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Milí čtenáři, 
do únorového vydání Dobratického zpravodaje se sešla řada pěkných článků i foto-
gra� í různých autorů. Slov o minulosti, současnosti i budoucnosti je tolik, že jen tak 
tak mohu dopsat úvodník. Všem autorům mnohokrát děkuji a vám přeji příjemné 
počteníčko.
                                                                                                                                        Ilona Spilková 

V rámci Dne otevřených dveří obce, nabízíme případným zájemcům bezplatnou 
konzultaci o možnostech snížení energetických nákladů prostřednictvím elektro-
nické aukce. Konzultace bude probíhat od 9:00 do 18:00 hodin v prostorách klu-
bovny obecního úřadu Dobratice.
Bližší informace jsou k dispozici na http://www.dobratice.cz/informace/clanek-
3883-poradenstvi-k-usporam-energii---elektronicke-aukce/

NOVÉ VOLNOČASOVÉ PROJEKTY V OBCI
Obec Dobratice je díky úspěšným investičním projektům schopna nabídnout obča-
nům další volnočasové vyžití. V současné době zjišťujeme předběžný zájem o tyto 
aktivity:
Volejbal pro mladé všech věkových kategorií – zkušený trenér pan Hubert Mec 

POZVÁNÍ NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V  BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU A HASIČSKÉ ZBROJNICE

Vážení občané, 
budovu obecního úřadu a hasičské zbrojnice máme po dvouleté úplné rekon-
strukci opět v plném provozu. Rádi bychom vás proto pozvali a provedli nově 
zrekonstruovanými prostorami. 
Přijďte se podívat, v jakých prostorách se teď scházejí dobrovolní hasiči, kde 
cvičí požární sport hasičská mládež, nebo má své technické zázemí zásahová 
jednotka.
Provedeme vás kancelářemi obecního úřadu a zastupitelstva obce. Můžete se 
seznámit s prostorami nové klubovny s plně vybavenou kuchyňkou, s novou 
audio- video technikou, která je připravena sloužit všem občanům obce k 
setkávání, vzdělávání, volnočasovým aktivitám. 
Rádi vás uvítáme 4. března 2016 v době mezi 9:00 a 18:00 hodinou, nejra-
ději vždy v celou hodinu. 
                 SDH Dobratice
                  Zastupitelstvo obce
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v pěti dvouhodinových lekcích zájemce povede, vysvětlí pravidla i techniku hry. 
Věříme, že se pak hráči budou dále scházet, jak v zimě v tělocvičně, tak v létě na 
novém venkovním hřišti. Pět lekcí bude bezplatných a uskuteční se v tělocvičně 
každé úterý od 16:30 do 18:30 hodin v období března až května. V přihlášce nám, 
prosím, sdělte své telefonní číslo, e-mailovou adresu, věk, zda jste začátečníci, mír-
ně pokročilí nebo pokročilí hráči.
Klub maminek – setkávání maminek s dětmi v nové klubovně obecního úřadu. 
Četnost a termín zahájení dle požadavků.

Prosíme zájemce, aby se hlásili telefonicky na čísle 558 651 254 nebo e-mai-
lem obec@dobratice.cz do 7. března 2016.
Všechny zájemce srdečně zveme!

ODPADOVÉ OKÉNKO
Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu versus 
KOMPOSTOVÁNÍ
Vážení a milí, jistě mi dáte za pravdu, že je náročné sledovat všechny změny 
a nařízení, které nám zákonodárci přinášejí. K 1. lednu 2015 vstoupila v účinnost 
vyhláška MŽP č. 321/2014, která mimo jiné stanoví povinnosti obcím, jakožto 
původcům odpadů, jak s nimi mají nakládat. Tato vyhláška obsahuje podrobnosti 
o povinnostech odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu. Jednou z 
těchto složek je tzv. „BRKO“ neboli biologicky rozložitelný komunální odpad. Jinými 
slovy, biologicky rozložitelný odpad je takový, který podléhá rozkladu za omezené-
ho přístupu kyslíku. Mohou to být rostlinné zbytky, listí, slupky z ovoce 
a zeleniny a jiné. Jestliže tento odpad pochází z domácností a zahrad či údržby 
obecní zeleně, hovoříme o BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉM KOMUNÁLNÍM ODPADU. 
Obec Dobratice splnila povinnost podle zmiňované vyhlášky tím, že ve sběrném 
místě obce umístila speciální kontejner pro BRKO, do kterého mohou občané Dob-
ratic odkládat případné přebytky. Současně však, v rámci prevence vzniku toho-
to odpadu a v zájmu zkvalitňování půdy, rozdala občanům (již ve dvou etapách) 
kompostéry, které získala v rámci dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR. 
Je důležité si uvědomit, že proces domácího kompostování, který se v obci Dob-
ratice snažíme zavést, může snížit produkci CO2 o téměř 12 tis. kg ročně, které by 
díky kompostování mohl zůstat vázán v půdě a také uspořit � nanční prostředky za 
uložení odpadů na skládce. 
Zájem o kompostéry z řad občanů obce nás naplňuje nadějí, že jsme se společně 
a zodpovědně vydali správnou cestou za udržením a snad i zkvalitněním životního 
prostředí, za což všem, kteří tak činí, patří poděkování.

Pro případně zájemce, kteří by se ještě chtěli zapojit do našeho společného snažení, 
je k dispozici posledních pár kompostérů. V případě zájmu, prosím, kontaktujte 
obec Dobratice na telefonním čísle: 558 651 254 nebo na e-mail: obec@dobratice.
cz. POZOR! Nabídka platí pouze do rozdání zásob.

                                                                                                 S přáním krásných dnů Iva Spratková
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PLÁN AKCÍ OBCE A SPOLKŮ OBCE DOBRATICE PRO ROK 2016



ROK 1921 V DOBRATICÍCH
Z minulosti 
Letos v únoru je tomu 95 let, co proběhlo v roce 1921 první sčítání lidu v nově vznik-
lé Československé republice. Poslední sčítání se konalo v roce 1910 a revize údajů o 
obyvatelstvu byla již nutná, z hlediska řešení základních otázek v oblasti hospodář-
ství, správy, kulturního života a přehledu o složení obyvatelstva, vzhledem k novým 
poměrům v zemi.

Díky přehledně zpracovaným základním výsledkům si můžeme udělat představu 
o obyvatelstvu naší obce této doby. Z dostupných pramenů tak lze zjistit, že se 
v obci Dobratice a její části Bukovice nacházelo 159 domů, které obývalo celkem 
883 obyvatel, z toho 391 mužů a 492 žen. Většina z těchto obyvatel byla národnosti 
československé (92,64 %) a nepatrná část (4,76 %) národnosti polské. V obci bydlelo 
také 23 (2,6 %) obyvatel, kteří nebyli státními příslušníky Československé republiky, 
označovaných jako cizozemci. Většina obyvatel obce (90,26 %) byla římskokatolické-
ho vyznání, 7,47 % evangelických vyznání, 1,13 % věřících se hlásilo k církvi českoslo-
venské a stejné procento obyvatel bylo bez vyznání. 

Dobratice tak tvořily spolu s Dolními Tošanovicemi, Dolními a Horními Domaslavice-
mi (takzvaně řečeno) „hraniční“ skupinu obcí, ve kterých kromě Čechoslováků, nemě-
la jiná národnost výraznějšího zastoupení. Naproti tomu obce ležící východně od 
této pomyslné „hranice“ jako byly Horní Tošanovice, Třanovice a Hnojník měly dale-
ko výraznější počty obyvatel polské národnosti, pohybující se kolem jedné čtvrtiny 
až třetiny obyvatel těchto obcí. Nejvíce Poláků v sousedství Dobratic žilo v Komorní 
Lhotce, kde dosáhlo jejich zastoupení na téměř tříčtvrtinovou většinu. Stejně tak v 
těchto obcích bylo daleko méně obyvatel římskokatolického vyznání a větší počet 
věřících, kteří se hlásili k některé z evangelických církví.
                                                                                                                                                   Lukáš Lisník
Z historie Bukovic
Nedávno, při prohlížení rodinných pozůstalostních písemností, se mi dostal do rukou 
následující dokument z roku 1921 nazvaný jednoduše Prohlášení. Tento materiál 
je peticí občanů Bukovic a přiblížením toho, jak tři roky po vzniku Československé 
republiky – před 95 roky, naši pradědové a dědové z Bukovic usilovali o samostatnost 
této části Dobratic. Zdali byl tento materiál odeslán na příslušné úřady, není zcela 
jasné (i když na třetí straně je datum odeslání do Opavy 18. 6. 1921). Domnívám se, 
že k jeho odeslání nedošlo, neboť v kronice naší obce není o těchto aktivitách v tom-
to období jediná zmínka. Je zajímavé, že v podpisech Prohlášení � gurují i občané z 
Hranic a Ameriky, takže část Hranic a Ameriky tehdy patřila k Bukovicím (všimněte si 
– všechny podpisy inkoustovou tužkou).
Vzhledem k časovému odstupu 95 let si ani nejstarší občané naší obce nemohou 
pamatovat na toto období, a proto se z tohoto důvodu chci s vámi podělit o mož-
nost nahlédnutí do tohoto, dle mého názoru, zajímavého dokumentu. Proto jsme se 
rozhodli zveřejnit jej na stránkách Zpravodaje naší obce. Originál této písemnosti je 
uložen v Bukovicích č.p. 183. 
                                                                                                            Břetislav Blahut, kronikář obce
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ŠKOLSTVÍ

Leden ve škole
V polovině ledna jsme ve škole přivítali budoucí prvňáčky, kteří přišli do 
školy na zápis do 1. třídy. Za příjemné atmosféry děti plnily připravené 
úkoly a předvedly, co znají a umí. Bylo přijato 27 dětí a byly vydány 
2 odklady. Budoucím prvňáčkům přejeme úspěšný vstup do nového 
školního roku 2016/2017.   
Další akcí bylo „Pasování prvňáků“, kterou zahájili žáci 1. ročníku a ukázali svým 
rodičům, prarodičům ukázku vyučovací hodiny z českého jazyka, z matematiky, jak 
nakupujeme a z angličtiny. Předvedli všem divákům, co se naučili za první pololetí 
ve škole. Na závěr jsme pasovali prvňáčky společně s paní místostarostkou 
Ing. Ivou Spratkovou a předsedkyni SRPŠ paní Katkou Vitáskovou. Po představení 
bylo připraveno občerstvení, o které se postarali děti z klubu „Šikulů“. Ráda bych 
poděkovala všem hostům, dětem, učitelům a rodičům za přípravu této tradiční 
akce. 
Pomalu se dostáváme na konec měsíce a k předání vysvědčení za I. pololetí. Po pře-
dání vysvědčení se žáci zúčastnili školního kola v recitační soutěži. Vítězové recitač-
ní soutěže nás pak budou reprezentovat v obvodním kole v Dobré. Blahopřejeme 
a všem držíme palce! 

Nejbližší akce:
23. 2. – obvodní kolo v recitační soutěži
24. 2. – soutěž ve šplhu
24. 2. – žákovský koncert
25. 2. – soutěž – � nanční gramotnost
26. 2. – dětský karneval
  7. 3. – 13. 3. – jarní prázdniny                         
                                                                                                  Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Také od 2. pololetí školního roku 2015/2016 je možno přihlásit dítě k výuce Ná-
boženské výchovy. Děti 1. a 2. třídy se vyučují v pátky od 11:30 hod., děti 3., 4. a 5. 
tříd ve čtvrtky od 12:45 hod.
                                                                                                                                          P. Jan Wojnar

HASIČI O PLESE
Letošním prvním dobratickým plesem byl opět ten HASIČSKÝ. Po pár letech 
se ples vrátil do nově zrekonstruovaných prostor Na Šenku. Ke skvělé náladě téměř 
120 lidí přispívala také výborná skupina Flash, která „vylákala“ na parket tanečníky 
již při druhé písničce a tak to zůstalo po celou dobu konání plesu. Příjemným zpes-
třením byla také hodnotná tombola. A pak už se jen jedlo, pilo, tancovalo 
a bavilo do brzkých ranních hodin.
                                                                                                                                    Ivana Gurníková
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 SE POVEDLA. DĚKUJEME I VÁM.
Letošní 16. ročník Tříkrálové sbírky se opět vydařil. Celkový výtěžek v 
rámci Charity Frýdek-Místek činí 1 851 079 Kč, které pomohou lidem v 
tísni a rozvoji charitního díla. 
V oblasti, kde působí Charita Frýdek-Místek, se během prvních 14 
lednových dní vydalo do ulic 280 kolednických skupinek. Tři králové 
obcházeli domácnosti a vinšovali štěstí, zdraví v novém roce. 

V Dobraticích koledovalo celkem 9 skupinek a vybralo se 55 545 Kč. 
Peníze z letošního výtěžku použijeme na nákup velkokapacitní pračky na Oázu 
pokoje, investice do budovy Domu pokojného stáří, podporu Dobrovolnického 
centra, podporu činnosti a zlepšení kvality terénní péče, na své si přijdou i další 
střediska.
„Děkujeme všem dárcům za vstřícnost a vřelé přijetí našich koledníků a koledníkům za 
jejich nasazení a ochotu. Bez Vás by sbírka nebyla taková, jaká je.“ děkuje ředitel Charity 
Frýdek-Místek Martin Hořínek a dodává: „Výsledky sbírky jsou pro nás povzbuzením a 
také závazkem, neboť ukazují, že lidé v regionu nejsou lhostejní a naše práce má smysl, 
který veřejnost vnímá.“
                           Mgr. Renáta Zbořilová
                      koordinátorka Tříkrálové sbírky Charita Frýdek-Místek

O ŠENKU S RADKEM CICHÝM
Radkovi je 33 let. S manželkou Petrou mají dvě dcery. 11 letou Anetku a 9 letou Mar-
kétku. Společnými silami přestavují, budují, rekonstruují a zvelebují bývalou Hospo-
du U Sobka nebo chcete-li Pohostinství Na Šenku. A právě proto jsem přišla za Rad-
kem s prosbou o rozhovor. On mi ochotně a s úsměvem na rtu odpověděl na všechny 
mé otázky týkající se ANYMARKETU (název je složen z počátečních písmen křestních 
jmen dcer manželů Cichých) i celé budovy Šenku.

Kdy tě napadla myšlenka na investici do Šenku?
Je to už 3 roky zpátky. Manželé Moješčíkovi se chystali do důchodu, já se chopil šance 
a obchod si od září 2013 pronajal. Majitelé jsme s ženou od listopadu roku 2014. 

Co všechno se ti během uplynulých 3 let podařilo?
V červenci 2014 jsme obchod přestěhovali do prostor hospody a pustili se do rekon-
strukce. Přestavba zahrnovala například bourání příček, budování nových skladových 
prostor, zázemí a sociálek pro prodavačky a samozřejmě i obchodu, který se z původ-
ního pultového prodeje stal samoobslužným. Po 2 měsících byla rekonstrukce hotová 
a obchod se stěhoval do nových prostornějších míst s kompletně novým vybavením. 
Loni jsme obchodní prostory dále rozšířili 
o cca 25 m2 určených pro drogistické zboží. Aktuálně máme dvě milé prodavačky, 
Janu a Danu. Za pult se někdy postaví také má žena nebo já. Zákazníci u nás mohou 
platit hotově nebo kartou a 2x měsíčně najdou ve schránkách slevový leták ANYMAR-
KETU. 
Obchod však není jediné, na čem pracuješ, že?
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Došlo i na výměnu oken a topení v celé budově. V sále jsou navíc nové omítky, obkla-
dy, bylo vymalováno, vyměněny garnýže, záclony, parapety apod. Z pódia zmizely 
těžké závěsy, které prostor příjemně rozšířily. 

Je to obrovský kus práce. Jak to zvládáš?
Pomáhá mi celá rodina, bez nich bych toho tolik neudělal. Hlavně taťka, za to bych 
mu chtěl moc poděkovat.

Po delší době se letos vrátil do sálu Hasičský ples. Já se doslechla o chvále a ty?
Na organizaci jsem se nepodílel, to byla věc hasičů. Ale pochvaly se mi dostalo za 
rekonstrukci sálu od některých účastníků. A také hudebníci byli spokojeni. Prý se jim 
hrálo výborně.

Jaké jiné akce se v sále mohou konat?
V nejbližší době to bude Setkání s důchodci, které pořádá obec. Prostory jsou vhodné 
pro oslavy, různá setkání, zábavy, párty, pohřební hostiny apod. Pro tyto příležitosti 
jsme ze startu pořídili pár kousků nového nábytku do kuchyně, nakoupili nové talíře, 
hrnky, skleničky, příbory apod.

Co tě čeká letos?
Chystám pro lidi jedno překvapení. Ale o tom mluvit nebudu, pak už by to překvapení 
nebylo. Jinak se v roce 2016 chci pustit do rekonstrukce hospody, sociálek, kuchyně, 
přilehlých chodeb a sklepních prostor.

Začneš provozovat i restauraci?
Přemýšlím o tom, ale rozhodnutý zatím nejsem.

A kde se vidíš za 10 let?
Hotovo chci mít už letos. Ale kde budu za 10 let? Papuče a televize nejsou pro mne. Já 
se určitě pustím do další práce.

Je něco, co bys chtěl vzkázat čtenářům Obecního zpravodaje?
Rád bych je k nám pozval. Máme otevřeno každý den od 7:30 – 18:00 hod., v neděle 
a svátky od 8:00 – 12:00 hod. Pro objednání sálu, restaurace a kuchyně stačí, když 
nechají vzkaz s kontaktem u prodavaček, zatelefonují na číslo 774 855 122 nebo 
mi pošlou e-mail cichyradek@seznam.cz.
Touto cestou bych také chtěl poprosit spoluobčany o zapůjčení fotogra� í 
a dokumentů, které se týkají Pohostinství Na Šenku. Vše v pořádku vrátím.

Po rozhovoru s Radkem mám pocit, že jeho den má minimálně 48 hodin. Kus práce 
má za sebou a druhý kus před sebou. Super na tom všem je, že ho to baví 
a nepřestává se usmívat.  Na zadní straně zpravodaje najdete pár fotek, které jsem v 
obchodě a  Na Šenku pořídila, za což Radkovi děkuji. Stejně tak děkuji za čas, který 
mi věnoval.
                                                             Ilona Spilková
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VČELAŘI - FINANČNÍ PODPORA, KTERÁ MÁ SMYSL
Předseda ZO Dobrá Petr Vitula bilancoval podporu dvou největších � rem 
v regionu,  které přispěly nemalou částkou na rozvoj činnosti včelařů. Jednalo 
se o ArcelorMittal Ostrava a automobilku Hyundai.
„Tyto � rmy každoročně investují velké objemy � nancí do ekologie svých provozů, 
ale nezapomínají ani na podporu konkrétních projektů. Jsem rád, že si uvědomují 
nezastupitelnou úlohu včel pro život,“ říká Petr Vitula, předseda ZO Dobrá. Arcelor-
Mittal Ostrava tak letos v rámci dotačního programu podpořil částkou 
21 tisíc korun projekt „Environmentální výchova mládeže“. V rámci tohoto projektu 
byly pořízeny včelí úly a ochranné pomůcky, které slouží pro potřeby seznamování 
mladých lidí s oborem včelařství. Úly jsou umístěny v areálu Klubu včelařů a slouží 
k praktickému včelaření.  „Od společnosti Hyundai jsme v rámci programu „Dobrý 
soused“ získali 50 tisíc korun. Finance sloužily k nákupu kotle na dezinfekci a vyva-
řování včelích rámků,“ uvedl Petr Vitula.
                                 Ing. Lumír Dvorský

EXKURSE SENIORŮ
Senioři Dobratic navštívili 26. ledna t. r. automobilový závod Hyundai Motor Manu-
fachturing Czech v Nošovicích. Výstavba závodu byla zahájena v 3/2007, zahájení 
sériové výroby 11/2008, miliontý automobil sjel z linky v 5/2013.
Exkurse začala představením � rmy formou krátkého � lmu, kde snímky nás sezná-
mily s výběrem místa výstavby moderního závodu na světě v srdci Evropy 
a provozem výrobních linek, až po � nální výrobu.

Po vyzvednutí výstražné vesty, ochranných brýlí a přijímače se sluchátkem jsme 
nasedli na elektrický vláček. Projeli jsme lisovnou, svařovnou, kde je nejvíce robotů 
z celého závodu, pak vláček projížděl kolem montážních linek, až po plnění hoto-
vého vozu kapalinami a pohonnou hmotou. Překvapením pro každého z nás byla 
naprostá čistota na každém pracovišti. Na � nálních linkách pracovníci používají bílé 
bavlněné rukavice. U pásových montážních linek, ale i na ostatních pracovištích 
mají zaměstnanci odpočinkové prostory. V době prohlídky běžela výroba nového 
vozu Hyundai Tucson, která byla zahájena v červnu 2015. Závod v Nošovicích vyrá-
bí vozy Hyundai ix20, i30 a Tucson.  Automobily vyrábí jen na základě objednávek, 
ne na sklad. Každou minutu z montážní linky sjede nový vůz, za směnu se vyrobí 
350 automobilů. Aby � rma naplnila zakázky, musela otevřít třetí směnu a s tím při-
jat nové pracovníky.
V podniku pracuje na 3500 zaměstnanců, 96% je občanů ČR, zbytek jsou Slováci a 
Poláci. Průměrný věk je 33 let.
Po celou dobu prohlídky nám do ucha běžely informace, kde jsme se v daný 
moment nacházeli a jaké úkony se provádějí. Prohlídkou nás provázela slečna Bor-
dovská Silvie, které patří poděkování za profesionální výklad při instruktáži.
V závěru exkurse nám s přehledem zodpovídala na naše zvídavé otázky a nebylo 
jich málo.                                                                                                   
                                                 Jiří Kohut
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FARNOST DOBRATICE

SLOVA MARKA PUZONĚ O DOBRATICKÉ FARNOSTI
Vážení spoluobčané rozhodl jsem se malým příspěvkem doplnit pravidelný Dobra-
tický zpravodaj. Letošní rok už je v plném běhu a chtěl bych Vás seznámit s děním 
ve farnosti Dobratice.
Hlavní slavnost farnosti v loňském roce bylo stopadesáté výročí posvěcení kostela. 
Měli jsme možnost prožít velkou slavnost v útrobách nedávno opraveného kostela. 
Ten kdo přišel, určitě odcházel s pocitem určité hrdosti a pyšnosti na krásu již tak 
staré stavby. 
V uplynulém kalendářním roce 2015 byly ve farnosti uděleny 3 křty, 7 prvních sva-
tých přijímání, 59 svátosti pomazaní nemocných a 14 pohřbů.  Farnost po celý rok 
hospodařila v kladných číslech a to i díky nemalým � nančním darům a dotacím 
z různých programů. Mnoho z Vás si mohlo povšimnout čilého pracovního ruchu 
kolem vojkovické kaple, místního kostela a přilehlé fary.  Práce postupně probíhaly 
během celého roku a některé budou probíhat i v letošním roce.
Vojkovická kaple doznala velké změny okolí, kde se podařilo položit zámkovou 
dlažbu, přístupový chodník a taktéž interiér doznal určitých změn k lepšímu. Dalším 
dlouhodobým větším projektem je restaurování retabula sv. Filipa a Jakuba (hlavní 
oltář), sochy sv. Petra a Pavla s celkovými náklady 1 118 tis. Kč. V loňském roce byla 
provedena část první etapy restaurování v celkové sumě cca 298 tis. Kč. Restaurova-
ný obraz s rámem a socha sv. Pavla budou přivezeny z ateliéru na jaře 2016. 

Další etapy budou rozvrženy do dalších let s celkovými náklady 820 tis. Kč. Pro 
mnohé z Vás se zdá, že cena je ohromující, ale je potřeba si uvědomit, že pokud 
bychom nepřistoupili k restaurování, byly by tyto movité kulturní památky nená-
vratně poničeny červotočem a další generace by již neměly co obdivovat.
Mezi moje další krátké zastavení patří opravy objektu fary (fotogra� e byly uveřejně-
ny ve Zpravodaji 1/2016). Po několika pokusech se konečně podařilo využít dotační 
akce z programu „Operativní program životního prostředí“ – snížení energetické 
náročnosti fary. Jednotlivé kroky opravy spočívaly v zamezení prostupu vlhkosti 
(nové podřezání obvodových zdí), výměna podlah (vykopání původních hliněných 
podkladů a provedení betonáže a izolace) a v neposlední řadě velice důležitou části 
a tou byla oprava střechy (výměna střešní krytiny), čímž se zamezilo zatékání do 
půdních prostor.
Farnost poprvé zaměstnává pracovníka pro drobné opravy a údržby od loňského 
léta 2015. Tento pracovník byl veden jako uchazeč o zaměstnání a pro farnost bude 
pracovat do srpna 2016. Po tomto datu bude farnost znova žádat o pracovní místo. 
Zájemce musí být min. ½ roku veden na ÚP, nastupovat do práce po studiích, nebo 
po mateřské dovolené, nebo musí mít nad padesát let.
Na poslední chvíli se podařilo zorganizovat farní bál v místní restauraci Na Šenku. K 
tanci a poslechu nám hrála skupina HEC do pozdních hodin. Dobrá nálada a chuť si 
zatančit byla vidět na každém kroku.

Dobratický zpravodaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  2/2016  
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PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI DOBRATICE a jiné akce v následujícím
období roku 2016
12. - 14. 2. mládež - DUCHNOPĚŠKA (fara Domaslavice, přihlas se do  
 9.2.)
10. 3. Popeleční středa - den půstu, začátek postní doby
19. - 21. 2. Duchovní obnova ve farnosti
28. 2. pouť do katedrály ke Sv. bráně a k ostatkům sv. J. Pavla II.,  
 komentována prohlídka Katedrály a studia Hedvika Tv Noe  
 (doprava dvěma autobusy zdarma).
4. - 5. 3. „24 hodin pro Pána“
12. 3.           BISCUP Diecézní setkání mládeže s biskupem v Českém Těšíně 
 (registruj se!)
5. 3.          Křížová cesta na Prašivou – mládež a rodiny děkanátu Frýdek
13. 3. Křížová cesta u kříže Platošů
19. 3. Slavnost sv. Josef (také 1. 5. 2016)

Dále farnost nabízí mnoho bohoslužeb, slavností během celého roku. 
Vše podstatné se lze dozvědět na webových stránkách farnosti:
 http://farnostdobratice.wz.cz/farnost/
Všem spoluobčanům přeji v letošním roce hodně Božího požehnání a lásky plný 
život. Tento rok vyhlásil Svatý Otec František jako ROK MILOSRDENSTVÍ, což zname-
ná lásku, shovívavost a ochotu udělat něco pro druhé……
            Marek Puzoň

POUTĚ A MŠE SVATÉ V ROCE 2016 – Dobrá, Nižní Lhoty, Prašivá

Farní kostel sv. Jiří Dobrá
velká pouť neděle 24. 4.  v 8.00 a 10.30 hod.
krmáš neděle       18. 9.  v 8.00 a 10.30 hod.
Filiální kostel sv. Antonína Prašivá
malá pouť pondělí 13. 6. v 10.30 a  17.45 hod.
velká pouť neděle      19. 6. v 10.30 hod.
pouť dětí pondělí      1. 7. v 10.30 hod. Kamenité a Prašivá
další mše sv. červenec, srpen každá neděle v 10.30 hod.
každá středa v 17.45 hod.
krmáš neděle    16. 10. v 10.30 hod.
Silvestr sobota    31. 12. v 15.00 hod.
Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty
velká pouť neděle        5. 6.  v 10.30 hod.
krmáš neděle       23. 10. v 10.30 hod.
   
Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě.
                                                                          P. Mgr. Bohumil Vícha, farář v Dobré 
                                                                                                          fuzbor@volny.cz, www.farnostdobra.cz
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SPORT

ŠACHISTÉ TJ DOBRATICE OVLÁDLI ZLATOU POZICI
Dobratické družstvo šachistů „A“ je po 6. kole na nejlepším 1. místě v Okresním 
šachovém přeboru družstev Frýdku – Místku. Družstvo „B“ zatím na místě 11.
Za družstvo „A“ Dobratice reprezentují: Čubok Milan, Čubok Zdeněk, Kacíř Tomáš, 
Sedláček Jiří, Klus Milan, Chroboček Dušan, Chovančík Petr, Martínek Antonín a Špa-
lek Karel. V družstvu „B“ bojují: Golasovský Jaroslav, Vašut Jan, Rucki Tomáš, Čubok 
Miroslav, Poljak Michal, Gongol Ondřej, Kocich Patrik, Pavelek Lukáš, Dvorský David, 
Kubala Jarek a Javorský Václav.
Další šachová utkání okresního přeboru budou vždy od 9:00 hod.:
 8. kolo - 27. 2. 2016  10. kolo  - 9. 4. 2016
 9. kolo  - 19. 3. 2016  11. kolo - 23. 4. 2016

TRADIČNÍ PLES SPORTOVCŮ SE VYDAŘIL
V pátek 29. 1. 2016 se uskutečnil  v tělocvičně Základní školy v Dobraticích tradiční 
“Ples sportovců”, který má v Dobraticích i okolí dobrou reputaci. 
V naplněné tělocvičně  bylo možné vidět  zejména hezky oděnou  mládež, ale 
nechyběli tradičně zástupci střední i starší generace. O dobrou atmosféru plesu se 
postarala kapela LORD z Ostravy, která velmi profesionálně  zahrála širokou škálu 
známých hitů a tak si každý mohl přijít na své. Velmi úspěšná byla i společenská hra 
zakončená losováním spousty  věcných  cen a tak mnozí účastníci plesu si odnášeli 
kromě pěkných zážitků i hodnotné věci.  Všichni účastníci plesu také chválili výbor-
nou kuchyni, ve které velmi obětavě pomohly  maminky našich  hráčů, o celou 
organizaci se postarali zejména mladí členové výboru. Lze si jen přát, aby i příští 
kulturní akce sportovců z Dobratic měly podobnou atmosféru a úroveň.
                   Břetislav Bortlíček
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Žádost o � nanční příspěvek společnosti Senior Domy Pohoda 
Český Těšín a.s.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a o právu provést stavbu „ČOV pro OÚ a Obecník Dobratice“.
Žádost o poskytnutí � nančního příspěvku z fondu Dobrý soused 
pro rok 2016 společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouva o právu provést stavbu č. IP.12-8018289/Dobratice, Stříž přípojka NNk. 

1.

2.

3.

4.

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN DS DOBRÁ V BŘEZNU 2016
středa   9. 3.  14:30 – 16:00 hod.
čtvrtek 10. 3.  07:30 – 09:00 hod.
pátek 11. 3. 07:30 – 09:00 hod.

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
S občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu, mezi 15.00 – 16.30 hodi-
nou na Obecním úřadě v Raškovicích a každou středu mezi 16.30 – 18. 00 hodinou 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nošovicích (zelená budova potravin)   
JUDr. Marcela ŽORIČOVÁ,
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv  -  včetně kupních, rovněž převo-
dy nemovitostí, zřizování výminků a služebností (věcných břemen) apod.
Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz

INZERCE

Na 19. zasedání zastupitelstva obce Dobratice
dne 8. 2. 2016 bylo projednáno: 

NABÍZÍME VAŘENÍ OBĚDŮ 
Začínáme s vařením obědů v Dolních Tošanovicích v bývalé škole od 1. 2. 2016 s mož-
ností rozvozu do Dobratic.
• Cena za menu 69 Kč
• Cena za dopravu obědů pro všechny přihlášené občany z Dobratic 13 Kč
• Stálí odběratelé budou platit měsíčně
Obědy si objednávejte týden předem. Odhláška obědů nejpozději den předem. 
Je možné docházet také do jídelny. V době od 11:00 do 13:00 hod. bude výdej jídel na 
místě. Telefonické objednávky na čísle 725 223 627.
                             Veselková Lucie, Vojkovice 85
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