
     DOBRATICKÝ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cestářská Odyssea 
• 26. srpna 2017 - Den Dobratic – 6. ročník 
• Malé ohlédnutí za školním rokem 2016/2017 

              www.dobratice.cz 

Léto 
2017 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



07-08/2017 Dobratický zpravodaj / 3
 

„Dobratická parta v akci“                                                                                                   Foto: Karel Moškoř  
CESTÁŘSKÁ ODYSSEA 
„Na silnici do Prášil jeden mladý cestář žil. A kamení a kamení a kamení tam 
roztloukal, když silnici štěrkoval.“ 
Tak začíná jedna z lidových písní, ve které se zpívá o jednom velice zajímavém 
povolání. Cestář kdysi dávno opravoval cesty a silnice. Většinou roztloukal kamení 
a díry vysypával směsí kamení a jílu rozmíchaného ve vodě. Dnes už klasického 
cestáře na našich silnicích neuvidíte, ono už lidskou energii zastupují stroje a 
technika. Vzpomínám si, že jako chlapec jsem občas sledoval jednoho cestáře, snad 
byl z Tošanovic, který měl v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století na 
starost silniční úsek od Tošanovic až po Nebory. Jezdil na kole s malým vozíkem, 
převážně kosil příkopy, čistil po zimě vozovku od štěrku, staral se o betonové 
patníky, které i natíral. Plastové značky tehdy ještě nebyly. Samozřejmě postupem 
času se už na cestách neobjevil a já takového cestáře mám ve vzpomínkách. Přesto 
však můžete občas zahlédnout i na dobratických silnicích a cestách něco, co tuto 
mou minulost připomíná a i dnes si zaslouží naši pozornost. Starý traktor, za ním 
vlečka se štěrkem a ještě připojena cisterna s dehtem. Kolem této opravdu 
historické techniky z minulého století se pohybuje parta v oranžových reflexních 
vestách. Zrovna na komunikaci od Harendy směrem na Komorní Lhotku jsem je 
v průběhu června potkal několikrát. Počasí spíše lákalo k vodě, ale L. Válek, K. Sobek 
a A. Šigut jako dobře sehraný stroj upravovali místa, kde po zimním čase zůstaly díry  

Zprávy obecního úřadu 
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a nepříjemné praskliny. Se zvědavostí jsem se chvíli zadíval, jak jim jde práce od 
ruky, a musím říci, že to byl kus zajímavé činnosti. Pěkně po zalití asfaltem nasypat 
přiměřeně drobnou drť a pak doslova uhladit vozovku, aby nebylo ani poznat, kde 
se nacházela nerovnost či díra. Je obdivuhodné, jak dovedou naši dobratičtí senioři 
přiložit ruku k dílu, kdy kromě aktivit doma nebo v Klubu důchodců, najdou chvíle 
k užitečné práci v obci. A radost jsem měl i z toho, že při posledním setkání jejich 
řady rozšířil i někdo z mladých, a to konkrétně T. Bortlíček. Nutno říci, že se po 
udržovaných silnicích a trasách pro cyklisty jinak jezdí než na mnohých silnicích 
v okolních vesnicích. I díky vám, dobratičtí cestáři!  

                       Karel Moškoř 

 
 
PŘIJĎTE ROZŠÍŘIT ŘADY ÚSPĚŠNÝCH DOBRATICKÝCH BĚŽCŮ 
Pro všechny z Vás, kterým není pohyb cizí, anebo teprve přemýšlejí, že začnou, 
náleží TATO: 

 
I když nepoběžíte, uděláte nám radost, když přijdete fandit. 
 

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PODPORU! 
Organizační tým 

 



07-08/2017 Dobratický zpravodaj / 5

OBEC MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 
Vážení spoluobčané, mnozí z Vás si již všimli, že jsme spustili nové webové stránky 
obce www.dobratice.cz . Snad se ptáte proč, vždyť ty staré byly dobré/lepší? 
Nebojte, nechtěli jsme Vás mást a rušit něco, co je zaběhlé  
a funguje. Důvodem nebylo ani to, že bychom si na úřadě vyhledávaly práci. 
Hlavním podnětem ke změně byly stále narůstající problémy s ukládáním dat. 
Systém byl již zastaralý a bohužel nevyhovující. Nezbylo, než se konečně 
rozhodnout. Možná jsme poněkud podcenily, co nás s výměnou obecních stránek 
čeká … V každém případě se za změnou skrývá více než půl roku práce na jejich 
„doladění“. Ondrovi Spilkovi a všem, kteří se na tvorbě stránek podíleli, patří velké 
poděkování, že fungujeme. 
Protože jsou nové obecní stránky výtvorem naším, nikoliv dílem profesionální firmy, 
věříme, že případné chyby či nedostatky omluvíte a pokud nějaké nesrovnalosti 
objevíte, dáte nám o nich vědět. Děkujeme tímto za pochopení. 
Chtěli bychom touto cestou vyzvat firmy i občany, kteří chtějí bezplatně nabídnout 
své služby občanům, aby nám napsali na: obec@dobratice.cz  

ODPADOVÉ OKÉNKO 
Co je nového v odpadovém hospodářství obce? Především chceme poděkovat 
všem, kteří důsledně třídí své odpady a naučili se využívat „obecní odpadový 
systém“, který se snažíme stále vylepšovat. 
Nově, máme záměr zřídit ve sběrném místě obce prostor, ve kterém budeme 
shromažďovat funkční věci, které se jednomu nehodí a druhému by přišly vhod.  
A že jich je! Takže něco ve smyslu „Second hande“.  
Velkým problémem jsou stále přeplněné kontejnery na tříděný odpad  
a nepořádek kolem nich. Proto jsme zkušebně, po dobu prázdnin, navýšili počet 
svozů plastů a papíru. Tak uvidíme.  
Bohužel se nám prozatím nepodařilo se společností EKO-KOM vyjednat kontejnery 
s větším vhozovým otvorem. Proto, pokud víte, že potřebujete vyhodit odpad o 
větších rozměrů, prosím, nenechávejte nám jej u kontejnerů volně uložený, ale 
předejte je ve sběrném místě. Když už ho máme! 
Vítr a zvířátka si pak nebudou moci hrát a z obce nebude jedna velká skládka! 
Pár pozitivních čísel na závěr. Každoročně získáváme hlášení, jak jsme svým 
tříděním prospěli matičce Zemi. Za rok 2016 jsme díky 2,341 t odevzdaného 
elektrozařízení uspořili: 34,17 MWh elektrické energie, 146,36 m3 vody,  
2.048 l ropy, 1,11 t primárních surovin. Také se nám podařilo snížit produkci 
skleníkových plynů o 6,89 t CO2 ekv a snížit produkci nebezpečného odpadu  
o 30,49 t.  
Já myslím, že se vyplatí v tom pokračovat. Co vy na to? 

 Iva Spratková, místostarostka 
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ZÁJEZD PRO DOBRATICKÉ SENIORY 
Kulturní a sociální komise při OÚ v Dobraticích pořádá 

v pátek 8. září 2017 

ZÁJEZD DO VALTICKO - LEDNICKÉHO KRAJE 

Odjezd od obecního úřadu je v 6:15 hodin. 

Plánovaný program: 

• od 10:00 hodin je zajištěna prohlídka Státního zámku 
Valtice a Národního zemědělského muzea. 

• Poté bude následovat odjezd do Lednice, kde bude 
individuální program. Můžete zde navštívit zámek, 
Minaret, Janův hrad, nebo se projít krásnými 
zámeckými zahradami. 

• Při zpáteční cestě plánujeme krátkou návštěvu města 
Břeclav. 

Mějte, prosím, připraven přesný finanční obnos, který budu 
vybírat v autobusu, a to: 
senioři do 65 let – 160 Kč, senioři nad 65 let – 110 Kč. 

Počet míst v autobuse je omezený, proto se, prosím,  
co nejdříve telefonicky přihlaste na obecním úřadu: 

Tel. číslo: 558 651 254, 734 159 585, 

nejpozději do 31. 8. 2017. 

 

Na setkání s vámi se těší Ivona Bortlíčková 
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Malé ohlédnutí za školním rokem 

2016/2017 
Po celý školní rok jsme se řídili mottem „Čteme po celý rok“  
a veškeré aktivity byly zaměřeny tímto směrem. 

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE  
• Beseda o dravcích – žáci zhlédli dravce v akci při lovu na pohyblivé makety, 

letecké umění dravců a jejich přesnost při chytání kořisti. Za svůj výkon sklidili 
zasloužený potlesk. 

• Návštěva divadelního představení „Šíleně smutná princezna“ a „Královna 
Koloběžka První“ v Divadle Loutek Ostrava pro žáky 1. ročníku – 5. ročníku. 

• Den otevřených dveří – rodiče měli možnost nahlédnout do výuky svých dětí. 
V druhé polovině školního roku den otevřených dveří proběhl i ve „Čtenářském 
klubu“ a v „Klubu logiky a deskových her“. 

• Mikuláš ve škole + Vánoční nota – o zábavný program se tradičně postarali 
páťáci. 

• První ročník mikulášského šachování pod vedením p. Surmy z Beskydské školy 
Frýdek-Místek a trenérů Čubokových. Akce byla velmi úspěšná, zúčastnilo se 12 
dětí včetně rodičů, kteří své děti po celou dobu soutěže podporovali a fandili jim. 
Nejlepším hráčem se stal David Dvorský, na druhém místě skončil Lukáš Pavelek 
a třetí místo obsadil Václav Javorský. 

• Zapojení školy do každoročního projektu „Česko zpívá koledy“ a organizace 
tradičního vánočního jarmarku. 

• Vystoupení pěveckého sboru a žáků ZŠ u příležitosti: Vánoční jarmark ve 
Vojkovicích, Česko zpívá koledy, Vánoční jarmark, Setkání se seniory, Dobratická 
pouť, Den matek ve Vojkovicích a v Dobraticích, Vítání občánků v Dobraticích. 

• Literární dílna a beseda s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou  
a ilustrátorkou Kateřinou Čupovou.  

• Zážitkový program bubnování s drumbeny pod vedením Zdeňka Rollera - 
všechny prvky programu byly zaměřeny na podporu komunikace a týmové 
aktivity.  

• Prima pokusy – po celý školní rok se žáci pomocí zábavného představení věnovali 
oblasti fyziky, chemie, matematiky a přírodovědy. Cílem bylo rozšířit obzor dětí 
těchto oborů formou praktických ukázek a pokusů přímo v jejich třídách.  

• Divadelní představení o Marii Terezii + dílna – žáci pátého ročníku nacvičili 
divadelní představení a připomněli, že je 300 let od jejího narození. 

Školství 
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• Ve středu 31. května se naše škola zúčastnila výletu do družební vesnice 
Zábiedovo na Slovensku. Školu reprezentovalo 12 dětí.  

• Návštěva u včeliček - ve čtvrtek 22. 
6. 2017 jsme navštívili včeličky u pana 
Skupieńy. Pro děti si připravil velmi 
poučnou besedu, ukázal nám své 
nádherné včelíny a předal dětem 
mnoho informací o včelách. Dětem se 
beseda velmi líbila, a proto bychom 
mu rádi poděkovali a přáli mnoho 
zdravých včel. 

SOUTĚŽE 
• Recitace: v recitaci nás v okresním kole nejúspěšněji reprezentovali děvčata z 2. 

roč., ze 4. roč. a chlapec ze 4. roč. (Kristýnka Kavková, Barunka Sobková a Vojta 
Dvorský).    

• Vědomostní: Již třetím rokem jsme se zúčastnili soutěže „Finanční gramotnost“ 
na Gymnáziu v Českém Těšíně a opět jsme byli velice úspěšní. Pro tento rok jsme 
vybojovali krásné 2. místo. Soutěže se zúčastnilo 33 týmů. Z naší školy byly tři 
týmy ve složení: I. tým – Vičar Petr a Václavková Anička; II. tým – Kubala Jarek 
a Skupieńová Terezka, III. tým – Skaličková Barunka a Kravčíková Míša. Druhé 
místo patří I. týmu. 
Matematický klokan – v letošním roce se nám podařilo obsadit místa nejlepších 
řešitelů v kategorii Cvrček (2. a 3. roč.) v okrese Frýdek-Místek. Úspěšnými 
řešiteli se stali žáci 3. roč. – Kryštof Kohut a Šimon Šancer. 

• Pěvecká: Vánoční nota – jednalo se o pěveckou soutěž s vánoční tematikou, 
která se konala ve Frýdku-Místku. Žákyně Kristýnka Kavková  
a Anička Martinčíková, které nás na soutěži reprezentovaly, získaly obě  
3. místo. Loutnička – úspěšně nás reprezentovali žáci 1. ročníku –  
5. ročníku. (Eliška Stoláriková – 1. roč., Stelinka Cieślarová – 1. roč., Kristýnka 
Kavková – 2. roč., Karolínka Václavková – 3. roč., Barunka Sobková – 4. roč., 
Anička Václavková – 5. roč.). 

• Sportovní: Přespolní běh – každým rokem se zúčastňujeme sportovní soutěže v 
„Přespolním běhu“, kterou organizuje ZŠ Dobrá. Letošní ročník měl opět velkou 
účast okolních škol.  Konkurence byla velká, ale i přesto se nám podařilo získat 
3. místo (v kategorii 2. třídy dívky), které získala Markétka Skaličková. Šachový 
turnaj - ve středu 26. dubna se konal již dvanáctý ročník šachového turnaje 
Povodí Morávky. Turnaje se zúčastnilo rekordních 52 žáků z okolních vesnic (viz. 
Lučina, Raškovice, 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 Matusík Ondřej (ZŠ Komenského, Frýdlant nad 
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Ostravicí), na druhém místě Nytra Eduard (ZŠ Žabeň) a na třetí pozici se 
probojoval Šimík Matěj (ZŠ Lučina). Domácím hráčům patřilo 6. místo - Václav 
Javorský, 8. místo – Jarek Kubala a 11. místo – Světlík Ondřej. Druhé místo za 
dívky získala Anička Václavková ze ZŠ Dobratice a třetí místo vybojovala Anička 
Zouharová rovněž ze ZŠ Dobratice. Florbal - již druhým rokem jsme se zúčastnili 
sportovní soutěže ve florbalu. Hoši se v neděli 26. 3. 2017 utkali s 6 týmy  
a vybojovali krásné 1. místo pod vedením p. Martina Buroně.  Zlatý kapřík - 
Koncem května jsme se zúčastnili environmentální soutěže a získali  
3. místo. 

• Environmetální: Sběr plastu – v letošním roce jsme obhájili 2. místo v okrese 
Frýdek-Místek. Velké poděkování patří všem, kteří se této soutěži věnují.  

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ: 
• „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ 

a MŠ Dobratice“, 
• Celoroční projekt „Ovoce do škol“ a mléčné svačiny. 
• Získání certifikátu „Aktivní škola“, 
• „Česko čte dětem“, 
• dále jsme pokračovali v projektu „Obec, škola a okolí“ (Tajemná noc, Vánoční 

jarmark, Česko zpívá koledy, Pasování prvňáčků, Dětský karneval, Lyžařský kurz, 
Knihovnický den, Šachový turnaj, Vítání jara, Velikonoční dílna, Turistika rodiče 
s dětmi, Den matek, Dětské radovánky, Ozdravný pobyt, Školní výlet.), 
v projektu „Ochrana člověka“ (Požární ochrana, Bezpečnost na silnici), 
v projektu „Ovoce do škol“, který vedl žáky ke  zdravému jídlu.  

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 
Dlouhodobou vzdělávací činností jsou celoroční 
projekty. „Den požární ochraně“ ve spolupráci s 
profesionálními hasiči z Nošovic, „Den první 
pomoci“ – praktické ukázky cvičení pod vedením 
studentek ze Zdravotnické školy Frýdek – Místek 
a „Den bezpečnosti“ – beseda s Policii České 
republiky.   

Dalším přínosem pro děti je vzdělávací činnost soukromé hudební školy probíhající 
ve škole – pro žáky školy i pro děti z MŠ. Dlouhodobě probíhá environmentální 
výchova formou sběru PET láhví, sběru papíru a besed. Specifikem je vzdělávací a 
koordinační činnost s okolními neúplnými školami a spádovou školou v Dobré.  
Škola jako vzdělávací instituce nabízela vzdělávání i občanům: V jazykové učebně 
probíhal po celý rok kurz „Angličtina pro dospělé“. 
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Kroužky ve škole: šachy, keramický, počítačový, pěvecký, včelařský, klub Šikulů, 
ZUMBA, čtenářský klub, klub logiky a deskových her, sportovní kroužek, florbal, 
doučování. 
Závěr roku jako tradičně patřil dětem a rodičům při akci „Dětské radovánky“, které 
v letošním roce prošly s názvem „Čteme po celý rok“. 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. 
Ráda bych poděkovala všem pedagogům, zaměstnancům školy, rodičům, obecním 
složkám, sponzorům a obecnímu úřadu za dobrou spolupráci. 
Přeji všem slunečné a pohodové prázdniny!!!!! 

 Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy, Foto: archiv školy 

FOTBALISTŮM SKONČILA SEZÓNA 
17. června skončil třetí rok působení fotbalistů v 1. A třídě zápasem proti Petřvaldu 
na Moravě. Byl to pikantní souboj proti celku, který bojoval doslova o přežití 
v soutěži. Nakonec hostům remíza nestačila a spadli níže, Dobraticím tento bodík 
zajistil 9. místo a solidních 34 bodů získaných ve 26 zápasech. Skupinu vyhrál 
Vratimov, kromě Petřvaldu spadly také Veřovice.  
O zhodnocení jsem požádal trenéra Mariána Korabíka: 
„Sezóna byla především na podzim ovlivněna spoustou zranění a absencí stabilních 
hráčů. V průběhu celého ročníku tak probíhala vlastně tvorba nového mužstva, 
v poslední třetině sezóny se už souhra zlepšila a projevilo se to kladně na výkonu  
a výsledcích. Potěšilo mě, že jsme konečně začali sbírat body venku a konsolidovala 
se nám obrana a hlavně post brankáře.  Velmi dobře zapadli do kádru Somr, Zábelka 
a Šigut, hlavně co se týče koncovky. Ocenil bych rovněž u většiny přístup  
k tréninkům, ta problémová menšina ví, koho myslím a musí na sobě začít 
intenzivněji pracovat, bez toho to prostě nejde. Na závěr bych chtěl vyzdvihnout 
přístup mladého Saši Kohuta, jak k tréninkům, tak samozřejmě i k účasti na 
zápasech, kde sice toho zatím tolik neodehrál, ale pokud mu jeho elán a píle vydrží, 
tak určitě jeho chvíle přijdou a bude v dalších letech oporou našeho mužstva.  
Co nemohu opomenout, je podpora fanoušků. Byla prostě jedinečná a ještě teď, 
když si vzpomenu na zápas s Libhoští, mám husí kůži, to byla paráda! Věřím,  
že i nadále budou naším třináctým hráčem v bojích o body v nové sezóně.“ 
K závěrečnému shrnutí ještě několik statistických čísel. Dobratice měly 
nejpočetnější návštěvy ze všech týmů! Všechny jejich utkání doma i venku shlédlo 
3582 diváků, průměr na zápas 138 fanoušků, což nám mohou závidět i divizní kluby.  

Informace spolků a sdružení 
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Rekordní návštěvy přišly na derby Dobrá – Dobratice (250 v Dobré, 280 u nás).  
To je skvělá vizitka pro všechny věrné fanoušky a patří jim zcela určitě naše 
poděkování.  
Trenér uvedl během sezóny na soupisku 31 fotbalistů, nejvíce branek zaznamenali 
svorně po osmi Marián Causidis, Zábelka a Šigut (oba posledně jmenovaní hráli jen 
na jaře!). Podle obdržených karet se nejméně rozhodčím líbili Dobiáš 1 ČK+3 ŽK, 
Somr 1 ČK+3 ŽK, Šigut 6 ŽK, Lýsek 5 ŽK. Na lavičce doma i na venkovních hřištích byl 
vidět kromě trenéra i realizační tým (Boris Causidis, Josef Slavický ml., Lukáš Ševčík, 
zdravotník Filip Causidis). Poděkování si myslím určitě zaslouží další parta 
dobrovolníků a členů TJ. Jen namátkou vybírám: službu u vstupného, ochotný servis 
žen v bufetu, informace pro diváky od mikrofonu, vždy perfektní přípravu klobásek, 
nebo i to, v čem a na čem dobratické týmy nastoupí. Bez toho by dobratický fotbal 
neměl takovou prestižní roli mezi fotbalovými celky na krajské úrovni.  
A nakonec jen krátká zmínka o mládežnické kopané. Jak jsme již psali v minulých 
článcích, potýká se s generačními problémy a ani spojené žákovské a dorostenecké 
týmy Dobratic a Vojkovic žádnou díru do fotbalového světa neudělali. A oba celky 
obsadili shodně 10. místa v konečných tabulkách.  
Než vyjde další číslo Zpravodaje, už bude nový fotbalový ročník v plném proudu.  
O tom, jak probíhala příprava, kdo nový posílil řady Dobratic a další fotbalové 
novinky můžete ode mne očekávat i nadále.  

     Karel Moškoř, sportovní redaktor 
ROZPIS MUŽI – PODZIM 2017 

 
 

 
Datum Čas Domácí Hosté 

NE 13.8 17:00 Libhošť Dobratice 

SO 19.8. 17:00 Dobratice Albrechtice 

SO 26.8. 17:00 Stonava Dobratice 

SO 2.9. 16:30 Dobratice Staré Město 

SO 9.9 16:00 Dobratice Brušperk 

NE 17.9. 16:00 Bystřice Dobratice 

SO 23.9. 16:00 Dobratice Dolní Datyně 

SO 30.9. 15:30 Vendryně Dobratice 

SO 7.10. 15:00 Dobratice Hrabová 

NE 15.10. 15:00 Jablunkov Dobratice 

SO 21.10. 14:00 Dobratice Dobrá 

SO 28.10. 14:00 Sedliště Dobratice 

SO 4.11. 14:00 Dobratice Jistebník 
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SENIOŘI NA PRAŠIVÉ 
Už je skoro samozřejmostí, že 13. červen je dnem, 
kdy se na nedalekou Prašivou vydávají mnozí 
poutníci na tzv. malou pouť. A nechybí mezi nimi ani 
početná skupinka těch dříve narozených z naší 
obce. Po vedrech se mírně ochladilo a to bylo pro 
ty, co se vydali po svých, příjemným bonusem.  

Ti, kterým již nohy příliš neslouží, využili dopravních prostředků a také k chatě  
a kostelíku dorazili. Asi největším překvapením pro nás, co jsme vyšli nebo dojeli, 
byla zcela prázdná plocha, kde v minulosti stály desítky různých stánků.  
Zřejmě po ohlášení omezení výjezdu auty na Prašivou to mnozí vzdali a raději 
upustili od svých obchodních záměrů.  
Dřevěný kostelík se zaplnil lidmi při mši svaté, jiní využili venkovního posezení, 
obhlídli to, co za rok udělali chataři se svými dobrovolníky. A je radost pohledět, jak 
se příjemně rozšiřují aktivity nejen pro děti, ale též např. pro ty, co by si rádi něco 
opekli venku u ohně. Nové dřevěné lavice u ohniště k tomu přímo vybízely. 
Zpestřením byla i nabídka frgálů zdarma od mladíků, kteří zde trávili krátký pobyt 
na chatě. Chlapi, frgály byly super!  
A že jste někteří nestihli na Prašivou vystoupit či přijet? Nemusíte zoufat, chata je 
otevřena každý den i s dobrým pohoštěním. A navíc si můžete o víkendech 
prohlédnout otevřený dřevěný kostelík. Ostravsko – opavské biskupství i díky dotaci 
Moravskoslezského kraje otevřelo 29 kostelů v kraji. V „Projektu Otevřené chrámy 
2017“ můžete od 1. května navštívit vybrané chrámy. Do kostelíku sv. Antonína 
Paduánského na Prašivé lze nahlédnout v sobotu od 10 – 16 hodin, v neděli potom 
od 12 – 16 hodin, historii vám přiblíží i přítomná průvodkyně.  

     Foto i text: Karel Moškoř 
 
MAREK NEPŘESTÁVÁ PŘEKVAPOVAT 

Jen pár dní po zisku mistrovského titulu 
v Ultra SkyMarathonu, kterým se Marek 
Causidis nominoval na evropský šampionát 
ve francouzském Val d´Isère, dosáhl 
dobratický rodák na svůj další životní 
úspěch. Ve třetím závodě světové série Sky 
Ultra-Skynner World Series totiž skončil 
Causidis bronzový. 
 

 
Foto: archiv Marka Causidise 
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Výsledek je pro něj o to cennější, jelikož se akce světové úrovně účastnil vůbec 
poprvé v životě. „Šlo vlastně o jeden z nejdelších závodů světové série, který se 
konal v blízkosti švýcarského Lugana. Trať měřila neskutečných 113 kilometrů.  
Marku, jen tak dále! 

Více se můžete dozvědět zde:: http://fm.denik.cz/ostatni_region/causidis-treti-ani-
ve-snu-by-me-to-nenapadlo-20170628.html 

Zdroj: fm.denik.cz 
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Mezinárodní sportovní hry seniorů 2017  
Do Plzně sjelo více než 240 účastníků ze všech koutů České republiky, ale také  
z Maďarska, Slovenska, Polska a Německa. Záštitu nad akcí převzali hejtman 
Plzeňského kraje Josef Bernard a primátor Plzně Martin Zrzavecký, kteří se také 
zúčastnili slavnostního zahájení her. Na slavnostním zahájení zavítaly ministryně 
práce a sociálních věcí M. Marksová a ministryně pro místní rozvoj K. Šlechtová. 
Nechyběl rovněž ani předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes. 
Organizátorům udělal čáru přes rozpočet nepříjemný déšť a tak se musela drtivá 
část sportovních soutěží přemístit do sportovních hal. Závodníci změřili síly ve 
specifickém víceboji: běh mužů na 60 m, žen na 40 m, hod basketbalovým míčem 
do basketbalového koše, běh s tenisovým míčkem na tenisové raketě, hod šipkami, 
transport břemene na kolečku, hod kroužky, střelba golfovým míčkem a holí na 
terč, střelba hokejkou a tenisovým míčkem na malou hokejovou branku, hod 
gumovým granátem na plošný cíl. Střelba ze vzduchovky z důvodu nepřízně počasí 
odpadla.  
Organizačně se akce zhostili pracovníci a spolupracovníci Mezigeneračního  
a dobrovolnického centra TOTEM. Součástí her byl doplňkový program sestavený 
z návštěvy památek a zajímavostí města Plzně. Kromě vzpomínek na Plzeň si všichni 
sportovci odvezli i pamětní medaili, která jim bude připomínat třídenní klání 
v Západočeském kraji.  

Soutěž týmů (dvacet celků): 
1. Krajská rada seniorů (KRS) Plzeňského kraje 
2. KRS Olomouckého kraje 
3. KRS Ústeckého kraje 
4. Senioři ze severní Moravy a Slezska 

V mužích do 70 let měly Dobratice želízko 
v ohni: 
1.  Karel Moškoř – Senioři ze severní Moravy 
a Slezska 

Foto: M Pecuch           2.  Jan Kralovec  – KRS Plzeňského kraje 
  3.  Vladimír Holečka – Jednota důchodců                              

Slovensko 
Zdroj: plzeňské novinky.cz 

Karlovi blahopřejeme k vítězství! Svým sportovním nadšením potvrzuje,  
že věk nemusí být pro sportování překážkou.  
 

Ostatní informace 



16 / Dobratický zpravodaj 07-08/2017
 
SUDOKU - HRA PRO CHYTRÉ HLAVIČKY                                                                                           
Pravidla: Používají se jen číslice od 1 do 9. Celá řada číslic musí být použita v 
každém sloupečku, v každé řádce a v každém čtverečku, číslice se v rámci těchto 
celků, NESMÍ opakovat. 
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Změna ordinační doby DS Dobrá 
MUDr. Iva Kučerová 

Pondělí  31. 7. 2017  7:30 – 9:00 hod. 
Pátek  4. 8. 2017  7:30 – 9:00 hod. 
Pátek  18. 8. 2017  7:30 – 9:00 hod. 
Pondělí 28. 8. 2017  7:30 – 9:00 hod. 
Úterý  29. 8. 2017  7:30 – 9:00 hod. 
Středa 30. 8. 2017  14:30 – 16:00 hod. 
Čtvrtek  31. 8. 2017  7:30 – 9:00 hod. 
Pátek  1. 9. 2017  7:30 – 9:00 hod. 
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P R Á V N Í  Z Á LE Ž I T O S T I  
s občany a podnikateli projedná a vyřídí, vždy ve středu  

 od 15:00 – 16:20 hod. na OÚ  Raškovice a od 16:30 – 17:15 hod. 
v zasedací místnosti OÚ Nošovice (zelená budova potravin)  

nebo kdykoliv telefonicky na 603 447 219 - JUDr. Marcela Žoričová 
 formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv – včetně kupních, rovněž 

převody nemovitostí, zřizování výminků a služebností (věcných břemen), 
předkupní právo, rodinné právo – rozvody apod. 

Kontakt: Na Fojtství 8, 736 01 Havířov – Město, tel. i fax: 596 810 741,  
e-mail: zoric@atlas.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inzerce 

Dobratický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku.  
Pro obec Dobratice vydává Obecní úřad Dobratice. Vychází 11-12 x ročně. Vydavatel: obec Dobratice 
čp. 49, IČ 00577057, ev. č. MK ČR E 14306. Tiskne Tiskárna Kleinwächter, náklad 430 ks. Fotografie na 
obálce: K. Moškoř, archiv ZŠ. Grafické zpracování: Iva Spratková. Kontakty: obec@dobratice.cz,  
tel. 558 651 254. Neprošlo jazykovou úpravou. 

SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA ZVE NA  
ZÁPIS VÝUKY HUDEBNÍCH NÁSTOJŮ                                                                                                      

o klavír 
o akordeon 
o kytara 
o pozoun, baskřídlovka, trubka 
o příčná flétna 
o zobcová flétna – sopránová 

                                             - altová 
                                             - tenorová 
                                             - basová 

Zápis se bude konat 6. září 2017, v ZŠ Dobratice, 
od 13.00 do 15.30 hodin 

Můžete se také informovat telefonicky (mobil: 604821849). 
Těší se na vás – Miriam Dýrrová, dipl. um., dipl. spec. 
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 Na Prašivou už jedině po svých  
Zatímco děti na rybářských závodech rybaří, rodičové mezitím… 

Lelek?? 

Cože?!! Perpetuum mobile? 

  

Lee..lek!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Když vás práce baví…, 
      jde pěkně od ruky. 


