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  ÚVODNÍK

Tak se nám v kalendáři objevil rok s číslem 2015. 
Sháněním dárků, vybírání toho nejpěknějšího stromečku a spo-
lečné chvíle se svými nejbližšími, pominuly. Moc bych si přál, 
aby nám nezůstaly jen vzpomínky na pěkné dny, ale abychom 
si sváteční atmosféru plnou úsměvů a pohody přenesli i do 
všedních dnů letošního roku. V prvním čísle se ještě krátce vrá-
tíme k některým událostem  na sklonku starého roku a také vás 

pozveme na zajímavé akce připravované letos. Nezapomeňte si je poznamenat do 
svých kalendářů, diářů či mobilů. Bylo by škoda o něco pěkného přijít.   
     
                Karel Moškoř - redaktor Dobratického zpravodaje
                                         

UDÁLOSTI V ZÁVĚRU ROKU

Česko zpívalo koledy - Dobratice také

Dobratice nebyly v akci „Česko zpívá koledy“ žádným nováčkem. 
Už rok před tím si odbyly premiéru. Takže u druhého zpívání žáci 
z místní základní školy pod vedením ředitelky K.Peterkové i obča-
né věděli, co je čeká. Počasí nám přálo, nebyla taková veliká zima 
a tak se prostranství před školou pěkně zaplnilo lidmi a zpěv vybraných koled bylo 
slyšet do uctivé vzdálenosti. Ihned po skončení zpívání koled jsem se optal někte-
rých občanů, jak se jim toto společné zpívání koled s dětmi líbilo. Neslyšel jsem ani 
jednu negativní odpověď, spíše velikou chválu a uznání. Ostatně pár odpovědí tady 
uvádím:
„Pěkné vystoupení dětí, bylo na nich vidět, že zpívaly srdcem. A když se ještě k nim 
přidali dospělí, bylo to výborné“, zhodnotil zpívání po skončení akce Milan Hlisni-
kovský. „ Krásné a jsem ráda, že Dobratice něco takového dělají. Dík patří učitelkám, 
které jsou nesmírně houževnaté a s dětmi pilně cvičí“, dodala paní Marie Mecová. 
Na zpívání přišly celé rodiny od těch nejmenších až po nejstarší generaci. Napří-
klad děda Veselka jen stručně řekl: „krásné, nemám slov“. Syn Lukáš k tomu dodal: 
„dcerka zazpívala, dali jsme si výborný punč, zkrátka spokojenost“.  Při zpívání koled 
bylo znát, která má svoje místo i v dobratických rodinách, ale naučit se ty méně zná-
mé, nikomu neuškodí. „Když slyším koledu, vždy pláču, dojemný a nádherný večer,“ 
neskrývala svoje pocity v hloučku občanů Marie Otipková. Je třeba poděkovat 
všem, kteří se na přípravě a realizaci moc povedené akce podíleli. Nacvičení koled 
s dětmi, příprava teplého čaje i punče, účast, to se bez pomoci vás dětí, učitelek a 
občanů samo neudělá.
Zpívání koled je už minulostí a Dobratice se jí zhostily na výbornou!
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Setkání seniorů

Předvánoční atmosféru si užili také členové občanského sdružení Důchodci obce Dob-
ratice. Přeplněná zasedačka obecního úřadu svědčí o tom, že se naši starší občané rádi 
setkávají. A v závěru roku k tomu patří i nezbytné dárečky a dobrá nálada. Mezi seniory 
se přišly podívat starostka A.Kacířová a poprvé i  místostarostka I.Spratková. A z jejích 
úst mohli přítomní slyšet, jak si váží spolupráce tohoto sdružení při organizování spo-
lečných akcí v obci, jako jsou brigády, výstavy, Den obce a mnoho dalších aktivit. 
Díky vám, nejstarší generace v obci!

Vánoční jarmark

Sháněli jste něco zajímavého, co druhý nemá pod stromeček? Tak jste mohli zavítat na 
vánoční jarmark do dobratické školy. Tam se v několika třídách sešlo tolik různých zají-
mavých věcí, že jste mohli udělat radost každému. Vlastní výrobky, nápady a fantazie 
tvůrců se mísily s příjemnými pocity, že se nákupem nějaké maličkostí rozzáří úsměv 
na tváří obdarovaného.

Živý betlém

Vánoční dobu zpestřila mládež z Římskokatolické farnosti v Dobraticích živým bet-
lémem. Nejprve v kostele sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích svým vystoupením velmi 
pěkně a názorně přiblížili narození Ježíše. Vystoupení vyvrcholilo betlémskou hvěz-
dou, pohybující se pod kopulí kostela, která ukázala směr cesty mudrcům - třem krá-
lům a nám všem k místu narození Ježíše.  Ta vedla k základní škole v Dobraticích, kde 
jsme společně s mudrci mohli vidět malého Ježíška v kolíbce, Marii a Josefa. Živý obraz 
vkusně a velmi realisticky přiblížily osoby Tři králů, živé zvířata a to telátko, ovce a kůň. 
Přítomní si spontánně zazpívali koledy, bylo to moc krásné a u srdce hřejivé. Prokřehlí 
účastníci se občerstvili teplým čajem a koláčky, které napekly ženy ze jmenované far-
nosti.
Zvláštní poděkování za vstřícnost k realizaci této akce si zaslouží ředitelka ZŠ Dobratice 
paní Mgr. Karla Peterková. Poděkování také zaslouží fi rma LUKROM, spol. s r.o., která 
ochotně zapůjčila telátko pod dohledem zootechnika pana Martina Slováka, rodina 
Dvorská za zapůjčené ovečky a rodina Herokova za zapůjčení koně. Děkujeme mlá-
deži z farnosti za připravení krásného večera v době vánoční, jmenovitě pak Markétě 
Sobkové a Míše Danysové za  organizaci. 

             Změna ordinační doby  v únoru  2015 -  DS Dobrá MUDr. Kučerová Iva  

 16. 2. pondělí 7,30 -    10,30
 17. 2. úterý 7,30     -  9,00
 18. 2. středa    13,00     -    16,00
 19. 2. čtvrtek 7,30     -  9,00
 20. 2. pátek 7,30     -   9,00
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V nejbližších dnech a týdnech jsou před námi tyto akce:

čtvrtek  22. 1. 2015   - od 14:00 - 17:00 hod. - Zápis do 1. třídy
středa  28. 1. 2015  - Pasování prvňáčků
čtvrtek  29. 1. 2015   - Vysvědčení + školní kolo recitační soutěže
pátek  30. 1. 2015   - Pololetní prázdniny
   2. 2. - 6. 2. 2015 - Lyžařský výcvik 
                   13. 3. 2015    - Dětský karneval
                                  Karla Peterková – ředitelka ZŠ

Ohlédnutí za vánočním časem 
Vánoce nejsou pouze bohoslužby, ale i mnohé „doprovodné“ akce. Již dva měsíce 
před zahájením Vánoc, zahájil nácviky zpěvu chrámový sbor Filia, pod vedením 
sbormistryně a varhanice Mgr. Karly Zouharové. Sbor pak zpíval nejen během litur-
gie, ale uspořádal také společně s dětským pěveckým sborem ZŠ Dobratice samo-
statný koncert. Aktivní byla také naše mládežnická schola, která zpívala o Štědrém 
dni. Mládež v kostele uspořádala divadelní představení s videoprojekcí a zpěvy pod 
názvem Vánoční zastavení aneb Živý betlém. Následně se z kostela všichni vydali k 
živému betlému před základní školu v Dobraticích. Rád bych také zmínil živou akti-
vitu skautů, kteří v kostele o Štědrém dni dopoledne nabízeli Betlémského světlo. 
Byly to děvčata ze skautského střediska Doberčata z Dobré.
6. ledna 2015 jsme slavili slavnost Zjevení Páně, jak jsme kdysi říkali, Tří králů. Od 1. 
do 14. ledna se vydaly 4 skupinky ve Vojkovicích a 7 skupinek tří králových koled-
níků v Dobraticích, aby lidem předali radostnou zprávu o Kristově narození a při té 
příležitosti poprosili o dary pro potřebné, které budou konkrétně využité prostřed-
nictvím Charity Frýdek. Dříve, než jsme zakončili vánoční dobu, již jsme společně se 
ZO KDU-ČSL připravovali Lidovecký ples. 
Někdo se ptá, jak rozsáhlý je takový farní „tým“? Je to asi čtyřicítka osob, která na 
úkor svého vlastního času a bez nároku na odměnu po celý rok ochotně přidává 
ruku k práci. K tomu je nutno ještě přidat asi 20 členů pěveckého sboru Filia. Chtěl 
bych touto cestou všem za jejich obětavou službu poděkovat. 
Prožíváme přítomnost a díváme se s nadějí do budoucnosti. Věřím, že společnými 
silami připravíme důstojný průběh nejen menších slavností a akcí, dobratické pou-
tě, ale především oslavy 150. výročí posvěcení farního kostela. Kostel byl posvěcen 
8. října 1865 generálním vikářem P. Helmem z Těšína. Již nyní srdečně všechny zvu, 
aby se aktivně zapojili. 
Z materiálních starostí v tomto roce, stojí před námi nemalý úkol, začít se záchranou 
– restaurováním další kulturní památky, nástěnného oltáře sv. Filipa a Jakuba s pros-
bou, abychom shromáždili dostatek fi nančních prostředků.        
                                                                                    P. Jan Wojnar, Římskokatolická farnost Dobratice

ŠKOLNÍ AKTUALITY
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Vážení občané, 
ráda bych vás informovala o termínech akcí, které pro letošní rok 2015 v naší obci 
Dobratice plánujeme.
18. 4. 2015 od 15:00 hod. - Setkání seniorů - tělocvična základní školy. 
   3. 5. 2015 od 10:00 hod.  -  Vítání občánků  - zasedací místnost obecního úřadu.
21. 5. 2015 od 15:30 hod.  - Setkání jubilantů - restaurace Obecník.
11. 9. 2015  - Zájezd seniorů.
Každou akci budeme občanům průběžně připomínat.
V minulém roce jsme společně oslavili jubileum občanů, kteří dosáhli věku 70 let. 
Jubilantů se sešlo patnáct a podle ohlasů se toto hromadné setkání líbilo. Proto by-
chom chtěli na tuto nově vzniklou tradici navázat také v tomto roce.
Jubilanti, kteří v tomto roce dosáhnou významného životního jubilea 80 let, 85 
let, 90 let a výše budou navštíveni zástupci sociální komise a bude jim jménem 
obce poblahopřáno a předán dárkový balíček. 
Prosíme občany, kteří si nepřejí osobní návštěvu zástupců sociální komise obce 
Dobratice, aby tuto skutečnost v předstihu oznámili obecnímu úřadu na telefon 
558 651 254.
Doufám, že se naše plány pro rok 2015 úspěšně vyplní, na setkání s vámi se těší  
                  Ivona Bortlíčková

   Vzdělávání pro moderní venkov

Vážení spoluobčané, v loňském roce jsme zjišťovali Váš zájem o bezplatné vzděláva-
cí semináře se vzdělávací agenturou Eduwork o.s..
Na základě Vaší poptávky proběhnou v prvé fázi tyto semináře:
6. 2. 2015   16:00 - 21:00  Práce s textem – využívání textového editoru Microsoft 
Word (základy, formátování, aj.). Dle zájmu budou (pro jednotlivce) součástí kurzu 
základy práce s PC a práce s internetem.
20. 2. 2015 16:00  - 21:00 Práce s tabulkami – tvorba a formátování tabulek, tvorba 
vzorců a funkcí, grafy, aj.
6. 3. 2015  16:00 - 21:00 Práce s fotografi í, obrázky a videem – základní operace při 
převodu fotografi í a videa do PC, jejich úpravy, včetně vložení na web, práce se zvu-
kem, aj.
Semináře budou probíhat v zasedací místnosti obecního úřadu Dobratice. V prů-
běhu kurzu je zajištěno malé občerstvení. Prosíme zájemce, kteří se již v loňském 
roce předběžně přihlásili a také ty, kteří se rozhodli nyní, aby potvrdili svou účast na 
jednotlivých kurzech nejpozději týden před konáním daného kurzu, na tel.: 558 651 
254 nebo 558 651 387.  Děkujeme.

INFORMACE PRO OBČANY -  SOCIÁLNÍ KOMISE
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Po ukončení těchto kurzů a podle zájmu, bude možno navázat dalšími semináři na tato 
témata:
- Jak založit podnikání – základní informace pro založení fi rmy z pohledu legislativy a 
také osobních schopností budoucího podnikatele.
- Jak vytvořit úspěšnou nabídku pro zákazníka – informace pro vytvoření úspěšné 
nabídky služeb zákazníkům. Správná prezentace produktu, marketing, požadavky 
zákazníků.
- Podmínky ziskovosti podnikání – základní znalosti a dovednosti pro tvorbu fi nančního 
plánu malého podnikání, správné ocenění produktů a kalkulace cen, potřeby a zdroje 
pro podnikání, zvýšení obratu a zisku.
                                                                Iva Spratková, místostarostka

  Pozvánka na přednášku

Ve středu 4.února v době od 16,00 do 18,00 hod. proběh-
ne v zasedací místnosti OÚ přednáška či školení pro řidiče a 
ostatní účastníky silničního provozu  „Chování se v silničním 
provozu „ a upozornění na některé problémové situace na cestách pro šťastný návrat domů. Ško-
lení povede vyučující z autoškoly Jiskra FM a bude i s fi lmovým doprovodem o bezpečnosti na 
silnicích.
                       Zve výbor Klubu důchodců Dobratic.

 Hudební pozvánka  

PŘEDEHRÁVKY DĚTÍ 
Ve čtvrtek 19. února 2015 se bude konat předehrávka žáků 

ze Soukromé hudební výuky Miriam Dýrrové dipl. um.
v ZŠ v Dobraticích - 1. patro v 16.00 hodin

Zveme všechny příznivce hudby.

  Hledáme fotbalové talenty, aneb pohyb je lepší než sedět doma

Tréninky fotbalové přípravky se konají každé úterý v tělocvičně ZŠ 

v Dobraticích od 16,00 do 17,00 hodin. Sraz hráčů (hráček) je vždy v 
15,55 hodin. Obuv - fotbalové „sálovky“, tenisky. Úbor - tepláky, tričko 
(dres) a tepláková bunda. Nezapomenout na pitný režim.
Ne každé dítě je sportovně nadané, ale nám to nevadí. Chceme děti vést 
k pohybu. 
Tak neváhejte a pošlete děti do tělocvičny! 

 Pozvánka na přednáškuPozv

 Hudební pozvánka

  Hledáme fotbalové talenty, aneb pohyb je lepší než sedět doma
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Starosta honebního společenství Háj – Dolní a Horní Domaslavice,
Dobratice a Vojkovice  

svolává
dle § 22 odst.1 zákona 449/2001Sb (zákon o myslivosti)

Valnou hromadu Honebního společenství Háj,
která se bude konat v pátek dne 30.1.2015 v 17. 00 hod

na myslivecké chatě  v Dobraticích.

Program jednání:

 •  Úvod, volba návrhové komise a zapisovatele
 •  Kontrola  plnění usnesení od poslední valné hromady konané dne   
    31. 1. 2014
 •  Zpráva o činnosti od poslední valné hromady
 •  Zpráva o činnosti mysliveckého sdružení Háj
 •  Zpráva o hospodaření 
 •  Zpráva revizní komise
 •  Návrh rozpočtu na rok 2015
 •  Různé
 •  Usnesení a závěr
        Šigut Antonín
                                                                                                  starosta honebního společenství Háj

      Myslivecké sdružení Háj Dobratice

      pořádá dne 14. 2. 2015
      v Obecním domě v Horních Domaslavicích

Zahájení v 19.00 hod.
Speciality myslivecké kuchyně

Předprodej vstupenek od 19. 1. 2015
 v Obecním domě

MYSLIVECKÝ PLES



KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
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Než se rozhodneme pokácet strom, položme si nejdříve otázku, zda důvody, 
které nás ke kácení vedou, jsou natolik pádné, že zachování stromu není již dále 
možné.
Vyvarujme se proto zbytečného kácení stromů. Vždyť pokácet strom trvá jen 
několik minut, jak dlouho však trvalo, než vyrostl, a jak dlouho bude trvat, než za 
něj vyroste adekvátní náhrada.

POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN SE ŘÍDÍ
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpi-
sů vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění 
pozdějších předpisů pro dřeviny o obvodu kmene 80 cm a více ve výšce 130 cm nad 
zemí pro zapojené porosty dřevin, pokud jejich 2 celková plocha je 40 m a více pro 
stromořadí.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
- u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu
- u právnických osob název nebo obchodní fi rma, identifi kační číslo nebo 
  obdobný údaj a adresa sídla, popřípadě jiná adresa pro doručování
- označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází
- stručný popis umístění dřevin a situační zákres
- specifi kace dřevin, které mají být káceny
- doklad o vlastnickém právu či nájemním nebo uživatelském vztahu k příslušným 
  pozemkům, a to včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku
- žadatel o povolení kácení dřevin na silničních a drážních pozemcích doloží 
  stanovisko příslušného silničního, resp. drážního správního úřadu

KAM PODAT ŽÁDOST?
- na obecní úřady
- na správy chráněných krajinných oblastí – území národních přírodních rezervací, 
  národních přírodních památek a jejich ochranných pásem
- na krajský úřad – území přírodních rezervací, přírodních památek a ochranná 
  pásma těchto zvláště chráněných území

KDY NENÍ NUTNÉ POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN A NEMUSÍ SE ANI OZNAMOVAT
- pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v 
  katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří 
  nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
- u dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu 

                                                                                                                                                                                      1/2015   
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  využití jako plantáž dřevin
- u zapojených porostů dřevin, pokud jejich celková plocha nepřesahuje 40 m
- u dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

KDY STAČÍ OZNÁMIT KÁCENÍ DŘEVIN 15 DNŮ PŘEDEM
- z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění 
  výchovné probírky porostů
- při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků
- při kácení dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské 
  soustavy prováděném při provozování těchto soustav
- z důvodů zdravotního stavu stromu
Podmínka: Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů 
předem orgánu ochrany přírody, kterými jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působ-
ností. Oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení kácení dřevin.

KDY SE OZNAMUJE KÁCENÍ DŘEVIN DO 15 DNŮ PO JEHO PROVEDENÍ
Jedná se o kácení dřevin, jejichž stavem byl zřejmě a bezprostředně ohrožen život či 
zdraví nebo hrozila-li škoda značného rozsahu. Oznámení o kácení dřevin musí mimo 
jiné obsahovat doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky 
pro tento postup (např. fotodokumentace).

OBDOBÍ, VE KTERÉM SE KÁCENÍ DŘEVIN ZPRAVIDLA PROVÁDÍ
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. v období při-
rozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.
V geografi ckých podmínkách České republiky lze za období vegetačního klidu 

obvykle považovat období mezi 1. listopadem až 31. březnem kalendářního 

roku.

Doporučení kácet dřeviny v době vegetačního klidu je třeba respektovat zejména s 
ohledem na další zájmy chráněné zákonem. Jedná se např. o ochranu ptáků v době 
jejich hnízdění nebo zájmy obecné ochrany živočichů.
Negativně na okolí působí i zdravý strom pokácený v době jeho plné vegetace, kdy z 
jeho pařezu vytéká míza.

Český včelařský spolek ve Slezsku byl založen v roce 1906. Současná základní orga-
nizace Českého svazu včelařů (ZO ČSV) v Dobré sdružuje 134 včelařů z jedenácti 
obcí  Frýdecko - Místecka. Nechybí zde Dobratice s 23 včelaři, kteří měli v roce 2014 
přes 100 včelstev. Jednatelem ZO ČSV je dobratický zastupitel, Lumír Dvorský, který 
zhodnotil loňský rok těmito slovy:
„Pokud můžeme posoudit minulou sezónu, byla poznamenána teplým průběhem 
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zimy a tím i přemnožením jednoho z největších škůdců včel, roztoče Varroa. Medový 
výnos sice nebyl nejhorší, ale studený průběh srpna a začátek září, způsobil abnormální 
loupež mezi varroázou oslabenými včelstvy a redukci jejich počtu na polovinu. Přesto 
nezoufáme a můžeme říci, že naše organizace prožila rok bohatý také na akce pro naše 
členy. Provedli jsme kurz chovu včelích matek na farmě přítele Juráně ve Skaličce, zor-
ganizovali zájezd na včelařské farmy, provedli několik přednášek předních včelařských 
odborníků. Spolu se zahrádkáři jsme zorganizovali několik výstav a na konci roku naše 
ZO provedla kurzy pečení medových perníků. Protože se nechceme smířit s vysokým 
věkovým průměrem našich členů, spolu se základními školami provozujeme dva včelař-
ské kroužky mládež v Dobré a v Dobraticích“.
„Včelařství je opravdu zajímavým koníčkem, kde člověk podle slov J. A. Komenského 
opravdu lépe poznává přírodu a tím ji může ještě více milovat. V  začátcích musíte sice 
překonat strach z nějakého toho žihadla, ale pobyt na čerstvém vzduchu s vůní medu a 
bzučením včel to vše bohatě vynahradí. Také máte šanci poznat řadu nových „přátel“- 
včelařů a tak zjistit, že skutečně platí, co včelař to dobrý člověk.  Vlastní medový výnos 
samozřejmě potěší, ale je to jen zlomek z celkového užitku ze včel. My včelaři to víme a je 
naší čestnou povinností o tom přesvědčit i ostatní lidi“, ukončil svoje zamýšlení Lumír 
Dvorský.      

Včelaření se lidé věnují od nepaměti. Na starobylých kresbách jeskyní např. ve Špa-
nělsku jsou zachyceny momentky vybírání medu. Středověké kresby zachycují vče-
laře, jak vybírají plástve divokých včel z dutin stromů. To byla také inspirace k tomu, 
aby si lidé začali vyrábět vlastní úly v kmenech blíž svého obydlí. Těmto úlům se 
říkalo kláty a dnes můžete dva takové, řezbářsky skvěle zhotovené, vidět i v Dobra-
ticích.  Já jsem se vydal na kus řeči za vlastníkem již zmíněných klátů a také místním 
včelařem. Je to, nedaleko ode mne bydlící, pan Lumír Maďa, kterého jsem se zeptal 
na pár zajímavostí. 

Jak jste se dostal ke včelaření?

Ke včelaření jsem se dostal jako syn včelaře. Vzpomínám si, že jako malého kluka 
mně často brával můj tatínek k panu Žídkovi do Vojkovic, místnímu včelaři. V té 
době to byl pro mne hodně starý pán, který měl moc rád včelky. Později jsem se 
dozvěděl, že někdy okolo roku 1943 dal mému tatínkovi dva úly se včelami a tak jej 
nadchl pro včelaření. Měli jsme doma vždycky minimálně 12 včelstev a nejvíc, jak si 
vzpomínám, kolem dvaceti. 

Kolik máte nyní včelstev a jak vypadá takový včelařův rok?

Na podzim jsem zazimoval 32 včelstev. O jedno včelstvo jsem již přišel a uvidím, jak 
to bude vypadat v dalším průběhu zimy. Informace od přátel včelařů nejsou nijak 
dobré. Dokonce jsem slyšel, že úhyny jsou až 80 %.  Je to smutná situace, když při-
jdete k úlu a zjistíte, že včelky už tam nejsou anebo jsou, ale už nežijí.
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Kdy je nejvíce práce? Ono je to těžko říci,  protože já mám včelaření spíš 
jako zálibu. Tato záliba samozřejmě nese sebou práci, ale je to hlavně 
radost. Včelařím v Palubkových uteplených úlech Comfort a jednom 
pokusném úlu HIVET od nitranského přítele S. Karáče. Taky jsem si začal 
plnit svůj sen, který jsem měl již dlouho. Začal jsem si pečlivě vybírat 
nějakého řezbáře, který by můj sen společnými silami pomohl realizo-
vat. Seznámil jsem se s R. Mikušem, teď už také mým kamarádem řezbá-
řem - včelařem a vyrobili jsme dva kláty, které chci také osadit včelkami, 
aby byly funkční. Jeden jsem již umístil u cesty vedoucí od Harendy do Komorní 
Lhotky (foto bylo v 11.čísle Zpravodaje, pozn.red.). Při této příležitosti chci poděko-
vat všem svým dobrým sousedům, kteří mi umožňují bez problémů včelařit. 
Jak to tedy vypadá s činností v průběhu roku? V lednu a únoru včelstvo potřebuje 
naprostý klid a do úlu musí mít přístup pouze vzduch. V tyto měsíce je čas na vzdělá-
vání, výrobu nových rámků a přípravu nových plánů na novou včelařskou sezonu. V 
březnu začínají první pročišťovací prolety, kvetou lísky, olše, vrby a jívy a to je impulz 
pro začínající jarní rozvoj včelstva. Konec dubna a začátek května patří mezi obdo-
bí, kdy si obrazně řečeno vyhrnete rukávy. Je to totiž čas začátků plné reproduk-
ce včel. Následují první jarní prohlídky, přidávání medníků a první vytáčení medu 
začíná začátkem června. Červen a červenec jsou měsíce, kdy už je včelařská sezona 
v plném proudu a začíná pomalu platit přísloví:,,Ženci na pole, včely z pole.“  Pro 
včelaře dobře známý termín „podletí!“ nastává po skončení poslední hlavní snůšky a 
přichází na řadu sundávání medníků a zakrmování včelstev na zimu a samozřejmě 
průběžné léčení, které je důležité nepodcenit.

Dá se nějak bránit proti obávanému včelímu moru či varroáze?

Mor včelího plodu  je závažné onemocnění včelích larev. Na včelí mor, který hubí 
larvy v úlu, neexistuje léčba. Pokud se nákaza objeví, řešení je drastické, totální likvi-
dace včelstva, úlu i pomůcek ke včelaření – ohněm. 
Přesto se bránit můžeme a musíme! Především jde o prevenci. Uvedu aspoň něko-
lik způsobů: pravidelná obnova včelího díla, provádění průběžné dezinfekce úlů, 
souší, včelařských potřeb a pomůcek, zákaz používání plástů, vosků, medu a pylu z 
oblastí s neznámou nákazovou situací k chovu a ke krmení včel.  Udržování prázd-
ných úlů bez včelího díla, zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a včelího 
díla, vyhledávání a utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev, ošet-
ření vosku ve všech provozovnách vyrábějících mezistěny, zjišťování příčin zimních 
úhynů a slábnutí včelstev aj. Zatím jsme se s touto nemocí jako včelaři v Dobraticích 
nemuseli potýkat.  Ovšem s tzv. onemocněním Varroázou máme své zkušenosti asi 
všichni. Varroáza, jinak  česky známá pod názvem,  kleštík včelí. Pokud počet rozto-
čů dosáhne řádu tisíců a více, včelstvo není schopné přežít zimní období. Takový 
stav nikdo nechce dosáhnout  a proto neustále bojujeme prevencí i s tímto včelím 
nepřítelem. Varroáza se tlumí plošně léčebnými metodami, doplňkovým způsobem 
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léčení je také používání organické kyseliny mravenčí.

Chtěl jste už toho někdy nechat a proč?   
Tak tato otázka mne zatím nenapadla. Zatím mám spíše plány, které se mi postup-
ně daří realizovat. Jedním z nich byla i malá exkurze místního klubu Pathfi nder při 
stáčení medu. Od dětství na našem stole nechyběla sklenice vlastního medu a jsem 
rád, že si náš med našel i řadu spokojených odběratelů. Pokud mi i nadále bude 
dávat Pán Bůh zdraví a budu mít ke včelaření podmínky, rád bych i nadále pokra-
čoval.
  Nechť také “ NÁŠ MED, OSLADÍ VÁŠ SVĚT

   SPORTOVNÍ AKTUALITY

V zimním období jsou v plné zátěži dobratičtí šachisté. V 
dalším kole odehrálo Áčko i Béčko svoje utkání na šachov-
nicích ve Frýdku – Místku a Brušperku. 
BŠŠ F-M „G“ – Dobratice „B“ 4:1, hosté přijeli jen ve třech  a 
tak na vyrovnaný souboj nedošlo, jediný bod získal Miro-
slav Čubok.
Brušperk „B“ – Dobratice „A“ 2,5:2,5. Na remíze se podíle-
li výhrou svých partií Chovančík a Kacíř, remizoval Milan 
Čubok.
Po odehraných čtyřech kolech patří našemu Áčku v neúplné tabulce první místo.

                       letošní leden v Dobraticích
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Dobratický zpravodaj, vydavatel: Obec Dobratice čp.49, tel.: 558 651 254, 558 651 387 
email: obec@dobratice.cz,  redaktor: Karel Moškoř, email.: k.moskor@seznam.cz , tel.:739 439 808 
ev.číslo MK ČR E 14306, náklad 390 ks, tiskne  G-VARIADO PRINT s.r.o. Frýdek–Místek, výtisk zdarma

              Na 4. zasedání Zastupitelstva obce  Dobratice

      dne 12.1. 2015  bylo projednáno: 

1) Úprava odpisového plánu Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o. 

2) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8014752 s názvem:  
 Dobratice, Pilous, přípojka kNN, mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Dobratice.

3) Příloha č. 1/2015 ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při nakládání 
 s komunálním odpadem mezi obcí Dobratice  a Frýdeckou skládkou, a.s.

4) Jmenování členů povodňové komise obce Dobratice.

5) Náplň činnosti místostarostky, výborů a komisí obce Dobratice.

6) Zadání zakázky na výběr zhotovitele stavební akce: Dobratické centrum spor- 
 tovních aktivit.

7) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
 č. IP- 12-8016438/3 na stavbu Dobratice – Darnady NNk.

8) Převod bytu na obecním úřadu na nebytové prostory.

Poděkování
Chtěl bych velmi poděkovat především paní starostce paní Aleně 
Kacířové, celému zastupitelstvu obce Dobratice a všem, kteří se 
podílí na chodu celé obce. Moc se mi líbí nově vystavěné chodníky 
v obci a rekonstrukce budovy obecního úřadu. Ne každý občan 
bere zvelebování obce jako samozřejmost. Také bych chtěl podě-
kovat panu Karlu Moškořovi a celému kolektivu, za hezky grafi cky 
a ilustračně zpracovaný  Dobratický zpravodaj. Děkuji moc za Vaši 
práci a přeji v novém roce vše nejlepší.  K. Žvak



Včelařův rok

Silvestrovský fotbal




