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Milí čtenáři Dobratického zpravodaje,
sešel se den se dnem, přišlo jaro a s ním vám přinášíme další informace prostřednic-
tvím Dobratického zpravodaje.  Jsem ráda, že jste si v době příprav na Velikonoce 
i přes veškeré jarní práce a starosti udělali čas na přečtení pár řádků o dění v obci.

                                                                                                                                        Ilona Spilková 

ZMĚNY ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU PLATNÉ OD 20. ÚNORA 2016
Jednou ze změn zákona je povinnost chodců nosit re� exní prvky mimo obec 
za snížené viditelnosti při pohybu po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které 
není osvětleno veřejným osvětlením. Re� exní prvky musí být umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. V souvislos-
ti s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích, nabízíme zdarma 
všem obyvatelům obce samosvornou reflexní pásku o délce 40 cm, kterou 
je možno vyzvednout na Obecním úřadu Dobratice. Zhotovení a doručení pásek 
zajistila � rma Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

POKÁCENÍ LÍPY PŘED OBECNÍM ÚŘADEM
Obecní úřad Dobratice rozhodl o povolení pokácení lípy, rostoucí před budovou 
obecního úřadu, a to z důvodu špatného zdravotního stavu dřeviny. Kmen lípy 
je prasklý, dřevina je zasažena postupující hnilobou, hrozí rozlomení stromu. Koru-
na dřeviny je napadena jmelím, větve jsou potaženy plísní, usychají, padají na zem. 
Pád větví může ohrozit nejen parkující vozidla, ale také chodce, děti. Vlastníkem 
stromu je obec, a ta také zodpovídá za případné škody, způsobené pádem stromu 
nebo větví. 
Dalším důvodem povolení pokácení lípy je plánovaná stavba chodníku s názvem 
„Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích – III. etapa“, 
jejíž součástí bude vybudování přístupového chodníku od cesty k budově obecní-
ho úřadu. Chodník v této části povede přes kořeny stromu, v případě pozdějšího 
kácení by odstranění kořenů bylo problematické. 
Vzhledem k tomu, že strom je v centru obce, dáváme tuto informaci na vědomí 
v předstihu, aby se každý mohl přijít na strom podívat a sám se přesvědčit o rozsa-
hu jeho poškození. Kácení plánujeme předběžně na konec března.  
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ODPADOVÉ OKÉNKO
Prosíme občany, aby velkoobjemový odpad, který odevzdávají do SBĚRNÉHO MÍS-
TA ODPADŮ obce Dobratice, předávali pouze v rozebraném stavu. 
Kompletní kusy, např. sedačky, skříně, apod., nebudou převzaty!  
Děkujeme za pochopení.
Svoz odpadů ve velikonoční svátek 25. 3. 2016
Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se nový velikonoční státní svátek dne 25. 3. 
2016 – Velký pátek. Protože mají na středisku Dopravy v tento den běžný provoz, 
proběhne i v naší obci řádně dle harmonogramu svoz odpadů. 
Sběr nebezpečného odpadu a pneumatik 30. 4. 2016 – proběhne v prostorách 
Sběrného místa obce Dobratice od 10:00 do 12:00 hodin.  V této době bude ote-
vřeno i Sběrné místo obce.

POKUS O SEPARACI BUKOVIC Z LET 1921 - 1922
V minulém čísle Dobratického zpravodaje nastínil pan Břetislav Blahut snahu oby-
vatel Bukovic o odstoupení ze svazku s Dobraticemi. Některé formulace ale nebyly 
úplné, proto jsem se rozhodl doplnit je. Jelikož pravděpodobné důvody, které vedly 

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
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obyvatele Bukovic k tomuto kroku, si mohli čtenáři přečíst minule v uveřejněném 
Prohlášení, záměrem mého příspěvku tak je předložit z dostupných zdrojů stručný 
nástin toho, jak se k tomu pokusu stavěly zemské úřady a také představitelé obce 
Dobratice. 
Co se týče samotného Prohlášení z června r. 1921, je víc než pravděpodobné, že bylo 
odesláno, poněvadž se jím zabývala zejména zemská správní komise  v Opavě. 
Ta také učinila v této záležitosti zásadní rozhodnutí a v dopise z dubna r. 1922 pře-
sunula zodpovědnost z velké části na obecní správní komisi (vedení obce) v Dob-
raticích. Dne 3. června 1922 pak v Opavě jednala tříčlenná deputace vedení obce, 
která referovala o poměru Dobratic a Bukovic. Následující den byl tento problém 
řešen dobratickou paritní komisí, která shledala následky rozdělení jako nevýhodné 
pro obě části obce a doporučila dělení zamítnout. Proti tomuto rozhodnutí několik 
občanů Bukovic protestovalo, čímž ale ničeho nedosáhli. Posléze byl požadavek 
obyvatel Bukovic řešen na schůzi obecní správní komise v Dobraticích dne
17. června 1922 a ta se vyslovila proti rozluce obce na dvě samostatné části. Výsle-
dek tohoto usnesení následně sloužil jako základní podklad pro konečné rozhod-
nutí nadřízených úřadů v Opavě. 
Závěrem je možno říci, že „rebelové“ z Bukovic sice nedosáhli rozdělení obce, ale 
na druhou stranu paritní komise v Dobraticích navrhla, aby se zastupitelstvo obce 
Dobratice více zajímalo o potřeby obyvatel Bukovic, aby měli obyvatelé této části 
větší zastoupení v obecním zastupitelstvu a aby došlo k opravě cest nejprve 
na Bukovicích a na Podlesí, pak na Hranicích a naposled v Dobraticích.

Zdroj: Státní okresní archiv Frýdek - Místek, fond Archiv obce Dobratice 1800–1945 
(1948), Rozdělení obce na dvě samostatné obce - Dobratice a Bukovice, kart. č. 1., 
č. p. 13, i. č. 43; Státní okresní archiv Frýdek - Místek, fond Archiv obce Dobratice 
1800–1945 (1948), Kniha zápisů o schůzích obecního zastupitelstva, č. p. 13, i. č. 3.

                                                                                                                                   Mgr. Lukáš Lisník

STAROSTOVÉ NAŠÍ OBCE
Po téměř detektivní práci jsem dal dohromady přehled starostů naší obce. Nebyla 
to jednoduchá práce -  jak by se na první pohled zdálo a vzhledem k tomu, že někte-
rá fakta nebylo možné dohledat v naší kronice, čerpal jsem i z materiálů sousedních 
obcí.
Při této příležitosti se obracím na Vás s prosbou – pokud zjistíte nějaké nesrovna-
losti, prosím, upozorněte mě na bretislav.blahut@gmail.com  nebo tel. 774 094 770. 
Vaše připomínky zapracuji do naší kroniky, ve které je přehled starostů uveden 
v roce 2014, kapitola - komunální volby do zastupitelstva obce.
Děkuji za spolupráci.                                                                                
                                                                                                                                     Břetislav Blahut



                                                DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

PŘEHLED STAROSTŮ OBCE DOBRATICE 

r. 1850 - 1864 Ondřej Tvrdý r. 1864 - 1913 Josef Tvrdý
r. 1913 - 1914 František Sobek r. 1914 - 1920 Jan Gadlina
r. 1923 - 1927 Jan Poloch r. 1928 - 1938 Ferdinand Baran
r. 1939 - 1939 Edmund Farník r. 1939 - 1945 Jan Poloch
r. 1945 - 1945 Ferdinand Baran  r. 1945 - 1951 Ludvík Čubok
r. 1951 - 1954 Jan Poloch (horník) r. 1954 - 1957 Cecilie Gřundělová
r. 1957 - 1960 Konrád Palík r. 1960 - 1976 Josef Slavický
r. 1976 - 1990* Antonín Šigut r. 1990 - 1995 Štěpán Čubok
r. 1995 - 2002 Jiří Mikoláš r. 2002 - 2010 Antonín Šigut
od r. 2010 Alena Kacířová

(*od 1. 7. 1980 - 2. místopředseda MNV Dobrá, od 11/1981 - Občanský výbor pro 
Dobratice, předseda Lev Hlisnikovský)

Na přechodu roku 1950 - 1951 došlo ke sloučení honebních výborů Vojkovice
a Dobratice, byl vytvořen nový honební výbor a nová myslivecká společnost začala 
hospodařit na výměře 1153 ha polí a 136 ha lesa. Dle dochovaných záznamů měla 
v té době myslivecká společnost 9 členů. Ze zakládajících členů zůstal už jen jediný 
pamětník a to pan Jiří Petr z Vojkovic, který v letošním roce oslaví 85. narozeniny. 
V létech 1974 – 1976 byla členy sdružení provedena rekonstrukce bývalé slepičí 
farmy na mysliveckou chatu, která je využívána dodnes.
V roce 1977 došlo ke sloučení s Horními a Dolními Domaslavicemi. Vzniklo nové 
myslivecké sdružení HÁJ Dobratice o výměře 2016 ha s členskou základnou 25 čle-
nů a 4 čekatelů. Honitba zahrnuje pozemky od podhůří Beskyd – Harendy až po 
Žermanickou přehradu. V létech 1977 – 1983 byly dobré stavy zajíců a bažantů.
 
V současné době se bažant v honitbě objevuje v určitých lokalitách, podařilo se 
nám zlepšit stav zajíců. Stav srnčí zvěře, i když je ročně 20 – 25 kusů sražených na 
veřejných komunikacích, lze považovat za celkem dobrý. Objevuje se vysoká jele-
ní a černá zvěř (divoká prasata), která se každým rokem stahuje do velkých lánů 
kukuřice a řepky. Civilizační faktory, tj. motorismus, cykloturistika, výstavba a volně 
pobíhající psi, jsou věci, které myslivosti neprospívají.
Myslivecké sdružení, nyní myslivecký spolek HÁJ Dobratice, v současné době hos-
podaří na evidovaných 2008 ha, což ale neodpovídá skutečnosti, protože každým 
rokem dochází k velké zástavbě. Členská základna je tvořena 18 členy při průměr-
ném věku členů 58 let.
Rádi ve svém středu přivítáme nové zájemce o naši přírodu a českou myslivost.
                                                                                 Karel Škuta, místopředseda MS HÁJ Dobratice
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65. VÝROČÍ VZNIKU MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ (SPOLKU) HÁJ DOBRATICE
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ODPOLEDNE SENIORŮ
Zahrádka nás ještě nevolá a tak se 17. února scházejí důchodci Klubu seniorů Dobratic 
k posezení v místním pohostinství Obecník, aby si zahráli oblíbenou hru v karty – Žolí-
ka. Po prvním kole jsme se různě prostřídali dle losování stolů a pokračovali v další hře. 
Odehráli jsme čtyři kola po čtyřech hrách. Čas ubíhal jako splašený. Po pětihodinovém 
maratonu a vyhodnocení se nejlépe umístila p. Kostková, druhou pozici získala p. Gur-
níková a třetího místa se dostalo na p. Kozelského. Nejlepší byli odměněni. Příjemné 
posezení u karet doprovázel humor a vzpomínky na dny dávno minulé. Jedno poře-
kadlo říká, že „Komu karty v ruce šustí, toho Pán Bůh neopustí!“. Všichni zúčastnění si 
danou akci pochvalovali a už se těší na další sezení u Žolíku. Paní Kostkové děkujeme 
za přípravu a vedení her.
JÓGA
Opět cvičíme v místní tělocvičně ZŠ jógu, pod vedením p. Řehové, zkušené lektorky 
z Frýdku – Místku. Scházíme se v počtu 12 až 18 cvičenců z řad místních seniorů vždy 
ve čtvrtek v 8,00 hodin na hodinu a půl. Procvičujeme především pohybové aparáty, 
klouby, páteř. Rovněž součásti cvičení je relaxace, oční cviky a správné dýchání. Cvičí-
me tak, aby to nebolelo, a zároveň jsme procvičili celé tělo. Říká se, že každý by měl pro 
své tělo něco ve vztahu ke zdraví prospěšného vykonat. 
Senioři odcházejí po cvičení s dobrým pocitem, že své tělo rozhýbali a těší se na příští 
jógu.  Často si cvičenci říkají „...doma  se tak nepřinutím, abych cvičila pravidelně 
a aspoň půl hodiny či hodinu…“.                                                  
                                                                                                                                                         Jiří Kohut 

SDRUŽENÍ SENIORŮ 

      Otevírací doba:                     Provozovna:
      ÚT 08:00-11:30  12:30-17:30                   Dobrati ce 215
      ST  08:00-11:30  12:30-14:30
      ČT  08:00-11:30  12:30-14:30

tel.: 605 334 603
e-mail: SZT-M@seznam.cz

SZT – Maršálek
Servis Zahradní Techniky

www.SZT-M.cz
Oprava pouze benzínových strojů.
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ŠKOLSTVÍ

LYŽUJEME, RECITUJEME, POČÍTÁME A SPORTUJEME
Uzavřeli jsme I. pololetí a odjíždíme na tradiční lyžařský výcvik 
do Ski areálu Řeka. Bohužel letošní ročník výcviku končí po dvou 
dnech z důvodu nepříznivého počasí. I přesto jsme si to užili a 
jsme rádi za tyto dva dny. Měsíc únor je měsícem recitačních pře-
hlídek, soutěží a koncertů.
V druhé polovině února naši žáci úspěšně reprezentovali školu v obvodním kole 
recitační přehlídky v Dobré. V 0. kategorii se umístila na stupni vítězů Eliška 
Ščepancová a Kristýnka Kavková; z I. kategorie nás bude v okresním kole repre-
zentovat Markétka Tkáčová a z II. kategorie nás bude reprezentovat v okresním 
kole Karolínka Kavková a Anetka Cichá.  
V soutěžích budeme ještě pokračovat. Jako minulý rok, tak i letos jsme se zúčastnili 
soutěže „Finanční gramotnost“  na Gymnáziu Český Těšín a obhájili krásné 1. místo. 
Soutěže se zúčastnilo 53 týmů. Z naší školy byly dva týmy ve složení: I. tým – Katka 
Kohutová a Veronika Nováková; II. tým – Anna Marie Klusová a Hana Kajzaro-
vá. První místo patří I. týmu.   
Všem soutěžícím patří velká gratulace a držíme jim palce v dalších kolech! 
Další zasloužený úspěch patří � orbalovému týmu. Hoši se v neděli 28. 2. 2016 utkali 
s 6 týmy a vybojovali krásné 2. místo. Blahopřejeme! Poděkování patří učitelům, 
rodičům a trenérům za přípravu!

Je pátek 26. 2. 2016 a ve škole začíná karnevalové rejdění a hemžení masek. V prů-
běhu karnevalu děti měly možnost si zasoutěžit v různých disciplínách. Na organi-
zaci se podílela SRPŠ ZŠ a MŠ Dobratice. Rodičům děkujeme za podporu – pečení 
zákusků, zhotovení chlebíčků, přípravu soutěží o ceny a všem pedagogům za pří-
pravu programu a hlavní poděkování patří předsedkyni SRPŠ p. Vitáskové za peč-
livou organizaci. Velmi potěšitelná byla hojná účast masek, rodičů a příbuzných. 
Velký dík!

Připravované akce:
Divadlo rodiče s dětmi – 8. 4. 2016 – Ostrava
Zápis do MŠ – 14. 4. 2016 – od 10:00 – 11:30 hodin, 15:00 – 16:00 hodin
Šachový turnaj – 27. 4. 2016
Turistika rodiče s dětmi – 7. 5. 2016              
                                                                                                  Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

OHLÉDNUTÍ ZA PRACÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBRATICÍCH
Jsme dvoutřídní mateřskou školou, ve které je v letošním školním roce celkově 
zapsáno 36 dětí ve věku  2  - 7 let, z toho 18 dívek a 18 chlapců. Předškolních dětí je 
21. V 1. třídě jsou děti ve věku 2 – 5 let, ve 2. třídě děti ve věku 4 – 7 let.
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Nadále pracujeme se Školním vzdělávacím programem s názvem „Poznáváme život 
s Kuřátkem“. Tento program je rozpracován na jednotlivé třídy, respektuje věkové 
a individuální potřeby dětí.
V mateřské škole v dopoledních hodinách pracují s dětmi dvě paní učitelky a v odpo-
ledních činnostech jedna. Provozní činnosti zajišťují školnice a kolektiv zaměstnan-
ců školní jídelny, který se skládá z vedoucí školní jídelny a třech kuchařek. 
Září – tento měsíc byl zaměřen na adaptační proces a jeho usnadnění zejména 
nově příchozím dětem, které se seznamovaly pomocí vhodných aktivit nejen
s prostředím MŠ, ale také s jeho okolím. Při společných hrách jsme posilovali nově 
vzniklé kamarádské vztahy a snažili se všechny děti zapojovat do kolektivních her. 
Společně jsme si vytýčili pravidla soužití v mateřské škole, která pomocí zástupných 
symbolů určují dětem, co které pravidlo představuje. Využili jsme příznivé počasí, 
a uskutečnili již tradiční polodenní výlet do ZOO Ostrava, při kterém si děti utužily 
získané poznatky o životě exotických zvířat.
Navazoval týdenní blok „Naše vesnice“, ve kterém se děti zapojily do výtvarné sou-
těže pořádané Sdružení obcí povodí Morávky a dle své fantazie výtvarně vyjadřova-
ly „Co se jim na obci líbí, či nikoliv“. Uskutečňovali jsme polodenní výlety po okolí.
V tomto měsíci proběhla schůze Spolku rodičů, na které jsme si naplánovali společ-
né akce, které uskutečníme v průběhu školního roku. 
Děti z naší mateřské školy využily nabídku plaveckého výcviku a v počtu 14 dětí
se tohoto kurzu střídavě zúčastňovaly. 
Říjen – měsíční blok byl zahájen „Drakiádou“ s rodiči dětí na kopci u Harendy. Veš-
keré aktivity následujícího týdne navazovaly na tuto společnou akci. Děti si zopa-
kovaly při výrobě papírových dráčků poznávání základních barev, pojmenování 
geometrických tvarů a procvičily si jemnou motoriku při vázání mašliček. 
Pomocí vycházek vesnicí, kde děti měly možnost sledovat sběr ovoce, jsme se
v tomto týdnu seznamovali s důležitosti ovoce a zeleniny pro zdravý vývoj. Děti
se naučily básně a písně s touto tématikou. Další tradiční akcí bylo pečení brambor 
na střelnici, kde se děti seznámily s dřívějšími tradicemi a zvyky. 
MŠ navštívila divadelní společnost p. Laryšové s pohádkou „O dvou medvědech“, 
na kterou jsme pozvali kamarády z MŠ Vojkovice. 
Navazoval týden „Strašidýlka a duchové“, ve kterém se děti seznámily s typickými 
znaky halloweenu. Ve spolupráci se základní školou si naše děti mohly tento svátek 
prožít při helloweenovém reji.
Listopad – hlavní náplní tohoto měsíce bylo pozorování života v lese a změn 
v podzimní přírodě. Vzhledem k příznivému počasí jsme se snažili aktivity přenášet 
do přírodního prostředí. Děti lupou pozorovaly kmen stromů, větvičky, spadané 
listí, plody žaludů a kaštanů, které jsme si nasbírali a využili k estetizaci prostředí 
mateřské školy. 
V následujícím týdnu se děti seznámily s životem volně žijících zvířat, učily se zvířa-
ta pojmenovat, napodobovat jejich pohyby a zvuky. 
Měsíční blok byl ukončen tématem o zdraví. Děti se seznamovaly s důležitosti 
otužování a ochrany svého zdraví. V průběhu celého měsíce jsme do výchovně 
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vzdělávacího procesu zařazovali zdravotně pohybové aktivity a vycházkami
do okolí jsme utužovali fyzickou zdatnost dětí. Na konci měsíce se děti fotografo-
valy na vánoční přáníčka.
Prosinec – záměrem tématu bylo seznámit děti s vánočními tradicemi a zvyky, 
aktivně zapojit děti do výzdoby mateřské školy. 
V prvním týdnu se děti připravovaly na příchod Mikuláše a čerta, který navštívil 
naši mateřskou školu v odpoledních hodinách. Na toto setkání jsme pozvali i rodi-
če, pro které si děti připravily bohatý kulturní program ve formě básní, písní, taneč-
ků, s ukázkami vánočních tradic. Mikuláš s čertem děti odměnil balíčkem plných 
dobrot. Tímto bych chtěla poděkovat p. Aleši Lisníkovi, který poskytl dětem cukro-
vinky do balíčků a Klubu důchodců Dobratic za � nanční příspěvek na nákup čoko-
ládových � gurek. 
V následujícím týdnu jsme si s dětmi upekli chutné vánoční cukroví a společně 
zdobili mateřskou školu k vánočním svátkům vlastnoručně vyrobenými ozdobami 
z papírů, těstovin, luštěnin a medových plátů. 
V závěrečném týdnu tohoto měsíce děti kresebně a slovně vyjadřovaly svá přání
k Vánocům, učily se vánoční básně a písně, vyráběly keramické ozdoby na vánoční 
jarmark do základní školy, svícny z jablíček a pomerančů, kterými si ozdobili svůj 
domov.
Mateřskou školu navštívil v předstihu Ježíšek a donesl dětem spoustu dárečků, 
které byly zakoupeny z � nančních příspěvků těchto sponzorů: p. Milana Hlisnikov-
ského, Obecního úřadu Dobratice, MO KSČM Dobratice, Klubu důchodů Dobratice, 
K2 stavební Moravia s. r.o. zastoupenou p. Jaromírem Kubalou a Etno restaurací p. 
Marka Oborného. Společně s dětmi děkujeme za � nanční příspěvky na zakoupení 
vánočních dárků, ochotu rodičů při zajištění mikulášské nadílky, jmenovitě
p. Gurníkovi a p. Tkáčovi, kteří se ujali role Mikuláše a čerta a v neposlední řadě
p. Ing. Platošové za zajištění veškerých � nančních příspěvků.
Leden – záměrem tohoto měsíčního bloku bylo seznámit děti se zimními sporty
a vést je k ochraně svého zdraví v zimním období. V prvním týdnu se děti seznámi-
ly s Tří královou tradici, naučily se básně a písně s touto tématikou. 
V následujícím týdnu se děti teoreticky seznámily pomocí obrazového materiálu 
se zimními sporty a dodržováním bezpečnostních pravidel. Při pohybových sou-
těžích si děti vyzkoušely jednotlivé druhy sportů.
Předškolní děti se pomocí různých aktivit připravovaly na zápis do základní školy.  
Mladší děti si v tomto týdnu vyzkoušely nejrůznější pokusy s vodou, ledem a sně-
hem.
Další týden byl ve znamení zimního počasí. Děti si vyprávěly u obrazového materi-
álu se zimní tématikou, kde si rozšiřovaly svou slovní zásobu. V tomto měsíci jsme 
využili příznivých sněhových podmínek k jízdě na lopatách na kopci v blízkosti 
mateřské školy. Tímto měsícem jsme ukončili první pololetí.
                                                                                               Slezáčková Eva, vedoucí učitelka MŠ
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Farnost započala 10. 2. a čtyřicetidenní přípravu tzv. Popeleční středou na největší 
slavnost církve a to Velikonoční svátky. V období 19. až 21. 2. jsme měli možnost 
prožít duchovní obnovu ve farnosti s komentovanými a odbornými výklady víry. 
Poslední únorovou neděli byla ve farnosti zorganizována pouť k Svaté bráně
a k ostatkům sv. Jana Pavla II. v Ostravské katedrále. Bohatý program obohatil každé-
ho, kdo nezaváhal a zúčastnil se této jedinečné možnosti být přítomen. Program 
byl pestrý a bohatý na přímý zásah do duše. Vše začalo mší sv. za Dobratickou far-
nost, poté následovala krátká modlitba v kapli u ostatků sv. Jana Pavla II., prohlídka 
katedrály s výkladem a poslední zastávkou byla návštěva studia Tv NOE. Všichni 
zúčastněni odcházeli s naplněným dojmem a nabitou energii pro další dny.

VELIKONOČNÍ PROGRAM
20. 3. 2016   Květná neděle v 9:00 hod. bohoslužby začínají žehnáním  
 palmových ratolestí a procesím
24. 3. 2016  Zelený čtvrtek v 17:00 hod. bohoslužba na památku Večeře  
 Páně, adorace v Getsemanské zahradě
25. 3. 2016 Velký pátek - den přísného půstu od masa i újmy v jídle, 

v 8:00 hod. pobožnost křížové cesty 
v 16:00 hod. bohoslužba, adorace v Božím hrobě
Nabídka: Procesí křížové cesty – Kalwaria Zebrzydowska (PR   

 - poutní místo, které je zapsáno na seznam světového dědictví 
 UNESCO).
26. 3. 2016 Bílá sobota v 9:00 hod. adorace dětí a rodičů, pak soukromá  
 adorace, návštěvy Božího hrobu do 14:00 hod.

Jste zváni, abyste cestou okolo kostela či na hřbitov neopomenuli 
 vstoupit také do Božího chrámu. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Velikonoční vigilie v 19:45  
hod. velikonoční vigilie Vzkříšení.

Ke změně ze zimního na letní čas dojde 27. 3. 2016 z 2 na 3 hod.
27. 3. 2016 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – den slavnosti v 10:00 hod.  

Slavnostní bohoslužba
28. 3. 2016 pondělí Velikonoční v 9:00 hod. Bohoslužba
            
        Radostné a požehnané prožití velikonočních svátků přeje P. Jan Wojnar.

Farnost v následujícím období bude zajišťovat následující setkání:
20. 4. 2016 od 16:30 hod. - exkurze v Hyundai
1. 5. 2016 - odjezd v 9:50 hod- pouť Turzovka Živčáková (SR) - všichni zájemci
ať uvedou své jméno do společného seznamu v kostele.
Závěrem přidávám pár slov našeho Papeže Františka k zamyšlení „Každý, kdo 
vstoupí bránou Milosrdenství, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, 
odpouští a dodává naději“.        
                                                                                Marek Puzoň, www.farnostdobratice.wz.cz

FARNOST DOBRATICE
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ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN DS DOBRÁ MUDr. KUČEROVÁ IVA
V pátek 8. 4. 2016 se neordinuje.

TJ DOBRATICE ODDÍL ŠACHU
Po 8. kole Okresního přeboru družstev Frýdku – Místku se pozice dobratických 
šachistů nezměnila. Družstvo „A“ je na 1. místě a družstvo „B“ na místě 11. 

                                         ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ JARO 2016

SPORT
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Také ZŠ a MŠ Dobratice používá biologicky lehce odbouratelné čisticí prostředky. 
Nakupovat můžete v těchto prodejnách: Anymarket Dobratice, Hruška Dobrá, 
U Žídků Vojkovice, www.eshop.provita.cz.

                                                                                                                                                                                       3/2016  






