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  ÚVODNÍK

Astronomický podzim už je tady a pomalu se připravujeme na zimu. Ještě před tím 
se v měsíci září uskutečnily zajímavé události v naší obci. Bezesporu nejmasovější 
akcí byl Sportovní den Sdružení obcí Povodí Moravky, jehož organizací byly pověřeny 
Dobratice. Počasí je důležitou součástí všeho, co se děje venku, a nám opravdu vyšlo. 
Pro organizátory to byl pořádný zápřah a tak si všichni rádi oddechli po samotném 
vyhlášení výsledků s dodatkem: „A je to za námi!“ U školy byl pořádný provoz, fi rma 
fi nišovala na stavbě nové sportovního centra, které se pro veřejnost otevře koncem 
října. V tomto čísle se také zeptáme na novinky ve škole v rozhovoru s paní ředitelkou 
K.Peterkovou. Na sportovním poli se snaží fotbalisté o co nejlepší výsledky, daří se pře-
devším mužům. Ti v záři vyhráli všechny soutěžní i pohárové zápasy! Tak si v poklidu 
posklízejte potřebné ovoce a zeleninu ze svých zahrad a zahrádek. Je jen škoda, že se 
letos s těmi svými výpěstky nebudete moci ukázat na výstavě.         
                              Karel Moškoř - redaktor Dobratického zpravodaje

                                                DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
NA SLOVÍČKO S ŘEDITELKOU ŠKOLY
Pro mnohé rodiny s dětmi je v Dobraticích i blízkém okolí škola či mateřská škola 

nezbytnou součástí jejich života. Zaměstnání 
maminky, tatínka a povinná školní docházka je 
tím hlavním argumentem, proč potřebujeme 
mít i v naší obci budovy s potřebným zázemím, 
aby naše děti mohly být nejen spolu, ale také 
dostaly kromě rodinné výchovy i další základy 
pro svůj život. Zajímalo mě, jak to vypadá na 
počátku školního roku v Dobraticích a ke krát-
kému rozhovoru požádal ředitelku 
MŠ a ZŠ Dobratice, Karlu Peterkovou.

1.  Kolik let je již spojena dobratická škola se jménem Karly Peterkové?
V dobratické škole jsem od 1. 8. 2001, což je 14 let.

2.  Začal školní rok 2015-16, jaký počet dětí je v MŠ, jednotlivých třídách a  kdo 
je bude učit?
V MŠ Dobratice máme plný stav 36 dětí, v MŠ Vojkovice je rovněž plno a to dokonce 
38 dětí. Naše třídy mají různý počet žáků a žákyň, což je to dáno samozřejmě popu-
lací v jednotlivých letech.
1. ročník  - 17 žáků  -   tř. Mgr. Karla Peterková
2. ročník  - 18 žáků  -   tř. uč. Mgr. Ivana Ďugová
3. ročník  - 23 žáků  -  tř. uč. Mgr. Hana Radovesnická
4. ročník -    6 žáků  - tř. uč. Mgr. Ivana Grygarová
5. ročník - 13 žáků - tř. uč. Mgr. Marta Mojáková
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Celkem je ve škole 87 žáků. Společně s mateřskými školami je v organizaci 161 
dětí.

3.  V blízkosti školy vyrostlo nové sportovní centrum. Jak se promítnou nové 
prostory, především pro pohyb dětí, v nabídce mimoškolských aktivit?
Sportovní centrum bude převážně využíváno žáky v rámci tělesné výchovy, školní 
družiny a sportovních kroužků. Příští rok na jaře připravujeme tenisovou školu pro 
žáky.

4.  Na co se mohou v novém školním roce těšit děti a také rodiče a přátelé 
školy?
V novém školním roce se mohou žáci a rodiče těšit hlavně na nové hřiště, výběr z 
nabídky kroužků a dobrou spolupráci. Několik informací najdete v dalším příspěv-
ku z dění školy.

Zahajujeme nový školní rok 2015/2016

Letošní celoroční moto nese název „Letem světem“, proto 
všechny naše aktivity budou směřovány k tomuto tématu.    
Začátkem měsíce září jsme zahájili v 1. - 3. ročnících plavecký 
výcvik společně s dětmi z Mateřských škol z Dobratic a Vojkovic.
* Každým rokem se zúčastňujeme sportovní soutěže „Přespol-
ního běhu“ – okrskové kolo, který organizuje ZŠ Dobrá. Letošní 
ročník měl opět velkou účast okolních škol. Přespolního běhu se 
zúčastnilo 12 škol. Konkurence byla velká, ale i přesto se nám podařilo získat dvě 3. 
místa (v kategorii  dívek 3.  a  4. tříd), které získaly  Anna Blahutová  a Thea Karasová.  
Blahopřejeme!!!
* Počátkem měsíce října jsme ve škole zahájili kroužky. V letošním roce mají žáci 
možnost si vybrat z velké nabídky: šachový kroužek, pěvecký kroužek, klub „Šikulů“, 
dramaticko-taneční kroužek, keramika, sportovní kroužek, fl orbal, badminton, vče-
lařský kroužek, „Počítáme, řešíme“, počítačový kroužek, angličtina, ruční práce.
* Nabídka školy pro rodiče: pokračujeme ve výuce „Anglického kurzu pro pokro-
čilé“, milovníci sportu však také nepřijdou zkrátka – ve čtvrtek probíhá jóga pro 
dospělé.  V odpoledních hodinách mají možnost všichni zájemci navštěvovat tělo-
cvičnu.

Připravované akce:
26. 10. – Tajemná noc a slavnostní otevření hřiště
26. 11. – Den otevřených dveří 
  9. 12. – Česko zpívá koledy
17. 12. – Vánoční jarmark
                           
                                                 Mgr. Karla Peterková - ředitelka školy
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      SPORTOVNÍ DEN SOPM

12. září v sobotu bylo v okolí dobratického hřiště pořádně husto. Parkoviště zcela 
zaplněno vozidly a v areálu desítky dětí a dospělých. Dobratice totiž hostily další roč-
ník Sportovního dne obcí sdružených v Povodí Morávky. Do Dobratic přijeli zástup-
ci těchto obcí: Dobrá, Vojkovice, Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Pražmo, Raško-
vice, Morávka a Krásná. K těmto, již tradičním účastníkům přibyly i dva slovenské 
týmy reprezentující Svederník a Zábiedovo. Měl jsem možnost sledovat sportovní 
zápolení všech zúčastněných a by to doslova boj o každou sekundu, každý získaný 
bod, který hrál důležitou roli při konečném počítání všechdisciplín. Mně se líbily už 
názvy jednotlivých disciplín, protože ty měly v tom našem nářečí naznačovat, co asi 
bude. Tak si zkuste domyslet v čem se bodovalo: dětské soutěže – „honím obruču, 
vyžeň čurbla, boj o kobzole, přelez přes ďuru a hni s pytlem“. Dospělí zástupci obcí 
měli před sebou Den sedláka a jeho kozy a královská disciplína „těpni vajcem“. I 
starostové měli svou prestižní hru s názvem  „šastni do koša“. 
No, co vám budu povídat, srandy bylo u jednotlivých disciplín dost. Děti se rvaly 
jako o život a dospělci s humorem procházeli nástrahami především dobratickou 
specialitou s trakařem, sedlákem, selkou a exkluzivními kozami a dojením mléka. 
Myslím si, že tyto setkání jsou hodně prestižní a někteří dávají do soutěží maximum 
svých schopností a dovedností. Je to ale doslova maratonské absolvování celého 
kolečka disciplín a končilo se až kolem sedmé hodiny večer. Slavnostní vyhlášení 
těch nejlepších obcí nejprve obstaraly dílčí výsledky v dětské kategorii. Až pak se 
všechny nastoupené obce dověděly konečný verdikt domácí poroty. Po pečlivém 
spočítání a získaných bodů dětí, dospělých i starostů obcí byly zaznamenány tyto 
konečné výsledky: 
1. Krásná  2. Raškovice  3. Nošovice. Pro organizátory zbylo to nejméně oblíbe-
né, čtvrté místo. Připravením celé akce, veškerou péčí a zvládnutím tak náročného 
setkání obcí si zaslouží to nejvyšší ocenění - jedničku. Ta se promítá v tom, jak jed-
notlivé obce sportovní den zhodnotily. A slyšel jsem z mnoha úst jen to nejpříjem-
nější ohlasy. Pěknou tečku účastníkům udělali i fanoušci dobratického fotbalového 
klubu, kteří po vítězném návratu ze Stonavy, bouřlivým skandováním pozdravili 
všechny obce na hřišti. 

  SENIOŘI NA ZÁJEZDU 

Obecní úřad Dobratice připravil i letos pro seniory nádherný výlet. Jelo se do Olo-
mouckého kraje a postupně navštívili Loštice, Čechy pod Kosířem a Poličku. Auto-
bus nakonec posbíral 62 účastníků, což svědčí o velikém zájmu se jet nějkam spo-
lečně podívat.
První zastávka vedla k návštěvě muzea tvarůžek v Lošticích. Muzeum bylo otevřeno 
v roce 1994 v původních prostorách výrobny Olomouckých tvarůžek. V muzeu jsou 
k vidění počáteční pomůcky k výrobě tvarůžek, až po dnešní strojní výrobu, která 
byla ke shlédnutí jen formou krátkého fi lmu, neboť v provozu platí přísné hygienic-
ké předpisy. Závěr prohlídky byl spojen s nákupem různých pochutin z tvarůžek v 
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místní vzorkové prodejně.
Druhá zastávka byla návštěva muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem, 
které nabízí ukázky největší sbírky kočárů na světě od českých a moravských stavi-
telů. Je zde největší sbírka smutečních kočárů ve střední Evropě. V muzeu se nachá-
zí přes 80 kočárů včetně saní, koňských postrojů, svítilen a doplňků. 
Třetí zastávka směřovala do města Polička. Je to historické město, které patřilo v 18. 
století k nejbohatším městům východních Čech a bylo věnným městem českých 
královen. Do dnešní doby se dochovaly městské hradby. V tomto historickém měs-
tě se v roce 1890 v rodině obuvníka narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů, 
zemřel v roce 1959 ve Švýcarsku. 
Senioři vyslovují touto cestou poděkování obecnímu úřadu, I.Bortlíčkové a 
M.Dobiášové za zorganizování a starostlivost během zájezdu.
                                                                                                                                                Jiří Kohut

   RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Třetí zářijovou sobotu se konal na dobratických rybnících 
již 7.ročník závodu dospělých ve sportovním rybolovu. 
Bylo pod mrakem, ale rybářům to vůbec nevadilo a přišli 
v hojném počtu. Dvacet čtyři zaregistrovaných rybářů na 
obou stranách rybníka bylo znát. K příjemnému prostředí 
určitě přispělo bohaté občerstvení organizátorů. Podá-
val se např. uzený kapr, grilovaná vepřové kolena nebo 
bůček. Tak byl v průběhu dne čas k tomu, aby si vybrali 
podle svého gusta účastníci závodu, stejně také i jejich 
doprovod a ostatní přihlížející. Už v průběhu závodu bylo zřejmé, že ryby berou 
především na obou březích hned zkraje. Tam také měli svoje nádobíčka rozložena 
Kristína a Patrik. U nich také bylo nejvíce záznamů rozhodčích, kteří zapisovali ulo-
vené kousky. Patrikovi se také povedlo chytit největšího kapra dne, ten měřil 53 cm. 
Celkově však ovládla rybaření žena a suverénně vyhrála. 
1. místo Kristína Kadrliaková, 262cm délky ulovených ryb
2. místo Patrik Ondruch 182cm (o pořadí rozhodl největší ulovený kapr)
3. místo Jiří Trochta 182cm

  ZAHRADKÁŘI V OLOMOUCI

První říjnovou sobotu zorganizovala místní organizace ČZS z Dobratic zájezd na 
podzimní Hortikomplex do Olomouce.
Zde je několik postřehů z cesty od jedné z účastnic. „Zrána bylo docela chladno, 
ale účastníkům, kteří zaplnili celý autobus, to nemuselo vadit. Během dne se přece 
jenom oteplilo, některým k tomu pomohl i nabízený burčák už na místě výstavy.
Před výstavištěm byla expozice lesů, dělali tam dřevěné sochy, měli vystavené drav-
ce, nějaká skupinka tam ukazovala i netopýry. Na výstavišti si mohl každý účastník 
vybrat, kterými pavilony projde. V hlavním pavilonu byla pěkná výstava různých 
zahrádkářských spolků, hlavně jablka, ze zeleniny převažovala paprika a legenárie. 
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V patře se zabydleli vinaři a „burčákovníci“. Mnohé překvapila a zaujala expozice s 
houbami. Vzhledem k ne příliš dobrému počasí se přece jenom najdou místa, kde 
opravdu pěkné houby rostou. Víte, že se jedna z hub jmenuje hnojník? Ta vám může 
růst i na zahradě a podle jednoho experta na výstavě, je to vynikající jedlá houba 
ve stáří 2 dnů, ale když si na ni kápnete alkohol, tak se změní ve vynikající jedno-
hubku! 
Samozřejmě na výstavách se i prodává, tak má každý možnost si něco přivézt do 
svých domovů a zahrádek. Rostliny tam prodávali naši a hodně bylo vidět i Poláky. 
V jednom pavilonu byla soutěž o nejlepší alkohol - destilát, což zase více asi poutalo 
pozornost mužskou část zájezdu. Co stálo za to, to byly skleníky a v nich nádherné 
velkokvěté ibišky a vzrostlé kaktusy. A kdo se nebojí hadů, neuniklo jeho pozornos-
ti terárium s ještěry a hady. Zájezd se povedl a je fajn, že si mohou občané Dobratic 
společně vyjet a obdivovat nádheru naší přírody“.

                                                ZVEME, INFORMUJEME, NABÍZÍME…

• Pozvání na přednášku – HISTORIE CHATY NA PRAŠIVÉ

Obecní úřad v Dobraticích zve občany v úterý 24. 11. 2015 v 16 hodin na přednášku 
o historii chaty a kostelíčka na Prašivé. Přednášet bude Mgr. Polášek. Účast přislíbil 
i pan Stiller, vedoucí chaty na Prašivé. Součástí přednášky bude bohatý obrazový 
materiál. Přednáška se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobrati-
cích.                         
                                 Za zastupitelstvo obce Dobratice B. Blahut

• Svoz pneumatik
Během měsíce listopadu proběhne svoz pneumatik.
Do tohoto termínu mohou občané využít otevírací dobu Sběrného místa Dobra-
tic, a to ve dnech  21.10. a 11.11. od 15:00 – 17:00 hod. a nepotřebné pneumatiky 
odevzdat. 

• Zdravotní cvičení

Na základně kladných ohlasů plánujeme obnovit „Zdravotní cvičení“ pod vedením 
paní Dagmar Varadiové, které by bylo zahájeno  v případě zájmu ve středu 11. listo-
padu 2015 od 19 hodin a probíhalo by  v klubovně Obecního úřadu v Dobraticích.  
Pokud máte zájem toto cvičení navštěvovat, nahlaste svou účast na obecní úřad  
e-mailem na  obec@dobratice.cz, nebo telefonicky na číslo 558 651 254, a to nej-
později do  2. listopadu 2015.
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          Obec Dobratice spolu se ZŠ a MŠ v Dobraticích

zve všechny občany
na slavnostní otevření

      Dobratického centra sportovních aktivit                                                                                                     a

tradiční lampiónový průvod tajemným lesem

v pondělí 26. října 2015 od 17:00 hodin 
za budovou Základní školy Dobratice

 Program:
 • 17:00  slavnostní zahájení
 • 17:15  ukázky cvičení, využívání sportovního centra 
          a plnění tajemných úkolů pro děti
 • 18:00  začátek lampiónového průvodu
 • 18:30  ohňostroj

 Masky jsou vítány! 

 OBČERSTVENÍ  ZAJIŠTĚNO 

T

aje
mnou noc
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               NEJDELŠÍ BĚŽECKÝ ZÁVOD VYHRÁL DOBRATIČAN!!

Už jsme několikrát psali o výborných výsledcích dobratické-
ho Marka Causidise, který doslova propadl běhům v terénu. 
Zdolává neskutečnou porci kilometrů v českých, moravských 
i slezských horách. Ten poslední závod, který má extrémní 
délku 107 kilometrů a nese proto i název Nezmar – Ultra Trail, 
s přehledem vyhrál!! Zajímalo mne, a určitě není na škodu 
přiblížit čtenářům, co to vůbec pro nás laiky je za běhání, a 
tak jsem se Marka opět na něco zeptal.

1. Vloni jsi upoutal pozornost společným doběhem s V.Otevřelem, jak probí-
hal závod letos?
Letošní ročník byl opravdový závod a velký boj až do konce. Prvních 50 km bylo 
tempo stejné jako minulý rok, byl jsem průběžně třetí. Ale poté jsem za to opravdu 
vzal, cítil jsem se skvěle a tak nebylo na co čekat. Zrychlil jsem, a zhruba na 65 km 
jsem předběhl v celkovém pořadí pak třetího, M. Kovala. A v podvědomí jsem dou-
fal, že „Žakyho“ (P. Žákovský) doženu. To se mi povedlo na 75 km, poté jsme běželi 
20 km společně, a rozhodlo to, že se o mě celý závod staral brácha Marián. Byl jsem 
stále čerstvý, jídlo a pití jsem si doplňoval co 10 km, a to byla obrovská výhoda. V 
seběhu z Kozubové (15 km před cílem) jsem si vypracoval menší náskok, který jsem 
už do cíle jen navyšoval. (Vyhrál o 24 minut, pozn.redakce)

2. Jsi už dvojnásobným vítězem Nezmaru, který běh byl pro Tebe těžší a 
proč?
Ten letošní byl určitě těžší. Už jen proto, že cílový čas byl o dvě hodiny rychlejší než 
minulý rok, ale taky proto, že jsem se na start závodu postavil s mírnými zdravotní-
mi komplikacemi. Navíc počasí. Sice bylo obdobné jako minulý rok, mlha a déšť, ale 
letos byla v noci větší zima.

3. Když porovnám Tvůj vítězný čas, to je taková forma?
Nechci říct, že jsme se minulý rok šetřili. Ale letos toho mám méně odzávoděno, při-
brzdilo mě zranění (vyhřezlá ploténka), navíc jsem úplně změnil trénink, víc rege-
neruji, odpočívám a cítím se skvěle. 

4. Co Tě ještě letos čeká?
Už mě čeká jen pár kratších silničních a krosových závodu. A na konci prosince se 
pokusím zabojovat o co nejlepší umístění v celkovém pořadí seriálu závodu CUTT.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mě podporují. Jednak sponzorům, part-
nerům, obci Dobratice, a především celé své rodině, hlavně bratrovi Mariánovi za 
podporu nejen na závodech. Bez vás bych nikdy nebyl tam, kde dnes jsem. 

9



1.
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4.

5.
6.

7.

Dodatek  č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 35/2015 mezi obcí Dobratice a fi rmou VS-
Invest, a.s.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.20/2015 mezi obcí Dobratice a fi rmou K2 sta-
vební Moravia, s.r.o.
 Výběr  nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku s názvem: Separace biood-
padů v obci Dobratice – II. etapa, schválení Kupní smlouvy s vybraným uchaze-
čem.
Žádost Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o. o navýšení počtu žáků ve 
školní jídelně od 31.10. 2015.
Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 5/2015.
Dopis hejtmana kraje Moravskoslezského kraje ohledně tzv. „Kotlíkové dotace“ 
v letech 2015 – 2020.
Prezentace chaty Prašivá.

Dobratický zpravodaj, vydavatel: Obec Dobratice čp.49, tel.: 558 651 254, 558 651 387 
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Na 14. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE Dobratice 
14.  září 2015 bylo projednáno: 

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 bře-
men) apod. Je vhodné předem zavolat. 
Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz.

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

Zasedání zastupitelstva obce je veřejně přístupné.

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ PRO DALŠÍ ČÍSLO: PÁTEK  6.11. 2015



Rybářské závody



150. výročí kostela


