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Milí čtenáři, 
s posledním letošním vydáním Dobratického zpravodaje Vám přeji krásné  
a pokud možno zasněžené Vánoce. Nový rok prožijte ve zdraví a spokojenosti.   

Ilona Spilková 
 

 
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

 
Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Dobratice bude v době  

od 23.12.2016 do 1.1.2017 uzavřen  
z důvodu čerpání dovolené. 

Případná podání můžete učinit písemnou formou a vhodit do schránky 
umístěné na budově OÚ u vchodových dveří, nebo zaslat e-mailem na 

adresu: obec@dobratice.cz. 
 

 
POPLATKY ZA ODPADY A ZA PSA ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN 
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dobratice, činí 
na rok 2017 částku ve výši 520 Kč pro poplatníka, kterou je fyzická osoba, 
která má v obci trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 
Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce září příslušného kalendářního 
roku. 
Pro osoby nebo firmy podnikající na území obce Dobratice zůstává poplatek 
pro rok 2017 za 1 popelnici ve výši 1500 Kč.  
Výše poplatku za psa zůstává rovněž stejná a činí pro rok 2017 částku ve výši       
60 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka činí výše poplatku        
90 Kč. Poplatek za psa je splatný do konce měsíce března 2017. 
 
Poplatky je možno zaplatit v úřední dny v hotovosti v kanceláři obecního 
úřadu, nebo převodem na účet vedený u ČS, a.s., číslo účtu: 1681973389/0800 
nebo u ČSOB, číslo účtu 2012822/0300. Jako variabilní symbol při platbě 
převodem uveďte číslo popisné vašeho domu. 
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Žádáme občany, aby poplatky platné pro rok 2017 platili až v daném roce, 
preferujeme platbu převodem na účet. Poté zajistíme doručení známky na 
popelnici.  
 
TERMÍNY VÝVOZU POPELNIC V ROCE 2017 
Poslední vývoz odpadů v roce 2016 se uskuteční v pátek 30. prosince 2016. 
Další pravidelný svoz proběhne v pátek 13. ledna 2017 a následně každý sudý 
týden v pátek.  
 
 

PŘEHLED PLESŮ V OBCI DOBRATICE V ROCE 2017  
13. ledna 2017    Hasičský bál - Na Šenku  
27. ledna 2017   Ples sportovců - v tělocvičně ZŠ 

    4. února 2017    Farní bál - Na Šenku 
25. února 2017   Obecní ples - v tělocvičně ZŠ 

 

O LETOŠNÍCH VÁNOCÍCH BUDEME SMAŽIT KAPRA CHYTŘEJI 
Snad každý, kdo čas od času smaží kapra nebo třeba řízky, což určitě neplatí 
jen pro vánoční svátky, se zamýšlí nad otázkou. Kam s ním? Tedy s použitými 
tuky a oleji.  
V žádném případe nevylévejte tuky do WC ani do kuchyňského dřezu!  
Pokud bude tento odpad končit tak, že bude vysmažený olej a tuk vyléván do 
WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane 
dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Vysrážený tuk, spolu se 
splaškovými odpadními vodami, se zbytky jídla a pracích prostředků, způsobí, 
že se kanalizace stane neprůchodnou. Tuky se v kanalizaci také rozkládají, čímž 
vznikají mastné kyseliny, zvyšující korozi stěn kanalizačního potrubí. 
Máte-li rádi své domy, pak je chraňte aktivní prevencí a použité oleje z kuchyní 
shromažďujte do použitých PET lahví.  
 
Nově jsme pro vás po obci rozmístili 5 označených separačních nádob, 
kam můžete oleje odložit. 
Jedná se o tato místa: 1. sběrné hnízdo pod kostelem, 2. u ZŠ, 3. u MŠ,  
4. u Harendy, 5. Bukovice - bývalá Jednota. 
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NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (DZ) V OBCI 
Mnozí pozorní řidiči již jistě zaznamenali změny, které v obci nastaly.  
Se zvýšeným automobilovým provozem bylo nutné pro zvýšení bezpečného 
provozu na místních komunikacích nově umístit svislé dopravní značení. 
Upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu na DZ v těchto lokalitách: 

 Změna přednosti v jízdě ve směru na část Šprochovice, 
 Vyznačení hlavní silnice v části Podlesí, 
 Místa pro přecházení, doplněné svislou dopravní značkou „POZOR 

DĚTI“, v části Na Šenku a u MŠ, 
 „STOP, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ v části Hranice. 

Žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby tyto značky respektovali  
a řidiče „rychlých aut“, aby si nepletli místní komunikace se závodní dráhou  
a dodržovali rychlost 50 km/hod.! 
Upozorňujeme, že tato omezená rychlost se týká všech částí obce, včetně 
spojovacích komunikací k nim. Dodržování rychlosti bude namátkově 
kontrolováno dopravní policií! 

Iva Spratková, místostarostka 
 
CO SE DĚJE NA VÁNOCE U STAROSTKY A MÍSTOSTAROSTKY? 
Chcete udělat starostce radost? Kupte jí morče! 
Aleně Kacířové a Ivě Spratkové jsem pro poslední letošní zpravodaji položila  
4 ryze vánoční otázky.  A jak je z odpovědí jasné, v úvodu jsem vůbec 
nepřeháněla. 
Prozradíte nám chody vašeho štědrovečerního menu? 
Alena: Vánoce u nás začínají večer před štědrým večerem, kdy si zajdeme na 
společnou večeři a pak se projedeme zklidněným, slavnostně vyzdobeným 
svítícím městem. Na štědrý den snídáme vánočku a kakao a v poledne máme 
hrachovou polévku. Štědrovečerní menu je u nás klasické. Po přípitku máme 
rybí polévku s osmaženými kostičkami rohlíků, tradičního smaženého kapra a 
bramborový salát. Pak všichni ochutnáme od všeho, co je na stole, rozkrojíme 
jablíčko a další ovoce a podělíme se o ně.  
Iva: Den zahajujeme snídaní s tradiční vánočkou a kakaem. Během dne 
popíjíme štědrovečerní punč a těšíme se na večeři, ke které připravuji 
hrachovou polévku a smaženého kapra s bramborovým salátem. Jako přípitek 
máme bílé víno. 
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Dárečky si nadělujete pod živý nebo umělý 
stromeček? 
Alena: Stromeček máme vždy živý, velký a krásný. 
Zdobí se večer předem a k tomu se již tradičně 
pouštějí Pelíšky. Snažila jsem se kluky ukecat, že už 
budeme mít jen malý a symbolický, ale neprošlo to.  
Iva: Od Vánoc, kdy jsme díky umělému stromečku 
málem vyhořeli, si dáváme dárky pod živý stromek, 
zpravidla jedli. 
 
Který z Vánočních dárků vám udělal největší radost? 
Alena: S tou radostí to bylo trochu problematické, ale dostala jsem pod 
stromeček dárek opravdu nečekaný, morče. Kluci hrozně chtěli morče, já 
vzdorovala. Tak to vyřešili tím, že mi ho prostě dali pod stromeček. Musím 
přiznat, že zachovat slavnostní atmosféru večera pro mě bylo poněkud 
náročné. Pak ale nezbylo než morče přijmout do rodiny, starat se o ně. A Ferda 
se nám za to odvděčil vytvořením snad světového rekordu v dlouhověkosti.    
Iva: Dárky jsem prožívala asi jen jako dítě. Vždy mi udělá radost, když se mi 
podaří udělat radost jiným, především dětem.  
 
K Vánocům neodmyslitelně patří pohádky. Která je právě pro vás tou 
nejoblíbenější? 
Alena: Snad ani nemám nejoblíbenější. Jsem vděčná za každou chvíli, kterou 
mohu strávit nečinností před televizní obrazovkou s českou pohádkou. 
Iva: Určitě Tři oříšky pro Popelku. 
 
Slavíte Nový rok? 
Alena: Silvestra i Nový rok slavíme zpravidla doma, rodinně.  
Iva: Dnes už moc ne. Nerada se loučím a Nový rok mě nutí se nad tím, co bylo, 
zamýšlet. 
 
Všichni teď konečně víme, kam o Vánocích zajít na dobrý punč a že i dárek ze 
zverimexu dokáže zázraky. Ať už jsou tyto dny u vás doma podobné nebo 
rozdílné, prožijte je ve zdraví a lásce. 

Ilona Spilková 
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OZNÁMENÍ SMVAK OSTRAVA A.S., O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO  
OD 1.1.2017 
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného s účinností od 1. ledna 
2017 takto: 

Voda pitná (vodné):  
36,01 Kč/m3 (bez DPH), 41,41 Kč včetně 15 % DPH. 

 
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel 
následujícím po 1. lednu 2017, popřípadě bude postupováno dle uzavřených 
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.  
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 
Každý rok začátkem ledna vychází do ulic skupinky 
koledníků a chodí od domu k domu s koledou a přáním 
všeho dobrého do Nového roku. Díky dlouholeté tradici 
je již Tříkrálová sbírka mezi lidmi známá a většinou se 
koledníci setkávají s vlídným přijetím. 
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci 
pokladniček v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s 
obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi. 
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 15. ledna 2017. 
V Dobraticích se během Tříkrálové sbírky 2016 vybralo 55 545,-Kč. Úspěch celé 
akce závisí na aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky. Vážíme si 
vašich příspěvků a také pomoci při koledování. 
V roce 2017 bychom rádi z výtěžku Tříkrálové sbírky nakoupili nové vybavení 
(počítače, softwary pro zápis klientů, aj.) pro Charitní pečovatelskou službu, 
Centrum Pramínek, Oázu pokoje a pro Poradenské centrum. Dále chceme 
zajistit kvalitní vzdělávání našim zaměstnancům v Klubu Nezbeda, ve službě 
ZOOM, v Terénní službě Rebel. Pro Denní centrum Maják koupíme nový šicí 
stroj, který poslouží při pracovní terapii. Z výtěžku rovněž částečně pokryjeme 
náklady nového vozidla pro Charitní ošetřovatelskou službu. 
Děkujeme za vaši pomoc a podporu.  
Více informací o sbírce najdete na  http://www.trikralovasbirka.cz/ 

Renáta Mecová 
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek 

ci
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NA 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOBRATICE 
DNE 14.11.2016 BYLO PROJEDNÁNO: 

1) Výroční zpráva o činnosti Základní a mateřské školy Dobratice,
příspěvková organizace, za školní rok 2015/2016.
2) Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2015.
3) Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 42/2016 ze dne 7.7.2016, mezi
obcí Dobratice a firmou K2 stavební Moravia, s.r.o. v rámci stavby Bezbariérový
chodník – 3. etapa.
4) Podání žádosti o dotaci na Nadaci Partner v rámci projektu Veřejné
prostranství Dobratice – výsadba zeleně.
5) Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 1000,-Kč pro Český
svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, na provoz záchranné stanice v
Bartošovicích na rok 2017.
6) Uzavření Smlouvy o dílo čj. H-20-04-16 mezi obcí Dobratice a VO Revital,
s.r.o., na revitalizaci veřejného osvětlení obce.
7) Plnění strategických záměrů obce Dobratice 2015 – 2016 a výhled na roky
2017 – 2018.
8) Uzavření Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů mezi EKO-PF spol.
s r.o. a obcí Dobratice – bezplatný sběr upotřebeného potravinářského oleje a
tuku.
9) Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 200/2011 mezi společností TOZOS,
spol. s r.o. a obcí Dobratice na pronájem pozemků.
10) Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na rekonstrukci
místní komunikace 15C a na výstavbu veřejného prostranství.

MIKULÁŠSKÉ ŠACHOVÁNÍ VE ŠKOLE 
V sobotu 2. 12. 2016 se konalo ve škole „Mikulášské šachování“ pod vedením 
p. Surmy z Beskydské školy Frýdek-Místek a trenérů Čubokových. Akce byla
velmi úspěšná, zúčastnilo se 12 dětí včetně rodičů, kteří své děti po celou dobu
soutěže podporovali a fandili jim. Nejlepším hráčem se stal David Dvorský, na
druhém místě skončil Václav Javorský a třetí místo obsadil Lukáš Pavelek. Pro
všechny zúčastněné Mikuláš přinesl překvapení, dostali účastnické listy

ŠKOLSTVÍ 
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a pochutnali si na tradičních koblížcích od p. Hlisnikovského. Děkuji všem za 
organizaci a účast.   
Připravované akce: 
14. 12. 2016 od 18:00 hodin – Česko zpívá koledy
20. 12. 2016 od 16:30 hodin – Vánoční jarmark
26. 12. 2016 od 16:00 hodin – Vánoční koncert v kostele

Karla Peterková, ředitelka školy 

DĚNÍ VE FARNOSTI DOBRATICE 
Krátké zastavení nad slovem ADVENT co, proč a v čem spočívá. 
Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že 
to vnímáme často jako nějaký převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je 
ozdoben levnými šablonami, na něž už stejně dávno nikdo nevěří. V mnohém 
to může být pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou pravdu. Lze ovšem také 
zcela opačně říct, že advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa 
stává viditelným něco ze světla ztracené víry, jako bychom vnímali jeho odlesk. 
Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo je 
stále na cestě k nám. Nynější svět konzumu není nemocný především tím, že 
nakupuje a spotřebovává, ale že neumí čekat, protože v mnohém nemá naději. 
Také každé tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří už 
nedokáži věřit. Proto lze také říci, že advent je časem, v němž se mobilizuje 
dobro, které už bylo skoro zapomenuto, probouzí se ochota myslet na druhé a 
dobro jim prokazovat.  

Přijměte, prosím, pozvání do chrámu sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích, 
abychom společně slavili svátky narození Ježíše Krista: 
K slavení se připravíme sv. smíření 23.12. od 8 hod. a od 16 hod. 
Předvečer Slavností Narození Páně 24.12.: 

od 9.00 hod. do 11.30 hod. vám skauti v kostele u betléma nabídnou
na Váš štědrovečerní stůl Betlémské světlo. Prosím, doneste si vlastní
lucerničku, svíci, apod. a zacházejte s otevřeným ohněm bezpečně.
v 15.00 hod. - bohoslužba bude zaměřená zvlášť pro děti.
ve 22 hod. - tak zvaná „půlnoční slavnostní mše svatá“, kterou
zpěvem doprovází kostelní sbor Filia.

Informace spolků a sdružení 
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Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční 25.12.: 
slavnostní bohoslužba v 10 hod. - zpěvem doprovází kostelní sbor Filia. 
Svátek sv. Štěpána, 2. svátek vánoční 26.12.: 

bohoslužba v 9 hod.
v 16 hod. přijďte si zazpívat koledy za doprovodu varhan. Nejde o
koncert, ale o zpěv, nebo poslech nejznámějších koled obohacený o
zpěv dětí a zpěv kostelního sboru.

Pátek – svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 30.12.: 
bohoslužba v 10 hod. s požehnáním manželům a s žehnáním
tříkrálovým koledníkům. Také zkraje roku 2017 se vydají dům od domu
malí koledníci, aby svým zpěvem připomněli příchod Spasitele
a při této příležitosti poprosili o dar pro potřebné.

Sobota – děkovná bohoslužba za Boží obdarování během roku 2016. 31.12.: 
v 16 hod. v Dobraticích /v 15 hod. na Prašivé/

Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Světový den modliteb za mír. 1.1.2017: 
bohoslužba v 10 hod.

Vánoční doba trvá až do svátku Křtu Páně tj. do 8. ledna. Je to období k zpívání 
vánočních písní - koled. 

„Bůh se stal člověkem a přebývá mezi námi.“ 
Požehnané slavení Kristovy blízkosti přeje o. Jan 

Závěrem krátký citát k zamýšlení od papeže Františka: „Závist tě navádí k tomu, 
abys dobro u druhého viděl jako něco, co je namířeno proti tobě.“ 

Marek Puzoň, http://www.farnostdobratice.wz.cz 
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HASIČI 

POZVÁNKA
na výroční valnou hromadu SDH Dobratice, která se koná 

v pátek 6. ledna 2017 v 17:00 hod. v klubovně OÚ. 
   Program: 

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti a finančním hospodaření

za rok 2016
4. Zpráva revizní komise
5. Úkoly na rok 2017
6. Schválení návrhu činnosti na rok 2017
7. Schválení rozpočtu na rok 2017
8. Diskuse
9. Závěr
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DŮCHODCI „MASTILI“ KARTY  
Byl hezký listopadový den, ale tma až příliš brzy. Pro nás 
důchodce ten nejlepší čas zahrát si karty. Dne 9. 
listopadu tr. jsme se již tradičně sešli v pohostinství 
Obecník. Naše parta hráčů Klubu důchodců si ten večer 
zpříjemnila hrou v karty „Žolíkem“. Tentokrát nás bylo o 
něco méně než obvykle. Někteří důchodci jeli do Těšína 
na divadelní představení. 
Hodiny u karet s pivečkem nebo čajem ubíhaly jako 
splašené. Po téměř pěti hodinách bylo známo, že tentokrát nejlépe šustěly 
karty v rukou paní Kohutové. Byl to náš další příjemný večer, plný vzpomínek a 
humoru. 

  Kohut Jiří, člen výboru KD 
JÓGA 
Stalo se již tradicí, že pár nadšenců „ JÓGY “ - důchodci, cvičí (v počtu 12 až 16) 
pro své zdraví pod vedením lektorky pí. Řehové z Frýdku-Místku. Je si třeba 
přiznat, že s přibývajícím věkem všechny klouby začínají tuhnout, bolí kolena, 
páteř a to je zapotřebí rozhýbat pravidelným cvičením. Součásti cvičení je 
relaxace, procvičení všech pohybových aparátu těla. Všechny cviky jsou 
zaměřeny na správné dýchání a správné provedení cviků tak, aby to nebolelo 
a postupně se rozhýbalo. Ne každý všechny cviky může stoprocentně provádět, 
ale ti co cvičí již delší dobu, sami přiznávají, že jim „JÓGA“ pomáhá rozhýbat 
ztuhlá místa.  8. prosince tr. byl ukončen další cyklus cvičení (12 cvičebních 
hodin po 1,5 hodiny) s posezením v klubovně na OÚ u dobré kávy a zákusku. 
Všichni se těšíme na leden 2017, kdy opět začne další cyklus cvičebních hodin 
v místní tělocvičně při ZŠ vždy od 8,00 hodin. Ti z Vás, kteří chcete něco pro 
své zdraví vykonat, přijděte si zacvičit.      

Kohut Jiří, člen výboru KD 

FOTBAL 
Všem našim sportovcům, členům a fanouškům přeji 
v novém roce 2017 pevné zdraví, pohodu a spokojenost 
v rodinách a věřím, že v jarní části to bude výsledkově lepší než v té 
podzimní. 

Břetislav Bortlíček, předseda TJ 
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VÁNOČNÍ MISE DO AFRIKY 
Milí Dobratičané, touto dobou, kdy 
držíte výtisk vánočního zpravodaje, 
my už se nacházíme na africkém 
kontinentě, daleko od světel 
vánočních stromů, vůně svařáku a cukroví, společenství blízkých i honosných 
dárků. Ve skromných podmínkách Mahanga doufáme, že dětem přineseme 
radost uspořádáním česko-afrického Živého Betléma (se skutečným oslíkem a 
volkem) a drobnými dárky, které se nedají srovnat ani s tím, co české děti 
dostaly od Mikuláše. Letošní mise se rovněž účastní herečka a fotografka 
Andrea Růžičková (Kerestešová), která to bude nejen celé dokumentovat, ale 
také přiloží ruku k dílu. Sledujte naše počínání na www.bezmamy.blogspot.cz. 

České Vánoce jsou krásné, ale možná až příliš bohaté, že se z nich mnohdy 
vytrácí jejich původní kouzlo. Proměňte letošní prázdný talíř pro hosta u 
štědrovečerního stolu v praktický dárek pro ty, kteří ho ocení. Věnujte hodnotu 
1 večeře dětem Bez mámy: 2800692286/2010, VS:222. Děkujeme. 

Přejeme vám HOJNOST DARŮ PŘÁTELSTVÍ A LÁSKY. Vychutnejte si 
naplno vědomí, že se můžete sdílet v rodinném kruhu porozumění 
i v materiálním dostatku, protože to není všude na světě 
samozřejmostí. Krásné Vánoce v duchu jejich původního poselství 
přejí dobrovolníci Bez mámy. 

CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ NA PRAŠIVÉ 
21. prosince od 18:00 – beseda „Zakleté Himálaje aneb jak jsem tam zase nic
nevylezl…“ – promítá horolezec Libor Uher
Počtvrté a zase nic! Je to jako na houpačce! Jednou jsi nahoře a jednou jsi dole.
Můj výškový rekord v Himálajích je 8400m. Všude jinde by to stačilo na "Vršek"
né tak na Everestu! Můj letošní pokus prolomit zakletí tibetských Himálají se
opět nepodařil!

OSTATNÍ INFORMACE 
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7. ledna od 18:00 – beseda „Dobrosrdečný Pákistán. Nevěříte? Přijďte!“ –
promítá Martin Stiller
S chatařem Martinem vyrazíme tentokráte do pákistánských velehor
Karakorám a Himálaj. Projedeme se po legendární silnici Karakoram Highway,
kde zažijeme nebezpečné sesuvy půdy a mnohdy se budeme modlit, abychom
dojeli do cíle. Během treků v severním Pákistánu v oblasti Hushe, Hunza,
Nanga Parbat, Masherbrum a Rakaposhi navštívíme mnoho měst a vesniček
a společně zjistíme, jak dobrosrdečný, přátelský a pohostinný je pákistánský
národ. Zavítejte s námi do této krásné a vzdálené horské krajiny a přesvědčte
se, že opravdu není čeho se bát!
23.12. - otevřeno od 10 do 18 hod. 24.12. - otevřeno od 9 do 14 hod. 
25.12. – ZAVŘENO 26.12. - otevřeno od 9 do 18 hod. 
27.12. - otevřeno od 10 do 18 hod. 28.12. - otevřeno od 10 do 18 hod. 
29.12. - otevřeno od 10 do 18 hod. 30.12. - otevřeno od 10 do 18 hod. 
31.12. - otevřeno od 9 do 16 hod. 1.1. - otevřeno od 9 do 18 hod. 
2.1. - otevřeno od 10 do 18 hod. 

POOHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍM KONCERTEM 
Letošní podzimní koncert, v pořadí už pátý, se opravdu vydařil. Žáci soukromé 
hudební výuky Miriam Dýrrové z různých obcí – Dobré, Dobratic, Morávky, 
Dolních Domaslavic, Soběšovic – a nově také žáci z Dětského domova ve 
Frýdku – Místku, Na hrázi, měli možnost porovnat své výkony s profesionály - 
hudebníky a tanečníky, kteří se postarali o letošní překvapení. Baletní 
vystoupení v podání studentů Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě 
bylo opravdu nádherné, osvěžující, vtipné a právem sklidilo velké ovace. Taktéž 
kvarteto příčných fléten bylo obrovskou inspirací pro všechny přítomné žáčky. 
Velkou zásluhu na příjemné atmosféře večera měla výborná moderátorská 
dvojice studentů Janáčkovy konzervatoře Kateřina Michejdová a Michal Sikora.
Potěšen mohl být tedy každý, kdo má rád hudbu prezentovanou profesionály 
nebo snaživými žáky i ten, kdo obdivuje baletní umění či herecké schopnosti, 
které předvedli moderátoři. 
Všichni účinkující byli odměněni velkým potleskem a bohatým občerstvením. 
Úsilí, které vždy stojí celý tento koncert připravit je jistě velké, poděkování patří 
Miriam Dýrrové a také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na jeho 
organizaci. Přála bych všem účinkujícím i nadále tak úspěšná vystoupení a ještě 
více posluchačů / diváků, kteří by mohli potleskem ocenit jejich snažení. 

Jana Kavková 
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ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY MUDr. IVA KUČEROVÁ, DS DOBRÁ 
14.12.  středa 14.30 - 16.00 hod.  15.12.  čtvrtek 7.30 - 9.00 hod. 
16.12.  pátek 7.30 - 9.00 hod. 

TERMÍNY UZÁVĚRKY DOBRATICKÉHO ZPRAVODAJE V ROCE 2017 
6. ledna 2017 3. února 2017 3. března 2017
7. dubna 2017 5. května 2017 2. června 2017

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: Ilona a Ondřej Spilkovi, Jiří Kohut, Karla Peterková. Obrázky: Freepik.com. 
Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254, ilona.spilkova@centrum.cz, tel. 605 931 848 
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