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Páteční podvečer 16. 5. se nesl v kostele sv. Jiří v Dobré v líbivém zvuku kytar. 
Vystoupili zde Štěpán Rak a Jan Matěj Rak. Koncert pořádala Charita Frýdek-
Místek ve spolupráci s obcemi Dobrá, Dobratice, Nižní Lhoty, Nošovice.

Posluchači koncertu, kterých bylo na dvě stovky, měli možnost slyšet jak vlastní 
skladby obou interpretů, tak také upravené skladby od známých hudebních 
skladatelů. Rozezněné struny kytar působily jako pohlazení na duši. Radost 
a nadšení z koncertu dali znát návštěvníci při závěrečném potlesku. Spokojenost 
posluchačů se také odrazila ve výtěžku charitní pokladničky. Výtěžek z koncertu 
bude použit na zakoupení pomůcek pro klienty Domu pokojného stáří.
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ÚVODNÍK

akcemi  v obci. Den matek, vítání občánků, smažení vaječiny s důchodci, to je 
jen krátký výčet. Sportovcům udělali radost fotbalisté, kteří slaví postup do vyšší 
soutěže, a to je super propagace i pro obec. V červnu jste se mohli zúčastnit  
např. dětských radovánek, výšlapu nebo pouti na Prašivé, děti rybářských 
závodů a fotbaloví fandové závěrečných utkání dobratického klubu. Před námi 
tu jsou prázdniny, a to je důvod si odpočinout. Každý to dělá po svém, někteří 
si  vyjedete k moři, jiní navštívíte jiné země, kde se nemluví česky. Někomu 
bude stačit bazén na zahradě, prázdniny u babičky a dědy.  Tak vám přeji všem 
příjemné prázdniny!

PODĚKOVÁNÍ CHARITY

Karel Moškoř - redaktor

Milí čtenáři,                                                                                                              
pro děti školou povinné nastala poslední fáze školního roku 
s vidinou blížících se prázdnin. Rodiče už jistě připravují za 
dobré známky nějaké překvapení  nebo slíbenou odměnu.  
Měsíc květen byl  dost  proměnlivý  nejen počasím, ale  též 

Charita Frýdek-Místek děkuje všem, 
kteří se koncertu účastnili a podpořili tím 
dobrou věc. Děkujeme všem partnerům 
a také otci Bohumilu Víchovi za umožnění 
uspořádat koncert v kostele sv. Jiří. 
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Tak, jak již bývá v naší vesnici v květnu tradicí, proběhlo v neděli 25.5.2014 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice ,,VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“.
V průběhu loňského roku a během roku letošního se v Dobraticích narodilo devět  
dětí. Z toho tři děvčata a šest chlapců.

Paní starostka s členy sociální komise přivítala sedm dětí, které se spolu se 
svými rodiči a příbuznými dostavili. K příjemné atmosféře přispělo také pěvecké 
vystoupení Vendulky Cebulové a Elišky Stolárikové.

              

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Víkendový klid
I letos prosím všechny občany obce, aby se v sobotu večer a v neděli zdrželi 
všech hlučných činností. Umožníme tak sobě i všem ostatním užít si klidu,  pohody 
a odpočinku.                                                                                          

 Z OBCE

Za sociální komisi - Bortlíčková Ivona

Navýšení výrobní kapacity ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Dne 1.7.2014 v 15:00 hodin proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Niž-
ní Lhoty veřejné projednání Dokumentace, doplnění Dokumentace a Posudku 
výše uvedeného záměru v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí. 
Podrobnější informace lze nalézt na www.cenia.cz/eia pod kódem OV9143, v tiš-
těné podobě jsou k dispozici také na Obecním úřadě Dobratice.

 
Alena Kacířová - starostka
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OHLÉDNUTÍ ZA RADOVÁNKAMI

PŘEDSTAVUJEME - DAVID DVORSKÝ

V pátek 6. 6. 2014 se na hřišti v Dobraticích konaly tradiční „Radovánky“
 s názvem „Letem světem“. Děti tancem navštívily různé země. Mateřská škola 
navštívila Indiány v Americe a děti ze základní školy putovaly po celé Zeměkouli. 
Společně jsme se rozloučili s žáky páté třídy a popřáli jsme jim hodně úspěchů 
ve vyšších ročnících. Také pěkné počasí napomohlo k průběhu hezkých 
dětských radovánek.       
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se podíleli na organizaci letošních 
Radovánek a všem pedagogům za nacvičení pestrého programu.   

            

Před časem obdržel cenu Neuron pro nejlepší současné mladé vědce. Za 
odměnu dostal poukaz k návštěvě Centra kvantové fyziky ve švýcarském Cernu 
(pojede tam o prázdninách). Splnila se  mu tak jedna tužba, o které snil. V deseti 
letech jej zajímá existence černých děr a už má jasno v tom, že jeho zájem o 
časoprostor přináší další vědecká zkoumání ve zcela jiném problému, červích 
děr. V Dobraticích jsem navštívil mladého vědce, Davida Dvorského. Na zahradě 
u rodinného domku skotačil na trampolíně se svým kamarádem. Na první pohled 
úplně normální kluk. Jakmile jsme sedli ke stolu na zahradě dědy Buchníčka a dal 
jsem mu slovo, nastal problém jej zastavit.    
Jaké to je dítě, po kom vůbec je, jsem se nejprve optal maminky: „Je takový svůj, 
ale asi nějaké ty geny po nás má. Mého tatínka bavila fyzika, chemie, manžela zase 
matematika. Mně také byly bližší předměty jako jsou fyzika a chemie. Davida od 
malička zajímá technika, počítače,  chodí velmi rád do kroužku elektrotechniky. Má 
hodně zálib mezi ně patří např. historie 2. světové války, postupy armád v té době, 
technické vybavení vojsk, zbraně  apod. Navštěvuje snad všechny možné kroužky, 
jen tak namátkou to je šachový, dramatický, keramický, hudební (fl étna, trubka) a 
nyní zkouší i latinsko-americké tance (škodolibý úsměv maminky)“. Já jsem Davida 
také viděl  v družstvu mladých hasičů pod vedením M. Otipkové, reportáž byla 
v minulém čísle. Po ukončení páté třídy bude David chodit do speciální třídy v 
8.ZŠ ve Frýdku – Místku. „David tam už má kamarády, dokonce zvládl i přijímačky 
na gymnázium v Ostravě, ale rozhodli jsme se pro bližší místo i kvůli dopravy. 
Specializace třídy zahrnuje počítače a to syna moc baví“, sdělila mi na úvod maminka 
Šárka Dvorská. Pak již byl čas na povídání s Davidem. Musím se přiznat, že za 
skoro třicetiletou amatérskou novinářskou praxi jsem nikdy nedělal rozhovor 
s dítětem. Taky jsem z doslechu zjistil, jak rád o těch svých výzkumech hovoří. 
Během rozhovoru bych snad napsal i zajímavou přednášku o červích dírach o 
možnostech řešení a zkoumání a co nám to jako lidstvu může přinést. Svou první 
otázkou jsem ale Davida pořádně zaskočil. Našel jsem si totiž na internetu, 

Mgr.Karla Peterková – ředitelka ZŠ
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že oblastí, která je pro Davida zajímavá, se zabývali A. Einstein a Nathan 
Rosen a tento fenomén byl popsán roku 1935 společně oběma vědci jako 
tzv. „Einstein-Rosenův most“ (což je ale jen jeden z hypoteticky možných 
druhů červích děr). Název „červí díra“ se pak vysvětluje analogií k červovi, který 
se z jednoho bodu povrchu jablka prokousává jablkem samotným k jinému 
bodu na jeho povrchu, necestuje tedy (dvoudimenzionálně) po povrchu 
jablka, ale užívá (třídimenzionální) zkratky právě červí dírou. A co na to David? 
„Toho Rosena vůbec neznám, ale Einsteina jo“. Nechtěl jsem Davida zatěžovat 
nějakými jmény, ale přesto jsem na něj hned vybafl  jiné – Steven Hawking.
 To je borec, který zpochybnil Davidovu práci na jeho prezentaci o černých dírách. 
„Měl jsem v září prezentaci a Hawking  pak v únoru řekl, že nesouhlasí s existencí 
černých děr. Našel tam nějakou chybu a trošku jsem byl zklamán“. Pak nastala 
Davidova cca desetiminutová přednáška o černých dírách, o nezničitelnosti 
hmoty, o Zákonu o zachování energie, o Hawkingově záření. David už má plán, 
jak to Hawkingovi vrátit a ztížit  pátrání v černé díře.  „Vymyslel jsem, že černou 
díru by šlo ne pátrat zrakem, ani dalekohledy a rentgenovým zářením, protože 
by to všechno pohltilo do sebe, ale infračerveným zářením nebo teplocitlivými 
kamerami“. Dál vám tady nebudu psát postup, který už má dokonale David 
vymýšlený, aby se náhodou nenašel nějaký koumák a Davidův další záměr
ve vědecké činnosti nepoužil ve svém výzkumu. Zakřivení časoprostoru 
je červí díra. Jeho další zkoumání má proto pracovní název „Teorie světlušek“. 
Možná se brzy dočteme, co vše tento mladý dobratický vědec vypracoval. 
Jeho další vysvětlování jsem uťal otázkou. Kdyby mu ve škole vzali fyziku a 
matematiku,  který ze zbývajících předmětů by měl nejraději: „Určitě přírodovědu 
a kdyby bylo v českém jazyku  jenom čtení, tak to, abych si mohl číst“. Z původního 
plánu návštěvy se mi čas hodně protáhl, dozvěděl jsem se další zajímavosti 
i to, jak se s kamarádem Kryštofem různě hecují. Třeba i v tom, kdo má vyšší 
IQ (jen tak pro zajímavost, Davidovo číslo je 136). I na takových různých testech 
se dá spolehlivě zjistit, na co my lidé máme buňky a v čem naopak pokulháváme. 
Davidovi nejde příliš sport, ale oproti jiným se zcela vymyká v jiné oblasti. „Mladý 
Einstein z Dobratic“ má před sebou spousty poznatků, bádání a úvah. Tak, Davide, 
ať najdeš co nejdříve řešení k těm dosud neprobádaným a mnohým  otazníkům 
vesmírné říše.
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ZPRÁVY Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

O slavnostních dopoledních bohoslužbách jsme přivítali kromě stálých věřících, 
také návštěvníky z širokého okolí a tak byl kostel dvakrát zcela naplněn. Mnozí 
říkali: „vymodlené počasí“! Ano, vždyť po celý sobotní den pršelo, v neděli bylo sice 
trochu chladněji, ale dobrá nálada a smích hlavně nad uměleckým výkonem Víti 
Marčíka, všechny zahřál. Nechyběly rozezpívané krásné hlasy dětí ZŠ, umělecké 
výtvory na obličeji nejmenších i výrobky šikovných rukou. Děti mi řekly, že se jim 
to líbilo. 

a) dobratickou poutí:

b) pouti k P. Marii ve skále /u Spálova/:

Ohlédnutí za:

Prožili jsme příjemnou cestu mikrobusem, duchovní i odpočinkový program v 
krásné přírodě se zastávkami v poutním kostele Narození P. Marie v Příboře a v 
Hájku u Frýdku.

c) oslavou slavnosti Svatého Ducha:

Z kostelního kůru během bohoslužby opět zazněly hlasy farního sboru Filia 
pod vedením sbormistryně paní Karly Zouharové. Mnozí si ani neuvědomují, že 
všemu předcházela obrovská práce paní Karly a zkoušky celého sboru.

d) oslavou slavnosti Božího těla: 

Starší pamětníci nejen vzpomínají, ale opět reálně prožívají a mladším předávají 
nikoliv prázdnou tradici, ale živý projev víry. Loni jsme po mnoha letech opět 
obnovili procesí Božího těla, letos jsme pokračovali.

e) školním vyučováním náboženské výchovy v tomto školním roce:

Učil jsem celkem 19 žáků, díky, za tento zájem. Ve škole jsem měl dvě skupiny:  ve 
středu 1. - 3. třídu,  ve čtvrtek 4. a 5. třídu. Ti nejmenší se v kostele těšili na nedělní 
slůvko ochotných maminek, za což jim vřele děkuji. Děti byly rovněž zapojeny do 
bohaté nabídky mimoškolních křesťanských akcí, což je pro ně velice důležité.

f) restaurátorskými pracemi při obnově oltáře Sv. Expedita

Pevně věřím, že ve chvíli, kdy budete číst tyto řádky, budou již veškeré práce 
dokončeny a budeme se v obci pyšnit další zachráněnou kulturní památkou.  
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c) k Prašivé 2014:

        
        
    Pohled dopředu:   
        
        
Prázdniny a dovolená jsou časem pro volné chvíle, pro klid, pro tělesný a duševní 
odpočinek. Přesto zůstává naše psychika mnohdy ošizena, bez odpočinku. 
Aby si člověk mohl odpočinout, potřebuje čas. V hlavě totiž nelze něco 
jednoduše přepnout a změnit životní rytmus. Dovolenou mají mnozí přesně 
naplánovanou měsíce předem. A po konci dovolené se cítí tak, že by se z ní 
potřebovali zotavit. Umíme dnes ještě vůbec odpočívat, skutečně vypnout? 
Dopřejeme si okamžiky, kdy se necháme „políbit“ volnou chvílí? Ve volných 
chvílích je dobré „počkat“ na svou duši, která zůstala někde ve světě hektiky, 
povinností, plánování, a „nechat ji k sobě přijít“. Ve zklidnění a uvolnění
 je člověk otevřen pro zcela nové zkušenosti, vnímá vědoměji své já, své tělo, 
dech, tlukot srdce, sluneční paprsky, ale i blahodárnost stínu. Člověk vidí 
kolem sebe věci, které jinak ve spěchu přehlédne. K tomu často nepotřebuje 
ani zrak a sluch, ale jednoduše srdce... „Bez volných chvil je člověk neúplný 
a rozkouskovaný na části „ (R. Guardini) Ve volném čase můžeme přijít k sobě, 
ke smyslu našeho konání, našeho života, můžeme přijít ke druhým a k Bohu ... 
Být ochoten se zastavit znamená, být připraven pohlédnout na sebe. Nemusíš 
ale na sebe hledět sám. Sobě plně porozumíš a sebe poznáš jen ve světle Toho, 
který tě stvořil k naplněnému životu. Čas je ti dán, aby ses stal více člověkem. 
To ze srdce každému přeji.

Kdo by na ně nechtěl cestovat, může navštívit výstavní síň Musaion v Havířově 
a výstavu „Poutní místa na Těšínsku“, která probíhá od 12.6. - 9.11.2014. 
 www.muzeumct.cz,  Otevřeno: ÚT-PÁ 8 -12, 12.30-16.30, SO 9 -13, NE 13 -17

V úterý 1. července 2014 se uskuteční diecézní setkání dětí s biskupem 
F. Lobkowiczem na Prašivé. Více na stránkách www.prasiva2014.cz a na plakátku 
níže. 

Kéž se společně sejdou všechny dětí z okolí Prašivé,  Dobratic,... 

Ty, kterým duchovní program nic neříká, srdečně zvu, ať v 11.30 h vystoupí 
na Prašivou, budou na vás čekat zajímavá stanoviště! V případě deštivého 
počasí bude program v bazilice ve Frýdku. Mokrá varianta bude rozhodnuta den 
před setkáním.                                       

b) těšíme se na cestu po poutních místech Slezska:

a)  k času prázdnin, dovolených a odpočinku:

p.Jan Wojnar
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23.6.2014 pondělí    7.30  -   9.00 hodin 

25.6.2014 středa  14.30  - 16.00 hodin

27.6.2014 pátek     7.30  -   9.00 hodin

Změna ordinační doby MUDr. Iva Kučerová – DS Dobrá
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Prosíme ochotné lidi, kteří by se mohli zapojit do pomoci s přípravou 
(oprava kol, instalace počítačů, apod.), aby nás kontaktovali na sbirka@bezmamy.cz 
nebo na 733 741 541. Děkujeme. 
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Na dobratických rybnících se konaly druhou červnovou sobotu dětské rybářské 
závody. Po povinném zápisu se kolem rybníka usadilo dvacet dětí ve věku od 
dvou do patnácti let. Na ulovení toho svého kapříka měly děti skoro pět hodin. 
Ve dvě odpoledne byl závod ukončen. Nejmenší ulovená ryba měřila 27 cm,
 ten největší kus měřil 56 centimetrů. Počasí bylo příznivé a ani odpolední deštík 
příjemné závodění všem účastníkům a organizátorům nepokazil.

Výsledky: 1. Lukáš Pavelek, 2. Viktor Pšenica, 3. Katka Muroňová

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

11

Chystáte koupi  rodinného domu, bytu, případnou jejich rekonstrukci??

Mám pro vás řešení. Mimořádně výhodné podmínky při vyřízení hypotéky nebo 
úvěru a kompletní  poradenství po celou dobu splácení. 

Možnost sjednání  pojištění podle vašeho požadavku, založení spořící-
ho a běžného účtu, dětského konta a stavebního spoření, doplňkového 

důchodového spoření, poradenství při investování.   

Bc. Dana Hárendarčíková
Rodinný bankéř senior

724 070 197
Dana.harendarcikova@mpss.cz

danaharenda@email.cz
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Po podzimní části byly Dobratice na první příčce s náskokem tří bodů. 
Do jarních utkání šli s cílem toto umístění udržet. Jejich spanilá jízda neměla 
chybu. Postupně si vypracovali náskok až 21 bodů (po 24.kole) a své soupeře 
doslova ničili vynikající střeleckou formou. Kralují nejen v pořadí týmů, ale 
i v produktivitě vstřelených gólů s nejlepším střelcem soutěže, Mariánem 
Causidisem. Zeptal jsem se ještě před skončením fotbalového ročníku předsedy 
TJ, trenéra a kapitána mužů, co je spojeno s tímto úspěchem, co to pro mnohé 
znamená a přinese, tady jsou jejich první dojmy:

Břetislav Bortlíček, předseda TJ: „V první řadě jde o historický úspěch sportu 
v Dobraticích, který bude určitě zanesen do kroniky obce. Postup vybojovala parta 
zapálených fotbalistů spolu s realizačním týmem. O Dobraticích se nyní hovoří 
v souvislosti s fotbalem v celém našem Moravskoslezském kraji. V druhé řadě nás 
čeká spousta práce, aby se tato soutěž mohla v Dobraticích hrát. Nesmírně si cením 
vstřícného přístupu zastupitelstva obce Dobratice v čele se starostkou Alenou 
Kacířovou. Věřím, že společnými silami zabezpečíme základní požadavky, které tato 
soutěž vyžaduje. V Dobraticích budou hrát takové týmy jako např. Frenštát p.R., 
Vratimov, Veřovice, Čeladná a další“.

HISTORICKÝ ÚSPĚCH - Fotbalisté postoupili do 1.A třídy

Marián Korabík, trenér: „Myslím si, že nás čeká skok z takového toho vesnického 
fotbalu do fotbalu už přece jenom na vyšším stupni, i když stále v amatérských 
podmínkách. Proto se s Borisem Causidisem snažíme dělat vše proto, abychom nic 
nepodcenili a připravili mužstvo tak, aby ten první ročník nebyl zároveň i poslední v 
„1.A“. Je potřeba určitě doplnit kádr po odchodu Filipa Koláře, zraněný je pořád Lukáš 
Klesniak, takže usilovně sháníme posily, které vhodně zapadnou do mužstva, jak po 
stránce výkonnostní, tak i směrem k pohodě v kabině! Důležité je, aby všichni, kteří se 
kolem dobratického fotbalu pohybují, ještě více přidali pověstnou ruku k dílu, protože 
opravdu to bude velký průlom pro celý fotbal v Dobraticích. Chtěl bych touto formou 
poděkovat, ale zároveň i požádat sponzory, vedení obce, aby nám při této, troufám 
si říci úspěšné cestě, nadále zachovali svou přízeň. Budeme rádi když nám, pokud to 
jen bude možné, ještě více pomohli, aby se nadále na fotbal v Dobraticích chodilo a 
přinášel radost pro všechny hráče a fanoušky, jak tomu bylo v poslední době“. 

Marián Causidis, kapitán týmu: „Beru to jako obrovský úspěch a ne jen určitě já, 
ale i ostatní kluci. Podařilo se dát dohromady skvělou partu kluků, kteří jsou nejen 
dobří na hřišťi, ale jako kolektiv prožíváme euforii v kabině, když nám to pěkně 
šlape. Doufám, že se nám podaří udržet tuto partu pohromadě a nebude to poslední 
úspěch, kterého jsme dosáhli“.

Více o úspěšném tažení dobratických fotbalistů najdete ve zvláštní příloze v 
příštím Dobratickém zpravodaji.

Aktivní důchodci
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V únorovém čísle jsme psali o výborném sportovním výkonu bratří Causidisů 
na závodě 24 hodin na Lysé hoře. Mladší z bratrů Marek Causidis se věnu-
je společně s Pavlem Blablou závodům tzv. Horské výzvy. Jedná se o horský 
běh - treking dvojic. V prvním závodě v Jeseníkách a také ve druhém závodě na 
Šumavě skončila výše jmenovaná dvojice v silné konkurenci vždy na třetím mís-
tě. Třetí závod v Krušných horách proměnili v nádherné vítězství a my jim k tomu 
samozřejmě gratulujeme.  Jak se celý závod vyvíjel mi shrnul dobratický Marek 
Causidis takto:                                        

„Třetí  závod seriálu Horské Výzvy startoval v nádherném prostředí Krušnohor-
ského Božího Daru. Vítězové z předchozích dvou závodu tady nestartovali, a 
tak jsme tedy chtěli vylepšit dvě 3. místa z Jeseníků a Šumavy. To se nám nako-
nec povedlo a na třiašedesáti kilometrové trati jsme dokázali zvítězit v čase 
6:11:53 hod. Do krásného horského městečka Boží Dar jsme dorazili už v páteč-
ních odpoledních hodinách, takže jsme se stihli v klidu ubytovat, zaregistrovat, 
podívat se na zápasy fotbalového MS v Brazílii a hlavně po náročné cestě si pořád-
ně odpočinout v podobě vydatného spánku. Závod tentokrát začínal přesně o 
půlnoci. Kolem 23:00 jsme si tedy začali chystat všechny potřebné věci, abychom 
jsme se stihli zhruba 15 minut před startem rozklusat a pořádně se protáhnout.

Vydali jsme se tedy  z centra Božího Daru, kolem Božídarského Špičáku, Mrtvého 
rybníku na Hřebečnou, kolem Lesíku háj, přes Abertamy na Plešivec a dále do 
Jáchymova a přes Krásný Les, Stráž nad Ohří, Srní, kolem Vysoké Seče přes Klí-
novec zpátky do cílového Božího Daru. Hned od prvních kilometrů jsme nasadili 
poměrně rychlé tempo, vypracovali jsme si asi minutový náskok, ale vinou men-
šího bloudění jsme o něj přišli ještě před první občerstvovací  stanicí na Hřebeč-
né (10 km) a takto se to ještě do konce závodu několikrát opakovalo. Takřka celý 
závod jsme běželi společně s druhým týmem, sice jsme do jakéhokoliv menšího 
stoupání pokaždé alespoň o kousek poodskočili, ale vlastními chybami a neuplně 
dokonalým značením jsme náskok pokaždé ihned ztratili. Na druhou (Jáchymov 
26 km)  i třetí kontrolu (Stráž nad Ohří 40 km) jsme dorazili bok po boku s druhým 
týmem, ale cca od 45 km jsme zvolili rychlejší tempo a na našich soupeřích bylo 
vidět, že jim postupně docházejí síly. Znovu jsme si vytvořili náskok, o který jsme 
už do konce závodu nepřišli. Naši konkurenti se k nám sice ještě jednou přiblížili, 
ale opět jsme zrychlili a náskok už jen postupně navyšovali. Na Klínovec, kde byla 
poslední občerstvovací stanice a také kontrola (59 km), jsme doslova vyletěli, a 
když za námi v dáli nikdo nebyl, tak trochu jsme tušili, že už je hotovo. V naprosté 
euforii, kdy se člověku honí spoustu krásných myšlenek, jsme seběhli dolů na 
Boží Dar na prvním místě v čase 6:11:53 hod. V cíli to byly moc krásné pocity, vel-
ká radost z vítězství a dosaženého času. Strašně moc jsme tady chtěli vyhrát, ale 
nebylo to vůbec snadné, na naše poměry to bylo až moc běžecké a vyhovovalo 
by nám větší převýšení. 

Sportovní úspěchy dobratických občanů
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Byl to super závod v krásném horském prostředí Krušných hor, kterých jsme 
si velmi užili a nakonec proměnili ve vítězství, za které jsme velice rádi. Děku-
jeme za podporu všem partnerům, kteří mají podíl na našem vítězství“. 
Více o těchto extrémních závodech v horách najdete na web. stránkách 
www.horskavyzva.cz.
 Další sportovní úspěch pro naší obec zaznamenal na tenisovém mistrov-
ství v Třinci Karel Moškoř. Při jubilejním 30. ročníku celní správy ČR pod záštitou 
Moravskoslezského klubu celníků (předsedou je mimochodem dobratičan Petr 
Vlček) získal dvě umístění na tzv. bedně. S Ivo Zlatníkem z Těrlicka suverénně 
ovládli čtyřhru nad 50 let, kdy za sebou nechali dvojice Palovský (Ostrava), Čepic-
ký (Ústí n.L.) a Křemének (Zlín), Sieder (Karviná). Ve dvouhře nestačil pouze na 
svého parťáka Zlatníka a vybojoval druhé místo, třetí skončil Sieder. V Třinci hrála 
necelá čtyřicítka hráčů z celé  České republiky. Tenis patří mezi nejstarší sportovní 
odvětví v rámci mimopracovních aktivit pracovníků ministerstva fi nancí a celní 
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Členové občanského sdružení Důchodci obce Dobratice už mají za sebou některé 
společné akce, které si pro tento rok naplánovali. Koncem května se sešli na střelnici 
a za příjemného počasí poseděli, podiskutovali a usmažili si vaječinu. Dalším 
společným cílem byla červnová cesta na Prašivou. Každoroční pouťové atrakce 
při svátku sv. Antonína lákají stovky lidí.  A v pátek 13. června na tzv. malou pouť 
vyrazili také dobratičané. I tentokrát počasí vyšlo a  pro  zdravotně indisponované 
tu je příležitost se dostat na horu i autem. Na Prašivé je v té době otevřen dřevěný 
kostelík sv. Antonína, postavený už v roce 1640 Jiřím, Hrabětem u Oppersdorfu. 
Pro věřící příležitost k navštívení, pro ostatní třeba jen prohlídka památného místa, 
které bývá povětšinu roku návštěvníkům skryto za zamčenými dveřmi a zavřenými 
okenicemi. Pochopitelně i na Prašivé bylo dost času k přátelskému posezení
 a střádáním plánů na další „důchodcovské aktivity“.

AKTIVNÍ DŮCHODCI



Dobratický zpravodaj

Poplatek za psa pro rok 2014

Připomínáme občanům, že dle Obecně závazné vyhlášky obce Dobratice č. 
3/2010, byla splatnost poplatku za psa do 31. 3. 2014. Žádáme majitele psů, kteří 
ještě poplatek neuhradili, aby tak co nejdříve učinili. Výše poplatku za psa činí 
60,-Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka činí výše poplatku 90,-
Kč. Nastala-li změna a psa již nemáte, prosíme o nahlášení této skutečnosti.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo převodem 
na účet vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu: 1681973389/0800, jako VS 
uveďte číslo popisné vašeho domu.

INZERCE

KOUPÍM STAROU MOTORKU

          Nebo auto, i válečné předměty   
             Jawa 550 pařez, 551, 555, 125, 150, 175, 250, 350, 500,  

nebo i jen vozík (PAV) nebo Sidecar Velorex. 

          Dále pak jakoukoliv starou ČZ i skútr.    
          Stadion S11,     

S22, S23 Jaweta, jakoukoliv MZ 150, 250, 350 aj.

    Jakýkoliv starý motocykl i vrak, nepojízdný,                                                                                        

                 odhlášený, i jen náhradní díly.    

                             
                 PŘIJEDU, ZAPLATÍM, ODVEZU.                                                                             
  Tel. 725 266 605
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UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ PRO DALŠÍ ČÍSLO ZPRAVODAJE:

do neděle 13.července 2014

Zpravodaj obce Dobratice, vydavatel: Obec Dobratice čp.49, tel.558651254, 558651387 
email: obec@dobratice.cz,  redaktor:Karel Moškoř, email.: k.moskor@seznam.cz , tel.:739439808 
ev.číslo MK ČR E 14306, náklad 390 ks, tiskne  G -VARIADO PRINT s.r.o. Frýdek – Místek, výtisk 
zdarma

dne 9.6. 2014  bylo projednáno:

                                                                                                                                                                                                             

Dobratický zpravodaj                                                                             6/2014     

                                                                                                                                                                                                  

Na 47. zasedání Zastupitelstva obce  Dobratice

-   Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013 za obec Dobratice.
-   Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013 za Základní a mateřskou
      školu Dobratice, p.o.
-   Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, mezi Státním
   zemědělským intervenčním fondem a obcí Dobratice, na projekt: Mateřská
     školka Dobratice-rekonstrukce kanalizace a odpadních vod.
-   Veřejná zakázka: Mateřská školka Dobratice-rekonstrukce kanalizace odpad-
     ních vod.
-    Výsledek výběrového řízení na zadání veřejné zakázky, smlouva o dílo.
-    Výsledek výběrového řízení na technický dozor a koordinátora BOZP, příkazní
     smlouva.
-   Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8013451/3, mezi
      obcí Dobratice a ČEZ Distribuce, a.s.
-    Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 3/2014.
-    Závěrečný účet SOPM za rok 2013.
-    Zápis z kontroly SOPM k datu 30. 4. 2014.
-    Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, mezi obcí Dobratice
      a Michalem Najdkem k umístění vodovodní a plynovodní přípojky.
-    Žádost člena týmu The North Face XRNNRS o poskytnutí fi nančního daru.
-    Postup TJ Dobratice do první I. A třídy.
-  Příkazní smlouva na administraci výběrového řízení na zhotovitele stavby
      „Reknostrukce obecního úřadu a hasičské zbrojnice“.
-    Návštěva obce Zábiedovo.



Lučina - Dobratice 3:3

Smažení vaječiny



Pouť na Prašivou

www.dobratice.cz


