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Zprávy obecního úřadu

Sociální komise při OÚ Dobratice vás srdečně zve na 

SETKÁNÍ SE SENIORY NAŠÍ OBCE
V sobotu 28. března 2020 od 14:30 hod. v sále „Na Šenku“

Připravili jsme pro vás občerstvení a bohatý kulturní program!
Srdečně zve a na setkání s vámi se těší Ivona Bortlíčková

Na akci je nutno se předem přihlásit nejpozději 
do pondělí 16. 3. 2020

Přihlášky telefonicky: 558 651 254, 558 651 387,
 nebo odevzdejte níže uvedený ústřižek na OÚ Dobratice

 nebo v ANYMARKETU p. Radka Cichého.

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

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

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

Dovoz: Žádám – Nežádám (nehodící se škrtněte)

Tel. kontakt:   ............................................................

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

Přihláška na Setkání se seniory naší obce

✂ ----------------------------------------------------------------------------------
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V sobotu 4. dubna 2020, v době od 10:00 do 12:00 hodin, můžete v areálu Sběr-
ného 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.). 

Nový rok 2020 už nám dávno v plném 
proudu běží a my s radostí můžeme 
oznámit další aktivity, které nás čekají. 
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 podruhé a ve čtyřčlen-
ném týmu (Jan Kubala, Matouš Šancer, 
Šimon Kuča a Stela Cieślarová) jsme 
získali 7. místo z 12 týmů. 

Tímto blahopřejeme a děkujeme za 
výbornou reprezentaci naší školy a obce. 

Závěr měsíce nám opět korunovalo 
„Pasování prvňáčků“. Žáci 1. A a 1. B před-
vedli, že jsou školáčci na pravém místě 
a s velikou pílí i snahou předvedli diva-
delní představení a znalost angličtiny. 
Bez velice pohotového daru ve formě 
dřevěného meče by ceremoniál nikdy 

Sběr nebezpečného odpadu sobota 4. dubna 2020 

Školství

První měsíc roku 2020 ve škole

Společné a společenské akce rychle plynou,
úsměvy dětí z našich tříd se stále linou.

Proč je však leden o něco těžší?
Zkoušky, testy, soutěže a vysvědčení k tomu,

nedivíme se, že se děti s úsměvem už těší domů.
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První pololetí v MŠ Dobratice 

nemohl být kompletní. Takže ještě jednou 
veliké poděkování všem, kdo se podíleli 
na přípravě a průběhu akce. 

Pomalu se dostáváme na konec měsí-
ce a k předání vysvědčení za I. pololetí. 

Po předání vysvědčení se žáci zú-
častnili školního kola v recitační sou-
těži. Vítězové recitační soutěže nás pak 

budou reprezentovat v obvodním kole 
v Dobré. Blahopřejeme a všem držíme 
palce!!!  

Nejbližší akce:
• 24. 2. – 1. 3. – jarní prázdniny
• 6. 3. – dětský karneval
• 17. 3. – den otevřených dveří
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Naše mateřská škola je dvoutřídní. 
V tomto školním roce je celkově zapsáno 
43 dětí, jedno dítě se individuálně vzdě-
lává. 

První třída je věkově heterogenní v po-
čtu 19 dětí ve věku od 2 do 4 let. Učitelům 
při práci s dětmi mladšími 3 let pomáhá 
v dopoledních hodinách školní asistent. 
Ve druhé třídě se vzdělává 24 dětí ve věku 
4 – 7 let. 

Nový školní rok jsme zahájili v měsíci 
září. Naší hlavní snahou bylo seznámit 

děti nejen s prostředím mateřské školy, 
režimem dne, novými kamarády, učiteli 
a zaměstnanci, ale zejména usnadnit 
adaptaci novým dětem. Podporovali 
jsme u dětí rozvoj kamarádských vztahů 
a vazeb, vedli jsme je k vzájemné pomoci 
a ohleduplnosti vůči kamarádům. Proběh-
la členská schůze Rady rodičů, na které 
jsme si doplnili výbor o stávající členy 
a naplánovali společné akce. 

V říjnu jsme se zaměřili na rozvoj po-
znatků o podzimní přírodě. Využívali jsme 
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pravidelných vycházek k tomu, abychom 
umožnili dětem prakticky vnímat změny 
v přírodě. Seznámili jsme děti se zásada-
mi zdravého životního stylu, vedli je ke 
konzumaci ovoce a zeleniny.

Umožnili jsme dětem prožít radostné 
odpoledne ve spolupráci s rodiči při již 
tradiční společné akcí, kterou je Drakiáda 
na kopci u Harendy.

V tomto měsíci byl zahájen kroužek 
anglického jazyka a plavecký výcvik. Na-
vštívili jsme kamarády v 1. třídě základní 
školy. Děti se fotografovaly na vánoční 
přáníčka. Proběhl worshop s rodiči na 
téma „Logopedie a naše děti“. Ve spolu-
práci se ZŠ Dobratice proběhla „Tajemná 
noc“ v tělocvičně základní školy, které 
se zúčastnily i děti z naší mateřské školy. 

V listopadu si děti osvojily poznatky 
o počasí, jeho proměnách, prakticky 
vnímaly rozmanitost a pestrost přírody. 
Společně s dětmi jsme sbírali přírodniny 

nejen k estetizaci prostředí mateřské 
školy, ale také pro zvířátka ke krmení 
v zimním období. 

Povídali jsme si o lidském těle a jeho 
zdraví, psychické pohodě a významu 
pohybových činností. Využili jsme ochoty 
tatínka lékaře MUDr. Haidera, který dětem 
zprostředkoval návštěvu „záchranné služ-
by“ s prohlídkou aut ve Frýdecké nemoc-
nici. Dětem se tato prohlídka velmi líbila.                     

Mateřskou školu navštívila divadelní 
společnost Smíšek a zahrála dětem po-
hádku „Čert a Káča“. Divadelní představe-
ní se dětem líbilo, byly aktivně zapojeny 
do děje pohádky.

V předstihu Vánoc si mohli rodiče se 
svými dětmi vyrobit z polystyrenové 
koule „Vánoční baňku“. Pracovní dílny se 
zúčastnil velký počet rodičů. 

V prosinci jsme se snažili rozvíjet 
u dětí citové vztahy k rodině, přátelům 
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a blízkému okolí. Umožnili jsme dětem se 
podílet na dění v mateřské škole, zapojili 
je do přípravy k vánočním svátkům, zdo-
bení třídy, vánočního stromečku, pečení 
lineckého cukroví. 

Nácvikem básní a písní jsme se připra-
vovali na Mikulášskou besídku v mateř-
ské škole, na kterou si děti pozvaly své 
rodiče a prožily odpoledne v kruhu svých 
nejmilejších. Společně s dětmi jsme se 
těšili na příchod Ježíška. V mateřské škole 
proběhla vánoční nadílka. Seznámili jsme 
děti s vánočními tradicemi a zvyky. V le-
síčku jsme ozdobili stromeček zvířátkům 
ovocem a mrkví.

Měsíc leden jsme zahájili vyprávěním 
zážitků dětí z prožitých vánočních svátků, 
seznámili jsme děti s tříkrálovou sbírkou. 
Vyprávěli jsme si o životě lesních zvířat 
v zimním období a péči člověka o ně. Při 
vycházkách ke krmelci jsme pozorovali 
a určovali stopy zvířat ve sněhu, nosili 
do krmelců kaštany, žaludy, seno, ovoce 
a zeleninu.

Využívali jsme příznivých sněhových 
podmínek k bobování a jízd na lopatách 
na kopci v blízkosti mateřské školy. 
V průběhu vycházek jsme sledovali zimní 
počasí a prováděli některé pokusy a expe-
rimenty se sněhem a vodou.

Společně s rodiči proběhla členská 
schůze a již tradiční 4. zimní olympijské 
hry v tělocvičně. Děti se svými rodiči 
měly možnost se utkat ve sportovních 
disciplínách. 

Eva Slezáčková, vedoucí MŠ,
foto: archív MŠ
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Už se stalo doslova tradicí, že se do-
bratičtí důchodci na první společné akci 
začínajícího roku scházejí při kuželkách. 
Dlouholetým organizátorem setkání 
v kuželně v Komorní Lhotce byl Štěpán 
Čubok.  Ještě vloni připravoval s námi 
dva turnaje, které se konaly v lednu a po-
tom pro velký zájem seniorů i v březnu. 
Bohužel, Štěpán Čubok partu důchodců 
navždy o prázdninách nečekaně opustil. 
Na valné hromadě Klubu důchodců vzešel 
návrh, konat další kuželkářské turnaje 
jako Memoriál Štěpána Čuboka a tím 
uctít jeho záslužnou a obětavou práci 
nejen v klubu, ale také v obci Dobratice. 
Organizátorské role se ujal M. Kuboň 
a k prvnímu shazování kuželek nastoupilo 
v lednu dvanáct mužů a deset žen. Hrálo 
se na dvě kola, takže i ti, co se jim zpočát-
ku nevedlo, mohli zamíchat konečným 
pořadím. Největší zlepšení ve druhé části 
prokázali M. Moskvová o plných 20 bodů 

a J. Kohut, který přidal o 15 kuželek více. 
On byl také jediným v celém turnaji, zazněl 
oslavný chorál při shození všech kuželek 
najednou. Když jsme porovnávali loňské 
výsledky, tak většina konstatovala, letos 
nejsme moc ve formě. A kdo si odnesl do-
mů první putovní poháry a nějakou další 
cenu k tomu? V ženách už po první části 
vedla K. Pšenicová a ta nakonec uhájila 
1. místo (125 kuželek), za ní skončila pře-
kvapivě B. Balonová (120 kuželek) a třetí 
místo mocným finišem získala M. Moskvo-
vá (120 kuželek). V mužích, ač nevyhrál 
ani jedno kolo, ale vyrovnaným součtem 
shozených kuželek, obhájil prvenství 
z loňského březnového turnaje K. Moškoř 
s počtem 134 shozených kuželek. S odstu-
pem tří bodů se za ním srovnali J. Palík 
a J. Mikoláš, kdy o pořadí na druhém 
a třetím místě rozhodl dodatečný hod. 
Předáním cen z rukou předsedy klubu 
A. Šiguta a M. Kuboně třem nejlepším 
v každé kategorii se tak završila první akce 
z mnohých dalších připravených aktivit 
Klubu důchodců Dobratice na rok 2020. 

Text a foto: K.Moškoř

Informace spolků a sdružení

Memoriál Štěpána Čuboka
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Šachisté zabrali
Po nepovedeném vstupu do dalšího 

ročníku okresního přeboru družstev v ša-
chu, Dobratičtí konečně zabrali.  V 6. kole 
si snadno poradili se šachisty z Metylovic 
a připsali si druhou výhru po výsledku 
3,5 : 1,5 bodu. Svoje partie vyhráli Kacíř 
a Chroboček, remízy přidali Golasovský, 
Milan Čubok a Klus.

V tomto ročníku hraje okresní přebor 
jen jedno šachové družstvo Dobratic. 
Dosud k šachovnicím nastoupili: Jaro-
slav Golasovský s bilancí 6 utkání a zisk 
2,5 bodu, dále Milan Čubok (6/2), Dušan 
Chroboček (4/2,5), Tomáš Kacíř (3/1,5), 
Milan Klus (3/1,5), Miroslav Čubok (3/1), 
Jan Vašut (3/0,5) a Zdeněk Čubok (2/0,5). 

 Okresní přebor družstev Frýdku-Místku 19/20 

1 

 

Zpravodaj č. 6 

Výsledky zápasů 6. kola: 

6.1 10 TJ Dobratice Typ 3½ - 1½ 8 TJ Sokol Metylovice Typ 
1   Golasovský Jaroslav 1670 Z ½ : ½   Žwak Stanislav 1624 Z 
2   Čubok Milan 1767 Z ½ : ½   Lavrišin Jan 1497 Z 
3   Kacíř Tomáš 1694 Z 1 : 0   Schenk Tomáš 1402   
4   Chroboček Dušan 1608 Z 1 : 0   Šálek Miroslav 0   
5   Klus Milan 1534   ½ : ½   Žwak František 0   

6.2 9 Beskydská šachová škola "F" Typ 3½ - 1½ 7 TJ Vendryně "B" Typ 
1   Vaníček Michal 1811 Z,V 1 : 0   Hudziec Bronislav 1736 Z,V 
2   Rechtenberg Karel 1686 Z ½ : ½   Chwastek Otto 1771 Z 
3   Sysala Stanislav 1656 Z ½ : ½   Kocur Gustav 1682 Z 
4   Saforek Michal 1674 Z ½ : ½   Wantula Karel 1425   
5   Adamec Tomáš 1444   1 : 0   Rajca Erik 0   

6.3 1 Sokol Brušperk "B" Typ 1 - 4 6 TJ Sokol Lhotka Typ 
1   Lipovský Tomáš 1933 Z,V ½ : ½   Vlášek Roman 1816 Z 
2   Blecha Josef 1852 Z 0 : 1   Prokop Milan 1814 Z 
3   Paseka Aleš 1662 Z ½ : ½   Zeman Stanislav 1777 Z 
4   Bohanesová Vendula 1709 H 0 : 1   Genšerovský Milan 1711 Z 
5   Ševeček Milan 0   0 : 1   Smolík Josef 1648 Z 

6.4 2 TŽ Třinec "C" Typ 3 - 2 5 TJ Sokol Dobrá "B" Typ 
1   Letovanec Petr 1829 Z 1 : 0   Bok Zdeněk 1611 Z 
2   Maroszczyk Wieslaw 1891 Z ½ : ½   Bok, st. Tomáš 1691 Z 
3   Fremr Tomáš 1396 Z 1 : 0   Soural Jiří 1650 Z 
4   Lipus Petr 1516   0 : 1   Carbol Otmar 1574   
5   Bartoszová Jitka 1787   ½ : ½   Bok, ml. Tomáš 0   

6.5 3 Interchess Typ 2½ - 2½ 4 TJ Bystřice Typ 
1   Zemková Klára 1726 Z 1 : 0   Heczko Rostislav 1858 Z,H 
2   Fizer Marek 1808 Z ½ : ½   Kukuczka Milan 1855 Z,H 
3   Mikesch Dalibor 1738   1 : 0   Kotas Jan 1840 Z 
4   Fizerová Lucie 1603   0 : 1   Rusz Jan 1716 Z 
5   Gřes Michal 1381   0 : 1   Kluz Michal 1642 Z 
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Šachisté mají za sebou dvě třetiny 
zápasů a naše šachisty čekají ještě ven-
kovní partie v Bystřici a Dobré. Doma se 
střetnou se šachovými nadějemi Beskyd-

ské šachové školy Frýdek – Místek. Výhra 
v posledním utkání posunula Dobratice 
už na lichotivé 7. místo.

Text a foto: K.Moškoř
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Z farnosti
Vážení přátelé, 

26. února letošního roku tzv. 
Popeleční středou oficiálně 
ukončíme dobu plesů a vstoupí-
me do Postní doby – přípravy na 
svátky Velikonoc. Postní období 
je i příhodným časem k obnovení 
chápání křesťanského života.

Typickým znamením pro po-
stní dobu je kříž. V našem kraji se 
můžeme s kříži, určenými k ve-
řejné úctě, setkávat poměrně 
často. Jen v naší obci můžeme 
napočítat 8 samostatných křížů. 
Kříž je symbolem křesťanství, 
neboť není pouze nástroj bolestí, 
ale také nám připomíná velikost 
Boží lásky.

V této 40 denní době bu-
deme společně prožívat po-
b o ž n o s t i  K ř í ž o v é  c e s t y .  
V našem kostele tato modlitba 
bude každý pátek v 17 hodin 
a každou neděli v 9 hodin. Po 
celý rok nám také zvonění zvonu 
každý pátek v 15 hodin připomí-
ná smrt Ježíše Krista.

K závěru postní doby bude 
možnost na různých místech 
prožít pašijové divadelní ztvár-
nění Kristova umučení. (Hořické pašije, 
Moravské pašije, pašije ve Žďáru nad 
Sázavou, nebo v Polsku např. v Kalvárií 
Zebrzydowské, atd.) Vřele doporučuji!

A ještě jednu věc. Nyní, když se více 
pohybuji mezi personálem i pacienty 
nemocnice Frýdek-Místek, uvědomuji si, 
jak je důležité pro nemocné a zvlášť pro 

starší lidi, ale nejen pro ně, povzbuzení 
a modlitba kněze. Prosím, zprostředkujte 
tuto službu svým blízkým. 

S vděčností za vše krásné
a Bohu libé P. Jan Wojnar

foto zdroj: https://www.infocesko.cz/
content/galerie_alone.aspx?zoomim-

g=10110&slideimg=-1&clanekid=17409
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Zimní mise Bez mámy 
za sirotky do Mahanga prá-
vě skončila. Před Vánoce-
mi vyrazili do Tanzanie tři 
Dobratičané: Míša a Tomáš 
Gongolovi a Iva Spratko-
vá a také Lucka z Havířova. 
V Mahangu se k nám ještě 
připojily dobrovolnice Eliška 
a Karolína. Se sirotky z Centra jsme nejen 
prožili příjemné a netradiční tropické Vá-
noce, ale vykonali jsme i spoustu práce. 
Distribuovali jsme pomoc 24 dětem mimo 
sirotčinec, které podporujeme především 
v otázce vzdělávání. Navštívili jsme 8 škol, 
kde jsme realizovali pomoc díky českým 
partnerským školám. Např. základní ško-
lu v Ilenge v Tanzánii podporuje naše ZŠ 
Dobratice, ale také dobratický benefiční 
běh Běhej na vsi, který letos proběhne 
12. 9. 2020.

Pro děti z Centra i mimo něj jsme 
nakoupili kvalitní matrace. Většina dětí 
spala až do této chvíle na starých tenkých 
molitanech nebo dokonce na zemi. Asi si 
umíte představit, jakou radost jim udělal 
takový dárek. Někteří s vděčností přinesli 
1-2 domácí vajíčka. Toho si vážíme nejvíc, 
protože lidé z Mahanga jsou velmi chudí 
a už teď mnozí hladoví, a to teprve zaseli 
rýži a do sklizně je daleko. Kromě velkých 
organizačně náročných úkolů Bez mámy, 
jsme pracovali s dětmi v Centru: pleli jsme 
záhonky, zašívali oblečení, prali prádlo, 
malovali stěny, uklízeli, ale hlavně jsme 
se věnovali dětem, kdy jsme připravili 
sportovní odpoledne či jinou zábavu. 
Letošní novinkou bylo, „Člověče nezlob 

se“, které v popularitě začíná 
šlapat na paty „Pexesu“. Také 
malování je velmi oblíbené. 
Nejvíc v něm vyniká sirotek 
Musa, který má díky naši 
obci opravdový domov. Pro 
tohoto kloučka je Centrum 
pro sirotky jedinou rodinou, 
byl totiž odložen již jako mi-

minko a stěží by se mohl o sebe postarat 
sám. Díky Dobraticím a Bez mámy dostává 
jen to nejnutnější: střechu nad hlavou, 
stravu, ošacení a vzdělání.

Zkušené dobrovolnice – maminky se 
pustily v afrických bojových podmínkách 
do kulinářského umění a zpestřily dětem 
jídelníček „českou stravou“. Provozovat 
kulinářské umění v Africe je opravdu 
oříšek, ostatně, jak vařila polévku Iva se 
můžete dočíst přímo na blogu http://www.
bezmamy.cz/blog/252-roman-o-polevce
-aunti-iva. Co můžu prozradit už teď, že 
to byla dobrota. 

 Text + foto: M. Gongolová

Ostatní informace

Zpráva z mise
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S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos roz-
loučili druhé lednové úterý. Tímto dnem 
skončilo putování tří králů po obcích, 
vesničkách a městech Frýdeckomístecka 
i celé České republiky. Pomyslnou štafetu 
po statečných kolednících, které od ko-
ledování neodradil déšť, sníh ani mráz, 
převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. 
Ti se vydali vstříc dobrodružství plného roz-
pečeťování a počítání obsahu pokladniček.

„Děkujeme všem těm, kteří se do kole-
dování a jeho přípravy zapojili, zejména 
pak všem malým i velkým koledníkům. 
Stejně tak patří naše díky také dárcům, 
kteří podpořili pomoc potřebným a rozvoj 
charitního díla v regionu, České republice 

i zahraničí. Spolu s třemi králi přejeme 
všem co nejlepší rok 2020,“ říká ředitel Cha-
rity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Právě 
díky pomoci vás všech se podařilo ve vaší 
obci vybrat krásných 47 678 korun. Celkový 
výnos letošní sbírky na Frýdeckomístecku 
činí neskutečných 2 374 608 korun. Vybra-
nou částku použijeme na opravy a úpravy 
pobytových zařízení, volnočasové a vzdě-
lávací aktivity pro děti a mládež, stejně 
jako na terénní službu pro nemocné osoby. 
Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové 
sbírky 2020.

Jana Opluštilová, 
koordinátor Tříkrálové sbírky

 za Charitu Frýdek-Místek

Tříkrálová sbírka
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Změna ordinační doby DS Dobrá
MUDr. Kučerová Iva

Čtvrtek 27. 2. 2020  NEORDINUJE SE
Nutné případy ošetří DS Pol. obětí Místek

/bývalé aut. stanoviště/

Místní knihovna Dobratice  
vás srdečně zve na

hudebně-literární podvečer
„MÝDLOVÝ PRINC“  aneb Václav Neckář

6. března 2020 
v 17.30 hod. 

v klubovně OÚ 
Dobratice 

Na kytaru hraje Aleš 
Nitra, literární ukázky 

z knihy J. Kříženeckého
 „Všechno je jenom 

 jednou“ 
čte Martina Řehová.

Vstupné zdarma



PASOVÁNÍ PRVňÁČKů



MEMORIÁL ŠTĚPÁNA ČUBOKA


