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Zprávy obecního úřadu
Výstavba LESOPARKU

První části Dobratického centra volnočasových aktivit, byla zahájena.
Jak jsme vás průběžně informovali,
v průběhu minulého roku jsme připravovali výstavbu Dobratického centra
volnočasových aktivit.
Záměr byl rozdělen na dvě části,
a to Zázemí pro sportovce a Lesopark,

jako veřejné přírodní hřiště pro všechny.
V letošním roce nebyl vyhlášen vhodný dotační titul pro vybudování Zázemí,
ale podali jsme dvě žádosti o dotaci na
Lesopark. V obou jsme uspěli, ale výhodnější pro nás bylo získání dotace ze
Státního zemědělského intervenčního
fondu, Program rozvoje venkova, Neproduktivní investice v lesích.
V průběhu jarních měsíců jsme museli nechat les vyčistit od starých a ohrožujících stromů a větví a připravit jej pro
realizaci investiční akce. Dne 14. 7. jsme

Projekt

DOBRATICKÉ CENTRUM VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT - LESOPARK
je spolufinancován Evropskou unií.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

předali prostor budoucího lesoparku
firmě K2 stavební Moravia, se kterou
jsme uzavřeli smlouvu po tom, kdy první,
slovenská firma, odstoupila z výběrového řízení kvůli nejisté prognóze koronavirových opatření.
Situaci trochu brzdilo počasí, v lese
bylo stále mokro, těžká technika by
terén neúměrně rozbíjela. V současné
době však už běží práce naplno, což
je zejména pro občany bydlící v okolí
hřiště, dosti obtěžující. Prosíme proto
všechny, o shovívavost. Pokud situaci
ještě nějak nezkomplikuje počasí, do
konce září budou vybudovány chodníky,
v průběhu září pak nainstalovány všechny herní, sportovní a naučné prvky. Po
závěrečném úklidu bude nový Lesopark
předán obci a následně do užívání všem
návštěvníkům.
Celkové náklady na vybudování Lesoparku jsou 3 886 487 Kč vč. DPH. Od
Státního zemědělského intervenčního
fondu, z Programu rozvoje venkova,
opatření Neproduktivní investice v lesích, máme při splnění všech podmínek
přislíbenu dotaci ve výši 2 mil Kč.
RNDr. Alena Kacířová, starostka

Informace o době a místě konání voleb
do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, starostka obce Dobratice oznamuje:
* Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:

pátek dne 2. října 2020, od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota dne 3. října 2020, od 8.00 hodin do 14.00 hodin
* V případě konání II. kola voleb do
Senátu Parlamentu ČR se tyto
uskuteční v pátek 9. října 2020, od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020, od 8.00 hodin do
14.00 hodin. Volič obdrží hlasovací

lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.
* V obci Dobratice je stanoven 1 volební okrsek. Místem konání voleb
v obci Dobratice je volební místnost
- klubovna v 1. poschodí budovy

Obecního úřadu Dobratice, Dobratice č. p. 49. Přístup je bočním
vchodem ze strany od pohostinství
Obecník. Do prvního patra bude doprava v případě potřeby zajištěna
schodišťovou plošinou.
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* Volby do zastupitelstev krajů: voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan ČR, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je
přihlášen k trvalému pobytu v obci,
která náleží do územního obvodu kraje.
Voličský průkaz opravňuje voliče
k zápisu do výpisu ze stálého seznamu
ve dnech voleb do zastupitelstva kraje ve volebním okrsku spadajícím do
územního obvodu kraje, kde jsou volby
vyhlášeny a v jehož územním obvodu
je volič přihlášen k trvalému pobytu.
* Volby do Senátu Parlamentu ČR:
voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
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republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
Právo volit do Senátu Parlamentu
ČR má státní občan ČR, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Ve
druhém kole voleb do Senátu může volit
i občan, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který
alespoň druhý den konání druhého kola
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Voličský průkaz opravňuje ve
dnech voleb voliče k zápisu do výpisu
ze zvláštního seznamu ve dnech voleb
do Senátu ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu, kde jsou
volby vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému
pobytu.
* Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky
potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.

* Každému voliči budou doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
* Volič může ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, požádat obecní
úřad nebo ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu stálého
volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena.
Telefonní kontakt Obecní úřad
Dobratice: 558 651 254, 558 651 387.
Telefonní kontakt do volební místnosti na okrskovou volební komisi ve
dnech konání voleb: 734 159 585.
* K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
RNDr. Alena Kacířová, starostka
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školství
Ohlédnutí za naší prací – MŠ Dobratice – červen 2020
Druhé pololetí v tomto školním roce probíhalo
nestandardním způsobem.
Únor byl ve znamení
pohádek, jejichž prostřednictvím jsme
se snažili u dětí rozvíjet řečové schopnosti a prohlubovat mezilidské vztahy.
Pomocí obrazového materiálu a různorodých činností se děti seznamovaly
s časovými pojmy. Naší snahou bylo seznámit děti s ptáky žijícími u nás v zimním období a péči člověka o ně. Při pobytu venku na školní zahradě děti sypaly
zrníčka do krmítka. Koncem měsíce jsme
se připravovali na karnevalové veselí.
Děti se aktivně zapojily do výzdoby celé
mateřské školy. Na jednotlivých třídách
proběhl karnevalový rej, dopoledne plné
soutěží, zábavy, tanečků.

V březnu vzhledem k nepříznivé situaci, která byla ovlivněna pandemii
COVID-19 byla prezenční výuka nařízením vlády od 16. 3. 2020 zrušena,

probíhala online výuka prostřednictvím
emailové korespondence rodičům. Měli
jsme v plánu přiblížit dětem práci jejich
rodičů a seznámit je s různými druhy
profesí. Dalším programem tohoto měsíce měla být návštěva místní knihovny.
Dětem jsme chtěli ukázat význam mluveného slova pomocí různých druhů
knižních publikací. Naší snahou bylo
seznámit děti s mláďaty rodícími se na
jaře a jejich způsobem života.

V dubnu jsme chtěli dětem přiměřenou formou přiblížit velikonoční tradice
a zvyky, z tohoto důvodu byly aktivity
pro rodiče a děti orientovány na toto
téma. Zaměřili jsme se na bezpečnost
v dopravním provozu, kde měli rodiče
možnost seznámit děti s bezpečnostními pravidly účastníka silničního provozu,
vést děti k dodržování bezpečnostních
pravidel. Naší snahou bylo umožnit
dětem prakticky i pomocí obrazového
materiálu pozorovat změny v přírodě
s nástupem jara a rozvíjet úctu k životu
ve všech jeho formách.
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V květnu bylo naším záměrem rozvíjet u dětí schopnost vytváření citových
vztahů ke své mamince, posilovat prosociálního chování k ostatním lidem
v rodině. Od 11. 5. 2020 byla obnovena
prezenční výuka a rodiče měli možnost
výběru prezenční a online výuky. V mateřské škole jsme pomocí obrazového materiálu a her se snažili přiblížit dětem život
v okolí rybníku ve všech jeho formách.
Umožnili jsme dětem praktické pozorování jabloní na školní zahradě a rozvíjeli
u dětí pocit sounáležitosti s přírodou.
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V  červnu jsme s dětmi oslavili jejich svátek MDD formou soutěží a her,
obeznámili jsme je s různými národy
a jejich kulturami. Využívali jsme přírodní prostředí zejména k pozorování,
seznámili jsme děti s různými druhy letních plodin. Pomocí různorodých aktivit
jsme si zopakovali s dětmi již nabyté
vědomosti týkající se geometrických
tvarů, základních i doplňkových barev,
početních představ, prostorové orientace. Společně s dětmi jsme se připravovali
na prázdninové radovánky. Na školní
zahradě proběhlo pro předškolní děti

slavnostní rozloučení formou pohádky
O perníkové chaloupce. Do plnění jednotlivých úkolů se všechny děti aktivně
zapojily. Předškolní děti obdržely knižní upomínku.
V  červenci probíhal prázdninový
provoz v obou mateřských školách ve
čtrnáctidenních intervalech. Naším záměrem bylo začlenit nové děti do stávajícího kolektivu a rozvíjet vzájemné
kamarádské vztahy. Využívali jsme přírodní prostředí k různorodým aktivitám.
Seznámili jsme děti s charakteristickými
znaky léta a činností s nimi souvisejících.
Eva Slezáčková, vedoucí MŠ,
foto: archív MŠ

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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Informace spolků a sdružení
DŮCHODCI
OPĚT AKTIVNÍ
Po delší odmlce způsobené koronavirem, se scházejí senioři na
posezení s klobáskou u místních
rybníků. Již tradičně zpestřila stoly svými koláčky paní Šimíková,
která nás také pobavila několika
vtipnými průpovídkami. Nezapomnělo se na gratulace seniorům,
kteří oslavili své kulaté narozeniny.
Rovněž byl nastíněn další program
činnosti seniorů, a to návštěva Hukvald a jeho okolí.
Všichni jsme byli potěšeni, že
se opět můžeme scházet.

Výlet seniorů
Již každoročně obecní úřad pořádá
pro seniory výlet za poznáním naší krásné
vlasti. Tentokrát jsme zamířili na zámek
v Lešné, navštívili jsme muzeum řeznictví
Krásno a závěrem pobytu jsme strávili na
Pustevnách.
Historie zámku v Lešné sahá až do
14. století. Během celého období se zde
vystřídalo několik panství. Posledním
majitelem zámku byl kníže Kynzki. Za
války a po roce 1945 se zde pobývala
řada cizích vojáků /Němci, Rusové/,
několik let pak zde byla škola. Po roce
1989 přešel zámek do správy Valašského
muzea. V zámku jsou k vidění krásné
exponáty datující vznik zámku. Můžete
zde shlédnout lovecké trofeje, nábytek,
nádobí, dokonce i zachovalé původní
ozdobné dřevěné podlahy, obrazy, aj.
Další zastávkou Muzeum řeznictví
Krásno bylo pro všechny potěšením,
neboť nás zde čekalo pohoštění s okoštováním velice dobrých masových

výrobků firmy Krásno. Součástí exkurze bylo zhlédnutí filmu vyprávějícím,
o počátcích výroby produktů z masa.
Od probíhající zabijačky na vesnici, až
po zpracování výrobků v současné době.
Muzeum zobrazuje veškeré náčiní, které
se používalo k zabijačkám, až současnosti, tj. používané stroje ke zpracování
masa. Na závěr exkurze jsme si mohli

v podnikové prodejně nakoupit výrobky
firmy Krásno.
Posledním zastavením byly Pustevny. Byli jsme všichni zvědaví na obnovu
chaty „Libušín“. Bohužel jsme si ji mohli
prohlédnout jen zvenčí, neboť vnitřek
byl uzamčen.
Volný čas jsme mohli strávit výhledem do okolí z rozhledny a občerstvit
se u stánků. Přestože byla řada stánků
zavřená, překvapilo nás velké množství
mladých i starších návštěvníků.
Závěrem je nutno říci, že to byl jedenáctý velmi vydařený výlet, počasí nám
přálo a vozil nás příjemný řidič.
Velké poděkování patří OÚ a především paní Bortlíčkové Ivoně, která
vše připravila a skvěle provázela. Již se
všichni těšíme na příští výlet.
Text + foto: Kohut Jiří, člen KD

sport
kolo

den

datum čas

domácí

hosté

3

SO

22.08.

17:00

Dobratice

Dobrá

SO

29.8

14:45

Dobratice

Hukvaldy

NE

30.08.

17:00

Smilovice

Dobratice

SO

5.9

14:15

Dobratice

Tošanovice

5

SO

05.09.

16:30

Dobratice

Dolní Lutyně

6

SO

12.09.

16:00

Hnojník

Dobratice

NE

13.9

12:00

Dobrá

Dobratice

St. Žácí 6+1

ST

16.09.

17:00

Albrechtice

Dobratice

Přeloženo

SO

19.9

13:45

Dobratice

Bukovec

St. Žácí 6+1

7

SO

19.09.

16:00

Dobratice

Slávia Orlová

8

SO

26.09.

16:00

Staré Město

Dobratice

NE

27.9

13:30

Metylovice

Dobratice

SO

03.10.

15:30

Dobratice

Jistebník

SO

10.10

12:00

Lučina

Dobratice

SO

10.10.

15:00

Jablunkov

Dobratice

SO

17.10

12:45

Dobratice

Bystřice

11

SO

17.10.

15:00

Dobratice

Stonava

12

SO

24.10.

14:00

Lučina

Dobratice

13

SO

31.10.

14:00

Dobratice

Vratimov

1

SO

07.11.

14:00

Dobratice

Libhošť

4

2

9
10

poznámky
St. Žácí 6+1
St. Žácí 6+1

St. Žácí 6+1
St. Žácí 6+1
St. Žácí 6+1
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Fotbalisté si vytvořili střelecký rekord
Začal fotbalový podzim a pro naše
fotbalisty další ročník v 1. A třídě. Oproti
jiným celkům mají o zápas méně, protože hned první výjezd do Albrechtic byl
odložen na středu 16. září. Do uzávěrky
tohoto čísla zpravodaje tak odehráli tři
utkání. Poprvé šli fotbaloví nadšenci na
derby se sousední Dobrou a při rekordní
návštěvě (přes 300 diváků) padlo pět
branek. Bohužel o jednu více do dobratické branky, protože na řadu gólových
příležitostí i několik trefených tyčí se nevyhrává. O týden na to odjížděly Dobratice do blízkých Smilovic odčinit domácí

porážku a to se povedlo. Bolest z prvního
mistrovského zápasu, proměňování šancí, se přenesla i na hřiště soupeře a diváci
opět viděli jednoznačnou převahu Dobratic, ale jen dvě branky do smilovické
branky. Třetí utkání se odehrálo první zářijovou sobotu opět v Dobraticích a tento
den – 5. 9. 2020 se zapíše do fotbalové
historie klubu. Vítězství nad soupeřem
z Dolní Lutyně 12:2 je nejvyšší výhrou
v dosavadním účinkování dobratického
fotbalu v krajských soutěžích. Věříme,
že střelecký apetit dobratickým hráčům
vydrží a bude pokračovat i v dalších zá-

pasech tohoto fotbalového ročníku 2020
- 2021.

ným k setkání člověka s Bohem, místem
spjatým s dlouhou historií naší obce,
místem příjemným a krásným, kde se
člověk nechá uchvátit kulturními památkami obrovské hodnoty, místem společenských setkání a dialogů. Mohl bych
pokračovat. V obci
máme velký poklad!
Chrámy jsou také
symbolem církve.
Dnešní úsilí otvírat
kostely příchozím
je snahou být otevřenou církví. Přeji
všem, aby se necítil
cize.
Většinu prací
na novém nádvoří
provedla firma pána
Daniela Dvořáka
v hodnotě 125 tis.

Kč. Křesťanský spolek zajistil nové zavěšení vstupní brány. Prostor byl doplněn
lavičkami a také bude vysazena zeleň.
Děkuji dárcům a všem, kteří se zapojili
do spolupráce.
Jan Wojnar, farář

Dosavadní statistika Dobratic:
• DOBRATICE – Dobrá 2:3, branky domácích vstřelili: Somr a Lýsek
• Smilovice – DOBRATICE 0:2, obě branky hostů vstřelil Marián Causidis
• DOBRATICE – Dolní Lutyně 12:2, na
kanonádě se podíleli tito střelci:
Šimeček, Stříž, Skotnica a Causidis
2x, po jednom zásahu přidali Kantor,
Pařenica, Somr a Lisník
Text + foto: Karel Moškoř

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Nikoliv už chodník, ale shromaždiště
pro všechny
Jeruzalémský chrám v době židovské
tvořilo několik nádvoří. Jedním z nich
bylo nádvoří pohanů. Tam přicházeli
diskutovat ti, kteří Židy nebyli a Mojžíšův
zákon neznali. V minulých letech, bylo
uskutečněno několik světových projektů pod názvem „Nádvoří pohanů“ či
„Nádvoří národů“, jako místa pro otevřená fóra a dialog, místa pro společné
aktivity věřících a nevěřících. Podobný
záměr již splňuje nově vzniklé kostelní
nádvoří v naší obci. Vytvářejí se skupinky
lidí napříč generacemi a rodinnými vztahy. A to není tomu tak dávno, kdy jsme
museli kostel v naší obci z důvodu nebezpečí nákazy Covidu-19 zcela uzavřít.
Toto nádvoří ústí do otevřených dveří
kostela. Jaký úkol splňuje v naší obci
tento svatostánek? Je místem vyhraze-
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Nechte kostely otevřené, lidé přijdou
Ve vídeňské katedrále sv. Štěpána
byl v sobotu 24. května 2003 zahájen
první mezinárodní kongres pro novou
evangelizaci a městské misie. Kongres
je zároveň první etapou rozsáhlého
projektu, který se chce zaměřit na problém evangelizace v sekularizovaných
velkoměstech Evropy. Téma Vídeňského setkání zní: „Otevřete brány Kristu!“
Projekt bude pokračovat v říjnu příštího
roku v Paříži, v roce 2005 v Lisabonu
a ukončen má být v Bruselu roku 2006.
Impuls k celé akci vyšel od charismatické komunity Emanuel a setkal se s velkým zájmem u kardinálů Schönborna,
Lustigera, Policarpa a Danneelse. Čím
je tento projekt zvláštní, jsme se zeptali
kardinála Schönborna:
Originalita spočívá v tom, že je
prováděn společně. Čtyři evropská
hlavní města stojí před fenoménem
sekularizace, ale také před tím, co je
dnes zřejmé, totiž to, že velká moderní
města jsou znovu místem evangelizace, protože právě ve městě lze pocítit
potřebu evangelia a nového hledání Boha, hledání smyslu. Vnímavost
k evangelijní zvěsti tu tedy je.
Takže jsme se ocitli v nové době.
Ještě před nedávnem byla otázka
po Bohu téměř zakázána ...
To je evidentní. Ale ta otázka po
Bohu se obrací také jiným směrem,

například k esoterismu nebo k východním náboženstvím, ale mnozí
znovu objevují, někdy dokonce úplně
poprvé, životnou novost evangelia. To
je překvapení a důvod k radosti.
Jak tedy přinášet tuto novou
zprávu lidem dneška?
Velmi jednoduchým způsobem je
prostě mluvit o víře, mluvit s lidmi.
Ve Vídni jsme udělali v mnoha farnostech překvapivou zkušenost. Měli
jsme obavy mluvit o víře se sousedy,
ale nyní zjišťujeme, že lidé na ulicích,
v práci a všude kolem nás jsou nečekaně otevření k rozhovoru o víře.
Další částí cesty je otevření kostelů. V evropských městech máme
velký poklad: mnoho krásných kostelů
s dlouhou historií a pak přítomnost
Kristovu v Nejsvětější svátosti. Je tedy
třeba nechávat kostely otevřené. A to
třeba i večer nebo v noci, tam kde je
velký provoz, a tak zpřístupnit tato
místa ticha a modlitby. To přináší
překvapivé zkušenosti. Nazýváme
to „bdění nebo noc milosrdenství“.
A ukazuje se, že z těchto okamžiků
povstává mnoho konverzí. Jsou to
okamžiky, kdy církev otevírá své srdce
zraněnému srdci mnoha dnešních lidí.
Rozhovor s kardinálem
Schönbornem, 26.5.2003

K tajemství skrze znamení
(Příručka napovídá jak slavit Rok eucharistie)
Příručku návrhů pro slavení roku eucharistie dnes zveřejnila Kongregace pro
liturgii a svátosti. Obsahuje praktická
doporučení, která mají kněžím i věřícím
pomoct co nejlépe prožít Rok eucharistie.
Dokument vybízí k novému objevu nedělní
mše svaté a adorace Nejsvětější Svátosti.
Zdůrazňuje také, že z autentické účasti na
eucharistickém tajemství se rodí konkrétní
projevy milosrdenství a solidarity s potřebnými. Více nám poví arcibiskup Domenico
Sorrentino, sekretář Kongregace pro liturgii a svátosti:
Jde o dokument, o který nás požádal Svatý otec ve svém listu? Mane nobiscum Domine. Svatý otec nechal na
biskupských konferencích a na jednotlivých diecézích konkrétní formy Roku
eucharistie, ale přál si, aby naše Kongre-

gace předložila některé návrhy a podněty. Jak s nimi bude naloženo, je na
svobodném zvážení každé místní církve.
Dokument tedy nepředkládá to, co se
má dělat v obecném smyslu, ale otevírá
perspektivy, připomíná některá témata
a zdůrazňuje, co může být prospěšné.
Mluví se o otevření kostelů ke stálé
eucharistické adoraci?
„To je jedna z věcí, které se velmi doporučují a které ostatně navrhuje také
zmíněný dokument. Je potřeba nějak
věřícím otevřít cestu, aby se slavením
eucharistie objevili také eucharistickou
adoraci mimo Mši svatou. Poskytnout
k tomu prostor, je samozřejmě chvályhodné. Tady v Římě jsou některé kostely,
které nabízejí tuto možnost. A tento rok
bychom se na to měli zvlášť zaměřit.“

Jan Pavel II. mluvil také o projevech
solidarity.
„To je krásná stránka Apoštolského
listu Svatého otce. Mluví o Eucharistii
jako o principu společenství a milosrdné
lásky. Připomíná to, čím církev vždycky
žila. Není možné žít v autentickém společenství s Ježíšem bez společenství s bratry a zejména bez solidarity ke křehkým
a ubohým. Rok eucharistie může být pro
jednotlivé diecéze i farnosti příležitostí,
aby se zaměřily na problémy, které se
týkají solidarity. Najít způsob jak vyjádřit
právě tento smysl eucharistie, která je
kvasem ve světě a vede ke konkrétnímu
naplňování lásky a společenství.“
Věřící by se měli s větší intenzitou
účastnit eucharistické slavnosti. Jak?
„Podle liturgických norem. Když jsou
pochopeny a uváděny do života, výborně
nabízejí možnost skutečně aktivní účasti,
která je vědomá a přináší plody. Jde o to,
chápat smysl eucharistické slavnosti.
Proto je tak důležitá katecheze. Papež
mluví o „mystagogii“, starý termín, který
znamená „uvádění do tajemství skrze
znamení.“ První věcí tedy je, aby si věřící
více uvědomili to, co je za eucharistickými
znameními a slovy. Pak je dobré uvědomit si všechny role a služby, které v té
chvíli přicházejí ke slovu: kněz, který slouží „in persona Christi“, pak jáhen a další
služby: lektor, akolyta a mnoho dalších.
Všem těmto věcem je potřeba správně rozumět a pečovat o ně, aby liturgie mohla
vyjádřit všechny obsahy.
Jak se má mluvit o eucharistii těm,
kdo jsou daleko od církve?
„Tak, aby mohli pochopit hluboký
smysl. To znamená vysvětlovat dimenze
eucharistie nejen jako slavnosti, ale také
z hlediska jejího společenského poselství.
Jedna z věcí, které Svatý otec v tomto
apoštolském listě zvlášť zdůraznil je eucharistie jako projekt, poslání, ne tedy jen
slavení. Kdo pochopí její význam, stane
se eucharistickou osobou v celé své existenci, dokáže nést smysl eucharistie do
všech sfér života.“ (do politiky, ekonomie,
kultury, umění). Eucharistie znamená „díkuvzdání.“ a tento postoj díků, solidarity
a radosti má pronikat celým životem.“
Náš dokument přináší řadu různých
podnětů k této eucharistické spiritualitě,
aby eucharistie byla žita každý den, aby
se přenesla do života. Těm kdo jsou daleko od církve je tedy potřeba dát svědectví
toho všeho, co eucharistie je, v každodenním životě.
Připravil Giovanni Peduto. Překlad Johana Bronková.
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Fajný tábor
Jak už název napovídá Fajný tábor
byl opět letos fajný! Naplnili jsme kapacitu na maximum a 18. 7. jsme vyrazili
s dětmi pod stany k vojenskému prostoru ve Velkém Újezdu.
Výstup na horu Sagarmátha – tak
znělo téma táboru. Některé děti si již
dopředu nastudovaly, že Sagarmátha
je nejvyšší hora světa Mt. Everest. Ale
že je to nepálský název, to byste možná
nevěděli ani vy!
Cestou na vrchol jsme museli obstát v neobvyklých přírodních podmínkách, překonat nevyzpytatelnost počasí
i výškovou aklimatizaci, zorientovat se
v terénu nebo dokonce balancovat na
laně. Zažili jsme stávku šerpů, díky které
jsme vyzkoušeli, jaké to je nést břímě
do kopce nebo stávku kuchařů, která
nás naučila vážit si jídla. Děti pro svou
skupinu uvařily celý oběd. A jestli máte
pocit, že to byl tím pádem den hladu,

tak děti podceňujete, neboť rozhodně
nehledaly jen přímočará a jednoduchá
řešení, ale zhotovily vynikající jídla jako
česneková polévka, bramborové placky
nebo těstovinové variace.

K táborům nepatří jen soutěže skupin, ale také jejich soudržnost. Výborná
táborová atmosféra umožní rozvíjet základní lidské vlastnosti: pravdu, lásku,
spolupráci, vděčnost, odvahu, schopnost pomáhat,… Navíc je to neskutečná
zábava a radost, která neochabuje ani
cestou v noci na hlídku.
Proto se již těšte na ročník 2021 a nepropásněte přihlašování, které je nejrozumnější udělat již v březnu formulářem
na webu www.fajnytabor.cz.
Promítání fotek letošního Fajného tábora se uskuteční v pátek 18.
9. 2020 v 18:00 v Komunitním centru
v Soběšovicích (u kostela). V  17:00
je možné se účastnit mše svaté pod
širým nebem na poděkování za tábor
v pohodové atmosféře.
Michaela Gongolová,
hlavní vedoucí Fajného tábora

Ostatní informace
Ohlédnutí za Kulturním dnem SOPM
Několik postřehů a poznatků z Kulturního dne SOPM a to nejen pro seniory,
které pořádalo v neděli 16. srpna 2020
Sdružení obcí povodí Morávky v areálu
pod Prašivou :
- výborné klobásky na grilu a pivo z dílny pivovaru Koníček
- kvalitní hudební skupina s tajemným
názvem Neo Chess Sunny Rocken Roll,
která vybízela nejen k nostalgii, ale
i k tanci ( můj osobní poznatek - ubrání
pár decibelů by neškodilo)
- tradičně krásné prostředí areálu Kamenité

- hezké počasí, které se drželo „zuby –
nehty“, aby nepropuklo v průtrž mračen nebo silnou bouřku

O tom všem svědčí spokojenost z tváří účastníků akce z Dobratic na následujících fotografiích. To všechno naplnilo
balíček pro hezké prožití nedělního odpoledne.
Břetislav Blahut
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Dobratičtí senioři na hrách těsně čtvrtí!
6. ročník krajských sportovních her
(KSH) se konal na začátku září v Ostravě
v areálu místní TJ Ostrava. Poprvé se organizátoři z Krajské rady seniorů rozhodli pro týmovou soutěž, která nahradila
dosavadní ročníky, kdy závodili seniorky
a senioři individuálně. Kromě čtyřčlenných týmů se samozřejmě vyhodnocovaly ve víceboji i věkové kategorie žen
a mužů. I přes tuto novinku v soutěžení
byla účast velice dobrá a do Ostravy
se nakonec sjelo 65 družstev, tedy 260
seniorských sportovců! Samozřejmě se
postupovalo podle předem stanovených
podmínek a pravidel, tentokráte doplněných o současná opatření z důvodu Covidu 19. Mezi přihlášenými týmy se také
objevily dva z Dobratic. V tom prvním
nastoupili: Marie Moskvová, Kateřina
Moškořová, Pavel Volný a Jiří Mikoláš, ve
druhém Jarmila Čuboková, Daniela Gurníková, Antonín Šigut a Bohumír Tvrdý.
Slavnostního zahájení krajských

sportovních her se poprvé zúčastnil
hejtman Moravskoslezského kraje Ivo
Vondrák a také předseda Rady seniorů ČR
Zdeněk Pernes, který dorazil až z Prahy.
Po uvítání ředitelem KSH Pavlem Glucem se představili i další hosté, Městský
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, kde se
hry konaly, zastupovala místostarostka
Alena Pataky a nechyběl rovněž Miloš
Matula ředitel TJ Ostrava. Jen hodinu
před hrami přestalo drobně pršet a po
vydatných deštích den před tím se počasí
umoudřilo tak, že se mohly hry doslova
rozjet na všech původně naplánovaných
místech. Moravskoslezští sportovci soutěžili týmově v těchto disciplínách: hod
šipkami, střelba do florbalovou branku, hody kroužky, na basketbalový koš,
míčkem na cíl, bollobal, běh s tenisovou
raketou a také v petangu. Na hrách se objevili již tradiční účastníci, ale také přibyla
nová družstva. V loňském roce se v Třinci
soutěžilo v jednotlivcích a naši senioři

tenkrát přivezli několik medailí. Letos
bylo hlavní náplní soutěžit v družstvech
a až při konečném sčítání se vědělo, jak
to vše dopadlo. I když se vyhlašovaly jen
tři nejlepší týmy, víme díky hlavnímu
rozhodčímu, kterým byl dobratický Karel
Moškoř, jaké bylo další pořadí. Náš první
tým skončil mezi 65 družstvy na skvělém
čtvrtém místě, jen bodík za třetími hasiči
z Píště. Prvenství získaly Petřkovice, druzí
skončili senioři z Bílovce. Před tribunou
beach volejbalového kurtu se uskutečnila
závěrečná fáze předávání cen nejlepším.
Tohoto úkolu se zhostili předseda RS ČR
Zdeněk Pernes, místostarostka Alena
Pataky a ředitel her Pavel Gluc. Ač naši
senioři brali pomyslné brambory, přesto
se mezi vyhlášenými zástupci Dobratic
objevili. Vyhodnocovali se rovněž nejlepší
seniorky a senioři ve víceboji podle věkových kategorií a také vítězové ve všech
osmi disciplínách.
Ve víceboji žen do 70 let obhájila
loňské třetí místo Kateřina Moškořová.
V přesnosti střelby na malou florbalovou
branku byl v kategorii mužů do 70 let
nejúspěšnější Pavel Volný. Těsně druhá
skončila v běhu s tenisovou raketou Marie Moskvová.
Krajské sportovní hry se řadí mezi
nejmasovější akce v Moravskoslezském
kraji. Každým rokem lákají k účasti nové
občany, co již zaslouženě užívají důchodu. Dovolím si na závěr poděkovat OÚ
Dobratice, který účast našich seniorů
finančně zajistil a myslím si, že v tom
velikém počtu účastníků se dobratické
dresy vůbec neztratily. Fotky z akce si
můžete prohlédnout ve fotogalerii obce.
Text + foto: Karel Moškoř

Termíny akcí... aneb co se na Prašivé děje
• 3.října od 18 hodin
- beseda „NA INVALIDNÍM VOZÍKU ŽIVOT NEKONČÍ“ - promítá srdcař Honza Dušek
• 17.října od 17 hodin
- HORSKÁ DIVADELNÍ IMPROSHOW - improvizační divadlo FrMol z Frýdku-Místku
• 21.října od 18 hodin
- beseda „NA KOLOBEŽCE AŽ DO ŠPANĚLSKA“ - promítá koloběžkář Honza Karpeta
• 7.listopadu od 18 hodin - beseda „RWANDA A UGANDA cyklocestovatelsky“ - promítá chatař Martin Stiller
• 18.listopadu od 18 hodin - beseda „OCHRANA PŘÍRODY V BESKYDECH“ - vypráví ochranářka Jana Pnioková
• 5.prosince od 18 hodin - beseda „ZDRAVÍ a IMUNITA bez antibiotik!“ - přednáší Božena Brocklová
• 16.prosince od 18hodin - beseda „ZE ŽIVOTA V DODÁVCE NA ZÉLANDU“ - promítá cestovatelka Vendula Žáková
... a další akce již pro Vás připravujeme...
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Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné DOMA

80 % lidí si přeje zemřít doma,
ale jen 20 % se to opravdu podaří.
Jedním z mnoha důvodů je, že se
k nim včas nedostanou informace
o mobilních hospicích. A právě to
má za cíl kampaň „DOMA.“ změnit.
Do kampaně se zapojilo 31 mobilních hospiců z celé ČR. Společně chceme šířit myšlenku umírání
doma. Chceme, aby lidé věděli, že
tato možnost existuje, a že existují
organizace, které jim v této situaci
pomohou. Snažíme se jen nabídnout
alternativu k nemocnicím a podobným zařízením. Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné dospě-

lé i děti v poslední fázi nemoci v jejich
domovech tak, aby mohli svůj život
dožít důstojně a doma mezi svými
blízkými.
V týdnu od 5. do 11. října budou
probíhat po celé ČR akce zapojených
hospiců, které najdete na stránkách
www.umiratdoma.cz. Největší akcí je
PAPUČOVÝ DEN. Letos připadne na
středu 7. října a proběhne po celé ČR.
Je to den, kdy se můžete do kampaně
zapojit vy všichni. Stačí si vzít s sebou
kamkoliv půjdete papuče, vyfotit se
v nich a sdílet s #papucovyden na
Facebooku nebo Instagramu. Dáte
tak světu najevo, že v tom jedete

s námi. Na papučový den vás zve
také Olga Sommerová, Pavel Liška,
Markéta Stehlíková a další. Jejich
medailonky najdete na Facebooku
v události „Doma. Týden pro mobilní
hospice 2020“. O Papučovém dni se
můžete dočíst na www.papucovyden.cz.
Do kampaně se zapojili i sportovci. Kteří to jsou, zjistíte ve spotu na
stránkách Papučového dne. A proč
zrovna papuče? Protože nám připomínají domov, a tak si tento den
díky papučím bereme kousek svého
„DOMA“ s sebou.
Těšíme se na vaše fotky!

Obec Dobratice pořádá sbírku použitého textilu
a potřeb do domácnosti pro Diakonii Broumov
ve dnech: pondělí 21. září až pátek 25. září 2020
čas: v pracovní době Obecního úřadu Dobratice
místo: Obecní úřad Dobratice, telefon 558 651 254
Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie
SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT
DO SBÍREK
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří

• Obuv – nepoškozená a v párech
(svázaných gumičkou)
• Kabelky, batohy, drobné předměty
z domácnosti
• Hračky – nepoškozené a kompletní,
také plyšové
• Menší elektrospotřebiče
• hygienické potřeby
• dětské potřeby (lahvičky, dudlíky ...)
PROSÍME VŠE ZABALENÉ
V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
A NÁDOBÍ DO KRABIC.

Diakonie Broumov,
sociální družstvo
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil
Bližší informace za Diakonii Broumov
Vám rádi sdělíme:
Tel.: 224 317 203, 224 316 800

ALE BYL VSKUTKU FAJNY

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 450 ks.
Fotografie na obálce: I. Spratková, M. Gongolová. Zpracování podkladů: I. Spratková.
Vydáno dne: 15. září 2020. Uzávěrka příštího čísla: 2. 10. 2020. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254.
Neprošlo jazykovou úpravou.

