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Tak se hraje a fandí po dobratïcku!

proti Dobré

proti Hrabové

s Jablunkovem

v Sedlištích
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Zprávy obecního úřadu
Naše krásná, ves moravská …
Mám ráda procházky se psem napříč
naší obcí. Přiznám se, že asi intuitivně,
anebo z důvodů sobě vlastních,
vyhledávám místa chráněná proti větru
a slunci. (všichni máme s „větry dobratickými“
Velké, širé, dlouhé lány …

své zkušenosti : ))

Kochám se pohledem na kdejaký kvetoucí strom, keř či kytku… Jsem prostě člověk
přírodní. Vítám proto každý počin, kterým se naše obec více zazelená a rozkvete.
Někteří z vás si možná všimli, že je cesta od kostela na Podlesí nově osázená
švestkami. Tato alej vznikla díky majitelům okolních pozemků, kteří dokázali využít
dotačního titulu z Programu péče o krajinu (v gesci MŽP) a prostřednictvím pana
Mgr. Hajného, podali žádost o dotaci. Výsadba byla provedena zdarma a majitelé
pozemků se tak mohou těšit na první sklizeň.
Dobrou zprávou je, že z výše zmiňovaného dotačního titulu lze ještě čerpat.
Do konce ledna 2018 si můžete požádat o dotaci. Vlastníte-li pozemky, na
místech, která by byla vhodná pro výsadbu dřevin, můžete tuto příležitost také
využít. Nemusí se však jednat jen o slivoně. Hlavním cílem je, pomoci naší krajině,
zasažené intenzivním zemědělským hospodařením, vrátit ji zpět její funkce,
výsadbou starých a původních odrůd. Bonusem pro vás bude zhodnocený
pozemek, možná i plody, ale hlavně – dobrý pocit u srdce, že děláme něco nejen
pro sebe, ale také pro ostatní a s odkazem dalším generacím. Zvěř, ptáci, včely,
motýli, aj. vám určitě poděkují.
Vážení občané, pokud jste dočetli až sem a chcete se také zapojit do tohoto
záslužného projektu, můžete se do 22. 12. 2017 s důvěrou obrátit na pana
Mgr. Lubomíra Hajného, tel.: 724 901 470, který vše potřebné vyřídí a poskytne
vám k dotačnímu titulu bližší informace. Věřím, že této možnosti využijete.
Těšící se Iva Spratková (text, foto)

Maminky na mateřské dovolené, přijďte si se svými dětmi
pohrát

do

klubovny

obecního

úřadu,

každý

čtvrtek

od 9:00 do 11:00 hodin. Těšíme se na Vás.
Júlia Mecová 724 576 452
j
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V OBCI DOBRATICE
„VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY“,
KONANÉ VE DNECH 20. A 21. 10. 2017
Počet voličů v obci
Počet vydaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Účast voličů
Výsledky voleb zúčastněných stran
1. ANO 2011
203 hlasů
2. Česká pirátská strana
84 hlasů
3. SPD - Tomio Okamura
83 hlasů
4. KDU-ČSL
69 hlasů
5. ODS
57 hlasů
6. ČSSD
48 hlasů
7. KSČM
46 hlasů
8. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
20 hlasů
9. Strana svobodných občanů
17 hlasů
10. Strana zelených
12 hlasů
11. TOP 09
11 hlasů
12. Radostné Česko
6 hlasů
13. REALISTÉ
6 hlasů
14. SPORTOVCI
3 hlasy
15. Dělnická strana soc. spravedlnosti 2 hlasy
16. ROZUMNÍ
2 hlasy
17. Sdružení pro republiku
1 hlas
18. Dobrá volba 2016
1 hlas
19. Občanská demokratická aliance
1 hlas
20. Referendum o Evropské unii
1 hlas

991
678
674
68 %
30,1 %
12,5 %
12,3 %
10,2 %
8,5 %
7,1 %
6,8 %
3,0 %
2,5 %
1,8 %
1,6 %
0,9 %
0,9 %
0,4 %
0,3 %
0,3 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
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Školství

Školní zprávičky
Na začátku října jsme zahájili ve škole kroužky, které mohou žáci navštěvovat ve
volném čase. V letošním roce byly otevřeny tyto kroužky: počítačový, pěvecký,
keramika, sportovní, florbal, šachy, klub Šikulů, čtenářský klub, klub logiky
a deskových her, zdravotnický, doučování, včelařský, angličtina a speciálně
pedagogická péče.
V průběhu měsíce nás navštívili divadelníci z Hradce Králové, kteří k nám
pravidelně přijíždějí a baví nás se svým humorně ztvárněným programem. Dětem
v letošním roce zahráli „Bajky pana Ezopa aneb dávná moudra věčně platná“.
Vzhledem k tomu, že se po celý rok věnujeme všem smyslům, tak se čtvrťáci
v polovině října vydali v rámci dopravní výchovy na dopravní hřiště ve Frýdku-
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Místku, kde si ověřili své vědomosti a dovednosti v jízdě na kole. U cestování za
poznáním ještě zůstaneme. Naši druháci se v pondělí 30. 10. 2017 vypravili vlakem
do Světa techniky v Ostravě na program Robot Ozobot. Tento program dětem
přiblížil základy vizuálního programování, pomohl jim pochopit principy fungování
barvocitlivých senzorů a seznámil je s možnostmi rozhodování a volbou chování
robota. Děti hravou formou získali znalosti k vytvoření funkčního programu pro
sledování trasy a uvědomili si reálné využití tohoto typu robota.
V následujícím měsíci Vám přineseme další nové zprávičky. Hezký podzim
a krásné přípravy na adventní dobu.
Nejbližší akce:





Den otevřených dveří 21. 11. 2017.
Mikulášské šachování rodiče s dětmi - sobota 2. 12. 2017 od 8:30 – 11:30
hodin.
Česko zpívá koledy - 13. 12. 2017 od 18:00 hodin.
Vánoční jarmark - 20. 12. 2017.
Karla Peterková, ředitelka školy

Mikulášské šachování ve škole
s překvapením

Milí příznivci šachu,
v sobotu 2. 12. 2017 od 8:30 – do 11:30 hodin
budeme mít v ZŠ Dobratice 2. ročník „Mikulášského šachování“.
Přijď si společně s ostatními užít tento den.
Svačinka a pití bude zajištěno.
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Informace spolků a sdružení
Důchodci opět na horách

Godula (737m.n.m.), hora součástí pohoří Beskydy byla cílovou stanici dne
18. října 2017 pro 21 turistů, členů Klubu důchodců Dobratice. Na Godulu jsme šli
ve dvou skupinách. Jedna část vyšlápla prudší cestou od hotelu Godula, druhá
menší skupinka šla od restaurace Santis, která je delší, ale ne tak prudká.
Sešli jsme se u horského hotelu Ondráš s restaurací, který k naší smůle byl zavřený
pro sanitární den. Uvítal nás poník, který opásával trávu z pod napadaného listí.
Někteří z nás si alespoň zahráli kuželky, občerstvili se tím, co si vzali na cestu
z domu.
Godula za doby Slovanů byla také zvaná Hodovnice. Bylo zde pohanské obětiště
a pořádaly se zde velké hody. Podle pověsti zde pramenila živá voda, která
uzdravovala poutníky. Pod vrcholem Goduly (od rozcestníku 500 m směr Řeka), se
nachází kamenný památník připomínající vznik ČSR 1918. Z druhé strany hory se
nachází památník Tolerančního patentu z roku 1931. Byl zde postaven na místě,
kde se tajně scházeli evangelíci v době náboženského útisku.
Počasí nám velice přálo, krása pestrobarevné přírody nám dává jasně najevo, že je
zde podzim. Zpáteční cestu jsme šli společně menším klesáním,
i když je delší. Poslední zastávkou před rozchodem do svých domovů byla
restaurace Santis na konečné zastávce autobusu Komorní Lhotky, kde jsme si
pochutnali na dobrém teplém jídle a pivečku.
Foto na: obecdobratice.rajce.idnes.cz

… a opět mastí karty

Podzimní
dny
sebou
přinášejí chladné počasí,
brzy se stmívá a to je čas si
posedět s přáteli, případně
si zahrát různé společenské
hry. Tak také činí parta
hráčů z Klubu důchodců
Dobratice a scházejí se již
tradičně
na
začátku
listopadu ke hře „ Žolík“
v místní hospůdce Obecník.
Vždy vše celou hru organizačně připraví a řídí paní Kostková. Hra se všem líbí už
proto, že si po čtyřech hrách prostřídáme své soupeře a hrajeme zpravidla na čtyři
střídání stolů, což zabere cca 3,5 hodiny hry. Vítězem se tentokrát stala paní
Gurníková Dagmar.
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Něco z historie této oblíbené hry. Karetní hra „Žolík“ se datuje od roku 1832.
Celou hru žolík, tehdy zvaná „ Joker“ vynalezl továrník a lékárník pan Rufford
z Londýna. Po jeho smrti (+1874) doznaly karty řadu grafických změn, ale pravidla
hry se neměnila. Po roce 1912 až do současnosti si různé firmy, společnosti
vyrábějící karty mění různě grafickou podobu karet a papíru. V poslední době řada
firem upouští od výroby herních karet díky přílivu levnějšího materiálu z východu,
hlavně z Číny.
Po smrti p. Rufforda jsou práva na hru „JOKER“ uchovány v londýnské Národní
bance (pozn. výtažek z internetu).
Po ukončení hry a vyhodnocení se rozcházíme do svých domovů a těšíme se na
příští setkání u této hry, která je zřejmě oblíbená ve většině rodin. Přijde vhod,
když je sychravé počasí si posedět při hře u dobrého kafíčka nebo vylepšeného
čaje.
Foto + text: Kohut Jiří, člen KD

Tělovýchovná jednota Dobratice, z. s.
oznamuje
svým členům, že v neděli 10. 12. 2017 v 15,00 hodin
se koná v klubovně Obecního úřadu v Dobraticích
VALNÁ HROMADA
PROGRAM VALNÉ HROMADY:
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího
3. Volba pracovního předsednictva
4. Volba komisí
5. Zpráva mandátové komise
6. Schválení programu
7. Schválení jednacího řádu
8. Schválení volebního řádu
9. Zpráva o činnosti od poslední valné hromady
10. Zpráva o hospodaření od poslední valné hromady
11. Zpráva kontrolní komise od poslední valné hromady
12. Volba členů výboru a volba kontrolní komise
13. Diskuse
14. Usnesení a závěr
Výbor TJ Dobratice, z. s.
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
Zatím se našim fotbalistům vede nejlépe, co postoupili do 1. A třídy. Už několik kol
jsou mezi nejlepšími celky soutěže, což je skvělý počin Korabíkových svěřenců.
Po nečekané porážce doma od nováčka z Hrabové totiž přišla série vítězných
zápasů a to je posunulo na přední příčky. Z nich je určitě nejcennější skalp Dobré
v sousedském derby. Určitě největším tahákem bude podzimní zápas
o tzv. podzimního půlmistra soutěže. Bude-li přijatelné počasí, tak se 11. listopadu
dohrává odložené utkání s Dolní Datyní. V době vydání tohoto čísla Zpravodaje už
všichni budete vědět, kdo se tímto podzimním nejlepším týmem soutěže stal.
Odehrané další zápasy mužů ve stručnosti:
Dobratice – Hrabová 1:3, jediný gól Dobratic dal Šigut. Nepovedený zápas, vyšel
střelecky lépe hostům a brali po zásluze všechny body.
Dobratice – Jablunkov 2:1, branky Zábelka a Škapa. Další nováček hrající kvůli
rekonstrukci kabin všechny utkání venku byl rovněž nelehkým soupeřem. Nakonec
přece jenom všechny body urvali domácí, vydřená výhra.
Dobratice – Dobrá 3:2, góly Zábelka, Marián Causidis, a Somr. Derby jak se patří,
naši vedli o dvě branky, Dobrá srovnala, ale v nastaveném čase přišla vítězná trefa
Somra.
Sedliště – Dobratice 0:4, na gólovém účtu se podíleli Hlaváč, Šigut, Lýsek a Marián
Causidis. Nejvyšší výhru z venkovního hřiště přivezli fotbalisté z půdy posledního
týmu tabulky.
Dobratice – Jistebník 2:3, ač naši muži vedli už za deset minut po gólech Zábelky
a Hlaváče 2:0, nakonec odevzdali po mizerné hře ve 2. poločase všechny body
hostům.
Text + foto: K. Moškoř, redaktor
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Ostatní informace

Česko si opět zazpívá koledy,
DOBRATICE nebudou chybět
V prosinci proběhne již 7. ročník akce Česko
zpívá koledy. I letos si společně zazpíváme tři koledy, které již
známe: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán a Půjdem spolu
do Betléma. O dalších dvou rozhodují čtenáři Deníku hlasováním,
tak ještě nyní nevíme, které to budou. Zpívání pak na všech
místech České republiky zakončíme vánoční písničkou Vánoce,
Vánoce přicházejí.
V čase adventním se můžete i vy, občané Dobratic, připojit a přijít
ve středu 13. prosince 2017 k Základní škole v Dobraticích
a společně si zazpívat koledy s dětmi ZŠ a MŠ Dobratice
a chrámovým sborem Filia. Začínáme v 18 hodin. Těšíme se na
vás, a přijďte!

Karel Moškoř, koordinátor akce
Deníku

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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PÁR BABSKÝCH RAD NA NEDUHY

Aby tělo fungovalo, jak má, je důležité správně jíst, pít a hlavně trávit. Přinášíme
několik osvědčených rad pro chod celého organismu. Projdeme zahradou,
nasbíráme nějakou zeleninu, pár bylin nebo plodů a můžeme začít s čáry. Např.:
Žaludeční čajová směs
s heřmánkem
–
smícháme 10 g květů
heřmánku,
30
g
oddenku puškvorce,
10 g kmínu, 40 g listů
máty peprné a 10 g
natě pelyňku. Zalijeme
¼ litrem vroucí vody a
necháme
¼
hod.
odstát. Získáme čaj,
který prospívá žaludečním šťávám i jeho sliznici. Užíváme 1 – 2 x denně.
Na jalovcovém vínu si pochutnáme a zlepšíme trávení. Rozdrtíme asi 10 kuliček
jalovce, zalijeme červeným vínem a necháme louhovat asi 3 týdny. Scedíme přes
husté sítko nebo kávový filtr. Užíváme 2 lžíce ½ hodiny před jídlem.
Alternativou je jalovcový ocet, který vyrobíme podobně jako víno.
Pouhým rozkousáním jalovcové kuličky podpoříme trávící proces a tvorbu žluči,
pokud to náhodou přeženeme s jídlem.
Rakytník řešetlákový je dnes velmi populární pro svou zásobárnu vitamínů.
Je také výborným pomocníkem, pokud máme problémy se žaludkem. Plody
usušíme při teplotě do 400C, usušené umeleme na prášek a užíváme ½ kávové
lžičky 2 x denně. Můžeme zamíchat do jogurtu.
Majoránku zahradní není třeba představovat. Potřebujeme-li podpořit trávení,
svaříme 1 pl. lžíci ve ¼ litru vody a vypijeme bezprostředně po jídle.
Máte-li po ruce kysané zelí, máte vyhráno. Pomůže nám zregenerovat trávicí trakt
po dietní chybě nebo při potížích se střevy. Užíváme-li jej nalačno, odstraní nám
mastnotu ze střeva a tím urychlí vyměšování. Týdenní kúra pití šťávy ze zelí
pomůže pročistit střeva a ještě ztratíme na váze 1 až 2 kila.
Pár snadných receptů teď máte, a je na vás, co s nimi uděláte : )
Vlastníte-li nějaké ty „zaručené“ rady od babiček, o které se chcete podělit
s ostatními, napište nám je na obec@dobratice.cz
Zdroj: www.novinky.cz (6.11.2017) – Zpracovala + foto: I. Spratková
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Inzerce
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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, K. Kohut, I. Spratková Grafické zpracování: Iva Spratková. Kontakty:
obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254. Neprošlo jazykovou úpravou.

P od zim

na vsi

na polích
i v lese

NA GODULI JE O ZÁBAVU POSTARÁNO

