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Zprávy obecního úřadu

Oživení pOtOků ZbOjičnéhO a Lučiny
Přesně před rokem jsme Vás infor-

movali, o vypouštění tisíce mladých 
pstruhů do potoka Zbojičný.

Jak uvedl pan David Skupien, který 
inicioval tuto akci, tak několika pstru-
hům se v našem potoce daří a návrat ži-
vota do vodních toků je na zdárné cestě. 
Tato akce se v letošním roce zopakovala 

a k Zbojičnému se přidal pro vypouštění 
rybí násady také potok Lučina.

Věříme, že využívání kompostérů na 
bio odpad a dále plánované realizace, 
jako jsou např. ČOV, blahodárně prospějí 
návratu života do našich potoků.

Panu Skupienovi patří velké podě-
kování za jeho práci a úsilí a přejeme 

mladým pstruhům, aby jim lidé a příro-
da umožnili žít. 

Rovněž nemůžeme zapomenout po-
děkovat bývalému hospodáři ČRS MO 
Lučina panu Pešatovi a správci vodního 
toku hráznému Žermanic panu Popielu-
chovi, kteří se výrazně podílí na obnově 
života v našich tocích. 

Katka Vitásková

OdciZení retardéru
Vážení spoluobčané, na přelomu břez-
na a dubna byl odcizen jeden z retardé-
rů umístěných na Bukovicích. Událost 
byla nahlášena na Policii České repub-
liky. Pokud máte jakékoliv informace 
k zmíněné události, prosíme, kontak-
tujte Obecní úřad Dobratice nebo Po-
licii ČR. 

Přestože s retardéry nemusí souhla-
sit všichni občané obce, jistě se shodne-
me , že diskuze je daleko přijatelnější 
řešení. Krádež je naopak netolerovatel-
né jednání, nehledě na to, že případný 
pachatel může bydlet mezi námi. Na pů-
vodní místo byl objednán retardér nový. 

Děkujeme Vám za pochopení.

Text + foto: Mgr. Lukáš Lisník
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Z historie obce
Vážení spoluobčané,

obec Dobratice po tříletých přípra-
vách vydala ve spolupráci s naklada-
telstvím Montanex a.s. publikaci věnu-
jící se její historii s názvem: „Dobratice. 
Kapitoly z dějin slezské obce“. Na více 
než 300 stranách se čtenáři dozvědí 
základní informace z minulosti obce 
od jejího počátku po rok 1989. Období 
posledních třiceti let bylo zpracová-
no formou nástinu nejvýznamnějších 
událostí. Včetně velkého množství do-
bových fotografií, pohlednic a jiného 

obrazového materiálu obsahuje dílko 
také poznámkový aparát a seznamy 
použité literatury a pramenů, mezi kte-
rými můžeme zmínit například fondy 
uložené ve státních okresních archivech 
v Karviné a ve Frýdku-Místku, Zemském 
archivu v Opavě.

Z hlediska koncepce textu byl dějin-
ný vývoj obce vylíčen chronologicky a až 
v rámci podkapitol dělen na jednotlivé 
tematické celky. Je třeba upozornit na 
to, že publikace není zaměřena na ži-
voty jednotlivých osobností. Hlavním 

cílem textu je čtenáři předložit celkový 
obraz vývoje naší obce a zároveň její 
dějiny postihnout v širších souvislostech 
společenského vývoje, který je v textu 
rovněž patrný. Publikace je pro občany 
k dispozici zdarma v počtu 1 kus na po-
pisné číslo na Obecním úřadě. Její širší 
uvedení, včetně diskuze s autory knihy, 
bude součásti programu letošního Dne 
Dobratic, o čemž Vás budeme informo-
vat později.

Mgr. Lukáš Lisník

k histOrii hOstince harenda - část 1. (1796-1922)
Na úpatí kopce Prašivá existuje více 
než 200 let hostinec Harenda (Arenda 
– nájemní pánský hostinec), za jehož 
pomyslný počátek bychom mohli po-
važovat rok 1796. Tehdy vrchnosten-
ský pán Dolních Tošanovic, Dobratic, 
Bukovic a Polenin Karel Josef Křídlov-
ský z Křídlovic prodal arendátorovi Jo-
sefu Mecovi (prvnímu tohoto jména) 

za 300 zlatých vrchnostenské právo 
k pálení kořalky, výčepu piva, šenko-
vání vína, navíc s ročním poplatkem 
200 zlatých. Kromě toho se arendátor 
zavázal jednou ročně panstvu odvá-
dět vědro dobré rosolky (druh likéru), 
a to na svátek sv. Michala. Rovněž byl 
povinen na své náklady vykrmit ročně 
jednoho vola, a to po dobu nejméně 15 

týdnů nebo jako náhradu odvést vrch-
nosti 10 zlatých. Naopak měl každý rok 
nárok na pokácení bukového stromu 
v hodnotě dvou zlatých.
Josef Mec provozoval hostinec do své 
smrti v roce 1829, kdy celý majetek 
přešel na jeho syna Františka. Vzhle-
dem k tomu, že Josef byl dvakrát že-
natý a měl velké množství potomků, 
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musel jeho syn příbuzné vyplatit a na-
víc zaplatit otcovy dluhy. To se nakonec 
ukázalo jako nesplnitelné, a tak v roce 
1830 František prodal objekt hostince 
a stavení k němu náležící novému ma-
jiteli panství v Dolních Tošanovicích Ji-
římu Gurniakovi za částku 4960 zlatých 
s tím, že vrchnostenský pán se zavázal 
zaplatit rovněž dluhy na nemovitostech 
zapsané. O deset let později převedl 
Jiří Gurniak tuto část svého majetku na 
syna Jana Gurniaka, který v roce 1851 
objekt hostince č. 3 prodal společně 
s nemovitostmi č. 4, 5 a 29 v Bukovicích 

obchodníkovi Emanueli Aufrichtovi. 
Informace o provozu hostince z tohoto 
období jsou velmi chabé, ale je velmi 
pravděpodobné, že byl pronajímán tře-
tí osobě. Výkon hostinské živnosti je 
zde opět doložen až za dalšího majitele 
Samuela Aufrichta, který držel hostin-
skou koncesi mezi léty 1881 až 1883.

V roce 1883 se udála podstatná změna 
v historii Harendy, kdy jí odkoupil a ná-
sledně provozoval Josef  Mec, druhý to-
hoto jména v dějinách hostince, syn po-
sledního Bukovického fojta Jana. Josef 
nebyl přímým příbuzným původních 

provozovatelů hostince a v podstatě 
se jednalo o zcela jinou větev tehdy 
v Bukovicích rozsáhlého rodu Meců. 
Sám Josef Mec v rodné obci dlouhé 
roky nežil. Nejprve pobýval ve druhé 
polovině 60. let 19. století ve Vratimově, 
kde v té době poznal svou budoucí ženu 
Terezii Gernátovou a poté se již jako 
manželé přesunuli do Úvalna u Krnova, 
kde prožili celé 70. léta 19. století, při-
čemž Josef byl v pramenech označován 
jako majitel gruntu. Zde se jim narodili 
synové Ludvík a Josef, kteří později oba 
hostinec provozovali. Na konci 70. let se 
rodina rozhodla přemístit do Bukovic, 
rodné osady Josefa Mece. 

Ten hostinskou koncesi provozoval až 
do své smrti v roce 1898. Dědicem jeho 
majetku se stal jeho syn Ludvík, ale 
hostinec provozovala vdova po Jose-
fovi Terezie a to do roku 1904, kdy se 
celou živnost předala synovi. Ludvíku 
Mecovi však překvapivě, i přes dopo-
ručení vedení obce, odmítlo Okresní 
hejtmanství v Těšíně živnostenskou 
koncesi vydat. Majitel Harendy se tak 
odvolal k Slezské zemské vládě do 
Opavy, kde argumentoval potřebou 
hostince v místě, jednak protože dle 
něj osada Bukovice měla 300 obyvatel 
(skutečnost byla o pár desítek nižší), 
pro které tu jiného hostince nebylo, 
a zejména nadsadil, když uvedl, že nej-
bližší hostince v Dobraticích, ke kterým 
Bukovice náležely, se nacházely hodinu 
chůze daleko, což samozřejmě nebyla 
pravda. Tomuto odvolání nahrávalo 
rovněž to, že hostinec ležel na křižo-
vatce cest z Dobratic, Komorní Lhotky 
a Vyšních Lhot a byl jediný v obci, který 
nabízel ubytování, čehož hojně využí-
vali jak formani a obchodníci, tak také 
nově se objevující turisté a poutníci 
navštěvující poutní místo na Prašivé, 
kterých po vybudování železniční tra-
tě Frýdek-Těšín (v roce 1888) výrazně 
přibylo. Zemská vláda jeho argumen-
ty uznala a svým rozhodnutím ze dne 
29. srpna 1905 okresnímu hejtmanství 
nařídila žadateli koncesi vystavit.

V tomto období sloužil hostinec mimo 
jiné také jako jedno ze středisek pro 
oplétání sedadel židlí řezanou třtinou, 
firmy Kohn a později Thonet-Mundus, 
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Školství

SRDEČNĚ   VÁS ZVEME

V PÁTEK 3. ČERVNA 2022 NA RADOVÁNKY 
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 150. VÝROČÍ  ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRATICÍCH. 

ZAHÁJENÍ OSLAV SE USKUTEČNÍ V TĚLOCVIČNĚ  ZŠ DOBRATICE.

zabývající se výrobou sedacího ohýba-
ného nábytku. Jednalo se o místo, kam 
si obyvatelé ve stanovené dny přišli pro 
polotovary a vraceli hotové výrobky, 
čímž si zajistili drobný přivýdělek. Stře-
disko zde fungovalo až do roku 1910, 
kdy bylo přemístěno do domu Ignáce 
Stříže na Bukovicích. 

Ludvík Mec však v roce 1922 ve věku 
50 let umírá bez potomků. Přesto nežil 
tak úplně sám, kromě hostince vlastnil 
také hospodářství, jedno z pěti nej-
větších v obci, o velikosti 12 ha půdy, 
na které by bez pomoci nestačil. Na 
počátku 20. let s ním na Harendě byd-
lely tři služky a jeden čeledín. Hostinec 
po něm převzal jeho bratr Josef, do té 
doby nadhajný ve Wisle. 

O osudech hostince v následujícím ob-
dobí je připravován text do dalšího 
čísla zpravodaje. Mgr. Lukáš Lisník
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ZvLáštní Zápis prO ciZince k ZákLadnímu a předškOLnímu  
vZděLávání prO škOLní rOk 2022/2023 
Pro děti cizince v souvislosti s  ozbroje-
ným konfliktem na území Ukrajiny vyvo-
laným invazí vojsk Ruské federace – kte-
rým byla poskytnuta dočasná ochrana 
v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo 
kterým bylo uděleno vízum k pobytu 
nad 90 dnů za účelem strpění pobytu 
na území ČR, který se nově automaticky 
ze zákona považuje za vízum pro cizince 
s dočasnou ochranou. Nevztahuje se na 
ostatní cizince, byť by měli ukrajinské 
občanství.

Ředitelka ZŠ a MŠ Dobratice, v souladu 
se Zákonem č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (dále jen 
školský zákon) v platném znění, dále 
v souladu se Zákonem č.67/2022 Sb., 
o opatřeních v oblasti školství v souvis-
losti s ozbrojeným konfliktem na území 
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 
federace, stanovila průběh a podmínky, 
podle kterých postupuje při rozhodová-
ní o přijetí dětí cizinců k předškolnímu 
a základnímu vzdělávání do Základní 
školy a Mateřské školy Dobratice, jejíž 
činnost vykonává Základní škola a ma-
teřská škola Dobratice, okres Frýdek
-Místek, příspěvková organizace ve škol-
ním roce 2022-2023, který se v řádném 
termínu koná: dne 9. 6. 2022 od 12:00 
do 16:00 v ředitelně Zš a mš dobrati-
ce, dobratice 58.

kritéria přijímání dětí dO mš:
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 
školského zákona, a pokud to umožní 
kapacita MŠ, se přednostně přijímají:

1. děti cizinci v posledním roce před za-
hájením povinné školní docházky s po-
bytem v obci Dobratice a Vojkovice,

2. děti cizinci, které před začátkem 
školního roku 2022/2023 dosáhnou 
nejméně třetího roku věku s poby-
tem v obci Dobratice a Vojkovice, od 
nejstarších po nejmladší,

3. děti cizinci s místem pobytu mimo 
obec Dobratice a Vojkovice.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje 
v souladu s pořadím splnění podmínek 
od 1. bodu k 3. bodu.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
rozhoduje ředitel školy, který při tom při-
hlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

k zápisu je nutné osobně doložit ná-
sledující dokumenty:
• Vyplněná Žádost o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v českém 
jazyce či dvojjazyčné verzi, které jsou 
k dispozici na webových stránkách 
školy. V případě přijetí přihlášky vý-
hradně v ukrajinském jazyce bude 
postupováno dle § 16 odst. 2 správ-
ního řádu a účastník řízení předloží 
žádost jak v originálním znění, tak 
v úředně ověřeném překladu do čes-
kého jazyka. Žádost o přijetí do MŠ 
- česky-ukrajinsky

• doklad totožnosti žadatele i dítěte,
• potvrzení o řádném očkování – k dis-

pozici na webu školy evidenční list 
- česky, evidenční list - ukrajinština

• dohoda o převzetí - česky, dohoda 
o převzetí - ukrajinsky

• Dohoda o docházce - ukrajinsky, Do-
hoda o docházce - česky

• vízový štítek nebo záznam o udělení 
dočasné ochrany nebo potvrzující 
razítko v cestovním pase.

žádost o přijetí za dítě podává:
• zákonný zástupce dítěte dle § 183 

odst. 7 školského zákona· osoba, kte-
rá má dítě svěřené do péče,

• obecný opatrovník (určený soudem),
• ústavní zařízení, do jehož péče je dítě 

svěřeno.

Výsledky přijímacího řízení budou zve-
řejněny dne 20. 6. 2022 na webových 
stránkách školy - www.zsdobratice.cz   
pod přiděleným registračním číslem.

kritéria přijímání do Zš dobratice:
1. Dítě s trvalým pobytem v Dobraticích 

a ve Vojkovicích.
2. Dítě s odkladem povinné školní do-

cházky.
3. Dítě narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016.
4. Dítě narozené po 1. 9. 2016 – do 31. 12. 

2016.
5. Dítě, které nepatří do spádové oblasti 

základní školy.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje 
v souladu s pořadím splnění podmínek 
od 1. bodu k 5. bodu.

Pokud ředitel školy nebude moci při-
jmout všechny děti splňující kterékoliv 
kritérium (kromě kritéria 1.), rozhodne 
v rámci daného kritéria o přijetí dětí los, 
který bude proveden transparentním 
způsobem.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
rozhoduje ředitel školy, který při tom při-
hlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

k zápisu je nutné osobně doložit ná-
sledující dokumenty:
• Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k zá-

kladnímu vzdělávání v českém jazyce 
či dvojjazyčné verzi, které jsou k dis-
pozici na webových stránkách školy. 
V případě přijetí přihlášky výhradně 
v ukrajinském jazyce bude postupo-
váno dle § 16 odst. 2 správního řádu 
a účastník řízení předloží žádost jak 
v originálním znění, tak v úředně ově-
řeném překladu do českého jazyka 
- Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_ces-
ko-ukrajinsky-1

• Pokud je třeba – žádost o odklad po-
vinné školní docházky - zadost-o-od-
klad-psd_CZ_UKR

• Doklad totožnosti žadatele i dítěte,

• Vízový štítek nebo záznam o udělení 
dočasné ochrany nebo potvrzující 
razítko v cestovním pase.

žádost o přijetí za dítě podává:
• zákonný zástupce dítěte dle § 183 

odst. 7 školského zákona· osoba, kte-
rá má dítě svěřené do péče,

• obecný opatrovník (určený soudem),
• ústavní zařízení, do jehož péče je dítě 

svěřeno.

výsledky přijímacího řízení budou zve-
řejněny dne 20. 6. 2022 na webových 
stránkách školy - www.zsdobratice.cz 
pod přiděleným registračním čís-
lem.V případě dotazů se obracejte na 
ředitelku školy (telefon: 725 617 082)

Mgr. Karla Peterková, 
ředitelka školy
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Informace spolků a sdružení
Za Obec krásnější
Takto bychom mohli nazvat i akce, 
které přinášejí radost. Nemusí to být 
jen setkání na radovánkách s dětmi 
nebo například v zimě při zpívání ko-
led. Abychom měli příjemný a dobrý 
pocit, když třeba jdeme se svými přá-
teli na procházku a vidíme dobratická 
zákoutí, potřebujeme jednou za čas 
přiložit ruku k dílu. Již tradicí se stala 
nejen pro dobratické seniory tzv. očis-
ta toků v obci. Ve středu 20. dubna se 
před obecním úřadem sešlo patnáct 
seniorek a seniorů, aby se po vzájemné 

dohodě rozdělili do skupinek a prošli 
vybaveni pytli na odpadky některými 
potoky a jejich okolím. Konkrétně jsme 
prošli Lučinu od můstku u Slavických 
a druhá část si vzala na starost Holčinu 
na Bukovicích. Poprvé jsem zavítal na 
místa, kde moje noha ještě nevkročila. 
Dobratice znám spíše po komunikacích, 
kam se dá jet. Potok Lučina po naší trase 
až k můstku u sběrného dvora nabídl 
celou škálu vyhozených odpadků, kte-
ré tam vůbec nepatří. Mnozí občané si 
nedělají žádné výčitky v tom, když se 

zbaví nepotřebného stavebního mate-
riálu, plastů a dalšího nepořádku tak, 
že je odhodí někam za plot či do lesa 
a potoka. Plně nasbírané černé pytle, 
složené pak za obecním úřadem jen 
potvrzují to, o čem je výše napsáno. Tak 
se někdy ptám, proč máme na mnohých 
místech v obci popelnice na různé druhy 
odpadů a k tomu sběrný dvůr na ob-
jemnější předměty? Těžko sahat lidem 
do svědomí, protože některé objevené 
odpadky pamatují dobu našich dědů 
a babiček, kdy se tvořily tzv. bučory za 
našimi pozemky a vyvážely se tam věci, 
co se už nevešly do popelnice (vlastně 
ani tehdy nebyly). Spíše mi vadí hrozící 
nebezpečí pro děti či vnoučata, která 
si chodí hrát k potůčkům nebo lesíku 
a mohou si snadno způsobit zranění 
u rozbitých skleniček, zrcadel či pohoze-
ného starého ostnatého drátu. To kdyby 
zmizelo, pak by ten můj nadpis dostal 
ten správný punc rozvíjející se obce.

důchOdci rOkOvaLi
Konečně pospolu, tak by se dalo nazvat 
setkání dobratických důchodců na dub-
nové Valné hromadě. Co si budeme po-
vídat, ta všelijaká pandemická opatření 
vzala mnohým náladu i chuť se nějak po-
tkávat pohromadě a pro některé i dnes 
je opatrnost a zdraví na prvním místě. 
V klubovně obecního úřadu se doslova 
tísnilo přes padesát členů klubu a před-
seda Antonín Šigut po uvítání a nastí-
nění programu zavzpomínal na to, co 

se mohlo uskutečnit za období let 2019 
- 2021, kdy nám Covid 19 ubral spousty 
naplánovaných aktivit. I tak bylo co hod-
notit a nyní už je lepší se raději těšit na 
nové možnosti v tomto roce, kdy je již, 
jak se říká, doba pocovidová a můžeme 
prožívat chvíle bez nějakých výrazných 
zásahů hygieniků, lékařů nebo epide-
miologů. Hostem na setkání byla také 
paní starostka Alena Kacířová, která nás 
seznámila s investičními akcemi v obci, 

dále připravovanými investicemi a úva-
hou výstavby společenského střediska 
pro kulturní zaměření v příštím roce. 
V závěru byly připomenuty i připravo-
vané akce jako je návštěva záchranné 
stanice v Bartošovicích, zájezd do Bři-
dličné a okolí, tradiční vaječina a jiné 
chvíle u rybníků nebo zajištění úkolů ze 
strany Klubu důchodců na Dni Dobra-
tic. Členská základna KD Dobratice čítá 
v současné době 65 členů. 



5/2022 5/2022 zpravodajDOBRATICKÝ zpravodajDOBRATICKÝzpravodajDOBRATICKÝ zpravodajDOBRATICKÝ8  |  

FOtbaListé kOnečně ZabraLi
Na konci března 2022 rozehráli jarní část 
také fotbalisté z Dobratic. Po dobré zimní 
přípravě, kdy na zimním turnaji v Českém 
Těšíně skončili druzí za domácím muž-
stvem, se čekalo, že budou pokračovat 
v dobrých výsledcích. Jenže jinak se rýsu-
je příprava a samotná realita je až po kon-
frontaci s protivníkem při mistrovském 
utkání. Dalo by se krátce konstatovat do-
savadní jarní bilance, tři první odehrané 
zápasy, ani bod. Až pak záblesk na lepší 
časy a dvě výhry. Dobratice stále nemají 
k dispozici hřiště v Dobraticích, kde po-
kračuje výstavba nového zázemí včetně 
tribuny, tak se jejich duely odehrávají po-
řád někde jinde. Dočasný azyl našli v Čes-
kém Těšíně, tam odehráli dva zápasy na 
umělé trávě a to není samozřejmě ideální 
povrch, když další utkání se soupeři hrají 
na travnatém hřišti. Pikantní byl hned 

první zápas proti Albrechticím. Na jejich 
hřišti totiž Dobratice hrály tzv. „domácí 
zápasy“ v podzimní části a odvetný duel 
se hrál opět tam. Jedinou branku vstřelili 
Albrechtičtí a body zůstaly jim. Pak přišlo 
typicky aprílové počasí a odkládaly se 
zápasy a dvakrát se to stalo i Dobraticím. 
Druhé mistrovské utkání proběhlo na 
umělce v Českém Těšíně proti Jablunko-
vu. Padlo pět branek, žel o jednu víc dal 
soupeř a vyhrál 3:2. Třetí porážku utrpěli 
dobratičtí fotbalisté ve Stonavě, tam se 
jim vůbec nevedlo a prohráli 1:3.

Až poslední dubnový týden nastartoval 
podobu prvních získaných bodů v jarní 
části této fotbalové sezóny. Podařilo se 
to nejprve v dohrávce odloženého utkání 
na hřišti Lučiny, kde po dobrém výko-
nu, zejména v prvním poločase, dovedli 
svoje snažení k výhře 4:1. Už za tři dny 
na to se v Českém Těšíně setkaly dva 
týmy, co spolu hrály v zimní přípravě. 
Bystřice je velmi kvalitní celek a dosáh-
nout proti ní dobrý výsledek vyžaduje 
podat na hřišti více než průměrný výkon. 
Sice to nevypadalo po prvním poločase 
moc růžově, druhý poločas byl ze strany 

Dobratic velmi dobrý a odměnou byla 
těsná výhra 2:1.

dOsavadní jarní výsLedky  
a střeLci dObratic:

• Albrechtice – Dobratice 1:0

• Dobratice – Jablunkov 2:3, branky 
Mandičák a jedna vlastní soupeře

• Stonava – Dobratice 3:1, jedinou trefu 
obstaral Mitrenga

• Lučina – Dobratice 1:4, 2x se trefil 
Šimeček, po jedné přidali gól Lisník 
a Somr

• Dobratice – Bystřice 2:1, vítězství vy-
střelili Lisník a Causidis

• V neúplné tabulce (několik odložených 
utkání) jsou Dobratice šesté se ziskem 
27 bodů, první místo

• 1. A třídy skupiny B drží s velkým nás-
kokem Řepiště.  

• stavba u hřiště na konci dubna

Text i foto: Karel Moškoř (Příspěvky: 
Za obec krásnější, Důchodci rokovali, 

Fotbalisté konečně zabrali)

Zprávy Z rady rOdičů mš dObratice
Nic nepotěší tolik, jako radost v dětských 
očích. A právě ta nám byla odměnou při 
předávání koloběžek a koloodrážedel 
dětem do naší mateřské školky. Jak jsme 
již dříve avizovali, výtěžek z prodeje vý-
robků, které s láskou vytvářely maminky 
a p. učitelky dětí z MŠ na Jarní jarmark, 
byl opět poměrně vysoký, a tak jsme 
mohli pořídit dvě větší koloběžky pro 

naše „velkoše“ a dvě menší koloodrá-
žedla pro naše „maloše“. Tímto bychom 
znovu rádi poděkovali všem, kteří nás 
svým nákupem podpořili, a hlavně těm, 
kteří se na výrobcích k prodeji přímo 
podíleli. Velké díky!

A co nás dále čeká? Situace je koneč-
ně příznivá a nakloněna společenským 

aktivitám, připravujeme tedy Smažení 
vaječiny na zahradě u mateřské školky, 
chceme tak opět navázat na dlouhole-
tou tradici, kterou přerušil covid. Záro-
veň se připravujeme na pečení koláčů 
a těšíme se na Dětské radovánky. 

 Za radu rodičů MŠ Dobratice, 
Martina Vitásková 
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Zápis žáků prO škOLní rOk 2022/2023
Vážení rodiče, milé děti,
srdečně Vás zveme k zápisu ke studiu ve školním roce 
2022/2023, který proběhne v týdnu od 30. 5. do 3. 6. 2022 
v době od 13:30 do 17:00h v budově školy na adrese Čes-
koslovenské armády 481, Frýdek-Místek.

Nabízíme tato studijní zaměření: hra na zobcovou flétnu, 
příčnou flétnu, lesní roh, trubku, klarinet, klavír, varhany, 
kytaru, housle, sólový a sborový zpěv.

Předpokladem přijetí je úspěšně vykonaná talentová zkouš-
ka a volná kapacita. 

taLentOvá ZkOuška se skLádá Z těchtO částí:
a. Zpěv písně
Uchazeč zazpívá lidovou píseň “Kočka leze dírou“  a případně 
jednu další libovolnou píseň dle vlastního výběru.

b. intonační a sluchové předpoklady
Zazpívání tonů předehraných pedagogem, rozpoznání stou-
pající a klesající melodie, určení nižšího a vyššího tónu, 
rozlišení veselého a smutného akordu, zazpívání zahrané 
melodie, ad.

c. rytmické předpoklady
Vytleskání jednoduchých rytmických modelů předvedených 
pedagogem

d. Ostatní předpoklady sledující vývoj kognitivních funkcí 
a fyzických dispozic
Vývoj motoriky pro daný nástroj, tělesné předpoklady, věk, 
reakce na pokyny pedagoga, sociální zralost, udržení po-
zornosti, atd.

Doplňující informace:

- Uchazeč musí mít minimálně 5 let k 1. 9. 2022.

- Pokud již uchazeč částečně ovládá hru na zvolený nástroj, 
může ho vzít s sebou a zahrát libovolnou skladbu.

- Talentovou zkoušku musí vykonat i žák, který žádá o pře-
stup z jiné ZUŠ. Uchazeč předvede rozsah učiva ze stávající 
ZUŠ.

Přijďte se k nám podívat a seznámit se s našimi výbornými 
pedagogy a zažít srdečnou a rodinnou atmosféru.

To jsou jen některé z důvodů, proč k nám přichází žáci nejen 
z blízkého okolí, ale neváhají

dojíždět i ze vzdálených míst.

Těšíme se na Vás!!! 

Karla Zouharová

ZUŠ duchovní hudby Frýdek-Místek 
 

 

ZÁPIS 
pro školní rok 2022/2023 

30.5. – 3.6.2022 
13.30 – 17.00 h 

 

 

Bližší informace na webových 

stránkách školy www.zusdh.cz 

 

 
pOuŤ sv. FiLipa a jakuba v dObraticích
Drazí spoluobčané, není tomu dávno, 
kdy jsme byli z důvodu pandemie covidu 
omezování ve společném prožívání bo-
hoslužeb a setkávání. V neděli 8. 5. jsme 
společně oslavili pouť  sv. Filipa a Ja-
kuba a den Matek. Při této bohoslužbě 
zpíval sbor Filia a kazatelem byl trvalý 
jáhen  Petr Kukuczka. „Ať dokážeme 
stavět mosty mezi sebou a v rodině." Po 
mši svaté jsme  se sešli na farní zahra-
dě, kde bylo přichystáno občerstvení. 
Paní Oksana z Ukrajiny nám  přichystala 

ochutnávku  boršče a tím 
ji patří velký dík.  A velké 
díky patří i křesťanskému 
spolku a všem ostatním, 
kteří jakýmkoli způsobem 
pomohli a také těch, kte-
ří přišli a vytvořili krásný 
společný čas. Chceme 
také popřát všem rodi-
nám ke Dni rodin, který 
slavíme v neděli 15. 5. Krásný čas spolu 
a hodně strávených pěkných chvil.    

Foto: Michal Birkáš,  
text: Marie Blahutová
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Změna Ordinační 
dOby ds dObrá  

- mudr. kučerOvá iva

27. 5. pátek    7.00-9.00h  
- seminář pediatrů

7. 6. úterý - neOrdinuje se
9. 6. čtvrtek - neOrdinuje se

nutné případy ošetří po 
telefonické domluvě ds 
politických obětí místek

inZerce

Přátelé hodnotného umění na amatérské úrovni a všichni obdivovatelé nekorektní zábavy. Rok 
se s mnoha roky sešel a po třech letech do světa vypouštíme další kousek. Jistě si vzpomenete na naši 
první hru, která se odehrávala na Divokém západě. S další hrou jsme se přenesli na divoké zasedání 
obecního zastupitelstva a nyní klesáme až na samé dno pražských kanalizací. Akční, téměř hororový 
děj se odehrává na pozadí milostného příběhu. 

SMRTONOSNÝ VENTIL 3 
Love story z kanálu 

Se svolením autora Jana Bolívara Pohořelického v úpravě DDT 

25. června 2022, v sále restaurace Maryčka ve Vyšních Lhotách 

O dalším Vás budeme brzy informovat prostřednictvím oddělení pro styk s veřejnosti DDT      

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.

akce na prašivé
• 25. května od 18 hodin - beseda „OCHRANA PŘÍRODY 

V BESKYDECH“ - vypráví ochranářka Jana Javorská

• 25. června 11-20 hodin - celodenní akce "FOLKLÓRNÍ 
DEN A PÁLENÍ SVATOJÁNSKÉHO OHNĚ"

• 25. června od 17 hodin - Křest nové knihy čestného 
předsedy KČT pana Jana Havelky

• 15. července - tradiční akce "SETKÁNÍ DÁRCŮ I NEDÁRCŮ KRVE"

• 13. srpna od 18:30 hodin - tradiční akce "POZOROVÁNÍ PERSEID" - večerem 
provází astronom Honza Kondziolka

Těšíme se na setkání s Vámi. Vaše chata Prašivá
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pořadatel výstavy

 PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ 
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 

Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39 
 

- KLASICKÉ PLETIVOVÉ 
- SVAŘOVANÁ PLETIVA 
- SVAŘOVANÉ PANELY  
- BRÁNY A BRANKY 
- STÍNÍCÍ TKANINA 

Mříže před okna i dveře, výroba, montáže. 
----------------------------------------------------------------- 
MOBILNÍ OPLOCENÍ – PRODEJ, PRONÁJEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARÁŽOVÁ VRATA 
   VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ 
Nezateplené i zateplené.  
Na přání provedeme i montáž. 
    www.vrata-ostrava.cz 

------------------------------------------------------------------------------ 

  THUJE NA ŽIVÝ PLOT – www.THUJA.cz 
  PRODEJ, VÝSADBA U VÁS, TEL.: 722 550 000 
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POZVÁNKA 
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Program
8:30 - 9:30 
prezentace, 
registrace 
9:30 dětský 
závod -
startovné 
zdarma 
10:00 start 
hlavního 
závodu
11:30 
vyhlášení 
výsledků
12:00 
tombola

PARTNEŘI ZÁVODU 

Dobratický běh  
26.06.2022

8 Km
Start 10:00 u Obecního úřadu 

Dobratice 
Registrace online  

https://registrace.onlinesystem.cz/Season/126/dobraticky-beh

Startovné 200Kč

Registrace na místě 250kč

Finanční odměna pro první 3 závodníky mezi muži a ženami

Medaile pro každého
Hlavní cena v tombole – 1 denní pobyt pro

2 osoby se snídaní na Chatě Prašivá.

www.behdobratice.cz


