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ÚVODNÍK
První měsíc roku 2015 je už nenávratně pryč. Paní Zima se konečně ukázala ve své kráse a děti mohly v lednu vyzkoušet, jak jim to
fičí na bobech, sáních nebo lyžích. Možná mnozí tu svou zimní
výbavu vytáhli od Vánoc poprvé. A jiní málem zapomněli, že ten
svůj dárek mají někde schovaný od té zimy předloňské, kdy byla
po sněhu poptávka větší než jindy. Děti mají za sebou pololetí,
krátké a příjemné volno, a už se vrhly do zdolávání dalších úkolů
jim určených. Dočkali se také milovníci tance a společenské zábavy. Plesy jsou v plném
proudu, jen si vybrat ten svůj, podle svých přátel a kamarádů. Aktivní důchodci si udělali „pohybovku“ v tělocvičně, další si vyslechli přednášku, jak to zvládat na silnicích.
V době uzávěrky tohoto čísla máme dost starostí s odklízením sněhové nadílky, tak
věřím, že si rádi najdete chvilku k odpočinku, třeba u čtení druhého letošního vydání
Zpravodaje.
Karel Moškoř - redaktor Dobratického zpravodaje

Kompostéry pro občany
Vážení spoluobčané, v roce 2013 jsme získali dotaci ze Státního fondu životního
prostředí na nákup kompostérů a ty jsme Vám rozdali. Dostalo se na všechny, kteří si
je předem objednali. Od té doby jsme zaznamenali další zájemce.
V letošním roce bude ještě možno v rámci dotací čerpat finance na pořízení dalších kompostérů. Podání žádosti o další dotaci je podmíněno dostatečným počtem
zájemců! O další kompostér mohou požádat i ti občané, kteří již kompostér mají. *
Máte-li vážný zájem o kompostér, vyplňte prosím „Návratku“ (viz níže) a doručte ji
na obecní úřad do konce února 2015.
 --------------------------------------------------------------------------------------------N Á V R A T K A k nákupu kompostéru
Jméno a příjmení: _____________________________Počet kusů: ________

Dobratice č.p.: _______________ Telefonní kontakt___________________
Podpis: _________________
*Jen v případě, že bude akce realizována, Vás budeme kontaktovat.
Tříkrálová sbírka přinesla dobrou finanční částku
Při letošním lednovém koledování a chození po obcích a městech v
našem okolí se nasbíralo celkem 1 700 309 Kč, což je o 45 572 korun více
než tomu bylo rok před tím. Charita Frýdek – Místek zveřejnila výsledky
Tříkrálové sbírky a je potěšitelné, že výrazně svou částkou přispěly Dob3
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ratice, kde se vybralo celkem 43 990 korun. Je to o necelých pět tisíc méně než vloni,
ale i tak to bylo nadprůměrné v pohledu na jiné, i v počtu obyvatel větší obce. Všem
štědrým dárcům Charita Frýdek – Místek děkuje, stejně tak i koledníkům z naší obce a
pracovníkům na obecním úřadě za pomoc při zapečeťování a počítání pokladniček.
ŠKOLNÍ AKTUALITY
Začátek roku 2015 ve škole
V polovině ledna jsme ve škole zhlédli divadelní představení „Africká
pohádka“ divadelní společností „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové. Dále jsme v lednu přivítali budoucí prvňáčky, kteří přišli do školy na
zápis do 1. třídy. Za příjemné atmosféry děti navštívily „Náš dvůr“, „Perníkovou chaloupku“ a „Barevný svět“. Zápis navštívilo 21 dětí. Přijato bylo 19 dětí a byly
vydané 2 odklady. Další akcí bylo „Pasování prvňáků“, kterou zahájili žáci 1. ročníku v
rámci celoročního projektu „Letem světem“ v České republice, pohádkou O Zlatovlásce. Pokračovali vědomostním kvízem, tancem a zpěvem v anglickém jazyce. Ukázali
všem divákům, co se naučili za první pololetí ve škole. Na závěr jsme pasovali prvňáčky, kteří se na akci těšili celý den. Po představení bylo připraveno malé občerstvení
pro všechny rodiče, diváky a prvňáky. Ráda bych poděkovala všem rodičům, dětem a
učitelům za přípravu.
Pomalu se dostáváme na konec měsíce a k předání vysvědčení za I. pololetí. Po předání vysvědčení se žáci zúčastnili školního kola v recitační soutěži. Hodnotily se v každé třídě první tři místa:
1. třída: 1. místo Ema Spilková 2. Daniel Herok 3. Tereza Veselková
2. třída: 1. místo Markéta Tkáčová 2. Vojtěch Dvorský 3. Vanessa Volná,
3. třída: 1. místo Karolína Kavková 2. David Pšenica 3. Jaromír Kubala
4. třída: 1. místo Kateřina Kohutová 2. Anna Klusová 3. Magdaléna Vičarová
5. třída: 1. místo Jakub Sobek 2. Matyáš Kohut 3. Hana Guziorová
Všem blahopřejeme!!!
Po krátkých pololetních prázdninách jsme zahájili II. pololetí a netrpělivě čekali na příznivé sněhové podmínky pro lyžařský výcvik. Hurá!!! V letošním roce jsme měli ideální sněhové podmínky. Na konci kurzu všechny děti soutěžily ve slalomu za podpory
svých rodičů a všech zúčastněných. Vše se odehrálo ve Ski areálu Řeka. Na lyžařský
kurz se přihlásilo 50 dětí a z toho 17 dětí z mateřské školy. Velké poděkování patří všem
instruktorům za profesionální výuku, rodinný přístup, rodičům za podporu a pedagogům za organizaci této již tradiční akce!
Nejbližší akce:
•
první týden v březnu – jarní prázdniny
•
13. 3. – dětský karneval
•
19. 3. – žákovský koncert
•
19. 3. – obvodní kolo v recitační soutěži
•
soutěž ve finanční gramotnosti – Český Těšín – Gymnázium
•
školní kolo v pěvecké soutěži, knihovnický den, vítání jara.
Mgr. Karla Peterková – ředitelka školy
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Zimní zamýšlení
Vrtochy počasí dávají lidem zabrat. Když
ještě bydlíte v místech, kde je vítr běžným společníkem všedních dnů, tak vím,
o čem mluvím. Nějak jsme si odvykli, že
zima je také obdobím, kdy mrzne a v
posledních letech i občas zasněží. Konec
ledna i počátek února byl ve znamení
větší sněhové nadílky a k tomu se přidal
silný vítr, u nás v Americe vytvořil doslova
sněhovou vánici. O to více se pak musíme
snažit, abychom se vůbec někam dostali.
Závěje nám dovedou překazit naše plány a cesta do práce, školy, obchodu či k lékaři
dostávají jiný ráz. Každý z nás má jiný fyzický záběr s lopatou, hrablem či sněžnou frézou. Kdo bydlí u hlavní silnice, je na tom vždy lépe než spoluobčané bydlící na samotách a vzdálení od klasických cest. Než se k vám dostane traktor a odstraní nasypaný
bílý polštář, může to trvat nějaký čas.
Chci se jen krátce vrátit již ke zmíněnému závěru ledna. Možná se některým zdálo, že
se v naší obci mnoho na silnicích neděje. Já konstatuji, že tomu tak nebylo. Ono zvládnout kilometry cest není při počasí, kdy se sníh díky silnému poryvu větru dostává
zpět na silnici, nic s medem. Už o půl čtvrté ráno jsem slyšel kolem nás projíždět traktor
s pluhem a pak během dne ještě několikrát. Když jsem měl jet pracovně do Smilovic,
tak jsem mohl srovnávat, jak se jednotlivé obce starají o zimní údržbu. Děkuji tímto
těm, co se starají o úseky spadající pod naší obec, že jsme příkladem obcím okolním.
Při velké dopravní nehodě na dálnici u Dobratic se díky výborné údržbě komunikace mohly dostat auta objížďkou přes Komorní Lhotku kolem Harendy dál na Frýdek
– Místek. Jiné silniční tahy byly totálně ucpané auty. Je mi jasné, že ty, co vyhlížejí
oranžový blikající maják traktoru poněkud déle, moc touto chválou nepotěším. Každý
z nás má nějaký úkol, který se musí splnit podle určitého systému. I v údržbě silnic je
postup, jak na kterou silnici vyjet a v jakém pořadí. A tak to musíme chápat.
KaMoš
Proškolení důchodci
Zopakovat si některá ustanovení ze zákona 361/2000 Sb., včetně novel, si mohli ti, co
přišli na počátku února na přednášku týkající se Pravidel silničního provozu. Zkušený
lektor Svatomír Rafaj s pomocí video projekce ukázal některé problémové situace na
silnicích, vysvětlil málo známé dopravní značky a rád odpovídal na zvídavé otázky seniorům. Každý z nás se může setkat s nepříjemnou dopravní situací, a jak najít nejlepší
řešení, jsme mohli slyšet z úst zkušeného učitele autoškoly. Poutavá přednáška určitě
dala těm dříve narozeným podnět k tomu, aby se sami zamysleli, jestli jejich chování a
způsob jízdy jsou v souladu s pravidly. To je ten hlavní předpoklad k tomu, abychom se
mohli my i další účastníci silničního provozu, šťastně vrátit domů. Přednášku připravilo
o.s. Důchodci obce Dobratice.
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POZNAMENEJTE SI AKCE V OBCI DOBRATICE V ROCE 2015
Obč.sdružení „Důchodci obce Dobratice“ /březen - prosinec 2015/
datum
Název akce – místo konání
4. 3. 2015
Valná hromada
25. 3. 2015
Šachový turnaj
duben
Exkurze - Marlenka
22. 4. 2015
Očista obce - chodníky, vodní toky, komunikace
27. 5. 2015
Smažení vaječiny - rybníky
13. 6. 2015
Výšlap na Prašivou
červenec
Výlety na kole - každou středu v měsíci - od OÚ
23. 8. 2015
Posezení u táboráku - střelnice
září
Exkurze - Hyundai
7. 10. 2015
Turistický výšlap
od října
Turnaj ve hře Žolík - první středa v měsíci - Obecník
9. 12. 2015
Vánoční nadílka, valná hromada - zasedací místnost OÚ
Plán akcí spolků obce Dobratice pro rok 2015 (od března)
datum
Název akce
13. 3. 2015
Karneval (tělocvična)
14. 3. 2015
Badmintonový turnaj
18. 4. 2015
Posezení s důchodci (tělocvična)
duben
Pingpongový turnaj
3. 5. 2015
Vítání občánků (zasedací místnost OÚ)
3. 5. 2015
Mše svatá a Velká pouť (hřiště)
12. 5. 2015
Den matek (tělocvična)
21. 5. 2015
Jubilanti (70) – Obecník
31. 5. 2015
Den dětí - pouť (kaple ve Vojkovicích)
5. 6. 2015
Radovánky
20. 6. 2015
Závody dětí ve sportovním rybolovu
28. 6. 2015
Letní slavnost
29. 8. 2015
Den Dobratic
11. 9. 2015
Zájezd seniorů
20. 9. 2015
Závody dospělých ve sportovním rybolovu
11.10. 2015
Krmáš – 150. výročí posvěcení kostela (8.10.)
říjen
Mše sv. - poděkování za úrodu, výstava OSZ
29. 10. 2015
Hallowen
11. 11. 2015
Svatomartinský průvod, Svatomartinská veselice
28. 11. 2015
Výroba adventních věnců

pořadatel
škola
obec
obec
škola
obec
farnost
škola
obec
farnost
škola
rybníkáři
sportovci
obec
obec
rybníkáři
farnost
farnost + zahrádkáři
škola
farnost
obec
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Změna ordinační doby DS Dobrá MUDr.Kučerová Iva
11. 3. středa
13. 3. pátek

14. 30 - 16. 00
8. 00 - 11. 00

2. 3. čtvrtek 8. 00 -11. 00 sestra v ordinaci
16. 3. pondělí 7. 30 - 9. 00
Právní záležitosti

S občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu, mezi 15.00 – 16.30 hodinou
na Obecním úřadě v Raškovicích a každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodinou v zasedací místnosti OÚ v Nošovicích (zelená budova potravin)
JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv - včetně
kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování výminků a služebností (věcných břemen) apod.
Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz.
SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Výsledky šachistů
5. kolo: Dobratice A – BŠŠ Frýdek – Místek F 2,5:2,5. V druhém zápase po sobě
dobratičtí remizovali. Vyhráli Milan Čubok a Tomáš Kacíř, půl bodu za remízu přidal
Milan Klus.
Dobratice B – TŽ Třinec D 1,5:2,5. Škoda, že domácím chyběl pátý hráč na soupisce, mohli takto získat aspoň remízu. Za
zmínku stojí utkání „jedniček“, ve kterém se
utkal J.Golasovský (Elo 1570) s nestorem
třinecké šachové školy, E.Schoupalem (Elo
1873). Zápas skončil remízou. Celý bod přidal výhrou nad Lipusem Miroslav Čubok.
6. kolo: Bystřice – Dobratice B 2:3. Pro první výhru v soutěži si zajeli šachisté B týmu
na bystřické šachovnice. Proti mnohem
silnějšímu soupeři naplno bodovali Vašut,
Rucki a Mir.Čubok. Zvlášť cennou výhru si
připsal Tomáš Rucki (Elo 1000) nad Janem
Szotkowskim (Elo 1673), který patří ke špičce bystřického šachu.
Naše áčko mělo v tomto kole volno a v
tabulce jsou stále druzí za Vendryní, která
vede s plným bodovým ziskem.
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á!”

uch
ì neposlo
„Vùbec m

„Už fakt nevím, co s ním mám dìlat!”

Znáte to?

„Poøád zlobí...”
„Dokud nek
øièím, neb
ere mì vá
žnì!”
„To my jsm
e si nemoh
li doma do
volit!”

A vy pøece chcete,
aby vaše dítì

bylo hodné a spokojené,
bylo samostatné a pøimìøenì sebevìdomé,
vážilo si sebe i druhých,
dodržovalo, na èem se domluvíte...

K urz
E fektivního
R odièovství
vám nabízí praktické zpùsoby a techniky
- jak z vašeho domova vytvoøit zázemí podpory, porozumìní a lásky
- jak vést dìti k zodpovìdnosti a úctì ke druhým
- jak rozumìt jejich potøebám a chování
- jak podporovat pozitivní chování a pøedejít tomu špatnému

- devìt lekcí pod vedením odbornì vyškolených lektorù
- každou støedu od 8. 4. do 3. 6. 2015, 17 - 21 hod.
- zasedací místnost OÚ Dobratice
- informace a pøihlášky - Bc. Lenka Putzlacherová
lputzlacherova@prorodiny.cz, tel: 736 185 701
- cena: 1200,-Kè/osoba, nebo 2000,-Kè/manž. pár
Poøádá:
Centrum pro rodinu a sociální péèi z. s. v Ostravì

Více informací na: kurz-efektivniho-rodicovstvi.webnode.cz
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na 5. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice
dne 9. 2. 2015 bylo projednáno:
1) Strategické záměry obce Dobratice na období 2015 – 2018.
2) Kupní smlouva na pozemek p.č. 336/2, k.ú. Dobratice.
3) Změna účelu užívání části budovy č.p. 49 Dobratice, a to přeměna z bytových
prostor na nebytové a návrh nového vnitřního uspořádání budovy.
4) Vyhlášení výzvy k podání nabídek na zpracování projektové dokumentace na
stavební akci: Rekonstrukce vnitřních prostor Obecního úřadu Dobratice.
5) Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných
příloh pro projekt: Dobratické centrum sportovních aktivit.
6) Složení výběrové komise pro výběr zhotovitele na stavební akci Dobratické
centrum sportovních aktivit.
7) Složení výběrové komise pro výběr zhotovitele projektové dokumentace na
stavební akci Rekonstrukce vnitřních prostor Obecního úřadu Dobratice.
8) Doplnění náplně činnosti místostarostky.
Další zasedání Zastupitelstva obce Dobratice se bude konat v pondělí dne 9. 3. 2015
v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobraticích.
Zasedání ZO je veřejné.

Usnesení zastupitelstva obce Dobratice je zveřejněno na úřední desce Obecního
úřadu Dobratice a na webových stránkách obce, které naleznete na www.dobratice.cz , pod odkazem obecní úřad – zápisy a usnesení.

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ PRO BŘEZNOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE: PONDĚLÍ 9. 3. 2015
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