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Zprávy obecního úřadu

Milí spoluobčané,
zdá se, že zima už definitivně ukončila 

svou vládu a my se můžeme těšit ze stále 
teplejších a  zelenějších dnů, které nám 
zpestřuje zpěv ptáků. V čase, který trávíme 
na zahradách a přípravami na Velikono-
ce, pro Vás uspořádáme v naší obci dvě 
kulturní akce. Tou první bude posezení, 
při kterém si osadíme truhlíky a druhou 
Velikonoční jarmark.

JARNÍ KVĚTINÁČ
Kdy: sobota 6. dubna 2019
Kde: v Hasičské zbrojnici
V kolik: od 14:00 hodin
S sebou: květináč k osázení

Jarní květináč je akce, na které budete 
mít možnost za výhodné ceny nakoupit 
substráty, sazeničky a  rostlinky tuzem-
ských zahradníků, dekorace s  jarními 
i letními motivy. Stačí, když si přinesete 
truhlík nebo květináč. Společně si je osa-
díme a dozdobíme. A aby to nebylo jen 

o práci, připravíme pro Vás skvělý svařák, 
víno a drobné občerstvení. 

Na akci je nutné se předem přihlásit 
na obecním úřadě - tel. 558 651 387, 
nejpozději do 1. dubna 2019. 

VELIKONOČNÍ JARMARK
Kdy: sobota 13. dubna 2019
Kde: u Obecního úřadu Dobratice
V kolik: od 14:00 hodin

Na náměstíčku u obce začne Velikonoč-
ní jarmark 13. dubna 2019 ve 14 hodin. 

Těšit se můžete na jarní kulturní pro-
gram, který pro Vás připravujeme spo-
lečně s  folklórním sborem a  Základní 
uměleckou školou Vratimov. 

Ve stánkovém prodeji bude k  zakou-
pení zahradní keramika, domácí mýdla, 
ručně vyráběné šperky, proutěné výrobky, 
paličkované ozdoby, medové perníčky, 
domácí paštiky, zapékané klobásy, sý-
ry, frgály, koláče, zákusky, oříšky a  jiné 
dobroty. 

K zakousnutí na místě bude v podobě 
bohatého občerstvení grilovaná krko-
vička a  klobásy, „prdelanka“, škvarková 
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O chybách, spojených s  provozem 
Sběrného místa odpadů v měsíci břez-
nu, jsme vás v Dobratickém zpravodaji 
nestihli informovat, za což se omlouvá-
me. Změny byly uvedeny na webových 
stránkách obce. 

Další odhalené chyby, viz níže:
• V měsíci dubnu není uvedena středa: 

3. dubna 2019: 15:00 – 17:00 hodin. 

• V měsíci květnu je v kalendáři uveden 
provoz Sběrného místa odpadů ve 
středu 1. května 2019. Jelikož připa-
dá na tento den Svátek práce, nebude 
areál Sběrného místa otevřen.  

• V měsíci srpnu je chybně uvedeno 
konání DNE DOBRATIC na neděli  
4. srpna 2019. Tato akce se bude ko-
nat v sobotu 3. srpna 2019 v areálu 
u hřiště TJ Dobratice.

Upozornění na tiskové chyby v nástěnném  
kalendáři obce pro rok 2019

V návaznosti na informace k možnosti 
získat dotace na výměnu nevyhovujících 
kotlů ještě doplňujeme další informace 
k  postupu. Na https://lokalni-topeniste.
msk.cz/ je možné sledovat informace  
o 3. výzvě kotlíkových dotací tak, jak budou 
postupně zveřejňovány. Přepokládá se, že 
výzva bude zveřejněna 10. dubna a žádosti 
přijímány od 13. května. Žádosti se budou 
přijímat v elektronické podobě a následně 
dokládat v listinné podobě včetně příloh, 
kterými budou doklad o vedení bankov-
ního účtu, doklad o kontrole technického 
stavu měněného kotle (tj. potvrzení, že se 
jedná o kotel 1. nebo 2. emisní třídy), fo-
tografie tohoto kotle a písemné souhlasy 
všech vlastníků nemovitosti.    

Základem žádosti o dotaci je správné 
rozhodnutí, za jaký zdroj vytápění vymě-
níme starý, nevyhovující kotel. Jak už 
bylo řečeno v minulém Zpravodaji, pokud 
chceme využít kotlíkovou dotaci, může to 
být tepelné čerpadlo, plynový konden-
zační kotel, kotel na biomasu s  ručním 
podáváním nebo kotel na biomasu s au-
tomatickým podáváním paliva. Pokud po-
třebujete s rozhodnutím poradit, můžete 
se obrátit na odbornou firmu, z nejbližších 
jsou to například pan Karel Poloch (tel. 
608 970 245), pan Vratislav Voznica (tel. 
603 836 996) nebo Jan Kavka (tel. 608 88 
937), který dělá i tepelná čerpadla. Zvo-
lený typ nového zdroje vytápění musí být 
zapsán v Seznamu výrobků a technologií 

A ještě ke kotlíkovým dotacím

pomazánka, párek v  rohlíku, svařák 
a  specialitka pro dospělé „Dobratické 
bombardino!“.

Akce se bude konat za každého počasí!
Harmonogram a  všechny další in-

formace k  Velikonočnímu jarmarku 

uveřejníme na začátku dubna na plaká-
tech, webu obce a facebooku: Obec Do-
bratice – oficiální stránky.

Těšíme se na setkání s Vámi!
Členové Kulturní komise OÚ Dobratice
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Bohužel se přiblížil rok, kdy jsme povi-
nni předat naši kroniku - Knihu druhou, 
která popisuje období let 1968 – 2004, 
do Okresního archivu ve Frýdku – Místku. 
Celou dobu ji psal pan Břetislav Bortlíček, 
v létech 2000 – 2004 ji pak udržovala paní 
Ilona Spilková.

Je to krásná kniha, psaná ručně a vo-
nící historií. Chtěli jsme si ji ponechat 
na obci, ovšem i tento materiál podléhá 
archivaci a  my ji musíme chtě-nechtě 
předat do archivu. Proto jsme zajistili její 
doslovný přepis (obdobný jako u  Knihy 
první) do počítačové formy. 

Přepis zajišťovala paní MVDr. Šárka 
Dvorská a patří jí za to velké poděkování. 
Jednalo se asi o  300 stránek, které pak 
tiskárna Kleinwächter ve Frýdku – Místku 
vytiskla do podoby stejné, jakou je Kni-
ha první. Vytištěná forma kroniky bude 
uložena na obecním úřadě v  Dobrati- 
cích.

Břetislav Blahut, kronikář obce

Něco ze života kronik...

vedeném Státním fondem životního pro-
středí pro 3. výzvu kotlíkových dotací.

Žádosti se budou podávat u Moravsko-
slezského kraje, který pak vydá rozhodnu-
tí o příslibu dotace. Po výměně kotle in-
vestor výměnu uhradí, doklad o zaplacení 
spolu s  fotografiemi znehodnoceného 
kotle a dokladem o jeho likvidaci předloží 
Moravskoslezskému kraji. Pokud budou 
všechny doklady v pořádku, kraj převede 
přislíbenou částku dotace na účet žadate-
le. Žadatel tedy musí nejprve za nový kotel 
zaplatit a teprve pak dostane dotaci. Pro-
tože tento způsob platby ex-post činil pro-
blém, ne každý měl dostatečnou finanční 
rezervu a  byl schopen uhradit výměnu 
dříve, než získal dotaci, přišlo Ministerstvo 
životního prostředí s nabídkou poskytnutí 
bezúročných půjček. Ty pokryjí 100% způ-
sobilých výdajů, budou bezúročné, lze je 

kdykoliv předčasně splatit, první splátka 
půjčky bude ve výši získané dotace od 
Moravskoslezského kraje, maximální mě-
síční splátka pro zbytek půjčky bude ve 
výši max. 2 tis. měsíčně, doba splácení až  
10 let. O tyto půjčky budou žadatelé žádat 
u nás na obecním úřadě, ten je shromáždí 
a požádá o tyto finanční prostředky Státní 
fond životního prostředí. Po jejich obdr-
žení je obec půjčí svým občanům a ti je 
budou obci postupně splácet.   

V současné době se nám nahlásilo  
12 zájemců o  kotlíkovou dotaci. Pokud 
vlastníte a  provozujete kotel na pevná 
paliva první nebo druhé emisní třídy, 
neváhejte a  přihlaste se také. Následně 
již budeme jednat jen s přihlášenými, ať 
informacemi nezahlcujeme i  ty, kteří se 
výměnou kotle nebudou zabývat.  

Alena Kacířová, starostka
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Sociální komise při OÚ Dobratice 
Vás srdečně zve na

SETKÁNÍ SE SENIORY NAŠÍ OBCE
v sobotu 27. dubna 2019 

od 14:30 hod. v sále „Na Šenku“

Připravili jsme pro vás občerstvení a bohatý kulturní program.

Letos Vám k tanci i poslechu zahraje Duo Clasic  
a „možná přijde i kouzelník“.

Srdečně zve a na setkání se těší Ivona Bortlíčková 

Na akci je nutno se předem přihlásit a to nejpozději do pondělí 15. dubna 2019.

Přihlásit se můžete telefonicky na číslech 558 651 254, 558 651 387, nebo mů-
žete odevzdat níže přiložený ústřižek na OÚ Dobratice anebo v ANYMARKETU 

p. Radka Cichého.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přihláška na Setkání se seniory naší obce 

Jméno a příjmení: .............................................................................................................

Bydliště: ..............................................................................................................................

Dovoz: Žádám – Nežádám (nehodící se škrtněte)

Telefonický kontakt: ..........................................................................................................

Datum: ............................................. Podpis: .......................................................

Vyplněnou přihlášku odevzdejte, prosíme, na OÚ Dobratice nebo v ANYMARKETU.

!
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Hurá! Opět máme příznivé podmínky 
a  odjíždíme na tradiční lyžařský výcvik 
do Ski areálu Řeka. Pod vedením zkuše-
ných instruktorů se naše děti nenásilnou 
a radostnou formou učí správně lyžovat. 
Průběh a hodnocení každého dne, tj. kaž-
dé lekce, byl zaznamenáván do lyžařského 
deníčku žáka. V samotném závěru kurzu 
se děti proměnily na malé závodníky s vel-
kým soutěživým srdcem, což s  úžasem 
mohli pozorovat všichni přítomní rodiče, 
kteří přišli své ratolesti podpořit. Každý 
závodník se tak stal v láskyplných pohle-
dech VÍTĚZEM. Proto, aby děti na uplynulý 
týden nezapomněly, obdržely již zmíněné 
deníčky malého lyžaře a sladkou odměnu. 

V pátek 1. března naši žáci úspěšně re-
prezentovali školu v obvodním kole reci-
tační soutěže v Dobré. V I. kategorii Rozá-
rka Otipková a ve II. kategorii Kristýnka 
Kavková. Blahopřejeme a děkujeme!

V soutěžích budeme ještě pokračovat. 
Již pátým rokem jsme se zúčastnili sou-

těže „Finanční gramotnost“ na Gymnáziu 
v Českém Těšíně a opět jsme byli velice 
úspěšní. Pro tento rok jsme vybojovali 
krásné 1. místo. Soutěže se zúčastnily  
2 týmy ve složení: I. tým – Kryštof Kohut 
a Šimon Šancer; II. tým – Štepán Kajzar 
a Daniel Herok. První místo patří I. týmu 
a třinácté místo patří II. týmu. Soutěže se 
zúčastnilo 49 týmů.

Všem soutěžícím patří velká gratulace 
a držíme jim palce v dalších kolech!!!! 

Poděkování patří učitelům a rodičům 
za přípravu!!!

Nejbližší školní plánované akce:
• 8. 3.   – dětský karneval
• 21. 3. – 22. 3.  – knihovnický den
• Kurz první pomoci

Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Školství

Lyžujeme a soutěžíme!
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V minulém čísle Zpravodaje jsme 
si povídali s  předsedou TJ Dobratice  
Ing. Břetislavem Bortlíčkem více ve spo-
lečenském duchu, konkrétně o Sportov-
ním plese. Dnes se s ním podíváme krátce 
do sportovní historie v obci, konkrétně 
na období druhé poloviny minulého 
století. 

Každému přicházejícímu návštěvní-
kovi do kulturně - sportovního areálu na 
hřišti v Dobraticích padne do oka větší, 
patrová budova s valbovou střechou. Asi 
však málokdo zná její zajímavou historii, 
je tomu tak?

Ano, tato budova s  č. p. 212 má zají-
mavou historii. Po vzniku Tělovýchovné 
jednoty Sokol Dobratice v  lednu 1951, 
se jak tehdejší vedení obce, tak TJ začalo 
zabývat otázkou sportoviště a  k tomu 
potřebného zázemí. Bylo tady několik od-
dílů, zejména stolní tenisté, cyklisté, fot-
balisté, lyžaři, atleti, ale ti všichni neměli 
v Dobraticích žádné sportoviště. Proto se 
počátkem roku 1952 začalo s výstavbou 
fotbalového a volejbalového hřiště a mos-
tu přes potok Lučina. V  kronice obce je 
zaznamenána zajímavá poznámka o tom, 
jak se v souvislosti s výstavbou hřiště ob-
jevil v obci poprvé buldozer, na kterého 
se chodili občané ze zvědavosti dívat. 
Buldozer tehdy získal přezdívku „ocelový 
krtek“. O historii hřiště a okolních ploch se 
zmíníme příště.

Stavět takový objekt bylo určitě i v pa-
desátých létech minulého století nad síly 
dobrovolných členů a funkcionářů TJ?

Se stavbou základů budovy bylo za-
počato na podzim 1956 v rámci akce „Z“. 
Dnešní generaci akce „Z“ asi nic neříká, 
ale v historii obce se takto stavělo. Obec 
zajistila materiál, odborné vedení stavby 
a klíčová řemesla (zedníky, tesaře, apod.) 
a ostatní práce prováděli obětaví občané. 
Tak tomu bylo i u této budovy, členové TJ 
při její stavbě odpracovali stovky brigádnic-
kých hodin. Na jaře 1957 rozhodla tehdejší 
rada Místního národního výboru Dobratice, 
že budova nebude mít jen přízemí, ale že 
se zvedne o  jedno poschodí, aby tím byl 
zajištěn byt pro „sokolníka“, jehož man-
želka byla učitelkou a bydlela mimo obec. 
Současně se stavbou základů byla oběta-
vými členy vykopána studna, aby pokryla 
potřebu vody pro stavbu a později i pro 
celý objekt. Pro odběr podzemních vod 
z této studny má TJ právoplatné povolení 
Odboru životního prostředí a zemědělství 
Magistrátu ve Frýdku-Místku.

Informace spolků a sdružení

Sportoviště není jenom hřiště…
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V podstatě tedy, zmíněný byt, asi plnil 
významnou roli při startu do života rodin 
mladých sportovců, že?

Dnes je velmi populární termín „star-
tovací byt“, ale tuto potřebu si uvědo-
movali už i  naši předkové a  proto se 
byt na hřišti vybudoval. Budova byla 
dokončena a uvedena do provozu v roce 
1960, prvním nájemníkem se stala rodina 
Waldemara Cichého. V dosavadní historii 
budovy se v bytě v prvním poschodí vy-
střídalo mnoho mladých rodin z řad spor-
tovců a vyrůstali v nich budoucí úspěšní 
reprezentanti dobratického sportu. Po 
již zmíněné rodině Waldemara Cichého, 
bydlela na hřišti rodina Karla Škuty, pak 
Emila Wrány, Alexandra Causidise, Jiří-
ho Kohuta, Lukáše Veselky. Krátce tam 
bydleli Miroslav Skokan, Martin Oborný 
a  Petr Bajtek. V  posledním období pak 
rodina Moniky Dobiášové a od roku 2017 
Marián Causidis. 

Přece jenom, budova už má za sebou 
šest desítek let, to určitě vyžadovalo ne-
zbytnou údržbu a  časem i  opravy. Jak 
se to řešilo?

Nemusím tady zdůrazňovat, že každá 
budova po těchto letech vyžaduje ne-
zbytnou údržbu a opravy. Bez pochopení 
a pomoci obce se to však nikdy neobešlo. 
Všechny generace funkcionářů TJ se o to 
snažily v rámci svých skromných možnos-
tí. Svépomocí bylo vybudováno ústřední 
vytápění, vyměněna byla okna, započala 
se zateplovat budova. Na tuto velkou akci 
už však scházely finanční prostředky, což 
bylo nad síly. Nesmírně si proto vážíme 
pomoci Zastupitelstva obce, které v roce 
2018 souhlasilo s financováním zateplení 
celé budovy.

Nebylo by proto snadnější a pohodl-
nější pro vedení TJ tento byt zrušit a pro-
story upravit jen pro své potřeby?

Současný výbor tuto variantu zvažoval 
zhruba před pěti lety. Co s bytem? Zrušit 
a vybudovat tam prostory pro TJ? Já osob-
ně jsem velmi rád, že převládl a  zvítězil 
názor, že byt bude zachován. Ano, tento 
byt vždy sloužil a doufám, že i v budoucnu 
bude sloužit potřebám mladých rodin při 
jejich startu do života. Když se podíváte 
výše, na jména těch, kteří v tomto bytě by-
dleli, musíte z toho mít dobrý pocit. Každá 
rodinka si pak vybudovala vlastní bydlení, 
ale ten počátek byl pro ně velmi důležitý 
a  potřebný. Další velmi silný argument 
pro zachování bytu je ten, že v objektu je 
správce, který může dohlédnout na celý 
areál a  také budově, ve které se trvale 
bydlí, to prospívá.

A co řešíte v současné době?  
Je to běh na dlouhou trať. Je ještě řa-

da věcí, které tato budova potřebuje, ale 
najednou to asi nepůjde. Opravu nebo 
rekonstrukci potřebuje střecha, bude 
nezbytné zateplit také strop mezi bytem 
a podkrovím. V další etapě bude potřeba 
zajistit ekologičtější vytápění, dosud je 
budova vytápěna kotlem na tuhá pali-
va a  přijde určitě čas na výměnu kotle. 
Pevně věřím, že společnými silami i tyto 
nezbytné práce zajistíme a že budova na 
hřišti bude i příštím generacím příjemná 
nejen na pohled, ale také tím, že bude stá-
le plnit úlohu, pro kterou ji naši předkové 
vybudovali.

Děkujeme za rozhovor a přiblížení části 
zázemí u sportovního areálu. 

Karel Moškoř (text i foto)
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Do místní hospůdky „Obecník“ se  
20. 2. 2019 schází parta důchodců, aby si 
zahráli „Žolíky“. Tato karetní hra patří me-
zi nejoblíbenější a nejrozšířenější karetní 
hry u  střední i  starší generace. Počátky 
této hry se datují od roku 1832 a pochází 
z Anglie. Postupem času se také několikrát 
měnila podoba karet.

Pro nemoc se nás sešlo o něco míň, než 
obvykle. Již při vstupu do hospůdky na nás 
dýchla domácí atmosféra, domácí a nově 
renovované prostředí. Vřelé přivítání nové 

paní šéfové nás ujistilo, že dnešní den zde 
strávený, bude jistě příjemný. 

Zabrali jsme čtyři stoly a  mastili. Ně-
komu se hra dařila, jinému ne a ne karta 
přijít.

V konečném účtování nám všem s vyso-
kým bodovým náskokem vypálila rybník 
paní Thielová, druhá skončila paní Kozel-
ská a třetí místo obsadila paní Slavická. 
Výherci po zásluze obdrželi drobné ceny. 
Opět je třeba konstatovat, že ženy nás 
muže na plné čáře přehrály.

Hodiny rychle ubíhaly, bylo to příjem-
ně strávené odpoledne a již se těšíme na 
podzimní klání.
Kohut Jiří, člen klubu důchodců (text + foto)

Důchodci opět mastí karty
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Sníh už zmizel z polí, vítr vysušuje mokré 
stráně a také na dobratickém hřišti se vše 
připravuje k zahájení jarních odvet fotbalo-
vého ročníku 2018 – 2019. Dobratice skon-
čily po odehrání třinácti zápasů na 5. místě 
a patří určitě k fotbalové špičce 1. A třídy. 
Je zřejmé, že asi nebyla úplná spokojenost 
po podzimní části a je co zlepšovat. K tomu, 
aby se něco zlepšilo, je nutné realizovat kva-
litní přípravu a tak jsem se zeptal, co vše se 
událo v mužstvu TJ Dobratic od chvíle, kdy 
tzv. odložili kopačky po posledním utkání 
v Albrechticích. Více nám ochotně prozradil 
dlouholetý trenér mužů Marián Korabík.

Jak dlouho jsi dal svěřencům klid 
po skončení posledního mistrovského 
zápasu? 

Sezónu jsme zahájili 22. ledna na uměl-
ce ve Frýdku a celá příprava probíhá buď 
na frýdecké umělé trávě, nebo v Dobrati-
cích venku a v tělocvičně. 

Splnila zimní příprava Tvoje plány, 
a co vše jste dělali? 

Zimní příprava je z  mého pohledu 
nejdůležitější přípravné období. Co hráči 
nenatrénují v tomto období, tak z hlediska 

fyzičky, se velmi špatně dohání. Myslím si, 
že dva měsíce zimní přípravy je na této 
úrovni ideální model. Pokud je delší, tak je 
velký problém hráče nějakým způsobem 
motivovat a donutit, aby poctivě přípravu 
absolvovali. Měli jsme naplánovány čtyři 
přípravné zápasy, ale bohužel ve dvou pří-
padech nám je soupeři odřekli z různých 
příčin. Proto jsme zatím odehráli jen jeden 
zápas a to s Českým Těšínem (prohra 3:4) 
a v neděli budeme hrát s Bílovcem (roz-
hovor se připravoval před tímto zápasem, 
pozn. autora). Uvidíme, kdy odehrajeme 
odvetné utkání finále poháru se Staříčem. 
S přípravou jsem spokojen. Chlapi trénují, 
až na malé výjimky, poctivě. Proto i sou-
středění v Horní Lomné nemuselo být tak 
intenzivní na nabírání fyzičky, ale bylo 
spíše zaměřeno na udržení dosavadního 
průběhu přípravy. Pokud vydržíme ještě 
měsíc v  nastoleném trendu, tak jsem 
přesvědčen o  tom, že na tom budeme 
z tohoto pohledu velmi dobře. 

Fotbalové jaro klepe na dveře  
– rozhovor s trenérem a jarní los Dobratic
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Dochází v týmu k nějakým změnám? 
S kým novým počítáš a koho naopak už 
na lavičce neuvidíme? 

Největší změnou je, že do trenérského 
týmu přišel Adam Šigut, který mi pomáhá 
a  vede tréninkové jednotky. Zatím je to 
určitě pozitivní změna zejména jak pro 
hráče, tak i jeho samotného. Do přípravy 
se zatím nezapojili oba bratři Boráňové. 

Ti upřednostnili kariéru rozhodčích. 
Na odchodu do Hnojníku je Zábelka. Co 
se týče příchodů, tak jedinou posilou je 
návrat Lukáše Kantora ze zahraničí. Usi-
lovně sháníme brankáře, ale to je zakletá 
kapitola…

S jakým konečným umístěním bys byl 
spokojen po skončení dalšího ročníku  
1. A třídě? 

Umístění do třetího místa by mělo být 
velmi reálné. 

Děkuji za rozhovor a přeji za všechny 
fanoušky, abyste vyhráli co nejvíce utká-
ní a  dělali tak v  jarní části radost nejen 
fandům, ale také sobě a  pochopitelně 
dobře tak sportovně reprezentovali obec 
Dobratice.

Ve druhé polovině března se rozje-
dou jarní kola fotbalového ročníku 2018 
– 2019. Fotbalisté Dobratic budou chtít 
určitě bojovat o přední umístění, jak na-
stínil v rozhovoru trenér Marián Korabík. 
Stačí si tedy jen poznamenat termíny 
utkání a  přijít se podívat na domácí zá-
pasy a také zajet povzbudit fotbalisty na 
venkovní hřiště.

23.3. 15:00 HRABOVÁ DOBRATICE

30.3. 15:30 DOBRATICE DOBRÁ
6.4. 15:30 LUČINA DOBRATICE

13.4. 16:00 DOBRATICE STARÉ MĚSTO
20.4. 16:00 STONAVA DOBRATICE

27.4. 16:30 DOBRATICE LIBHOŠŤ
4.5. 16:30 DOBRATICE JISTEBNÍK
11.5. 16:30 JABLUNKOV DOBRATICE

18.5. 17:00 DOBRATICE VRATIMOV
25.5. 17:00 ORLOVÁ DOBRATICE

1.6. 17:00 DOBRATICE BYSTŘICE
9.6. 17:00 SMILOVICE DOBRATICE

15.6. 17:00 DOBRATICE ALBRECHTICE
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Co se děje na šachových polích?

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

Exkurze v Marlence
Děti naší farnosti s knězem Janem a ně-

kolika dospělými podnikli 18. ledna exkurzi 
do rodinné firmy na medové zákusky a dor-
ty Marlenka. Nejdříve jsme ochutnali na-
bídku sortimentu firmy, dorty z voňavého 
těsta, krému a sladkého medu. To vše při 
poutavém výkladu s promítáním o rychlém 
rozkvětu firmy v duchu arménských recep-
tů. Z výhledového koridoru nad jednotlivý-
mi úseky výroby následovala prohlídka ob-
rovské výrobny medových dobrůtek. Děti 
nejvíce zaujal samočinný paletovací robot 
Franta. Nakonec si někteří zájemci koupili 
několik voňavých medových dobrůtek pro 

pohodové domácí mlsání. Moc se nám tam 
všem líbilo. 

Pavel Handl

DOBRATICKÁ FARNOST
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Výšlap 
Na závěr jarních prázdnin, v sobotním 

mrazivém počasí, jsme podnikli s dětmi 
dobratické farnosti výlet na Godulu. I přes 
řádící chřipkovou epidemii jsme vyrazili 
v  hojném počtu (10). Po cestě vlakem 
a autobusem do Komorní Lhotky, jsme se 
vydali tradiční turistickou cestou vzhůru. 
Na samotném vrcholu hory se nacházelo 
alespoň trochu sněhu, na kterém si ně-
které děti trochu „zasáňkovaly“. Téměř na 
samém vrcholu je situován také památník 
vzniku Československé republiky, u které-
ho jsme se na chvíli zastavili. Děti ovšem 
nejvíce zaujal kolotoč poblíž horské chaty 
Ondráš 🙂, ve které jsme se ohřáli teplým 
čajem a následně se vydali cestou zpátky 
k domovům. 

Lukáš S.

Voda a postní doba
Drazí přátelé, před několika dny u dveří 

fary zazvonil sympatický mladík s ozná-
mením, že pro obec mapuje stav podzem-
ních vod a tudíž potřebuje změřit hladinu 
vody v té naši studni, máme-li nějakou. 

Uvědomil jsem si, že voda darující věč-
ný život, byla do srdcí mnohých z nás vyli-
ta v den křtu (a je stále nabízená dalším) 
– tehdy nás Bůh proměnil a naplnil svou 
láskou. Je ovšem možné, že jsme na tento 

veliký dar zapomněli, anebo jej snížili na 
pouhý matriční záznam. Snad hledáme 
studny, jejichž prameny netiší naši životní 
žízeň. Když totiž zapomínáme na pravou 
vodu, vydáváme se hledat studny s kalný-
mi prameny. (srov. Jan 4,5-42)

Aktuální, tzv. postní doba, je dobrou 
příležitostí k tomu, abychom zjistili „výšku 
hladiny a čistotu vody v té naší studni“, 
nově se setkali s  Ježíšem v  dialogu od 
srdce k srdci, mluvili s Ním a naslouchali 
Mu, viděli jeho tvář také ve tváři člověka. 
Takto v  sobě můžeme obnovit křestní 
dar, utišit žízeň u pramene Božího slova 
a rovněž tak objevit radost z toho, že se 
stáváme tvůrci smíření a nástroji pokoje 
v každodenním životě.

Buďme trvale zaměřeni na Velikonoce, 
na horizont Zmrtvýchvstání, jinak se na-
konec prosadí logika, mít všechno hned 
a  mít stále více, což jistě není smyslem 
života nikoho z  nás. Každému ze srdce 
přeji, aby v těchto dnech znovu objevil ve 
své studni dostatek čisté vody. 

P. Jan Wojnar



03/2019 Dobratický zpravodaj / 15

Restaurace „Na Šenku“ dříve „U Sobka“ 
či „Roberta“ známá z dob minulých svými 
kouzelnými tanečními zábavami, opět 
po několika letech ožila, a to především 
zásluhou majitele pana Radka Cichého, 
který restauraci zvelebil a pak především 
partou nadšenců z Křesťanského spolku 
Dobratice, z. s.

První březnový den roku 2019 uspořá-
dali 2. SPOLEČENSKÝ VEČÍREK všech lidí 
dobré vůle. Večírek zahájil pan farář otec 
Jan Wojnar svátostným požehnáním, které 
si aktivně vyslechlo bratru 150 přítomných. 
Sálem zněla hudba skvělé hudební skupiny 
„HEC“. Průběh plesu zpestřilo výtečné vy-
stoupení „Babince z Dolních Domaslavic“. 
Velice napínavá byla „Hra o ceny“, ve které 
se hrálo o hodnotné ceny včetně televize 
Samsung. Večeři připravily naše maminky 
a babičky. Příští 3. Společenský večírek je 
již naplánován opět za rok. 

Společenský večírek proběhl za výraz-
né pomoci sponzorů Dobrý domov s.r.o., 
T-Wood s.r.o., Jiří Vejmelka – LESK, Rýznar 
s.r.o. - Farmářské uzeniny, farníků farnosti 
Dobratice a mnoha dalších lidí dobré vůle.

Marek Puzoň, 
za výbor Křesťanského spolku 

Dobratice, z.s.

Šenk opět žije!
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KLUBOVNA OBECNÍHO ÚŘADU

28.3.2019 od 18:00 hodin

Vstupné: DOBROVOLNÉ

Ostatní informace
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• 6. dubna od 18 hod. – „Tasmánie – s baťůžkem  
po stopách čerta“ – promítá chatař Martin Stiller

• 17. dubna od 18 hod. – „Za 250 dolarů do Nepálu  
a zpět na kole“ – promítá svéráz Pavel Knebl

• 4. května od 19 hod. – „Z Nového Zélandu  
na Prašivou na kole“ – promítá duo Dáška & Kuba

• 15. května od 19 hod. – téma bude upřesněno

… a další akce již pro Vás připravujeme

Těšíme se na setkání s Vámi.  Vaše chata Prašivá - www.ChataPrasiva.cz

 Tradiční promítání na Prašivé

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

12.4.2019  pátek   7.30-9.00 hod.

Změna ordinační doby DS Dobrá  
MUDr. Kučerová Iva
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Dobratický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Pro obec Dobratice vydává Obecní 
úřad Dobratice. Vychází 11-12 x ročně. Vydavatel: obec Dobratice čp. 49. IČ 00577057, ev. č. MK ČR E 14306.  
Grafická úprava a  tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek. Náklad 430 ks. Fotografie na obálce:  

http://deti.vira.cz/kalendar/masopust/, archiv ZŠ, K. Moškoř. Grafické zpracování: I. Spratková. 
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Neprošlo jazykovou úpravou.
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PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ 
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 

Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39 
Otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 15:00. 

- KLASICKÉ PLETIVOVÉ 
- SVAŘOVANÁ PLETIVA 
- SVAŘOVANÉ PANELY  
- BETONOVÉ SE VZORY 
- BRÁNY A BRANKY 
- STÍNÍCÍ TKANINA 

----------------------------------------------------------------- 

GARÁŽOVÁ VRATA 
   VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ 
Doprava zdarma. 
Na přání provedeme i montáž 
 www.VRATA-OSTRAVA.cz 

------------------------------------------------------- 
  THUJE NA ŽIVÝ PLOT – www.THUJA.cz 

PRODEJ, VÝSADBA U VÁS, TEL.: 722 550 000 
 





JELENI A SRNKY NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ.  
SRNCI NIKOLIV!


