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ÚVODNÍK
Vážení občané Dobratic!
Máme za sebou první dny roku 2014. S novým rokem přichází před vás taky něco
nového, a to je toto vydání DOBRATICKÉHO ZPRAVODAJE. Je tady pozměněná
podoba zaznamenaných informací s rozšířenými novinkami, včetně fotografií na
obálce, z událostí v obci. Samozřejmě jsme si vědomi, že vnášení nových věcí do
zajetého systému vždy přináší dva pohledy. Ten první chce nic neměnit a nechat
vše při starém, ten druhý zase přesný opak. Předkládáme proto před vás, občany
Dobratic, toto první číslo. Na vaše podněty, náměty a připomínky budeme čekat.
Kontakt na redakci najdete na poslední stránce Dobratického zpravodaje. Vy sami
můžete obsah ovlivnit svým vyjádřením, příspěvkem i námětem, co byste si třeba
rádi přečetli a uvítali v dalších číslech. Tak do toho, ať můžeme s dobrým pocitem a
svědomím připravovat další vydání.
Karel Moškoř

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Na počátku nového roku jsme dali jedinou otázku lidem, kteří v naší obci zastávají
významné pozice. Dnes dáváme slovo jako první, starostce obce, Aleně Kacířové.
Co můžeme čekat v roce 2014?
„Představu o investičních akcích a aktivitách v roce 2014 samozřejmě máme, protože
hlavní aktivity se vždy připravují už v roce předcházejícím. Na podzim loňského roku
jsme proto podali žádost o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí na zateplení,
výměnu oken a opravu střechy budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Budova
je ve stavu, kdy je rekonstrukce naprosto nutná, a to jak z technického hlediska, tak z
hlediska již nedůstojného vzhledu. Předpokládané náklady pro rok 2014 jsou ve výši cca
3 mil. Kč. Pokud nám bude dotace přiznána, nároky na obecní rozpočet se podstatně
sníží. Další akcí, která je projektově připravena již z loňského roku, je výstavba čistírny
odpadních vod pro mateřskou školku. V současné době probíhá povolovací proces. Z
rozpočtu obce pak bude hrazena výstavba sběrného dvora pod horním kravínem, tj.
jeho oplocení a vybavení. Dokončení výstavby chodníku jeho dovedením až k mateřské
školce, je zvažováno až na následující rok. Chceme nejdříve nechat první část chodníku
tzv. žít, tj. ověřit si, že technické řešení je správné, a že budeme pokračovat stejně. Možnost získat dotaci by měla platit i pro následující rok a podmínky by měly být ještě o něco
výhodnější, než byly ty stávající.
Co se týká aktivit společenského charakteru, jejichž organizátorem je obec, první akcí
bude 14. února, tedy na sv. Valentýna, obecní ples v tělocvičně. V první polovině dubna
se plánuje posezení s důchodci s programem, koncem května vítání nových občánků. Již
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třetí Den Dobratic, opět společně s Pohádkovým lesem, je naplánován na první sobotu
po prázninách, 6. září. Hned v dalším týdnu, 12. září, vyrazí důchodci opět na již tradiční
poznávací zájezd.
Výčet aktivit jistě není konečný, v průběhu roku se „pořád něco děje“, přicházejí další
nutné úkoly, problémy k řešení. Věřím, že za spolupráce všech složek v obci a ochotných
občanů se je podaří úspěšně řešit.
Letošní rok se od těch předcházejících bude přece jen trochu lišit. Bude rokem dalších
voleb do obecních zastupitelstev. Konec roku 2014 tedy bude již v režii nově zvolených
zastupitelů obce.“

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé obce se budou nadále scházet každé druhé pondělí v měsíci. Výjimkou
je pouze leden a únor, kdy první letošní zastupitelsvo se sejde 3.února, a prázdninové měsíce, kdy by se zastupitelstvo sešlo jen v případě naléhavé potřeby.

CO JE ZA NÁMI?
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Česká republika se ve středu 11. prosince 2013 v 18 hodin na 280 místech proměnila
ve zpívající zemi. K akci regionálních Deníků se letos připojily také Dobratice. Jak
jsem si zjistil, byly Dobratice druhou nejmenší z pěti obcí na severu Moravy, kde se
zpívalo. Méně obyvatel, něco přes 350, má Janov u Krnova. Děti poctivě nacvičovaly
a tak jsme nepotřebovali ke zpěvu žádné známé zpěváky, protože ti nejmenší slavíci
zvládli pět koled na výbornou. Neseme vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem
spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a Pásli ovce valaši zazpívaly děti společně
s přihlížejícími občany. A aby toho nebylo málo, zazněl i přídavek Vánoce, Vánoce
přicházejí. Velké ohlasy se objevovaly v regionálním tisku, vždyť redaktoři Deníku
byli přímo u toho. Redaktor Marek Cholewa se také některých přítomných zeptal na
pocity při vystoupení dětí. „Bylo to super. Děti v zákulisí před vystoupeními říkaly,
že jsou nervózní, jestli to všechno zvládnou zazpívat a odehrát. Ale zvládly to, byly
velice šikovné,“ shrnula své dojmy Blanka Cebulová z kulturní komise. Podobně se
vyjadřovali další, kterým se podvečer před školou moc líbil. Děti se svými učitelkami poctivě nacvičovaly, aby nezklamaly především svoje rodiče. Odvahu vystoupit i s hudebním doprovodem bylo oceněno všemi, co slyšeli a viděli, mohutným
potleskem. Ocenit také třeba spolupráci vedení školy s pracovníky obecního úřadu
a občany Dobratic. Když se spojí taková kombinace dohromady, může potom těšit
všechny, co přijdou na místo nádherné události. A to se ve středeční podvečer dobratickým povedlo a patří jim srdečný dík.
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VÁNOČNÍ JARMARK DĚTÍ
Děti měly v posledních dvou měsích roku 2013 hodně povinností. Musely se učit,
ale taky se připravit na jedinečnou událost, kterou bylo pěvecké vystoupení v rámci
celorepublikové akce Česko zpívá koledy. A aby toho nebylo málo měly za týden
po zpívání svůj Vánoční jarmark. Měl jsem příležitost zavítat na tuto krásnou akci.
Už zcela auty obestavěna hlavní komunikace v blízkosti školy nasvědčovalo to, že
bude uvnitř školy pěkně veselo. Přes svítící okna školy jsem toho moc neviděl a to i
proto, že to vše hlavní se konalo na 1.patře školní budovy. Vystupuji po schodech a
už vidím nádherně nazdobený vánoční stromek. Pochopitelně jsou na něm vlastnoručně zavěšeny výtvory dětí. Stačí se na chodbě podívat vlevo či vpravo a nestačím
zírat. Nádhera! Přišel jsem jen pár minut po otevření a pomalu mám problém se prodrat mezi těmi, kteří přišli něco zajímavého koupit. Vcházím do první třídy a přede
mnou stoly plné krásných věciček např. přívěšků, náramků nebo adventních věnců.
Ve vedlejší třídě si děti samy zdobí vánoční baňky. V té další se dá úplně v pohodě zakoupit maličký suvenýr, protože kreativitě dětí při tvorbě maličkého dárku nic
nebrání. Ve třídě na druhé straně chodby se opět tvoří přímo na místě. Malování
na sklo zaujalo i ty úplně nejmenší a právě ony dětičky za pomocí svých maminek,
tatínků nebo babiček možná úplně poprvé v životě svým dětinským způsobem
tvoří svoje malby na skleněné srdíčku, zvoneček nebo jiný skleněný tvar. Pocit z
toho, že se něco udělalo pro druhé určitě potěší. A po prohlídce dalších stánků na
chodbě a zakoupení něco pěkného pro svoje nejbližší se mohli účastníci jarmarku
zastavit v přízemí na občerstvení. Teplý nápoj a dobrůtky na zub určitě v chladném
venkovním počasí bodly.

DŮCHODCI SE SEŠLI PŘED VÁNOCEMI
V zasedací místnosti obecního úřadu si v pátek 20. prosince odpoledne dali svoje vánoční dostaveníčko důchodci. Občanské sdružení „Důchodci obce Dobratice“
uspořádalo pro své členy setkání ke konci roku spojené s vánoční nadílkou. Opravdu nechyběly dárečky ani dobrá a veselá nálada. Mezi občany, kteří již jsou v důchodovém věku, přišla na chvilku i starostka A.Kacířová. O skvělou atmosféru se všemi
dostupnými způsoby staral především exstarosta A.Šigut. Samozřejmě velice zdatně mu sekundovali i další přítomní.

VÍTE, kdo je nejstarším obyvatelem Dobratic?
Toto prvenství patří muži, který má ve svém rodném listu napsán rok narození 1919.
V lednu oslavil životní jubileum 95 let pan Arnošt Zářický. V současné době tak
drží titul nejstaršího občana naší obce. Přejeme jubilantovi především tolik potřebné zdraví, síly a trpělivosti do dalších dnů, měsíců a let.
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
FOTBAL NA ZÁVĚR ROKU
V zimě mají fotbalisté volnější program. Ti Dobratičtí si dobu od skončení podzimní
části až do začátku té jarní, různě zpestřují. Jako dobrou přípravu berou někteří z
nich účastí v týmech FM ligy v sálové kopané. Jiní doléčují bolístky podzimu a dávají
dohromady pochroumané části těla, aby byli schopni na jaře opět bojovat o místo
v základní sestavě.
Před pěti roky přišli ti nejstarší matadoři na nápad si zahrát jen tak pro zábavu silvestrovský fotbálek. Z myšlenky se stala dobrá tradice a hrálo se i letos. Sníh nikde,
téměř jarní počasí a tak se třicítka hráčů utkala na velkém placu dobratického hřiště. V minulých letech se využívala spíše tréninková plocha nad hřištěm. O výsledek
v takovém střetnutí moc nejde, spíše se jen hecují ti mladší s těmi zkušenějšími.
Pochopitelně každá povedená akce nebo gól vždycky přináší oživení a to se musí
líbit. Padlo dvanáct branek, některé hodně pěkné jako například hlavička „Koudyho“ Ševčíka nebo dva nečekané góly nejstaršího „mladíka“ hrajícího s omladinou,
Vlada Pielesze. Na skóre nakonec vyhráli mladší, ale každý, kdo vyběhl alespoň na
pár minut na dobratický trávník ukázal, jaký sport má rád. O dobrou atmosféru se
postarali nejen samotní aktéři silvestrovského utkání, ale také diváci a ochotné ruce
žen při přípravě občerstvení.

Co můžeme čekat v roce 2014 od sportovců?
Odpovídá předseda TJ Dobratice o.s. Břetislav Bortlíček:
„Sportovci a všichni členové TJ Dobratice hodlají v nadcházejícím roce pokračovat v
započaté práci, kterou jsme začali před několika léty. Jde nám především o to, abychom
neustále zlepšovali podmínky pro sportování na našem hřišti a v jeho okolí. Všechna
naše družstva, která jsou zapojena do mistrovských soutěží, šachisté i fotbalisté, budou
chtít určitě podávat co nejlepší výkony a tím propagovat dobré jméno Dobratic. Jsme
velice rádi, že se daří zejména fotbalovému týmu mužů v krajské soutěži a určitě by se
nám líbilo, kdyby si své postavení v soutěži (jsou na 1.místě, pozn.redakce) udrželi. Zveme všechny příznivce a občany Dobratic na naše nejbližší aktivity v roce 2014 a tou první je Ples sportovců, který budeme pořádat v pátek 31.1. 2014 v nové tělocvičně. K tanci
a poslechu bude hrát oblíbená skupina Sagar. Na tomto plese je hezké, že se na něm
dokážou společně pobavit všechny generace od nejmladších až po ty nejstarší. Budeme
také rádi, když naši občané přijdou v co největším počtu povzbudit dobratická fotbalová družstva, hrající na našem pěkně zrekonstruovaném hřišti. Oceňujeme také snahu informovat o našich sportovních výsledcích prostřednictvím těchto novin všechny
občany Dobratic. Vítáme tyto nové aktivity a přejeme autorům hodně úspěchů.“
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VĚTRNÉ ZPRÁVY
Varování meteorologů v některých dnech na závěr roku nebyla pro vyjmenované
kraje marná. Pořádný vichr zasáhl také podhůří Beskyd a mnozí občané i v Dobraticích konstatovali, že takové řádění nepamatují. Výstražná informace ČHMÚ se objevila zrovna v čase vánočních svátků. Silný a nárazový vítr nadělal škody i TJ Dobratice, kdy zlikvidoval téměř polovinu sloupků s ochrannou sítí za vzdálenější brankou.
Na fotkách můžete vidět, jaký zůstal výsledek větrného živlu ve sportovním areálu.

ZŠ DOBRATICE
Do nového roku 2014 jsme vstoupili s úsměvem a s přípravou na uzavření I. pololetí
2013/2014 a s přípravou školního kola recitační soutěže. Držíme palce!!!
V průběhu II. pololetí budeme procházet preventivním programem „BUĎ OK“, který
je zaměřen na chování, komunikaci a mezilidské vztahy. První a druhý ročník má
úspěšně za sebou I. blok programu a koncem ledna čeká tento blok také ostatní
ročníky (3. až 5. roč.). Naše prvňáčky čeká v závěru měsíce „Pasování na žáky“ a jejich
první vysvědčení. Přejeme jim, ať všechno úspěšně zvládnou!!!!!!
Připravované akce:
- Pololetní prázdniny – 31. 1.
- Lyžařský výcvik – 10. 2. – 14. 2.
- Obvodní kolo recitační soutěže – 11. 2.
- Jarní prázdniny – 24. 2. – 2. 3.

Karla Peterková, ředitelka
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Víme všichni, kam máme volat v tísni?
Přivítali jsme nový rok a všichni věříme, že bude lepší než ten minulý. Bohužel ne
vždy dokážeme ovlivnit to, zda se staneme účastníky dopravní nehody, požáru či
jiné události. Víte, jaké číslo máte v případě nouze vytočit a kam se dovoláte?
V České republice jsou čísla tísňových linek pevně stanovena. Jistě je většina z nás
máme v podvědomí, ale pro přehlednost si je nyní připomeneme. V naší republice
jsou zavedena tzv. „národní“ čísla tísňového volání:
150 … hasičský záchranný sbor
155 … zdravotnická záchranná služba
156 … městská policie (je-li zřízena)
158 … Policie ČR
Dále je pak v naší republice zavedeno číslo:
- 112 … „mezinárodní“ číslo tísňového volání
Toto mezinárodní tísňové číslo je určeno především pro zahraniční návštěvníky
naší země, turisty, pro zahraniční studenty, cizince, kteří na území naší republiky
pobývají. V telefonních centrech pro příjem tísňového volání 112 pracují speciálně vyškolení operátoři, kteří jsou schopni celkově vyhodnotit zprávu volajícího a
okamžitě ji předat příslušným složkám integrovaného záchranného systému. V
Moravskoslezském kraji jsme ještě o krok napřed, poněvadž v Ostravě je v plném
provozu od prosince roku 2010 tzv. Krajské centrum tísňového volání, kde na jednom pracovišti sedí pohromadě operátoři všech tísňových linek. Na toto pracoviště
jsou směrována všechna „národní čísla“ tísňového volání i tísňová linka 112 z území
celého Moravskoslezského kraje a číslo 156 pro Ostravu a okolí, ať už voláte z pevného nebo mobilního telefonu.
Velmi důležité je, abyste při volání na tísňovou linku dodrželi jednoduché zásady a
operátorům sdělili následující informace:
-

vaše jméno a příjmení
číslo telefonu, ze kterého voláte
co se stalo, jaký je rozsah události
kde k události došlo (adresa, popis místa, popis dojezdu na místo)
další informace podle pokynů operátora

Uvědomte si, že linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí stavů nouze. Nezneužívejte je! Vaše nezodpovědnost může mít za následek oddálení pomoci lidem,
kteří ji opravdu potřebují! Poučte o tom i své děti.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - územní odbor Frýdek - Místek
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Starosta Honebního společenství Háj – Dolní a Horní Domaslavice,
Dobratice a Vojkovice
svolává
dle §22 odst.1 zákona 449/2001 Sb. (zákon o myslivosti)

Valnou hromadu Honebního společenství Háj,
která se bude konat v pátek dne
31. 1. 2014 v 17. 00 hod
na myslivecké chatě v Dobraticích.
Program jednání:
1. Úvod,volba návrhové, volební komise a zapisovatele
2. Kontrola plnění usnesení z poslední valné hromady,
konané dne 8. 2. 2013
3. Zpráva o činnosti od poslední valné hromady
4. Zpráva o činnosti mysliveckého sdružení Háj
5. Nájem honitby
6. Zpráva o hospodaření
7. Zpráva revizní komise
8. Návrh rozpočtu na rok 2014
9. Různé
10. Usnesení a závěr
Šigut Antonín
starosta Honebního společenství Háj
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Je připraveno bohaté
občerstvení
606 304 818

(vč. večeře a místenk y)

Vstupné: 150 Kč
Předprodej vstupenek
od 15. 1. 2014
v klubovně TJ

K tanci hraje známá
a výborná skupina „ SAGAR“
součástí hudby je i videoprojekce

v nové tělocvičně v Dobraticích

31. ledna 2014 od 19.00 hodin

konaný v pátek
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Tělovýchovná jednota Dobratice, o. s.
Vás co nejsrdečněji zve na

Dobratický zpravodaj
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Vážení spoluobčané, přátelé a příznivci,

ZO KDU-ČSL Dobratice a Římskokatolická farnost
Dobratice
Vás srdečně zvou, na

LIDOVECKÝ PLES
28. února 2014 ve 20 hodin v sále Restaurace
Na Šenku v Dobraticích
K tanci a poslechu Vám bude hrát skupina Fata Morgana
se zpěvačkou Janou Pichovou.
Vstupné 160 Kč včetně teplé večeře.
Těšíme se, že společně strávíme krásné chvíle !
Místenky k prodeji budou od 1. 2. 2014
(JUDr. Jiří Volný, telefon 602 461381).
Výtěžek z plesu bude věnován na restaurování
kulturních památek
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NAPSALI O NÁS
Vynikajícího úspěchu dosáhli dobratičtí fotbalisté hrající pod hlavičkou Nejlevnějších plotů v právě skončícím ročníku sálové kopané. Regionální Deník tuto sportovní událost zaznamenal takto:
Ve frýdecko-místecké hale u 6. ZŠ vyvrcholil již 21. ročník populární Frýdecko-místecké ligy v sálové kopané. Mezi finálovou čtveřici se probojoval obhájce loňského
prvenství Nejlevnější ploty, FC Splav, Pivovar Koníček a ambiciózní Auto Herc.
Už úvodní finálové střetnutí naznačilo, že to favorité nebudou mít vůbec jednoduché. Tým Auto Herc se pro finále posílil o prvoligového obránce Lukáše Kubáně z 1.
FC Slovácko, ale ani on nezabránil porážce svého celku se Splavem 2:5. Ve druhém
duelu si pak obhájce loňského prvenství poradil s Pivovarem Koníček 4:1. Nejlevnější ploty následně dalšími dvěma výhrami potvrdily pověst momentálního nejlepšího celku v sálové kopané ve Frýdku-Místku. Stříbro připadlo hráčům hájící barvy
Pivovaru Koníček, bronz bral FC Splav. „Výhra Plotů je naprosto zasloužená. Mají velice
dobře poskládaný tým. Líbil se mi i Koníček. Oni hrají soutěž třetím rokem a pokaždé se
posunuli o krůček vpřed. Chtěl bych na závěr poděkovat všem lidem, kteří mi pomáhají.
Bez nich by se liga hrát nemohla,“ řekl na závěr hlavní organizátor Vlastimil Lepík.
Dobratický fotbalový klub reprezentovali: Marián Causidis, Marek Causidis, Ondřej
Skotnica, Patrik Béla, Dominik Kolář, Daniel Holinka, Michal Hlaváč a Lukáš Ševčík.
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SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA
MIRIAM DÝRROVÉ, dipl.um.
spolu s jejími žáky
Vás zvou na

VEŘEJNÉ PŘEDEHRÁVKY,
které se konají
v ZŠ Dobratice, 1.patro
ve čtvrtek 13.února 2014 v 16,00 hodin.
Těšíme se na Vaši účast
Vstupné dobrovolné
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