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Zprávy obecního úřadu

Ze vzpomínek ...
Jedno staré ruské přísloví říká: „Co bylo, bylo!
Nač se hrabat v minulosti?
Kdo na minulé vzpomíná, o oko přijde. Ale
kdo zapomíná, o obě
přijde!“
Také my, v souvislosti se zjišťováním informací o vojácích z Dobratic ve Velké válce
(1914–1918), jsme se dověděli zajímavou
věc, o kterou bych se chtěl s Vámi podělit.
Prastrýc od paní Alice Woznicové, Ludvík
Blahut, jeden ze čtyř bratrů, z nichž dva padli
na frontě, také narukoval do Velké války. Na
ruské frontě byl jako rakouský voják zajat
a později, po roce 1919, byl poslán do sovětského koncentračního tábora, zvaného
Gulag (Gulag znamená systém nápravně-pracovních táborů SSSR, který zavedl Lenin
a Trockij a později utužil Stalin).

Ve kterém táboře pobýval, již dnes nezjistíme, nicméně hrozné
táborové útrapy přežil
a po létech se vrátil do
rodné obce Dobratice,
ke své rodině. Kromě
podlomeného zdraví si
také přinesl z Gulagu dřevěnou lžíci, kterou
používal při jídle až do své smrti.
Tak toto byla pouze vzpomínka, že
i v naší obci byl člověk postižený Gulagem.
Protože do roku 1989 se o těchto záležitostech nesmělo mluvit, cítím, že i sto let
po ukončení hrozné Velké války můžeme
na toto lehce vzpomenout. Vždyť stačí si
přečíst knihu od Alexandra Solženicyna
„Souostroví Gulag“ a člověk si udělá alespoň teoretickou představu, jaké peklo
museli zajatci v táboře prožívat.
Břetislav Blahut, kronikář obce

Pošta Partner v Dobraticích
Doručování poštovních
zásilek - doplňující
informace
Pokud někomu nevyhovuje otevírací doba Pošty Partner v Dobraticích a nestihne si vyzvednout zásilky,
může se na kterékoliv pobočce České
pošty dohodnout na doručování nedoručených zásilek na jinou pobočku, např.
v Dobré, Frýdku-Místku, Ostravě, apod.
Jsou i možnosti sledování konkrétních
zásilek apod. Doporučujeme proto jednat
přímo s Českou poštou s.p. na kterékoliv

její pobočce a hledat řešení, které vám
bude vyhovovat.
Informace o změně otevírací doby
pošty Partner v Dobraticích od 1. 6.
2018:
Pondělí
8:00 – 15:00
Úterý, Čtvrtek 8:00 – 11:30
Středa
8:00 – 17:00
Pátek
8:00 – 10:00
Veřejnost bude o změně otevírací doby
informována formou vývěsky na dveřích
Pošty Partner.
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Začala oprava mostu
Od 9. května začaly práce na rekonstrukci mostu přes vodní tok Zbojičný.
Znamená to nejen pro občany Dobratic
žijících na úpatí Prašivé, ale i pro ostatní
řidiče, že budou muset komunikaci ve
směru od Harendy na Komorní Lhot-

ku a opačně při svých cestách objíždět
jinak.
Termín uzavírky je od 9. května 2018 do
30. června 2018 a silniční provoz je veden
objížďkou pomocí dopravního značení.
Foto i text: Karel Moškoř

Školství

Školní události v dubnu
• Začátkem dubna jsme ve škole přivítali budoucí prvňáčky, kteří přišli do
školy na zápis do 1. třídy. Za příjemné
atmosféry děti plnily připravené úkoly
a předvedli, co znají a umí. Zápisu se
zúčastnilo 14 dětí, z toho bylo přijato
11 dětí a u 3 dětí byly vydány odklady.
Budoucím prvňáčkům přejeme úspěš-

ný vstup do nového školního roku
2018/2019.
• Pod vedením p. učitelky Marty Mojákové se žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili
soutěže mladých zdravotníků, kterou
organizuje OBLASTNÍ SPOLEK ČČK Frýdek-Místek. Z devíti týmů získali krásné
6. místo. Blahopřejeme!

05/2018

• Ve čtvrtek 26. dubna se konal třináctý
ročník šachového turnaje Povodí Morávky. Turnaje se zúčastnilo 43 žáků
z okolních vesnic (viz. Lučina, Raškovice,
Nošovice, Žabeň, Frýdlant nad Ostravicí a domácí šachisté). Celý turnaj vedl
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p. Surma z Beskydské šachové školy
z Frýdku-Místku. Žáci hráli šest kol. Na
prvním místě se umístil Zdeněk Tauš
(ZŠ Nošovice), na druhém místě Václav
Javorský (ZŠ Dobratice) a na třetí pozici
se probojoval Matěj Šimík (ZŠ Lučina).
Domácím hráčům patřilo 6. místo – Lukáš Pavelek a 8. místo – Ondřej Světlík.
Nejlepší z dívek byla Sofie Matějová (ZŠ
Žabeň) a na druhém místě se umístila
Barbora Sobková ze ZŠ Dobratice. Velké
poděkování patří vedoucím šachového
oddílu Milanu a Mirkovi Čubokovým,
kteří se už několik let věnují našim dětem, p. Hlisnikovskému za sponzorský
dar, paním kuchařkám ze školní jídelny
a všem, kdo se na organizaci tradiční
soutěže podíleli.
Připravované akce:
• 8. 6. Dětské radovánky
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy
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Informace spolků a sdružení

Očista obce
Tradičně v měsíci dubnu vyrážejí
důchodci na akci „očisty vodních toků
a okolí“. V letošním roce jsme prošli potok Lučina od mostu u železniční tratě
až k rybníkům. Devatenáct důchodců po
skupinkách, nasbírali z potoka a okolí
celkem 12 pytlů různého odpadu, který
tam nepatří.
Byly to převážně plastové kelímky,
PET láhve nebo igelitové pytle a sáčky. Je
pravdou, že na některých místech přispěl
k nálezu odpadů vítr.
Přes značné zlepšení jsme přesto našli
v potoce nebo mimo něj i pneumatiky,
eternitové tašky a zbytky kabelu. Poznatek z letošní očisty naší obce je ten, že
občané chápou sběr odpadů z domácností, třídí odpad do kontejnerů, které
jsou rozmístěny po celém katastru obce.
Je to chvályhodné poznání za krásnější

vesničku, za což patří všem poděkování,
kteří se na tom podílí.
Kohut Jiří, Klub důchodců Dobratice
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Šachisté měli výborný závěr soutěže
V dubnu zakončili svoje působení
v Okresním přeboru v šachu, ročníku
2017-2018, dva šachové týmy Dobratic.
Po nepříliš vydařených prvních kolech se
především „Béčku“ povedl výborný závěr
a posun o několik příček výše. Hráči hráli
v tomto ročníku v tomto složení:
Dobratice A: J. Lys, M. Tauš, F. Kraus
(hráli na čelních šachovnicích jako hosté
v týmu), dále Z. Čubok, T. Kacíř, J. Pavlica,
M. Turek, M. Klus a D. Chovančík
Dobratice B: Milan Čubok, T. Rucki,
Miroslav Čubok, D. Chroboček, J. Vašut,
J. Golasovský, O. Gongol

Každý šachista odehrál několik zápasů
a podle statistik jich měli na svém kontě
nejvíce, a to plný počet třináct, J. Pavlica z „Áčka“ a Milan Čubok s J. Pavlicou
z „Béčka“. Co se týče přínosu bodů pro
tým, tak tady si nejlépe vedli Pavlica 9 bodů, Klus – 8 bodů, Z. Čubok – 6 bodů.
V B týmu uhrál nejvíce bodů D. Chroboček
a to 7,5 bodů, po šesti přidali Milan Čubok
a J. Golasovský.
V celkovém pořadí obsadili 1. místo
šachisté Sokola Dobrá B, našim patří tyto příčky: 5. místo Dobratice A, 9. místo
Dobratice B.
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Jarní výsledky fotbalistů za očekáváním
Fotbalisté Dobratic vstupovali do jarních bojů jako vedoucí tým celé soutěže
1. A třídy, skupiny B. Fanoušci byli zvědaví,
jak se hráčům povede v poněkud pozměněné sestavě oproti podzimu. Před jarní
sezónou avizoval trenér Korabík, že to
nebude snadné: „Změny v kádru jsou oproti podzimu docela velké. Skončili Pánek,

Bortlíček, Lýsek a budeme asi postrádat
i Kantora. Co se týče nových hráčů, tak
přišli na posílení útočné řady Jan Mandičák, který už u nás hrál, z Vratimova pak
Radim Pařenica. Kádr doplnili dva mladí
fotbalisté Sebastian Matula a Marcel Stříž.
Vzhledem ke změnám v kádru bude asi
nějakou dobu trvat, než si všechno sedne,
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ale chceme pokračovat v útočném pojetí
a nadále chceme sebe a hlavně diváky,
fotbalem bavit a soutěž vyhrát,“ nastínil
fotbalovou strategii docela optimisticky
dlouholetý kouč Dobratic Marián Korabík.
Do doby uzávěrky květnového zpravodaje odehrály Dobratice šest zápasů
s bilancí dvou výher, jedné remízy a tří
porážek. Porážky přišly proti klubům
z úplného popředí tabulky a tak věříme,
že už nyní přijdou opět vítězné duely
s těmi slabšími týmy. I když, dá se vůbec
říci, že je někdo slabý? Mnohá překvapení
ve výsledcích už byly zaznamenaná, tak
uvidíme dál.
Zde jsou odehrané utkání našich venku:
Albrechtice – Dobratice 2:3, góly Mandičák 2, Dobiáš
Staré Město – Dobratice 4:0
Brušperk – Dobratice 3:1, čestný úspěch
zaznamenal Pařenica
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Dolní Datyně – Dobratice 4:2, obě branky dal Causidis
Zápasy doma:
Dobratice – Bystřice 1:1, branku vstřelil
Zábelka
Dobratice – Vendryně 5:2, o pět gólů se
podělili Causidis, Somr, Pařenica, Mandičák a Skotnica
Po uzávěrce, ale přece:
V Dobraticích se 8. května dohrávalo
odložené utkání mezi domácím týmem
a Stonavou. Byl to přímý boj o druhé místo v tabulce, kde figurovala Stonava, o dva
body za nimi zůstávaly Dobratice. Fotbalisté z Dobratic podali nejlepší jarní výkon
a zcela po zásluze deklasovali protivníka
a vyhráli nejlepším jarním výsledkem 5:0!
Hostujícího brankáře dvakrát pokořil Zábelka, po jedné trefě přidali Pařenica, Hlaváč
a střídající Béla. Text i foto: Karel Moškoř

Noc kostelů
Drazí přátelé,
v letošním roce, Vás chci opět pozvat
25. května v rámci akce Noc kostelů
https://www.nockostelu.cz do prostor
a zákoutí kostela v naší obci, kde jindy se
nedostanete. Letos byl jako motto zvolen
verš z Bible: „Zůstávali přes noc v okolí
Božího domu…“ Jakkoli může jít na první
pohled o docela banální konstatování, jde
o zajímavý text s velkým příběhem z první
Program:
17:30 - 17:45
17:45 - 18:25
18:30 - 20:30

knihy Paralipomenon, nazývaná také Letopisů či Kronik.
I my se můžeme zastavit v Božím domě
a spolu s lidmi, kteří přijali za svůj úkol
slavit bohoslužbu na tomto posvátném
místě, „ponocovat“ nebo lépe zaposlouchat se do velmi jemné řeči Božího hlasu,
který každého člověka po tisíciletí zve, aby
překročil práh obyčejných starostí a ztišil
své srdce před posvátným…

Mariánská pobožnost.
Mše svatá zaměřená pro děti s rodiči.
Prohlídka věže kostela, zvonů, půdních prostorů a interiéru kostela.
Možnost focení obce Dobratice z věže kostela. Prohlídka 13 panelů výstavy: „Panna Marie v životě církve“.
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20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 21:45

chrámový prostor vyplní hudbou místní sbor FILIA, Karla Zouharová
(varhany), Vendula Cebulová (housle, sólový zpěv), Martin Kohut (varhany), Pavla Macečková (kytara), ad.
Poslech četby BIBLE.
Požehnání obcím farnosti.

Také upozorňují na virtuální prohlídku 22 dřevěných kostelů a kaplí Těšínska.
Byla spuštěna pro Těšínské Slezsko na:
http://wirtualnie.muzeumcieszyn.pl/
article/1
Neváhejme ani využít již druhým rokem projekt „Otevřené chrámy“ (od 1. 5.
do 31. 10.) a kliknout na http://doo.cz/
otevrenechramy Najdeme např.: kostel
sv. Antonína Paduánského na Prašivé.

Otevřeno v sobotu: 10:00 - 16:00 a v neděli:
12:00 - 16:00. Přítomnost průvodce je po
celou otvírací dobu.
Najdeme také baziliku Navštívení
Panny Marie ve Frýdku - od 31.1.2018 na
seznamu Národních kulturních památek
v ČR. Otevírací doba: úterý až sobota
od 9 do 15 hod. a o nedělích od 13 do
17 hod.
Na Vás se těší P. Jan P. Jan Wojnar

Ostatní informace

Cyklistky mnoha zemí jely přes Dobratice
Pět etap čekalo ženy na severu Moravy a Slezska v rámci seriálu Světového
poháru žen v silniční cyklistice. Jel se už

32. ročník tohoto silničního etapového závodu žen pod názvem GRACIA 2018 se startem v Orlové. Hned první etapa ve čtvrtek
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26. dubna z Orlové do Štramberku v délce
104 kilometrů vedla také přes Dobratice.
Nejprve mohli diváci u silnice vidět druhou
rychlostní prémii, která byla U Koníčka ve
Vojkovicích a první místo vysprintovala
z početného pelotonu K.Schweinbergerová. V polovině závodu u Harendy měla
největší skupina cyklistek asi čtyřminutový
náskok před další skupinkou dvaceti cyklistek. Po dalších pěti minutách projelo
kolem Harendy dvanáct žen a potom již
byly ve větších odstupech osamocené
cyklistky. Mezi startujícími kromě cyklistických velmocí Ruska, Švédska, Německa,
Francie či Itálie, se na silnici objevovaly ta-
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ké zástupkyně z Maďarska, Finska nebo ne
příliš cyklistického Izraele. Po dojetí do cíle
ve Štramberku, kde vyhrála Švédka Emilia
Fahlin, byla první etapa pro ty poslední
konečnou. Z důvodu překročení časového
limitu už nemohly v závodu pokračovat.
Celkovou vítězkou se stala právě švédská
cyklistka, která stihla z pěti etap vyhrát
tři a v celkovém pořadí uhájila prvenství
se dvou sekundovým náskokem před
Ruskou Zabelinskajou, třetí s minutovou
ztrátou skončila další Ruska Novolodskaja.
Cyklistkám letos mimořádně přálo počasí,
což je pro cyklistiku příjemným bonusem.
Text i foto: Karel Moškoř

Jedná se o stránky, na kterých najdou občané rady pro případ ztráty nebo nálezu zvířete.
Jsou zde kontakty na psí útulky, kočičí depozita, záchranné stanice volně žijících
živočichů a na dobrovolnické organizace pomáhající zvířatům v nouzi.
Účelem je mimo jiné snížit počet psů v útulcích a tím i výdajů obcí spojených
s odchytem a péčí o psy.
https://ztracenianalezenimazliccizmskraje.webnode.cz
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Další akce na Prašivé:
1. - 2. června od 10:00 hod.
2. června
od 19:00 hod.
		
9. června
10:00 - 16:00 hod.
13. června		
17. června		

akce pro rodiny s dětmi - Dětský den
série promítání v rámci
„Setkání cyklocestovatelských legend“
Testování elektrokol s firmou www.Topkolo.cz
Malá pouť - mše v 10:30 a 17:45 hod.
Velká pouť - mše v 10:30 hod.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Vaše chata Prašivá

www.ChataPrasiva.cz

Holá, holá – příroda volá
Jaro je tu a nastává ideální čas využít
vše, co nám nabízí, k očistě těla a jeho probuzení po zimě. Všude kolem to kvete a pučí, a proto je dobré nepropásnout vhodný
okamžik a nasbírat si trochu toho býlí.
Něco nasušit nebo hnedle zkonzumovat.

Dnes pro vás otevírám novou rubriku, ve
které vás v průběhu roku provedu jednotlivými dny, a ve které se budeme věnovat
sběru bylin v závislosti na rytmus dnů v týdnu, neboť jedno staré pravidlo říká, že moc
určité byliny lze posílit, sbírá-li se v tom dnu
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v týdnu, jenž se pojí s její planetou. Našich
sedm dnů v týdnu bylo pojmenováno podle sedmi planet středověkého obrazu světa.
Jestliže si každý den v týdnu znovu uvědomíme planetární zákonitosti a vezmeme si
je na pomoc při řešení všedních potíží, je to
naprosto legální „všední doping“.
PONDĚLÍ – DEN MĚSÍCE
Měsíc je viditelné znamení proměn na
obloze. Den po dni se mění, ale přesto nezaměnitelně zůstává „Měsícem“, zároveň
se řídí věčným rytmem a je předobrazem
veškerého dělení času.
Měsíci přísluší odpovědnost za růst a za
vše nevědomé. Využijte energii měsíčního dne pro inspirující podněty, nápady
či intuici.
Za přibývajícího Měsíce – kořeny nacházejí stále lepší ukotvení v půdě a nadzemní
část roste vstříc k nebi. Pondělí za úplňku
vám přinese mnoho snů a silné nutkání
k činům. Ve fázi ubývajícího Měsíce se uvolňují síly, které mohou přijímat lidé i rostliny. Za měsíčního dne proto sklízejte měsíční rostliny a nechte promlouvat své pocity.
Rostliny Měsíce mají bílé, slabě nažloutlé
nebo broskvově zbarvené květy a měkké,
šťavnaté listy. Spodní strany listů se často
stříbřitě lesknou jako měsíční světlo. S oblibou rostou ve vodě nebo v její blízkosti,
rozkvétají po setmění a intenzivně voní.
Často obsahují slizy a jejich stonky jsou plné mléčné šťávy. Obsahují velké množství
tekutiny. S jejich pomocí si tak zchladíme
rozpálené tělo a vyplavíme zplodiny látkové výměny. K takovým rostlinám patří:

pelyněk, kozlík lékařský, pupalka dvouletá,
netřesk, bobule jmelí, pampelišky a také
zelenina má své zástupce v podobě hlávkového salátu, dýně, okurek či cuket.
K Měsíci patří také věci, které lidé dělají
bezděčně. Tato oběžnice ovlivňuje náš
spánek a sny.
Mějte hezké jaro a nezapomeňte se
smát játry!
Text i foto: Iva Spratková
(použitá literatura: Y. H. Kochová, U. Stumpfová:
Astrologie rostlin, 2017, ISBN 978-80-7451-586-6)
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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří

AKČNÍ NABÍDKA ROZBORU VODY ZE STUDNY 2018
Oslavte s námi Světový den vody a využijte naši akční nabídku na
rozbory vybraných zdravotně závažných ukazatelů. Zjistíte kvalitu
vody ve Vaší studni nebo z jiného zdroje. Navíc, do týdne obdržíte
výsledky, které s Vámi zkonzultujeme!
Vybrané zdravotně závažné ukazatele:
•
•
•
•

Escherichia coli
koliformní bakterie
Intestinální enterokoky
dusičnany

•
•
•
•

tvrdost vody
vápník
hořčík
mangan

Objednejte si rozbor vody na našem eshopu www.laboratornisluzby.cz nebo telefonicky
s pracovníky obchodního oddělení.
Akční nabídka potrvá od 15. 3. 2018 do 31. 5. 2018. K odběru uveďte název akce
„Rozbor vody 2018“.

Akční cena rozboru vody 740 Kč s DPH.
Akční cena včetně akreditovaného odběru a dopravy 860 Kč s DPH.
Obchodní oddělení:
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj

724 303 844
725 065 809
731 691 620
734 510 852
731 622 299

Tento materiál není nabídkou nebo návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 NOZ
Laboratorní služby na Moravě i Vysočině

obchod@zuova.cz

www.zuova.cz

KLUB DŮCHODCŮ ZAVÍTAL SPOLU S VESELOU TROJKOU NA KVĚTINOVOU
VÝSTAVU FLORIA JARO 2018 – 1. ČÁST DO KROMĚŘÍŽE

