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Vážení a milí občané obce Dobratice, 

přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, 
naplněné láskou, vnitřní harmonií, radostí a 
spokojeností v kruhu rodiny a přátel.
Společně si přejme, ať je pro nás všechny 
nadcházející rok 2016 plný šťastných chvil 
prožitý ve zdraví, a aby se naše přání, která budou během Vánoc 
vyslovena, skutečně naplnila. 
Krásné Vánoce Vám všem přeje 
         Zastupitelstvo obce a zaměstnanci Obecního úřadu Dobratice.

Uzavření Obecního úřadu Dobratice v době vánočních svátků
Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Dobratice bude v době od 23. 12. 2015 do 
1.1. 2016  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.

Termíny vývozu popelnic v roce 2016
Jelikož posledním týdnem roku 2015 je týden lichý a následně i rok 2016 začíná 
lichým týdnem, dojde tedy k tomu, že svoz odpadů, který jsme prováděli v lichých 
týdnech, bude od roku 2016 probíhat v týdnech sudých. 
Vývoz odpadů v roce 2016 započne v sobotu dne 2.1.2016 (v pátek 1.1.2016 
je státní svátek, Frýdecká skládka  nepracuje, proto tento náhradní svoz v sobotu). 
Další pravidelný svoz proběhne v pátek dne 15. ledna 2016 a následně každý sudý 
týden v pátek. 

Sběrné místo v obci Dobratice
Sběrné místo v obci Dobratice ( u horního kravína pod obecním úřadem), bude 
otevřeno vždy ve středu v týdnu, kdy jsou vyváženy i popelnice, v době od 15.00 
do 17.00 hodin, poprvé v roce 2016 to bude ve středu 13.1.2016. 
Ve středu dne 30.12.2015 nebude sběrné místo otevřeno z důvodu čerpání 
dovolené. 

Poplatky za odpady a za psa se nemění
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dobratice, činí na rok 
2016 částku ve výši 520,-Kč pro poplatníka, kterou je fyzická osoba, která má 
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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 fi rmy podnikající na území obce Dobratice zůstává poplatek pro 
rok 2016 za 1 popelnici ve výši 1.500,- Kč. 
Výše poplatku za psa zůstává rovněž stejná a činí pro rok 2016 částku ve výši 60,-Kč, 
za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka činí výše poplatku 90,- Kč. Popla-
tek za psa je splatný do konce měsíce března 2016.
Poplatky je možno zaplatit 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 platně převodem uveďte číslo popisné 
vašeho domu.

Žádáme občany, aby poplatky platné pro rok 2016 platili až v daném roce, 
preferujeme platbu převodem na účet. Poté zajistíme doručení známky na 
popelnici. 

Oznámení SmVaK Ostrava, a.s. o změně ceny vodného od 1.1. 2016
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou 
legislativou schváleny nové ceny vodného od  1. ledna 2016 takto:
Voda pitná (vodné):  35,39Kč/m3 (bez DPH) , 40,70 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel násle-
dujícím po 1. lednu 2016, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních 
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 

Přehled plesů, které se budou konat v naší obci v roce 2016
Hasičský ples:  15. ledna 2016 
Sportovní ples:  29. ledna 2016 
Obecní ples:  12. února 2016 

Změna ordinačních hodin DS Dobrá  MUDr. Kučerová 
Čtvrtek 31.12. 2015        7,30 – 10,30 hodin

Kompostéry rozdány
Další várku kompostérů obdrželi občané Dobratic. Je to výzva k tomu, abychom 
dokázali nakládat s biologicky rozložitelnými odpady. Obec Dobratice získala tyto 
kompostéry v rámci Operačního programu životního prostředí na projekt“ Separa-
ce bioodpadů v obci Dobratice – II.etapa“. Výdej kompostérů  se uskutečnil 23.listo-
padu a tak mohou sloužit svému účelu novým majitelům, kterým byly kompostéry 
předány zdarma formou výpůjčky. První etapa dodání kompostérů proběhla v naší 
obci v roce 2013.
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Předvánoční čas ve škole
Ve čtvrtek 26. 11. 2015 měli zákonní zástupci možnost nahlédnout do výuky 
svých dětí v rámci „Dne otevřených dveří“. Pak v odpoledních hodinách byly 
připraveny jak na ukázku, tak k prodeji knihy pro děti společně s výtvarnými 
potřebami. Velmi nás potěšilo, že z řad rodičů bylo o výuku zájem.  
Začátkem prosince naši školu reprezentovali v okresním kole  šachového 
turnaje ve Frýdku-Místku čtyři žáci – Jaromír Kubala, Lukáš Pavelek, Václav Javorský a 
Anna Václavková a jako tým se umístili na nádherném 10. místě z 22 družstev. 
Blahopřejeme!!! 
Jako každým rokem přišel do základní a mateřské školy „Mikuláš“ se svou družinou a nadě-
lil dětem spoustu dárků a dobré nálady. O zábavný program se tradičně postarali páťáci.
Jelikož se nám přiblížila doba Vánočních svátků, ráda bych všem popřála hodně 
zdraví, štěstí, lásky a úsměvů. Také bych touto cestou chtěla poděkovat rodičům za 
celoroční pomoc při školních akcích a v neposlední řadě za pečlivou přípravu dětí 
na vyučování, také dárcům za sponzorské dary a Obecnímu úřadu za dobrou spo-
lupráci, bez které by škola nemohla pracovat. Velké poděkování patří samozřejmě 
všem zaměstnancům školy, kteří se snaží vykonávat svou práci pro co největší spo-
kojenost našich dětí!!! 
                              Krásné prožití vánočních svátků a šťastný celý nový rok!!!!
                                                                                                           Mgr. Karla Peterková - ředitelka školy

  ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Vážení rodiče,

srdečně Vás a Vaše děti zveme ve čtvrtek 21. 1. 2015 k zápisu do 1. třídy.

Zápis proběhne v době od 14 : 00 hodin do 18 : 00 hodin.

Naše škola nabízí:
• školu s dobrou spolupráci s rodiči a zřizovatelem,
• školu rodinného typu,
• individuální přístup k Vašim dětem,
• péči o děti se specifi ckými poruchami učení (reedukační péče se speciálním   
 pedagogem),
• dobře vybavenou učebnu pro výuku informatiky a učebnu pro výuku jazyka  
 anglického,
• výuku anglického jazyka od 1. třídy,
• nové metody a formy pedagogické práce,
• spolupráci s okolními školami,
• velký výběr zájmových kroužků (pěvecký, keramický - výtvarný, sportovní - fl or 
 bal, badminton, pohybové hry, počítačový, klub Šikulů, šachový, včelařský, pohy-             
 bově-dramatický, počítáme-řešíme),

ŠKOLNÍ AKTUALITY
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• školní družinu s ranním provozem od 6, 30 - 7, 30  a s odpoledním provozem 
 od  11, 20 - 16, 30 hodin,
• možnost stravování ve škole a mléčné svačiny.

K zápisu zveme děti narozené od 1. září 2009 do 31. prosince 2010.
Potřebné dokumentace k zápisu: - rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů, případ-
né rozhodnutí odkladu školní docházky a jiná opatření.
            
            Adresa:  739 51 Dobratice 58, IČO 70640017, tel. : 558651255
            e-mail:    zs.dobratice@post.cz

Budova obecního úřadu a hasičské zbrojnice po rekonstrukci opět v provozu
Před rokem o tomto čase se celková rekonstrukce budovy obecního úřadu, která 
byla připravována již od roku 2008, jevila jako úkol na několik dalších let, do kte-
rého se někdy budeme muset pustit a zrealizovat ho postupně, v rámci fi nančních 
možností obce. Jen díky posledním dotačním fi nančním prostředkům, které byly 
Regionální radou Moravskoslezského kraje uvolněny pro dočerpání obcím do 
konce letošního roku, se podařilo celou rekonstrukci zrealizovat ve velmi krátkém 
čase. 
O přípravě projektu a podání žádosti o dotaci do výzvy ROP Moravskoslezsko, 
oblast podpory  4.1., rozvoj venkova, rozhodlo zastupitelstvo obce 9.3.2015. Vzhle-
dem k tomu, že posledním dnem příjmu žádosti byl 8. červen, příprava akce muse-
la být hotova do tří měsíců. Ve výběrovém řízení byl postupně vybrán projektant 
pro zpracování projektové dokumentace, jejíž součástí pak byly dílčí projekty pro 
silno a slaboproud, rekonstrukci vytápění a vody a inženýring do vydání souhlasu 
stavebního úřadu. Dále byl vybrán zpracovatel žádosti o dotaci, zpracovatel výbě-
rového řízení na dodavatele, před realizací stavby pak stavební dozor. Projektová 
dokumentace byla hotova počátkem května. Do 8. června pak proběhlo výběro-
vé řízení na dodavatele, které bylo rozděleno podle zákona na dvě části, a to na 
část stavební a část vybavení nábytkem a zařízením. Do obou částí se přihlásili dva 
uchazeči. Dále probíhalo zpracování žádosti o dotaci a řízení na stavebním úřadě, 
jehož součástí byla kladná vyjádření hygieny a hasičů. Vše se podařilo připravit a 
žádost v termínu podat. 
V průběhu června, pak současně s kontrolou a projednáváním žádosti na Úřadu 
regionální rady, probíhala příprava vlastní stavby. Všechny prostory budovy, kromě 
půdy, tj. celé přízemí hasičů, obecní úřad, byt, zasedačka i sklep musely být úplně 
vyklizeny tak, aby počátkem července mohla být prázdná budova předána fi rmě 
VS – Invest a.s. Až do konce září pak patřila budova stavařům. Nejdříve proběh-
ly bourací a zdící práce, následovala zcela nová elektroinstalace včetně zabezpe-
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čovacího zařízení a počítačové sítě, rozvody vody a rekonstrukce topení. Stávající 
litinové radiátory byly ponechány, jen obnoven nátěr, rozvody byly upraveny tak, 
aby byla umožněna samostatná regulace tří obvodů. Rozvody v dobrém stavu, byly 
ponechány.  Plynové kotle staré20 let byly demontovány a nahrazeny novým kon-
denzačním. Demontovány byly rovněž dva elektrické bojlery a nahrazeny průtoko-
vými ohřívači, které nyní ohřívají jen opravdu potřebné množství vody. Následovaly 
práce, které všechno rozbité nově zakryly – nové omítky, obklady, sádrokartony, 
výmalba, instalace koncových zařízení, sanitární techniky…., ale také plošiny pro 
imobilní, nové podlahy v garáži hasičů pro cvičení hasičského sportu. Počátkem 
října pak fi rma High 5 Design s r.o. smontovala nábytek, dodala vybavení a moh-
li jsme se stěhovat zpátky. Postupně všechny prostory zase ožily, nejdříve obecní 
úřad, vrátili se zpátky hasiči, ve zvětšené klubovně se pravidelně scházejí šachisté, 
probíhá zdravotní cvičení žen a teď před Vánocemi setkání důchodců, sportovců, 
farníků… Klubovna s vybavenou kuchyňkou a audio-video technikou je k dispozici 
všem spolkům a zájemcům z obce.  
Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši necelých 3,9 mil. Kč, dotace může 
pokrýt téměř 3,7 mil Kč. Budova obecního úřadu a hasičské zbrojnice, včetně nové 
klubovny je připravena sloužit občanům naší obce zase po několik dalších desetile-
tí a také naši obec důstojně reprezentovat.   
Chci tímto poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci podíleli: oběma realizač-
ním fi rmám, projektantovi Ing. arch. Martinu Foldynovi, stavebnímu dozoru 
fi rmě Ingesta spol. s r.o.,  společnostiProFaktum s.r.o. za zpracování žádosti 
o dotaci a administraci projektu, fi rmě D.P.R. Management s.r.o. za realizaci 
výběrových řízení, ale také našim hasičům, základní škole, zaměstnancům 
obce, zastupitelům. Jen díky spolupráci všech se podařilo dílo provést v nasta-
vených časech a podmínkách.
                              Alena Kacířová, starostka obce

  Beseda o Prašivé

Zajímavá přednáška se uskutečnila v prostorách obecního úřadu. 
Občané si totiž mohli vyslechnout fundovaný výklad známého 
znalce historie, Jiřího Poláška z Muzea Beskyd ve Frýdku – Místku. 
Téma bylo dáno – historie kostelíka a chaty na Prašivé. Pan Polášek 
své vyprávění doplňoval spoustou historických fotografi í, které nás 
vtáhly do let minulých století. Škoda jen, že si do zrenovované zase-
dací místnosti OÚ našlo cestu jen pár občanů. Ti, co přišli, se mohli 
dozvědět zajímavé historky spojené s kostelíkem a také jak vůbec vznikla myšlenka 
postavit na Prašivé turistickou chatu. Z různých záznamů se ví, že v den sv.patrona 
se na vrcholu Prašivé scházelo několik tisíc poutníků a kromě množství stánků tady 
chybělo ubytování. Vybudování první české chaty v oblasti čilého ruchu v údolích 
řeky Morávky však mělo složitější cestu. Záměry Turistické jednoty a Beskydského 
spolku byly přerušeny první světovou válkou a až po jejím skončení se dotáhly do 
konce a chata byla v rekordním čase, za půl roku, postavena a předána k užívání. 
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Jaromír Polášek nebyl jediným hostem odpoledního setkání. V samotném úvodu 
představil knížky týkajících se dnešního tématu také historik z Těšínského muzea, 
pan Jan Al Saheb. Velice zajímavou prezentaci si do druhé části připravil Martin Stil-
ler, chatař a iniciátor projektu „Vzkříšení chaty Prašivá“. Ti, kdo na Prašivou občas 
zavítají, si určitě všimli podstatných změn, kterými tato chata, postavena v roce 
1921, prošla. Tak jsem po skončení přednášky položil Martinu Stillerovi pár otázek, 
ať nám, občanům Dobratic, přiblíží současnost.

Chata slouží turistům aspoň částečně, co se vše povedlo doposud udělat?
Návštěvníci se mohou těšit na renovovanou historickou Bezručovu místnost,  velké 
rekonstrukce se dočkala kuchyně a sklad, chodby jsou obloženy novými palubkami 
a největší viditelnou změnou je bezesporu nový výčep a bar. Medvěd má ze svého 
místa konečně krásný výhled do lesa a jeho chodba se pyšní oživeným historic-
kým portálem. Komplexní rekonstrukce a úpravy probíhají také na pokojích, chata 
dostala už i nový kotel, natřeny byly všechny vnitřní dveře, zárubně a radiátory, 
na zahradě vzniklo nové ohniště a v procesu již je také nový nátěr střechy a horní-
ho patra věžičky. Revitalizována byla studna a došlo i k zásadní opravě kanalizace. 
Vyměnit se již podařilo 24 oken, tedy až na 2 místnosti celá budova. Do zimy se 
snad podaří z příspěvků lidí vyměnit také oboje staré netěsnící vchodové dveře a 
dokončit pokojíky v první patře.

Co vás čeká v nejbližších dnech, měsících? 
Z kraje příštího roku bychom rádi dokončili opravy pokojíků v druhém patře, donatí-
rali střechu a opomenout nesmíme, že chystáme znovu zpřístupnění rozhledny, 
která pro nevoli předchozího vedení chaty byla téměř 15 let veřejnosti uzavřena. 
Slavnostní otevření rozhledny je plánováno na začátek léta 2016.

S jakým přáním půjdete do roku 2016? 
Největším přáním je, aby nám lidé zachovali takovou obrovskou přízeň jako letos. Je 
až neuvěřitelné, jak se veřejnost dokázala semknout a pomoci. Moc si toho vážíme 
a jsme hrdi na to, že Klub přátel chaty Prašivá se takto rozrůstá. A pokud má někdo 
zájem přiložit ruku k dílu, nechť dorazí – každá pomoc ať už manuální, fi nanční či 
jiná je vítána. A jedno skryté přání mám – přijďte se na Prašivou podívat a podpořit 
tak aspoň vlídným slovem a pochvalou tu ohromnou skupinu nadšenců čítající již 
nyní 107 dobrovolníků. Oni si to fakt zaslouží. Děkuji. Více informací o chatě nalez-
nete na: www.ChataPrasiva.cz

  Česko zpívá koledy

Do celostátní akce se potřetí zapojily Dobratice. Jsme stále jednou z mála obcí v 
regionu, kde se do zpívání koled zapojujeme společně s dětmi ze základní školy. 
Zde musíme pochválit a poděkovat všem, co se podílejí na přípravě a nacvičení 
koled. Ty letošní koledy krásně souzněly společně s chrámovým sborem Filia z míst-
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ní katolické farnosti pod vedením sbormistryně Zouharové, který se přidal k dětem. 
Je potom mnohem lepší a snadnější i pro občany se připojit a přidat svůj hlas. K 
vybraným písním Deníku pak ještě zazpíval sbor písně navíc, což bylo milým pře-
kvapením pro desítky přítomných občanů. Samozřejmě nemáme takovou propa-
gaci, jakou mají ve městech, ale pocit z toho, že se v Dobraticích radostně rozléhají 
po vesnici písně připomínající krásné adventní období a Vánoc, stojí přece za to! 
Jak jsme si zjistili, v okrese Frýdek - Místek se kromě Dobratic zpívalo už tradičně v 
Místku na náměstí, pak také ve Frýdlantu, Třinci a Lhotce. Nutno ke cti dobratických 
říci, že se před školou sešlo více lidí než v Třinci a to je skvělá vizitka.

  Pozvání Římskokatolické církve v Dobraticích

K slavení se připravíme sv. smíření 23.12.: od 16 h

Předvečer Slavností Narození Páně 24.12.:
od 9.30 h do 11.30 h si můžete od betléma z kostela odnést na Váš štědrovečerní 
stůl Betlémské světlo. Prosím, doneste si vlastní lucerničku, svíci, apd.
v 15.30 h - bohoslužba bude zaměřená zvlášť pro děti. Zpěvem doprovází dětská 
schóla.
ve 22 h - tak zvaná „půlnoční slavnostní mše svatá“, kterou zpěvem doprovází kos-
telní sbor Filia.

Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční 25.12.: bohoslužba v 10 h
- zpěvem doprovází kostelní sbor Filia.

Svátek sv. Štěpána, 2. svátek vánoční 26.12.: bohoslužba v 9 h
v 16h přijďte si zazpívat za doprovodu varhan koledy. Nejde o vystoupení, ale o 
zpěv nebo poslech nejznámějších koled. Texty budou připravené.

Neděle – svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12.:
bohoslužba v 9 h s požehnáním manželům 

Bohoslužba na poděkování za uplynulý kalendářní rok 31.12.:
v 16 h /v 15 h na Prašivé/

Slavnost Matky Boží, Panny Marie.  Světový den modliteb za mír. 
Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu. 1.1.2016: bohoslužby v 
10 h v 11 h požehnání Tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek

                                  Požehnané svátky přeje P. Jan Wojnar
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Vánoce v kostele sv. Jiří v Dobré

24.12.            15.00   a   22.00 hod.
25.12. 8.00   a  10.30 hod.                                                  
26.12. 8.00  a  10.30 hod.
31.12. 2015 8.00   a   Prašivá 15.00 hod.
   1.  1. 2016  10.30  a  15.00 hod.

25.12. je pásmo Živý betlém v 17.00 hodin v kostele sv. Jiří.

Vánoční setkání – Slezská církev evang. A.v. Komorní Lhotka
20. 12.      8,30 4. Advent. neděle -  bohoslužby -  kostel v Komorní Lhotce
             16,00 Dětská vánoční slavnost v sále na faře v Komorní Lhotce
24. 12.   22,00 Štědrovečerní bohoslužby v kostele  
25. 12.      8,30   Boží hod vánoční  - bohoslužby v kostele 
26. 12.       8,30   2. svátek vánoční -  mládežnické bohoslužby v sálu na faře 
31. 12.  15,30  bohoslužby v kostele, od 17,00 h Silvestrovský večírek v sále na   
                     faře
1. 1.  2016  8,30  Novoroční bohoslužby v kostele 

**********************************************************************************

  Senioři bilancovali

V zasedací místnosti obecního úřadu se naposledy letos sešli důchodci. Mají za 
sebou opět aktivitami nabitý rok. Co vše se povedlo uskutečnit, si vyslechli z hod-
notící zprávy předsedy klubu, Antonína Šiguta. Jen tak namátkou připomeneme, že 
už v lednu se setkali v tělocvičně, kde si zasportovali. Byla to dobrá příprava, protože 
mnohé z nich pak bylo vidět na plesech pořádaných různými organizacemi v obci. 
Na počátku února si mohli zopakovat na přednášce pravidla silničního provozu.  V 
březnu se nejprve sešli na Valné hromadě a také se byli podívat v Marlence, kde 
viděli proces výroby světoznámých medových produktů. Pro milovníky šachů se 
uskutečnil turnaj těch nejstarších s nejmladší generací. I letos se vydali kolem míst-
ních potoků a posbírali binec, který svým nezodpovědným přístupem zanechali po 
sobě lidé. Smažení vaječiny se konalo u dobratických rybníků, na stejném místě se 
sešli i na konci prázdnin. Pro některé byla významnou událostí setkání s předsta-
viteli obce u příležitosti životního jubilea, 70 let. Ani letos nemohl chybět výšlap 
na Prašivou, na tradiční malou pouť, další výšlap přidali ještě na podzim, a to na 
Kotař. Nelze samozřejmě nezmínit už automatickou výpomoc u organizování Dne 
Dobratic a rybáři se vždy těší na svoje závody, nejprve pro děti a pak také dospělé 
zájemce. Je proto chvály hodné, že obecní zastupitelstvo organizačně zajišťuje pro 
seniory tradiční setkání v tělocvičně ZŠ a také tolik očekávaný zájezd. V tomto roce 
se vydali do Olomouckého kraje a zavítali do Loštic, Poličky a Čech pod Kosířem.
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  Informace o novém zařízení pro seniory 

Domov pro seniory GrandPark Havířov poskytuje péči seniorům z celého Morav-
skoslezského kraje. V zařízení jsou poskytovány služby především klientům trpícím 
demencí, způsobenou nejčastěji Alzheimerovou nemocí, která si vyžaduje celodenní 
péči a kterou bývá složité poskytnout v domácím prostředí. 

Jedná se o pobytové zařízení nabízející dva typy registrovaných sociálních služeb dle 
Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:
• Domov pro seniory, kde je k dispozici 38 lůžek
• Domov se zvláštním režimem, kde je k dispozici 111 lůžek
Sociální i zdravotní služby jsou k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce. 

Individuální péče
Domov pro seniory GrandPark Havířov je místem, kde je péče spojená s individuálním 
přístupem, vlídným slovem a podanou pomocnou rukou. To vše může mít pro stár-
noucího člověka nepopsatelnou hodnotu a rodinní příslušníci mohou mít dobrý pocit 
a čisté svědomí, že o jejich blízkého je dobře a spolehlivě postaráno.

Kompletní výčet služeb naleznete na webových stránkách www.grandpark.cz. 
Pro zájemce je možnost zúčastnit se dne otevřených dveří každou středu od 13 - 17 
hodin. 

Kontakt:     
Domov pro seniory GrandPark Havířov  
Lomená 1268/2     
736 01 Havířov – Šumbark    
       
Ing. Kateřina Michaliková    Mgr. Michaela Štefková
ředitelka domova        sociální pracovník
Tel. +420 597 317 870    Tel. 597 317 874, 734 409 950
E-mail: kmichalikova@grandpark.cz  E-mail: socialni@grandpark.cz
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tí, listopad 2015

                           

V souvislosti s novelou zákona o o ansk  p kaze a zákona o cestovních 
dokladech bude ve dnech

24. prosince 2015 31. prosince 2015 odstávka systému

pro nabírání ádostí o vydání ob ansk ch p kaz  a cestovních doklad a
e ic  p edávání  vode  tohoto p e u ení sou technické úpravy, které 
vy adu í odstávku systé u

ob anského pr ka u a cestovního pasu aPodávat ádosti o vydání
p edávat bude mo né na obecních adech obcí vyrobené doklady
s ro í enou p sobností  v hlavním m st  Pra e na adech 
m stských ástí ne po d i do 23. 12. 2015 v etn

dny pracovního volna
--------- odstávka

lze podat žádost i převzít vyhotovený osobní doklad

dob  odstávky bude o né po ádat o vydání ob anského pr ka u bez 
stro ov  iteln ch úda  s dobou platnosti 1 m síc,

za eho  vydání nebude vybírán správní poplatek.
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Starosta honebního společenství Háj – Dolní a Horní Domaslavice, 
Dobratice a Vojkovice

svolává

dle §22 odst.1 zákona 449/2001Sb (zákon o myslivosti)

Valnou hromadu Honebního společenství Háj, 

která se bude konat v pátek dne 15.1. 2015 v 16. 00 hod 

 v zasedací místnosti OÚ  v Dobraticích.

Program jednání:
• Úvod,volba návrhové komise a zapisovatele
• Kontrola plnění usnesení od poslední VH konané dne 30. 1. 2015
• Zpráva o činnosti od poslední valné hromady
• Zpráva o činnosti mysliveckého sdružení Háj
• Zpráva o hospodaření
• Zpráva revizní komise
• Návrh rozpočtu na rok 2016
• Různé - ukončení členství
• Usnesení a závěr
                                                                                 Šigut Antonín, starosta honebního společenství Háj
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  POZVÁNKA

Na výroční valnou hromadu SDH Dobratice,
která se koná v pátek 8. ledna 2016 v  18,00 hod v klubovně  OÚ

Program:
1.  Zahájení
2.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3.  Zpráva o činnosti a fi nančním hospodaření za rok 2015
4.  Zpráva revizní komise
5.  Úkoly a rozpočet na rok 2016
6.  Schválení návrhu činnosti a rozpočtu na rok 2016
7.  Diskuse
8.  Závěr                                                                             Anna Kacířová, starostka SDH Dobratice
     

PODZIMNÍ FOTBALOVÉ BILANCOVÁNÍ 
S novým trenérem vstoupili fotbalisté Dobratic do druhého roku svého působení v 
1.A třídě.  Zkušený kouč, Martin Blahuta, vedl partu kluků, která nastoupila do přípra-
vy a pak také k mistrovským utkáním. Zhodnocení pod-
zimu nemůže lépe udělat nikdo jiný než osoba, která je 
zodpovědna za celý mančaft. Krédo na jeho webových 
stránkách mluví za vše: „Za úspěchy mohou hráči, za neú-
spěchy trenér!“ Tak jsem mu položil po skončení sezóny 
několik otázek, a to jsem netušil, že budou pro náš zpra-
vodaj poslední. 

1. Na začátku trenérské pouti v Dobraticích bylo cílem 
udržet tým v soutěži. Jak hodnotíš podzimní vystou-
pení svých svěřenců? 
Cíl zachránit se, stále platí, po prvním kole jsme sice po 
porážce s Vratimovem 1:4 byli okamžitě pasováni na prv-
ního sestupujícího!  Ovšem o šest kol později po čtyřech vítězstvích v řadě nám najed-
nou veřejnost a tisk dali nálepku černého koně soutěže. Celé Dobratice byly v euforii, 
fanoušci se bavili fotbalem, jenže zbytečná remíza doma s Albrechticemi (vedli jsme 
doma 2:0) nás přibrzdila, přišla zranění a nepochopitelné omluvenky a rázem jsme se 
začali z třetího fl eku propadat až na podzimní osmé místo se ziskem 18 bodů. Není 
to sice málo, ale tým měl na to uhrát minimálně 23 bodů a to by vládla spokojenost! 
Tak po drtivých porážkách s Petřvaldem, Starým Městem a Čeladnou musím hodnotit 
podzim jako zpackaný a jsem z toho hodně rozčarovaný!

2. Kde jsi viděl největší klady týmu a v čem je třeba nutně přidat?
Tak klady byly určitě zvlášť v zářijových dnech v ofenzivě, hrou na tři útočníky jsme 

SPORT
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soupeře dost překvapili, dávali jsme hodně branek a trio Somr, Hlaváč, Causidis mělo 
úžasnou formu, jenže tu nepochopitelně ztratili a když obrana dostávala laciné branky 
a často i vlastní (na podzim jsme si dali 4 vlastní góly!!!), tak ty výsledky byly v závěru 
takové, jaké byly. A je to špatné, samozřejmě za to beru odpovědnost na sebe! Až na 
kondici, tu si troufám říct, že jsme měli nejlepší v soutěži, musíme přidat ve všem!

3. Ve své trenérské práci můžeš srovnávat zázemí klubů. Co je pro Tebe největším 
překvapením u vesnického klubu?
Opravdu jsem toho už prošel dost, ty podmínky jsou většinou všude stejné. Tady v 
Dobraticích je to cenné tím, že až na Somra jsou všichni hráči Dobratic. Téměř ve všech 
klubech 1.A. třídy jsou v týmech hráči, kteří to nehrají za párek a pivo, tady se ovšem 
udělala parta a já bych do ní nerad zasahoval  tím, že by se tady přivedli hráče s tako-
vými manýry. Máme nejlepší fanoušky v kraji, výborné hřiště, dobré vedení, novou 
umělku za školou, prostě podmínky na to, aby se tady hrál dobrý fotbal s místními 
kluky a v horních patrech tabulky.
Zde měla být další otázka týkající se zimní přípravy a plánů do jarní sezóny. V době, 
kdy jsem již měl celý rozhovor zpracován i s poslední otázkou, došlo k nečekanému 
odvolání trenéra.  

Proto moje následující otázka byla na výbor TJ Dobratice:
Co bylo důvodem k odvolání trenéra Martina Blahuty?
“Výbor Tělovýchovné jednoty Dobratice, o.s. se sešel po přátelském utkání dne 
21.11.2015 (porážka 1:9 s juniorkou FM, pozn.red.) a po vyhodnocení celkové situace, 
rozhodl o ukončení spolupráce s trenérem Blahutou. Za odvedenou práci p. Blahutovi 
děkujeme a přejeme mu úspěchy v jeho další trenérské práci.” 

Přesto bych chtěl poslední slovo dát odvolanému trenérovi: 
„Závěrem bych chtěl poděkovat našim skvělým fanouškům za podzimní přízeň a do Nové-
ho roku všem, co mají rádi dobratický fotbal, popřát pevné zdraví a spoustu radosti“. 

Okresní přebor škol v šachu
1.prosince se čtyřka žáků ZŠ Dobratice Anna Václavková, Václav Javorský, Lukáš Pave-
lek a Jarek Kubala vydala za asistence Petry Badové a Mirka Čuboka do Frýdku – Místku 
k poslednímu utkání družstev 1.-5.tříd v šachu. Organizátory byly Asociace školních 
sportovních klubů, Středisko volného času Klíč a Beskydská šachová škola a turnaje, 
který čítal sedm kol se zúčastnilo 22 družstev a 89 hráčů. Naši mladí adepti šachu se 
postupně rozehrávali a po prvních dvou porážkách v prvních kolech se rozjeli k vyni-
kajícím výkonům a v dalších pěti kolech už neprohráli! V celkovém hodnocení jim to 
vyneslo krásné 10. místo, když před nimi skončily většinou školy, kde hrají šachy děti s 
mnohem vyšším koefi cientem než mají dobratičtí žáci.  Na jednotlivých šachovnicích 
v celkovém zisku bodů skončil Jarek Kubala mezi 21 hráči pátý, Lukáš Pavelek dokonce 
třetí.  Tak přejeme našim mladým šachistům jen ty nejlepší tahy a další úspěchy na 
šachovém poli.







Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP.12-8016438/4, mezi  
obcí Dobratice a ČEZ Distribuce, a.s.
Obecně závazná vyhláška obce Dobratice č. 2/2015 o místním poplatku za   pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.
Žádost o vyjádření k záměru vybudování 2 bezbariérových komunitních domů 
pro seniory v obci Morávka.
Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 8/2015.
Rozpočtové provizorium obce Dobratice. 
Pověření starostky provádět rozpočtová opatření v době od 15. 12. 2015 do 31.12. 
2015. 
Plán inventur za rok 2015.
Souhlas s podáním žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury, na 
výstavbu 3. etapy chodníku a to od Základní školy po Mateřskou školu Dobratice, 
a v případě úspěšnosti s dofi nancováním z rozpočtu obce.
Smlouva s Regionální radou Moravskoslezského kraje na poskytnutí dotace na 
realizaci akce Dobratické centrum sportovních aktivit.
Výsledek výběrového řízení na nájemce pohostinství Obecník.
Žádost Záchranné stanice Bartošovice o fi nanční podporu na rok 2016.
Příloha č 1/2016  ke Smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při nakládání s komu-
nálním odpadem mezi obcí Dobratice a Frýdeckou skládkou,   a.s.
Dodatek č. 4 ke Smlouvě  o nájmu mezi obcí Dobratice a paní Marií Capcarovou.
Informace o projektu Pošta Partner.
Odměny formou daru dle předloženého návrhu fi nančního výboru.
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Na 17. zasedání zastupitelstva obce Dobratice

dne 14.12. 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 břemen) apod.
Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz.

Dobratický zpravodaj, vydavatel: Obec Dobratice čp.49, tel.: 558 651 254, 558 651 387 
email: obec@dobratice.cz,  redaktor: Karel Moškoř, email.: k.moskor@seznam.cz , tel.:739 439 808 
ev.číslo MK ČR E 14306, náklad 400 ks, tiskne  MÍSTECKÁ TISKÁRNA s.r.o. Frýdek–Místek, výtisk zdarma



Výroba adventních věnců



Dobratice zpívají koledy


