmy „Naděje“.
Po přednášce možnost využít nabídky sestavení osobní kúry z bylin přímo na vaše zdravotní
potíže paní Mgr. Jarmilou Podhornou a jejich zakoupení na místě.
www.nadeje-byliny.eu. Další informace na tel. 725 144 014
10
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SPORT
SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ POD ŠKOLOU PRO DĚTI I NADÁLE ZDARMA
Sportovní hřiště pod školou bude o víkendech, v dopoledních hodinách, zdarma
přístupno dětem (tak jako o prázdninách).
Informace podá p. Badová a tel.: 736 108 611
MAREK CAUSIDIS POKRAČUJE VE SBĚRU MEDAILÍ
Gratulujeme trailovému běžci Markovi Causidisovi ke skvělé kondici a výborným
výsledkům!
13. 8. 2016 - Hostýnská osma - 66 km dlouhý závod s převýšením 3000 m – časem
5:58 hod. si Marek doběhl pro 3. místo (2. místo ve své kategorii).
3. 9. 2016 - Beskydská sedmička – 1. místo a titul MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY V HORSKÉM MARATONU DVOJIC 2016 vybojovali Marek Causidis a Stanislav Najvert
časem 11:43 hod.
Adidas – Continental Beskydská sedmička (dále B7) – je eXtrémní přechod Beskyd
Javorový – Javorník a má statut Otevřeného Mistrovství České republiky v horském
maratonu dvojic. B7 je nejznámější a nejtěžší ultra závod dlouhý 95 km s převýšením 5430 m.
Slova Marka Causidise o B7: „ Z vítězství mám velkou radost, protože cíl a úkol, který jsem si před čtyřmi lety, když jsem startoval poprvé, dal, jsem si konečně splnil.
Letos jsem to fakt chtěl moc vyhrát, a povedlo se. Byl to náročný závod, ale už
z Ropice jsme běželi jen dva týmy a tak nějak jsem tušil, že když se nic nestane, tak
právě mezi námi se rozhodne o vítězství. Zlom nastal v seběhu ze Smrku, tam jsme
si vytvořili menší náskok, který jsme dokázali udržet až do cíle. V podstatě jsem
absolvoval celý závod bez krizí, cítil jsem se skvěle a odhodlaně závod vyhrát. Když
nějaké náznaky krizí v průběhu byly, dokázal jsem se z toho vždy rychle vzpamatovat, hlavně i díky tomu, že jsme měli skvělé fungující podpůrný tým, který kde
mohl, tam na nás čekal. Za to jim patří obrovské díky, protože bez nich by to tak
dobře nedopadlo.“
Ilona Spilková
VÝSLEDKY FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ
Přípravné zápasy mužů: TJ Dobratice - FC IRP Český Těšín 4:3, TJ Dobratice – SK
Bohuslavice 4:3. Mistrovská utkání mužů: TJ Dobratice – SK Brušperk 3:0, TJ Sokol
Dobrá – TJ Dobratice 4:0, FC Vratimov – TJ Dobratice 3:2.
Dorost: TJ Dobratice/Vojkovice – TJ Sokol Palkovice 0:4, Dobrá – Dobratice/Vojkovice 5:0, Milíkov – Dobratice/Vojkovice 3:3.
Stará garda: turnaj v Polsku – soupeři TJ Oravská Lesná a dva týmy Old Boys Konczyce Wielkie – po jedné výhře, jedné remíze a jedné prohře se Dobratice umístily
na 2. místě.
4 týmy starých gard se utkaly také v Memoriálu Iva Petra ve Vojkovicích. Výsledky
jednotlivých utkání: Tošanovice - Vojkovice 1:3, Dobratice - Slezan 5:2, Slezan - Tošanovice 4:3, Vojkovice - Dobratice 4:2 a celkově 2. místo pro Dobratice.
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O PSECH
MÁTE ZABEZPEČENÉHO PSA?
Mezi základní povinnosti vlastníka psa patří zabezpečit zvíře proti úniku, ale i přesto se někteří psi pohybují po obci bez dozoru. Každému z nás se jistě občas může
stát, že pes ze zahrady, či kotce uteče, ale pokud se z toho stává pravidlo, je třeba
věc neprodleně řešit.
Obracíme se proto s žádostí na všechny majitele psů, aby své čtyřnohé přátele
zabezpečili a nedovolili jim pohyb po obci bez řádného dohledu. Zamyslete
se nad možnými riziky, které mohou tito volně pobíhající psi způsobit. Jako
držitelé psa jste povinni mu zabránit, aby obtěžoval či omezoval jiné osoby
nebo jiná zvířata.
Do naší obce se však může zatoulat i pes z jiné obce. Pokud uvidíte volně pobíhajícího psa, můžete ho vyfotit a fotografii zaslat na obecní úřad, abychom mohli
hledat jeho majitele, ať už u nás nebo dát vědět okolním obecním úřadům.
K nejsnadnějšímu dopátrání majitele psa je IDENTIFIKAČNÍ ZNÁMKA, kterou jste
obdrželi při přihlášení psa do evidence na obecním úřadu. Proto dohlédněte, aby
byl váš pes opatřen identifikační známkou.
VÍTE, ŽE …?
V naší obci je aktuálně evidováno 284 psů.
Výše ročního poplatku za psa je v Dobraticích stanovena na 60 Kč (za prvního
psa) a 90 Kč (za každého dalšího psa).
Majitelé psů v Dobraticích mají povinnost přihlásit svého psa na obecním úřadě a označit ho známkou (nemají povinnost označit psa čipem).
Psi nesmí volně pobíhat v lese (v honitbě) – toto nařízení upravuje § 10 odst. 1
zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb.).
12
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POVÍDÁNÍ S HANKOU RUMLOVOU O FIRMĚ KRMÍM MASEM
Na Hranicích, v domě bývalého starosty pana Mikoláše, provozuje obchod
„Krmimmasem.cz“ Hanka Rumlová. Asi po měsíci vzájemných domluv jsme se
začátkem srpna sešly, abych Hanku pro čtenáře Dobratického zpravodaje trochu
vyzpovídala.
Hanko, prosím představ nám krátce, co ve svém obchodě prodáváš?
Hlavní sortiment mého obchodu je BARF strava, tedy syrové maso, kterým se krmí
zvířata, převážně psi a kočky. Toto maso se tepelně neupravuje, podává se psům
v syrovém stavu. Nakoupit můžete maso hovězí, drůbež, vepřové, králíky, zvěřinu, ryby, ale i méně známé maso klokaní, holubí, pštrosí, sobí, losí aj. Vedle masa
prodávám i spoustu jiných potřeb pro zvířecí mazlíčky. Celý sortiment najdete na
webových stránkách e-shopu www.krmimmasem.cz. Věnuji se také poradenství
pro začátečníky i pokročilé a také sestavování diet při různých nemocech (např.
ledvinová dieta, slezinová, jaterní apod.).
Jak ses dostala k BARFování?
Začalo to se zdravotními problémy mého psa. Na základě veterinárních testů
bylo zjištěno, že neumí trávit granule. A já musela hledat alternativu.
Jaké byly tvé začátky?
Začínala jsem v roce 2011 v Havířově se 4 mrazáky. O 3 roky později došlo na stěhování, v rámci kterého jsem se já i firma přestěhovala do Dobratic. A jak šel čas,
postupně jsem se propracovala k dnešním 5 tunám BARF krmiva na prodejně.
Co je prioritou tvého obchodu?
Na prvním místě je kvalita masa. Maso, které si u nás kupujete je původem z Česka nebo Německa. Prioritou číslo dvě je přístup k zákazníkovi. V neposlední řadě
je velmi důležitá pestrost sortimentu, díky které vyhovíme i psům se speciální
dietou.
Rozvážíte zboží?
Denně sami rozvážíme zboží vlastním mrazícím autem v regionu Moravskoslezského kraje (F-M, OV, HA). 1x týdně zavážíme celou Moravu a asi ½ Slovenska.
Prostřednictvím přepravní společnosti posíláme zboží v termoobalech denně.
Pro osobní odběr v Dobraticích je vždy lepší zavolat předem a domluvit se na
konkrétním dni a čase.
Pracuje ve tvé firmě někdo z Dobratic?
Aktuálně nás je ve firmě včetně mne 6. Nepočítám-li sebe, tak 2 další zaměstnanci jsou dobratičané.
Co plánuješ v nejbližší době?
Vzhledem k tomu, že jsme výhradními dovozci firmy BARF COMPANY pro Moravu,
západní Čechy a Slovensko, firma prosperuje a roste, plánuji ještě letos výstavbu
mrazící komory pro dalších 15 tun masa.
Na závěr Hance děkuji za milé přijetí a přeji jí spoustu dalších úspěchů v podnikání.
Ilona Spilková
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