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Zprávy obecního úřadu
Otevření dobratického lesoparku
Dne 28. října 2020 bychom Vás rádi přivítali na oficiálním otevření
dobratického lesoparku u sportovního fotbalového areálu.
Od 10:00 do 14:00 hod., Vás zástupci obce provedou lesoparkem.
Bohužel nám situace nedovolila pro Vás připravit větší akci k této události.

Moravskoslezský kraj připravil pro registraci dobrovolníků
ochotných poskytnout pomoc se zvládáním
epidemiologické situace e-mailovou adresu spolu2@msk.cz

DEN REGIONŮ
Dne 19. září 2020 se konal v paskovském zámeckém parku 6. ročník
Dne regionů Slezská brána a Olešná.
Slezská brána je sdružení osmnácti obcí a čtyř obcí Olešné.
Každý zástupce krátce představil
svou obec.
Této akce se také zúčastnila naše
paní starostka a tříčlenný dámský
tým, který prezentoval a soutěžil za
naší obec.
Do Paskova jsme přivezli vlastnoručně vyrobený dožínkový věnec.

Dámy soutěžily, prohlédly si
prezentace ostatních zástupců
obcí Slezské brány a užily odpoledne v krásném zámeckém parku.
6. ročník této akce se nesl
v dožínkovo-folklórním duchu.
Obec Paskov měla připravený
krásný kulturní program na celé
odpoledne.
Vystoupil dětský soubor Paskovjánek, Vonička, Salichovci,
cimbálovka Halabajka, Slifka a večer
nám zahrál Fleret.

Text: K. Vitásková,
foto: archiv obce Paskov
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VÝSLEDKY VOLEB KONANÝCH DNE 2. 10. – 3. 10. 2020 V OBCI DOBRATICE

https://volby.cz/pls/senat/se21?xjazyk=CZ&xdatum=20201002&xobvod=69
https://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20201002&xobvod=69&xobec=552542

Odpadové okénko
Takto se nám to určitě nelíbí. Tak to nedělejme!
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Pro odložení odpadů větších rozměrů, prosíme využívejte naše sběrné místo, které je pro tyto účely zřízeno. Děkujeme
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školství
Začátek školního roku 2020/2021
s mottem „Připravujeme se na výročí školy“
První den ve škole jsme letos zahájili
netradičně. Z důvodu
doporučení MŠMT bylo
zahájení školního roku
v každé třídě samostatně. Proto vstup do školy
byl umožněn pouze rodičům prvňáčků za
dodržení hygienických podmínek. Velice
nás mrzí, že tato doporučení stále trvají,
ale věříme, že se současná situace brzy
uklidní, abychom mohli nadále pokračovat v našem programu komunitní školy.
Školu navštěvuje 94 žáků z toho:
• 1. ročník – 13 žáků
Mgr. Ivana Bartošová
• 2. A ročník – 15 žáků
Mgr. Andrea Znojilová
• 2. B ročník – 16 žáků
Mgr. Marta Mojáková
• 3. ročník – 14 žáků
Mgr. Ivana Grygarová

• 4. ročník – 16 žáků
Mgr. Silvie Pšenicová
• 5. ročník – 20 žáků
Mgr. Hana Grygarová
učitelka – Vv, Tv, Pč
Mgr. Veronika Cyroň
Ve školní družině máme 3 oddělení pod
vedením vedoucí vychovatelky Mgr. Sylvy
Bednářové:
• 1. oddělení – Mgr. Sylva Bednářová
• 2. oddělení – Mgr. Veronika Cyroň
• 3. oddělení – Petra Badová
I přes veškerá opatření a doporučení
se vzděláváme a pracujeme na připravených projektech jako např. Mlsná vařečka
a Příměstské tábory.
S MAP II Frýdek-Místek spolupracujeme už několik let a jsme rádi, že se nám
práce daří. V záři jsme zahájili nový projekt „Poznej svůj kraj“, který připravila
a úspěšně zorganizovala paní učitelka

Silvie Pšenicová. Chtěli jsme dětem ukázat neznámá místa kolem svého bydliště
a okolí. Ve spolupráci se ZŠ Paskov se nám
podařilo tento projekt zahájit a v současné době ho realizujeme. Dalším projektem
je „Stavba domu“, který převádíme do
online prostředí. Projekt je zaměřen na
nadané děti pod vedením paní učitelky
Ivany Grygarové. Nedílnou součástí projektů je převážně vzájemná spolupráce,
sdílení s okolními školami, ale i možnost
získat finanční prostředky na výukové
materiály.
Všem děkuji za přípravu na projektech
a v následujícím měsíci Vám přineseme
nové zprávičky!
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Informace spolků a sdružení
Rozpis okresního přeboru v šachu pro Dobratice
Kolo a datum

Družstvo

Družstvo

1. Kolo - 03. 10. 2020

TJ Dobratice

Volno

2. Kolo - 24. 10. 2020

TJ Dobratice

TŽ Třinec „D“

3. Kolo - 14. 11. 2020

Interchess

TJ Dobratice

4. Kolo - 28. 11. 2020

TJ Dobratice

TJ Bystřice

5. Kolo - 12. 12. 2020

TJ Sokol Lhotka

TJ Dobratice

6. Kolo - 16. 01. 2021

TJ Dobratice

TJ Sokol Dobrá „C“

7. Kolo - 30. 01. 2021

TJ Sokol Dobrá „B“

TJ Dobratice

8. Kolo - 12. 02. 2021

TJ Dobratice

TJ Sokol Metylovice

9. Kolo - 27. 02. 2021

Sokol Brušperk „B“

TJ Dobratice

10. Kolo - 20. 03. 2021

TJ Dobratice

Beskydská šachová škola „F“

11. Kolo - 10. 04. 2021

TŽ Třinec „E“

TJ Dobratice
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V. ročník Běhej na vsi
Letošní jubilejní
běh se podařil na výbornou. Pořadatelé
byli spokojeni a podle
všeho účastníci také!
Počasí bylo slunečně
letní a k dobré náladě
posloužily s láskou napečené domácí koláče, skvělá „tanzanská“
káva i další pokrmy
a výborné pivo od Koníčka.
Pro školu v Ilenge
se vybrala rekordní
částka 14 250 Kč, která
poslouží škole v Tanzanii na okna a dveře
do nově postavených
tříd. Část budov staré
školy spadla začátkem
roku žákům doslova
na hlavu, a tak přesun
do nových tříd byl nutný. Díky tomu, že na
výstavbě nových tříd
spolupracuje organizace Bez mámy a škola
v Ilenge už několik let,
přesun byl možný. K pohodlné výuce však ještě chybí několik nutností,
včetně zmíněných oken a dveří.
Částka 14 250 Kč pro Ilenge byla
nashromážděná letos nejen díky běžců, kterých bylo celkem 58 na hlavním závodě (5km) a 53 v dětských kategoriích, ale i díky neběžců, protože
ti poslali své „symbolické startovné“
přímo na účet.

Umístění v jednotlivých kategoriích:
• Děti 1-5 let (motýlci): 1. Vojtěch Maceček 2. Amálie Satinská 3. Klára
Galdunová
• Děti 6-9 let (lvi): 1. Antonín Koběluš
2. Vojtěch Genda 3. Anna Macečková
• Děti 10-13 let (žirafy): 1. Štěpán Genda 2. Markéta Skaličková 3. Václav
Koběluš
• Mládež 14-18 let, 5 km: 1. Vít Pavlas

2. Jan Sobek 3. Tereza Hrušková
• Ženy 18+, 5 km: 1. Lucie Honzíková
2. Zuzana Bílková 3. Tereza Morcinková
• Muži 18+, 5 km: 1. Radek Boris 2. Jan
Adam Tarana 3. Lumír Sobek
Gratulujeme vítězům a děkujeme
všem účastníkům.
M. Gongolová

Turistika seniorů
Ve středu 16. září se přepravila
skupina zájemců o turistiku vlakem
a následně autobusem na Hukvaldy. Zde čekali další čtyři senioři, kteří
chtěli navštívit hrad, případně další
místa v obci. My, turisté - devět žen
a tři muži jsme se ale nemohli zdržet,
neboť nás čekala dvanácti kilometrová
trasa s úvodním čtyřkilometrovým výstupem na nejvyšší kótu Palkovských
Hůrek - vrch Kubánkov 660 m nad

mořem. To se nám, po skoro dvou hodinách volné chůze (zpestřené sběrem
hub, zastávkami na výhledy a napití),
podařilo. Protože bylo pěkné počasí,
byli jsme odměněni krásnými pohledy,
z jedné strany na hřeben Beskyd, na
druhou stranu do nížiny řeky Odry.
Po odpočinku a svačině jsme zahájili
osmi kilometrový sestup směr Olešná,
který byl přerušen zastávkou u hotelu
„Palkovské Hůrky“ na další potřebné

osvěžení. Pak další pochod a cíl ve
14. 30 hod. na přehradě Olešná. Opět
občerstvení, pak autobus a vlak do
Dobratic.
Akce splnila svůj cíl: sportovní výkon, pro mnohé poznání blízkého okolí
a námět na další výlet - návštěva vlastních Hukvald.
M. Thiel
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Rozmýšlení nad životem a smrtí
Tyto podzimní dny všichni přicházíme na hřbitovy a zamýšlíme se nad
tématem života a smrtí. Nejdříve si položme otázku: Co máme dělat v případě,
že nám někdo z blízkých zemře a my se
máme rozhodnout pro pohřeb? Kulturou pohřbívání vyjadřuje každá společnost svou lidskost a také svůj postoj
k živým. Navzdory značným změnám
v doprovázení zemřelých ještě přetrvává forma důstojného pochování. Věřící
si uvědomují, co se stalo po Ježíšově
smrti, kdy přišel Jozef z Arimateje, boháč
a člen Velerady, který však byl Ježíšovým
učedníkem, a poskytnul mu nový hrob,
vytesaný ve skále. Osobně šel za Pilátem
a požádal o Ježíšovo tělo. Byl to velký
skutek milosrdenství prokázaný s velkou odvahou! Pro křesťany je pohřeb
skutkem zbožnosti, ale také velké víry.
Ukládáme do hrobu těla svých drahých
s nadějí na jejich vzkříšení. Křesťanské
vzkříšení není však reinkarnace duše
do jakéhokoli těla, nebo znovustvoření
v nicotu a prázdnotu. Církev nikdy nepřestala hlásat, že v poslední den bude
vzkříšeno právě to tělo, ve kterém žijeme
a umíráme.
Katolická církev ve svých pohřebních
obřadech předává tradici, obhajující
důstojnost a hodnotu každého člověka
a sloužící jak zemřelým, tak i živým. Lidské tělo je i po své fyzické smrti symbolem
důstojnosti, kterou člověku přiznává Bůh.
Katolická nauka proto důrazně doporučuje pohřbívání do země, ve kterém spatřuje paralelu s pochováním Ježíšova těla.
Pohřeb žehem katolická církev nezakazuje, „pokud nebyl zvolen z důvodů
odporujících křesťanské nauce“, ale naléhavě vyzývá k vykonání pohřebních
obřadů před kremací a k uložení urny
do země. Pokud se tedy z oprávněných
důvodů přistoupí ke kremaci mrtvého
těla, popel věřících má být zpravidla
uchováván na posvátném místě, tedy
na hřbitově, nebo prostranství vyhrazeném k tomuto účelu. Uchovávání urny
v soukromých obydlích není povoleno.
Není také dovoleno rozptylovat popel
do vzduchu, sypat na zem, do vody či
jinam, ani z popela zesnulého vytvářet
upomínkové předměty.
Naše společnost je však v posledních letech konfrontována s nárůstem
tzv. anonymních pohřbů, bez náboženských obřadů, bez účasti širšího kruhu
známých, sousedů, dávných spolužá-

ku, apd, bez určení místa
a času pochování. Z dlouhodobé perspektivy se nicméně projevuje, že pokud
pozůstalí neznají konkrétní
místo posledního odpočinku, hůře se vyrovnávají se
zármutkem. Proč se tak
děje? Důvodů je několik:
jednak roste počet opuštěných lidí, jednak se dnešní
člověk bojí myšlenky na
smrt, a pohřbům se vyhýbá a také je
stále populárnější tzv. levný pohřeb. Mrtví jsou tak nejen vytěsňováni z okruhu
živých, nýbrž i z jejich vědomí. Zejména
je však nutné poznamenat, že zemřelí
věřící jsou součástí společnosti, v níž
žili (města, nebo obce), farnosti, předmětem vzpomínky a modlitby živých,
a proto je nutné, aby nikomu, kdo touží
se se zesnulým rozloučit, nebyla upřena
tato možnost a pak také, aby každý měl
možnost uctivě navštívit místo uchování ostatků či popela zesnulého. Proto
církev ostatky zesnulých uctivě uchovává na veřejných místech již mnohdy po
staletí žehnaných za tímto účelem. Tak
nebudou zemřelí ochuzeni o modlitbu
dalších příbuzných a celého křesťanského společenství. Zesnulý není soukromý
majetek nejbližších příbuzných! Proto
neexistují pouze soukromé obřady rozloučení se zesnulým (v úzkém rodinném
kruhu), nýbrž veřejný obřad pro širší
veřejnost v kostele, nebo smuteční síní.
Naše konkrétní rodina je součástí společnosti, v níž člověk za svého života žil,
prožíval širší sociální vazby, než jenom
vazby rodinné.
Není tomu dávno, kdy mi volala zdravotní sestra z porodního oddělení frýdecké nemocnice a ptala se na křest mrtvého
narozeného dítěte. Otevřeli jsme také
otázku důstojného pohřbu takového
dítěte, či plodu. Musíme si uvědomit,
že každý rozkvétající život je nádherný
Boží dar, přestože trvá pouhých několik
měsíců. Důstojné pohřbívání nenarozených dětí je právem rodičů. V naší zemi
umožňuje pohřbívání dětských ostatků
z jakéhokoli stadia vývoje novela zákona
o pohřebnictví z roku 2017. Ovšem rodiče
si o ně musí zažádat v zákonné čtyřdenní
lhůtě. To mnohdy bývá krátká doba, když
vezmeme v úvahu přítomnou bolest nad
ztrátou očekávaného dítěte. Ačkoli také
v naší vlasti se množí podpůrné a dopro-

vodné projekty, např. spolek Tobit (http://
tobit.cz) pro rodiče v nelehkých životních
situacích, v souvislosti s pohřbíváním nenarozených dětí, ještě všeobecně schází
osvěta. Na našem hřbitově byl vyhrazen
zvláštní prostor, nazývaný pietním místem nenarozeného dítěte. Nejen mramorovou desku, ale i srdce rodičů a duší
nenarozeného dítěte, symbolický střeží
hlava anděla.
Udržovat pěkně upravený hrob, položit květiny, zapálit svíci a přidat modlitbu za zemřelé je především projevem
uznání za svědectví, které nám nechali,
za dobro, které prokázali. Je to poděkování Pánu za to, že nám je daroval,
za jejich lásku a přátelství. Před rokem
jsem prožil na našem hřbitově několik
pěkných chvil, kdy jsem několika rodinám shromážděným u hrobu nabídl
modlitbu za jejich blízké zesnulé. Vždy
jsem byl odměněn vroucím a srdečným
poděkování. Možná je více lidí, kterým
v životě zůstala jiskřička víry, ale i když
by v koutku nitra chtěli, modlitbu k Bohu
již vyslovit nedovedou. Neostýchejte se,
zvlášť v těchto nadcházejících dnech,
obrátit se na mě, nebo na kohokoliv
z věřících a pravidelných návštěvníků
bohoslužeb. Rádi modlitbou umocníme
vědomí vzájemného společenství. Církev
vždy, ve spojení za zesnulé, se také modlí
zejména v kostele během mše svaté, za
živé. Všichni, živí i zemřelí, tvoříme společenství, to znamená jakousi jednotu.
Jsme sjednoceni skrze křest a tvoříme
velkou rodinu Boží. A proto se modlíme
jedni za druhé. V tom spočívá krása života. Propojme návštěvu hřbitova s návštěvou kostela!
Děkuji širší pospolitostí občanů
za hojnou účast během pohřbů nám
drahých zesnulých. Děkuji za to, že
nezapomínají v modlitbě na své drahé
zesnulé.
P. Jan Wojnar
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Ostatní informace
Termíny akcí... aneb co se na Prašivé děje
• 18. října od 10:30 hodin - Krmáš
• 18. října od 11:30 hodin - Křest nové knížky o Prašivé a požehnání dřevořezeb svatých
v okolí kostelíka
• 21. října od 18 hodin - beseda „NA KOLOBĚŽCE 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

Poděkování
Tímto bych chtěl poděkovat místnímu sboru dobrovolných hasičů při hašení a následné likvidaci požáru rodinného
domu ze dne 21. 9. 2020. Dále bych rád poděkoval rodině Bělíkovým za ubytování mé rodiny v nouzi a samozřejmě mé
rodině a přátelům za poskytnutou pomoc v této těžké životní situaci….
Ivo Vandrol

Region Slezská brána
Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána získal z OP Zaměstnanost dotaci na projekt Komunikační nástroje,
strategické dokumenty a pasporty pro
potřeby měst a obcí Regionu Slezská
Brána. Základními pořizovanými výstupy této aktivity bude Strategický plán
DSO Region Slezská brána na období
2021–2025, Komunikační strategie Regionu Slezská brána a jeho obcí pro období
2021–2025 a Komunitní plán rozvoje.
V rámci našich měst a obcí dojde konečně i k sjednocení úrovně rozvojových
dokumentů pro lepší plánování společného rozvoje a umožní správně identifikovat

aktuální potřeby nejen sociálních služeb
v jednotlivých obcích, aby se tak účinně
naplánovala spolupráce obcí DSO nejen
při zavádění nových služeb, ale i při účelném, efektivním a zároveň hospodárném
využívání těch dosavadních.
Aktivitami projektu bude rovněž
možnost pořízení pasportů majetku
měst a obcí: pasporty veřejného osvětlení, hřbitovů, veřejné zeleně a mobiliářů.
Tyto odborné dokumenty budou praktickými podklady pro správu majetku
obcí, umožní rychlý přehled i snadnější
plánování oprav a údržby. Obce a města
si v rámci projektu pořídí mobilní rozhlas

a modernizují obecní webové stránky.
Projekt přinese rovněž nemalou
úsporu finančních prostředků městských a obecních rozpočtů, neboť pořízení těchto dokumentů je hrazeno
z dotačních fondů EU.
Doba realizace projektu je od 1. 7.
2020 do 30. 6. 2022.
Přejme projektu nejen dobrý start,
ale i hladký průběh a úspěšné dosažení
všech plánovaných cílů!
Petr Baďura, předseda DSO RSB

Změna ordinační doby DS Dobrá MUDr. Kučerová:
29. 10. 2020 čtvrtek - NEORDINUJE SE

Nutné případy ošetří DS Politických obětí Místek (u bývalého autobusové stanoviště)
telefon po domluvě: MUDr. Devečková - 558 434 835
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„Nebuďte neviditelní…“
Aktuální roční období sebou nyní
přináší i pozdní rozednívání či brzké
stmívání, dále tak související povětrnostní vlivy – mlhu, hustý déšť či sněžení. Moravskoslezští preventisté spolu
s dopravními policisty a krajským koordinátorem BESIPu započali opětovně

apelovat na nejzranitelnější účastníky
silničního provozu – chodce i cyklisty
– aby nepodceňovali tuto skutečnost
a dbali na svou viditelnost.
Preventivní akce s názvem „Nebuďte
neviditelní“ byla 5. října 2020 zahájena
například v Ostravě (Hrabůvce) či na

Bruntálsku. Preventisté spolu s kolegy
z dopravní služby však do terénu vyráží
celý týden a zejména chodcům připomínají základní zásady bezpečného pohybu
na silnicích v době snížené viditelnosti.
Následný den (6. října 2020) preventisté
s dopravními policisty zamířili za zranitelnými účastníky silničního provozu
opět na Ostravsko, ale i na Krnovsko,
Třinecko či do Kopřivnice. S preventisty
se však chodci setkali či setkají též na
Karvinsku či Opavsku.
Díky užití retroreflexního prvku může
řidič zaregistrovat chodce až na vzdálenost 200 metrů. Je-li však chodec oblečen do tmavého ošacení, řidič jej spatří
na vzdálenost až desetkrát menší (cca 20
metrů). Reflexní prvky je vhodné umístit
na pohyblivé části těla, nejlépe na kotník
či zápěstí (případně obě místa), vždy
na stranu směrem do vozovky tak, aby
prvky byly viditelné a díky nim se stal
viditelným i chodec.
Dětem je vhodné opatřit oblečení
s reflexními doplňky, reflexní materiál
by měl být i součástí školních brašen či
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batohů. Zejména mladší školáci mohou
být méně soustředění, někteří ještě neumí předvídat a odhadovat vzdálenost.
Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní
a řidič měl vůbec možnost včas zareagovat. Dopravní výuce nejmenších školáků se preventisté věnují permanentně
prostřednictvím přednášek a besed, za
všechny lze připomenout projekty například Zebra se za Tebe nerozhlédne,
Policejní pohádky či Markétina dopravní
výchova.
Někteří starší školáci zas při pohybu
v silničním provozu užívají sluchátka
a poslouchají hudbu. Tato skutečnost
pak může komplikovat orientaci v kritické dopravní situaci, opět je vhodné,

aby „nebyli neviditelní“ a řidič měl šanci
reagovat. Ohroženou skupinou jsou však
také senioři. Jejich pohyblivost může
být limitována, stejně jako zrak či sluch.
Orientace seniora v silničním provozu
tak může být svízelnější.
Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při preventivní akci „Nebuďte neviditelní“ policisté při preventivní akci
oslovili a věnovali jim reflexní pásky.
Některým chodcům vysvětlili vhodné
umístění reflexního předmětu, neboť
jej lidé umístili nesprávně a v tmavém
oblečení byli skutečně obtížně viditelní.
Sníženou viditelnost definuje zákon
jako situaci, kdy účastníci provozu na

pozemních komunikacích dostatečně
zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní
komunikaci, například od soumraku do
svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště
nebo v tunelu. Zákon také ukládá povinnost chodcům, pohybují-li se mimo
obec za snížené viditelnosti po krajnici
nebo po okraji vozovky v místě, které
není osvětleno veřejným osvětlením, mít
na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích.
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař

Inzerce

Mobilní pedikúra v pohodlí Vašeho domova
Cena od 300,-kč Praxe v oboru
tel: 777800341, Kružlíková Kateřina
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Všichni běžci jsou opravdu krásní …
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Roztančený Region ...
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