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Zprávy obecního úřadu
Informace kulturní komise
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás informovala
o akcích, které pro vás, mimo jiné,
připravujeme. V neděli 19. června
2022 budeme v klubovně obecního
úřadu vítat naše malé občánky. Od
září loňského roku se v naší obci
narodilo 20 dětí, z toho 16 chlapců
a 4 děvčata.
Ve čtvrtek 8. září 2022 zveme naše
seniory na již tradiční zájezd. Letos
vyrazíme do zahraničí. Pojedeme do
Polska, kousek za hranice, do skanzenu Chlebová chata v obci Górka Mala.
Přiblížíme si něco ze života předků.
Vymlátíme zrno cepy, pomeleme obilí, upečeme chléb, utlučeme máslo.
V areálu se také nachází přes sto let

starý, plně vybavený větrný mlýn, činná kovárna, sýpky, různé řemeslné
dílny, staré traktory, hasičské vozy
atd. Při zpáteční cestě navštívíme
město Wislu.
Odjezd je plánován v 7:30 hodin od
budovy obecního úřadu. Cena na osobu činí 50 zlotých. V ceně je zahrnuta
ochutnávka. Částku ve zlotých budu
vybírat v autobuse. Prosím, přihlaste
se do 31. 08. 2022 na Obecní úřad
v Dobraticích, telefon 558 651 387, 558
651 254. Již předem se omlouvám za
omezenou kapacitu autobusu.

V sobotu 15. 10. 2022 od 15:00
hodin budeme pořádat posezení pro
dobratické seniory. Letos se bude
posezení konat ve Vyšních Lhotách,
v sále restaurace Maryčka. K zajištění dopravy bude pro vás připraven
autobus. Chystáme bohatý program,
občerstvení.
Bližší informace k akcím budou
včas oznámeny.
Doufám, že všechny výše uvedené
akce proběhnou bez omezení, a že se
skvěle pobavíme.

Ve čtvrtek 22. 09. 2022 od 15:00
hodin připravujeme setkání jubilantů naší obce. Setkání se bude konat
v pohostinství Obecník.

Z historie obce
K historii hostince Harenda - část 2.
Jak již bylo zmíněno v závěru první části
(Dobratický zpravodaj 5/2022), v roce
1922 Ludvík Mec umírá a hostinec po
něm přebírá jeho bratr Josef Mec, třetí
provozovatel tohoto jména. Ten provedl řadu úprav, které vedly ke zlepšení
bezpečnosti, hygieny a komfortu. Mimo
jiné se jednalo se o umístění plechů na
podlahy v okolí kamen, umístění plivátek tak, aby návštěvníci neplivali za zem,
a zejména došlo k vybudování nových
toalet, poprvé oddělených zvlášť pro
ženy a muže.
Josef Mec však v roce 1932 zemřel a živnost po něm převzal jeho stejnojmenný
syn Josef, čtvrtý hostinský toho jména,
který již na Harendě dříve vypomáhal.
Vzhledem k tomu, že se od mládí potýkal se zdravotními problémy, pronajal hostinec od počátku roku 1933

Za kulturní komisi:
Ivona Bortlíčková
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Emílii Frankové, bývalé provozovatelce
obecního hostince, která hostinec vedla
do roku 1934 a následně také v letech
1935–1943.
V období druhé světové války prošla
Harenda složitým obdobím. Na územích, která se stala součástí německé
říše po 1. září 1939, začal být aplikován
říšský zákon o hostinských živnostech,
který vyžadoval opětovné udělení hostinské koncese. Emílii Frankové byla
sice koncese v prosinci 1942 prozatímně
prodloužena, avšak o jejím konečném
schválení se mělo teprve rozhodnout.
Zároveň byla provozovatelka upozorněna, že provoz bude úřady povolován pouze v hostincích, které budou
„z pohledu německého pojetí vizitkou
místa“, budou čisté, řádné a budou splňovat všechny předpisy. Zřejmě z těchto
důvodů prošla budova hostince v roce
1943 rekonstrukcí. Zejména byl zaveden
vodovod do výčepu a kuchyně. Došlo
rovněž k využití velkého půdního prostoru. Postavením příček bylo získáno 5
pokojů určených pro budoucí ubytování
hostů. Přesto byl v roce 1943 hostinec
německými úřady uzavřen.
Jeho provoz byl rodinou Meců obnoven
po osvobození v červenci 1945. To již
nebyla používána místnost napravo od
vstupu do objektu, dříve zvaná jako nálevna. Jako výčepní místnost začala být
označována původní velká hostinská
místnost. Zajímavostí je, že přestože

obec ještě neprošla elektrifikací, tak
hostinec používal nejen umělé osvětlení
petrolejových lamp, ale také v malé míře
elektrickou energii, vyráběnou vlastním
dynamem poháněným velkou vrtulí.
Do centra politického dění v obci se
Harenda dostala v roce 1950, kdy zde
došlo po předchozí slovní přestřelce ke
rvačce, jejíž příčina tkvěla v politických
názorech jednotlivých aktérů. Výsledkem bylo rozhodnutí místní organizace
komunistické strany, podat na Místní
národní výbor (MNV) v Dobraticích,
požadavek hostinec uzavřít, který byl
přijat. Než však k tomuto mohlo dojít,
převedl Josef Mec Harendu pod místecké družstvo Vzlet a pronajal mu lokál s výčepem, restauračními místnostmi, sklepem, pět ubytovacích pokojů
a vnitřní vybavení a inventář. Tímto krokem byl hostinec vyňat z moci místního

MNV a fungoval nadále. MNV tak o zrušení hostince požádal Okresní národní
výbor Frýdek-Místek. V reakci na to se
mezi občany rozvinula podpisová akce
za jeho zachování, kterou paradoxně
podepsali také někteří členové MNV
navštěvující hostinec, kteří původně
hlasovali pro uzavření provozovny.
Celkem petici podepsalo 200 občanů.
Výsledkem bylo, že spor o hostinec stál
funkci předsedu MNV Ludvíka Čuboka,
který následně odešel pracovat na pozici tajemníka MNV v Hnojníku. Proti
rozhodnutí hostinec uzavřít se postavilo
rovněž družstvo Vzlet a odvolalo se ke
Krajskému národnímu výboru v Ostravě, který s konečnou platností hostinec
ponechal v provozu.
Poté byla provozovna začleněna do
spotřebního družstva Jednota, pod jehož záštitou fungovala až do roku 1991.
Vedoucí byla nejprve Ludmila Mecová,
později Filipcová (po smrti manžela Josefa Mece se znovu vdala) a po ní její
starší dcera Vlasta Michnová. V hostinci
pracovala také mladší dcera Ludmila,
která se provdala za Bohumila Šokalu.
Ten přispěl k významné změně ve vizuální podobě čela hostince, když odstranil
chátrající dřevěnou terasu a na jejím
místě postavil balkón.
Po roce 1989 se v obci Dobratice pomalu
rozběhly rovněž privatizační procesy,
přičemž jedním z prvních soukromých
podniků se stala právě Harenda, vedená
Bohumilem Šokalou. V současné době
hostinec provozuje jeho snacha Alena
Šokalová.
Mgr. Lukáš Lisník
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Školství
OSLAVY 150. VÝROČÍ ŠKOLY
Vážení přátelé dobratické školy,
v říjnu 2021 oslavila naše škola významné výročí – uplynulo 150 let od jejího založení. Při této příležitosti jsme chystali
oslavu pro absolventy, bývalé i současné zaměstnance, žáky a širokou veřejnost, ale bohužel příchodem pandemie
COVID-19 byly naše plány výrazným způsobem negativně poznamenány.
V současné době, kdy je epidemiologická situace podstatně příznivější, jsme
měli možnost plánovanou oslavu zorganizovat v pátek 3. června 2022.
Za sto padesát let prošlo touto školou
mnoho žáků, kteří rádi vzpomínají na
svá dětská léta prožitá ve školních lavicích. Jenom se zamyslete, za 150 let
existence školy, kolik tun bylo vypotřebováno křídy na tabuli, kolik popsaných
sešitů a zapomenutých přezůvek by se
za tu dobu dalo spočítat. Dovedete si
představit, kolik učitelů muselo za tu
dobu vypsat a podepsat vysvědčení?
Kolik žáků se rádo vrací, aby si vybavili
své vzpomínky?
Psal se rok 1871, kdy poprvé do dvoutřídní školy vstoupili první žáci, na jejíž výstavbu bylo třeba 3300 zlatých. Císař
František Josef I. přispěl 600 zlatými.
Z důvodu přísnějšího dohledu nad školní docházkou docházelo k opětovnému
přeplňování tříd. Z tohoto důvodu na
počátku 20. století se školní budova
dočkala nové přestavby a byla rozšířena
o velkou třídu, byt učitele, sklepy a toalety. V tomto období bývalo na škole

zapsáno více než 200 dětí, avšak zejména v období první světové války byla
docházka velmi tristní. S příchodem prvorepublikového období se zlepšil vztah
k rozvoji školství a toho chtěli využít
představitelé obce se snahou rozšířit
trojtřídní školu na čtyřtřídní. Bohužel
z důvodu poklesu počtu žáků byla žádost, o rozšíření školy, okresní školní radou a zemskými úřady zamítnuta. Tento
záměr se podařilo splnit v roce 1930,
kdy dobratická škola měla z hlediska
celkového stavu budovy dobrou úroveň
a stala se školou čtyřtřídní. V září téhož
roku přibyla při druhé třídě třída pátá.
Výuka tak probíhala podle osnov školy
pětitřídní. Tato organizace se v průběhu
let měnila, vždy podle počtu žáků a momentální politické situace.
Stav budovy byl poznamenán nejen tím,
že nebyla roky opravována, ale byla
poškozena válečnými akcemi. Po osvobození byla opravena jen nejnutnější
poškození a až v roce 1948 přispělo Ministerstvo školství na provizorní opravu
střechy, omítek a vnitřních prostor. Nicméně stav školní budovy byl v 50. letech
ve velmi špatném stavu a dobratické
děti se vyučovaly v nejhorších podmínkách od postavení školní budovy. Proto
v dalších školních letech se pomalými
krůčky prováděly soustavné opravy.
Dění na škole, to nebyly a nejsou jen
opravy, výuka, ale zahrnuje i společenský život, do kterého byly a jsou žáci
zapojováni na úrovni školy, obce, ale
i na celorepublikové úrovni. Jedním

ze způsobů zpestření výuky jsou projektové dny, přeshraniční spolupráce,
vystoupení na společenských akcích
– Vítání občánků, Den matek, Setkáni
se seniory a účast na sportovních, vědomostních, pěveckých, výtvarných,
recitačních a robotických soutěžích.
Součástí školy je i zabezpečení mimoškolních aktivit, které zajišťujeme
prostřednic tvím školní družiny a kroužků.
Jsem velmi hrdá na naši školu, která se
může pochlubit rodinným prostředím,
na žáky, kteří mají zodpovědný přístup
ke svým povinnostem. Za jejich upřímné
názory v případě nejasností.
To vše díky rodičům, kteří nám dávají podporu a důvěru, představitelům
obce, za jejich pozitivní přístup ke škole
a výbornou spolupráci a také díky pedagogům a zaměstnancům školy, kteří
svou činností a obětavostí vytvářejí tak
říkajíc ducha a celkový obraz školy.
Každá škola je především o lidech,
o moudrosti a o cílech…
Proto mi dovolte, abych použila k závěru
tento citát:
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,
po ní opatrně vykračoval, pamatoval na
minulost, znal přítomnost a předvídal
budoucnost.“
Jan Amos Komenský
Mgr. Karla Peterková,
ředitelka školy
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RADOVÁNKY opět po dvou letech
Přípravy na letošní radovánky byly tentokrát ještě náročnější, neboť Základní škola Dobratice slavila 150. výročí
a všichni jsme se těšili, že se společně
osobně zase uvidíme a pobavíme. Slavnostní den proběhl 3. června v prostorách školy a kdo akci navštívil, určitě
nelitoval. Tradičně se pekly domácí koláče pod vedením tří úžasných kuchařek
(Věrky Budínské, Marušky Humplíkové
a Marušky Kratochvílové). Poděkování patří organizátorkám pečení koláčů Hance Dybové a Zdeňce Platošové.
Úžasné byly také všechny maminky,
které přišly pomoct a neodradilo je
tempo a teplota v kuchyni. Kuchařkám,
z mateřské školy, děkujeme za zázemí
a pomocnou ruku. A rodičům za finanční
příspěvky na suroviny.
Členové spolku rodičů a přátel školy
(dále jen SRPŠ) si připravili tombolu pro
dospělé, rybolov, hry pro děti, skákací hrad, malování na tvář, občerstvení
a hudbu k poslechu i tanci. Po úžasném
vystoupení dětí z mateřské i základní školy si účastníci mohli prohlídnout
prostory celé školy a využít příjemného
posezení pod obecním stanem. Radovánky utekly jako voda a tolik usměvavých a spokojených tváří jsme dlouho
neviděli.

Bez sponzorů by to nešlo, velké díky
těmto aktérům:
• OBECNÍMU ÚŘADU
• RESTAURACI OBECNÍK
• RESTAURACI KOHUTKA
• RESTAURACI U KONÍČKA
• KONÍČKOVU DVORU
• PANU CICHÉMU ANYMARKET

MOŽNOST ZAKOUPENÍ
ALMANACHU
K 150. VÝROČÍ ŠKOLY
Almanach k 150. výročí školy je
možné si zakoupit u paní Badové (sekretariát školy) za 150 Kč.
V případě zájmu volejte na tel.
558 651 255 nebo přijďte osobně.

• PANÍ ŽÍDKOVÉ – ŽELEZÁŘSTVÍ VOJKOVICE
• FIRMĚ CHLUPATÉ LÁSKY
• FIRMĚ TWIKO
• FIRMĚ NATIVII
• RODINĚ ŽURKOVÉ
• VITAKRAFT CHOVEX TŘANOVICE
• PANU VRATISLAVU VOZNICOVI VODA
- TOPENÍ - PLYN
• ANIČCE KRATINOVÉ
• VERONICE KUČOVÉ
• FIRMĚ CNM TEXTIL
• ŠKOLE DOBRATICE
• PANU JAKUBOVI KRIVÁKOVI - SKÁKACÍ HRAD - BABYLAND
Zvláštní poděkování patří všem členům
SRPŠ, učitelům, žákům, rodičům, kuchařkám, dobratickým ženám za jejich
netradiční vystoupení a zaměstnancům obecního úřadu, kteří jsou ochotni
se na těchto akcích podílet a bez kterých
by to nešlo. Jsme také velmi pyšní na naši
paní ředitelku a celý pedagogický sbor.
Naše škola je výjimečná a my máme tu
čest tomu přispět.
Ze zisku přispíváme na aktivity v ZŠ
i MŠ:
školní výlety, plavecký výcvik, pobyt
v přírodě, lyžařský výcvik, autobusy,
trička pro 5 třídu, knižní odměny,
školní akce mimo školu a soutěže,
Mikuláš, Karneval, Den dětí, a další…
Poslední poděkování patří vedoucí
SRPŠ Petře Badové za ty bezesné noci
v rámci příprav a hodiny práce.
Laťka je vysoko, těšíme se na příště.
Text: Zdeňka Platošová, SRPŠ,
foto: Karel Moškoř

DĚTI ČTOU DĚTEM
1. - 7. června 2022
aktivita proběhla v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“
„Týden čtení“
Naše čtenářky z Klubu čtenářů navštívily kamarády v MŠ v Dobraticích a přečetly jim, před spaním,
úryvek z knížky Příběh malých Zrzečků. Budoucí školáci se tak dozvěděli, že je Země kulatá. Pokud
tomu neuvěřili, musí se stát astronauty, aby uviděli naši planetu
z vesmíru. Touto čtenářskou akcí
byla ukončena činnost KČ v tomto
školním roce. Pro nejmenší děti
ještě máme připravené divadelní
představení „Kouzelná píšťalka“,
které jim zahrajeme těsně před
prázdninami na školní zahradě MŠ.
Za Klub čtenářů
Mgr. Marta Mojáková
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ORIENTAČNÍ BĚH
V letošním školním roce jsme se v rámci
sportovního kroužku věnovali orientačnímu běhu a pod vedením paní Ivy
Spratkové se nám podařilo získat dne
11. 5. 2022 v kategorii chlapci 5. ročník (Vojtěch Zouhar a Adam Weissberger, kteří absolvovali svou trať o délce
1,2 km s nejrychlejším časem 13 min.,
10 s.), zlatou medaili v 1. ročníku závodu v orientačním běhu pro žáky škol
z území dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána (DSO RSB). Závod
organizovala Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště
ve spolupráci se Sportovním klubem
orientačního běhu ve Frýdku-Místku
a DSO RSB.
Velmi děkujeme, paní Ivě Spratkové a těšíme se na další spolupráci.
Text: Mgr. Karla Peterková,
foto: Iva Spratková

NABÍDKA PRÁCE
• ZŠ a MŠ Dobratice přijme kuchařku do školní kuchyně
v Dobraticích na zkrácený
úvazek. Nástup možný od
1. 9. 2022.
Bližší informace: ředitel - Mgr.
Karla Peterková - reditelkadobratice@seznam.cz, tel. 725 617
082 nebo vedoucí ŠJ – Zdeňka
Sobková – jídelna.dobratice@
seznam.c z, tel. 602 693 179
• ZŠ a MŠ Dobratice přijme
provozáře v dobratickém
sportovním centru – multifunkční hřiště u ZŠ Dobratice
na zkrácený úvazek. Nástup
možný od 1. 7. 2022.
Bližší informace:
ředitel - Mgr. Karla Peterková
reditelkadobratice@seznam.cz,
tel. 725 617 082.
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Informace spolků a sdružení
DOBRATICKÁ STŘELECKÁ LAHŮDKA – DVA 
HATTRICKY DO ČTYŘ MINUT!
Branky jsou tím nejlepším kořením fotbalu. Co může nejvíce
potěšit fanouška, je vstřelený
gól a radost těch, co jsou na
straně šťastného týmu. Ve fotbale či hokeji se do mysli nejen
samotných hráčů, trenérů, ale
i sportovní veřejnosti zaznamenává moment tří vstřelených gólů v jednom zápase
jedním hráčem. Pomyslný
hattrick bývá většinou v hokeji dílem útočníků, ve fotbale
i ofenzivních záložníků.
Do fotbalové historie v České
republice se od soboty 7. května 2022 zapíše jméno krajního
obránce TJ Dobratice z týmu
účastníka 1. A třídy, skupiny
B v Moravskoslezském kraji.
Třicetiletý Ondřej SKOTNICA
zaznamenal v rozmezí tří
minut hattrick! V utkání 21.
kola Jistebník – Dobratice 4:4, vstřelil
všechny čtyři branky hostujícího celku.
Ty první tři dosáhl mezi 53. - 56. minutou, tu poslední v závěru utkání.

Podíváme-li se do fotbalové historie u nás, najdeme
např. hattrick Horsta Siegla v rozmezí osmi minut.
Kdysi se ještě v československé lize povedlo vstřelit
za tři minuty tři góly třem
legendám, slávistům Horákovi a Bradáčovi, ty doplnil
Lichtnégl z Brna. Jestli byl
někdo z nich obránce, vědí
asi jen fotbaloví historici.
Jako by Ondra inspiroval
své spoluhráče v dobratickém dresu. Hned za týden,
14. Května, při domácím
zápase proti Libhošti dosáhl na hattrick Tadeáš
BAŘINA. Stačily mu na něj
pouhé čtyři minuty! Zcela
bez pochyb to je fotbalová rarita, možná na celém
světě. Zkuste mi někdo najít v nějakých statistikách, že by hráči
jednoho týmu vstřelili ve dvou po sobě
jdoucích zápasech dva hattricky, oba
za pouhých sedm minut!

MÁJOVÝ FOTBAL

V PODÁNÍ TJ DOBRATICE
Měsíc v rozkvětu - máj, doslova
střelecky probudil dobratické
fotbalisty. Jak už naznačuje výše
zmíněný článek, mimořádné zápisy do střelecké listiny i další
góly v sítích soupeřů bylo pro
fandy příjemným zjištěním. Dobratice si svou střeleckou formu
nechávaly na víkendové zápasy,
protože v jediné dohrávce během
týdne ve Starém Městě jim střelecký prach zvlhl a dosáhli jen na
bezbrankovou remízu. Jak tedy
šly další květnové zápasy?
Jistebník - Dobratice 4:4, všechny branky vstřelil Skotnica!
Dobratice - Libhošť 6:5, tři góly
zaznamenal Bařina, po jedné přidali Moják, Causidis a Somr
Vratimov B - Dobratice 2:2, obě
branky dal Skotnica
Dobratice - Řepiště 1:2, jediný
gól vstřelil Lýsek.
Text a foto: Karel Moškoř

Důchodci se opět scházejí
Členové Klubu důchodců Dobratice se
sešli dne 25. 5. 2022 ke smažení vaječiny již tradičně u místních rybníku. Přes
nevlídné počasí se nás sešlo 41 členů,
což bylo méně, než kdy v předešlých
létech. K vynikající slanině jsme rozbili
na 196 vajíček. Někdo si dal pivo, někteří
si připravili kávu nebo pili nealko. Ke
smaženici patří i ta štamprlička a to od
našich členů, kteří měli v květnu narozeniny, kterým bylo popřáno hlavně dobré
zdraví. V družné debatě jsme někteří zavzpomínali na školní léta v místní škole
a na jednotlivé ředitele dané školy. Na
pana Chovance, pana Dvořáka a také
na pana Kose, který se svou manželkou

mimo školskou povinnost, nacvičovali
s amatérskými herci divadlo v prostorách hospody se sálem u Kryglů v osadě
Bukovice. Pro orientaci mladší generace
- po zbourání sálu a části hospody u Kryglů, zde byla svépomocně postavena
prodejna potravin a smíšeného zboží,
kterou pak převzala Jednota. Nyní obchod zde už není, což je zřejmě škoda,
je zde distribuční sklad.
Závěrem je třeba poděkovat paní Dvořákové, která upekla pro naše členy
sladký piškot, byl výborný. Ocenili jsme
i účast místostarosty obce pana Otipky,
se kterým naši členové živě diskutovali o dění v obci z pohledu investičních

akcí a záměrech obce do budoucna. Pár
snímků k vidění na obecdobratice,rajče,idnes.cz.
Kohut Jiří, člen KD (text + foto)
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Ostatní informace
Krásné jaro Vám přejeme z Adámkovy vily
Ačkoli pravé jaro začíná až třetí týden
v březnu, na nás ve vile dýchlo již 8. 3.,
kdy jsme slavili mezinárodní den žen.
Dámy dostaly tulipány a sladké potěšení
k odpolední kávě. A co si budeme povídat, ženám kytky prostě sluší.
Narozeniny jsou vždy důvod k oslavě, ať
už jde o jubileum, nebo oslavu dalšího
krásného roku na zemi. V březnu a dubnu jsme oslavili narozeniny paní Zdeničky, Anežky a Svatavy. Veselá setkání
s gratulacemi, skvělým jídlem a pitím
okořeněné vtipnými historkami. Takové
jsou oslavy v Adámkové vile.
Březen je znám jako „měsíc knihy“,
a proto jsme ve vile zavedli pátky věnované knihám. Při předčítání a diskusi
o knihách je vždy v naší společenské
místnosti plno. Děkujeme paní Janošíkové za její čas, za krásné předčítání.

Společný domov zdobíme společnými silami. Při pravidelných kreativních
činnostech vyrábíme dekorace na stůl,
na nástěnky, na dveře, kromě toho, že
to klientům přináší radost a příjemně
strávený čas ve společnosti přátel, tak
také trénujeme jemnou motoriku, grafomotoriku, kombinační schopnosti
a kreativní cítění.
Oslava Velikonoc nemůže chybět, ať
už je někdo slaví jako křesťanský svátek, jiný jako přivítání jara. Týden před
Velikonocemi jsme si povídali o historii tohoto svátku a o tradicích u nás
i v ostatních koutech republiky a veselé
velikonoční pondělí tomu nasadilo korunu. Pan Mikoláš se svým doprovodem
se zhostil role koledníka a pomlázkou
vyšlehal děvčata i dámy, aby jim nožky
celý rok běhaly.

A když končí duben, a přichází květen,
každoročně přilétají čarodějnice. Nesou
s sebou opět dobroty a dobrou náladu,
rozesmějí snad každého. Jediné, kdo se
opravdu bály byly kočky Iška a Lily. Asi
vědí, že to v minulosti nebyla pro kočky
žádná sranda.
Děkujeme za podporu a těšíme se na
další setkávání.
Lenka Janečková
Ředitel ústavu
Tel: 730 820 129
Email: reditel@adamkovavila.cz
Adámkova vila,
Domov se zvláštním režimem, z. ú.
Adámkova vila,
Osobní asistence, z.ú.
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30 let chrámového sboru Filia Dobratice
V letošním roce oslaví dobratický chrámový sbor Filia 30 let svého působení.
Byl založen Karlou Zouharovou v roce
1992 na podnět Mons. Aloise Peroutky,
děkana v Novém Jičíně, který tehdy působil jako farář v Dobré. K. Zouharová
vede sbor Filia od té doby až doposud.
Na začátku jej tvořilo 5 nadšených zpěváků. Během let postupně přicházeli
další a další, až ve sboru zpívalo cca
30 lidí. Nyní tvoří jádro sboru 20 zpěváků z Dobratic, Vojkovic, Vyšních Lhot,
Horních Tošanovic a Frýdku-Místku.
Zastoupeny jsou všechny generace, od
desetiletých dětí až po osmdesátileté
zpěváky. Zkoušky se konají ve čtvrtek
od 18.30h a jsou otevřeny všem, kdo
mají chuť a rádi zpívají.

Chrámový sbor Filia zpívá zejména
o hlavních církevních svátcích při bohoslužbách a účastní se také dalších
vystoupení: Česko zpívá koledy, Vánoční
koncert (spolu s dětským pěveckým
sborem místní ZŠ), koncerty ZUŠ duchovní hudby Frýdek-Místek, ad.
Během svého působení sbor doprovázel také bohoslužby v širokém okolí,
v Místku, Dobré, Domaslavicích, Bašce,
Skalici ad. Chrámový sbor Filia opakovaně vystupoval na Mezinárodním festivalu současného umění s duchovním
zaměřením Forfest v Kroměříži, kde
provedl ve světové premiéře skladby
Widmara Hadera a rekonstruovanou
Žarošickou mši pastýřskou Zdeňka
Zouhara.

V letošním roce sbor přijal pozvání
k účasti na Sborových dílnách ve Frýdku
-Místku, v jejichž závěru bude v neděli
26. 6. v 10 hodin sloužena slavnostní
bohoslužba v rámci poutní slavnosti kostela sv. Jana a Pavla v Místku
a v 15 hodin budou koncertně provedeny nastudované skladby.
Velké poděkování patří nejen všem obětavým a nadšeným zpěvákům, kteří už
mnoho let věnují zpívání svůj volný čas
a energii, ale zejména také panu faráři
Janu Wojnarovi za dlouhodobou podporu a paní starostce RNDr. Aleně Kacířové
a obecnímu zastupitelstvu za stálou pozornost a finanční podporu sboru Filia.
Mg. Karla Zouharová, sbormistryně

Sborové hudební dílny Místek po čtrnácté
Ve dnech 24. - 26. června 2022 se ve
Frýdku-Místku uskuteční již 14. ročník
Sborových hudebních dílen Místek, které organizuje MUSICA TEMPLI, spolek
pro studium duchovní hudby. Opět se
sejdou zpěváci a muzikanti, aby pod
odborným vedením společně nacvičili
vybrané sborové dílo, které pak na závěrečném koncertě představí veřejnosti.
Během uplynulých ročníků zazněly na
dílnách skladby různých hudebních
období, barokem počínaje a skladbami soudobých autorů konče. I letos je
dramaturgie dílen velmi zajímavá. Jako

první zazní mše málo známého, ale nově
objevovaného skladatele z našeho kraje
Antonína Brossmanna. Jde o skladatele
pozdního baroka, narodil se ve Fulneku a zemřel v Příboře. Zajímavá bude
i druhá studovaná rozsáhlá skladba,
jejímž autorem je současný hudební
skladatel Tomáš Hanzlík. Je to skladatel,
jehož skladby znějí barokně a novodobě
současně. Dlouhodobě se totiž věnuje
studiu barokní hudby, založil festival
Olomoucké barokní slavnosti. Ve své
tvorbě vytvořil specifický hudební styl,
který sám nazývá neobarokní minimalismus. Vedení letošního ročníku se ujal

dirigent, sbormistr a varhaník, profesor
pražské konzervatoře a Univerzity Karlovy, Marek Valášek.
Věříme, že spojení původního a novodobého baroka posluchače zaujme a že
koncert bude pro všechny opět nevšedním zážitkem. Uskuteční se v neděli 26.
června 2022 v 15 hodin v kostele sv. Jana
a Pavla v Místku. Předprodej vstupenek
v knihkupectví Jakub v Místku nebo
bude možné si vstupenky zakoupit před
koncertem na místě.
Mg. Karla Zouharová, sbormistryně

6/2022

10 | DOBRATICKÝ zpravodaj

XIV. ročník Sborových hudebních dílen Místek

KONCERT
A. Brossmann: Missa in C
T. Hanzlík: Te Deum
Markéta Israel Večeřová | soprán
Rostislav Baláž | tenor
Barbora Garzinová | alt
Jiří Miroslav Procházka | bas

Pěvecký sbor FILIA, Dobratice
Pěvecký sbor ONDRÁŠ, Nový Jičín
Pěvecký sbor SMETANA, Frýdek-Místek
Pěvecký sbor CANTORES DOMINI, Místek
OSTRAVA BRASS QUINTET
MUSICA TEMPLI ORCHESTRA

Řídí MAREK VALÁŠEK

Neděle 26. 6. 22 | 15 hod.
Kostel sv. Jana a Pavla | Místek
Jednotné vstupné: 100 Kč
Předprodej vstupenek v knihkupectví Jakub v Místku
www.musicatempli.cz

Finančně podpořili
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Inzerce

Změna ordinační doby DS Dobrá
- MUDr. Kučerová Iva
19. 7. úterý
21. 7. čtvrtek
26. 7. úterý
28. 7. čtvrtek
NEORDINUJE SE
Nutné případy ošetří po telefonické domluvě DS Politických obětí Místek

ČIŠTĚNÍ F≈M
vývoz žump a septiků

≈ Revize domovních čistíren
odpadních vod (DČOV)

DISTEP a.s.

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

Vývoz:
604 282 325

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
a kamerová kontrola potrubí

Revize DČOV:
606 093 947

www.cistenifm.cz

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

www.behdobratice.cz
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.

PARTNEŘI ZÁVODU

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
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