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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
PÁR SLOV K JARNÍMU JARMARKU OČIMA ČLENŮ
KULTURNÍ KOMISE OBCE DOBRATICE

Kdyby začalo sněžit a z mikrofonu
zazněly koledy, pak bychom si všichni
mysleli, že se blíží Vánoce. Ale kdeže…
Stromeček už dávno nesvítil, ve stáncích byly ošatky plné barevných vajíček
a v hasičárně se pletla pomlázka. To byl
nejspíš ledový Jarní jarmark.
Tak moc už jsme se zase všichni těšili,
tak hladoví jsme byli. Ano, chtěli jsme pro
naše spoluobčany, kamarády a rodinné
příslušníky připravit jarmark zalitý sluncem. A vyšlo nám to. Tedy až na to slunce.
I přes chladné počasí jsme přivítali jaro
hezkým programem místních dětí, ve
stáncích bylo k zakoupení zboží s jarní tématikou a samozřejmě dostatek dobrého
jídla a pití. Děkuje všem, kteří se spolu
s námi podíleli na organizaci jarmarku.

Bylo nám s vámi dobře a těšíme se
na další setkání.

NAD DOPISY SPOLUOBČANŮ
Rádi bychom připomněli spoluobčanům, že v dnešní uspěchané době, kdy
se na nás valí hluk ze všech stran, by
alespoň neděle mohla zůstat klidným
a odpočinkovým dnem. Poslední dobou,

na to občané zapomínají, v neděli nasedají na své traktůrky, kosí a řežou
dřevo. Chceme připomenout a zároveň
poprosit, aby byli občané k sobě více
ohleduplní. 
Děkujeme.

Text: I. Spilková, Foto: K. Moškoř
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OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
vzteklině činí 150,- Kč (je možné
i očkování kombinovanou vakcínou
v ceně 350,- Kč) a je splatná ihned na
místě. Pes musí mít náhubek a musí
být v doprovodu dospělé osoby, která
je schopna udržet psa při zákroku,
nezapomeňte očkovací průkaz psa.
MVDr. Igor Sušovský,
Horní Tošanovice 45,
tel. č. 602 560 492, 728 406 922.

Všichni, kteří byli v loňském roce
na očkování se svým psem, mají
v očkovacím průkazu napsáno nebo
jim bylo u očkování sděleno, zda musí
přijít i v roce letošním, nebo stačí vakcinace jednou za dva roky.

Ve středu dne 18. května 2022,
proběhne v obci Dobratice očkování psů proti vzteklině. Podle zákona
o veterinární péči musí být každý pes
starší šesti měsíců vakcinován. Úhrada za očkování jednoho psa proti

Pes, který není načipován, může
být proti vzteklině naočkován, ale
očkování není platné.

Očkování psů proběhne na těchto
místech:
•

od 15:45 do 15:55 hodin na křižovatce místní komunikace nad domem paní Chowaniokové (místní
část Amerika)

•

od 16:00 do 16:15 hodin na autobusové zastávce rozcestí ke Komorní
Lhotce

•

od 16:20 do 16:45 hodin před budovou Obecního úřadu Dobratice

•

od 16:50 do 17:00 hodin na křižovatce místní komunikace nad
domem pana Szczeczora (místní
část Bukovice)

ŠKOLSTVÍ
„Kn iha je n ejtrpě liv ější a n ejzábavn ější společn ík.“


(Herbert Louis Samuel)

Ve středu 30. března 2022 se celá
škola věnovala čtení a aktivitám s knihou spojeným.
Během dopoledne probíhaly v jednotlivých třídách a tělocvičně „Čtenářské dílny“ – setkání s tvorbou J. Lady,
J. Trnky, plnění bobříků podle J. Foglara
a hledání rozdílů mezi knihou a časopisem.

Pro všechny žáky určitě byla příjemným zpestřením návštěva spisovatelky
Kataríny Fiala, která během autorského čtení představila své knížky. Děti
během besedy byly zapojeny do různých
her, které si pro ně připravila. Na závěr
zakoupené knížky dětem podepsala
a přidala i osobní věnování.
Mgr. Marta Mojáková

POSTŘEHY NAŠICH ŽÁKŮ
•

„Bylo to fajn. Dozvěděla jsem se hodně nových věcí. Koupila jsem si knihu
Záhada ukradených parfémů. Hodně
mě rozesmálo, že do dobrého dortu
se dává kečup a salám.“
(N. Javůrková)

•

„Bylo to super! Poprvé jsem se setkal
s živou paní spisovatelkou. Ukazovala
nám knížky a z některých i četla.“
(A. Stibor)

•

„Líbila se mi knížka Úžasné Vánoce
Matyáše Kotrby. Bavilo mě skákání
přes mrkve.“ 
(D. Majer)

•

„Čtení s paní spisovatelkou se mi líbilo. Dozvěděla jsem se hodně zajímavostí.“ (L. Adámková)

•

„Hrozně se mi líbilo plnit
úkoly v tělocvičně a vyprávění spisovatelky
o knihách.“
(A. Hándlová)

•

„Nejvíc mě zaujala knížka o ukradených parfémech. A taky jedna hra.“
(J. Tkáč)
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POPLETENÍ BÁSNÍCI ZE 3. B
Silná rodinka

Popleta

Jan Tkáč, Petr Světlík

Anežka Hándlová, Eva Kratinová

Místo dortu ukrojíme si trochu sportu.
Nebo si spíš zalyžuju, a pak rychle půjdu domů.
U nás doma je jen máma,
je to vážně pěkná dáma.
U nás doma to jde z kopce,
protože jsme velcí přece.
Dokážeme zvednout stůl,
a pak zlomit jej na půl.
Zvedneme i jednu hůl
a též zlomit jen na půl.

Už jsem tady zas,
zlomil jsem si vaz.
Přečetl jsem jednu knížku,
ztratil jsem i svoji výšku.
Zabil jsem jednoho brouka,
z okna na mě něco kouká.
Ztratil jsem se ve třídě,
rozbil jsem nové talíře.
Paní učitelka na mě kouká,
že jsem jí teď snědl brouka.
Upadla mi tužka na zem,
já mám pocit, že jsem blázen.

Popletená básnička

Klára Bobková, Kristýna Kadubcová
V zátoce byl starý prak,
kolem něho lítal drak.
Měl papírový nos,
bál se ho i malý kos.
Mám v sešitě velkou chybu,
snědl jsem i malou rybu.
Máma mi upekla dort,
proto musím dělat sport.
Na mezi je stará ves, kolem ní pobíhá pes.
Bude tam i velký les, za chvíli začíná ples.

Jedna velikonoční
Natalia Javůrková

Králíček Mazlíček má v tlapičkách plný košíček.
Skáče sem a tam, kam se podívám.
Však má kamaráda Kulíška,
je to taková kulička.

ZÁPIS DO MŠ
Vážení rodiče,

dne 10. 5. 2022 v době od
15:00 do 17:00 hodin se koná
zápis do mateřské školy pro
školní rok 2022/2023. K zápisu bude povinná rezervace.
S sebou k zápisu si přinesete
elektronicky vyplněnou žádost, kterou vytisknete a podepíšete, rodný list dítěte, Váš
občanský průkaz a potvrzení
o řádném očkování s razítkem
lékaře.
Rezervační systém bude
spuštěn od 22. dubna 2022 do
9. května 2022 na webu školy

– www.zsdobratice.cz . Další podrobnější informace o zápisu,
k přihlášení a vyplnění žádosti

najdete rovněž na webových
stránkách od 22. 4. 2022.
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy
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POLODENNÍ VÝLET DO SVĚTA TECHNIKY 22. 3. 2022
Poděkování patří šikovným a ochotným maminkám z mateřské školy v Dobraticích, které zorganizovaly v klubovně obecního úřadu vánoční dílničky.
Hotové výrobky maminky následně
prodaly na vánočním jarmarku ve Vojkovicích. V této nelehké covidové době

proběhl vánoční jarmark pouze ve Vojkovicích, následně byly hromadné akce
celorepublikově zrušeny.

Tento polodenní výlet si naše děti
velmi užily a odnesly si spoustu pěkných
zážitků. (viz přiložené foto).

Získané finanční prostředky z prodeje
výrobků byly využity k platbě autobusové
dopravy a vstupného do Světa techniky
v Ostravě pro děti z naší mateřské školy.

Za MŠ Dobratice,
Eva Slezáčková, vedoucí učitelka

PODĚKOVÁNÍ – SBÍRKA UKRAJINA
Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 28. 3. 2022
do 31. 3. 2022 proběhla
v ZŠ a MŠ Dobratice materiální a potravinová sbírka pro UKRAJINU, která
vznikla v rámci spolupráce
s Diecézní charitou ostravsko-opavskou. Všem, kteří
jste se zapojili do zmíněné
sbírky, děkujeme. Hmotná

pomoc, odhadem, přesáhla 50.000 Kč. Vedle
hygienických potřeb jste
shromáždili také potraviny
pro děti i dospělé. Srdečně
děkujeme a jsme nesmírně
hrdí na to, že naši rodiče
a žáci se tak zapojili do pomoci potřebným.
Mgr. Karla Peterková,
ředitelka školy
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INFORMACE SPOLKŮ A SDRUŽENÍ

POŘÁDÁ CELOROČNÍ NÁBOR CHLAPCŮ A DÍVEK

VEŠKERÉ INFORMACE ZÍSKÁTE PŘÍMO NA TRÉNINKU
NEBO NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH: 720441354,
724164911 nebo e‐mailu TJ: tjdobratice@seznam.cz
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NÁBOR FOTBALOVÝCH BENJAMÍNKŮ
Chcete, aby Váš syn nebo dcera oblékali dres Dobratic a stali se tak součástí našeho fotbalového
klubu? Je Vaše dítě pohybově nadané a rádo sportuje? Pozorujete na svém synovi či dceři fotbalové
nadání? Pak hledáme právě je. Přiveďte své dítě do kolektivu spoluhráčů a dejte mu příležitost bavit se
nejpopulárnějším sportem. Nábor do týmů starší a mladší přípravky probíhá nepřetržitě po celý rok.
Nabízíme fotbalový růst pod odborným dohledem, náplň volného času
a mnoho příjemných zážitků pro děti.
Klub zajišťuje vše potřebné k celkovému
fotbalovému i osobnostnímu rozvoji
mladého člověka.
Nově se rodící péče o fotbalovou
mládež v TJ Dobratice je jistě velkým
lákadlem přijít mezi nás. Neváhejte ani
vy a kontaktujte náš klub TJ Dobratice
a přiveďte k nám své dítě, které nám
předvede své dovednosti. Vše pak následně probíhá pod dohledem kvalifikovaných a zkušených trenérů mládeže
přímo v našem fotbalovém areálu!
Podmínkám pro sportování mládeže
věnují pozornost i zastupitelé obce. Netrpělivě čekáme na dokončení výstavby

nového sportovního zázemí, které je součástí Centra volnočasových aktivit v areálu fotbalového hřiště. Zastupitelstvo
obce má zpracován Plán rozvoje sportu
v obci Dobratice na období 2021–25. Zde
jsou stanoveny veškeré úkoly dané zákonem o podpoře sportu, který vymezuje
postavení sportu ve společnosti.
Všichni chlapci a dívky, kteří si chtějí
s námi zatrénovat nebo nám předvést
své dovednosti, jsou srdečně zváni.
Děti mají možnost si zahrát soutěže
přípravek, kvalitně si zatrénovat pod vedením kvalitních trenérů na travnatém
hřišti, či v zimním období v tělocvičně.
Zajišťujeme kvalitní využití volného
času mládeže, děti mají možnost jít ve
stopách svých předchůdců, kteří nyní

slaví úspěchy v krajské fotbalové soutěži
1. A třídy. Sport není jen o pohybu, formuje osobnost, vede k umění komunikovat,
působit v kolektivu, překonávat překážky
a zanechává neopakovatelné fotbalové
zážitky. Proto přijďte mezi nás.
TJ Dobratice neustále nabírá mladé
hráče a hráčky do kategorií přípravek,
proto neváhejte a kontaktujte nás. Veškeré informace či jakékoliv dotazy Vám
poskytneme na telefonních číslech:
720 441 354, 724164911 nebo e-mailu:
tjdobratice@seznam.cz.

Přijď mezi nás
a staň se fotbalistou!
TĚŠÍME SE NA VÁS!

MAMINKY OPĚT TVOŘILY… TENTOKRÁT V JARNÍM DUCHU!
Během měsíce března se dvakrát
sešly maminky dětí z MŠ Dobratice na
jarních tvořivých dílničkách, kde za kreativního vedení Aleny Woznicové, vyrobily velké množství krásných jarních
a velikonočních dekorací. K tomuto jistě
přispěla i příjemná atmosféra a veselá
nálada, provázející jejich práci. Výsledné
produkty bylo možné zakoupit na Jarním

jarmarku v Dobraticích a díky všem, kteří
nás svým nákupem podpořili, se pro děti
podařilo vybrat krásných 9 500 Kč.
Tímto bychom opět rádi poděkovali
Obci Dobratice a SDH Dobratice za poskytnutí vhodných prostor pro realizaci
dílniček, Radkovi Cichému za věnované občerstvení a Michalu Poljakovi za
darovaný materiál k tvoření. Největší

dík však patří všem rodičům a zaměstnancům MŠ Dobratice, kteří se do této
akce jakkoli zapojili, ať už účastí na dílničkách, domácím tvořením výrobků či
podporou přímo na jarmarku. Bez jejich
nadšení pro věc by nebylo možné celou
akci uskutečnit.
Za Radu rodičů při MŠ Dobratice,
Martina Vitásková
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SENIOŘI V AUTOŠKOLE
Podle nadpisu to tak není úplně
pravda. Pro naše seniorky a seniory
z Klubu důchodců Dobratice se totiž
konečně mohla uskutečnit přednáška
týkající se Zákona o silničním provozu.
Marie Otipková se ujala role organizátorky akce a zajistila nám fundovaného
znalce dopravních předpisů. Autoškola
Beskyd Frýdek-Místek pod vedením Aleše Hory je známou institucí, která školí
a vysílá na naše komunikace zájemce,
o získání řidičského oprávnění. Ono je
to vcelku pohoda, když jste mladí, plni
odhodlání a touhy zvládnout nástrahy
všech předepsaných zákonů a vyhlášek.
Pak přijde to tolik očekávané usednutí
za volant vozidla autoškoly a první nastartování, zmáčknutí spojky, zařazení rychlosti a pokus o první metry po
silnici. Pro nás lidi starší generace je
v době dnešního provozu na komunikacích pomalu odvaha vyjet do nějakého
většího města. Například v Ostravě je
nutno řešit navíc i tramvaje. Pochopitelně, dobou se mění některé paragrafy
a dopravní značky. To abychom vyhověli
i normám stanoveným Evropskou unií.
Tak jsme si pěkně mohli vyslechnout
poslední březnový den ty nejdůležitější
věci týkající se předpisů. Z úst Miroslava
Krištofa jsme byli upozorněni na některé nové věci a samozřejmě jsme měli
možnost i během přednášky vstupovat

do dění s otázkami a čekat na rutinní
odpověď. My na vesnici máme přece
jenom jiný pohled na to, jak jezdíme,
ale předpisy a nová nařízení se musí
dodržovat bez ohledu na místa, kde momentálně jsme. Třeba poslední změna,
kdy je povinností řidiče objíždět cyklistu
v uctivém odstupu 1,5 metru, nás potká
nejen v Dobraticích. Našlo se více tzv.
vychytávek, na které řidiči zapomínají,
a to nejen ti v seniorském věku. Nakonec
stručně řečeno, čas v zasedací místnosti
obecního úřadu nebyl vůbec marný pro

POZVÁNÍ NA DOBRATICKOU POUŤ
Po vynucené epidemické přestávce, se jistě opět mnozí těší na dobratickou pouť. Naším svatým ochráncům
apoštolům Filipu a Jakubovi poděkujeme během slavení mše svaté v neděli
8. května v 10 hodin.

Připravujeme také posezení s pohoštěním, hry a zábavu, nejen pro
děti, za farou na farní zahradě. Tam
se z kostela přesuneme po 11 hodině.
Neváhejte a přijďte.
P. Jan Wojnar

patnáct účastníků přednášky. Chceme
poděkovat panu Aleši Horovi za umožnění této přednášky i s bleskovým zástupem za svou osobu, kdy jej ochotně
zastoupil pan Miroslav Krištof. Nenechali nás na holičkách a odcházeli jsme
opět poučeni, jak zvládat naše chvíle při
cestách nejen po „dědině“, ale i třeba za
nákupy do okolních obcí a měst. Těm
odvážnějším přeji navíc další šťastné
kilometry na dovolených a výletech nejen v naší zemi.
KaMoš
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OSTATNÍ INFORMACE

Příměstský tábor
v MiniZOO se zvířátky

20 22

PO-PÁ

5 turnusů
Další zážitky v Minizoo Blondies:
- komentované kontaktní prohlídky pro MŠ a ZŠ
- nakrm zvıŕ̌e
- den oš etř ovatelem
- jež dě nı́ na koni
- den s koň mi
- My Little ponny
- senior - terapie
Informace, fotogra ie, termíny, objednávky, kontakt:
FB MiniZOO Blondies Z� ermanice | email minizoo@centrum.cz
www.minizoo-blondies.cz
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AKCE NA PRAŠIVÉ
•

30. dubna od 19 hodin – tradiční
akce "PÁLENÍ ČARODĚJNIC"

•

7. května od 18 hodin – beseda
"TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA: Po
stopách československých legionářů“ – promítá Ina Píšová

•

25. května od 18 hodin – beseda
„OCHRANA PŘÍRODY V BESKYDECH“
– vypráví ochranářka Jana Javorská

•

15. července – tradiční akce "SETKÁNÍ DÁRCŮ I NEDÁRCŮ KRVE"

•

1. října od 18 hodin – beseda
„RWANDA A UGANDA cyklocestovatelsky“ – promítá chatař Martin
Stiller

•

19. října od 18 hodin – beseda
„ZDRAVÍ a IMUNITA bez antibiotik!“
– přednáší Božena Brocklová

•

5. listopadu od 18 hodin – beseda
"Ledová putování – ANTARKTIDOU
A HIMÁLAJEM" – promítá polárník
Martin Mikyska

•

16. listopadu od 18 hodin – beseda „1000 km pěšky s ukulele za
svobodou“ – promítá cestovatel
Patrik "Patt" Beránek
... a další akce pro Vás již připravujeme a budeme
je na www.ChataPrasiva.cz průběžně doplňovat.
Těšíme se na setkání s Vámi.

13:00 hodin
Zahájení
13:15–13:30 hodin
Taneční vystoupení dětí z Dětského domova
13:40–13:50 hodin
SLACKSHOW - Slackline exhibice
14:00–15:00 hodin
SEBASTIAN
15:15–15:35 hodin
Taneční vystoupení Duo Hybrids Crew
15:45–15:55 hodin
SLACKSHOW - Slackline exhibice
16:10–16:35 hodin
Vystoupení bubenické kapely RYTMY
16:45–17:15 hodin
SCIENCE SHOW Světa techniky
18:00–19:00 hodin

DESMOD

Vaše chata Prašivá

14. 5. 2022

Trojhalí Karolina, 13 – 19:00 hodin

13:00 hodin

Zahájení

13:15–13:30 hodin
Taneční vystoupení

dětí z Dětského domova
13:40–13:50 hodin

SLACKSHOW - Slackline exhibice
14:00–15:00 hodin

SEBASTIAN

15:15–15:35 hodin
Taneční vystoupení

Duo Hybrids Crew
15:45–15:55 hodin

SLACKSHOW - Slackline exhibice
16:10–16:35 hodin
Vystoupení bubenické kapely

RYTMY

16:45–17:15 hodin

SCIENCE SHOW Světa techniky
18:00–19:00 hodin

DESMOD
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DOVOLENÁ MUDr. Bohuslava Pitříka
Od 15. 4. 2022 do 29. 4. 2022 bude ordinace praktického lékaře, MUDr. Pitříka, uzavřena.
Zastupovat bude MUDr. Olšarová
tel.: 602 580 196
Třanovice – Kapplův dvůr
vchod C přízemí vlevo.

Ordinační hodiny MUDr. Olšarové:
•
•
•

pondělí od 08:00 h. do 13:00 h.,
úterý od 08:00 h. do 10:00 h.,
středa od 12:30 h. do 16:00 h.,

•
•

čtvrtek od 08:00 h. do 13:00 h.,
pátek od 08:00 h. do 12:00 h.

Internetové stránky MUDr. Olšarové:
https://olsarova-mudr.webnode.cz/

INZERCE

Chrámový sbor Filia Dobratice
hledá nové zpěváky
Zveme všechny, kdo rádi zpívají, na zkoušky chrámového sboru,
které se konají vždy ve čtvrtek od 18.30 do 20.00 hod. v kostele v Dobraticích.
Nemusíte umět noty, stačí chuť zpívat.
Začínáme ve čtvrtek 7. 4. 2022 v 18.30 hod.

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 470 ks.
Fotografie na obálce: I. Spratková. Zpracování podkladů: I. Spratková.
Vydáno dne: 12. 4. 2022. Uzávěrka příštího čísla: 6. 5. 2022. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel.: 558 651 254.
Neprošlo jazykovou úpravou.

