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Zprávy obecního úřadu
Obnova centrálního kříže na hřbitově
Pozorní čtenáři Dobratického zpravodaje možná zaznamenali, že obec převzala od dobratické farnosti pozemek
hřbitova, včetně márnice a centrálního
kříže. Následně jsme se dohodli s panem
Milanem Hlisnikovským, který obci nabídl, že opravu centrálního kříže uhradí.
Opravu citlivě provedl akademický sochař a restaurátor Tomáš Křivý, nyní ze
Zátoru, původně z Dobratic. Kříž byl očištěn, trhliny vyspraveny, písmo obnoveno
a následně byl kříž opatřen ochranným
hydrofobním nátěrem.

PROSBA
- Ohňostroje
v obci
Žádáme občany, aby v průběhu
roku nedělali ohňostroje. Jsou sice
krásné, ale nečekaný hluk je nepříjemný pro obyvatele obce i zvířata.
Silvestrovská půlnoc a oslava příchodu nového roku je něco jiného,
všichni s tím počítají a mohou se
včas přizpůsobit. Nechceme k zákazu ohňostrojů, s výjimkou silvestrovské půlnoci, přistoupit formou
vydání zákazové obecně závazné
vyhlášky. Věříme, že tato prosba
postačí. Nebudeme se navzájem
stresovat ohňostroji v průběhu
roku a o to více se pak budeme těšit na ohňostroje k oslavě nového
roku, za které můžeme jejich dárcům pro nás všechny, poděkovat.

Jménem obce tímto děkuji manželům Jiřině a Milanovi Hlisnikovským
a Tomáši Křivému. Díky jim dodává centrální kříž našemu hřbitovu opět důstojnost a přispívá k pietě místa.

FOTO: J. Křivý

Pošta Partner
Od 1. srpna dojde ke změně otevírací doby Pošty Partner, kterou v naší
obci provozuje pan Radek Cichý. Je
to vlastně jeden z pozitivních dopadů
koronakrize. V době zkrácené pracovní
doby Pošty Partner se prokázalo, že
počet položek, které jsou na pobočce
odbaveny, je možné zvládat i za krat-

ší dobu. Proto jsme navrhli pracovní
dobu tak, aby byla pobočka pro občany
dobře dostupná, provozovatel během
ní potřebný počet operací zvládl a vyhovovala i jemu. Věříme, že nová provozní doba je snadno zapamatovatelná,
bude vyhovovat všem a brzy si na ni
zvykneme.

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA od 1. 8. 2020
• PONDĚLÍ a STŘEDA: 15:00 – 17:00 hod.
• ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK: 8:00 – 10:00 hod.

Upozornění na splatnost poplatků – do 30.9.2020!
• Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, činí tento rok 520,- Kč za trvale hlášenou osobu v obci.
• Poplatek za psa je v letošním roce, za jednoho a každého dalšího psa téhož majitele, stanoven na 100,- Kč.
• Poplatky lze zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na č.ú.: 1681973389/0800 nebo
2012822/0300, V.S. = č.p. domu.
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SOPM

Sdružení obcí povodí Morávky
zve všechny své občany dne 16. 8. 2020
do kulturního areálu
Kamenité ve Vyšních Lhotách na

Kulturní den SOPM
nejen pro seniory
15.00 – 18.00

Neo Chess Sunny Rocken Roll Band

Vstup zdarma!
Akce se koná za každého počasí,
na místě možnost zakoupení občerstvení, zveme i ostatní příznivce
vystupujících.
Bližší informace na jednotlivých obecních úřadech. Za pořadatele zvou
členské obce sdružení:
Dobrá, Dobratice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo,
Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty
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Cesty pilotů
V minulém čísle Zpravodaje jsem slíbil, že Vás seznámím s cestami pilotů M.
Šiguta a A. Mikoláše. Jedním z podkladů
byl deník, který si vedl A. Mikoláš. Jinak
to byly noviny a kronika.
V pátek 2. 6. 1939 o půl deváté ráno
dorazili A. Mikoláš s Otou a Rudou z Příbora na Podlesí k Mirkovi. O deváté se
rozloučili s rodinou Šigutových a šli přes
Hnojník, Střítež a Ropici. V Ropici se
zastavili v hostinci na oběd a asi za hodinu ostré chůze byli v Polském Těšíně.
Autobusem jeli do Bialska, kde dorazili
kolem páté. Trochu se porozhlédli ve
městě a našli si židovský azyl, kde byli
přijati velmi pěkně – dostali svačinu i večeři a nocleh.
V sobotu ráno posnídali, dali rodině
sbohem a šli na nádraží. V osm hodin
už jeli do Krakova, kde dorazili kolem
jedenácté. Přihlásili se na čsl. konzulátě
a po prošetření byli přijati do odboje.
V poledne byl oběd, na kterém uviděli hodně svých známých. Po obědě přesun na ubikace, večeře a o desáté byla
večerka. V pondělí 12. června pak složili
vojenskou přísahu a tak od tohoto data
jim nastal opět vojenský život. Den nato
podepsali závazek do cizinecké legie.
Totiž s ohledem na mezinárodní situaci polské úřady odmítaly utvoření
samostatné čsl. jednotky, dokonce neměly zájem o již výkonné piloty. Později
Poláci změnili svůj názor a část letců
pak bojovala po boku polských a to
po vpádu německé armády do Polska.
Rovněž i Francie nechtěla zařadit čsl.
jednotky do své armády, dokud nedojde

k válečnému stavu Francie s Německem.
Do té doby byla Francie ochotna přijmout naše piloty ovšem do cizinecké
legie se závazkem na pět let. Tolik na
vysvětlení k podepsanému závazku.
V pátek 16. června nastalo přemisťování do přístavu Gdyně, odkud po nalodění na loď „Sobieski“ odpluli za zvuků
přístavní hudby. Plavba vedla mezi Dánskem a Švédskem úžinou Kattegat a Skagerak, pak kolem Holandska a Belgie.
20. června dorazili do anglického Doveru, kde loď opustil bratr prezidenta
republiky Ed. Beneše Vojtěch, který byl
také účastníkem jejich přísahy v Krakově
a společně s nimi odcestoval do emigrace. V Doveru opustilo loď také několik
skupin židů. Plavba pokračovala do přístavu Boulogne ve Francii. Po vylodění
byli převzati francouzským důstojníkem,
který je odvedl do kasáren. Každý dostal
15 franků a balíček cigaret. 21. června
byli rozděleni a piloti pak odjeli do Paříže. V pondělí 26. 6. dopoledne zevrubná lékařská prohlídka a pak podepsání
smlouvy na 5 let v cizinecké legii. V Paříži pobyli do středy 28. června, odkud
navečer odjeli vlakem do Marseille, kde
dorazili 29. června dopoledne.
V sobotu 1. července pokračovala
jejich cesta lodí do Afriky a 3. července
přistáli v alžírském Oranu. Po vylodění
byli odvedeni do kasáren a navečer pokračovala jejich cesta do Sidi bel-Abbas.
Zde prožívali vojenský život cizineckého
legionáře a jako nováčci se museli podrobit několika očkováním, po kterých
nemohli 48 hodin nic jíst.

V sobotu 2. září 1939 byli rozděleni
do skupin a každý se pak rozjel k přidělenému útvaru. Takže zde se „čtyřlístek“
definitivně rozpadl.
1. září 1939 bylo Polsko napadeno
Německem a o dva dny později vypověděly Německu válku Francie a Anglie.
Rozhořela se tak druhá světová válka.
Na základě toho byl M. Šigut 22. září
propuštěn ze svazku cizinecké legie a po
přesunu do Francie sloužil zpočátku
u francouzského letectva. Za dramatických ústupů ve Francii před německou
armádou na jaře 1940 se dostal s ostatními k břehům Atlantiku, kde se skupinou
asi 700 vojáků byli holandskou obchodní
lodí převezeni do Anglie.
Zda to bylo z Dunkerque není známo.
V té době byly již utvořeny v Anglii u královského letectva RAF samostatné čsl.
perutě a M. Šigut by přidělen k 310. peruti. V rámci výcviku byl odvelen do Kanady
a po jeho absolvování byl přidělen k 311.
bombardovací peruti. V době od 29. 5 do
19. 8. 1944 se zúčastnil přeškolovacího
kurzu ve výcviku čsl. osádek v Nassau na
Bahamských ostrovech. Odtud se vrátil
zpět do Anglie.
No a to je závěr povídání o časovém
úseku od 2. 6. 1939 do konce války v životě vojenského pilota plukovníka Miroslava Šiguta. Nebyla to jednoduchá cesta,
neustálé útěky před Němci a pak velmi
náročná a stresující služba pilota v RAF
– je obdivuhodné, co je člověk schopen
všechno vydržet.
Břetislav Blahut, kronikář

školství
Letošní školní rok v ZŠ a MŠ Dobratice
Naši základní školu
navštěvovalo 97 žáků.
Z toho bylo 15 žáků v 1. A,
16 žáků v 1. B, 13 žáků
v 2. ročníku, 16 žáků
v 3. ročníku, 22 žáků ve
4. ročníku a 15 žáků v 5. ročníku.
Po celý školní rok jsme se řídili mottem „Sportujeme rádi“ a veškeré aktivity
byly zaměřeny tímto směrem.
První zaměřenou aktivitou bylo zahájení plaveckého výcviku a účast v přespolním běhu.

V říjnu se ve škole konal druhý ročník
„Mlsné vařečky“ ve spolupráci s Místním
akčním plánem Frýdek-Místek (MAP II).
Koordinátorkou celého projektu byla
Mgr. Marta Mojáková. Ještě v říjnu
bylo uděleno Rozárce Otipkové a Elišce Chlebkové uznání odborné poroty
a uznání žákovské poroty v literární soutěži „Kalusův kalamář“, kterou organizuje ZŠ Čeladná. Závěr měsíce patřil jako
každý rok „Tajemné noci“. Akce byla zahájena krátkým hudebním programem
žáků z pěveckého kroužku a lampiono-

vým průvodem kolem Obecního úřadu.
Ve škole děti plnily úkoly v tajemných
komnatách a pro všechny zúčastněné
bylo připravené bohaté občerstvení, které připravilo SRPŠ pod vedením p. předsedkyně Petry Badové.
Listopad byl měsícem vzdělávacím.
Navštívili jsme divadlo Loutek v Ostravě,
pak k nám zavítali muzikanti s Abraka
muzikou a zhlédli jsme film v mobilním
planetáriu.
V předvánočním čase si žáci zazpívali
na tradiční akci „Česko zpívá koledy“,
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ve spolupráci s kulturní komisí, na vánočním jarmarku ve Vojkovicích a na
školním JARMARKU. Tradičně se v prosinci zúčastňujeme pěvecké soutěže
„Vánoční nota“ ve Frýdku – Místku. V letošním ročníku získal 3. místo Petros
Georgiadis a 2. místo Kristýna Kavková.
Počátkem nového roku 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 čtyřčlenném týmu
(Jan Kubala, Matouš Šancer, Šimon Kuča
a Stela Cieślarová) jsme získali 7. místo z 12 týmů. Závěr měsíce nám opět
korunovalo „Pasování prvňáčků“. Žáci
1. A a 1. B předvedli, že jsou školáčci na
pravém místě a s velikou pílí i snahou
předvedli divadelní představení či znalost angličtiny. Bez velice pohotového
daru ve formě dřevěného meče by ceremoniál nikdy nemohl být kompletní.
Od 11. 3. 2020, po uzavření základní
školy, probíhala on-line výuka všech

žáků. Spolupráce školy s rodiči (prarodiči.) a žáky probíhala s úžasnou podporou. Ve vypjaté situaci vše krásně
zvládali a především komunikovali.
Uvědomovali jsme si, že v této naprosto
nezvyklé situaci nebyla domácí výuka
v mnohých rodinách lehká. Mediální
masáž, které jsme všichni byli vystavování, nepřidávala klidu nikomu. Ale
možná, že se v tomto čase zčásti naplnilo
přísloví „Všechno zlé je k něčemu dobré“. Přesunout výuku do online prostoru byla velká výzva pro učitele i rodiče.
Proto jsme udělali dotazníkové šetření
on-line výuky. Dotazníkového šetření
se zúčastnilo 59 respondentů (rodičů).
Se srozumitelností zadaných úkolů
souhlasilo 100% respondentů (rodičů),
s množstvím zadaných úkolů souhlasilo
78% a forma výuky, jaká byla žákům zadávána, bylo spokojeno 54 respondentů
(rodičů). V závěru dotazníku nás potěšilo velmi mnoho kladných připomínek.
Za to všem rodičům děkujeme a vážíme si toho. V pondělí 25. června byla

souběžně s on-line výukou, zahájena
prezenční výuka. Do školy se vrátilo 50%
žáků a byly vytvořené 4 skupiny. Vzdělávací aktivity probíhaly každý všední den
a byly zaměřeny na hlavní předměty.

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO
PROJEKTŮ:
•

„Personální podpora, profesní rozvoj
pedagogů a rozvojové aktivity pro
žáky ZŠ a MŠ Dobratice.“

•

„Celoroční projekt Ovoce do škol“
a „Mléko do škol.“

•

Získání certifikátu „Aktivní škola.“

•

Dále jsme pokračovali v projektu
„Obec, škola a okolí“ (Tajemná noc,
Vánoční jarmark, Česko zpívá koledy, Pasování prvňáčků), v projektu
„Ochrana člověka“ (Požární ochrana, Bezpečnost na silnici), v projektu
„Ovoce do škol a mléko do škol“,
který vedl žáky ke zdravému jídlu.

•

„Příměstské tábory - ve škole se
uskutečnil příměstský tábor s názvem „Cestománie“ za podpory MAS
Pobeskydí. Táboru se zúčastnilo
15 dětí, které plnily spoustu úkolů.“

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ
AKTIVITY:
Dlouhodobou vzdělávací činností
jsou celoroční projekty. „Den požární
ochrany“ ve spolupráci s profesionálními hasiči z Nošovic, „Den první pomoci“
– praktické ukázky cvičení pod vedením
studentek ze Zdravotnické školy Frýdek
– Místek. Specifikem je vzdělávací a koordinační činnost s okolními neúplnými
školami.

Zahájení školního roku 2020/2021
Vážení rodiče a milé děti,
v úterý 1. 9. 2020 v 7:45 hodin v tělocvičně ZŠ a MŠ Dobratice
společně zahájíme nový školní rok a slavnostně přivítáme naše nové
prvňáčky.
Těší se na Vás zaměstnanci ZŠ a MŠ Dobratice

KROUŽKY VE ŠKOLE:
šachy, keramický, počítačový, pěvecký,
včelařský, klub Šikulů, čtenářský klub,
klub logiky a deskových her, sportovní
kroužek, florbal, doučování, speciální
pedagogická péče, kurz první pomoci
a angličtina.
Ráda bych poděkovala všem pedagogům, zaměstnancům školy, rodičům,
obecním složkám, sponzorům a Obecnímu úřadu za výbornou spolupráci.
Přeji všem slunečné a pohodové
prázdniny!!!!!
Mgr. Karla Peterková,
ředitelka školy, foto: archív školy
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Informace spolků a sdružení
SDH – mladí hasiči „Co jsme mohli“
Každý rok, počínaje březnem jezdíme po soutěžích. Vyhlášením vládního
opatření a dalších nařízení z důvodů
koronaviru nám byly zrušeny všechny
soutěže, pohárovky, schůzky, tréninky a ostatní společné aktivity. Na čem
jsme mohli pracovat doma, byl úsek
prevence.
Na podzim každého roku je vyhlášena Sdružením hasičů ČMS soutěž
s názvem „ Požární ochrana očima dětí
a mládeže „. Soutěž má tři části: literární, výtvarnou a zpracovanou pomocí DT.
Probíhá v několika věkových kategoriích. Termín odevzdaných soutěžních
prací byl stanoven na 30. března tohoto
roku. Potom následovalo vyhodnocení
na úrovni okresu a kraje. Naši mladí
hasiči se zúčastnil části literární a výtvarné.

A výsledek?
Okresního kola se zúčastnilo 353 dětí, mezi nimi byly naše
mladé hasičky. Anna Marie Klusová obhájila 2. místo z loňského
roku ve výtvarné části. Karolína
Kavková svou aktuální básničkou
vyhrála část literární. Obě děvčata
postoupila do krajského kola, kde
už zúčastněných dětí bylo 3051.
I tady se nám dařilo a Karolína se
svou básničkou vyhrála 1. místo.
Z úspěšného umístění našich
děvčat máme velkou radost, těšíme se na okamžik převzetí diplomů a doufáme, že už brzy budeme
kolem naší hasičárny běhat.
Marie Otipková
– vedoucí mládeže

VŠEM HASIČSKÝM
HRDINŮM
Hasiči – to je věc známá,
mnoho let už jsou s náma.
Dobrovolní, z povolání,
bezpečnost nás vždy chrání.
Úkolů zvládají více,
i když trpí jejich plíce,
pomáhají bez přestání,
na 112-ce jsou vždy k mání.
V každém městě, vesnici,
mají svoji stanici.
Zavoláš a ve dne v noci,
přispěchají ti pomoci.
V době krize napli síly,
roušky všichni nasadili
a pak tanec zatančili,
aby všechny potěšili.
Velký potlesk, úcta – díky,
pro profíky i dobrovolníky.
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Fotbal a koronavirus
V době uzávěrky tohoto letního čísla Dobratického zpravodaje si lidé na celém světě pokládají spousty otázek a taky
hledají odpovědi u těch, co nějakým způsobem, ať už kladně či
záporně, řeší neustále se měnící podmínky šířící se pandemie.
Mnohá omezení, karantény docela zasáhly do života každého
z nás bez ohledu na náš věk. I pro sportovce to je stále čas
neustálých změn tréninkového systému, přípravy na utkání,
životosprávu, zkrátka není týden, aby nebylo něco nového.
Po očekávaném uvolnění a možnosti se sejít s fanoušky
na fotbale, se zase vrátila doba, kdy zejména náš kraj, kvůli
zvýšenému počtu nakažených osob Covidem-19, opět zavedl
tvrdá opatření, nařízená Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje. Začaly prázdniny a za normálních okolností se už po skončeném fotbalovém ročníku připravovaly
kluby na všech stupních do nové sezóny.
Jaká bude ta nadcházející 2020 -2021? To nikdo není
schopen dnes (úvaha psaná 18. 7. 2020) říci, ba ani předpovídat. Přesto se fotbalové týmy připravují dle svých možností
a situace spojených s ochranou před škodlivým virem. Dělat
rozhovor s trenérem fotbalového mužstva TJ Dobratice by byl
s velikými otazníky a určitě nelze nějak dopředu předvídat, co
bude, jak bude. Jasno mají kluby v nejvyšší fotbalové soutěži,
tam je to striktně dáno. Na té nižší, krajské a okresní úrovni se
může plánovat, ale realizace fotbalového ročníku nemá daná
jasná pravidla, čeká se…

Dobratičtí fotbalisté zahájili letní přípravu
I přes známé nám potíže a komplikace, tým mužů TJ Dobratice už je v plné přípravě na nadcházející fotbalový ročník.
Jak zaznělo v rozhovoru trenéra Mariána
Korabíka pro regionální Deník, chtějí se
pokusit o postup do krajského přeboru.
Kádr je momentálně dobře poskládán a svou kvalitou patří mezi špičku
kolektivů v 1. A třídě. Samozřejmě bude
více aspirantů, co se pokusí o podobný
záměr jako Dobratičtí, ale vše ukáží až
nejbližší týdny a měsíce.
V rámci přípravy v měsíci červenci
mají fotbalisté naplánovány tři zápasy.

Postupně si proti nim zahrají Český Těšín, Raškovice a Lískovec. První utkání se
odehrálo v pátek 17. července a tady byla
možnost si porovnat fotbalové umění
i kvalitu s týmem, co už několik sezón
patří mezi účastníky krajského přeboru.
Naši odehráli výborný zápas, měli lepší
nástup do zápasu, jen koncovka byla
na štíru. Herně byl lepší první poločas,
kdy viděli diváci i čtyři pěkné branky,
druhá půle už zůstala za očekáváním.
Podíl na tom měly i změny v sestavách
a také to, že šlo o přátelský zápas a hráči
se více méně nepouštěli do zbytečných

soubojů, aby se nezranili. Tak nakonec
jen krátká statistika:
Dobratice – Český Těšín 3:2 (2:2),
branky domácích 31.min.Marián Causidis, 33.min.Dominik Dobiáš a 78.min.
Lukáš Somr, za hosty vstřelil ve 21. minutě vedoucí branku Bičanek, ve 44.min.
vyrovnával Folwarczny.
Na utkání mohla přijít kvůli opatřením je stovka diváků, což mnozí akceptovali a na lavičkách chyběli.
foto a text: K. Moškoř
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70. výročí vzniku mysliveckého spolku (sdružení) HÁJ Dobratice
Po roce 1945 byly učiněny první kroky k řízení myslivecké činnosti. Vznikly
honební výbory v Dobraticích a Vojkovicích. V Dobraticích to byli p. Rucky J. starší, p. Vejr z Českého Těšína, p. F. Gromnica a p. Kacíř A. Ve Vojkovicích p. Struhal
K., p. Mikoláš J., p. Firla a p. Kantor K.
V průběhu roku 1950 došlo ke sloučení honebních výborů Vojkovice a Dobratice, byl vytvořen nový honební výbor
a nová myslivecká společnost, která začala hospodařit na výměře 1153 ha polí
a 136 ha lesa. Dle dochovaných záznamů
měla v té době myslivecká společnost
9 členů. Předsedou byl p. Gromnica,
hospodářem p. Karel Struhal. Podle záznamů z let 1951 – 1975 bylo loveno cca
10 ks srnčího, 100 – 120 bažantů a 60 –
80 zajíců ročně.
V letech 1974 – 1976 byla členy sdružení provedena rekonstrukce bývalé slepičí farmy na mysliveckou chatu.
V roce 1977 došlo ke sloučení s Horními a Dolními Domaslavicemi. Předsedou
sdružení v té době byl p. Šebesta Vladimír
a hospodářem p. Struhal Josef, později
pak p. Rymel Jaroslav. Vzniklé nové myslivecké sdružení HÁJ Dobratice začalo
hospodařit na výměře 2016 ha s pozemky
od podhůří Beskyd od Harendy až po
Žermanickou přehradu. V té době mělo
myslivecké sdružení 25 členů a 4 čekatele.

Záznamy z let 1977 – 1983 vykazují
největší odlovy drobné zvěře. Vůbec největší odlov byl v roce 1977, kdy bylo uloveno 177 zajíců a 441 bažantů. Od roku
1984 nastal klesající trend.
V současné době můžeme hovořit
o poměrně dobrém stavu srnčí zvěře,
i když ročně dochází ke 20 - 25 srážkám
srnčí zvěře na místních komunikacích.
V honitbě mysliveckého spolku HÁJ
Dobratice se objevuje vysoká (jelení)
a černá zvěř (divoká prasata), která se
každým rokem stěhuje do lánů kuku-

řice a řepky. Podle nájemní smlouvy
z roku 2013 myslivecký spolek v současné době hospodaří na 2008 ha, což
ale neodpovídá skutečnosti, protože
každým rokem dochází k velké zástavbě.
Členská základna je v současnosti, tj.
k 31. 5. 2020 tvořena 11 členy z Dobratic
a Vojkovic, 8 členy z Horních a Dolních
Domaslavic a jedním čekatelem z Dolních Domaslavic.

však nelenili a přidali si na zakončení
sezóny šachový miniturnaj mezi sebou
navzájem. V prestižním turnaji všechny deklasoval Milan Čubok, který vyhrál
všechny partie. Za ním už bylo pořadí
těsnější a další pozice obsadili J. Macíček,
Miroslav Čubok společně s M. Klusem.

Samozřejmě se nehrají jen šachové figurky, k závěrečnému posezení party patří
i tradiční posezení u pivečka a bůčku. Aby
nezůstalo jen u sedavé činnosti, přidali
si někteří hned další týden projížďku po
cyklostezkách v okolních vesnicích.
Foto a text: K. Moškoř

Za myslivecký spolek Karel Škuta, st.,
foto: K. Moškoř

ŠACHOVÉ OKÉNKO
Šachistům se letošní dohrávka okresního přeboru pořádně protáhla. K dohrání chybělo jediné odložené kolo a tak se
z důvodu koronaviru dohrávalo až skoro
v polovině června. Naši šachové derby
v Dobré prohráli a uzavřeli tento ročník
ve spodních příčkách tabulky. Jako parta
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Štědrost, spolupráce, pěkné sousedské vztahy
a poukázání na duchovní hodnoty,
které nás přesahují, tak bych, drazí občané, charakterizoval tento malý příspěvek.
V neděli 12. července jsem byl pozván, abych požehnal nová Boží muka.
U dřevěného domu č.p. 401 manželů
Hanky a Luboše Čeledových, díky pěkným sousedským vztahům, vznikl společným sousedským úsilím, stylový kříž
osazený zvonem a sochou P. Marie Karmelské.
Otázku „Jak se zrodil nápad postavit
Boží muka u vašeho domu?“ jsem položil
panu Luboši Čeledovi:
„Celá záležitost má jednoduchou historii. Asi před 3 lety zahlédla manželka
v jenom z ostravských bazarů litinovou
sošku Krista na kříži. Soška se jí líbila
a napadlo jí, že bychom si ji mohli doma
na pozemku nějakým způsobem instalovat. Vzhledem k tomu, že okolo naší zahrady vede cesta od nádraží na Prašivou
a spousta turistů si neví rady (i když je
u nás turistická značka), kterým směrem
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mají odbočit. Vyrobil jsem nejdříve dřevěný rozcestník se směrovkami, aby se
okolo jdoucí trochu zorientovali. Moc to
nepomohlo, tak nás napadlo, že instalujeme jednoduchou dřevěnou konstrukci
s výše uvedeným křížem a počítali jsme
s tím, že se lidé zastaví na své cestě,
a než se rozhodnou kterým směrem dál,
budou mít příležitost zamyslet se trochu
nad jiným tématem, než jsou reklamní
letáky, které jsou v dnešní době všude
kolem nás. Doufáme, že si někteří vzpomenou na počátky křesťanství a jeho vý-

znam během roku, při cestě na Prašivou
a ne jen v době vánočních svátků. Přeji
vám krásný letní den. Lubomír Čeleda,
Dobratice 401.“
Soused od naproti, pan V. Teplý dodává:
„Křížek stavěli Luboš Čeleda a Miroslav Hodula. Bohužel jsem jen fotil
a nemohl se stavbou přátelům pomoci.
Nápad postavit křížek jsem přivítal. Je to
místo kde se lidé mohou zastavit, provést
tichou modlitbu, zamyslet se nad životem
a jak je tady krásně. Dík především patří

našim sousedům Hance a Luboši Čeledovým, kteří vše vymysleli a realizovali.
Sousedské vztahy jsou zde velmi dobré.
Pokud má někdo problém a potřebuje
s něčím pomoci, stačí říct a sousedé poradí nebo pomohou.“
Já jen dodám, že pan Vladimir Teplý
nám zaslal bohatou fotografickou dokumentaci. Děkuji všem za projevené
dobro. Těším se z těchto pozitivních
hodnot, které přinášejí konkrétní ovoce
hodné následování.
P. Jan Wojnar

Ostatní informace
Dovolená MUDr. Bohuslava Pitříka
Ve dnech 31.8.2020 – 18.9.2020 bude čerpat
MUDr. Bohuslav Pitřík, praktický lékař, dovolenou.
Ve výše uvedených dnech jej zastupuje ve svých ordinacích MUDr. Jana Olšarová , tel. 602 580 196, takto:
Ordinace Třanovice – Kapplův dvůr

		
Pondělí		
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		

Ordinace Hradiště 136:

12.00 – 15.00 hod.			
8.00 – 10.00 hod.				
13.30 – 15.30 hod.			
8.00 – 10.30 hod.				
11.00 – 13.00 hod.			

7.30 – 10.30 hod.
12.30 – 15.00 hod.
7.30 – 11.00 hod.
12.30 – 14.30 hod.
7.30 – 10.00 hod.

MUDr. Bohuslav Pitřík začne ordinovat 21. září 2020.

Inzerce
PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná a vyřídí,
vždy ve středu od 15:00 – 16:20 hod. a OÚ Raškovice
a od 16:30 – 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
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