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Zprávy obecního úřadu
PROMĚNY NAŠÍ OBCE

Vážení občané, byla jsem nedávno tázána, proč stavíme
to a nestavíme ono. Dovolte mi proto krátké zamyšlení
a vysvětlení, jaký jsme nastavili postup při stanovování
priorit investičních akcí a větších oprav v obci.
Když jsem před cca 6 a půl lety nastupovala na obecní
úřad, měla jsem představu, že si sepíšeme, co všechno
je v obci potřeba udělat, seřadíme podle důležitosti
a dáme se do toho. Realita mě však brzy vyvedla
z omylu.

Nový chodník (Foto: Archív obce)

Příjmy naší obce jsou povětšinou tvořeny příjmy, které dostaneme z tzv.
rozpočtového určení daní, tj. ze státního rozpočtu a vážou se na počet obyvatel.
Bohužel na svém území nemáme Hyundai ani nevlastníme třeba pivovar, proto
musíme vyjít s podílem, který dostaneme od státu. A ten by sám o sobě na všechno,
co jsme vybudovali, zdaleka nestačil. Proto, dokud ještě dotace jsou, využíváme
dotačního systému, který je administrativně velmi náročný, nese s sebou řadu rizik,
ale v konečném důsledku umožňuje rozvoj obce. Výše našich příjmů postačuje na
dofinancovávání investic, ne na financování v plné výši.
Ze seznamu potřebných aktivit postupně vybíráme ty, na které je možné získat
dotace, ty které vyhovují vyhlášeným dotačním titulům. Vybrat vhodné téma
a zpracovat žádost tak, aby na ni poskytovatel dotace slyšel, je malá věda. Získáním
dotace pak proces zdaleka nekončí, akce se musí podle nastavených pravidel i
realizovat a na závěr správně vyúčtovat. O tom, že se nám to daří, svědčí naše
úspěšnost při získávání dotací, která je prakticky stoprocentní. Od roku 2011 jsme
získali dotace na 18 akcí, finančně je to téměř 31,5 mil. Kč a ze svého jsme doplatili
11 mil. Kč. Bez dotace jsme stavěli pouze čistírnu odpadních vod pro obecní úřad a
Obecník, protože v tu dobu žádný dotační titul nebyl a bylo havarijně nutné čistírnu
postavit. A co nás tedy čeká v letošním roce. Naše obec má uprostřed obce vhodné
pozemky s dispozicemi k tomu, aby zde mohlo vzniknout důstojné veřejné
prostranství. Při jeho tvorbě jsme více než dva roky spolupracovali s Ing. arch.
Martinem Foldynou, Ing. arch. Jaroslavem Klegou a zahradní architektkou Ing.
Miroslavou Cimbůrkovou. Nyní je vše připraveno a realizace může začít. Na tuto akci,
jako celek, již dotační tituly nejsou, proto jsme se pokusili získat finanční prostředky
alespoň na její dílčí části, a to na výstavbu dětského hřiště, které bude jeho součástí
a na opravu asfaltové plochy před budovou OÚ a navazující místní komunikaci, která
vede na Hranice. Další dvě žádosti, a to na zeleň a veřejné osvětlení, máme ještě
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podány, ale zatím nebyly zveřejněny výsledky. Dále
připravujeme projektovou dokumentaci na opravy dvou
mostů, kdy na opravu jednoho z nich již máme schválenu
dotaci, ale realizace proběhne pravděpodobně až zjara
příštího roku. O prázdninách nás čeká ještě rekonstrukce
mateřské školky, kdy rozsah prací nevyhovuje žádnému
dotačnímu titulu. Jak je tedy vidět, budeme už muset
stavět více tzv. za své, alespoň dokud nám to naše příjmy
umožní. Věřím, že z výše uvedeného je zřejmé, že zvolená
taktika je správná.
Alena Kacířová, starostka

Foto: Archív obce

Dokumentace k výstavbě chodníků

Sběrné místo odpadů Dobratice od května v letním režimu
Provoz opět každou druhou středu, před svozem popelnic,

v době od 15:00 hod. do 18:00 hod.

Upozorňujeme občany, že sběrné místo není skládka!

Třídění odpadů provádíte sami. Pověřený pracovník vám pouze sdělí,
do jakého kontejneru konkrétní odpad patří.

Očkování psů proti vzteklině

Ve středu dne 24. května 2017 proběhne v obci Dobratice očkování psů proti
vzteklině. Podle zákona o veterinární péči musí být každý pes starší třech měsíců
vakcinován. Poplatek za očkování jednoho psa činí 120,- Kč a je splatný ihned na
místě. Pes musí mít náhubek a musí být v doprovodu osoby, která je schopna udržet
psa při zákroku, nezapomeňte očkovací průkaz psa.
Všichni, kteří byli v loňském roce na očkování se svým psem, mají v očkovacím
průkazu napsáno nebo jim bylo u očkování sděleno, zda musí přijít i v roce letošním,
nebo stačí vakcinace jednou za dva roky.
Pokud si nebudete jisti, můžete se informovat po 19 hodině u pana doktora Igora
Sušovského, telefon 558 696 271. Pokud bude mít někdo zájem i o jinou očkovací
vakcínu, může se také domluvit na uvedeném telefonním čísle.
Očkování psů proběhne na třech místech:
• 16:00 - 16:15 hodin rozcestí ke Komorní Lhotce – autobusová zastávka
• 16:20 - 16:45 hodin před budovou Obecního úřadu Dobratice
• 16:50 - 17:00 hodin na křižovatce (u p. Szczeczora) na Bukovicích
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POŠTA, POŠTA, POŠTA …

Vážení spoluobčané, dovolte mi prosím, malé zamyšlení nad Českou
poštou. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když budu tvrdit, že
téměř každý z vás má z poslední doby zkušenost s tím, že ve své poštovní schránce
nalezl dopis či tiskovinu svého souseda anebo ji nenalezl vůbec. Pakliže je na
doručované zásilce uvedeno číslo popisné, ptám se, jak se to může stát? Samozřejmě
chybovat je lidské, ale … S narůstajícím počtem stížností se snažíme přijít celé
záležitosti „na kloub“. Pochopili jsme, že nevrátíme zpět dobu, kdy obcí projížděla
paní doručovatelka na kole, která byla téměř denně součástí obecního koloritu
a která znala jménem téměř všechny občany. Několik pokusů o věcné jednání
s poštou skončilo výsledkem, že za VŠE může poštovní DORUČOVATELKA. Jistě cítíte,
že tento způsob řešení není FÉR. Podmínky, za kterých je pošta distribuována, se
téměř vymykají zdravému rozumu. Nezbývá, než se pokusit zkvalitnit doručování
zásilek společně a doručovatelce práci usnadnit.
Co proto můžeme udělat? Současná paní doručovatelka přislíbila, že si opraví
„chodovník“ (tj. číslo připsané rukou na zásilce, značící pořadí roznášky), který
převzala od svých předchůdkyň. Slíbila, že již nebude jezdit v protisměru ☺ a že bude
Dobratický zpravodaj roznášet všude tam, kde je poštovní schránka. My jsme zatím
nechali vyrobit samolepky pro umístění na schránky, u kterých (z našeho prvního
mobilního hlasování) víme, že jsou požadovány 2 výtisky. Chcete-li se přihlásit
k odběru 2 kusů dodatečně, volejte na OÚ: 558 651 254.
Ještě je důležité vysvětlit, že distribuce zpravodaje probíhá v režimu tzv. hromadné
rozesílky, která je za nižší úhradu, nežli standardní rozesílka na jméno a číslo popisné.
Upozorňujeme tímto občany, že číslům popisným, která nemají poštovní schránku
viditelně umístěnou a dostupnou, nebude Dobratický zpravodaj doručován.
Pro standardní roznášku je pak nezbytné, abyste zkontrolovali funkčnost domovních
zvonků a v případě, že vlastníte psa(y), jeho/jejich zabezpečení.

Je jaro, tož nastartujme sekačky, křovinořezy a jiná „hlučidla“

Protože žijeme na „dědině“ a každý vlastníme trochu toho LUXUSU, kterým je živá
květena či němá tvář, snažíme se, coby řádní hospodáři o jeho údržbu. Dle svých
možností, zvyklostí a někdy také pod vlivem svých nebo převzatých zkušeností,
tvoříme a všemožně přírodu krotíme. Přiznejme si, že mnohdy jsou právě tyto práce
nosnou myšlenkou pro diskuze se sousedy, přáteli nebo v kruhu rodiny. Při těchto
činnostech (bohužel) vznikají úrazy, ale také mnohdy i příběhy, kterými se umíme
bavit i několik let. A proč o tom píšu? Především proto, že vám chci popřát krásné
jaro a připomenout, že je dobré, když všechny práce, které vykonáváte nebo budete
vykonávat, přinesou radost a potěšení také okolí. Zvažte tedy sami, kdy, na jak
dlouho a jestli vůbec, zapneme své pomocníky. Malý TIP nakonec: když kuknete
sousedovi přes plot, určitě poznáte, zda je čas na práci nebo raději na kafíčko.
Děkuji za vaše počteníčko - Iva Spratková, místostarostka
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Školství
JARO VE ŠKOLE

Venku krásně svítí slunce a celá škola se shromažďuje před školou
na tradiční akci „Vítání jara“ pod vedením žáků pátého ročníku.
Za líbivých tónů jarních písní jsme společně přivítali první jarní
den. V druhé polovině března naši žáci úspěšně reprezentovali
školu v pěvecké soutěži „Loutnička“ ve Frýdku-Místku.
V tzv. 0. kategorii Eliška Stoláriková a Stelinka Cieślarová,
v I. kategorii Kristýnka Kavková a Karolínka Václavková a ve II. kategorii Barunka
Sobková a Anička Václavková.
Ve výčtu soutěží budu ještě pokračovat: Již druhým rokem jsme se zúčastnili
sportovní soutěže ve florbalu. Hoši se v neděli 26. 3. 2017 utkali se 6 týmy
a vybojovali krásné 1. místo pod vedením p. Martina Buroně. Blahopřejeme!!!
Každoročně se zúčastňujeme matematické soutěže Klokan v kategorii Cvrček
a Klokánek. V letošním roce se nám podařilo obsadit místa nejlepších řešitelů
v kategorii Cvrček (2. a 3. roč.) v okrese Frýdek-Místek. Úspěšnými řešiteli se stali
žáci 3. roč. – Kryštof Kohut a Šimon Šancer. Velmi blahopřejeme!
Všem soutěžícím patří velká gratulace!!!
Poděkování patří učitelům a rodičům za přípravu!!!
Březen není jenom měsícem soutěží, přehlídek, začátkem jara, ale hlavně měsícem
knihy - s knihou se nesetkáváme jenom v březnu, ale po celý rok. Právě březen nám
to nejvíce připomíná a proto se snažíme dětem, co nejlépe přiblížit jaké
dobrodružství, legraci a pohodu mohou s knihou zažít. Každoročně uskutečňujeme
knihovnický den ve spolupráci s obecní knihovnou pod vedením paní Dany Baumové
a s panem Hubertem Mecem. Této spolupráce si velmi vážíme a velmi za ni
děkujeme. Další knihovnická akce byla věnována našim předškolákům z mateřské
školy. Paní knihovnice Dana Baumová připravila pro děti poutavý program, který byl
doplněn předčítáním z knih žáky základní školy, z čtenářského klubu, pod vedením
paní učitelky Marty Mojákové.
Další připravované akce:
Šachový turnaj – středa 26. 4. 2017 - dopoledne
Vystoupení žáků základní školy na akci „Setkání se seniory“- 29. 4. 2017
Závěrečné focení – 3. 5. 2017 – od 8:00 hodin – ZŠ Dobratice
Vystoupení pěveckého sboru – 7. 5. 2017 – „Dobratická pouť“
Turistika rodiče s dětmi – pondělí 8. 5. 2017 – odjezd z vlakového nádraží
v 7:04 hod. – směr Frýdek-Místek – Ostravice
 Den matek – úterý 9. 5. 2017 od 16:00 hodin – v ZŠ Dobratice






Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Vezměte s sebou rodný list

od 10.00 hod do 16.00 hod.

PROBĚHNE DNE 2. 5. 2017

V DOBRATICÍCH

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

dítěte.
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Informace spolků a sdružení
Copak je nového na dobratických šachových polích?

V sobotu 18. března 2017 dopoledne bylo odehráno přátelské utkání mezi
Dobratickým klubem důchodců a dětmi Šachového kroužku při ZŠ Dobratice.
Toto bylo již šesté setkání, kdy měřili síly naši malí šachisté, proti zkušeným
důchodcům v šachové hře. Utkání se neslo v přátelském duchu, kdy síly byly
vyrovnány. Přesto je nutno vyzvednout dobrý výkon, bývalého ředitele naší
školy, pana Milana Thiela, a jeho vnuka Ondřeje, kdy oba odehráli všechna utkání
vítězně.
Miroslav Čubok

Badminton je stále populární

Letošní ročník Dobratického badmintonového turnaje smíšených dvojic se již
tradičně uskutečnil v tělocvičně ZŠ Dobratice. Těší nás narůstající zájem dvojic
z Dobratic a je až s podivem, jaké výkony, někdy až na profesionální úrovni, lze
v tělocvičně shlédnout. Turnaj se hrál dle systému „každý s každým“, nejprve ve
dvou skupinách po šesti dvojicích a následně podle vzniklých pořadí ve skupinách
navzájem.
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Výsledková listina turnaje z 18. 3. 2017:

Foto: H. Mec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Marie Szalongová + Zdeněk Novák
Romana Dvořáková + Pilař Jiří
Lenka Veliká + Libor Mec
Bára Čadrová + Rosťa Maleček
Monika Maršálková + Hubert Mec
Martina Řehová + Pavel Řeha
Zuzana Košťálová + Michal Poljak
Pavlína Dvořáková + Rudolf Poljak
Eva Hurníková +Ondra Skotnica
Monika Francová + David Peterek
Petra Mičková + Petr Mička
Iveta Karasová + Tomáš Karas

Během akce se nikdo nezranil, nikdo
nepodal žádný protest a vše tedy proběhlo
podle stanovených pravidel. Nic tedy
nebrání tomu, uspořádat v příštím roce další ročník. Turnaj je otevřen všem,
i začátečníkům. Proto neváhejte a trénujte!
Zajištění organizace turnaje leželo na bedrech Huberta Mece a jeho blízkých, za což
mu nejen jménem obce, ale také ode všech zúčastněných, patří velké DÍKY!
Iva Spratková

Fotbalistům začala jarní část soutěže

Foto: K. Moškoř

25. března se naplno rozběhly také krajské fotbalové soutěže s účastí dobratických
mužů v 1. A třídě. Po podzimních zápasech byly Dobratice na 11. místě v tabulce ze
14. týmů a to znamená, že jaro je pro fotbalisty jednoznačně bojem o záchranu.
Na zajímavosti z týdnů zimní přípravy a také na novinky v právě začínající sezóně
jsem se zeptal trenéra TJ Dobratice, Mariána Korabíka.
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Jaká byla letošní zimní příprava?
Zimní přípravu zahájili kluci 22. ledna pod vedením Mariana Causidise, povětšinou
„oblíbeným běháním“ venku v Dobraticích a na Olešné. Od února jsem se ujal
přípravy já. Po deseti letech mě v zimní přípravě opravdu už nic moc nepřekvapilo,
řeknu to takhle – vždy by to mohlo být lepší, a je na samotných hráčích, aby si
uvědomili, že to dělají především pro sebe. Určitě to byla jedna z těch vydařenějších
zimních příprav. Zejména soustředění v Horní Lomné proběhlo nasazením hráčů k mé
skoro plné spokojenosti. Určitě negativem je, že noví hráči s námi doposud
absolvovali jen málo tréninkových jednotek. O výsledky v přípravě nešlo, jsou
zavádějící a nemají naprosto žádnou vypovídající schopnost. Důležitější je, jakým
způsobem se mužstvo prezentovalo ať už v průběhu celého zápasu či jeho pasážích,
a zde musím konstatovat, že jsem viděl mnoho pozitivního i samozřejmě negativního,
a o to v přípravě jde. Teď je důležité si z těchto zápasů vzít poučení a navázat na ty
pozitivní věci a odbourat nedostatky.
Podzim byl poznamenán poměrně velkým počtem zraněných hráčů, jak to vypadá
nyní?
Zranění nás dost potrápila a sestava na zápasy se pak musela doplňovat trochu jinak,
než jsem měl v plánu. Pro zranění stále nemám k dispozici Bélu, L. Klesniaka, V. Školu,
Bortlíčka. S fotbalem chce skončit Uherek, chybí rovněž J. Škola. Svoje působení
v klubu ukončili Zeman, Číž (přestup do konce června do Řepišť), Mandičak (návrat
do Frýdlantu), do Nošovic odešel M. Dobiáš a též P. Gongol. Chtěl bych poděkovat
Honzovi Mandičakovi a vyzdvihnout jeho přístup a pomoc pro mančaft.
S čím tedy vyrukuješ do jarních bojů, kdo se objeví na trávníku?
Začnu nejprve posilami, které mohli fanoušci už vidět v přípravě. Osvědčil se příchod
klasického útočníka Vojty Zabelky, zpátky se vrací z Tošanovic Lukáš Somr. Dále se
představí střední záložník Adam Šigut, který má divizní zkušenosti z Frýdlantu.
Posledním přicházejícím hráčem je sedmnáctiletý mladíček z Palkovic, Matěj
Svobodník. Pro mne osobně je největší posilou a radostí návrat Petra Tesarčíka do
brány. Snad si už tu smůlu a zdravotní komplikace vybral a bude naší oporou.
Do jarních zápasů kromě již zmiňovaných posil, a hráčů momentálně na marodce,
počítám s tímto širším kádrem: Pohludka - Lýsek, D. Dobiáš, Skotnica, Kantor, Škapa,
Marián Causidis, Hlaváč, Březina, Bezecný a Kohut.

Odehrané jarní zápasy mužů:

Dobratice – Dobrá 2:3 (1:1), obě branky vstřelil Zábelka. Sousedské derby vyhráli
šťastnější hosté. Domácí odehráli smolný zápas, kdy minimálně bod by byl
zasloužený. Rozhodčí jim neuznal dva góly (vždy odmávaný ofsajd, což v jednom
případě bylo hodně sporné), nepískala se ani penalta ….
Dolní Datyně – Dobratice 2:2 (1:2), branky Škapa a Zábelka. Velice cenný bod uhráli
fotbalisté na půdě druhého týmu tabulky. A mohly být i tři, protože domácí vyrovnali
až v poslední minutě utkání! Čas ukáže, jak důležité bylo zabodovat na venkovním
hřišti.
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První jarní zápas dorostu:

Hrádek/Návsí – Dobratice/Vojkovice 2:4 (1:1), góly za Dobratice: A. Kohut 2,
Michalák a Flossner. Po odloženém utkání s Dobrou si chlapci poprvé na jaře zahráli
v Hrádku. Spojený celek hráčů ze dvou sousedních obcí si na první výhru musel
počkat až do jara a zcela nečekaně naplno zabodovali.
K. Moškoř – sportovní redaktor

Upozornění pro seniory

Dne 24. 5. 2017 se uskuteční zájezd do termálních lázní Velké
Losiny se vstupem od 11.00 hod-14.00 hod. Cena za 3.00 hod. je
200 Kč. Odjezd autobusu bude v 8.00 hod. od obecního úřadu.
Předpokládaný příjezd po 18. hodině. Účastnici zájezdu, kteří
nemají zájem o lázně, mohou navštívit zámek a zámeckou
zahradu. Záloha na osobu 50 Kč. Potvrzení vaší účasti proveďte
u příležitosti smažení vaječiny dne 10. 5. 2017 nebo u paní
Chrobákové.
Na účast se těší, Šigut Antonín

Ostatní informace
Na Prašivé pokračují cestovatelská promítání:
• 6. května od 18:00 hod. – beseda „Pěšky mezi buddhisty a komunisty“
Promítá showman a cestovatel Ladislav Zibura

Excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát vydává do Himaláje
a neprobádaných údolí čínských řek. Projekce o jeho 1500 kilometrů dlouhé pěší
cestě je svědectvím o lehkosti a nadhledu, se kterým jde přistupovat k životu. Jak se
opravdu žije Nepálcům a Číňanům? Co jim přináší štěstí? Přijďte si poslechnout
vyprávění člověka, který strávil 3 měsíce v jejich domovech, daleko od turistických
oblastí.

• 17. května od 18:00 – beseda „Stezkami Albánských oslů“
Promítá cyklotramp Honza Vlasák

Albánie – rozlohou jako Morava, 3,5 mil. obyvatel, 800 000 betonových bunkrů pro
případ napadení imperialisty. Naprosto bezpečná země přátelských a vstřícných lidí.
Od památného roku 1996 se v domácnostech nachází 630 000 útočných pušek
AK-47 (více známých pod názvem „kalašnikov“), takže kdyby něco, vždycky vás má,
kdo bránit. Pokud jde o fotogeničnost krajiny, v Evropě jí může konkurovat snad jen
Norsko.
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Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové ve spolupráci
s OÚ Dobrá
Vás zve na
TAJUPLNÝ OSTROV

Uslyšíte skladby z pohádek, filmů, populární skladby a nebude chybět
také „vážná hudba“
Zahrají: studentka Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě,
žáci ze Soukromé hudební výuky, flétnový soubor
nebude chybět překvapení
moderátoři: studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravěobor - herectví

Jarní koncert se koná 23. května 2017 v 17.30 hodin,
ve společenském sále při ZŠ Dobrá
Dobrovolné vstupné
Inzerce

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

s občany a podnikateli projedná a vyřídí, vždy ve středu
od 15:00 – 16:20 hod. na OÚ Raškovice a od 16:30 – 17:15 hod.
v zasedací místnosti OÚ Nošovice (zelená budova potravin)
nebo kdykoliv telefonicky na 603 447 219 - JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv – včetně kupních, rovněž
převody nemovitostí, zřizování výminků a služebností (věcných břemen),
předkupní právo, rodinné právo – rozvody apod.

Kontakt: Na Fojtství 8, 736 01 Havířov – Město, tel. i fax: 596 810 741,
e-mail: zoric@atlas.cz
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OZNÁMENÍ
Oznamujeme, že společnost DELPHINUS DELPHIS s.r.o., IČ: 623 05 042, sídlo
Raškovice 77, 739 04, statutární orgán: Radka Lajzová Černohorská (dále jen
„poskytovatel“), získala sociální registraci - osobní asistence. Sociální registraci
vydal Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj.
Informace o registraci nové sociální služby:
Druh služby: osobní asistence
Poskytována od: 27. 3. 2017
Identifikátor: 9684698
Okruh osob, cílová skupina:
• osoby s jiným zdravotním postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zdravotním postižením
• senioři
• Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65 – 80 let) starší senioři
(nad 80 let)
Kapacita: počet klientů: 7 (postupně budeme navyšovat)
Místo poskytování: DELPHINUS DELPHIS s.r.o. – osobní asistence
Kontaktní údaje: Raškovice 28, 739 04; tel. 724 379 168, 730 820 129
Forma poskytování: terénní
Webové stránky: http://toaraskovice.webnode.cz/
Posláním terénní osobní asistence je poskytnout terénní službu, pro osoby se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje
bez časového omezení. Terénní osobní asistence napomáhá větší samostatnosti
uživatelů a tím napomáhá k setrvání uživatelů v jejich domácím přirozeném
prostředí. Posláním služby chápeme respektování jedinečnosti klienta, zachování
jeho společenského života. Zaměstnanci terénní osobní asistence zaručují
profesionální přístup, na svou pozici jsou dostatečně kvalifikováni.
Za společnosti DELPHINUS DELPHIS s.r.o.
Radka Lajzová Černohorská
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