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VýstaVba DCVa – Fórum a ZáZemí byla Zahájena
Krátce po konání Dne Dobratic byly 
zahájeny přípravné práce, tj. vyklizení 
a odstrojování staré budovy s šatnami, 
bufety, sociálním zázemím.  Koncem 
srpna bylo společnosti VapesCE s.r.o. 
z Horní Suché předáno staveniště, aby 
mohla zahájit výstavbu obou staveb. 

Stará budova zmizela poměrně rychle 
a zůstala po ní rovná pláň. Následovala 
skrývka a v současné době již probíhá 
výkop základů. Pro dočasné uložení ze-
miny jsme museli využít odstavnou plo-
chu u kostela. Věříme, že to návštěvníci 
kostela a hřbitova pochopí a budou po 
určitou dobu tolerovat.  Pokud nedo-
jde k podstatným komplikacím s po-
časím v zimním období, s dodávkami 
stavebního materiálu apod., mohly by 
být stavby dokončeny do konce června 
příštího roku.  

Stavba přináší komplikace návštěvní-
kům Lesoparku, které tímto rovněž žá-
dáme o ohleduplnost a tolerantnost. 

Rovněž využíváme této příležitosti 
a připomínáme, že v Lesoparku je zá-
kaz volného pobíhání psů, zákaz jízdy 
na kole a také zákaz vstupu při silném 
větru - ulomení větve ze stromu se nedá 
nijak předejít.

Věříme, že stavba poběží bez závažných 
komplikací a příští léto už budou nové 
šatny, toalety, občerstvení, tribuna i re-
konstruované posezení k plné dispozici 
všem návštěvníků.

Alena Kacířová, starostka, Foto: Adam Spratek

Zprávy obecního úřadu

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
od 12. prosince dojde k celostátní změ-
ně jízdních řádů. Bližší informace nám 
podala společnost KODIS, Koordinátor 
ODIS s.r.o, která dopravu koordinuje. 

Letošní změna jízdních řádů veřejné 
osobní dopravy, a to jak železniční, 
tak i autobusové, bude poznamenána 
významnou událostí na trati z Ostravy 
přes Frýdek-Místek do Frýdlantu nad 
Ostravicí, resp. až do Frenštátu pod Rad-
hoštěm, kdy po dlouhých letech dojde 
k očekávané zásadní obměně vozového 
parku.   

Letité osobní vozy z osmdesátých let 
minulého století a jen o nemnoho mlad-
ší motorové vozy budou v převážné 
většině nahrazeny zcela novými dvou-
podlažními soupravami vyrobenými 
v ostravském závodě Škoda Transpor-
tation. Souprav bude celkem pět a jejich 
zajímavostí je technické uspořádání. 

Zatímco k jednomu konci vlaku je při-
pojena trvale motorová lokomotiva, 
druhý konec vlaku je opatřen stanoviš-
těm pro strojvedoucího, takže v jednom 
směru je souprava lokomotivou taže-
na, ve druhém naopak sunuta. Tomuto 
uspořádání se říká push-pull. V nových 
soupravách bude rovněž instalováno 
nové samoobslužné zařízení pro nákup 
jízdenek přes ODISku.

Nasazení nových souprav však přinese 
i nemálo změn v jízdních řádech, větši-
na je přímo či nepřímo vyvolána právě 
provozním konceptem s novými vlaky. 
Co se především změní?

ŽeleZNičNÍ DoprAvA:
Linka S6 Ostrava – Frýdek-Místek – Fren-
štát pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí

Během pracovních dnů budou nové 
soupravy jezdit v úseku Ostrava hl.n. 

– Frýdlant nad Ostravicí, ve špičku 
každou půlhodinu, mimo špičku kaž-
dou hodinu. Při cestě dále na Ostra-
vici nebo směrem do Frenštátu pod 
Radhoštěm se bude muset přestoupit 
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Naopak 
ve volných dnech, kdy do hor směřují 
výletníci, budou jezdit nové vlaky po 
celý den co hodinu až do Frenštátu pod 
Radhoštěm město. V navazujícím úse-
ku do Valašského Meziříčí budou jezdit 
nadále motorové soupravy.  Význam-
nou změnou bude změna časových 
poloh při hodinovém intervalu, kdy 
se časy posunou o 30 minut. Smyslem 
této úpravy je dosáhnout dlouhodobě 
požadovaných pravidelných přípojů na 
vlaky linky S1 (Opava – Ostrava – Český 
Těšín) v Ostravě-Kunčicích.

Linka S5 Ostrava hl.n. – Ostrava-Svi-
nov - Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice 
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Po mnoha letech budou obnoveny ví-
kendové spěšné vlaky z Ostravy hl.n. 
přes Ostravu-Svinov až na Ostravici, 
tyto vlaky budou provozovány moto-
rovými soupravami. Ostatní vlaky mezi 
Frýdlantem nad Ostravicí a Ostravicí 
budou jezdit v posunutých časových 
polohách kvůli návaznosti na linku S6 
ve Frýdlantě nad Ostravicí.

linka S7 Frýdek-Místek – český Těšín

Mimo špičku pracovních dnů budou 
vlaky jezdit v posunutých časových 
polohách kvůli návaznosti na linku 
S6 ve Frýdku-Místku.

K dílčím úpravám dojde také na lince S1, 
a to zejména mezi Ostravou-Svinovem 
a Ostravou-Kunčicemi.

Jízdní řády železniční dopravy jsou již 
definitivní a jsou k dispozici na https://
www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni
-rad/navrh-na-rok-2022.

regioNÁlNÍ AuTobuSovÁ DoprAvA:
Většina změn se bude týkat linek, které 
navazují na železniční dopravu.

Na linkách navazujících na železniční 
dopravu ve Frýdlantu nad Ostravicí (341, 
342, 343, 345, 346, 347, 348, 349) ze-
jména ve směrech Malenovice, Pstruží, 
Ostravice, Staré Hamry, Bílá, Pržno, Ja-
novice, Metylovice, Lhotka, Kunčice pod 
Ondřejníkem, Čeladná budou upraveny 
časové polohy spojů a na vybraných 
linkách bude rozšířena nabídka spojů.

Na linkách navazujících na železniční 
dopravu ve Frenštátu pod Radhoštěm 
zejména ve směrech Trojanovice, Tichá, 
Kunčice pod Ondřejníkem budou upra-
veny časové polohy spojů.

Rovněž budou upraveny časové polohy 
vybraných spojů na linkách navazujících 
na vlakovou linku S6 v Pržně, Čeladné, 
Kunčicích pod Ondřejníkem a dále na 

spojích navazujících na vlakovou linku 
S5 na Ostravici. 

Na linkách obsluhujících obce po trase 
vlakové linky S7, zejména obce Hnojník, 
Třanovice, Komorní Lhotka, Smilovice, 
Střítež a Řeka budou vybrané spoje upra-
veny tak, aby byly ve větší míře zajištěny 
návaznosti mezi jednotlivými linkami.

Jízdní řády autobusové dopravy se 
v současné době připravují.

MĚSTSkÁ HroMADNÁ DoprAvA:
Vybrané linky, resp. spoje MHD Frýdek
-Místek - úprava časových poloh kvů-
li návaznosti na linku S6 (resp. S7) ve 
Frýdku-Místku.

Linka MHD Ostrava 41 Vratimov – Os-
trava, Hrabůvka – Ostrava, Výškovice 
- úprava časových poloh kvůli návaz-
nosti na linku S6 ve Vratimově a s tím 
související úpravy na lince 27.
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oZNÁMeNÍ o vyHlÁšeNÍ výbĚrovéHo ŘÍZeNÍ NA obSAZeNÍ prACovNÍHo 
místa „dělník pro úklid a údržbu obce, zahradnické práce, řidič“
Obec Dobratice, se sídlem Dobratice 
č. p. 49, IČ: 00577057, zastoupena sta-
rostkou obce RNDr. Alenou Kacířovou, 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa:

MÍSTo výkoNu prÁCe:
obec Dobratice.

prACovNÍ poMĚr:
hlavní pracovní poměr na dobu ur-
čitou – 1 rok, se zkušební dobou 
3 měsíce, s možností prodloužení. 

prACovNÍ úvAZek:
40 hodin týdně, tj. úvazek 1,0.

CHArAkTer vykoNÁvANé prÁCe:
• úklid prostor budovy obecního úřadu 

včetně sociálních zařízení
• úklid a údržba veřejného prostranství 

u obecního úřadu,
• údržba obecní zeleně, hřbitova, le-

soparku, 
• pomocné práce při konání kulturních 

akcí pořádaných obcí a kulturní ko-
misí, 

• řízení osobního motorového vozidla, 
rozvoz obědů v obci.

pŘeDpoklÁDANý NÁSTup Do ZA-
MĚSTNÁNÍ:
01. 01. 2022, případně dle dohody.

plATové ZAŘAZeNÍ:
dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s naří-
zením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, 4. platová třída, platový stu-
peň dle délky praxe, možnost postup-
ného přiznání osobního příplatku dle 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů.

beNeFiTy:
stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvek na 
penzijní připojištění. 

poŽADAvky:
• věk minimálně 18 let,
• minimálně výuční list, 
• řidičský průkaz skupiny „B“,
• odpovídající zdravotní způsobilost 

k zařazení do kategorie prací č. 1,
• způsobilost k právním úkonům,
• dobré organizační a komunikační 

schopnosti,
•  samostatnost, odpovědný přístup 

k plnění úkolů, manuální zručnost,
•  spolehlivost a zodpovědnost za svě-

řený majetek, 
• aktivní přístup k řešení údržby obce.

pÍSeMNÁ pŘiHlÁškA ZÁJeMCe MuSÍ 
obSAHovAT:
•  jméno a příjmení,
•  datum a místo narození, místo trva-

lého pobytu,

•  státní příslušnost,
•  číslo občanského průkazu nebo čís-

lo dokladu o povolení pobytu, jde-li 
o cizího státního občana,

•  kontaktní údaje,
•  datum a podpis.

MÍSTo A ZpŮSob pŘiHlÁšeNÍ:
•  přihlášku s krátkým životopisem 

a souhlasem s nakládáním s po-
skytnutími osobními údaji pro úče-
ly tohoto řízení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisu, 
v tomto znění:

poskytnutím svých osobních údajů 
v rozsahu podkladů pro přihlášku do 
výběrového řízení dávám ve smys-
lu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, souhlas k jejich zpra-
cování a uchování.
Jméno a příjmení, datum narození 
a vlastnoruční podpis.
doručí zájemce osobně prostřednic-
tvím podatelny Obecního úřadu Do-
bratice nebo poštou na adresu: Obec 
Dobratice, Dobratice č. p. 49,  739 51 
Dobratice, nejpozději do 29.10.2021. 
Bližší informace na telefonním čísle: 
558 651 387.
Obec Dobratice si vyhrazuje právo toto 
výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

RNDr. Alena Kacířová, starostka

STrATegiCký plÁN roZvoJe obCe - 2021 – 2025
– poZvÁNkA NA veŘeJNé proJeDNÁNÍ, které se uskuteční ve středu 3. listopadu 
od 17 hodin v tělocvičně Základní školy Dobratice. Mnozí s vás se na zpracování 
strategického plánu rozvoje naší obce vyplněním dotazníků podíleli. Jistě vás bude zajímat, jak se vaše názory promítly do 
jeho analytické a následné strategické části. Strategický plán je zveřejněn na webových stránkách obce v sekci O Obci – Stra-
tegický plán rozvoje. Zpracovanou pracovní verzi vám představí Mgr. Barbora Miturová za fy AQE advisors s.r.o. Po doplnění 
vašich připomínek, bude zpracován konečný dokument, schválen zastupitelstvem obce. Své připomínky můžete uplatnit při 
veřejném projednání nebo raději zaslat předem do 27. 10. 2021 na e-mail miturova@aqe.cz, a to ve struktuře:

č. Subjekt/ jméno kapitola/ strana/odstavec/opatření připomínka

1.

2.

3.

4.

5.

Zveme vás, přijďte si popovídat o budoucnosti naší obce.  Za zastupitelstvo obce starostka Alena Kacířová
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školNÍ ZprÁvičky 
Dne 16. září 2021 se žáci 
4. a 5. třídy základní 
školy v Dobraticích zú-
častnili jednodenního 
tvořivého workshopu 
pod názvem „ Na dre-

vo maľované“. Akce se uskutečnila 
v rámci projektu „Keď tradícia v dreve 
ukrytá ožíva“ a naším štědrým hos-
titelem byla základní škola Turzovka 
na Slovensku. Z důvodu stávající si-
tuace jsme sice nenavštívili tuto ško-
lu, ale setkali jsme se s učiteli a žáky 
3. a 4. třídy v kulturním domě, kde 
proběhl celý workshop. 

Každý žák měl za úkol namalovat na 
šindel nějaký vzor, motiv či objekt, 
který je součástí slovenské lidové 
kultury a tradice. Děti malovaly dle 
předlohy, kterou si vybraly a k malbě 
používaly akrylové barvy. Pod jejích 
malířským štětcem vznikla opravdu 
krásná díla. Cestou na oběd jsme měli 
možnost také shlédnout část malého 
městečka Turzovka.

Celý workshop byl zajímavý a pestrý, 
moc se nám všem líbil. Kromě nových 
zážitků jsme si odvezli i kousek slo-

venské lidové kultury namalované na 
dřevě.

Text + foto: Mgr. Kristina Chlebková

oSlAvy 150. výročÍ 
vZNiku školy 
Vážení přátelé dobratické školy,

v říjnu 2021 oslaví naše škola významné výročí 
– uplyne 150 let od jejího založení. Při této pří-
ležitosti jsme samozřejmě dlouhodobě chystali 
řadu akcí pro bývalé i současné zaměstnance, 
žáky a širokou veřejnost. Bohužel příchodem 
pandemie COVID-19 byly naše plány výrazným 
způsobem negativně poznamenány.

Současná nestabilní epidemiologická situace 
zatím neumožňuje velkou společenskou akci pro 
širokou veřejnost realizovat. Hlavní část oslav 
je proto přesunuta na červen 2022. S konkrétní 
organizací slavnosti Vás budeme průběžně in-
formovat na našich webových stránkách školy 
a ve zpravodaji obce.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

ŠKOLSTVÍ
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ZÁvĚrečNé liSTovÁNÍ kroNikou DÍvčÍ kopANé
Putování kronikou dívčí kopané 

v Dobraticích zakončíme vzpomínkami 
na dvě sportovní klání, které se nezištně 
zapsaly do historie tohoto sportu. 

SlAvNoSTNÍ oTevŘeNÍ FoTbAlové-
Ho STADioNu ve STovkÁCH

Druhý květnový den roku 1975 byl 
pro náš oddíl dívčí kopané jedním z nej-
významnějších. Do Dobratic dorazila 
pozvánka fotbalového oddílu TJ Vál-
covny plechu Frýdek-Místek k sehrání 
přátelského fotbalové utkání dívčích 
jedenáctek proti SSM Tesle Rožnov pod 
Radhoštěm u příležitosti slavnostního 
otevření nového fotbalového stadio-
nu ve Stovkách. Před zcela zaplněnými 
tribunami zbrusu nového fotbalového 
stánku přivítali obě družstva děvčat čel-
ní představitelé města, podniku, tělový-
chovné jednoty i složek společenského 
a veřejného života.

Po slavnostním výkopu čestných 
hostů začala dobratická děvčata s ner-
vozitou na kopačkách, v bouřlivém pro-
středí zaplněných tribun zakřiknutým 
výkonem. Proto 1. poločas skončil 
bezbrankovou remízou. Do druhého 
poločasu se děvčata uklidnila a po-
dala dobrý výkon. Ten byl korunován 
brankou Aleny Česákové v 65. minutě 

zápasu. A tímto výsledkem skončilo 
i toto utkání.

Po zahajovacím představení děvčat 
následoval hlavní zápas mezi domácí-
mi TJ Válcovnami plechu Frýdek–Mís-
tek a olympioniky Československa. Po 
ukončení tohoto utkání došlo na setkání 
vedení oddílu dívčí kopané a hráček s tre-
nérem reprezentantů olympioniků Vác-
lavem Ježkem, kterému jsme věnovali 
oddílovou vlaječku. Co dodat na závěr. Ve 
Frýdku – Místku děvčata více než obstála 
a získala zde mnoho svých příznivců.

čTyŘDeNNÍ TurNé v polSku
Píše se rok 1976 a přichází pozvánka 

funkcionářů cyklistického oddílu TJ Sle-
zan Frýdek – Místek k účasti na čtyřden-
ním turné v Polsku u příležitosti dojezdu 
cyklistického etapového závodu „Okolo 
Polska“, dnešního „Tour de Polonia“ 
ve slezském městě Zawierczie. Nabíd-
ka exhibičních přátelských utkání byla 
ze strany dobratických děvčat přijata 
a začaly přípravy na tento zájezd. Do-
bratické družstvo bylo posíleno čtyřmi 
hráčkami, které přišly na krátké hosto-
vání z Kozlovic, Palkovic a NHKG Ostra-
va. Po příjezdu do Polska a srdečném 
uvítání předali hostitelé kytici karafiá-
tů kapitánce našeho družstva Zdeňce 

Lisníkové. Po slavnostní večeři, která 
následovala, obdržely hráčky spolu s ve-
dením drobné dárky a vlaječky. 

Druhý den dopoledne byla na pro-
gramu prohlídka města a nákup suve-
nýrů. Ihned po poledni začala příprava 
na utkání. Soupeřkami nám byla děvča-
ta složeného týmu hráček Sosnowce 
a Rybnika. Sílu soupeřek předcházel 
fakt, že toto družstvo polských dívek 
dokázalo měsíc před tímto zápasem 
zvítězit v Ostravě nad ligovým týmem 
TJ NHKG Ostrava. Utkání se hrálo před 
dojezdem jedné z etap cyklistického zá-
vodu. V ochozech stadionu v Zawierczu 
se tísnilo více než 20000 diváků. V této 
nezvyklé atmosféře děvčata nastupo-
vala k utkání s obavami, ale když v prv-
ním poločase chytila brankářka Dagmar 
Dybová pokutový kop, nervozita byla 
tatam a hrál se pohledný vyrovnaný 
zápas. Druhý poločas se hrál již před 
kamerami polské televize, která tento 
poločas zápasu odvysílala v přímém 
přenosu. Vrcholem utkání byla 71. minu-
ta, kdy Alena Česáková dostala těsně za 
polovinou hřiště nádhernou přihrávku 
a postupovala nezadržitelně na branku 
domácích. Svou individuální akci zakon-
čila nezištně střelou do pravého horního 
rohu branky domácích za velkého jásotu 
tří dobratických fanoušku, kteří děvčata 
doprovázeli po celou dobu jejich turné. 
Tímto výsledkem utkání skončilo.

To ještě nebyl konec všem radostem. 
Po fotbalovém utkání následoval dojezd 
cyklistického závodu, kde vítězem etapy 
se stal československý reprezentant 
člen Dukly Brno Michal Klasa. Vše umoc-
nil ještě třetím místem sprintér RH Plzeň 
Jakub Kubias.

Další den byla sobota a ta byla dnem 
volna, který jsme využili k návštěvě his-
torického Krakowa. Večer naši hostitele 
pro nás připravili návštěvu vysokoškol-
ského klubu v Zawierczu, kde jsme se 
společně pobavili. Za zmínku stojí, že 
tuto akci navštívil olympijský vítěz ve 

Informace spolků a sdružení

Zaplněná tribuna nového fotbalového stánku
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vrhu koulí z mnichovské olympiády 
Wladyslaw Komar, se kterým jsem se 
osobně seznámil a porozprávěl.

Posledním dnem turné byl odvet-
ný zápas proti staronovému soupeři 
Sosnowce a Rybnika, který se na toto 
utkání posílil několika hráčkami z jiných 
okolních klubů. Po náročném progra-
mu z předešlých dnů děvčata utkání 
nezvládla a s několika náhradnicemi 
v sestavě prohrála. Ve večerních hodi-
nách jsme se na hraničním přechodu 
v Českém Těšíně s našimi hostiteli roz-
loučili a plni krásných a nezapomenutel-
ných zážitků se vrátili domů. Takové to 
bylo vzpomínání na historii dívčí kopané 
v Dobraticích.

Autor článku + foto: Petr Vlček

FoTbAl v ZÁŘÍ
Na fotbalových hřištích pokračují 

dalšími zápasy fotbalové soutěže roč-
níku 2021 – 2022. Dobratičtí muži si 
zatím vedou velmi dobře a po zbyteč-
ných ztrátách na začátku sezóny bodují 
naplno. V září odehráli čtyři utkání s bi-
lancí tří vítězství a jediné prohry. Ta se 
udála na půdě lídra soutěže v Bystřici. 
Ač se zdá výsledek hrozivý, průběh sice 
probíhal v režii domácích, ale naši hráči 
po snížení na 1:2 měli několik příležitos-
tí dorovnat stav, ale v závěru při této 
snaze se Bystřici podařilo do otevřené 
obrany snáze proniknout a vstřelit další 

tři góly. Z vítězných zápasů je asi nej-
cennější výhra nad aspirantem na po-
stup Stonavou. Obojovnoti fotbalistů 
svědčí i obrat ve skóre proti Jistebníku, 
kdy prohrávali 1:2 a během čtyř minut 
otočili stav a vyhráli. Střeleckou poho-
tovostí se blýskl kapitán týmu Marián 
Cauisidis v Libhošti. Z pěti vstřelených 
branek hned čtyři dal do sítě domácího 
brankáře dobratický střelec a utkání 
skončilo jasnou výhrou našich borců. 
V tabulce 1. A třídy skupiny B patří Do-
braticím třetí příčka, vedou Řepiště 
před Bystřicí.  

výsledky Dobratic:

• Dobratice – Stonava 2:1, góly 
dávali Pařenica a Stříž 

• Bystřice – Dobratice 5:1, je-
dinou branku vsítil Mandičak

• Dobratice – Jistebník 3:2, 
střelci branek Causidis, Do-
minik Dobiáš a Pařenica

• Libhošť – Dobratice 2:5, Ma-
rián Causidis čtyři branky! 
Pátou přidal D. Dobiáš
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výleT NA HrčAvu Se poveDl
Další naplánovanou událostí pro do-

bratické důchodce byl výlet na samotný 
východ naší republiky. Před obecním 
úřadem to vypadalo v polovině září jako 
na svatbě, kdy se senioři postupně schá-
zeli a k tomu přijížděly auta. Nakonec se 
vytvořila kolona devíti aut a vyjelo se 
až k hranicím se Slovenskem, kde je od-
bočka na Hrčavu a po deseti kilometrech 
jsme zaparkovali na parkovišti. Zde nám 
krátce nastínil organizátor akce Milan 
Thiel, co nás čeká. Pak již třicítka osob vy-
šla nejprve vstříc k dřevěnému kostelíku 
Cyrila a Metoděje. Pro veřejnost slouží jen 
při významných událostech, přesto jsme 
mohli v ateliéru za kostelem vidět obě 
postavy slovanských věrozvěstů, jak je 
vyřezal nám neznámý řezbářský umělec. 
Na hřbitově je zajímavostí hrob maminky 
známé herečky Jany Hlaváčové. Naše 
další kroky směřovaly kolem nejmenší 
školy v okrese, kterou navštívil i prezi-
dent Václav Havel, už směrem k našemu 

cíli výpravy. Asfaltová cesta dávala hned 
od počátku zabrat svým klesáním a tak 
někteří jedinci využili možnosti zůstat 
v maličké kavárničce s výhledem na 
největší slovenský dálniční most Valy. 
Ostatní v malých skupinkách pokračo-
vali dál převážně po asfaltové silnici až 
k místům, kde se můžete během chvilky 
dostat do tří zemí. Českou a polskou část 
lze snadno dosáhnout, protože se v pod-
statě sejde bez problémů k označeným 
monolitům. Na slovenskou stranu je pří-
stup komplikovaný, dřevěná lávka přes 
potok už svým stářím nevydržela a nová 
nebyla v den naší návštěvy ještě zhotove-
na. Chvilka odpočinku přišla vhod a po-
silněni vlastními zásobami jsme udělali 
společnou fotku u mapy česko-polsko
-slovenského pomezí. Zpátky si někteří 
pospíšili s vidinou návštěvy historické 
Sikorovy hospůdky a my obdivovali, jak 
při takovém počtu návštěvníků stíhá 
obsluhu jediná servírka. Důchodci však 

nespěchají a všichni si mohli dát podle 
svého gusta na co měl zrovna chuť. Ná-
stupem do aut naše pouť na Hrčavě ne-
skončila, protože nás čekala ještě jedna 
velice zajímavá návštěva. Po staré cestě 
přes nejdelší obec našeho okresu Mosty 
u Jablunkova jsme dojeli před Návštěv-
nické centrum Šance. Na historické slez-
sko-uherské hranici se vytvořily na šesti 
místech tzv. opevněné šance a právě 
tady je největší. Systémové opevnění 
z 16. století prochází terénními úpravami 
a stojí za to shlédnout.  Až se podaří smělý 
záměr dokončit, budeme mít v našem 
okrese zase něco pěkného, kam můžete 
pozvat třeba své známé. Určitě byste 
prohlídkou venkovního opevnění i expo-
nátů uvnitř centra potěšili i vnoučata. To 
byla definitivní tečka za výletem, skvěle 
vyšlo počasí a to je pak mnohem lepší 
nálada. A kam se pojede příště? Nevíme, 
ale budeme se opět těšit.                                                                 

Text + foto: K. Moškoř
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SeNioŘi NA výleTĚ
Moderátoři počasí předpovídali na 9. 

září krásné, prosluněné počasí a tak opět 
seniorům Dobratic vyjde určitě hezký 
výlet na jižní Moravu, který uspořádal 
OÚ. Vyjeli jsme od budovy úřadu v 6,30 
a vezl nás krásný červený fešák.

První zastávkou bylo Muzeum pále-
nice ve Vlčkově, které se pro veřejnost 
otevřelo v roce 2010. Je zde k vidění na 
třicet po domácku vyrobených pálenic 
(kotle) na pálení ovoce v různém prove-
dení od malinkých kotlíků až po velké 
kotle. Sesbírány byly především z Uher-
ského Hradiště, Zlína, Uherského Brodu. 
Najdeme zde i darované exponáty od 
policie, které byly zabaveny. Okolí míst-
nosti lemují láhve s různými etiketami dle 
fantazie občana a druhu pálenky.

V podlaze muzea, uprostřed míst-
nosti pod sklem můžeme vidět nejstar-
ší uloženou pálenku – stoletá slivovice 

z Uherského Hradiště – Horňácka. Lidi 
si uměli poradit, jak by mohli pálit sli-
vovici, aniž by byli přistiženi. Darovaná 
kuchyňská linka zhotovená jako kotel pro 
pálení ovoce je toho důkazem. Na závěr 
exkurze nám průvodce muzea pustil film 
o sběru, přípravě kvasu a pálení slivovice 
doprovázený moravskými písněmi.

Druhé zastavení červeného krasavce 
byl Uherský Ostroh, kde jsme navštívili 
podzemí zámku, ale jen jeho část, neboť 
zbývající prostory jsou částečně pod vo-
dou. Nacházeli jsme se téměř na dně řeky 
Moravy, která protéká městem.

Zámek se datuje od roku 1318, vystří-
dalo se zde několik rodů a přespal zde 
i Karel IV. V podzámčí se děly podivné 
věci, dokonce se zde ztráceli lidé, obje-
vovaly se podivné postavy, a proto se 
zde sešel tým vědců, aby odhalil podivné 
děje. 

Expozice v Křišťálové jeskyni nám 
ukazuje tajemství vody, jsou zde skleně-
né vodní sloupce, ve kterých perlí voda. 
Uprostřed jeskyně je skleněná postava 
člověka a dovídáme se, že lidské tělo 
obsahuje až 70 % vody.

Japonský vědec Masáro Emoto zkou-
mal vodu, co na ní působí- jaká pozitiva, 
negativa.  

V dalším prostoru podzámčí jsme 
vešli do Atlantidy – paměti světa. Na 
stěnách vidíme světelné efekty, krásné 
obrazy Zdeňka Hajného, doprovázené 
nádhernou hudbou. Snímky byly poří-
zeny z vesmíru. 

Poslední prostor podzámčí byl pro-
stor planety jednorožců Lukuma. Po 
zahrání jakékoliv písničky – skladby na 
zavěšené skleněné válečky pomocí hůl-
ky, se na stěnách v daném prostoru ob-
jevili jednorožci – nádhera. Cílem je, aby 
návštěvník pocítil smír a lásku.

Po této prohlídce nebo mezi ní (neboť 
jsme byli rozděleni pro velký počet na 
dvě skupiny) jsme někteří zavítali přes 
cestu do Muzea veteránů. K vidění jsou 
zde různé věci minulosti od kuchyňského 
náčiní, spotřebičů, kočárků, kol až po 
zahradní náčiní aj.

Poslední zastávkou před odjezdem 
domů bylo lázeňské město Luhačovice. 
Po dobrém obědě, který si dal snad ka-
ždý, jsme se prošli renovovanou koloná-
dou, napili se „VINCENTKY“ a především 
nakoupili tradiční lázeňské oplátky.

Cesta zpět domů ubíhala, v autobuse 
bylo veselo, že počasí nám velice přálo 
a už se všichni těšíme na příští rok, kdy 
nám OÚ opět připraví pohodový výlet. 
Poděkování patří především paní Ivoně 
Bortlíčkové, která vždy zvolí dobrý ná-
mět výletu. Je pro nás seniory takové 
sluníčko. Ještě jednou můžu za všech-
ny důchodce – účastníky zájezdu OÚ 
poděkovat!

Pár snímků z výletu k vidění na obec-
dobratice.rajce.idnes.cz.

Za účastníky zájezdu  
– text a foto Kohut Jiří  
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ČIŠTĚNÍ F≈M

www.cistenifm.cz

≈ Revize domovních čistíren
 odpadních vod (DČOV)

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
 a kamerová kontrola potrubí

vývoz žump a septiků

Vývoz:
604 282 325

Revize DČOV:
606 093 947

DISTEP a.s.



10/2021 10/2021 zpravodajDOBRATICKÝ zpravodajDOBRATICKÝzpravodajDOBRATICKÝ zpravodajDOBRATICKÝ |  11

ostatní Informace
pŮJčovNA poMŮCek uSNADNÍ ŽivoT A poMŮŽe 

Setkali jste se s duševním onemoc-
něním nebo lehkým mentálním postiže-
ním? Nebo jen znáte takovouto osobu ve 
Vaší blízkosti? 

Přestože to na první pohled nemu-
sí být patrné, velká část populace je 
po většinu svého života doprovázena 
duševním onemocněním nebo lehkým 
mentálním postižením. Dle Národní-
ho ústavu duševního zdraví dokonce 
vzrostl, v souvislosti s pandemií covid-19 
a souvisejícími restriktivními opatření-
mi, výskyt duševních onemocnění u do-
spělé populace ČR na téměř 30 %. Což 
znamená, že se každý třetí Čech potýká 
s duševním onemocněním.

Mnoho lidí, prožívajících duševní 
problémy, nevyhledává odbornou po-
moc, protože si často závažnost svých 
obtíží nepřipouští nebo se zkrátka bojí 
negativní reakce svého okolí, vlastní 
stigmatizace. Víme, že péče o vlastní 
duševní zdraví je důležitá a jde přede-
vším o to si uvědomit, co tomu kterému 
člověku pomáhá a jaké aktivity by měl 
zařadit do svého běžného života tak, 
aby se dokázal vypořádat i s mimořád-
nými nároky současné doby.

Středisko Charity Frýdek-Místek, 
Denní centrum Maják, bylo zřízeno 
právě k tomu, aby poskytlo bezpečný 

prostor a útočiště pro lidi s duševním 
onemocněním a lehkým mentálním 
postižením. Potřeba místa, kam se tito 
lidé mohou vracet, místa, ve kterém 
jsou pochopeni a respektováni, je totiž 
nezbytná. 

Denní centrum Maják je místem, kde 
mohou lidé s nemocnou duší rozvíjet své 
schopnosti, trénovat své vědomosti, trá-
vit svůj volný čas a udržovat společenské 
kontakty. Cílem této služby je umožnit 
osobě s duševním onemocněním nebo 
lehkým mentálním postižením aktivní 
návrat do běžného života.

To, jak spolupráce s klienty v Den-
ním centru Maják probíhá, popisuje 
vedoucí tohoto střediska, Terezie 
kolčárková: „S klienty pracujeme buď 
individuálně, tzn., že pomáháme klien-
tovi s jeho konkrétní zakázkou, nebo 
skupinově v rámci nabízených aktivit, 
kdy můžeme pracovat i s více klienty na-
jednou. Klientům nabízíme aktivity, které 
jsou zaměřeny na udržení nebo zlepšení 
motoriky a na procvičování paměti. Také 
umožňujeme různé nácviky (vaření, zá-
klady práce na PC), pohybové aktivity 
a v neposlední řadě aktivity zaměřené 

na trávení volného času (společenské hry, 
zhlédnutí dokumentů). V případě potřeby 
poskytujme klientům i základní sociální 
poradenství.“ 

A na co kladou pracovnice Denního 
centra Maják důraz? „Respektujeme jedi-
nečnost každého klienta, motivujeme ho, 
aby svou nepříznivou situaci řešil. Podpo-
rujeme ho v jeho zodpovědnosti a konečné 
rozhodnutí necháváme na něm.“

Pokud jste vy nebo Váš blízký oso-
bou s duševním onemocněním nebo 
lehkým mentálním postižením, je Vám 
18 a více let a rádi byste využili služeb 
Denního centra Maják, pak se na nás 
můžete obrátit.

DeNNÍ CeNTruM MAJÁk:

 F. čejky 450, Frýdek-Místek, provozní 
doba: pondělí až pátek 830-1430, 
tel.: 732 463 412
e-mail: dennicentrummajak@chari-
tafm.cz 
web: www.charitafm.cz
fb: https://www.facebook.com/den-
nicentrummajak/

ZMĚNA orDiNAčNÍ Doby DS DobrÁ 
MuDr. kučerovÁ ivA

pÁTek 29. 10. 2021  NeorDiNuJe Se
NuTNé pŘÍpADy ošeTŘÍ  

po TeleFoNiCké DoMluvĚ MuDr. MÁCovÁ DS rAškoviCe  
- Tel. 733 685 195

A MuDr. DevečkovÁ - DS poliTiCkýCH obĚTÍ MÍSTek  
(bývAlé AuTobuSovéHo STANovišTĚ)  

- Tel. 558 434 835

obeC DobrATiCe 
NAbÍZÍ k oDbĚru  

výkopovou  
ZeMiNu

Zájemci se mohou přihlásit 
na tel. 558 651 387 nebo e-mai-
lem na starosta@dobratice.cz.  
Naložení a odvoz si zajistí na své 
náklady.
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VÝSTAVBA DCVA
– ZAHÁJENÍ

ZMĚNA 
JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

OBNOVA 
KATASTRÁLNÍHO 
OPERÁTU

zpravodaj
DOBRATICKÝ
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Střední odborná škola,
Frýdek-Místek,
příspěvková organizace Cer�fikáty

a řidičská
oprávnění

ZDARMA

STUDIJNÍ A UČEBNÍ
OBORY
• Automobilní
• Ekonomické
• Strojírenské
• Zemědělské

@sosfmcz

www.sosfm
.cz

Šťastná
volba

vzdělání

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

20. 10. 2021   
10. 11. 2021      
8. 12. 2021          

8:00 - 16.00
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