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Zprávy obecního úřadu

Do nového roku si zpravidla dáváme 
zdravá předsevzetí, krásná přání. Pro rok 
2019, rok prasete podle čínského horo-
skopu, nám hvězdy slibují, že bude klidný 
a úspěšný. Nespoléhejme ale na hvězdy, 
sami přispějme tím, že se k sobě budeme 
chovat laskavě, vstřícně a s úctou. 

V obci bude v letošním roce pokračovat 
obnova katastrálního operátu, čekají nás 
opravy komunikací, rekonstrukce mostu, 
příprava projektu na rekonstrukci budovy 
a lesoparku u fotbalového hřiště a dalších 
záměrů pro následující roky. Z předchá-
zejících let máme vytvořeny podmínky 
pro rozšíření společenských aktivit v obci 
a tým kulturní komise je připraven těch-
to možností využít. Nově se tak v sobotu  
13. dubna uskuteční Velikonoční jarmark, 
v sobotu 3. srpna (ne v neděli 4. srpna, jak 
je mylně uvedeno v obecním kalendáři) 
se sejdeme na Dni Dobratic, vznikají další 
zajímavé náměty. Také modernizovaná 
místní knihovna nabízí nové možnosti. 
Řadou zajímavých akcí přispějí spolky 
v obci a věříme, že svými výkony nás také 
potěší fotbalisté i šachisté.

S úsměvem vykročme do roku 2019 a ať 
se nám vydaří.

Alena Kacířová, starostka obce

Poplatky za odpady a za psa zůstá-
vají beze změn

Sazba poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů na území obce Dobratice, 
činí na rok 2019 částku ve výši 520,-Kč 

pro poplatníka, kterou je fyzická osoba, 
která má v obci trvalý pobyt nebo fyzická 
osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur-
čenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 

Poplatek je splatný nejpozději do 
konce září 2019.

Slovo starostky

Poplatky pro rok 2019
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M í s t n í 
k n i h o v n a 
v  Dobraticích 

se neustále snaží o zlepšování svých služeb 
a nejinak tomu bylo i v roce 2018. Zavedli 
jsme několik novinek a nadále se snažíme 
o proměnu knihovny z půjčovny knih na 
kulturní, vzdělávací a komunitní centrum.  
V uplynulém roce nám v této činnosti velmi 
pomohlo poskytnutí dotace z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje, které nám umožnilo 
modernizovat interiér knihovny a vybavit 
knihovnu moderními informačními tech-
nologiemi. Žádost o  dotaci na podporu 
dalšího rozvoje knihoven v malých obcích, 
o  kterou požádala obec Dobratice, byla 
kladně vyřízená a knihovna tak čerpala do-
taci ve výši 36.000 Kč. Celkové náklady na 
zmodernizování knihovny činily 60.771 Kč. 
Do knihovny byl nově zakoupen PC a tablet, 
což umožňuje všem občanům přístup k in-
ternetu zdarma, čtenáři si mohou vypůjčit 
čtyři elektronické čtečky, pro děti jsou k vy-
půjčení dvě elektronické tužky. Dokoupe-
ním regálů jsme dosáhli větší přehlednosti 
a usnadnění manipulace, nový pracovní stůl 
umožní pohodlné půjčování knih. Nové ná-
dobí, rychlovarná konvice, hodiny, poličky 
a další drobné vybavení zpříjemní pobyt 
v knihovně a přetvoří obyčejnou půjčovnu 

knih v příjemné místo pro setkání čtenářů 
všech generací.

Za všechny čtenáře bych chtěla podě-
kovat Obecnímu úřadu v  Dobraticích za 
jeho vstřícnost, finanční zajištění a veške-
rou podporu. Čtenářům a dobrovolníkům 
pak děkuji za pomoc při stěhování knih  
a v neposlední řadě děkuji všem občanům 
za knihy a  časopisy, které v  uplynulém 
roce věnovali naší knihovně. 

Závěrem bych všechny chtěla pozvat, 
aby se přišli podívat do našeho království 
regálů, vydali se s námi do budoucnosti 
i  minulosti, pobavili se veselou mluvou 
spisovatelů a poučili se jejich hlubokými 
myšlenkami. Přijďte se každé úterý od 
12,30 do 17,30 hodin ponořit do vzru-
šujících příběhů, nebojte se vejít do říše 
s neopakovatelnou vůní knih…

Martina Řehová, knihovnice (text +foto)

Pozvánka do naší zmodernizované knihovny

Poplatek za psa
Sazba poplatku za psa zůstává rovněž 

stejná a činí pro rok 2019 výši 60,- Kč, za 
druhého a  každého dalšího psa téhož 
držitele, činí výše poplatku 90,- Kč. 

Poplatek za psa je splatný do konce 
března 2019.

Poplatky je možno zaplatit v úřední 
dny v hotovosti v kanceláři účetní, nebo 
převodem na účet obce Dobratice vedený 
u ČS, a.s., číslo účtu: 1681973389/0800 
nebo u ČSOB, číslo účtu 2012822/0300. 
Jako variabilní symbol při platně převo-
dem uveďte číslo popisné vašeho domu.
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Nesem Vám noviny 
o tom, co se u nás stalo 
12. 12. 2018. Proběhlo 
předvánoční setkání ob-
čanů Dobratic u  obec-
ního úřadu na novém 

náměstíčku. Kromě prodeje drobných 
dárečků a vánočních dobrot byl připraven 
krásně ozdobený strome-
ček, který čekal na rozsví-
cení. Na tuto chvíli čekaly 
nejvíce děti, po přání paní 
starostky a  pana faráře. 
Zpěv školního sboru a sbo-
ru Filia otevřel večer tradiční 
akce “ Česko zpívá koledy “. 
Koledy už zpíváme pátým 
rokem. Celou atmosféru 
krásně doplnila zasněže-
ná krajina. Naše vánoční 
zastavení všechny zahřálo 
a pohladilo na duši. V tento den nás ještě 
reprezentovaly dvě zpěvačky (Veronika 
Válková – 2. ročník a Kristýna Kavková –  
4. ročník) na pěvecké soutěži „Vánoční no-
ta“ ve Frýdku Místku. Velmi nás potěšilo, 
jak byla děvčata úspěšná:
• 3. místo – Veronika Válková,
• 2. místo – Kristýna Kavková.

Děvčatům blahopřejeme a přejeme jim 
další pěvecké úspěchy.

Půjdem spolu do Betléma a jiné kole-
dy rozezněly naši školu 19. 12. 2018. Náš 
školní sbor otevřel příjemný večer a  vá-
noční JARMARK. Společně jsme si zazpívali 
nejznámější koledu zpívanou v několika ja-

zycích po celém světě, a to je 
Tichá noc. V roce 2018 tato 
koleda slavila 200 let výročí 
od svého vzniku. Po milém 
úvodu jsme se mohli občer-
stvit chlebíčky a cukrovím, 
které připravili děti a rodiče. 
Každý z návštěvníků si mohl 
koupit spoustu drobností 
pro své blízké. Přání, vánoční 
ozdoby, dekorace, bižutérie, 
mýdla, andělé, keramické 
výrobky, cukroví, faworki, 

pečený čaj, andělská výhra a  vánoční 
svícny všechny překvapily. Dokonce jsme 
si mohli některé dárečky vyrobit sami. 
Malování na sklo, výroba zrcátka, odzna-
ku, magnetky lákala nejen děti. Spoustu 
drobností na prodej si připravili i dospělí. 
Myslíme, že jsme účastníky potěšili a pře-
dali jim kousek radosti.

Školství

Vstoupili jsme do nového roku 2019 
a  čeká nás opět mnoho zábavné, ale 
i  náročné práce. Měsíc leden je období 
zkoušek, testů a příprav na různé soutěže. 
Pro prvňáčky je tento měsíc slavnostním 

obdobím. Čeká je první pasování a  do-
stávají své první vysvědčení. Držíme jim 
palce a ať jsou tyto dny pro ně ty nejhezčí. 

Ráda bych ještě všem dostatečně po-
děkovala za veškerou činnost, kterou pro 

Adventní čas ve škole a nový rok 2019

Páťáci ZŠ Dobratice
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Informace spolků a sdružení

Je předvánoční čas a senioři se scházejí 
12. 12. 2018 v klubovně OÚ na Valnou hro-
madu Klubu důchodců Dobratice (dále KD), 
aby zhodnotili uplynulý rok a prožili předvá-
noční čas v kruhu přátel. Sešlo se nás 52 se-
niorů ze 71 členů klubu. Činnost klubu za rok 
2018 zhodnotil předseda KD p. Šigut, kde se 
zastavil u jednotlivých akcí v roce 2018, které 
jsme absolvovali, např. úspěšné byly kužel-
ky v Komorní Lhotce, pravidelná očista vod-
ních toků v obci, každoroční návštěva malé 
pouti na Prašivé, turistický výlet s výšlapem 
na Velký Javorník a další akce. Odsouhlasili 
jsme si plán činností na rok 2019, který bu-
de opět jistě zajímavý. Neopomněli jsme 
popřát seniorům, kteří se narodili v měsíci 
září až prosinec. Po ukončení valné hromady 
následovalo pohoštění, které jsme si sami 
připravili. Poté si každý vylosoval vánoční 
dárek, který donesl každý důchodce a lze 
říci, že dárečky byly zajímavé a pro některé 
inspirující pro příští rok. 

Zavítala mezi nás i  starostka obce 
s místostarostou. Ve svém vystoupení nás 
paní starostka Alena Kacířová informova-
la, které investiční akce byly v obci pro-
vedeny a co je v plánu uskutečnit v obci 
v roce 2019 ve spolupráci s novými zastu-
piteli zvolenými v obecních volbách 2018. 

Jako každý rok, v adventním čase, se-
nioři podporují svou účastí „Česko zpívá 
koledy“. Koledy zazněly tentokrát na návsi 
u OÚ a byly spojeny s jarmarkem. 

Novinka v naší obci se organizátorům 
vydařila, jistě se dostane do podvědomí 
našich občanů a v příštím roce bude da-
leko větší účast.

Pak se většina z nás vrátila do klubovny 
OÚ, abychom si poklábosili, zapívali koledy 
a na závěr si vzájemně popřáli do roku 2019. 

Závěrem i  ostatním seniorům a  ob-
čanům obce přejeme v roce 2019 hodně 
úspěchů, rodinné pohody a dobré zdraví.  

Kohut Jiří, člen KD

Turnaj v malé kopané 
V tělocvičně ZŠ Dobratice se poslední 

sobotu roku 2018 uskutečnil 1. ročník 
turnaje „OLD BOYS CUP 2018“. Cestu na 
palubovku si po vánočních svátcích našlo 

7 týmů. Pozvání přijali fotbalisté z družeb-
ní obce v Polsku Kończyce Wielkie, dále 
Peron Kravaře, Hokej Frýdek, Dream team 
Kačabar, Nošováci, a  dva domácí celky, 
staří páni Dobratice a FC Filip/Jakub. 

Vánoční posezení důchodců

Také v prosinci se hrál fotbal

školu děláte a popřála nádherný a radostí 
naplněný rok 2019!

Nejbližší akce, které nás čekají:
• 30. 1. – Pasování prvňáčků,
• 31. 1. – vysvědčení,

• 1. 2. – pololetní prázdniny,
• 11. 2. – 15. 2. – lyžařský výcvik,
• 18. 2. – 22. 2. – jarní prázdniny,
• 8. 3. – dětský karneval v tělocvičně ZŠ 

a MŠ Dobratice.
Mgr. Karla Peterková
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Při utkáních bylo znát, kdo je na tom 
fotbalověji, ale bylo především vidět, že si 
to chtěli chlapi po Vánocích užít. Věkově nad 
všemi vévodil rozhodčí, 77 letý Josef Handlíř. 
Utkání se hrály v přátelském duchu a tak ani 
neměl potřebu do průběhu příliš zasahovat. 
Po odehrání všech zápasů dle skupin, se pak 
již hrálo o konečné pořadí. V boji o 3. místo 
slavili nečekaný úspěch hosté z Polska, kteří 
dali o dvě branky více než Nošováci a vyhráli 
4:2. Ve finále proti sobě nastoupily dva tý-
my, které od počátku turnaje potvrzovaly 
svou suverenitu, a bylo jasné, že se bude 
hrát vyrovnaný zápas. Bylo tomu však jen 
v prvních minutách, potom již nedali domácí 
hráči protivníkovi ani čuchnout a navyšovali 
svůj náskok až ke konečnému stavu 6:2 ve 
svůj prospěch. Putovní pohár má svého 
prvního držitele, zasloužili se o něj tito fot-
balisté: O. Spilka, dále P. Lýsek, T. Nogol,  
V. Jež, P. Cebula a L. Veselka. Kromě předání 
dalších pohárů pro tři nejlepší týmy, vyhlá-
sila sportovní komise ve složení J. Volný,  
V. Pala a J. Handlíř také individuální ocenění. 

Nejlepším střelcem se stal polský „snajper“ 
Przemek Piekar a brankářem domácí Ondřej 
Spilka. Cenu pro nejlepší hráče převzali dva 
fotbalisté, a to Roman Vojvodík (Kačabar) 
a  Patrik Lýsek. Aplaus všech nakonec si 
také zasloužili organizátoři sportovní akce, 
Křesťanský spolek Dobratice, který celou 
akci zastřešoval.

Konečné pořadí:
1. Staří páni Dobratice, 
2. Dream team Kačabar, 
3. Old boys Kończyce Wielkie

Na tréninkovém hřišti se již tradičně 
scházejí v  poslední den roku současní 
i bývalí fotbalisté, aby zakončili pohybem 

končící rok. Derby mezi mladou generací 
a ostřílenými kozáky má v sobě vždy po-
třebný motivační náboj. Jedinou výhodou 

Silvestrovský fotbal
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V 6. kole odehráli dobratičtí šachisté 
další utkání proti sousední Dobré „D“. 
Konečně se jim podařilo po těsných po-
rážkách opět zvítězit. Svoje partie vyhráli 
Chroboček, Golasovský, remízu uhrál Mi-

lan Čubok. Třetí bod přidal Vašut, kterému 
chyběl soupeř. Výsledek tedy zní 3,5:1,5 
pro Dobratice.

V tabulce vede Brušperk, našim šachis-
tům patří sedmá příčka. (viz tabulka)

Ing. Petr Záruba, vedoucí soutěže, zaruba@chessfm.cz

Šachisté vyhráli

pro ty starší je to, že celý zápas hrají tzv. 
mírně z  kopečka, to je při pohledu na 
vedlejší fotbalový plácek zřejmé. Výhoda 
to je však nepatrná, protože přece jenom 
rychlostně a fyzicky jsou na tom mladíci 
o ten chloupek lépe. Na hřišti se ale hra-
je docela zodpovědně a  neproměněné 
šance, především těch starších, dostáva-
li smolaři slovně dost nahlas najevo od 
svých spoluhráčů. Veselo je pak po sa-
motném ukončení fotbalového derby, kdy 
se ze závěrečného výsledku pochopitelně 
radují ti lepší. Poražení pak musí ještě po-

slouchat různé hlášky, proč k tomu došlo 
a  neskončilo to jinak. Zkrátka, v  dobré 
náladě se promítá i  následné posezení 
v klubovně a brzy se zapomene, komu se 
závěrečný fotbálek lépe povedl. Jsou však 
pamětníci, kteří si pečlivě odehrané zápa-
sy evidují. Do žádných oficiálních statistik 
však nikam neproniknou. 

Přejme tedy na začátku roku našim 
aktivním hráčům pevné zdraví, geniální 
fotbalové myšlení a co nejvíce vítězných 
utkání v jarní i podzimní sezóně 2019!

K. Moškoř (text + foto)



10 / Dobratický zpravodaj 01/2019

Vánoční svátky, pro mnohé nejsou jen 
o slavení, ale také o pilné práci, organi-
zací a službě. Proto jsem oslovil několik 
„unavených“, ale dobrých lidiček, Marii 
Blahutovou, Karlu Zouharovou a  Jarku 
Ruckou. Všechny byly ochotny odpo-
vědět. Kéž jejich následující slova zazní 

jako poděkování té spoustě dalších, kteří 
do ochotné a dobrovolné práce v kostele 
vložili svá srdce.   

Paní Marie, i když se střídáte ve služ-
bě kostelnice s paní Vlastou Puzoňovou, 
přesto sladit tuto vaší službu v  kostele 
s péčí o rodinu asi není jednoduché. Mohla 
byste se krátce se čtenáři podělit o tom, 
jak jste prožila letošní vánoční svátky?

„O této službě by se dalo napsat hodně. 
Na letošní svátky jsem se moc těšila. I když 
doma to tak moc nevypadalo, přesto jsme 
všechno zvládli. Přiznám se, že s  ubíha-
jícími léty, mám stále více raději svátky 
velikonoční, než vánoční. Ale kdyby nebylo 
Vánoc, nebyly by ani Velikonoce. Krása Vá-
noc začíná, když se začíná zdobit stromky, 
staví betlém a připravujeme na bohoslužby 
zpěv s naši schóličkou. Velkou radost a ob-
div mají děti, které se zapojily do scénky při 
štědrovečerní bohoslužbě.  

Jak se to dá skloubit s rodinou? Ano, není 
to někdy jednoduché, ale díky svému muži, 

Vánoční doba uplynula
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se mohu této službě kostelnice věnovat a dě-
lat to, co jsem se naučila již v dětství. Jsem 
vděčná těm, kteří mě k  této službě vedli, 
a jsem ráda, že v ní mohu nyní pokračovat. 
Také děkuji za to, že mám kolem sebe ochot-
né přátele a spolupracovníky, kteří s láskou 
pomáhají. Vždy je třeba také důvěřovat 
Bohu a snažit se o stále lepší komunikaci 
s lidmi. Bez víry v Boha bych měla prázdné 
ruce a smutné srdce. A je úžasné, když mohu 
s radostným čistým srdcem oslavovat Boha 
nejen službou v rodině, ale také v naší far-
nosti, která je mi druhým domovem“.

Paní Karlo, pravidelně vkládáte celé 
své srdce do hudby a zpěvu během zkou-
šek a pak během bohoslužeb. S čím byste 
se chtěla, ze svého pohledu sbormistry-
ně, během uběhlých vánočních svátků, 
se čtenáři podělit?

„Při vánočních bohoslužbách na Štědrý 
den a Boží hod vánoční, vystupuje v Dobra-
ticích pravidelně zdejší chrámový sbor FILIA. 
Tak tomu bylo i letos. Tentokrát jsme proved-
li „Českou mši vánoční“ Eduarda Marhuly, 
Gloria z „Půlnoční mše“ Jana Jakuba Ryby 
a úpravy českých koled. Sóla opět krásně za-
zněla v podání Vendulky Cebulové a Verunky 
Darnady. Sbor tak navázal na svá tradiční 
zpívání, která každoročně umocňují prožitek 
Vánoc v Dobraticích. Tato dlouholetá tradice 
sahá do roku 1992, kdy jsem s podporou otce 
Mons. Aloise Peroutky (nynějšího děkana 
v Novém Jičíně) tento chrámový sbor FILIA 
zakládala. Jeho cílem je přispět prostřednic-
tvím hudby k intenzivnějšímu prožitku mše 
svaté. V současné době zde zpívá 18 zpěvá-
ků. Mnozí jsou z Dobratic, ale také několik 
obětavě pravidelně dojíždí z Frýdku-Místku, 
Skalice, Hnojníku a Horních Tošanovic, aby 
podpořili sváteční bohoslužby v Dobraticích. 
Jsme velice rádi, že jsme mohli i letos svým 
zpěvem alespoň trochu přispět k  oslavě 
narození Ježíše Krista“.

Paní Jarko, i když floristou nejste v kos-
tele sama, obrátil jsem se na Vás, neboť 
pravidelně aranžovat květiny v kostele asi 
není jednoduché. Pravidelní návštěvnicí 
si již na Vaše květinové umělecké vazby 
zvykli, ale od vzdálenějších lidí slyším 
vždy jen chválu. Proč to děláte? 

„Proč zdobit v kostele? Pro radost k Bo-
hu. Protože živá květina je jako přítomný 
okamžik. A květina u svatostánku vyjadřuje 
naší úctu k Bohu a podtrhuje slavnost. Při 
té příležitostí mnohokrát děkuji všem, kteří 
po celý rok na květinovou výzdobu finančně 
přispívají“. (Jarka Rucká, spolu s Pavlou Trlíkovou)

Mohli bychom říci, že vánoční doba je 
minulostí? 

„Nikoliv! Jestli jsme v uplynulém čase více 
vnímali kontrast chladu a tepla, tmy a světla 
a to nejen v té fyzické podobě, ale především 
v té nejvlastnější lidské, s vědomím, že ta 
vánoční radost je radostí ze světla, které 
žádná tma nepohltí, je radostí z obdarování 
Ježíšem Kristem, pak přeji všem, aby světlo 
této událostí neuhaslo s uplynutím sváteč-
ních dnů, ale prozařovalo i všední dny tohoto 
začínajícího rok“.   P. Jan Wojnar
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Ostatní informace

Již čtvrtým rokem se pravidelně v chatě 
Prašivá konají oblíbené a  hojně navště-
vované cestopisné besedy s promítáním 
a spousty dalších akcí. Naplánovali jsme 
další termíny na příští období, kam jste 
srdečně zváni. Vstupné je tradičně dob-
rovolné a veškerý zisk bude věnován na 
obnovu historické chaty Prašivá.

Termíny:
20. února od 18:00 – beseda „Lopra-

isův sen o Dakaru“ 
Promítají šoférská legenda Karel Lo- 

prais a dokumentarista Jaroslav Jindra
Karel Loprais, šestinásobný vítěz Rallye 

Dakar v kategorii kamionů a spolu s ním 
reportér České televize Jaroslav Jindra, 
(nejen) dakarský novinář, se společně 
vydávají v rámci 40. jubilea legendárního 
závodu Rallye Paris-Dakar znovu na trať 
a  to jako výletníci, aby zároveň oslavili 
30 let od Karlova prvního vítězství této 
slavné rallye. Přijďte si poslechnout oje-
dinělé povídání, nakoukněte pod „po-
kličku“ legendárních Tatrovek… to vše 
při výjimečné besedě na Prašivé. Vstupné 
dobrovolné – vše s cílem podpořit obnovu 
chaty Prašivá.

2. března od 18:00 – beseda „Cesty 
k přírodním národům“ 

Promítá dobrodruh Milan Daněk
Poslední desetiletí zmenšilo zeměkouli 

tak, že se každý relativně snadno může 
dostat do míst, o nichž dříve věděla jen 
hrstka zasvěcených. Přestože sem v  mi-
nulosti čas od času pronikali badatelé, 
jejich vliv byl nesrovnatelně menší, než 

mají zástupy dnešních „cestovatelů“. 
Je v  pořádku cestovat za exotikou tzv. 
„přírodních národů“? Proč je nutné, aby 
některé oblasti zůstaly tabu? Kam tedy 
v  dnešním světě jet a  kam nikoliv? Co 
všechno k  takovému rozhodnutí potře-
buji zvážit a znát. Zkušenosti z výprav do 
geograficky izolovaných oblastí Nové Gui-
neje, Bornea, Malajsie, Konga, Amazonie 
a Andamanských ostrovů.

20. března od 18:00 – beseda „Z Čech 
až pod Střechu světa“ 

Promítá sportovec Radek Chrobák
Dne 17. července 2012 jsem se na 

benzínce OMV ve směru z Frýdku-Místku 
do Dobré postavil s  palcem nahoru na 
znamení, že stopuju. Přes Moskvu a Tran-
ssibiřskou magistrálu jsem se dostal až 
k Bajkalu. U něj jsem strávil dva dny a pak 
odstopoval ještě asi 1 000 km kilometrů 
k  čínským hranicím. V  Číně jsem se pak 
zdržel po dobu 29 dní, kdy jsem se opět 
přepravoval pouze stopem a  navštívil 
jsem takové lahůdky jako Peking, Velkou 
Čínskou zeď či Terrakotovu armádu. Pak 
jsem přeletěl do Nepálu, kde jsem svůj vý-
let zakončil přespáním v základním táboře 
Mt. Everest u japonské výpravy, chystající 
se na tuto „Střechu světa“.

6. dubna od 18:00 – beseda „Tasmá-
nie – s baťůžkem po stopách čerta“ 

Promítá cestovatel a  chatař Martin 
Stiller

„Kam se letos vydáme“, zněla často 
kladená otázka u nás doma. Volno jsme 
měli v únoru, cyklocesta v plánu ten rok 

Nejen cestovatelská promítání na Prašivé
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nebyla, a  tak jsme bádali nad mapou 
a skončili spontánně u Tasmánie. A bylo 
rozhodnuto – vydat se nejen po stopách 
tasmánského čerta, ale hlavně po vlast-
ních cyklostopách z  návštěvy Tasmánie 
v  roce 2008. A  tak jsme se jako rodinka 
s pětiletou dcerkou Stellkou vydali autem 
po národních parcích a přírodních zajíma-
vostech Tasmánie. A  bylo to senzační…
logistika autem do zapadlých koutů os-
trova nám umožnila úplně jiný a mnohem 
více baťůžkářský pohled na tento přírodní 
ráj, divočinu a místní flóru a faunu. Celý 
měsíc jsme kempovali volně v  přírodě, 
turistikovali, pozorovali divoká zvířata, 
prostě paráda. A tohle vše bychom vám 
rádi našim promítáním představili a  na 
vaši cestu do Tasmánie vás inspirovali.

17. dubna od 18:00 – beseda „Za  
250 dolarů do Nepálu a zpět na kole“ 

Promítá svérázný cyklopoutník Pavel 
Knebl

Putování pro nic za nic aneb na kole  
i v mačkách v pohodě i sračkách. Rok a půl 
kočování na východ a zpátky: 21 000 km 
v sedlech kol, 5 600 km stopem, fůru km 
pěšky. Toulání po Karpatech, Kavkazu, 
Himaláji, Tibetu, Tian-šanu, Sibiři. 5 600 m  
nad hladinou (Elbrus, Kailaš), na kole  
v 5 300 m n. m. 480 zapálených ohňů, setká-
ní s Leninem tisíckrát jinak, výzkum pohos-
tinnosti národů, lekce primitivní ekologie. 
Náklady na cestě 250 USD na osobu.

4. května od 19:00 – beseda „Z Nové-
ho Zélandu na Prašivou na kole“ 

Promítá cestovatelské duo Bikepacking 
Nomads – Dáška&Kuba

Jak se necyklisti vydali domů přes půl 
světa? Jejich bikepackingnová cesta je 
z  Nového Zélandu zavedla přes Jihový-
chodní Asii do Himálaje, Pamíru a pohoří 
Tian Šan, aby se přes Skandinávii projeli 
až do jejich nejmilejších hor, do Beskyd.

15. května od 19:00 – beseda „Napříč 
Islandem, zemí ohně a ledu“ 

Promítá cestovatel David Hotař
Věděli jste, že vnitrozemí Islandu, tzv. 

Highlands patří mezi nejméně osídlená 
místa v Evropě? Desítky kilometrů měsíční 
krajiny a hor různých barevností v okolí 
ledovců s nepředvídatelným a nestálým 
počasím. Země ledu a  ohně. Místo, od 
kterého vás i  místní odrazují. Taková je 
pravá tvář vnitrozemí Islandu, kterou se 
dva kamarádi rozhodli na konci letošních 
prázdnin celou přejít z jihu na sever. Bez 
detailních map a se selským (ne)zdravým 
rozumem se pustili do bezmála 400 km 
dlouhého putování s  batohem, čítající 
pouze a jen to nejnutnější. Co se jim přiho-
dilo a zda to dotáhli až do konce, se můžeš 
dozvědět na jejich přednášce.

Těším se na setkání s Vámi
Chatař Martin

Více informací na: www.ChataPrasiva.cz
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Inzerce

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná a vyřídí, vždy ve středu 

 od 15:00 do 16:20 hod. na OÚ Raškovice a od 16:30 do 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





FOTBALOVÉ SLAVNOSTI  
V DOBRATICÍCH


