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Zprávy obecního úřadu

Most 07 v rekonstrukci
Vážení občané,
již dříve bylo ve Zpravodaji avizováno,
že v letošním roce proběhne rekonstrukce
mostu M 07 přes vodní tok Zbojičný. Jedná
se o most v dolině na místní komunikaci,
vedoucí z hlavní silnice u rybníků směrem
na Komorní Lhotku. Rekonstrukce byla
zahájena v pondělí 8. dubna, kdy byla tato
místní komunikace uzavřena pro veškerou
dopravu i pěší. Most bude z větší části
zbourán a postaven nový. Zhotovitelem
stavby je společnost DEV Company, spol.
s r.o., Ostrava, která zakázku vysoutěžila

za nejnižší nabídkovou cenu 3,7 mil Kč vč.
DPH. Uzavírka potrvá do konce července.
Investice je dotačně podpořena Moravskoslezským krajem z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018, a to částkou 400 tis. Kč.
Odměnou za dočasné omezení nám
bude nový bezpečný most, který bude občanům obce i návštěvníkům sloužit řadu
desetiletí. Je to již třetí most v obci, na kterém probíhá tato zásadní rekonstrukce.
Alena Kacířová, starostka,
foto: archiv obce

Upozornění na chybu v nástěnném kalendáři
obce pro rok 2019 v měsíci květnu
V kalendáři je uvedeno, že ve středu 1. května 2019 bude otevřeno Sběrné místo
Dobratice. Jelikož připadá na tento den Svátek práce, nebude areál Sběrného místa
otevřen. Děkujeme za pochopení.
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Čtvrtletní zpráva zastupitele Ondřeje Spilky
občanům
Dobrý den,
dovolte mi využít práva zastupitele
komunikovat s občany prostřednictvím
Obecního zpravodaje, které je dáno tiskovým zákonem a řídí se poměrně přesnými pravidly, jako je např. adekvátní
prostor pro všechny strany a hnutí ve
všech tiskovinách vydávaných obcí.
Před volbami do obecních zastupitelstev jsme jako kandidáti ODS prosazovali zlepšení komunikace obce vůči
občanům. Kromě iniciace zřízení Facebookových stránek, které cílí především
na mladší generaci, je jednou z aktivit
prosazenou naší kandidátkou a zastupiteli zveřejňování usnesení zastupitelstva
ve srozumitelné podobě. Zavázal jsem se,
že budu pravidelně připravovat výtahy
a překládat je do stručné a (doufám)
nekomplikované podoby, která bude
zveřejňována pravidelně jak v Obecním
zpravodaji, tak v dalších médiích, jako
je Facebook či na webu Obce Dobratice.
Všichni členové zastupitelstva se k takové aktivitě vyjádřili kladně, snad to tedy
znamená, že v ní vidí smysl.
V tomto čísle zpravodaje takový výtah již naleznete, uvítám proto jakékoli
připomínky či náměty, které povedou ke
zlepšení, protože vždy je co zlepšovat.
Společně s Jiřím Lisníkem jsme členy
výběrových komisí, finančního výboru
a technické komise. V rámci projednávání různých bodů jednání zastupitelstva
v letošním roce mi dovolte vybrat tři nejdůležitější a podrobněji je okomentovat.
Objekt dolního kravína – majitel objektu firma Patrem už jej dlouhou dobu
nabízí k prodeji. Tržní cena klesla, na, řekl

bych nejnižší možnou, na základě předešlých diskusí jsme v rámci zastupitelstva
projednávali možnost koupě. Dle mého
názoru by se tím vyřešil neutěšený stav
tohoto areálu a riziko, že areál koupí nějaká výrobní firma, jejíž činnost by mohla
mít vliv na okolí.
Pokud by objekt koupila obec, mohl
by sloužit k podpoře místního podnikání,
spolků apod. Diskuse na toto téma byla
dlouhá a obtížná a musím přiznat, že
chápu největší problém, který byl ostatními zastupiteli mnohokrát zmiňován,
a to využitelnost objektu. V současné
době zkrátka nevíme, co přesně bychom
s objektem dělali, komu jej pronajali
apod. Bylo by sice možné čerpat dotaci
na rekonstrukci i koupi objektu, největší obava však pramení právě z toho, že
se obec zaváže k využití objektu, které
nemůže zaručit. Můj osobní názor je, že
bychom využitelnost snad byli schopni
definovat pro podnikání, služby a skladování, i když obtížně a pravděpodobně
nepřesně. Na druhou stranu i vzhledem
ke krátkým termínům pro podání žádosti
o dotaci jsem se při hlasování přiklonil
k názoru počkat nějaký čas, jak se situace kolem objektu vyvine. Momentálně
nejsme schopni bez důkladné přípravy
takovou akci zvládnout, přijali jsme
proto kompromis mezi oběma extrémy,
koupit či vůbec se objektem nezabývat.
Jako zastupitelé za ODS jsme takové řešení akceptovali. Nicméně chtěli bychom
v řádu měsíců dojít k jasnému výsledku,
nechat objekt chátrat není řešením.
Nepřímo s tím souvisí projekt revitalizace sportovního areálu u fotbalového
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hřiště a opět je to o financích. Mnozí
z vás, ví, že jsem dlouho působil v TJ
Dobratice, a mohlo by se zdát, že budu
ovlivněn při rozhodování. Věřte mi, že
jsem v tomto ohledu jeden z nejkritičtějších zastupitelů. Obecně revitalizaci
100% podporuji, nicméně jsem kritický
k nákladům a prosazuji co nejstřídmější
přístup. Nemalé investice z obecního rozpočtu se pak musí promítnout v jasném
definování, jak bude revitalizovaný areál
využíván, jak budeme pracovat nejen
s fotbalovou mládeží a jaké aktivity bude možné v celém areálu provozovat. To
samé pak platí pro hřiště u základní školy
a tělocvičnu, do jejichž výstavby obec
vložila nemalé prostředky. Takové věci
jako online rezervační kalendář, férová
možnost objednání termínu pro všechny
občany, zapůjčení sítě zdarma (např. pod
kaucí) apod. se musí stát samozřejmostí,
ne něčím, co je na obtíž.
Třetí oblastí, kterou bych chtěl vyzvednout a na kterou jsme celá kandidátka
kladli velký důraz, je podpora mladých,
startovacích bytů a také podpora sociálního bydlení. V současnosti v Dobraticích
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není jediný byt, který by mohl sloužit
jako startovací či dostupné bydlení, což
považuji za jednu z příčin, proč někteří mladí lidé odcházejí do měst či více
obydlených oblastí. Jsem rád, že se do
obce stěhují lidé z jiných lokalit, musíme
být ale schopni nabídnout alespoň do
začátku dostupné bydlení pro nejmladší
generaci. Vyloučíme-li stavbu bytů v objektu dolního kravína, který z urbanistického hlediska není pro bydlení vhodný,
přichází v úvahu stavba na zelené louce.
Obec vlastní vhodné pozemky a na následujících zastupitelstvech chceme toto
aktuální téma otevřít, touto aktivitou se
obec musí zabývat.
Za sebe musím říct, že jsme byli výsledky voleb za celou kandidátku mile
překvapeni a chtěl bych Vám, milí voliči,
poděkovat za projevenou důvěru. Budu se snažit ji nezklamat. Uvítám také
jakékoli náměty, připomínky či témata
k diskusi. Má emailová adresa je spilka.
ondrej@gmail.com.
Hezký den a mnoho slunečných jarních dnů
Ondřej Spilka

Sběr nebezpečného odpadu 11. května 2019
V sobotu 11. května
2019, v době od 10:00
do 12:00 hodin, můžete
v areálu Sběrného místa
obce Dobratice, odevzdávat pracovníkům Frýdecké skládky nebezpečný
odpad (baterie, barvy
a laky, technické a motorové oleje, aj.).
V tomto čase bude možno rovněž
odevzdávat ostatní odpady, dle pokynů

obsluhy sběrného místa
odpadů (velkoobjemový
odpad, vysloužilé spotřebiče, TV, dřevo, železný šrot, oleje z kuchyní,
úsporné žárovky a svítidla).
Neodebíráme: pneumatiky a stavební odpad (cihly, beton,
střešní krytinu, okenní rámy, izolace,
aj.).
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Očkování psů proti vzteklině

Zdroj: https://porpoise.rajce.idnes.cz/Psi/
#DSC00611.jpg

průkazu napsáno nebo jim bylo u očkování
sděleno, zda musí přijít i v roce letošním,
nebo stačí vakcinace jednou za dva roky.
Pokud si nebudete jisti, můžete se
informovat na telefonu 602 560 492 MVDr. Igor Sušovský, nebo na telefonu
728 406 922 – MVDr. Jitka Sušovská.
Pokud bude mít někdo zájem i o jinou
očkovací vakcínu, může se také domluvit
na uvedeném telefonním čísle.

Ve středu dne 22. května 2019 proběhne v obci Dobratice očkování psů proti
vzteklině. Podle zákona o veterinární péči
musí být každý pes starší třech měsíců
vakcinován. Poplatek za očkování jednoho psa činí 120,- Kč a je splatný ihned
na místě. Pes musí mít náhubek a musí
být v doprovodu osoby, která je schopna
udržet psa při zákroku, nezapomeňte
očkovací průkaz psa.
Všichni, kteří byli v loňském roce na
očkování se svým psem, mají v očkovacím

Očkování psů proběhne v obci Dobratice na čtyřech místech:
Od 15:45 do 15:55 hodin na křižovatce
místní komunikace nad domem paní Chowaniokové (místní část Amerika).
Od 16:00 do 16:15 hodin na autobusové zastávce rozcestí ke Komorní Lhotce.
Od 16:20 do 16:45 hodin před budovou Obecního úřadu Dobratice.
Od 16:50 do 17:00 hodin na křižovatce místní komunikace nad domem pana
Szczeczora (místní část Bukovice).

Jarní květináč se vydařil
V sobotu 6. dubna se uskutečnil první ročník akce „Jarní květináč“, která se
konala v prostorách hasičské zbrojnice a tak ani
špatné počasí neovlivnilo
její účast. Pro čtyři desítky návštěvníků zejména
z řad něžného pohlaví, byl
připraven nejen kvalitní
substrát, dekorace, truhlíky a květináče, do kterých byly strojeny letničky
a jarní květiny, ale také
bohaté pohoštění domácí

dobratické výroby. Zatímco dámy sadily,
muži mohli nerušeně situaci kontrolovat
od stolů s jednohubkami, buchtami, svařeným
vínem a tak celou akci
zajišťovat tak říkajíc ze zálohy. Vzhledem k okolnostem lze akci považovat za
úspěšnou a tak doufejme,
že v dalších letech zájem
občanů a především občanek naší obce poroste.
Text + foto: Lukáš Lisník
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
Starostka obce Dobratice podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
oznamuje:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a
v sobotu 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
V obci Dobratice je určen 1 volební okrsek. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Dobratice je volební místnost - klubovna v 1. poschodí
(vchod z boční strany) v budově Obecního úřadu Dobratice, se sídlem
Dobratice č. p. 49.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem
České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu
Evropské unie.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá
předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní
úřad, a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Telefonní kontakt Obecní úřad Dobratice: 558 651 254, 558 651 387.
Telefonní kontakt okrskové volební komise ve dnech konání voleb: 734
159 585.

RNDr. Alena Kacířová, starostka
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Blahopřání jubilantům
V naší obci je dlouhodobou tradicí
navštěvovat občany, kteří dosáhnou
v daném roce významného životního
jubilea 80 let, 85 let, 90 let a pak už každý
rok. Jménem obce jsme tak jubilantům
poblahopřáli a předali malý dárek.
Jelikož jubilantů, s prodlužujícím
věkem přibývá a je náročné navštívit
všechny, dohodli jsme se, že zástupci

obce zavítají pouze k těm občanům, kteří
dovrší v daném roce věku 80 let, 90 let
a 95 let a projeví o návštěvu zájem.
Oslavy 70 let budou pro jubilanty
připraveny, tak jako v předešlých letech,
formou společného setkání na obecním
úřadě na podzim daného roku.
Alena Kacířová,
starostka

Školství

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBRATICÍCH
Proběhne dne 2. 5. 2019
v dopoledních hodinách od 10.00 – 11.00 hod.
v odpoledních hodinách od 15.00 – 16.00 hod.
Vezměte s sebou rodný list dítěte.

Jaro ve škole
Je pátek 08. 03. 2019 a ve
škole začíná karnevalové rejdění
a hemžení masek. Navštívili nás
klauni (Jožina a Gábina), kteří zajistili program plný radosti, smíchu a pohybu. V průběhu celého
karnevalu měli děti možnost si zasoutěžit
v různých disciplínách. Na organizaci se

podílelo SRPŠ ZŠ a MŠ Dobratice.
Rodičům děkujeme za podporu
– zhotovení chlebíčků, přípravu
tomboly, sponzorům za dary
a všem pedagogům a celému týmu SRPŠ za pečlivou organizaci.
Velmi potěšitelná byla hojná účast masek,
rodičů a příbuzných. Velký dík!!
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Březen není jenom měsícem soutěží,
přehlídek, začátek jara, ale hlavně měsícem knihy. V letošním roce jsme měli vítání jara spojené s dvoudenním projektem
„Setkání s knihou“. Ve čtvrtek 21. 3. 2019
nás navštívil Cyril Podolský – autor televizních Krysáků. Beseda o animovaném filmu
byla žákům předána výchovně-vzdělávací
formou. Pan Podolský žáky seznámil s principy animovaného filmu a na skutečných
postavičkách z večerníčků názorně ukázal
výrobu loutek. Večerní pokračování „Setkání s knihou“ slibovalo mnoho dalších
překvapení. Andersenova noc byla zahájena v 17:00 hodin ve škole. Noc byla zaměřena na díla H. Ch. Andersena. Druhý den
pokračoval besedou v obecní knihovně
pod vedením Mgr. Martiny Řehové, které
tímto děkujeme za uskutečněnou besedu.

Každoročně pro žáky připravujeme prodejní výstavu dětských knih, kterou nám
zprostředkovává knihkupectví „Čtyři směry“ Ing. Huberta Mece. Velmi děkujeme!
Připravované akce:
• Šachový turnaj – pátek 26. 4. 2019 - dopoledne.
• Vystoupení pěveckého sboru – 5. 5.
2019 – „Dobratická pouť“.
• Turistika rodiče s dětmi – středa 8. 5.
2019 – odjezd z vlakového nádraží
v 7:06 hodin – směr Frýdek-Místek –
Štramberk (Sluneční stezka na Bílou
horu).
• Den matek – úterý 14. 5. 2019 od
16:00 hodin – v ZŠ Dobratice.
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Informace spolků a sdružení

Přehlídka mladých talentů
V pátek 24. 5. 2019 se uskuteční v rámci Noci kostelů od 19h v našem kostele
Filipa a Jakuba přehlídka mladých talentů. Hledáme proto všechny děti a mladé
z Dobratic, kteří hrají na nějaký hudební

nástroj a chtěli by si na něj zahrát v tomto chrámovém prostoru. Zájemci kontaktujte prosím Karlu Zouharovou na
e-mailovou adresu: karla.zouharova@
seznam.cz.

Šachistům skončila sezóna
Fotbalistům začaly jarní boje, ale šachisté právě ve stejný čas svoje utkání dohráli.
O zhodnocení jejich působení v herním
ročníku 2018-2019 jsem požádal jednoho
z dlouholetých hráčů a aktivního člena
šachového oddílu v Dobraticích, Miroslava
Čuboka:

Jak jsi spokojen s umístěním Dobratic
v tomto ročníku?
Tato sezóna nebyla pro šachový oddíl
Dobratice příliš úspěšná. Měli jsme v některých zápasech herně navrch, ale tzv. lépe rozehrané partie skončily nakonec nezdarem a to se promítlo pak na výsledku.
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Uhráli jsme z celkového počtu méně bodů,
než se očekávalo a tak
jsme v tabulce skončili sedmí ze dvanácti
družstev.
V jakém složení hrály letos Dobratice a komu se vedlo nejlépe na
šachovnici?
Před soutěží jsme
měli na soupisce tyto
hráče: Milan, Zdeněk a Miroslav Čubokovi, J. Pavlica, D. Chroboček, J. Golasovský, M. Klus, J. Vašut, T. Kacíř, K. Špalek,
T. Rucki, P. Chovančík a M. Turek. Ne
všichni ale zasáhli do hry. Šachisté se
hodnotí podle úspěšnosti v procentech,
ale není to zcela objektivní posouzení, protože někteří odehrají jen jeden
zápas, vyhrají jej a jsou na sto procentech jako třeba náš Tomáš Rucki. Když
to vezmu podle našich výsledků, tak
Zdeněk Čubok měl 83% ze tří utkání,
Jaroslav Golasovský odehrál šest zápasů s úspěšností 79%. Šestkrát hrál
u šachovnice Dušan Chroboček a dostal
se na 50%. V minulosti jsme měli hráče
na hostování, což taky něco stálo, letos
jsme odehráli soutěž výhradně s dobratickými šachisty.
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Co nového se chystá
v šachovém oddíle do
budoucna?
Při posledním sezení v oddílu 23. března
2019 jsme se dohodli na obměně pořadí
v nasazení hráčů na
soupisce pro sezónu
2019/2020. Taky bych
chtěl touto cestou
poděkovat všem hráčům za dobrý přístup
k utkáním. Všem přeji pevné zdraví a dobrou psychickou pohodu do dalších dnů.
Jak se daří vychovávat v Dobraticích
nastupující šachovou generaci?
Na dobratické škole vedeme už mnoho let šachový kroužek. Ne vždy se nám
ale daří udržet děti v kroužku v klidu,
aby tak pochopily krásu šachové hry.
Většinou po odchodu od nás ze školy na
druhý stupeň do Dobré nebo jinam, jejich
zájem o šachy končí. V současné době
si velmi dobře vede Vašek Javorský, tak
věřím, že takových talentů budeme mít
více. Tímto bych se chtěl obrátit na dobratickou veřejnost, rodiče a mladé lidi,
kteří by měli zájem a trochu hrají šachy,
aby přišli mezi nás, budete rádi vítáni
u šachovnic i v našem šachovém oddílu.

Fotbalové jaro je tady!
Po zimní přestávce se už naplno rozjely
fotbalové soutěže, do kterých zasáhl i tým
TJ Dobratice. Po třech odehraných kolech
zatím žádná sláva a fanouškovské zklamání. Svoje jarní účinkování zahájili na hřišti
poslední Hrabové. Žel, dobře rozehraný
zápas, kdy šli do dvoubrankového vedení

po brankách Mariána Causidise a Pařenici,
ve druhém poločase ztratili. Po zbytečných
individuálních chybách nechali protivníka
nejen srovnat krok, ale v poslední minutě
dostali třetí branku a prohráli 2:3.
K nápravě ztraceného utkání měli o týden později domácí prostředí, kdy přivítali
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v sousedském derby Dobrou. Ani v tomto
duelu si nepřipsali tři body, protože jen
remizovali.
Bezbranková remíza byla nakonec
spravedlivým vyjádřením průběhu
utkání, domácí celek měl více gólových
příležitostí, soupeř byl taky hodně blízko k tomu, aby skóroval. Ani třetí zápas
tentokrát venku s Lučinou kýžený úspěch
nepřinesl. Ba naopak, po fatálním poločase (prohrávali po půl hodině 0:4) odjeli
s přijatelnou porážkou 2:4. V tabulce se
toho moc nezměnilo, protože ani týmy
v blízkosti Dobratic bodově nezískaly,
nicméně je za suverénní Bystřicí (38 bodů), druhou Stonavou (33) a třetí Vratimovem (31) pořádně těsno. Mezi čtvrtým
Jablunkovem a devátou Lučinou je rozdíl

jen dvou bodů a stačí jedna ztráta bodů
a už klesáte pořadím. Dobratice jsou se
23 body páté, stejný počet bodů mají také
Dobrá a Orlová. Věříme, že se nepovedený začátek podaří co nejdříve napravit
a fanoušci budou spokojeni s výkonem
celého týmu.

Důchodci opět na kuželkách
a byli o něco úspěšnější v celkovém počtu
shozených kuželek. Kralování dosavadního
suveréna mezi muži P.Volného bylo přerušeno a nečekanou vítězku měla také soutěž
žen. Jako vždycky na samotný závěr byly
předány těm nejlepším symbolické ceny
včetně perníkových kuželek od J.Čubokové.
Turnaj i nyní připravil pro dobratické důchodce Štěpán Čubok, za což mu děkujeme.

Po lednovém turnaji v Komorní Lhotce
si dohodli dobratičtí senioři další shazování
kuželek na měsíc březen. Dvě dráhy kuželny
si vyzkoušelo jedenáct žen a dvanáct mužů
v důchodovém věku. Oproti lednové soutěži
se tentokráte nenechali chlapi zahanbit

A na závěr pořadí tři nejlepších v kategorii žen a mužů:
Ženy:
1. D. Gurníková 129
2. M. Moskvová 127
3. Z. Slavická 122 shozených kuželek
Muži:
1. K. Moškoř
2. P. Volný
3. J. Kohut

148
138
118 shozených kuželek
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Děti versus senioři

Oblíbené setkání těch nejmladších šachistů proti dobratickým důchodcům mělo po roce opět pokračování. Všem přibyl
kalendářní rok a to byla spíše výhoda pro
ty nejmladší šachové naděje. Bylo to samozřejmě poznat v momentě, kdy si k šachovnicím v klubovně obecního úřadu naproti
sobě posadili aktéři setkání. Partie se hrály
na 13 minut a po několika tazích bylo vidět
na hodinách, jak mnohem rychleji ubíhá čas
těm dříve narozeným. Pak už samozřejmě
i při převaze na šachovnici nezbyl čas k tomu, aby dotáhli zápas k vítěznému konci
a radovaly se děti. V klubovně se nakonec

sešlo sedm dětí a to Ondra a Petr Matusíkovi, Lukáš Pavelek, Ondra Gongol, Anička
Zouharová, Barča a Jan Sobkovi. Důchodce
reprezentovala sedmička hráčů za vydatné
podpory Antonína Šiguta, který už neměl
proti sobě někoho z dalších mladých hráčů,
protože chyběli kvůli nemoci. Zahráli si tedy
Milan Thiel, Bohuš Tvrdý, Jiří Palík, Milan
Hlisnikovský, Jan Gurník, Kamil Sobek a Rudolf Čabla. Celý průběh šachových partií
řídil Miroslav Čubok a na něm ležela hlavní
tíha připravit jednotlivé partie a kdo si proti
komu zahraje. Kdo je zvědavý na výsledky,
tak jen krátce prozradíme, že si nejlépe vedli
oba bráchové Matusíkovi, kteří svoje partie
vyhráli a získali shodně 7 bodů, o něco méně pak nasbírali L.Pavelek a O.Gongol (oba
4,5 bodu). Z důchodců si po čtyřech bodech
připsali M.Hlisnikovský a K.Sobek. Společná
akce Šachového oddílu a Klubu důchodců je
za námi. Příjemné sobotní dopoledne rychle
uběhlo a zcela určitě už zazněly hlasy, za rok
opět tady u šachovnic na viděnou.
Text + foto: K. Moškoř

DOBRATICKÁ FARNOST
Přijměte pozvání ke slavení velikonočních svátků:
• 14. dubna - Květná neděle - v 9h bohoslužba začíná na hřbitově u centrálního
kříže žehnáním palmových ratolestí
a procesí do kostela.
• 18. dubna - Zelený čtvrtek - v 17.30h
bohoslužba na památku Večeře Páně,
společná adorace.
• 19. dubna - Velký pátek - den přísného
půstu od masa i újmy v jídle. Dnes si také připomínáme sv. Expedita (viz pravý
boční oltář). V 9h pobožnost křížové

cesty. Ve 14.45h korunka k Božímu milosrdenství. V 15h bohoslužba na památku
umučení Páně a po ní společná adorace
kříže.
• 20. dubna - Bílá sobota - Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně – ve 20h velikonoční vigilie začíná žehnáním ohně na
venkovním prostranství u kostela.
• 21. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně – den slavnosti - 10h slavnostní
bohoslužba.
• 22. dubna - pondělí velikonoční - v 9h
bohoslužba.
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Velikonoce znamenají, že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanici života, že pouta,
která brání našemu životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme
zakoušet vzkříšení i my sami v sobě
a že můžeme k životu probouzet i druhé.
Radostné a požehnané prožití velikonočních svátků přeje P. Jan Wojnar

V neděli 5. května 2019 od 10.00 hod.

Program:
10.00 – Mše svatá
11.30 – Bohatý program v restauraci
Na Šenku

‐ Vystoupení pěveckého sboru ZŠ Dobratice
‐ Folklorní soubor Bystřica
‐ „Pohádkové“ království v kostele
‐ Scénka o sv. Františku
‐ Odpolední program pro dětí je formou soutěže o ceny
Pořadatel: Římskokatolická farnost Dobratice,
Křesťanský spolek Dobratice, z.s.

Aktivita je podpořená společnosti HMMC

Ostatní informace

Včelky si opět povídaly
Sice už je duben, ale přesto Vám lidem
chceme popřát štěstí i zdraví v tom začínajícím roce. Abyste byli zdrávi, doporučujeme – jezte med, a my slibujeme, že se
ho letos pokusíme opět hodně nasbírat.
S tím nám však musíte trochu pomoci.
Nejdříve Vám chceme povědět, jaký byl
ten minulý rok a jak se nám v něm dařilo.

Nejprve všechno pěkně rozkvetlo –
třešně ptačí, trnky, černý bez, také všechny stromy a kvetoucí rostlinky. To ale
trvalo velice krátce, neboť do toho přišel
mráz a většina květů zmrzla. Nebyl nektar
ani pyl pro naše mladé sestřičky. Pro nás
včelky to bylo těžké období. Zimní zásoby
docházely a nový nektar pro hladovějící
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mladušky nebyl. Vysoké jarní a letní teploty vysušily další květenství a my jsme neměly kde a co sbírat. Ještě, že lípy rozkvetly neobvykle štědře a my jsme se snažily
přerušit ten půst sběrem lipového medu.
Byla to naše záchrana, proto doufáme, že
i vy lidé jste si na něm pochutnali. Avšak to
bylo místy vše. Ani les nepřišel s nabídkou
medovicového medu. Nezbylo nám než
věřit, že po vytočení medu z lípy nám náš
pán dodá zásoby cukru, abychom zimu
přežily. Upřímně Vám řekneme, že ten
minulý rok nebyl pro nás moc příznivý,
ale my včelky jsme optimistky a věříme,
že ten letošní bude lepší.
Ale máme trochu obavy z let budoucích. Staré lípy se kácejí, zbylé likviduje
jmelí a my jenom slyšíme, že tomu chcete
pomoci, ale výsledek té pomoci nám včelkám jaksi uniká.
Ještě jsme Vám chtěly říct, jak my přežíváme zimu. Nemáme v úle žádné topení, a když v únoru či březnu začne naše
královna nést vajíčka, musíme vyrobit
teplo 30 stupňů a více, aby se vylíhly naše
sestřičky a to je venku třeba i -10 stupňů
mrazu. My vytvoříme takový chomáč, kde
je uvnitř teplota 30 stupňů a střídáme se
na vnější vrstvě a až je nám zima, tak nás
vystřídají naše sestřičky a my se jdeme
ohřát do chomáče. Teplo si vyrábíme samy a přitom jsme tak malé.
Dost bylo té zimy, a proto se raději
přeladíme do veselejších tónin. Děti, určitě máte rády med? To je dobře, med
je zdravý, protože je z bylin a v nich jsou
obsaženy léky. Na to se ale zeptejte Vašich babiček, jak se léčí z květů a bylin
bez chemie.
Než to naše povídání ukončíme, chceme Vás opět HODNĚ POPROSIT: řekněte
svému dědečkovi, babičce, mamince,
tatínkovi, aby na každé Vaší zahrádce byl
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Zdroj: https://hillbilly.rajce.idnes.cz/Vcely/

záhon květin pro naši obživu. Přece může
být i okrasná zahrada nejenom zelená, ale
pěkně kvetoucí, pestrá a lidskému oku
lahodící. Proto se obracíme se svojí prosbou na farmáře, družstevníky, zahrádkáře
i myslivce. Udělejte ze svých zelených luk
kvetoucí stráně. Zahrádkáře prosíme, dejte alespoň malý prostor kvetoucímu záhonu. My Vám za to opylíme ovocné stromy,
to slibujeme, ale ne jako naší politici. My
totiž nemusíme lhát. Proto nejsou včelky
v politice.
Prosíme rovněž myslivce, vysaďte
nektarodárné stromy. Chtěly bychom
Vám toho říct více o léčivosti propolisu,
pylu, mateří kašičky, ale to zase až příště.
Protože z důvodu očekávaného oteplení
se musíme dát do práce, abychom stačily
opylit všechny stromy, byliny a květy. Věřte nám, že s tím máme hodně práce. My
včelky to děláme rády. A když Vás někdy
píchneme, tak nám to promiňte. Chceme
se jen připomenout, jestli jste splnili, o co
jsme Vás prosily.
Ten pán, co s námi rozmlouval, rozumí
naší včelí řeči a my včelky mu potvrzujeme, že říká pravdu. Se včelkami rozmlouval člen ZO ČSV v Dobré.
JUDr. Dobeš Miroslav

04/2019
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• 4. května od 19 hodin - beseda „Z Nového Zélandu na
Prašivou na kole“ - promítá duo Dáška&Kuba
• 15. května od 19 hodin - beseda „Mikrodobrodružství“
- promítání cestovatel a fotograf Marek Liška
• 16. května v 10:30 hodin - vernisáž výstavy řezbářských
výrobků
• květen-červen - výstava řezbářských výrobků v prostorách
Valečkova sálu na chatě Prašivá
• 25. května od 19 hodin - beseda „Ze života velvyslance v Dánsku“ - promítá
PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka
• 13. června - Malá pouť
• 16. června - Velká pouť
• 22. června - celodenní sportovně-kulturní akce Beskydské hřebenovky
… a další akce již pro Vás připravujeme
Těšíme se na setkání s Vámi. 

Vaše chata Prašivá - www.ChataPrasiva.cz
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Krajské sportovní hry seniorů – Třinec 2019
Krajská rada seniorů pro Moravskoslezský kraj (KRS MSK) ve spolupráci se
statutárním městem Třinec připravuje
pro seniory našeho kraje a pozvané hosty
z Olomouckého kraje a ze Slovenska krajské sportovní hry. Hlavním partnerem je
MSK, významným partnerem pak statutární město Třinec.
TERMÍN KONÁNÍ:
Třinec - středa 29. května 2019 Sportovní hala STaRS a atletický stadión
VĚKOVÉ KATEGORIE SENIORSKÉHO
VÍCEBOJE:
ŽENY + MUŽI: KATEGORIE OD 60 DO
70 let, KATEGORIE NAD 70 let
SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY VÍCEBOJE (v případě mokré varianty (MV) jen vybrané
disciplíny):
• 1. ŠIPKY - hod 5 šipkami do terče na
vzdálenost 2,5 m, platí i pro mokrou
variantu (MV)
• 2. FLORBAL - střelba florbalovou holí
5 tenisáky do malé branky na vzdálenost 8 a 10 m (MV)
• 3. KROUŽKY - hod 5 kroužky na vzdálenost 3 m na kužel (MV)
• 4. GOLF SNAG - střelba golfovou holí
5 míčky na vodorovný terč ve vzdálenosti 5 m (MV)
• 5. BOLLOBALL - 3 hody páry svázaných
tenisáků na trojžerď do vzdálenosti 3 m
(MV)
• 6. BASKETBAL - 5 hodů basketbalovým
míčem do koše o vzdálenosti 3 a 4 m
(MV)

• 7. KOLEČKO - převoz břemene (do
10 kg) na kolečku kolem mety na čas,
pro muže na vzdálenost 2 x 12,5 m, ženy
o 5 m kratší
• 8. UPRAVENÝ PETANG - hod 3 koulemi
na cílový bod ve vzdálenosti 5 m
• 9. RAKETA - běh s míčkem na tenisové
raketě na čas na vzdálenost 2 x 15 m,
ženy kratší o 5m (MV)
• 10. MÍČEK - hod 5 tenisáky na cíl ve
vzdálenosti 6 m ženy, 7 metrů muži (MV)
• 11. BĚH - běh na čas ženy na 40 m, muži
na 60 m
Ženy budou mít tzv. metrové handicapy u florbalu, basketbalu, míčku
a v běžeckých disciplínách.
Soutěže se budou konat ve sportovní
hale (disciplíny 1- 6) a na atletickém stadionu (7 - 11)
Každý soutěžící je povinen mít s sebou vhodnou sportovní obuv na přezutí
zvenku do haly! Účastník sportovních
her si může vybrat disciplíny podle svých
fyzických předpokladů, není nutné absolvovat všechny vícebojařské disciplíny!
Vzory tiskopisů (jednotlivci nebo kolektivy) jsou přílohou propozic, které jsou
uvedeny na webových stránkách KRS MSK
www.ms-seniors.cz. Termín podání přihlášek je do 30. dubna 2019.
V rámci těchto her mohou sportující
senioři navštívit zajímavá místa hutnického města např. Muzeum Třineckých
železáren, Městskou knihovnu nebo také
využít místní krytý bazén.
Na setkání v Třinci se těší za pořadatelský tým KRS MSK
Karel Moškoř, hl. rozhodčí her
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86. oddíl klubu PATHFINDER - Divoši Vojkovice
Vás zve na 4. ročník cyklistického závodu pro děti do 15 let

RAJD

2019

8. května 2019 od 9:00
Parkoviště před modlitebnou CASD
Adresa: Vojkovice 74
Startovné 30 Kč
Občerstvení, hodnotné ceny,
doprovodný program
registrace online na
rajd.vojkovice.net (do 7.5.2019)
nebo před závodem.

Stručná pravidla závodu:

- Soutěžícímu v den závodu nesmí být více než 15 let.
- Maximální počet soutěžících je 50 (registrace online, nebo před závodem)
- Soutěží se ve 4 disciplínách: hlavní závod (okruh cca 10km), jízda zručnosti,
maximální rychlost, výměna duše.
- 5 věkových kategorií (do 9 let, dívky/chlapci 9 - 11 let, dívky/chlapci 12-15 let)
- do 9 let povinný doprovod osoby starší 16 let. Do 10 let vč. doprovod možný.
- Podél trati hlavního závodu budou hlídky zajišťující bezpečnost a dodržování
pravidel + tři stanoviště s úkoly.
- podrobná pravidla a trasa hlavního závodu budou zveřejněny na adrese:
http://rajd.vojkovice.net

Dobratický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Pro obec Dobratice vydává Obecní
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Vydáno dne: 18. 4. 2019. Uzávěrka příštího čísla: 3. 5. 2019. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254.
Neprošlo jazykovou úpravou.

To nejdůležitější z březnového zasedání
zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) se sešlo
v plném počtu, kromě zastupitelů se jednání
zúčastnily paní ředitelka ZŠ a paní účetní
školy. Program zastupitelstva byl schválen
bez připomínek.
Hlavním bodem programu bylo schválení
rozpočtu obce pro r. 2019. Příjmy obce jsou
v předpokládané výši 19,1 mil Kč, tvoří je
zejména příjmy z rozpočtového určení daní,
z daně z nemovitostí, z poplatků, z pronájmů. Očekávané výdaje jsou rozpočtovány na
19,5 mil Kč. Výdajovou stránku rozpočtu
tvoří zejména náklady na provoz, opravy,
údržbu budov základní a mateřské školy,
na knihovnu, kulturu, údržbu a opravy
komunikací, veřejné osvětlení, údržbu
majetku obce, provoz obecního úřadu,
zastupitelstvo, požární ochranu, investiční
akce. Dále obec finančně podporuje činnost
spolků v obci, zejména jejich práci s mládeží
a péči o majetek. Kromě rozpočtovaných
finančních prostředků má obec vytvořenu
i dostatečnou finanční rezervu pro nepředpokládané výdaje.
• ZO schválilo výsledek výběrového řízení
na rekonstrukci mostu M07, které nejnižší
cenovou nabídkou ve výši 3 697 tis. Kč
vyhrála firma DEV Company, spol. s r.o.
z Ostravy.
• ZO schválilo výsledky výběrových řízení
na opravu místních komunikací 4C a 8C,
vedoucí z hlavní komunikace od obchodu
směrem na Hranice a dále Bukovice. Obě
zakázky vyhrála firma Strabag.
• ZO schválilo výsledky výběrového řízení
na zpracování projektové dokumentace
a inženýring na opravu místní komunikace 2C a 3C, v části obce Bukovice. Komisí
byla vybrána nabídka firmy JACKO, za
cenu 400.000,-Kč bez DPH.
• ZO vzalo na vědomí informaci o podání
žádosti o dotaci u MSK do Programu na
podporu přípravy projektové dokumentace 2019 pro projekt Dobratické centrum

volnočasových aktivit (Sportovně rekreační areál u hřiště), dále ZO souhlasilo
s vyhlášením výběrového řízení na tuto
projektovou dokumentaci a jmenovalo
výběrovou komisi.
• Jednání ZO se zúčastnil zástupce firmy,
která pracuje s materiálem fy Mapei a vysvětlil navrhovaný technologický postup
při opravě vstupu do budovy obecního
úřadu. ZO s tímto návrhem souhlasilo
bez dalších připomínek.
V části programu různé ZO projednalo
• Dovybavení kuchyně v pohostinství
Obecník za 127 684 Kč vč. DPH.
• Informace kulturní komise, o připravovaných akcích - Jarní květináč 6. 4. 2019,
Velikonoční jarmark 13. 4. 2019. Den
Dobratic 3. 8. 2019, byl schválen kulturní
program.
• Setkání se seniory 27. 4. 2019 Na Šenku,
někteří zastupitelé pomohou se zajištěním.
• Termíny akcí v rámci SOPM: 15. 6. 2019
Sportovní den SOPM (budou pozváni zástupci spřátelené obce Zábiedovo), 11. 8.
2019 Kulturní den SOPM na Kamenitém.
• Problematika veřejného osvětlení, kterou
se bude zabývat technická komise.
• Problematika odvodnění hřbitova, kterou se bude zabývat technická komise.
• Provedení kontroly plnění náhradních
výsadeb dřevin.
Celé znění usnesení ZO Dobratice najdete na internetových stránkách www.
dobratice.cz.
Věříme, že Vám výše zmíněné informace pomohou získat lepší představu o tom,
jakými záležitostmi se ZO zabývá. Náměty
a připomínky, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu obec@dobratice.cz.
Za zastupitelstvo obce
Ondřej Spilka a Alena Kacířová

ZDRAVOTNICKÁ

Z ÁCHRANNÁ SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Učinila další krok podporující úspěšnou
záchranu pacientů. Pokud voláte na linku
155, může k vám ještě před příjezdem
profesionální posádky přijít zachránce v
civilním oděvu, tzv. FIRST RESPONDER.
Jde o zdravotníka, policistu, hasiče, či
člena jiné organizace, vyškoleného v
poskytování první pomoci. Nechte FIRST
RESPONDERA pracovat.Může VÝZNAMNĚ
přispět k Z ÁCHRANĚ ŽIVOTA PACIENTA.
SLUŽEBNÍ PRŮK AZ
FIRST RESPONDER
S FOTOGR AFIÍ

LO G O
FIRST
RESPONDER

Z D R AV OT N I C K Á Z ÁC H R A N N Á S LU Ž B A
M O R AV S KO S L E Z S K É H O K R A J E
V ÝŠ KO V I C K Á 2 9 9 5 / 4 0
ZÁBŘEH
7 0 0 3 0 O S T R AVA

FRZZSMSK .CZ
W W W.ZZSMSK .CZ
ZDR AVOTNICK Á ZÁCHR ANNÁ SLUŽBA
MOR AVSKOSLEZSKÉHO KR A JE

