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Klub důchodců má i po zimě dost sil
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Zprávy obecního úřadu

Zima na silnicích, aneb když projede traktor
Když vyslovíme před dětmi slovo zima,
tak většina z nich vyhrkne z pusy slovo sníh.
Pro ně to je jasné, co jiného si v zimě přát?
Ta letošní, už jen podle kalendáře, jak si do
něj poznamenávám, není na sníh skoupá.
To, co děti fascinuje na bílé pokrývce zahrad
a polí, není příliš sympatické pro ty, co musí
vyrážet za svým zaměstnáním, do škol nebo například k lékaři či na nákupy. Ač jsem
v důchodovém věku, tak samozřejmě taky
musím občas někam na cesty. V tom okamžiku pro mě nastávají situace, které zná každý
řidič. Vyjedu vůbec z domu, bude vyhrnuta
silnice? Musím říci, že by se mnohé obce, ba
i Ředitelství silnic a dálnic, mohlo ponaučit
z toho, jak se o dobratické komunikace starají dva nenápadní, ale v traktoru s pluhem
a posypovým materiálem nepřehlédnutelní muži, Daniel a Radim. Letošní zima
je nevyzpytatelná především v pořádných
výkyvech počasí. Vydatné sněžení střídá
pořádný vítr, pak najednou oteplení a znovu
teploty hluboko pod bodem mrazu. Žádná
tato situace však nebrání v tom, aby tito
chlapi nechali místní cesty bez povšimnutí.
Pochopitelně přednost dostávají nejprve ty
stěžejní komunikace a až pak ty další. My si
sedíme pěkně v teple domova a kolem nás
přes den a mnohokrát v noci projíždí oranžově světélkující traktor. Zrovna v momentě,
kdy píšu tento příspěvek do zpravodaje, se
opět rozhrnuje cesta na trase od Harendy
směrem na Komorní Lhotku.
Chtěl bych právě z tohoto úseku připomenout jednu svízelnou situaci z lednového
dne. V příkrém kopci pod námi stáhl nerovný terén silnice mimo vozovku řidiče až
z jihlavského regionu. Když jsem viděl jeho
pneumatiky, tak jsem se vůbec nedivil, že
kopec nezvládl. Cestu kolem nás prohrnují
ti naši už zmiňovaní traktoristé a občas

projede i traktor z Komorní Lhotky. V ten den
jsem tu viděl jet oba v průběhu půl hodiny.
Nebylo by na tom nic zajímavého až na to
auto mimo silnici. Traktor z „Komošky“ objel
místo blokády cesty pěkně po poli nad cestou, za to Radim po úpravě silnice, vysypání
štěrkem, poskytl nezištnou pomoc a vytáhl
nešťastníka až na rovinku nad námi. Možná
si říkáte, to je přece maličkost, ale to jen
potvrdilo můj pohled na věc. Ač se zdá, že
dělali oba traktoristé během chvilky totéž,
v praxi byly rozdíly.
Možná si někdy stěžujete, jak vám nahrnul traktor sníh až před vaše vrata, nebo
strašně dlouho čekáte, až se dobrák s pluhem u vás objeví. Vzpomněl jsem si na
svoje mládí i cesty sem do Dobratic přes
Komorní Lhotku v zimním období. Přátelé,
mnohokrát se nedalo ani projít, nebylo vyoráno a lidé chodili pěšky s vypětím všech
sil. Dnes už je pro mnohé veliký problém
vzít lopatu či hrablo a odhrnout jen to, co
nám brání k tomu, abychom pak ve svých
autech zajeli tam, kam potřebujeme. Já
osobně jsem vděčný za službu, kterou dělají
v naší obci Daniel a Radim. Dobratické cesty udržované v zimním období mohou být
výzvou pro mnohé okolní obce a troufnu si
říct i pro dálnice na území České republiky.
Chlapi, díky!
Karel Moškoř
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Pohostinství Obecník nově
Jak možná víte, pohostinství Obecník
převzala do nájmu paní Romana Pinkasová, jejíž návrh na provozování Obecníku
byl výběrovou komisí vybrán jako nejlepší.
Od poloviny ledna, kdy si nová nájemkyně
prostory pohostinství převzala, se interiér
opravoval, rekonstruoval - byly sníženy
podhledy, instalováno nové osvětlení,
vymalováno, uklizeno.
Otevírací doba je každý den od 14. do
21. hodiny. V pátky a soboty do 23. hodiny, podle zájmu i déle. Čepuje se Radegast 10°, 12° a Kofola. V nabídce je
široký sortiment alko i nealko, utopenci,
nakládaný hermelín, různé pochutiny, ale

také espresso, vídeňská káva, Marlenka.
Postupně se bude sortiment podle zájmu
a chutí návštěvníků rozšiřovat. Dalším záměrem je doplnění vybavení kuchyně, aby
bylo možné nabídnout i teplá jídla. Už teď
si zde můžete zadat termín pro rodinné
oslavy, školní srazy, různé sešlosti.
První návštěvníci mohou již od 9. února
hodnotit nový vzhled i provozování Obecníku. Věříme, že jsou spokojeni.
Přijďte i vy a podpořte obecní hospůdku svou návštěvou, těšíme se na vás.
Alena Kacířová za obec,
Romana Pinkasová za Obecník

Kotlíkové dotace potřetí a zřejmě i naposledy
Krajský úřad Moravskoslezského kraje připravuje
vyhlášení třetí výzvy Kotlíkových dotací a podle
informací to bude výzva poslední. Výzva
na podávání žádostí o dotaci má být
vyhlášena 10. dubna 2019, žádosti budou
přijímány od 13. května 2019, výměna

musí proběhnout do 31.
října 2020.
Pokud provozujete starý
kotel na pevná paliva v tzv.
první nebo druhé emisní třídě, můžete
ho s dotací vyměnit za tepelné čerpadlo
(dotace 135 tis. Kč), plynový kondenzační
kotel (dotace 110 tis. Kč), kotel na biomasu

Dobratický zpravodaj / 5

02/2019

s ručním podáváním (dotace 115 tis. Kč)
nebo kotel na biomasu s automatickým
podáváním paliva (dotace 135 tis. Kč).
Staré kotle 1. a 2. emisní třídy nebude
možné od září 2022 provozovat, v opačném případě hrozí pokuta až 50 tis. Kč.
Od roku 2016 je potřeba mít na provozovaný kotel na pevná paliva revizi, a tu
co 3 roky obnovit. Pokud někdo nemá
platnou revizi, vystavuje se riziku pokuty
do výše 20 tis. Kč. Ministerstvo životního prostředí současně plánuje zavést
centrální registr těchto revizí kotlů na
pevná paliva, aby byl každý kouřící
kotel dohledatelný.
Z naší obce již využilo dotačních možností na výměnu starých neekologických
kotlů 32 domácností. Je otázkou, jestli
jsou na změnu legislativy připraveni
opravdu všichni. Odhaduje se, že je

v České republice provozováno přes 300
tisíc takových nevyhovujících kotlů. Podle
výše vyhrazených finančních prostředků
se na všechny nedostane.
Chceme proto občany obce na tyto
skutečnosti upozornit a nabídnout
jim pomoc v případě, že o to projeví
zájem. Pomoc může mít formu technickou – odkazem na odborné firmy nebo
finanční, když finanční situace žadatelů
neumožňuje výměnu kotle uhradit
a dotaci obdržet až následně.
Prosíme tedy všechny občany obce,
kteří provozují kotel na pevná paliva
první nebo druhé emisní třídy, aby nám
do konce února dali tuto skutečnost
vědět, a to na tel. čísle 558 651 387 nebo
na obec@dobratice.cz. Jsme připraveni vám pomoci.
Alena Kacířová, starostka

Obec DobraticeVás srdečně zve 
na 6. ročník
badmintonového turnaje





smíšených párů:

16. března 2019 v 9:00 hodin



v tělocvičně ZŠ Dobratice

Zápisné:͵ͲͲKč / pár

Hlaste se, prosím, do 14. 3. 2019. 
Kontakt:

hmec@volny.cz

T: 602 718 736
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Školství

První měsíc roku 2019 ve škole
Naši žáci mají za sebou měsíc plný zkoušek, testů a mnoha soutěží. Proč byl uplynulý měsíc intenzivnější
a náročnější než měsíce
ostatní? Snad právě proto, že máme za
sebou první pololetí, a s ním spojené vysvědčení.
Ještě jsme si ani nezvykli
na novou číslici nynějšího
roku 2019 a už tady máme další aktivity. Region
Slezská brána vyhlásila
soutěž, o „Šachového krále
a královnu Regionu Slezská
brána“, která se uskutečnila
v ZŠ a MŠ Žabeň. V letošním roce jsme se
této soutěže zúčastnili poprvé a to ve čtyřčlenném týmu (Václav Javorský, Daniel
Herok, Lukáš Vrána a Jan Kubala). Získali
jsme 6. místo z 12 týmů. Za jednotlivce se
nejlépe umístil Václav Javorský, který byl
v první desítce, a to na 8. místě z 66 účastníků. Velmi blahopřejeme a děkujeme za
výbornou reprezentaci naší školy a obce.
Jako každý rok, proběhlo závěrem měsíce,
„Pasování prvňáčků“, kde žáci 1. ročníku
zahráli všem přítomným loutkové divadlo

„Jak liška ošidila medvídky“ a rýmovanou
pohádku „O Budulínkovi“. Prvňáčci dále
předvedli i znalost angličtiny prostřednictvím písničky a tanečního vystoupení.
Letos je to již deset let, co jsme začali s výukou angličtiny od první třídy a vidíme, že
to byl krok správný. Po ukončení kulturní
části programu došlo na slavnostní ceremoniál PASOVÁNÍ do stavu
právoplatného školáka.
Pomocnou rukou pro nás
byl předseda SRPŠ, Ing.
Stanislav Cieślar. Pro zpříjemnění atmosféry bylo připraveno občerstvení, o které se postarali děti z „Klubu
Šikulů“ pod vedením p. uč.
M. Mojákové. Ráda bych poděkovala všem
rodičům, učitelům a hostům, za ochotu
spojenou s přípravami této akce a hlavně
dětem, hlavním aktérům pasování.
Pomalu se dostáváme na konec měsíce a k předávání vysvědčení za I. pololetí.
Po předání vysvědčení se žáci zúčastnili
školního kola v recitační soutěži. Vítězové
recitační soutěže nás pak budou reprezentovat v obvodním kole v Dobré. Blahopřejeme a všem držíme palce!!!
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Nejbližší akce:
• 11. 2. – 15. 2. – lyžařský výcvik pro ZŠ a MŠ
• 18. 2. – 24. 2. – jarní prázdniny
• 26. 2. – Den otevřených dveří
• 8. 3. – Dětský karneval

e-mail: zs.dobratice@post.cz

v hodinách

www.zsdobratice.cz

tel.: 558 651 255

15:00 hodin

od 13:00 hodin do

od 7:45 hodin do

12:15 hodin

Školní družina + kroužky

1. ročník – 5. ročník

Rodiče i další zájemci si mohou prohlédnout školu či nahlédnout do výuky v době:

pořádá v úterý 26. 2. 2019

Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
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ZŠ a MŠ Dobratice a SRPŠ

Občerstvení a kočka v měchu zajištěna. S sebou si vezměte
vhodnou obuv na přezutí.

v pátek 8. 3. 2019 v 16:00
v tělocvičně školy.

který pro Vás pořádáme
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Informace spolků a sdružení

Aktivní důchodci zahájili kuželkami
Třetí lednová středa byla pro dobratické důchodce prvním setkáním při
společné akci v roce 2019.
Vyrazili totiž směrem do
Komorní Lhotky, aby si po
roce opět zahráli kuželky.
Na dvou drahách místní kuželny se tentokrát odehrály
dokonce tři kola po deseti
hodech. Na pomyslnou
startovní čáru se žlutou
nebo fialovou koulí nastoupilo třináct seniorů a devět
seniorek. Skolit na dlouhé
dráze všech devět kuželek
není vůbec snadný úkol
a během všech pokusů se to podařilo jen
třem hráčům. Ač byli muži na startu v početní výhodě, výkony žen byly překvapivě
dobré a nečekané. Ostatně, o všem hovoří
i konečné pořadí po odehrání všech kol.
Organizátor kuželkového setkání Štěpán
Čubok vcelku nečekaně předával hlavní

cenu pro nejlepšího hráče své manželce
Jarce, která všem vypálila rybník a vyrovnanými výkony nechala za
sebou i loňského suveréna
Pavla Volného. Podle počtu
skolených kuželek se tedy
vítězkou turnaje stala Jarmila Čuboková, která byla taky
autorkou pěkných perníkových medailí pro tři nejlepší
účastníky v každé kategorii.
Pořadí žen: 1. J. Čuboková 114 bodů, 2. M. Moskovová 108 bodů, 3. D. Gurníková
93 bodů.
Muži: 1. P. Volný 110 bodů, 2. K. Moškoř 100 bodů, 3. K. Sobek
92 bodů.
Druhý ročník je už minulostí, ale seniorům se kuželky tak zalíbily, že si naplánovali další setkání v kuželně opět v březnu.
					
Karel Moškoř

Sportovci a jejich příznivci se na plese dobře bavili
Pro milovníky tance je plesová sezóna
v plném proudu. Ani v Dobraticích tomu
není jinak. Po hasičském bálu se proměnila dobratická tělocvična v taneční
parket a sportovci, nejen z Dobratic,
vyměnili dresy a sportovní obuv za slušivé
společenské oblečení včetně obuvi. Konal
se tradiční Ples sportovců a tak se na něj
podíváme trošku jinak. Na jeho historii,
současnost i přípravu jsem se zeptal
předsedy TJ Dobratice, Ing. Břetislava
Bortlíčka.

Začátkem každého roku se stává
tradicí, že sportovci pořádají pro své
členy a příznivce ples. Dá se zjistit, kdy
se takový ples konal v obci poprvé?
Podíváme-li se do obecní kroniky nebo
zápisů, vždy tam je o plese zmínka. Ano,
každoročně se ve více jak pětašedesátileté
historii dobratického sportu v lednu tato
akce konala a koná. Já si myslím, že je
dobré, když se sportovci umí dobře pobavit i na kulturní akci, mají příležitost se
poznat mezi sebou a setkat se s příznivci
a přáteli i jinak, než jen na poli sportovním.
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Kde tyto plesy v obci probíhaly, byla
i různá místa konání, že?
To je pravda. V padesátých létech
byl velmi oblíbený sál pohostinství
„U Krygla“ na Bukovicích a z historických
záznamů se dozvíte, že tam třeba bylo na
plese i 200 účastníků. Později se vesměs
konaly v sále pohostinství „Sobek“
(později Na Šenku) a po výstavbě nové
tělocvičny při základní škole v Dobraticích
jsou plesy právě zde.
Jak si lidé zvykli na tyto nové prostory?
Je jasné, že jsou určeny hlavně k provozování sportu a pro kulturní akce to má svá
specifika. Před konáním je potřeba nastěhovat pódium, připravit stoly a prostory
pro občerstvení. Rovněž podlaha musí
být chráněna, proto při vstupu požadujeme, aby si dámy nasadily na podpatky
plastové chrániče. Prostory jsou sice větší,
ale čisté a upravené, snažíme se také, aby
tam dámám nebylo chladno atd.
Organizování takové akce
je jistě náročné, jak se s tím sportovci
vyrovnávají?
Kdo někdy organizoval a připravoval
podobné kulturní akce, ví, že to nemůže
být záležitost jednotlivců, ale dobře
sehraného obětavého kolektivu. Jsem
velmi rád, že současný, značně omlazený
výbor je velmi aktivní a mám z toho dobrý
pocit. Příprava plesu začala už někdy po
ukončení fotbalové sezóny. Jak už jsem
zmínil, příprava prostoru si vyžaduje své.
Zde si velmi vážíme přístupu, ochoty
a pomoci jak vedení obce Dobratice, tak
i ředitelky základní školy. Ale je nás vždy
na práci dost a my starší máme radost, jak
jsou mladí aktivní.
A jak je postaráno o účastníky
ze strany občerstvení?
Je pravdou, že spokojenost účastníků
prochází mimo jiné i žaludky. Letos díky
obětavosti našich členek a příznivkyň byly
připraveny výborné koláčky, jednohubky,

02/2019

velmi oblíbená je i domácí a tradiční
večeře knedlo, vepřo, zelo. Rovněž velmi
bohatý byl letos i sortiment nápojů ať
už nealkoholických, tak alkoholických.
Každý si mohl vybrat podle své chuti
a těšilo nás, že byly vyslovovány pochvaly.
Pozornosti mi neunikla ani bohatá
tombola, mnozí měli určitě radost
ze získaných cen, nemám pravdu?
Tak letos byla díky osobním kontaktům našich členů opravdu bohatá a velmi
hodnotná. Nebudu zde vyjmenovávat
všechny sponzory, ale srdečně jim jménem sportovců děkuji. Těm, co vyhráli,
gratuluji a ostatní budou mít štěstí určitě
příště.
Takže závěrem, jak bys zhodnotil
letošní ples?
Celkově můžeme říci, že velmi kladně.
Složení účastníků je tradičně různorodé
od nejmladší generace přes střední i té
starší. Každý měl příležitost si jej užít
podle svých představ. Kdo se chtěl bavit,
tak se bavil. Určitě není vše vždy bez chyb
a na sto procent, ale věřte mi, že se vždy
snažíme připravit náš tradiční Ples sportovců s vírou, aby se to ostatním líbilo
a byli spokojeni. Závěrem chci poděkovat
všem, kteří přiložili při propagaci, přípravě, průběhu i po ukončení nezištně
ruku k dílu. Nebudu je zde s prominutím
všechny jmenovat, ale věřte, že jich
nebylo málo, my o nich víme a velmi si
toho ceníme.
Karel Moškoř
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Pohled tam i zpět
Drazí čtenáři, nejdříve se trošku
poohlédněme zpět a následovně upřeme
naše pohledy vpřed. O slovíčko k tříkrálovému koledování jsem poprosil paní
Marii B.
Chtěla bych se s vámi podělit o radosti
z koledování během tříkrálové sbírky,
a to nejen v Dobraticích, ale také ve
Vojkovicích. Těch radosti je mnoho.
První z nich je, když se mnou chtěli
jít a svým zpěvem rozdávat radostnou
zprávu o narození Ježíše, nejen moje
děti, ale také jejich spolužáci a kamarádi. Zvlášť těm patří velký dík.
Následně jsme prožili radost ze
zpívání koled společně s lidmi, kteří

nám otevírali své domovy. Štědrosti oplývali všichni lidé, ale zvlášť lidé starší. Takto
projevili svou pomoc potřebným a nezapomněli také odměnit koledníky.
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koledníkům i dárcům a již se těší na Vás
v příštím roce paní Marie B.

Také samotný nápis spojený ze žehnání
domu dělal lidem hodně radosti. Vždy čekali na ten okamžik, kdy napíšeme K+M+B+
2019 - Kristus ať žehná po celý rok lidem
v tomto domě. Velký dík náleží všem

Rok s rokem uběhl a opět nás čeká další
ročník „Společenského večírku pro
všechny lidi dobré vůle“. Letošní termín

V našem kostele se během bohoslužeb o letošních Vánocích objevil
za varhanami nový, mladý varhaník,
Martin Kohut. Martine, mohl bys čtenářům krátce představit svou službu
varhaníka?
„Liturgická hudba je pro mě nedílnou
součástí bohoslužby, můžeme díky ní
vyjadřovat náš vztah k Bohu, a proto
jsem rád, že mohu být varhaníkem v naší
farnosti. Tato služba při bohoslužbě,
které se věnuji teprve necelý rok, je pro
mě velmi podstatná a mnohdy hodně
náročná a není vždy jednoduché ji
skloubit se studiem na střední škole.
Jsem rád, že mohu tuto službu vykonávat a děkuji všem, kteří mi v této službě
pomáhají a podporují mě.“ Děkuji.
P. Jan Wojnar

je 1. března od 20:00 hod. v Restauraci
Na Šenku. Pro velký úspěch z loňského
večírku je opět připraveno představení

02/2019

skupiny „Horní Babinec“. Po celý večer nás
bude provádět osvědčená skupina HEC,
samozřejmostí jsou hry o ceny a chutná
večeře, viz plakát. Za Křesťanský spolek
Dobratice M. Puzoň.

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos
rozloučili druhé lednové pondělí.
Tímto dnem skončilo putování tří
králů po obcích, vesničkách a městech
Frýdeckomístecka i celé České republiky. Pomyslnou štafetu po statečných
kolednících, které od koledování neodradil déšť, sníh ani mráz, převzali
pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se
vydali vstříc dobrodružství plného
rozpečeťování a počítání obsahu
pokladniček.
„Tříkrálová sbírka je most mezi
starým a novým rokem. Ze starého
si bere poselství Vánoc a přenáší jej
jako přání všeho dobrého do nového
roku. Tříkrálová sbírka je radostným
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Také v kostele stále pokračují
KATECHÉZE PRO DOSPĚLÉ.
Kdy? V 15.30 h, vždy v neděli: 24. 02.,
10. 03., 24. 03., 07. 04.
Srdečně zve P. ThLic. Jan Wojnar‚
(foto: archív farnosti)

mostem. Moc děkujeme všem koledníkům, že spolu s námi tento most
staví a všem dárcům, že po něm spolu
s námi jdou,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Právě díky
pomoci vás všech se podařilo v Dobraticích vybrat krásných 50 256 korun.
Vybranou částku použijeme na opravy
a úpravy v pobytových zařízeních,
volnočasové a vzdělávací aktivity pro
děti a mládež, stejně jako na terénní
službu pro nemocné.
Všem moc děkujeme za podporu
Tříkrálové sbírky 2019.
Za Charitu Frýdek-Místek
Jana Opluštilová, koordinátor
Tříkrálové sbírky
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JÓGA

V DOBRATICÍCH
Systém JÓGA v denním životě
Každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 hod.
v tělocvičně školy
Kurzovné únor – duben (11 lekcí):
650 Kč, senioři a studenti 500 Kč

Zahájení 14. 2. 2019
S sebou cvičící podložku (karimatku)
a deku na dobu relaxace

FOTOPOSTŘEHY
Z PLESU SPORTOVCŮ

