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Zprávy obecního úřadu

Něco z historie divadla v Dobraticích

Foto: neznámý autor

Po čtvrtém, téměř vyprodaném, představení hry divadelního spolku DDT
„Jeskyně smrti“ jsem si uvědomil, že divadlo je v Dobraticích stále populární
a zasluhuje představit jeho historii v naší obci v létech 1914 – 1965. Informace
jsem čerpal z Kroniky naší obce. Ale nyní již k historii. V roce 1914 zahájila v naší
obci svoji činnost Matice osvěty lidové. Kromě pořádání tanečních zábav, poutí
a šíření tisku a knih, byla její činnost orientována také na ochotnické divadlo.
Při této příležitosti byla 19. dubna 1914 sehrána školními dětmi, pod vedením
učitelů, první divadelní hra „Dráteníček“, což byla činohra o pěti jednáních se
zpěvy. Pro veliký úspěch se tato hra stala semínkem pro činnost ochotnického
divadla v Dobraticích v poválečných létech.
První profesionální ochotnické divadlo „Na statku a v chaloupce“ bylo sehráno
30. března 1919. Problémem však bylo jeviště, což bylo nakonec vyřešeno tak,
že Matice zakoupila od Sdružení křesťanského dělnictva v Zábřehu starší
jeviště, které bylo ochotníky opraveno. Mezi první herce ochotníky patřili
František Blahut, Teodor Vitásek, Františka Vitásková, Marie Střížová, Ignác
Filipec, Robert Sobek, Josef Bortlíček, Jana Žvaková, Cilka Žvaková, Ferdinand
Kuboň, Alois Gurník, Marie Blahutová a Terezie Žvaková.
Divadlo režíroval učitel zdejší školy František Hoblík a jeho manželka zajišťovala
nápovědu. Kulisy a oponu měl na starosti Hynek Stříž. Líčení herců zajišťoval
úspěšně Fridolín Bortlíček, a pro zajímavost, po 98 létech tuto funkci pro
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současné ochotníky úspěšně vykonává Ivona Bortlíčková. Vstupné se na divadlo
vybíralo ve výši 2 korun na sezení a 1 koruny na stání.
Velikou obtíží v rozvoji ochotnického divadla v naší obci bylo, že obec
postrádala větší místnost, vhodnou pro divadelní činnost. Hostinské místnosti,
jak v Obecním hostinci, tak i u Sobků, byly rozlohou nevelké, takže prostorově
největší místností byla učebna třetí třídy ve zdejší škole. Do ní se také Matice se
svým divadlem uchýlila. Divadlo se hrálo obyčejně v neděli večer, takže bylo
nutné v sobotu odpoledne, po skončení výuky, vynést z učebny lavice, snést
z půdy rozkladné jeviště a nanositi židle. V sobotu večer se pak konala
generálka a v neděli večer, po sehrání divadla, se muselo vše uvést do
původního stavu a připravit třídu k vyučování na pondělí, a tak je zde na místě
slogan „opravdoví ochotníci“.
Když v roce 1926 postavil František Krygel na Bukovicích při svém hostinci nový
prostornější sál, přestěhovala do něj Matice své jeviště a divadla se hrávala od
té doby již tam. Hrávaly se obyčejně 3 divadla ročně a ochotníci si později troufli
i na těžší kusy. Byly tam sehrány i operety „Pražské švadlenky“ a „Ženská
vojna“, z činoher například „Ondráš a Juráš“.
Obětavým režisérem byl Jan Poloch a za pozornost stojí také Josef Krupa ze
Zbojčného, velmi dobrý herec pro komické role, jenž se po jednom zdařilém
vystoupení v úloze dohazovače Migaly zapsal do paměti diváků tak, že mu toto
jméno zůstalo jako přezdívka a od té doby nebyl na vesnici jmenován jinak než
Krupa Migala. Zvláštní zmínky si zaslouží horník Teodor Vitásek. Účinkoval
téměř ve všech divadlech. Jeho herecké nadání bylo prý téměř profesionální
a bylo známo i v širokém okolí. Historie dobratického divadla zůstane spjata
s jeho jménem.
Po II. světové válce byla činnost divadla zahájena ve dnech 8. a 9. května 1946
divadelní hrou „Ruští lidé“. Učinkovali v ní převážně ochotníci z předválečných
let. Matici osvěty lidové nahradila po válce Osvětová beseda a vedoucím
divadla se stal Milan Žvak, režisérem Vojtěch Filip a organizačním pracovníkem
Oldřich Buchal. V roce 1952 byla nacvičena pouze hra „Lakomec“, která byla
dávána ve Vyšních Lhotách, Tošanovicích a ve Vojkovicích, vždy s velkým
úspěchem. O rok později to byla Jiráskova hra „Otec“. Dvě představení byla
téměř vyprodána. Tuto hru sehráli naši ochotníci ještě v listopadu ve
Vojkovicích a Tošanovicích v hostinci u Brychlece.
Od roku 1954 do roku 1959 jakoby divadelní kroužek zmrtvěl. Snad to bylo
vlivem rozvoje televize nebo zájezdů do Těšínského divadla, zkrátka nebylo
zdejších ochotníků, ochotných hrát. Až v létech 1959 – 1960 byla sehrána
2 ochotnická divadla „Na statku a v chaloupce“ a „Babička je formát“. V roce
1961 sehrála skupina ČSM hru od B. Nušice, „Truchlící pozůstalí“. V roce 1965
byla realizována Tylova hra „Paličova dcera“, na kterou si ti dříve narození
možná vzpomínají, neboť v ní účinkovali. Hlavní roli – venkovského šumaře
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Valentu zahrál skvěle Jan Čubok. Divadelní hra byla pro veliký úspěch
reprizována. Zde je třeba se zmínit, že režii a nápovědu zajišťoval Josef Kos
s manželkou. Z divadelní hry Paličova dcera se nám podařilo zajistit dobovou
fotografii herců. Poznáte je? (správná odpověď bude v příštím čísle Zpravodaje)
Břetislav Blahut, kronikář obce

Posezení s důchodci

Sobota 29. 4. 2017 se nesla ve znamení setkávání. Akce, kterou každoročně
pořádáme pro naše „zkušenější“ spoluobčany, zaznamenala rekordní účast.
Kromě učinkujících a pořadatelů, bylo v sále Na Šenku, téměř namačkáno 96
seniorů. Na pódiu se nejprve představili žáci naší ZŠ s humorně upravenou
pohádkou „O dvanácti měsíčkách“ a také pěvecký sbor pod vedením paní
ředitelky. Zdeňek Krásný (osobnost TV Šlágr) pak rozezpíval přítomné svým
pásmem známých a lidových písní. Hřebem celého dne bylo, již zmiňované
představení DDT s „Jeskyní smrti“. Bohatý program byl pochopitelně doplněn
o výtečnou domácí kuchyni. Realizační tým pod vedením paní Ivony Bortlíčkové
odvedl opět vynikající práci. Všem, kteří se na organizaci této úspěšné akce
podíleli patří tímto veliké poděkování.
Iva Spratková, místostarostka obce

Informace o změně otevírací doby
pošty Partner v Dobraticích od 1. 7. 2017:
Po, St 8:00 – 16:30
Út, Čt 8:00 – 13:30
Pá
8:00 – 10:00
POŠTA, POŠTA, POŠTA …

Vážení občané, v návaznosti na článek z dubnového čísla Dobratického
zpravodaje, a dost možná také díky němu, máme pro vás doplňující informaci.
Řešením reklamací v doručování poštovních zásilek České pošty je pověřen pan
Ing. František Jendřejčík, na kterého se můžete obracet.
Prosíme vás, abyste si uložili tento kontakt pro následnou komunikaci s Českou
poštou:

jendrejcik.frantisek@cpost.cz
Pokud nemáte přístup k e-mailu, zavolejte na obecní úřad (558 651 254).
Iva Spratková, místostarostka obce
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Novinka v třídění odpadového skla v obci

Vítanou změnou, kterou v obci zavádíme, je jednotný svoz odpadového skla,
bez nutnosti třídit bílé a barevné sklo.
Modernizace
technologie
umožňuje
sklárnám třídit skelný střep podle barev, což
nám přináší výhody v podobě úspory za
četnost svozů odpadových kontejnerů. Nově
budou zaměstnanci Frýdecké skládky, a.s.
svážet najednou obsah bílých i zelených
nádob. Můžete tedy vhazovat odpadové sklo
libovolně, dle jejich naplněnosti.
DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE SVŮJ ODPAD!
Kontejnery budou označeny touto nálepkou.

Iva Spratková, místostarostka obce

Školství

JARNÍ AKTIVITY VE ŠKOLE
Šachový turnaj
Ve středu 26. dubna se konal již dvanáctý ročník šachového turnaje Povodí
Morávky. Turnaje se zúčastnilo rekordních 52 žáků z okolních vesnic (viz.
Lučina, Raškovice, Žabeň, Frýdlant nad Ostravicí a domácí šachisté). Celý turnaj
vedl p. Surma z Beskydské šachové školy z Frýdku-Místku. Žáci hráli sedm kol.
Na prvním místě se umístil Ondřej Matusík (ZŠ Komenského, Frýdlant nad
Ostravicí), na druhém místě Eduard Nytra (ZŠ Žabeň) a na třetí pozici se
probojoval Matěj Šimík (ZŠ Lučina). Domácím hráčům patřilo 6. místo - Václav
Javorský, 8. místo – Jarek Kubala a 11. místo – Ondřej Světlík. Druhé místo za
dívky získala Anička Václavková ze ZŠ Dobratice a třetí místo vybojovala Anička
Zouharová rovněž ze ZŠ Dobratice.
Velké poděkování patří vedoucím šachového oddílu Milanu a Mirkovi
Čubokovým, kteří se už několik let věnují našim dětem, p. Milanu
Hlisnikovskému za sponzorský dar.
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Zápis do 1. tříd
Nově jsme ve škole počátkem dubna přivítali budoucí
prvňáčky, kteří přišli do školy na zápis do 1. třídy. Za
příjemné atmosféry děti plnily připravené úkoly a
předvedli, co znají a umí. Bylo přijato 18 dětí a vydány
2 odklady. Budoucím prvňáčkům přejeme úspěšný
vstup do nového školního roku 2017/2018.

Nejbližší akce:
• 9. 6. 2017 – od 16:00 hodin – Dětské radovánky
• Den otevřených dveřích v „Klubu zábavné logiky a deskových her v ZŠ
Dobratice“ – pátek 2. 6. 2017 od 13:00 hodin – do 14:00 hodin.
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Klub zábavné logiky a deskových her
Zve všechny zájemce
v pátek 2. 6. 2017
do KLUBU na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLE
od 13:00 do 14:00 hodin
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Informace spolků a sdružení
Fotbalisté konečně pořádně zabrali

Plných sedm kol čekaly Dobratice na další výhru v tomto fotbalovém ročníku.
Naposledy to bylo v říjnu minulého roku a už byl nejvyšší čas. Popravdě řečeno,
začátek jara byl pro diváky a určitě i hráče zklamáním. Začalo to nešťastnou
porážkou s Dobrou, pak se zdálo, že se blýská na lepší časy (remíza v D. Datyni,
ale další prohra doma s Vratimovem už dělala vrásky na tváři nejen trenéra
Korabíka. Protržení neúspěšné šňůry nastartovala nečekaná, avšak moc
důležitá výhra v Libhošti. Zde je nutno poznamenat skvělou kulisu na
venkovním hřišti. Tu vytvořili věrní dobratičtí fanoušci a cesta autobusem byla
odměněna třemi body. S obavami šli dobratičtí fotbalisté do dalšího zápasu.
Doma totiž hostili vedoucí Hlubinu. Ještě den před utkáním nebylo jasné, jestli
se vůbec bude hrát. Rozmary počasí a typicky aprílový žertík v podobě sněhu
a častých srážek bylo varováním, co se může přihodit. Nakonec se duel odehrál
a obavy se proměnily ve velikou radost, protože domácí výběr po nejlepším
výkonu jara doslova smetli Hlubinu 4:1. Do třetice všeho dobrého se vyplnilo
o týden později ve Veřovicích. Tam nejezdí s nadšením žádný tým. Dobratice
však bez skrupulí vydrancovaly místním všechny body a nadělaly Veřovicím
problémy, které ještě před měsícem měli dobratičtí, a tím je boj o setrvání
v 1. A třídě. Duben na trávnících, zejména venkovních, můžeme hodnotit jako
vynikající. Bilance z odehraných jarních utkání zní – 3 výhry, jedna remíza, dvě
porážky a do tabulky slušných deset bodů.
Pohled na odehrané zápasy:
• Dobratice - Vratimov 0:3
• Libhošť - Dobratice 0:1, jediný gól padl z penalty, autorem byl Hlaváč;
• Dobratice - Hlubina 4:1, nečekaná, ale vybojovaná výhra nad lídrem
soutěže, branky Hlaváč 2, Šigut a Zábelka
• Veřovice - Dobratice 0:2, o cenné body se zasloužili střelci gólů Šigut
a Kantor.
Po devatenácti odehraných kolech se Dobratice dostaly na 10. příčku se ziskem
24 bodů. Je to takový klidnější střed tabulky, ale samozřejmě ve hře máme další
zápasy a nesmí se polevit.
Vůbec to naopak nemají lehké dorostenci. Mladý výběr hráčů Dobratic
a Vojkovic měl některá utkání odložena kvůli nešvarům počasí, ale ani to
neoddálilo jejich neúspěchy. Soupeři jsou nad jejich síly a takto třeba brát vždy
fotbalové týmy v mládežnických soutěžích. Střídají se ročníky a mnohdy proti
sobě nastupují výrazně omlazené celky s malými zkušenostmi. To je i případ
tohoto složení, v dalším ročníku již budou šlapat určitě lépe, jen musí vydržet
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a na sobě taky pracovat, aby jednou mohli být ti nejlepší posilami mužstva
mužů.
Stručně výsledky dorostu:
• Dobratice/Vojkovice – Dobrá 0:8
• Oldřichovice 0:2
• Písek 1:11, jedinou branku ve třech zápasech vsítil A. Kohut.
Karel Moškoř, sportovní redaktor

Pro čistější obec
V měsíci dubnu již tradičně vyrazila parta 9 důchodců
za očistou potoků a jejich okolí. Přes nepříznivé
počasí jsme prošli potokem Lučina v úseku od mostu
u paní Kuboňové až po most pod OÚ a jeho okolí.
Zároveň jsme provedli sběr odpadků nepatřící do lesa
kolem sportovního hřiště. Je zapotřebí otevřeně říci,
že stav u vodních toků se lepší a také je v některých místech udržován i lesní
porost. Občas jsme místy sesbírali PET láhve, skleněné láhve nebo plechovky
od energetických nápojů, ale zbytek byly většinou igelitové pytle či igelitové
folie naváté větrem. Toto zlepšení stavu, předpokládáme, je vlivem dostatečně
rozmístěných kontejnerů na třídění odpadu a uvědomělostí našich občanů ke
svému okolí, což je velkým pozitivem vůči přírodě.

Důchodci jeli vlakem a autobusem na exkurzi

Pro velký zájem o návštěvu výroby medových pochoutek, navštívilo 32 členů
Klubu důchodců Dobratic dne 11. 4. 2017 „MARLENKU“. Někteří zde byli
poprvé, jiní se velice rádi znovu podívali na běh výroby medových výrobků,
vyvážených do 35 zemí světa. Po prohlídce všichni účastníci obdrželi medový
zákusek a kávu, což bylo v ceně vstupenky. Poté si každý koupil nějaký
cukrářský pamlsek domů.
Text + foto: Jiří Kohut, Klub důchodců
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Ostatní informace
Naši reportéři zachytili mezinárodní cyklistický závod žen

Jiří Kohut, st.: „Krásná podívaná nastala
27. 4. 2017 v odpoledních hodinách, kdy
naší obcí projel cyklistický závod „GRACIAORLOVÁ 2017“, započítávaný do
světového poháru silniční cyklistiky žen.
Byl to již 31. ročník mezinárodního závodu
žen. Letošního ročníku se zúčastnilo 141 závodnic ze zemí Evropy, USA a Izraele.
První etapa z pěti etap se jela z Orlové do Štramberku přes Vojkovice, kde U
Koníčka byla rychlostní prémie. Dále Dobratice, Vyšní Lhoty, Raškovice,
Frýdlant n. O., Hukvaldy. Peloton projel obcí značně roztrhaný, zřejmě k tomu
přispělo nepříznivé počasí, déšť a chladno. Mezinárodního cyklistického závodu
se účastnila i naše úspěšná sportovkyně v rychlobruslení Martina Sábliková.
Zajímavostí je, že původně ve hře organizátoru byl také výjezd na Prašivou,
nakonec tato verze padla. Pro fanoušky cyklistiky bylo velkým zklamáním
zrušení výjezdu na Lysou Horu, neboť organizátoři obdrželi pětistránkové
zamítavé stanovisko od CHKO Beskydy. Jelo se jen na Visalaje. Průjezd
cyklistického závodu žen naší obci byla úžasnou podívanou. Pestrobarevná
kolona závodnic a zároveň pestrý doprovod aut s náhradními koly na střeše
vozidel.
Jistě
rádi
uvítáme na chodníku, i
s dětmi,
průjezd
cyklistického
závodu
žen naší obcí v ročníku
2018.“
Foto: J. Kohut, st.

Karel Moškoř dále doplňuje: „Jak jsem se pak dočetl, jen tu první etapu vzdalo
15 závodnic! Jedna z nich, francouzka M. Bazinová, z týmu SAS Macogep
to „zabalila“ u Harendy a hodně dlouho
čekala na sběrný vůz, aby ji vzal do teplého
interiéru. Na nějaký rozhovor pro naší
sportovní rubriku to nebylo, byla ráda, že je
v klidu. Od rychlostní prémie U Koníčka až
k Harendě přijela na čele skupinka dvaceti
žen, hlavní peloton pak ztrácel 50 sekund
a na další roztrhané skupinky jsme čekali
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s několika diváky přes dvanáct minut. Všechny aktérky měly můj veliký obdiv,
protože za dobu mého čekání mi pořádně promrzly prsty u foťáku. Cyklistky
měly před sebou pak dalších
350 kilometrů ve čtyřech
etapách. Suverénně si vedly
zástupkyně
stáje
WM3
z Nizozemí.
Ty
obsadily
všechna tři místa na stupních
vítězů, a to nejen z této etapy,
jedoucí přes Dobratice, ale
také v konečném bilancování
závodu GRACIA ORLOVÁ 2017.“
Foto: K. Moškoř

BESEDY NA PRAŠIVÉ – program do prázdnin (pak až po nich)

• 3. června od 18:00 - „Dámská sólocyklojízda Kambodžou a Laosem“
Beseda a promítání s cestovatelkou Michaelou Heclovou – „Povídání o tom, jak
mě cestování autobusem přestalo bavit, jak z původního plánu koupit horské
kolo sešlo a koupila jsem klasického místního „araba“, jak jsou lidé
v Jihovýchodní Asii milí, ochotní a kreativní, jak říct parťákovi, že dál budu
pokračovat sama, jak mi bylo, když jsem po dvou hodinách šlapání, v horším
případě tlačení kola do kopce zjistila, že jsem ujela 15 km a jak mi všechny ty
přírodní krásy, úžasní lidé a nezapomenutelné zážitky za tu dřinu stály.“

• 21. června od 18:00 – „Thajsko – dva měsíce bez cestovky“

Promítá cestovatel Petr Kozák – „Chystáte se do Thajska, ale nechcete utratit
majlant? Chcete jet na déle než je zákonem daná dovolená a nepřijít o práci?
Máte domácí mazlíčky a nevíte, jak se o ně v době nepřítomnosti postarat?
Chcete si vyzkoušet dobrovolnické práce nebo ušetřit peníze, ale nevíte, jak na
to? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, dorazte na přednášku „Thajsko
- dva měsíce v Thajsku bez cestovky“ a všechno se dozvíte, plus spoustu dalších
užitečných rad.“

Inzerce

Koupím piano – cena dohodou. Tel.: 731 076 260
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Betonové výrobky – MONIKA VALOVÁ
provozovna DOBRATICE 386
Nabízíme: *kamenivo
*betonové výrobky
*hnojiva
*užitečné bakterie

*mulčovací kůra
*substráty
*netkané textilie
*osivo

*cement
*štěrky 0–2–4-8
*PB 10 kg, 2 kg
*svíčky, aj.

Již brzy opět v nabídce: *houbová zahrádka (hlíva, žampióny)
*balkónové květiny

Tel.: 774 460 988, 774 460 948
www.kvetniky-valova.cz, info@kvetniky-valova.cz

Společnost DELPHINUS DELPHIS s.r.o. přijme pro nově vznikající registrovanou
sociální službu Domov se zvláštním režimem pracovníky v sociálních službách.
Místo výkonu práce: Adámkova vila, Raškovice 28, 739 04 Pražmo
Pracovní poměr: hlavní i vedlejší
Pracovní zařazení: pracovník v sociálních službách.
Vzdělání: základní, SOU, SŠ, VŠ. V případě, že nevlastníte kurz pracovníka v sociálních
službách, bude zajištěn naší společností.
Nástupní hrubá mzda: 15.000 Kč
Náplň práce:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – poskytujeme podporu a
pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení
nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob,
d) sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob,
e) aktivizační činnosti – našim uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity,
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik
a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
f) pomoc při zajištění chodu domácnosti, úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního
prádla a ošacení, žehlení,
g) podpora při komunikaci uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných
zájmů.
V případě zájmu kontaktujte p. Radku Lajzovou Černohorskou jednatelku
společnosti DELPHINUS DELPHIS s.r.o. na e-mail: cernohorska1@centrum.cz a
nebo telefonicky na tel. 724 379 168.
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. Tiskne Tiskárna Kleinwächter, náklad 430 ks. Fotografie na
obálce: P. Dobíšek, K. Moškoř, J. Kohut, st., Iva Spratková, archív ZŠ. Zpracování: Iva
Spratková. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254. Neprošlo jazykovou úpravou.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

GRACIA 2017 V DOBRATICÍCH

ŠACHOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ 2017

