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Druhý most na obecní komunikaci ve 
směru od Harendy na Komorní Lhotku 
byl dlouhodobě ve špatném technickém 
stavu – základy i opěry byly podemleté, 
ocelové profi ly zkorodované, římsy silně 
poškozené, na křídlech uvolněné kameny. 
Nepravidelné statické poruchy v nosných 
konstrukcích ohrožovaly pevnost i stabi-
litu mostu jako celku. Most nevyhovoval 
požadavkům na zatížení. Při hlavních 
mostních prohlídkách v roce 2016 byl 
statikem stav spodní stavby hodnocen 
jako velmi špatný. 

Požádali jsme proto o dotaci Morav-
skoslezský kraj a na rekonstrukci mostu 
získali částku 300 tis. korun z programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova Mo-
ravskoslezského kraje 2017. Následně 
byla společností IKON s.r.o. zpracována 
projektová dokumentace a proběhlo 
stavební řízení. Ve výběrovém řízení byl 
z pěti uchazečů vybrán zhotovitel stavby, 
fi rma K2 stavební Moravia s.r.o. a stavební 
dozor, fi rma Ingesta s.r.o. Stavba byla rea-
lizována v průběhu května a června 2018. 
Celá nosná konstrukce byla odstraněna 
a nahrazena novou konstrukcí, kterou 
tvoří betonový rám, založený plošně na 
železobetonové desce. Čela jsou mono-
litická, křídla jsou nově vybetonována, 
koryto vyloženo lomovým kamenem. 
Celkové náklady na rekonstrukci mostu, 
spolufi nancované Moravskoslezským kra-
jem, byly 1,39 mil. Kč.   

Místo rekonstrukce mostu bylo uza-
vřeno a bylo nutné jej objet po místních 
komunikacích, což s sebou přineslo určité 
komplikace. Ale na místě starého mostu 
v havarijním stavu stojí dnes nový, o půl 
metru širší, spodní stavba i nosná kon-
strukce mostu je hodnocena jako bez-
vadná. 

Odměnou za dočasné nepohodlí nám 
tak je bezpečnější nový a také hezký most, 
který bude sloužit i příštím generacím.

 Text i foto: Alena Kacířová, starostka

Zprávy obecního úřadu

Rekonstrukce mostu M09 byla dokončena
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Sazba poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů na území obce Dobratice, 
činí na rok 2018 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 do konce měsíce 
září 2018.

Tento poplatek je možno uhradit 
v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, 
nebo převodem na účet vedený u ČS, 
a.s., číslo účtu: 1681973389/0800 ne-
bo u ČSOB, číslo účtu 2012822/0300. 
Jako variabilní symbol při platbě 
převodem uveďte číslo popisné vaše-
ho domu. Známku na popelnici poté 
doručíme. 

Připomínka úhrady poplatku za odpady v roce 2018

A ještě jedno, smutnější, doplnění – ve-
řejné prostranství čas od času navštíví 
vandalové. Jednou přemístí odpadkové 
koše do cesty, někdy vyškubnou lavičku, 
jindy zase vyzkoušejí pevnost mříží nad je-
zírkem. Svou „sílu“ ale předvádějí i v jiných 
částech obce.  Zpravidla k tomu dochází 

v pozdně večerních hodinách ze soboty na 
neděli. Prosíme proto, v případě, že si če-
hokoliv nebo kohokoliv všimnete, volejte 
ihned hlídku Policie ČR na tel. 725 516 507. 
Policie je o situaci informována, okamžitě 
přijede. Děkujeme všem za pomoc.

text: A. Kacířová  Foto: K. Moškoř

Zabraňme společně vandalismu

Vážení občané, nové centrum 
obce jsme koncem června slav-
nostně otevřeli. Akce se vyda-
řila a všem organizátorům, 
účinkujícím a návštěvníkům, 
kteří se přes nepřízeň počasí 
zúčastnili, patří poděkování.
Snad ještě na doplnění – je 
možné si zapůjčit obří šachové 
figurky a figurky kuželníku. 
Jsou uskladněny v Obecníku, 
ve vstupu do banketky. Klí-
če jsou k dispozici u obsluhy 
v Obecníku, na obecním úřadě 
nebo u Mirka Čuboka. 
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ZÁJEZD PRO DOBRATICKÉ SENIORY

Sociální komise při OÚ v Dobraticích pořádá v pátek 

dne 

7. září 2018, již tradiční  

„Z á j e z d   p r o   s e n i o r y.“
Odjezd od obecního úřadu je v 7:30 hodin. 

Tentokrát pojedeme na Státní zámek Raduň, poté bude 
následovat cesta do města Opavy, kde navštívíme

expoziční areál Historické výstavní budovy 
Slezského zemského muzea.  

Po prohlídce muzea budeme mít individuální volno, 
abychom si mohli zarelaxovat v některé z kavárniček 

a poznat krásu města po svém.

Vstupné činí na osobu do 65 let 150 Kč, nad 65 let 110 Kč. 
Mějte, prosím, připraven přesný fi nanční obnos, 

který budu vybírat v autobuse.

Počet míst v autobuse je omezen, proto se co nejdříve 
přihlaste na obecní úřad: 

telefon 558 651 254, 734 159 585, 
a to nejpozději do 31. srpna 2018. 

Na setkání s Vámi se těší Ivona Bortlíčková
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Pozvánka na dobratický benefiční běh 

BĚHEJ NA VSI  
15. 9. 2018 
Start: 10:00 (fotbalové hřiště) 
Zápis: od 8:45 
Registrace: www.behejnavsi.cz 

Startovné: 50/150 dítě/dospělý 

OBČERSTVENÍ PO DOBĚHU ZDARMA 
ODMĚNY PRO VÍTĚZE A VŠECHNY DĚTI (1-13 LET) 
DALŠÍ OBČERSTVENÍ A PIVO ZA DOBRÉ CENY 
 
SPOLUPOŘÁDÁ OBEC DOBRATICE A BEZ MÁMY, Z. S. 
PATRONEM BĚHU JE ULTRAMARATONEC MAREK CAUSIDIS 
 

 
 

 

Po celý školní rok 
jsme se řídili mottem 
„Vnímáme všemi smy-
sly“ a veškeré aktivity 
byly zaměřeny tímto 
směrem.

                        
KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE 
• Divadelní představení ve škole – Di-

vadélko pro školy z Hradce Králové - 
„Bajky pana Ezopa aneb dávná moudra 
věčně platná“.

• Vzhledem k tomu, že se po celý rok vě-
nujeme všem smyslům, tak se čtvrťáci 
v polovině října vydali v rámci doprav-
ní výchovy na dopravní hřiště ve Frýd-
ku-Místku, kde si ověřili své vědomosti 
a dovednosti v jízdě na kole. 

• 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 barvocit-
livých senzorů a seznámil je s možnost-
mi rozhodování a volbou chování robo-
ta. Děti hravou formou získali znalosti 
k vytvoření funkčního programu pro 
sledování trasy a uvědomili si reálné 
využití tohoto typu robota.  

• Tradiční Mikuláš ve škole jsme letos 
poprvé trávili v Rožnově pod Radhoš-
těm v Dřevěném městečku s názvem 
akce „Vánoce v Rožnově“.  

• Druhý ročník mikulášského šachová-
ní pod vedením p. Surmy z Beskydské 

Školství

Malé ohlédnutí za školním rokem 2017/2018



8 / Dobratický zpravodaj 07-08/2018

školy Frýdek-Místek a trenérů Čuboko-
vých. Akce se zúčastnilo 13 dětí včetně 
rodičů, kteří své děti po celou dobu 
soutěže podporovali a fandili jim. Nej-
lepším hráčem se stal Václav Javorský, 
na druhém místě skončil Lukáš Pave-
lek a třetí místo obsadil Jan Sobek. 
V kategorii dívek byla nejúspěšnější 
Anna Zouharová, na druhém místě 
byla Barbora Sobková a třetí příčka 
patřila Stelince Cieślarové. Zapojení 
školy do každoročního projektu „Čes-
ko zpívá koledy“ a organizace tradič-
ního vánočního jarmarku.

• Vystoupení pěveckého sboru a žáků ZŠ 
u příležitosti: Vánoční jarmark ve Voj-
kovicích, Česko zpívá koledy, Vánoční 
jarmark, Dobratická pouť, Den matek 
ve Vojkovicích a v Dobraticích, Vítání 
občánků v Dobraticích a při slavnost-
ním otevření prostranství před Obcí 
Dobratice.

• Beseda s ilustrátorem Adolfem Dud-
kem. 

• Zážitkový program bubnování s drum-
beny pod vedením Zdeňka Rollera - 
všechny prvky programu byly zaměře-
ny na podporu komunikace a týmové 
aktivity. 

SOUTĚŽE:
• Recitace – v recitaci nás v okresním 

kole nejúspěšněji reprezentovali 
děvčata z 3. roč. a z 5. roč. (Kristýnka 
Kavková a Barunka Sobková).   

• Vědomostní:
- Již čtvrtým rokem jsme se zúčast-
nili soutěže „Finanční gramotnost“ 
na Gymnáziu v Českém Těšíně a opět 
jsme byli velice úspěšní. Pro tento 
rok jsme vybojovali krásné 2. místo. 
Soutěže se zúčastnily 2 týmy ve slože-
ní: I. tým – Jakub Maleček a Ondřej 

Světlík; II. tým – Markéta Tkáčová, 
Štěpán Kuča. Druhé místo patří I. 
týmu. Soutěže se zúčastnilo 34 týmů.

• Pěvecká:
- Vánoční nota – jednalo se o pěvec-
kou soutěž s vánoční tematikou, která 
se konala ve Frýdku-Místku. Na sou-
těži nás reprezentovaly Magdalénka 
Tkáčová a Markétka Tkáčová. Markét-
ce se podařilo získat krásné 2. místo.
- Loutnička – V druhé polovině března 
naši žáci úspěšně reprezentovali školu 
v pěvecké soutěži „Loutnička“ ve Frýd-
ku-Místku.  Za 0. kategorii Eliška Plato-
šová, za I. Kategorii Eliška Stoláriková 
a Šimon Kuča a za II. kategorii Petra 
Zemanová a Karolína Václavková.

• Pod vedením p. učitelky Marty Mojá-
kové se žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčast-
nili soutěže mladých zdravotníků, 
kterou organizuje OBLASTNÍ SPOLEK 
ČČK Frýdek-Místek. Z devíti týmů zís-
kali krásné 6. místo.

• Každoročně se zúčastňujeme mate-
matické soutěže Klokan v kategorii 
Cvrček a Klokánek. V letošním roce se 
nám podařilo obsadit 11. místo v ka-
tegorii Cvrček (2. a 3. roč.) v okrese 
Frýdek-Místek. Úspěšným řešitelem se 
stala žákyně 2. roč. – Stela Cieślarová.

• Sportovní:
- Přespolní běh – každým rokem 
se zúčastňujeme sportovní soutěže 
v „Přespolním běhu“, kterou orga-
nizuje ZŠ Dobrá. Letošní ročník měl 
opět velkou účast okolních škol.  
Konkurence byla velká, ale i přesto 
se nám podařilo získat 3. místo (v ka-
tegorii 2. třídy dívky), které získala 
Markétka Skaličková. 
- Šachový turnaj - Ve čtvrtek 26. dub-
na se konal třináctý ročník šachového 
turnaje Povodí Morávky. Turnaje se zú-
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častnilo 43 žáků z okolních vesnic (viz. 
Lučina, Raškovice, Nošovice, Žabeň, 
Frýdlant nad Ostravicí a domácí ša-
chisté). Celý turnaj vedl p. Surma z Bes-
kydské šachové školy z Frýdku-Místku. 
Žáci hráli šest kol.  Na prvním místě se 
umístil Tauš Zdeněk (ZŠ Nošovice), na 
druhém místě Václav Javorský (ZŠ 
Dobratice) a na třetí pozici se probojo-
val Matěj Šimík (ZŠ Lučina). Domácím 
hráčům patřilo 6. místo – Lukáš Pave-
lek a 8. místo – Ondřej Světlík. Nejlepší 
z dívek byla Sofi e Matějová (ZŠ Žabeň) 
a na druhém místě se umístila Barbora 
Sobková ze ZŠ Dobratice.
- Florbal - již třetím rokem jsme se 
zúčastnili sportovní soutěže ve fl or-
balu. Hoši se v neděli 11. 3. 2018 utkali 
s 6 týmy a vybojovali krásné 2. místo 
mladší žáci a 3. místo starší žáci pod 
vedením p. Martina Buroně. 
- Zlatý kapřík - koncem května jsme 
se zúčastnili environmentální soutěže 
a získali 4. místo. 
- Atletický čtyřboj – v letošním roce 
jsme se poprvé zúčastnili atletického 
čtyřboje, který se konal ve Frýdku-
-Místku v rámci „Slezské brány“ a naše 
škola se umístila na pěkném 5. místě 
z 12 škol. Součástí Slezské brány byla 
i výtvarná soutěž, kterou organizuje 
každým rokem ZŠ a MŠ Sedliště. Pod 
vedením p. učitelky Jarmily Matějo-
vé jsme se stali nejúspěšnější školou 
a ve své kategorii získala Barunka Sku-
pieńová 3. místo a Štěpán Kuča získal 
1. místo. Další dva žáci (Martin Světlík 
a Vojta Šokala) získali ocenění poroty.

• Environmetální:
- Sběr plastu – v letošním roce jsme 
obhájili 1. místo v okrese Frýdek-Mís-
tek. Velké poděkování patří všem, kte-
ří 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 „Mléko škol“.

• Získání certifi kátu „Aktivní škola“,
• „Česko čte dětem“, „Den a noc s Ande-

rsenem“ 
• dále jsme pokračovali v projektu 

„Obec, škola a okolí“ (Tajemná noc, 
Vánoční jarmark, Česko zpívá koledy, 
Pasování prvňáčků, Dětský karneval, 
Lyžařský kurz, Knihovnický den, Ša-
chový turnaj, Vítání jara, Velikonoční 
dílna, Turistika rodiče s dětmi, Den 
matek, Dětské radovánky, Pobyt v pří-
rodě, Školní výlet.), v projektu „Ochra-
na člověka“ (Požární ochrana, Bez-
pečnost na silnici), v projektu „Ovoce 
do škol a mléko do škol“, který vedl 
žáky ke  zdravému jídlu. 

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY - Dlouho-
dobou vzdělávací činností jsou celoroční 
projekty. „Den požární ochraně“ ve spo-
lupráci s profesionálními hasiči z Nošovic, 
„Den první pomoci“ – praktické ukázky 
cvičení pod vedením studentek ze Zdra-
votnické školy Frýdek – Místek a „Den 
bezpečnosti“ – beseda s Policií 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 en-
vironmentální výchova formou sběru PET 
láhví, sběru papíru a besed. Specifi kem je 
vzdělávací a koordinační činnost s okolní-
mi neúplnými školami. 
Škola jako vzdělávací instituce nabízela 
vzdělávání i občanům. V jazykové učeb-
ně probíhal po celý rok kurz „Angličtina 
pro dospělé“,
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MS Háj Dobratice vykonává právo mys-
livosti na území o velikosti 2008 ha spada-
jící pod katastrální území obcí Dobratice, 
Vojkovice, Horní a Dolní Domaslavice 

a částečně i Horní Tošanovice. Celko-
vý počet všech členů činí 17 + 1 adept. 
V Dobraticích se jedná o Karla Škutu st., 
Ing. Karla Škutu ml., Roberta Mojáka, 
Josefa Slavického st. a Josefa Slavického 
ml. V budoucnu by se tento počet měl 
rozrůst o Tomáše Darnadyho, který v sou-

Informace spolků a sdružení

Myslivecký spolek Háj Dobratice

Kroužky ve škole: šachy, keramický, po-
čítačový, pěvecký, včelařský, klub Šikulů, 
čtenářský klub, klub logiky a deskových 
her, sportovní kroužek, fl orbal, doučování.

Závěr roku jako tradičně patřil dětem a ro-
dičům při akci „Dětské radovánky“. Spo-
lečně jsme se rozloučili s žáky páté třídy 
a popřáli 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 
výbornou spolupráci.

Přeji všem slunečné a pohodové prázd-
niny!

Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

V Dobraticích se v pátek 8. června 2018 
v 16:00 konaly Radovánky.

Mateřská školka si připravila výstup na 
téma Večerníčka, včelky Máji a Medvědích 
příběhů. První třída nás zavedla do pekla 
BU-BU-BU! Druháci s paní ředitelkou si 
zahráli na gangstery. Třeťáci si zacvičili ae-
robic s rádiem. Pátá si připravila tance na 
pláži. Se čtvrtou jste si mohli zajet do Afriky. 

Vystoupení ukončila celá škola tancem 
a loučila se s páťáky, kteří dostali svá ab-

solventská modrá trička. Pak probíhaly 
soutěže, prodávaly se koláče, děti dosta-
ly i párky v rohlíku a sladkosti. Malovalo 
se na obličej a dokonce tam byl i skákací 
hrad.

Přišlo i vystoupení dospělých, ti zatan-
čili na téma Ferda Mravenec.

Byla tam moc dobrá zábava, všichni 
si to užívali. Už se těšíme na další Rado-
vánky.

Ester Boroňová, 4. třída ZŠ Dobratice

Radovánky v Dobraticích - 8. června 2018
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časné době navštěvuje kurz myslivosti. 
Každý z těchto myslivců se stará, mini-
málně o dvě, krmné zařízení, kde v době 
strádání zvěře, tzn. převážně v zimních 
měsících, zvěř pravidelně přikrmuje a to 
zejména senem, obilninou a solí. Celkově 
se MS stará o 36 krmelců. Dobratičtí my-
slivci dále vlastní čtyři lovecká plemena 
psů, se kterými mají složené zkoušky 
z výkonu a tudíž se stali lovecky upotře-
bitelnými. Kromě myslivců má se svým 
psem složené zkoušky z výkonu i Radovan 
Otipka, který se pravidelně účastní honů 
a naháněk. 

Myslivecký spolek dále v Dobraticích 
svépomocí udržuje místní hájenku, kde 
kromě vlastních schůzí, každoročně 
pořádá v měsíci srpnu zvěřinové hody 
a aktivně se podílejí na konání Dne obce 
Dobratice. 

Dle zákona o myslivosti jsou všichni 
uživatelé honiteb povinni provést, dle 
termínu stanovené orgány státní správy, 
sčítání zvěře. Myslivecký spolek Háj Do-
bratice má na své celkové ploše norma-
lizovaný stav v počtu 93 kusů srnčí zvěře. 
Dlouhodobě panuje trend úbytku drobné 
zvěře, kdy bažant obecný z naší krajiny 

téměř vymizel. Náš spolek na toto zarea-
goval nákupem zajíců, kdy se zhruba za 
posledních 10 let tyto náklady vyšplhaly 
na částku 120 tis. Kč. Jako hlavní důvod 
úbytku drobné zvěře můžeme označit 
stále se zvětšující zastavěnost v obci a tím 
pádem úbytek přirozeného prostředí 
a krytu této zvěře. Větší zastavěnost se-
bou přináší i častější výskyt našeho nej-
aktivnějšího „dravce“, kterým není nikdo 
jiný než kočka domácí. Dlouhodobým 
problémem jsou stále volně pobíhající 
psi, kteří jsou pro srnčí zvěř nebezpeční, 
i když nedojde k přímému kontaktu. Ani 
v letošním roce jsme se nevyhnuli přípa-
du, kdy dva psi, u křižovatky na Komorní 
Lhotku, štvali březí srnu, která byla nuce-
na přeskočit plot na zahradu k rodinnému 
domu, kde v důsledku celkového vysílení 
zahynula. Proto bychom rádi apelovali na 
majitele všech psů, aby tuto problemati-
ku nebrali na lehkou váhu a nenechávali 
své domácí mazlíčky pobíhat bez dozoru. 
Nemalá čísla jsou v souhrnu také úhyny 
spojené většinou se srážkou s dopravními 
prostředky. Za myslivecký rok 2017 evidu-
jeme na celkové ploše mysliveckého sdru-
žení 31 uhynulé srnčí zvěře a 21 zajíců. 
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Potkat se v naší obci můžete také se 
zvěří „černou“ – prasetem divokým a zvě-
ří „vysokou“ – jelenem evropským. Tuto 
zvěř nemáme v trvalém stavu, ale nepra-
videlně zde migruje z hor za potravou, pří-
padně krytem, což jim poskytuje výsadba 
kukuřice a řepky na zdejších polích. Zvěř 
vysoká naší obec navštěvuje v nočních 
hodinách hojně v zimních měsících, kdy 
využívá menší sněhové nadílky než je 
tomu na horách a tím pádem si snadněji 
opatřuje potravu. Jako zajímavost naší 
obce je zmonitorování výskytu chřástala 
polního v místní části Amerika. Pro zá-
chranu tohoto silně ubývajícího druhu 
byla posunuta senoseč v této lokalitě, 
neboť právě v červnu, kdy probíhá kosení 
luk, tento středně velký pták hnízdí.

Nedílnou součástí naší činnosti je také 
odlov zvěře. Za myslivecký rok 2017 bylo 

celkově například uloveno 11 kusů prase-
te divokého, 34 lišek, 4 jezevci a 13 kun. 

Myslivosti zdar!
J. Slavický, st.

Důchodci - na Prašivé
Kalendář nám napovídá, že 13. června 

má svátek Antonín. Každoročně se v ten-
to den scházejí poutníci na hoře Prašivá, 
kde se koná malá pouť. Někteří navštíví 
památný dřevěný kostelík Antonína Pa-
duánského, vystavěný v roce 1640, kde se 
koná mše za poutníky a zemřelé. 

Také téměř třicet členů Klubu dů-
chodců Dobratic zavítalo na toto pout-
ní místo. Větší polovina vyšla trasu po 
svých, ostatní se svezli auty. Počasí bylo, 
jak na houpačce, což asi ovlivnilo slabší 
účast na malé pouti. Je chvályhodné, 
jak se neustále vylepšuje chata Prašivá 
a její okolí. Důchodci se na pouti potkali 
se známými, poklábosili, někteří si dali 
teplou polévku či svou svačinku, k tomu 
dobré pivečko a nechyběl i aperitiv od 

Toníčka, našeho předsedy klubu. Byl to 
příjemně strávený den v krásné přírodě 
na čerstvém vzduchu.    

… na kolech
Je středa a u OÚ na návsi při jezírku se 

sjíždí parta důchodců, aby si vyjela na ko-
lech do přírody pod Beskydami. Cíl výletu 
– návštěva místa po vyhořelém kostelíku 
v Gutech. Na místě, které je stále navště-
vováno především cyklisty a o nedělích na 
bohoslužbách, stále pracují archeologo-
vé. Jediné co na místě spáleniště zůstalo, 
je ohořelý kříž u vstupu na hřbitov.

Počasí nám velice přálo, pořídili jsme 
na místě pár fotek a poseděli na protější 
straně v lesíku pod zbudovaným altánkem 
a vzpomínali na shořelou památku a také 
na návštěvy jiných míst v okolí Beskyd. 

LETNÍ AKTIVITY KLUBU DŮCHODCŮ DOBRATICE
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Zavítali jsme také k ohradě 
v přírodě, která je v lesním 
porostu a ještě na území 
Guty, kde jsou k vidění jele-
ni, laně a divoká prasata. 
Ujeli jsme cca 24 km. Po-
slední zastávkou byla Ko-
morní Lhotka, restaurace 
Premiér. Po takové cestě 
v teplém počasí přišlo vhod 
malé občerstvení a někteří 
zde si dali výborný oběd.

Cesta byla příjemná, 
žádné závody, navzájem jsme na sebe 
čekali, neboť 9 cyklistů v jízdě za sebou 
není pro řidiče zrovna milé. Jistě by nás 
bylo víc, ale některým důchodcům to již 
zdravotní stav nedovoluje.

Všichni se již těšíme na příští výlet na 
kolech. Kde to bude, neprozradím, dozvíte 
se příště. 

… za včelkami 
Je středa 18. července tr., deštivo. 

Přes nepřízeň počasí se důchodci vydali 
na výlet za včelkami do naučného areálu 
v Chlebovicích.

V „ Domě včelařů“, bývalé fojtství, nás 
uvítala paní Knodlová, která vede včelař-

ský kroužek mládeže v Chlebovicích při 
ZO F-M. Budova byla v minulosti znač-
ně zanedbaná, byly zde sklady JZD pro 
uskladnění zeleniny apod. Po změně re-
žimu se rozhodovalo co s budovou, a tak 
za pomoci města F-M v roce 1995 vzniká 
včelařské muzeum a skanzen. Dům prošel 
řadou rekonstrukcí, aby se vytvořily nové 
prostory pro přibývající exponáty. V úvodu 
prohlídky domu jsme zhlédli videoprojekci 
o včelách, pak nám paní Knodlová vyprá-
věla o včelích produktech a odpovídala 
na naše otázky z oblasti zdravého účinku 
medu na lidský organismus. Poté jsme se 
přemístili do muzea včelařství, kde jsou 
umístěny úly od nejstarších slaměných 

úlů, až po nejno-
vější z tvrzeného 
polystyrénu. Je 
zde k vidění řa-
da medometů, 
vč. Nejstaršího, 
nechybí zde me-
daile, odznaky 
a známky s vče-
lařskou témati-
kou. Mezi expo-
náty najdeme 
i dekret Marie Te-
rezie o včelařství. 
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V Olomouci se ve dnech 16. – 19. čer-
vence 2018 uskutečnily 3. Mezinárodní 
sportovní hry seniorů. Na hřiště TJ Loko-
motiva Olomouc přijelo soutěžit devate-
náct osmičlenných družstev nejen z ČR, 
ale také z Polska, Slovenska a Maďarska. 
Závodilo se ve víceboji, který má celkem 
deset zajímavých disciplín: hod šipkami, 
hod granátem na cíl, hod kroužky na 
kužel, střelba fl orbalovou holí do malé 
branky,  patování v golfu na vodorovný 
terč, bollo ball, tj. házení spojených teni-
sových míčků na trojžerď a upravený pe-
tang. V disciplínách na čas, běželi senioři 
s kolečkem kolem mety, stejně tak s bad-
mintonovou raketou a míčkem na ni. 

Asi nejtěžší pro mnohé byl závěrečný 
běh na 40 metrů žen a 70 metrů mužů. 
Výběr osmi zástupců Moravskoslezského 
kraje vedl na hrách, jako kapitán, Karel 
Moškoř. Vloni se konaly hry v Plzni a náš 
kraj obsadil nejméně populární čtvrté 
místo, tak jsme letos jeli s nadějí svoje 
umístění vylepšit, což se nakonec po-
dařilo. Na hřišti se jednotliví závodníci 
potýkali s nepříjemným větrem, který 
hodně ztěžoval pokusy především ve 
fl orbalu a v hodech na cíl. Proto jediné 
spravedlivé porovnání bylo v disciplínách 
na čas, kde si každý musel ten nejlepší 
výsledek vybojovat sám a nespoléhal na 
případné štěstí. 

Jak se dopracoval krajský výběr k neče-
kanému druhému místu, nám přiblížil pří-
mý účastník her dobratický Karel Moškoř: 

„Výběr závodníků se uskutečnil podle 
výsledků na dvou hrách v kraji, které byly 
ve Frýdku – Místku a Ostravě. Vybral jsem 
společně s předsedou Krajské rady seni-
orů fakt výborné závodníky. V celkovém 
součtu jsme kromě 2. Místa v hodnocení 
krajů přivezli i 13 medailí z individuálních 
disciplín! Já jsem měl za úkol především 
získat co nejvíce bodů pro tým v běžeckých 
soutěžích a to se nakonec ukázalo jako 
rozhodující prvek pro získání druhého mís-
ta. Vyhrál jsem běh s kolečkem i s raketou 
a skončil třetí ve sprintu. Kompletní sbír-
ku medailí jsem doplnil stříbrem v golfu. 
Pak se nakonec vyhodnocovali i nejlepší 
sportovci ve všech vypsaných věkových 
kategoriích. Povedlo se mi obhájit loňské 
prvenství v mužích do 70 let a to byla pěk-
ná tečka za naším úspěšným vystoupením 
v barvách Moravskoslezského kraje.“

Zážitkem pro všechny účastníky bylo 
pak závěrečné předávání pohárů, medailí 
a diplomů. Ty osobně všem předali před-
seda vlády ČR Andrej Babiš s olomouc-
kým hejtmanem Ladislavem Oklešťkem. 
Hry skončily a v hlavách účastníků se už 
střádaly plány na příští rok. Hostiteli dal-
ších, v pořadí čtvrtých Mezinárodních her 
seniorů, budou Jižní Čechy.

Ke stříbru seniorů na hrách pomohl Dobratičan

Součástí areálu je i obchůdek s náčiním 
pro včelaře a různými produkty z medu, 
např. svíčky, krémy, mýdla, limo, sirupy 
či různé medoviny, které lze koupit za 
příznivé ceny.

Pro 24 důchodců to byl i přes nepřízeň 
počasí krásný zážitek a doporučujeme 

všem návštěvu tohoto skvostu. Včelky = 
život!

Pár snímků z akcí na: 
https://obecdobratice.rajce.idnes.cz/

Text i foto: Kohut Jiří, 
člen KD Dobratice



07-08/2018 Dobratický zpravodaj / 15

Dobratická kopaná má za sebou zatím 
nejúspěšnější sezónu v 

1. A třídě. Ve fotbalovém ročníku 2017-
2018 skončili muži na skvělém druhém 
místě se stejným počtem bodů jako vítěz-
ná Dolní Datyně. Na úspěchu mají podíl 
všichni, kdo zajišťovali podmínky pro fot-
balisty, od vedení klubu, samotné hráče 
až po trenéra. Právě Mariána Korabíka 
jsme požádali o zhodnocení skončené 
fotbalové sezóny.

1.  Po podzimu byly Dobratice na čele 
tabulky, nakonec je z toho jen těsně dru-
hé místo. Spokojenost nebo zklamání? 
Druhé místo je krásný výsledek, ale po pod-
zimu jsem říkal, že chci soutěž vyhrát a to 
se nepovedlo. Takže převládá zklamání. 

2.  V čem byla největší síla týmu a co 
naopak nenaplnilo Tvoje očekávání? 
Největší síla byla jednoznačně v naší hře 
dopředu, i proto jsme dali nejvíce branek. 
Problém máme u brankářů, většinu se-
zóny, i během tréninkového procesu, byl 
k dispozici jen jeden gólman a to v této sou-
těži je málo, uvidíme, jak si s tím poradíme 
v létě. Co mě potěšilo, byla zlepšená hra 
obrany ve druhé polovině jara, zejména 
stopeři Šigut a Škapa hráli výborně, Ondra 
Skotnica je na levém beku stálice a vrátil 
se ve velmi dobré formě Béla.

3.  Jak jsi byl spokojen s jednotlivými 
hráči? Zkus krátce zhodnotit, od brankářů, 
přes obranu, zálohu až po útočníky klady 
a zápory na těchto postech. O brankářích 
jsem už hovořil výše, ale rozhodně Tesar-
číkův výkon měl stoupající tendenci, totéž 
platí o obraně, Mandičak ve středu zálohy 
byl na jaře naším nejlepším hráčem, výbor-
né jaro měl Lukáš Somr, podle mě nejlepší 
za dobu co je u nás, Marián Causidis hraje 
dobře celých těch 12 let, co spolu jsme 

v Dobraticích, 
a  t a k o v é h o 
hráče by chtěl 
každý trenér. 
Marcel  Stříž 
odehrál někte-
ré zápasy vý-
borně, jen se 
ho držela stře-
lecká smůla. 
Vojta Zábelka 
dá gól téměř 
ze všeho a vý-
borně ho do-
plňoval Radim 
Pařenica. Za 
očekáváním 
na jaře zůsta-
ly výkony Michala Hlaváče, ale u něho to 
bylo zapříčiněno dokončením studia na 
vysoké škole. Rovněž u Dominika Dobiáše 
a Lukáše Klesniaka očekávám lepší zejmé-
na docházku a účast na trénincích. Adam 
Březina, Sebastian Matula a Kuba Bezecný 
byli velmi spolehliví náhradníci a pokud 
nastoupili, tak nezklamali.

4.  Který zápas se odehrál podle Tvých 
představ a naopak, kdy jsi nebyl z vý-
konu svých svěřenců nadšen? Nejlepší 
výkon jsme podali doma v zápase proti 
Stonavě. A také poslední zápas v Jistební-
ku, kdy jsme hráli skoro 70 minut o deseti, 
byl velmi povedený. Naopak jednoznačně 
nejhorší výkon byl hned na začátku jara se 
Starým Městem. 

5.  Z vaší skupiny nakonec postupuje 
až třetí Brušperk. Zvažovali jste s vý-
borem TJ o možnosti si zkusit Krajský 
přebor? Co nakonec rozhodlo o tom, že 
budete pokračovat další sezónu v 1. A tří-
dě? Zvažovali jsme to prakticky celé jaro 

FOTBALISTÉ JEN TĚSNĚ DRUZÍ 
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kolo den datum čas domácí hosté

2 SO 11.08. 17:00 Dobratice Hrabová 

3 SO 18.08. 17:00 Dobrá Dobratice

4 SO 25.08. 17:00 Dobratice Lučina

5 SO 01.09. 16:30 Staré Město Dobratice

6 SO 08.09. 16:00 Dobratice Stonava

7 NE 16.09. 16:00 Libhošť Dobratice

8 NE 23.09. 16:00 Jistebník Dobratice

9 SO 29.09. 15:30 Dobratice Jablunkov

10 SO 06.10. 15:00 Vratimov Dobratice

11 SO 13.10. 15:00 Dobratice Orlová

12 NE 21.10. 14:00 Bystřice Dobratice

13 SO 27.10. 14:00 Dobratice Smilovice

1 NE 04.11. 14:00 Albrechtice Dobratice

ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ – MUŽI 
– PODZIM 2018, 1. A. TŘÍDA, SK. B

a po zodpovědné úvaze jsme se rozhodli, 
že ještě tento rok zůstaneme v 1 A třídě. 
Přece jen tohle byla teprve první vydařená 
sezóna v 1A a je to potřeba zopakovat i dal-
ší ročník. Rovněž tak z hlediska fi nancí je 
krajský přebor úplně na jiné úrovni a i kádr 
by se musel rozhodně posílit. 

6.  Je sice po sezóně, ale už se třeba 
dívat do budoucnosti. Počítá se s ob-
měnou kádru. Koho už v dresu Dobratic 

neuvidíme, jsou ve výhledu nějaké nové 
tváře? Rozhodně na podzim neuvidíme 
Honzu Mandičáka, odchází zkusit štěstí do 
Rakouska a Marcel Stříž má taky podobné 
myšlenky. Co se týče posil, tak se vrací Pa-
trik Lýsek a s dalšími hráči ještě jednáme, 
ale zatím není nic defi nitivní.

Děkuji za rozhovor a přeji úspěšný start 
a působení v dalším fotbalovém ročníku.

Text i foto: Karel Moškoř
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Prožíváme čas prázdnin a dovolených. 
Ale kdo by nehleděl prozíravě vpřed, ten by 
nešel cestou dál.

Ve školním roce 2018/19 jsme pro 
děti od 2. do 5. třídy ZŠ Dobratice, vedle 
klasických hodin náboženství, připravili 
také nový projekt: jednu hodinu týdně 
NÁBOŽENSTVÍ, „JAKO KROUŽEK“, neboli 
náboženství hrou.

Jaká témata budou náplní hodin?  Křes-
ťanské hodnoty, bible, biblické postavy, vý-
znam křesťanské svátky, co to jsou podoben-
ství, sebepoznání, tolerance, zodpovědnost, 
spolupráce, přátelství, závislosti.

Co děti mohou čekat? První poznání 
milujícího Boha. Z pohledu pedagoga – 
nízkoprahový přístup. Budeme se snažit 
o zábavnou formu. Projekci krátkého fil-
mu. Interaktivní způsob podání tématu. 
Spolupráci s mladšími i staršími dětmi. Dítě 
se vyjádří kreativním ztvárněním pomocí 

různých materiálů (hlína, kamínky, pedig, 
drátkování, fl anel, přírodní materiály...). Ho-
dinu zakončíme hrou. Děti budou za každé 
pololetí hodnoceny slovně a symbolickou 
známkou. 

Čeho se děti nemusí obávat? Finančního 
hrazení hodin. Připomínání účastí v kostele. 
Učení se zpaměti. Zkoušení.

Toto letmé nastínění, má posloužit 
předběžnému průzkumu zájmu. 

Drazí rodiče, po rozhovoru se synem/
dcerou, je-li Vaše dítě této hodině naklo-
něno, zavolejte, nebo napište SMS na 604 
406 923. Uveďte: NÁBOŽENSTVÍ, „JAKO 
KROUŽEK“, jméno a příjmení, třídu, kterou 
ve šk. roce 2017/18 navštěvuje.

Předběžně počítáme s tím, že tato ho-
dina, bude vždy ve čtvrtek od 12.45 do 
13.30h. 

Děkuji a přeji příjemnou dobu dovolené 
a prázdnin.          

Vyučující Jan Wojnar, kněz

Ostatní informace

Zadlužili jste se tak, že nedokážete 
splácet půjčky, úvěry a jiné závazky? Obá-
váte se „dluhové spirály“ a bez cizí pomo-
ci nedokážete zadlužení zvládnout? I tato 
zdánlivě beznadějná situace má řešení. 

Jednou z možností je podání návrhu 
na oddlužení. Fyzická osoba ho však mů-

že podat jen, pokud má právnické nebo 
ekonomické vzdělání v magisterském 
programu nebo vykonala zkoušku insol-
venčního správce. Návrh lze podat také 
prostřednictvím advokáta, notáře, soud-
ního exekutora nebo insolvenčního správ-
cem, jejichž služby jsou ale zpoplatněné.

Poradenství o oblasti dluhu, návrhy na oddlužení
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Poslední možností je podat návrh 
prostřednictvím osoby s akreditací pro 
poskytování služeb v oblasti oddlužení. 
Centrum pro zdravotně postižené Mo-
ravskoslezského kraje takovou akredi-
tovanou osobou je – na základě udělené 
plné moci je oprávněna podat za fyzickou 
osobu návrh na povolení oddlužení ke 
Krajskému soudu v Ostravě. Podání ná-
vrhu je zde bezplatné.

Další informace o oddlužení vám rádi 
zodpovíme v našem detašovaném pra-
covišti ve Frýdku Místku, Kolaříkova 2185 

(kancelář je v blízkosti Kapkovy vily. Nej-
bližší zastávka MHD Anenská a ČSA)
Navštívit nás můžete:
Pondělí 8:00 – 12:00,13:00 – 17:00
Úterý   13:00 – 15:00 – jen pro objednané
Středa   8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 – jen pro objednané

Telefonicky se můžete objednat:  558 
431 889

Marie Mayerhoff erová, DiS.
vedoucí detašovaného pracoviště 

Frýdek-Místek

Ve dnech 31. 8. – 23. 9. 2018, bude čerpat Mudr Pitřík řádnou dovolenou.
V této době bude zástup zajišťovat MUDr. Jana Olšarová, ve svých ordinacích 
v Třanovicích + Hradišti, v těchto dnech:

           Třanovice – Kaplův dvůr Hradiště č. 136

Pondělí:   12,00 – 15,00    7,30 – 10,30

Úterý:     8,00 – 10,00  12,30 – 15,00

Středa:    13,30 – 15,30    7,30 – 11,00

Čtvrtek:     8,00 – 10,30  12,30 – 14,30

Pátek:   11,00 – 13,00    7,30 – 10,00

MUDr. PITŘÍK ZAČNE ORDINOVAT OD 24. 9. 2018
– LÉKY SI VYZVEDNĚTE NEJPOZDĚJI DO 29. 8 2018!

DOVOLENÁ – MUDr. BOHUSLAV PITŘÍK
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„Ten, kdo má pocit, že ho obohacuje 
různorodost jeho bližních, najde mnoho 
přátel.“ 

(Dagmar C. Walter)

Planeta Merkur je Slunci nejblíže, proto 
ji lze spatřit jen málokdy. U nás je viditelná 
jen 16 hodin ročně. Podobně jako Venuše 

(Jitřenka) se může vyskytovat na ranní 
či večerní obloze. Podle mytologie byl 
Merkur bohem obchodníků, cestujících, 
spisovatel, léčitelů. Zprostředkovával spo-
jení mezi božským a lidským nevědomím 
a vědomím, duší a osobností, duchem 
a hmotou. Vlastnostmi Merkuru jsou 
komunikace, výměna, slovo, řeč, písmo. 

Merkur dává středě křídla. Rostliny, 
které sklidíte ve středu, posilují výměnu 
myšlenek i rychlost myšlení a jednání. 
Merkur pomáhá oddělit důležité od ne-
důležitého. Tedy moto středy: „Nejdříve 
důležité věci, potom naléhavé“.

Rostliny Merkuru vnášejí do života 
lehkost. Podporují radost z nových po-
kusů a vedu k netušeným kulinářským 
objevům. 

Zde výčet rostlin Merkuru a jeho vlivu 
na zdraví:

*Mrkev obecná (matka zahradních 
odrůd mrkve seté) – regenerace pokož-
ky, dobrý vliv na oči a zrak, žaludeční 
a střevní potíže, trávení, podpora funkce 
ledvin * Líska obecná – výživa pro mozek 
(vitaminy skupiny B), vitaminy E a A příz-
nivě ovlivňují hodnoty tuku v krvi * Jilm 
drsný – kůra v čaji poslouží proti kožním 
vyrážkám, ekzémům a revmatickému 
onemocnění * Saturejka zahradní – zlep-
šuje trávení luštěnin, proti nadýmání, 
desinfi kuje trávící ústrojí * Bazalka pravá 
– posiluje imunitu, chrání proti nachla-
zení, pro duševní zdraví a povzbuzení * 
Koření: petržel, kopr, kozlík, dobromysl, 
koriandr, aj.

HOLÁ, HOLÁ – PŘÍRODA VOLÁ

STŘEDA – DEN MERKURU
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Pojízdná prodejna
– ŘEZNICTVÍ Pavel David

Nabízí prodej čerstvého masa
a domácích uzenářských výrobků

Prodej se uskuteční:  9. 8., 23. 8. a 20. 9. 2018, 

v době od 15:30 – 17:30 hod.

před budovou OÚ Dobratice

Inzerce

Z pohledu zvěrokruhu jsou pod vlivem 
Merkuru lidé narození ve znamení Blížen-
ců. Proto je symbolizuje mnohostrannost. 
Jsou přizpůsobiví, neposední a zvědaví. 
Projevují zvláštní nadání pro všechno, co 

nějak souvisí s komunikací. Jsou spíše ro-
zumově založení. Dovedou dobře jednat 
se svým okolím.

Mějte se krásně – letně. 
foto: Iva Spratková

(použitá literatura: Y. H. Kochová, U. Stumpfová: Astrologie rostlin, 2017, ISBN 978-
80-7451-586-6)
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