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Zprávy obecního úřadu
Tak prý nám ROSTOU!

Foto: K. Moškoř

Nedávno jsem vyslechla rozhovor dvou cestujících ve vlaku,
kteří vedli zapálenou diskuzi na téma, kam je nejlépe zajít na
houby a kde zaručeně rostou. Tuto vzrušenou debatu ukončil až
třetí, do té doby mlčící člověk. „Houby rostou úplně všude
a ten, kdo je nenajde, by měl navštívit očního lékaře!“

Vůbec mě toto sdělení nepotěšilo. Opět jsem si uvědomila, že LETOS si to houbaření
zase neužiju. Věřím, že jste na tom s časem lépe nežli já a zkracující se dny si
dokážete užít naplno, byť třeba jen na houbách. Mějte hezké, barevné a voňavé
dny.

Iva Spratková

Sedmdesátníci slavili společně
Před letošním setkáním Sedmdesátníků mi
byl, coby obecnímu kronikáři zadán nelehký
úkol. A to, že bych zapátral v záznamech a
oslavence seznámil s událostmi, které se
odehrály v Dobraticích, v době jejich
narození. V letošním roce to byl rok 1947.
Vzhledem k tomu, že nápad byl oslavenci
přijat velmi kladně (hodně jsme si
zavzpomínali), usoudili jsme, že tato
skutečnost může zajímat i Vás, čtenáře
Dobratického zpravodaje.
Rok 1947 však událostmi zrovna nehýřil, ale i přesto jsme o historii diskutovali. Byl
to rok elektrifikace obce, která se jí po dlouhé době čekání – vždyť žádost byla
podána na Moravskoslezské elektrárny 7. července 1945 – konečně dočkala.
Elektrifikace byla zahájena v dubnu 1948 a ukončena v roce 1949 a jak říká kronika
“… celá vesnice zazářila pak novým, jasným světlem elektrického proudu...“
Velmi naléhavého řešení vyžadovala v té době také železniční zastávka ve
Vojkovicích. Proto bylo i v této věci jednáno s ředitelstvím státních drah
v Olomouci a to nejen o postavení nové staniční budovy, nýbrž i o zřízení slušného,
legálního příchodu k této zastávce, neboť dosud úředně dovolený příchod tvořil
velkou okliku, již se každý vyhýbal a řešil si kratší příchod přecházením kolejí nebo
přímou chůzí po trati, což bylo nezákonné a mohlo se státi pro někoho
i nebezpečným. Jednáním s ředitelstvím i s příslušnou staniční správou v této
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záležitosti bylo vleklé a úporné. Konečně staniční správa za souhlasu ředitelství ČSD
povolila Dobratičanům v roce 1947 příchod k zastávce po drážním pozemku, podél
tratě od severní strany. Chodník si už upravili občané dobrovolnou pracovní
brigádou koncem dubna téhož roku sami. Při této příležitosti jsme se dověděli, že
byly snahy o zřízení vlakové zastávky v Malých Nošovicích pro občany z tzv. „ polí“.
Poslední význačnější události bylo schválení výstavby Hasičského domu na místě
obecního hostince, který byl ve špatném stavu a za okupace sloužil jako sklad
umělých hnojiv. Přes vleklá jednání byla stavba nakonec KNV v Ostravě schválena.
28. října 1948 byly zahájeny výkopové práce. Veškeré práce se prováděly ručně bez
jakékoliv mechanizace. Hasičský dům – zbrojnice tak byla zprovozněna v roce 1950.
Celá budova včetně obecního bytu a místností pro činnost MNV byla zkolaudována
v roce 1952.
Břetislav Blahut, kronikář obce

Stání vozidlem na veřejné zeleni a obecním chodníku
se nevyplácí

Není třeba se příliš zamýšlet nad účelem, ke kterému jsou určeny chodníky,
které se nám podařilo v obci vybudovat. Smutné je, že někteří občané zatím
nepochopili, že mají sloužit pro bezpečný pohyb chodců po nich. V některých
místech se, díky dispozicím, dokonce podařilo vloženým travnatým pásem, chůzi
a také prostor kolem hlavní silnice oddělit a opticky zpříjemnit.
Bohužel a ke škodě, lze spatřit neukázněné řidiče, parkující nejen na trávě, ale
klidně i na chodníku. Můžeme být svědkem situace, kterak zručná maminka
kličkuje s kočárkem mezi chodníkem a cestou.
Co s tím, když ani domluva neplatí? Pomocnou ruku nám nabízí legislativa
v podobě §34 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Pokud bychom tento přestupek
klasifikovali jako neoprávněný zábor, může být na hříšníka uplatněn §5 zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a tudíž si může „vysloužit“ pokutu až
do výše 75 tis. Kč!
Věřím, že tak daleko v naší obci zacházet nechceme a že se mezi sebou
dokážeme domluvit jako lidé.
Proto, prosíme ty, kterých se výše popsané týká, aby parkovali s ohledem na
ostatní a využívali jiná vhodná místa. Děkujeme
Iva Spratková, místostarostka obce
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Z důvodu opětovně se množících stížností spojených
s doručováním poštovních zásilek v obci, připomínáme
kontaktní adresu, kam můžete své podněty zasílat:

jendrejcik.frantisek@cpost.cz
Topení a ty naše komíny
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé
spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem,
které jsou stanoveny vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty. Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených
zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout
hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí
provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění, přičemž se posuzuje
zejména stav a provedení spalinové cesty, volný a bezpečný přístup ke spalinové
cestě a k jejím otvorům, dodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů,
zajištění požární bezpečnosti stavby a rovněž, zda nedošlo k zásadním změnám
oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi. Kontrolu spalinové cesty
provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí před jejím uvedením do provozu, dále při každé
stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před
připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty atd. Revizi spalinových cest
může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního
technika spalinových cest.
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin, nečistot a kondenzátů. Čištění spalinové cesty
provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět
svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
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Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Výkon připojeného
Činnost
spotřebiče paliv

do 50 kW včetně

nad 50 kW

Pevné

Kapalné

Celoroční Sezónní
provoz
provoz

Celoroční Sezónní
provoz
provoz

Plynné

Čištění
3 × za rok 2 × za rok
spalinové cesty

2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

Kontrola
1 × za rok
spalinové cesty

1 × za rok

1 × za rok

Čištění
a kontrola
2 × za rok
spalinové cesty

1 × za rok

1 × za rok

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned
volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste
vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do
příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku
vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj
sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína
(např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním
sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví
nebo života zasahující osoby!
Zdroj: HZS MSK

Školství
Září ve škole 2017/2018
Letošní celoroční moto nese název „Vnímáme všemi smysly“.
•

Začátkem měsíce září jsme zahájili v 1. roč. - 3. roč. plavecký výcvik.

•

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 3. třídy dívky), které získala Markétka Skaličková.
Blahopřejeme!!!
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Počátkem měsíce října jsme zahájili ve škole kroužky. V letošním roce mají
žáci možnost si vybrat opět z velké nabídky: šachový kroužek, pěvecký
kroužek, klub „Šikulů“, keramika, sportovní kroužek, florbal, včelařský
kroužek, „Klub logiky a deskových her“, „Čtenářský klub“, počítačový
kroužek, angličtina, doučování.
Připravované akce:
9. 11. 2017
Tajemná noc
21. 11. 2017
Den otevřených dveří
2. 12. 2017
Mikulášské šachování
13. 12. 2017
Česko zpívá koledy
20. 12. 2017
Vánoční jarmark
Karla Peterková, ředitelka školy

Informace spolků a sdružení
Důchodci navštívili Valticko-Lednický areál
Komise kulturní a sociální při OÚ
Dobratice uspořádala zájezd pro místní
důchodce do Valticko–Lednického kraje
dne 8. září t. r. Počasí nám po celou dobu
velice přálo. První zastávkou byl Valtický
zámek, jehož první zmínky sahají do
11. století. Od roku 1391 až do roku 1945
byl majetkem rodu Liechtensteinů.
Za 2. sv. války byl částečně poškozen a po roce 1947 byl využíván i jako věznice pro
ženy. Přesto se zachovaly cenné památky z 19. století. Nábytek, koberce,
porcelánový jídelní servis, křišťálové lustry aj. Nejcennějším majetkem jsou zde
obrazy různých autorů z 18. a 19. století. Součásti zámku je i nádherná zámecká
kaple, která má i varhany. Kaple je nyní využívána jen pro svatební obřady. Celý
zámecký areál, vč. krajiny a staveb v okolí, je natolik významný, že v roce 1996 byl
Valtický zámek zapsán do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Zároveň jsme navštívili Národní zemědělské muzeum ve Valticích, které je
u náměstí pod zámkem. Jsou zde k vidění různá náčiní k opracování půdy, lisy na
lisování vinných hroznů, zařízení k pálení pálenky, různé preparované (vycpávané)
ptactvo, polní a drobná lesní zvěř.
Další zastávkou byly Lednice, nádherný Lednický zámek a jeho okolí. Zámek patřil
také rodu Liechtensteinů. Budovali jej v 18. a 19. století. K vidění je zde zachovalý
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nábytek a obrazy ve stylu Baroka. Nábytek, tapety, dřevěná schodiště jsou původní,
neboť poslední majitelé zámku si je před zestátněním nemohli nebo nestačili
odvést. Okolí zámku tvoří nádherná zahrada a skleníky. Úžasná podívaná, doslova
pastva pro oči! Zámek a okolí obdivuje řada návštěvníků i turistů ze zahraničí a říká
se, že okolí zámku je „Zahradou Evropy“, proto je také tato památka zapsána do
seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Poslední zastávkou byla Břeclav, kde je k vidění nádherná cihlová stavba, zvaná
„ROTUNDA“. Chrám byl postaven knížetem Janem II. z Liechtensteina v létech 1895
– 1898. Je vybudován z 200 druhů cihel, na výšku má 50,7 m a hlavní
architektonickým motivem stavby je vysoká kopule. Závěrem chceme touto cestou
poděkovat paní Ivoně Bortlíčkové za přípravu a dobrý průběh zájezdu. Poděkování
patří také její pomocnici paní Monice Dobiášové a OÚ.
Fotografie ze zájezdu si můžete prohlédnout na obecním rajčeti.

… a také byli na horách

Za chmurného a mlhavého počasí 27. 9. t. r., se skupinka členů Klubu důchodců
Dobratic vydala do Beskyd. Na železniční zastávce Dobratice p. P. se nás sešlo 16 a
postupně se přidali ještě 3 členové KD. Cestovali jsme částečně vlakem, autobusem
a na Javorový vrch se vyvezli lanovkou. Bylo stále mlhavo, poměrně chladno, ale již
před výstupem na konečné lanovky, se nám ukázala krásná slunečná obloha. Zbytek
výšlapu na Javorový vrch byl nádherný, dokola mlha tvořila pohled jako by na moře
z niž vyčnívaly vrcholky kopců Beskyd.
K chatě na Javorový vrch (v dubnu 2015 oslavila 120 let) je prudké stoupání, ale pak,
ten pohled na okolí, je za odměnu. Díky jasné obloze byl krásný pohled na vrcholky
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Beskyd na polské straně a v dáli od východu na slovenské pohoří. Na Javorovém
jsme se sešli se skupinou důchodců z Frýdku a skupinkou cyklistů.
Po odpočinku a krátkém občerstvení v restauraci chaty, jsme se rozdělili na dvě
skupiny, jedna pokračovala v sestupu přes vrcholky hor směr Prašivá a druhá sešla
k lanovce. Rozloučili jsme se s krásným prosluněným dnem, neboť ještě na lanovce
nás zastihla opět mlha. Všichni účastníci výšlapu byli spokojeni, hlavně že nám vyšlo
na horách tak nádherné počasí.
Také tyto fotografie naleznete na obecním rajčeti.
18. října 2017 bude další výšlap, tentokrát na Godulu. Sraz zájemců o turistiku z řad
KD je v 9,00 hod. na rozcestí Podlesí - Komorní Lhotka.
Text i foto: Jiří Kohut st.

V Dobraticích proběhl 2. ročník akce s názvem Běhej na vsi

V sobotu 16. 9. 2017 proběhl dobratický
benefiční běh BĚHEJ NA VSI. Myšlenka vznikla
mezi námi Dobratičany, kteří máme rádi běh a
vůbec zdravý pohyb a zároveň se snažíme udělat
něco dobrého pro druhé.
„Běhej na vsi“ má benefiční podtext, který přináší
pomoc sirotkům v Tanzanii, ale zároveň je také motivací pro lidi z našeho okolí ke
zdravému pohybu na čerstvém venkovském vzduchu. Záštitu nad celým závodem
převzal dobratický rodák Marek Causidis, momentálně nejviditelnější ultra
maratónová hvězda nejen zdejší vesnice, ale celé České republiky. Běžecké
sportovní dopoledne připravila obec Dobratice společně s neziskovou organizací
Bez mámy.
Navzdory nepříznivému počasí se sobotního běhu zúčastnilo celkem 61 závodníků
(36 dospělých a 25 dětí/mládeže). Celkový výtěžek 8.500,- Kč, poslouží k nákupu
potravin dětem v Centru pro sirotky v Mahangu, které se letos, díky nadměrnému
suchu, nemohly těšit z dostatečné úrody.

Zde jsou výsledky ze všech věkových a běžeckých kategorií:
Děti do 5 let: 1. Kateřina Klose, 2. Laura Lýsková, 3. Alžběta Cieslarová. Děti 6 - 9 let: 1. Nela Sejkorová,
2. Albert Klose, 3. Markéta Skaličková. Děti 10 - 13 let: 1. Jan Sobek, 2. Barbora Sobková, 3. Kateřina
Kohutová. Mládež 14 - 17 let: 1. René Holub, 2. Jiří Vala, 3. Marie Schauerová.
Ženy (5 km): 1. Petra Čaganová, 2. Daniela Krausová, 3. Lucie Sobková. (10 km): 1. Aneta Slavická,
2. Veronika Tkačová, 3. Iva Hendrychová.
Muži (5 km): 1. Radek Platoš, 2. Roman Pohludka, 3. Tomáš Zatloukal. (10 km): 1. Daniel Raška,
2. Martin Hořínek, 3. Ondřej Skotnica.
Text: Michaela Gongolová, Karel Moškoř, Foto: Karel Moškoř
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Co pro nás znamená běh?

Nedalo mi to, abych se po skončení 2. ročníku benefičního běhu v Dobraticích
nezeptal některých přímých účastníků, proč vůbec běhají.
Můžete si tak přečíst různé pohledy žen i mužů po položení otázky: Co pro ně
znamená běh?
Daniel Raška, vítěz v kategorii mužů na 10 km: „Je to takové dobré odreagování od
školy a ostatních starostí.“
Petra Čaganová, vítězka kategorie žen na 5 km: „Každodenní radost. Využiji jej
v běžném životě, protože věčně nestíhám, takže běhám na autobus, do školy, všude,
kam se dá.“
Radek Platoš, vítěz v kategorii mužů na 5 km: „Odpočinek, vyčištění hlavy.“
„Běhám pro radost, protože mne to baví,“ přidala svůj pohled na běhání Iva
Hendrychová. „ Ani nevím, běh, to je součást života, tak bych to shrnula. Člověka to
udržuje v kondici a přispívá tak k dobrému zdraví,“ uzavřela mini anketu Veronika
Tkáčová. Co k tomu dodat? Když jsem viděl běžecké zápolení už u těch nejmenších
dětí, které si udělaly ty svoje kolečka na travnatém hřišti, měl jsem radost, že chtěly
závodit. V samotném závodě na 5 a 10 kilometrů se kromě běžeckých výkonů
víceméně závodilo s humorem a doběhy do cíle se i takto projevovaly. A vůbec
nezáleželo, na kterém místě se nakonec objevilo to či ono jméno. Sobotní benefiční
běh přinesl radost úplně všem, i dětem bez mámy, pro které se získalo i 8 a půl tisíce
korun.
A tak je tady výzva i pro další ročník. Přijďte a zkuste si dát trošku, jak se říká, do
těla. Když jsem viděl dobíhat jedinou aktivní, dobratickou seniorku, paní
Moskvovou do cíle, dal jsem si takový malý závazek: na příštím ročníku, budu-li
zdráv, odložím foťáky a zkusím si tu kratší trasu také.
Rozhovor připravil: K.Moškoř

Zprávy z šachových polí
Dobratický šachový oddíl přihlásil do okresního přeboru 2 družstva.
Tabulka obsahuje rozpis zápasů pro novou sezónu 2017/2018.
Kolo/ datum konání St.č.
družstvo
1. kolo – sobota 21.10. 2
TJ Dobratice „B“
2. kolo – sobota 11.11. 13 TJ Dobratice „A“
1
BŠŠ F-M „F“
3. kolo – sobota 25.11. 2
TJ Dobratice „B“
4
TŽ Třinec „C“
4. kolo – sobota 9.12. 13 TJ Dobratice „A“
2
TJ Dobratice „B“
5. kolo – sobota 6.1.
4
TŽ Třinec „C“
6
TJ Sokol Metylovice

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Družstvo
TJ Dobratice „A“
TJ Bystřice
TJ Dobratice „B“
BŠS F-M „E“
TJ Dobratice „A“
Sokol Brušperk „B“
TJ Bystřice
TJ Dobratice „B“
TJ Dobratice „A“

St.č.
13
3
2
14
13
5
3
2
13
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6. kolo – sobota 20.1.

4
2
7. kolo – sobota 27.1. 6
8
8. kolo – neděle 4.2.
13
sobota 3.2.
2
9. kolo – sobota 17.2. 8
10
10. kolo – sobota 24.2. 13
2
11. kolo – sobota 3.3. 10
neděle 4.3. 11
12. kolo – sobota 24.3. 2
14
13. kolo – sobota 14.4. 12
13
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TJ Dobratice „A“
TJ Dobratice „B“
TJ Sokol Metylovice
TJ Sokol Dobrá „C“
TJ Dobratice „A“
TJ Dobratice „B“
TJ Sokol Dobrá „C“
TJ Sokol Mosty u J.“B“
TJ Dobratice „A“
TJ Dobratice „B“
TJ Sokol Mosty u J. „B“
TJ Vendryně „B“
TJ Dobratice „B“
BŠŠ F-M „E“
TJ Vendryně „B“
TJ Dobratice „A“

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TJ Sokol Dobrá „B“
Sokol Brušperk „B“
TJ Dobratice „B“
TJ Dobratice „A“
TJ Sokol Lhotka
TJ Sokol Dobrá „B“
TJ Dobratice „B“
TJ Dobratice „A“
TŽ Třinec „D“
TJ Sokol Lhotka
TJ Dobratice „B“
TJ Dobratice „A“
TŽ Třinec „D“
TJ Dobratice „A“
TJ Dobratice „B“
BŠŠ F-M „F“

7
5
2
13
10
7
2
13
11
9
2
13
11
13
2
1

Připravil: Miroslav Čubok

Fotbalové výsledky
Muži v 1. A třídě:
• Dobratice – Brušperk 3:4 (1:2) - branky našich dali Šigut, Skotnica a Hlaváč.
Smolné utkání, kdy jsme nebyli herně horší, ale o bodech rozhodují góly a těch
dal soupeř více.
• Bystřice – Dobratice 1:2 (0:2) - oba góly vstřelil Zábelka. Fotbalisté odčinili
domácí porážku a přivezli všechny body z Bystřice, kde se tak často nevyhrává.
• Vendryně – Dobratice 3:5 (1:3) - branky Zábelka 2, Škapa, Pánek a Bortlíček.
Ještě vloni hrála Vendryně Krajský přebor, a tak výhra na hřišti zcela určitě
potěšila početnou diváckou návštěvu z Dobratic.
• Pro nepřízeň počasí se domácí zápas s Dolní Datyní nehrál a je odložen na
11. 11. 2017.
Mladší žáci
Spojený celek žáků z Vojkovic a Dobratic hraje v okresním přeboru soutěž 6+1.
Po odehraných pěti kolech jim z deseti týmů patří 6. místo.
V posledním utkání vyhráli nad Sedlištěm 7:1.
V první říjnovou neděli si zahráli na turnaji, který byl pořádán v Dobraticích.
V konkurenci výrazně lepších výběrů si nevedli špatně a obsadili 4. místo. Turnaj
vyhrál Staříč.
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Stará garda v Polsku třetí
K dalšímu měření sil bývalých hráčů, si stará garda zajela do Polska. Konczyce
Wielkie pozvaly tentokráte kromě obvyklých celků i další, např. z Maďarska,
Německa, a tak byla veliká konkurence. Celkem devět mužstev bojovalo ve dvou
skupinách a naše parta si vedla skvěle. V normální hrací době ani jednou v turnaji
neprohrála. O tu nejvyšší metu je připravil jen penaltový rozstřel v semifinále.
Nakonec získali pěkné 3. místo po výhře nad maďarským Sekszardem 3:0.
K.Moškoř, sportovní redaktor

Marek Causidis je ve světě vidět

… a nejen tam, ilustrační foto dokládá, že také kolo patří
k tréninkové přípravě šampióna a proto jej můžete potkat i u nás na
silnici.
Zpráva ze světa:
2. Světová série v běhu – Ultra Sky - Španělsko
Náš dobratický běžec Marek Causidis běžel v sobotu 23. září 2017
v populárním „Salomon Ultra Pirineu 2017“ ve španělských
Pyrenejích.
Byl to poslední závod světové série Ultra Sky a tak se běželo i o
celkové umístění. Tento závod byl dlouhý 110 km s převýšením 6800m.
Z vítězství se radoval domácí běžec Pablo Villa González, druhý skončil Rus Dmitry
Mityaev, třetí Francouz Aurelien Dunand-Pallaz. Marek Causidis dokončil závod
šestnáctý, kdy se statečně rval nejen s tratí, ale i sám se sebou. Přece jenom už je
znát těžká běžecká sezóna. Marek shrnul závod těmito slovy: „Mířil jsem výš a chtěl
jsem být alespoň o hodinu lepší, jenže od startu až do cíle to nešlo tak, jak jsem si
představoval. Do závodního tempa jsem se v podstatě nedostal. Nikdy mi nebylo
hůř než na 74. kilometru, kdy bylo mé tělo zcela prázdné, já byl naprosto
odevzdaný a najednou se z boje o výsledek stal boj o přežití. Cítil jsem určitou
zodpovědnost, a ty stovky, spíš tisíce fandících lidí s katalánskými vlajkami podél
celé trati, vytvořili nádhernou atmosféru, kterou jsem ještě nikdy nezažil, a to bylo
asi nejvíc, co mě hnalo do cíle. Nakonec se to nějakým způsobem povedlo a potom
jak mi bylo, beru 16. místo jako úspěch.“

Celkové hodnocení Sky Ultra po všech závodech:
1. Luis Alberto Hernando Alzaga – ESP
2. Aurelien Dunand–Pallaz – FRA
3. Dmitry Mityaev – RUS
4. Marek Causidis – CZE
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Čtvrté místo ve světové konkurenci je mimořádný sportovní výkon našeho běžce.
Je potvrzením toho, jakou skvělou běžeckou sezónu má Marek Causidis za sebou.
Jak nám sdělil, čeká jej ještě několik kratších podzimních závodů, jen tak pro radost
z běhání.
Text i foto: Karel Moškoř

Ostatní informace
Stavba ekologických záchodu pro veřejnost na Prašivé zahájena

Po více než roce usilovných příprav, projektování a překonávání legislativních
komplikací učinil Klub českých turistů další velký krok v rámci projektu obnovy
a zvelebování legendární horské chaty Prašivá v Beskydech.
Tím krokem není nic jiného než zahájení výstavby nových venkovních ekologických
WC pro veřejnost. Aktuálním problémem chaty je totiž nedostačující počet
sociálních zařízení a nedostatek vodních zdrojů. Řešením je tedy v blízkém okolí
chaty Prašivá postavit veřejné WC, které bude napojeno na dešťovou vodu
svedenou ze střechy chaty do bývalých betonových jímek.
Cílem celého projektu je rovněž ukázat veřejnosti, že i provoz horské chaty může
být ekologický a šetrný k životnímu prostředí.
Vizualizace WC – zdroj: archív Chata Prašivá

Klub českých turistů, odbor Beskydy získal na tento zajímavý projekt výraznou
finanční podporu z Nadačního fondu Hyundai a grantového řízení Radegast lidem
2016. Zbytek projektu je financován z vlastních zdrojů klubu a dále je podporován
nemalou dobrovolnickou a partnerskou pomocí řady firem, institucí
a dobrovolníků, kteří se na stavbě podílejí nejen finančně, materiálově, ale i fyzicky.
Více aktuálních informací o chatě naleznete na webu:
http://www.chataprasiva.cz/
Ing. Martin Stiller, Klub českých turistů
Tel: 555 11 22 77, Email: chatari@chataprasiva.cz
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90. jubileum sboru Církve
adventistů sedmého dne
ve Vojkovicích
Sobota 23. září byla pro vojkovické
adventisty dnem vzpomínek a vděčnosti. Členové místního sboru, jejichž počet se
blíží k 140, se spolu se svými hosty ohlíželi zpět do minulosti a s vděčností děkovali
Bohu za vedení v uplynulých desetiletích. A nebyly to jen chvíle svobody a pokoje,
jaké zažíváme dnes, období nesvobody a represí, které dolehlo na český stát,
postihlo i věřící z Vojkovic i blízkého okolí. Pojďme se stručně podívat na historii
vojkovického sboru.
12. dubna 1924 přijal adventní učení místní sedlák pan Ignác Koloničný, který
později daroval část svého pozemku k výstavbě modlitebny ve Vojkovicích. Ta byla
slavnostně otevřena 17. prosince 1927. Budova nesloužila jen pro setkávání při
bohoslužbách, ale od r. 1929 byla v létě rovněž využívána jako dětská ozdravovna
pro děti ze znečištěných měst našeho regionu. Zájem o ozdravný pobyt rostl,
podobně jako členská základna sboru. Během prvních desíti let se jeho počet rozšířil
ze sedmi na sedmdesát.
Krátce po začátku války, na jaře roku 1940, přichází období zákazu a modlitba je až
do konce války z moci úřední uzavřena. V r. 1945 je zákaz zrušen, ale svoboda
netrvá dlouho. V roce 1952 přichází čtyřletá vlna represí ze strany politického
režimu, která se dotýká nejen adventistů ve Vojkovicích, ale i v
celém Československu. V závěru šedesátých let dochází v politice naopak k tání
ledů, a to se projevuje téměř ve všech oblastech dotýkajících se člověka.
Ve Vojkovicích je otevřeno dálkové studium teologického semináře, jehož
absolventi působí jako kazatelé v dalších sborech tehdejšího Československa.
Ovšem ani toto volnější období nemá dlouhého trvání a následující příchod
normalizace opět omezuje a reguluje chod církve.
Po r. 1989 přišla poslední vlna svobody, která zatím trvá dodnes. Církev využívá tuto
možnost a slouží lidem ve formě nabídky přednášek a seminářů zaměřených na
nejrůznější témata (především duchovní, ale také zdravotní, historické, cestopisné,
zaměřeny na rodinu, mezilidské vztahy, odvykání kouření, kurzy zdravého vaření
a další), nabízí zdravotní a duchovní literaturu, připravuje hudební programy,
pomáhá lidem v těžkých životních situacích ve spolupráci s humanitární agenturou
ADRA, Klub Pathfinder připravuje sportovní a vzdělávací aktivity pro děti atp.
Některé programy jsou připravovány na celostátní úrovni, některé pro Vás
připravujeme přímo my. Tak třeba se na některé z nich uvidíme. ☺
Lukáš Bolek
Záznam z jubilejního programu můžete zhlédnout na www.vojkovice.net nebo
přímo na Youtube pod heslem CASD Vojkovice.
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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.
9 8
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Inzerce
PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

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

Nezisková organizace Bez mámy nabízí
volné pracovní místo v Dobraticích.
Poloviční úvazek (4 hod. denně) s občasnou možností práce z domů, hrubá mzda cca
9000 Kč. Rádi bychom mezi sebe uvítali člověka, kterému je blízká pomoc druhým.
Požadujeme znalost práce na PC (Microsoft Word, Excell), práce s Internetem, chuť
se učit novým věcem, Angličtina výhodou. Kontaktujte nás, prosím, na tel.:
733 741 541 Michaela Gongolová.

10/2017

Dobratický zpravodaj / 17

18 / Dobratický zpravodaj

10/2017

Betonové výrobky - MONIKA VALOVÁ
provozovna DOBRATICE 386
Nabízíme:

* kamenivo
* cement
* substráty
* podzimní hnojiva
* PB 10kg, 2 kg
* hřbitovní svíčky

Opět v nabídce:

* mulčovací kůra
* betonové výrobky
* štěrky 0-2-4-8
* netkané textilie
* mramorová drť, bílá
* užitečné bakterie, aj.

* houbová zahrádka
(hlíva substrát 15 kg, žampióny substrát 10 kg)
* macešky, chryzantémy, vřesy

Tel.: +420 774 460 988, +420 774 460 948
www.kvetniky-valova.cz, www.nova-zahrada.cz, info@kvetniky-valova.cz

Koupím rodinný dům nebo stavební pozemek
v Dobraticích a blízkém okolí.
Původní stav výhodou.
Děkuji za nabídky.

Tel. č. 777 454 204
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 KLEINWÄCHTER holding s.r.o., náklad 430 ks.
Fotografie na obálce: K. Moškoř, Z. Rabasová, K. Kohut, B. Blahut. Grafické zpracování: Iva
Spratková. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254. Neprošlo jazykovou úpravou.

Ha, zemědělské muzeum!
Možná najdu, co mám doma a tady nemají?

Lednicko

I ten
zahradník
by se domů
hodil

Lednicko-Valtický areál dobratickýma očima
Ale je tu
krásně!

