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a jsou desinfikovány kontaktní plochy 
(kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě 
prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších 
míst v kostele mimo hlavní bohoslu-
žebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby 
a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další 
program ve farnostech, který vyžaduje 
shromažďování lidí;

- Kostel mimo bohoslužby zůstává ote-
vřený jako obvykle pro osobní modlit-
bu a individuální duchovní péči – viz 
týdenní program;

- Účast na bohoslužbě je povolen pouze 
osobám bez příznaků onemocnění  
(netrpím kašlem, nemám rýmu, horeč-
ku, apod.).
Pevně věřím, že vše zvládneme a po-

stupně se vrátíme k běžnému slavení 
bohoslužeb. K zajištění výše popsaných 
opatření před/po a v průběhu bohosluž-
by o sobotách večer a o nedělích až do 
8. června prosím, o pomoc a spolupráci. 
Dobrovolníci se mohou telefonicky hlásit 
u p. Marka Puzoně na tel.: 605 587 879, 
příp. emailem: marek.puzon@seznam.cz 

P. Jan Wojnar, foto: I. Spilková

DOBRATICE POD 
PRAŠIVOU, znázor-
ňuje modrá tabule 
názvu železniční sta-
nice na trase Frýdek 
– Místek – Český Tě-
šín. I v nelehké době, 
kdy jsme omezováni 
volným pohybem, se 
spousty lidí vydává, 
zejména o víkendech 
do Beskyd. Je prav-

dou, že vlakem jich jezdí v nouzovém 
stavu minimum, ale desítky aut u Harendy 
a Kohutky ukazují, jak je výstup na Praši-
vou oblíbený. A nejstarší česká horská 
chata ve Slezských Beskydech se pomalu 
připravuje k významnému výročí, protože 
už příští rok bude mít sto let, kdy se tam 
za rekordních šest měsíců postavila. Jak 
probíhají přípravy na tuto událost, jsem 
se zeptal chataře, Martina Stillera.

Na samotném začátku našeho povídání 
jedná zvídavá otázka. Jak ses vůbec Ty, 
Broumovák,  dostal k nám na Prašivou 
a posléze i do Dobratic?

Po maturitě na gymnáziu v Broumově 
jsem byl přijat na VŠB-TU Ostrava, obor 
Geovědní a montánní turismus. Hned 
zpočátku jsem vstoupil do oddílu vysoko-
horské turistiky při VŠB a začal poznávat 
Beskydy a první kamarády z tohoto regi-
onu. Nedlouho na to jsem poznal svou 
dlouholetou přítelkyni z Pražma a spo-
lečně jsme se ještě více vrhli na poznávání 
Beskyd pěšky i na kolech. Dobře si vzpo-
mínám na svoji první návštěvu Dobratic. 
Mohlo to být někdy v letech 2003-2005, 
kdy jsem se potřeboval na kole dostat 
z Havířova na Pražmo a nechtěl jsem jet 
po hlavních silnicích, a tak mě to nějak 
přes Domaslavice a Vojkovice zavedlo 
do Dobratic. A od té doby na dlouhé roky 
pro mě Dobratice znamenaly vzpomínku: 

Ostatní informace

Na slovíčko s chatařem aneb jak se vede na Prašivé 
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„Dlouhatánská rovná obec stále do kopce 
a na konci zatáčka doprava a pak už je 
kousek Pražmo.“ Takto jsem měl zafixova-
né Dobratice asi tak až do roku 2015, než 
jsme začali pracovat na Prašivé. Předtím 
jsem hodně let žil v Rakousku a po návratu 
do ČR jsme se usídlili v Metylovicích. Pro-
tože mi už každodenní dojíždění začínalo 
vadit, rozhodli jsme se hledat něco blíže 
k Prašivé. V hledáčku byly spíše lokality 
Raškovice, Pražmo, Morávka, Lhoty, ale 
pak se najednou díky Facebooku objevilo 
místo snů v Dobraticích a bylo rozhodnu-
to, tady nebylo o čem přemýšlet! 

Vy jste na začátku roku oslavili takové 
malé výročí, přibliž čtenářům jaké?

Je tomu tak, na počátku roku 2015 
jsme s Michalem Hase, Martinem Jater-
kou, Oldou Žurkem a Jirkou Stejskalíkem 
převzali do správy tuto chatu ve velmi 
mizerném stavu a postupně s dalšími 
dobrovolníky se pustili do nelehkého 
úkolu – rekonstrukce chátrajícího objektu. 

Vypisovat vše, co se již podařilo udělat, 
by bylo na delší povídání, ostatně to se 
mohou čtenáři dozvědět z naší prezenta-
ce, kterou máme na webu: http://www.
chataprasiva.cz/partneri/projekt--vzkrise-
ni-chaty-prasiva-/. Tam naleznete stručné 
shrnutí, jak jsme se s mnohými úskalími 
vypořádávali a co nás ještě čeká, abychom 
stoleté výročí chaty v příštím roce oslavili 
důstojně. Ještě navážu na předcházející 
otázku. Taková zajímavost ve spojitosti 
Dobratice - Prašivá je i to, že když jsme za-
čali obnovovat zpustošenou chatu Prašivá 
a oslovovat okolní obce a města o pomoc, 
tak právě Dobratice byly první obcí, která 
nám nabídla pomocnou ruku, takže teď 
zpětně jsem opravdu velmi rád, že jsem 
nakonec zakotvil právě tady!

Martine, z vyprávění mnohých, co na-
vštívili Prašivou, slyším jenom velice 
kladné ohlasy. Čím to je, že se o chatě 
mluví jako o vzoru pro jiné podobné 
objekty v horách?

Tak to mně Karle, moc těší, to je potě-
šující zpráva!  Těch faktorů, proč se zno-
vuzrozená Prašivá stala tak vyhledávaným 
cílem, bude jistě více. Co určitě veřejnost 
kladně přijímá je, že oproti jiným chatám 
jsme se rozhodli razantně jít vstříc život-
nímu prostředí. Byli jsme údajně první 
chatou v Beskydech, která začala veřej-
ně třídit odpady. To už zaregistrují sami 
návštěvníci hned při příchodu, kdy před 
chatou najdou velké popsané barevné 
popelnice na tříděný odpad. Snažíme se 
tak motivovat veřejnost, aby to všichni 
viděli a správně to tak třídili.

Zvláštností chaty jsou také venkovní 
ekologické toalety pro veřejnost a nové 
tepelné čerpadlo.

Kvůli nedostatku pitné vody, nejen zde 
na Prašivé, se nám podařilo postavit ven-
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kovní veřejné ekologické WC na dešťovou 
vodu, kterou zachycujeme ze střechy chaty 
a přes čerpadlo pak posíláme právě na 
splachování těchto toalet. A to není jediná 
výrazná ekologická změna. Po dlouhých 
letech se podařilo nahradit kotel na pevná 
paliva a chata je tak nově vytápěna tepel-
ným čerpadlem. Velkou měrou se na obou 
těchto velkých projektech finančně podíleli 
zase dárci z řad veřejnosti, ale také Morav-
skoslezský kraj a okolní obce kolem Prašivé 
např. Dobratice, Vyšní Lhoty, Raškovice 
a další. Obnova horské chaty Prašivá je 
veřejný projekt, chata má sloužit veřejnosti 
a jsme rádi, že je to takto také vnímáno. 
Velmi nás těší, že našich eko-krůčků si 
veřejnost všímá čím dál více a fandí nám.

Překvapením pro návštěvníky je způ-
sob stravování, v čem spočívá?

V chatě z principu netočíme pivo 
do plastových kelímků, nerozdáváme 
jednorázové cukry k čajům nebo kávě, 
ale místo nich máme na každém stole 
a baru skleněnou cukřenku. Jinak by se 
zbylé papírky válely doslova po celé hoře. 
Na baru u nás také nedostanete žádná 
plastová brčka. Prý jsme také asi jediná 
restaurace v kraji bez smažených jídel. 
Pokrmy jako jsou řízky nebo smažený 
sýr či hranolky u nás opravdu nenajdete 
a není tak třeba recyklovat přesmažený 
olej. V našem jídelníčku se naopak mů-
žete těšit na domácí klasickou, českou 
kuchyni jako guláš, knedlo-vepřo-zelo či 

vyhlášené borůvkové knedlíky, což hosté 
přijímají s vděčností a fandí nám v tom. 
A samozřejmě na pokrmy nepoužíváme 
plastové nádobí. Cenově jsme také odlišili 
nápoje z vratných obalů (pivo, cola, birell) 
od těch z jednorázových obalů v plastech 
a plechovkách tak, aby zákazníci byli 
motivováni dát přednost čepovaným 
nápojům, a tím jsme tak všichni společně 
přispěli ke snižování odpadů. 
Pandemie výrazně poznamenala i chod 
horských chat. Jak se s tím vyrovná-
váte?

Je tomu tak. My jsme aspoň pro ná-
vštěvníky v hlavním vchodu instalovali 
nonstop samoobslužný automat s různý-
mi nápoji a drobný občerstvením. Děkuje-
me všem, kteří ho využívají, hlavně v této, 
pro nás, nelehké době. O velikonočním 
víkendu jsme také otevřeli výdejní okénko 
a budeme se snažit podle možností aspoň 
takto poskytovat služby. Veškeré informa-
ce a změny mohou občané najít na našich 
webových stránkách nebo Facebooku.
Ač je doba nepříznivá, jaké jsou nejbližší 
plány?

Plánujeme realizaci nové moderní ČOV, 
vize je dále v instalaci fotovoltaických 
panelů na ohřev vody, svícení a podob-
ně. Zvažujeme také o možnosti pořízení 
elektromobilu. V rámci projektu „Daruj 
FM“ chystáme letos také sbírku na stavbu 
workoutového hřiště (venkovní posilovna) 
a relaxačního zázemí pro turisty. Zmiňme 
ale ještě jednu věc, která je součástí celé 
vize chaty.  Chata Prašivá se stává kultur-
ně-sportovním místem pro setkávání jed-
notlivců, rodin s dětmi i skupin a navazuje 
tak na bohatou tradici z minulých století, 
kdy byla vyhlášeným poutním místem. 
Jako chataři se snažíme pořádat spousty 
akcí pro veřejnost jako např. pozorování 
perseid, pálení čarodějnic, dětské dny, 
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koncerty, výstavy nebo cestovatelské ve-
čery s promítáním. Na tyto večery zveme 
známé osobnosti. Už zde byli např. mno-
honásobný účastník Dakaru Karel Loprais, 
cestovatel Jirka Kolbaba, horolezci Radek 
Jaroš, Libor Uher, showman Ladislav 
Zibura, moderátor Jan Kraus a desítky 
dalších. Účast všech těchto legend je 
podporou projektu obnovy chaty, vstupné 

je vždy dobrovolné a je věnováno právě 
na obnovu chaty Prašivá. Velký dík patří 
tedy všem, co na tyto námi pořádané akce 
přicházejí a k obnově chaty tak pomáhají. 

Martine, děkuji moc za Tvůj čas a přeji 
Tobě a celé super partě, aby se podařilo 
vše úspěšně dokončit i finančně pokrýt.

Připravil Karel Moškoř

 Sme malá rodinná firma so stabilnými 
základmi, ktorú v roku 2009 založil vte-
dy len 20- ročný Lukáš Krella. V našom 
podnikaní sa riadime hodnotami ako sú: 
poriadok, poctivosť, slušnosť láskavosť 
a dravosť. Špecializujeme sa na predaj von-
ných, dekoračných náhrobných a mnoho 
iných druhov sviečok. Náš sortiment tvoria 
aj bytové vône, zapaľovače, reklamné perá, 
vosky do aróma lámp, prírodné glyceríno-
vé mydlá vlastnej značky atď. Rok 2019 
bol pre nás významný tým, že sme vytvorili 
našu obchodnú značku LUCAS SOAP a LU-
CAS CANDLES.

Majiteľ Lukáš Krella vybudoval firmu 
na základe pôžičky od svojich rodičov 
v hodnote 8000 €, ktorú 
následne riadne splatil. 
Firma je úzko spojená 
s našimi životmi, preto 
sa vždy usilujeme, aby 
boli naše služby a tovar 
na špičkovej úrovni. Na-
šim cieľom je mať radosť 
z práce, nielen zo zamest-
nania. Doteraz sme boli 

v prenájmoch, prišiel čas posunúť sa vpred 
do vlastného priestoru. Naším snom bolo 
pracovať v príjemnom prostredí. Toto nám 
ponúka práve Vaša, teraz už aj naša obec 
Dobratice. Nechceme tu len podnikať. Naše 
plány sú oveľa rozsiahlejšie. Chceme tu žiť. 
Žiť život, ktorý je spojený s prácou, rodinou, 
priateľmi, novými kolegami, ktorí možno 
budú z vašich radov, či okolitých obcí. 
Tešíme sa na nové prostredie, v ktorom 
chceme pokračovať v budovaní láskyp-
lnej a dôveryhodnej firmy. Nehodláme tu 
zakladať žiadnu výrobňu, ktorá by mala 
neblahý dosah na životné prostredie, či 
spolunažívanie občanov. Je pre nás dôle-
žité vytvoriť a zachovávať dobré a zdravé 
vzťahy vo vašej a teraz i našej obci. 

V priebehu tohto roka plánujeme 
v dolnom kravíne vytvoriť skladové a kan-

celárske priestory. Okrem 
toho chceme zriadiť aj 
showroom spojený s pre-
dajňou sviečok.  Veríme, 
že všetko prebehne podľa 
našich predstáv a už čo-
skoro budeme súčasťou 
Vašej obce, ktorá nám 
poskytla možnosť ďalšie-
ho rozvoja. 

Lukáš Krella

Představení společnosti LUCASCANDELS  
- nového majitele dolního kravína


