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  ÚVODNÍK

Květen neboli máj, lásky čas, jak napsal kdysi K.H.Mácha, je měsícem v plné kráse kvě-
tenství a letos i příležitostí ke vzpomínání na tolik očekávaný klid zbraní na konci 2.svě-
tové války před sedmdesáti léty. Většina občanů žijících v naší obci nemohou tuto 
událost pamatovat, přesto jsme navštívili ty, co něco z tohoto období ve svém životě 
zažili a pro toto číslo Zpravodaje předali i k našemu obohacení. Osvobození Dobratic 
bylo připomenuto i v neděli 3. května v rámci Dobratické pouti. Poslední týdny byly 
bohaté na různé události a i o nich nemůže chybět pár informací. V plném proudu jsou 
též fotbalové zápasy mužů, dorostu a žáků. Jejich výsledky ve stručnosti uvádíme ve 
sportovní rubrice.
                                                                                                              Karel Moškoř - redaktor zpravodaje 

                                         

                                 VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ – 2. SVĚTOVÁ VÁLKA

Ač je to už dlouhých sedmdesát let od ukončení 2.světové války, pamětníci ještě žijí. 
A je dobře si společně s nimi zavzpomínat, jaké to vůbec bylo a nám mladším i připo-
menout nelehkou dobu v jaké prožívali svoje mládí. Někteří si nepřáli, abych je tady 
jmenoval a tak ctím jejich soukromí a jsem vděčný za jejich sdílení. Události bývají 
zaznamenávány do kronik a vždy jsou poznamenány dobou, ve které vznikaly. Každý 
z nás má svoje zážitky i pohledy a vzpomíná na to, jaké to bylo, když mi bylo pět, deset, 
dvacet i více let. Ač jsme z jedné obce, každý z nás prožívá den jinak na Podlesí, Špro-
chovicích, Bukovicích, Hranicích nebo ve středu obce. I válka měla pro mnohé naše 
občany svou tvář v podobě zážitků právě tam, kde žili. Proto i tato vzpomínka pamět-
níků je důkazem toho, že máme za sebou něco, co se nedá vymazat z dějin. Vyslech-
neme-li si deset občanů, tak uslyšíme deset názorů, vzpomínek a každá bude svým 
způsobem jiná, originálem v myšlenkách vzpomínaných. Nechme tedy rozmlouvat ty, 
co zažili úskalí a útrapy 2.světové války. Kromě vlastního vyprávění pamětníků jsem 
raději položil  navštíveným tři otázky:
1. Jaké jsou vaše vzpomínky na léta 1939 – 1945?
2. Je něco zajímavého, co se událo a chtěl/a byste to nám připomenout?
3. Květnové osvobození je popisováno různě, jak to vůbec vypadalo v Dobraticích?

Vzpomínání paní ze Šprochovic
1. Nevzpomínám na to ráda. Němci chtěli zatknout tatínka a mamka jej zastlala do 
postele. Hledali ho v celé chalupě a ani v tom pokoji, kde ležel, ho naštěstí nenašli. 
Chodili tam několik dnů a pak se k nám nastěhoval nějaký německý generál, vyhradil 
si celé přízemí a my museli být nahoře. On měl sebou i svého kuchaře, který mu vařil. 
Měli jsme s ním dobré vztahy a dokonce říkal, kdybychom měli nějaký problém s jeho 
vojáky, ať mu to řekneme. Báli jsme se říci tu událost s tatínkem, to člověk nevěděl za 
války, jak by zareagoval, a mohlo to ublížit naší rodině. Vím také, že ten generál potom 
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tu někde na Bukovicích padl.
2. Jednou za války při nějaké přestřelce zabili koně a tatínek tam šel koně rozebrat a 
přinesl i maso domů. A my měli něco dobrého na jídlo, v té době toho moc nebylo. 
Ještě o těch koních. Ono totiž Němci brali lidem koně z obydlí. I nám vzali dva koně, 
ale otec je pak někde viděl ustájené ve stodole a šel za nimi a prosil, nebo jim něco asi 
dal, a oni k překvapení táty mu ty jeho koně vrátili.
3. Rusové přišli od Hnojníka. Bylo jich moc, většina pěšky ve skupinách. Táhli za sebou 
nějaké ty děla, ani už pořádně nevím, co to měli. Vůbec jsme nevěděli, že se blíží osvo-
bození. Němci před nimi utíkali, střelbu bylo zpovzdálí slyšet. Jely i nějaké tanky, ale 
měly problémy s průjezdem, těch cest tu moc dobrých nebylo a přes vodu se jim 
nechtělo. Ti Rusové tu zůstali několik dnů po tom 4.květnu než odjeli. U nás za stodo-
lou měli polní kuchyň, tam si vařili a dělali docela velký rámus a veselo bylo i v noci. 
Nás otec, mne a sestru, před nimi schoval, protože byli sprostí, opilí a nikdo nemohl 
tušit, jestli bychom neměly, jako holky problém. Byli jsme všichni moc rádi, jak odtáhli 
s nějakým jejich generálem pryč.

Válečné vzpomínání paní z Dobratic
1. Zažila jsem takové zvláštní období, nejprve zabrání území Poláky na podzim 1938 
a potom samozřejmě březen 1939, kdy ráno jsem uviděla vojáka na koni a já začala 
křičet: „Němci jsou tady“. No a potom konec války počátkem května 1945, kdy se v 
Dobraticích objevili vojáci Rudé armády.
2. Možná to, jak jsme my děti v době války chodily do školy. Učili nás dva Němci,  jen 
německy a my jsme nesměli vůbec mluvit česky a přitom jsme nerozuměli ani slo-
vo německy. I o přestávce, to jsme třeba byli na chodbě a chodili do kolečka a učitel 
nás stále sledoval. Měli jsme i tzv.kartofelnferien v září, bramborové prázdniny podle 
německého vzoru. Dokonce i dnes se v některých oblastech Německa toto dodržuje. 
Když potom po válce velice brzy začala fungovat česká škola, tak jsme zjistili, že česky 
skoro mluvit neumíme.
3. Vzpomínám si, jak šel po cestě zespoda od kostela k nám pěšky nějaký Rus a on 
zůstal tady u nás doma v pokoji. Bylo to proto, že od Prašivé se ozývala střelba, ale to 
už byli jeho vojáci. No a stalo se to, že od hor přišel zásah do našeho domu z děla a 
zrovna trefi li roh a zdivo se sesypalo a Rus zůstal pod sutinami mrtvý. Je to spíše takové 
smutné vzpomínání třeba na to, jak se ti naši osvoboditelé chovali. Když umřel ten Rus 
u nás, tak potom přišel nějaký velitel a po něm další vojáci. Tomu mrtvému posbírali 
hodinky, kterých měl několik připnutých na noze!  Vybrali mu batoh a vzali i jiné věci, 
co se ještě na něco hodily. Nechali nám ho pak doma, byl v jedné místnosti a v další 
ponechali tři raněné vojáky. Večer potom někdo z vesnice přijel s koňmi a vzal toho 
mrtvého na vůz a potom jej provizorně s dalšími padlými pochovali na hřbitově. Co se 
mi ještě vybavuje z konce války je to, že po osvobození se za několik týdnů objevili v 
Dobraticích opět Rusové. Vraceli se už zpátky domů a ještě se tu zastavili. Měli tu svou 
polní kuchyň, dokonce i krávu a po pár dnech potom odjeli.

Válka v paměti občana z Dobratic
1. Byla to taková zvláštní doba, nejprve se tu k nám „nastěhovali“ Poláci a zanedlouho 
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      je vystřídali Němci. To byl pro nás děcka docela šok a vůbec jsme tomu nerozuměli.
2. Asi takový moment, kdy jsme byli schovaní ve sklepě i s malou 1,5 roční sestrou a 
mamka mě poslala nahoru do kuchyně, abych přinesl dolů zbytek cukru. Když jsem 
se vracel zpátky a zavřel dveře, tak za mnou se ozvala rána a do kuchyně vletěl granát. 
Doslova vyštípal rám okna a pak až uvnitř vybuchl a třísky byly i z těch dveří, co jsem 
před chvilkou přes ně šel. Pak se ještě ozvaly další rány, my byli schovaní v dobrém 
sklepě, jinak bychom určitě nepřežili.  To byl konec války a Rusové pálili do míst, kde 
si mysleli, že jsou schováni Němci. Proto bylo několik stodol a obydlí trefeno úplně 
zbytečně.
3. Já měl jako kluk na ty dny osvobození zvláštní vzpomínku. Právě toho 4.května ještě 
probíhala nějaká střelba přes den, Němci už byli dávno na ústupu někde směrem ku 
Lhotám a Skalici. K večeru nám maminka řekla, abychom se přesunuli k sousedům, 
protože se bála pořád té střelby a kdyby dostala naše chalupa zásah, tak bychom 
neměli šanci utéct, vše bylo dřevěné. Bylo to pod dozorem Rusů, kteří si už hlídali stra-
tegická místa na polích. Oni věděli, že tím směrem k Prašivé byli ukryti Němci.  No a tak 
jsme se za šera přemísťovali vedle do bezpečnějšího domu a já šel až po tmě. Na mezi 
mě najednou oslnilo světlo a za chvilku se ozvala střelba a kolem mne lítaly střely. Viděl 
jsem a cítil, jak mne to těsně míjelo přede mnou i za mnou, tráva se hýbala po kulkách. 
Bylo to ti Rusové a vůbec jsem nechápal, proč to udělali, vždyť museli vidět malého 
chlapce a ne nějakého vojáka. Asi to tak mělo být a Pán Bůh mne ochránil před smrtí. 
Mně se kulky vyhnuly, ale Rusové ten poslední den války postříleli kolem nás sedm 
Němců, viděl jsem je pak tady ležet a ku večeru je odváželi na hřbitov do Komorní 
Lhotky. Jen tu ve vrchní části Dobratic a úbočí Prašivé padlo 13 německých vojáků, 
někteří se vzdali a zachránili tak svoje životy.

                                                                         UDÁLO SE V OBCI

Zemřel nejstarší občan Dobratic
Připravovali jsme s ním rozhovor do tohoto čísla Zpravodaje, ale k realizaci už nedošlo. 
Pan František Liberda zemřel v týdnu po Velikonocích ve věku 95 let. Nyní máme nej-
starší v obci ženu, paní Vlastu Budínskou narozenou v roce 1923.

Celníci s preventivním programem ve škole
Měli jsme to předem domluvené s ředitelkou školy. Co? Moravskoslezský klub celníků, 
jehož předsedou je Petr Vlček a já, jak jinak, fotograf a mluvčí klubu, jsme společně s 
Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj připravili pro všechny žáky ze základní školy 
překvapení. Před více jak dvěma roky jsme začali školám nabízet Preventivní program 
zaměřený především na oblast drog, alkoholu a tabákových výrobků. A tak jsme v úte-
rý 21.dubna dopoledne navštívili také Dobratice. Osmdesát dětí jsme rozdělili do dvou 
skupin.  První a druhá třída si nejprve vyslechla přednášku od tiskových mluvčích z 
CÚ pro MsK a děti také mohly na vlastní oči vidět některé padělky zboží a samy si vzít 
do rukou např. mobily, různé značkové oblečení nebo i výrobky zhotovené z chráně-
ných živočichů, které se nesmí k nám dovážet. Třetí až pátá třída byla venku, kde žáci 
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viděli při ukázkách práci celníků, kteří sledují ve služebních autech na cestách vybírání 
poplatků na silnicích. No a samozřejmě pokaždé dostává jedničku ukázka psovoda se 
svými čtyřnohými společníky. Dva služební psi bezpečně a s jistotou ukázali dětem, 
jak bezchybně najdou ve schovaných zavazadlech drogy nebo například cigarety. 
Možná si řeknete, na takovou prevenci mají naše děti ještě čas, ale z vlastních zkuše-
ností po návštěvách již mnoha škol, víme, že jim nebezpečí hrozí ve velice útlém věku. 
Samozřejmě přejeme našim dětem, aby nemusely zažít žádnou drogovou závislost, a 
vyhýbaly se jim i jiné návykové věci, které jim mohou ničit zdraví a v budoucnu i jejich 
vlastní rodiny.
                                                                                         Dopoledne ve škole zaznamenal Karel Moškoř.

Setkání se seniory
Pro mnohé starší občany to je jedna z mála příležitostí, jak se setkat pohromadě a 
zavzpomínat na roky dávno minulé i na každodenní starosti a radosti. Na dubnové 
pozvání sociální komise OÚ Dobratice reagoval slušný počet lidí a ještě, že máme 
prostornou tělocvičnu, kde se všichni, kdo mohl a chtěl přijít.  Po uvítacím slovu 
I.Bortlíčkové a představení programu, pozdravila přítomné starostka A.Kacířová. 
Odpoledne seniorům zpestřili svým vystoupením nejprve taneční pár J.Koudelová, 
D.Wykruta. Představily se také děti z místní základní školy. K tanci a poslechu přijela 
zahrát  country kapela „Pár strun“ ze Stříteže pod vedením J.Kajzara. Nechybělo, jako 
pokaždé, výborné občerstvení, tak se dobratičtí  senioři určitě cítili v takovém prostře-
dí dobře. Poděkování za zorganizování pěkného setkání je na místě, děkujeme všem 
těm, co se postarali o příjemně strávený čas.

Jubilejní šachový turnaj 
Už desátý ročník šachového turnaje škol uspořádala Základní škola v Dobraticích ve 
spolupráci se šachovým oddílem TJ Dobratice. Zahrát si přijelo 30 chlapců a šest dí-
vek ze škol z Lučiny, Raškovic, Hnojníka a Dobratic. Zahájení turnaje provedla ředitelka 
školy Karla Peterková a také starostka obce Alena Kacířová, která popřála všem účast-
níkům úspěch v desátém setkání nad šachovnicemi. Pod pečlivým dozorem ředite-
le Beskydské šachové školy Frýdek – Místek (BŠŠ) Pavla Benča si to děti mezi sebou 
rozdaly v partiích, kdy jim počítač určil protihráče.  Partie dětí také pozorně sledovali 
dobratičtí šachisté, nestor Aleš Buchníček a hráči současného šachového týmu Milan 
a Mirek Čubokové. Po odehrání sedmi kol se turnaj ukončil a děti netrpělivě čekaly na 
oznámení, jak to vše dopadlo. Vítězem se stal s plným počtem 7 bodů Marek Men-
šík, druhý skončil Matěj Šimik s šesti body, oba ze ZŠ Lučina. Třetí příčka připadla na 
loňského vítěze, Vojtěcha Pytlíka ze ZŠ Hnojník. Z dobratických žáků si skvěle vedli 
Václav Javorský, Lukáš Pavelek a Jaromír Kubala, kteří obsadili 5. až 7.místo. Nejlepší z 
dívek byla Anna Václavková před Annou Zouharovou a Barborou Sobkovou, všechny 
z dobratické školy.
Průběh a aktivitu dobratické školy a šachového oddílu zhodnotil ředitel BŠŠ Pavel Ben-
čo: „Je to záslužný počin organizátorů, když tady vidíme skoro čtyřicítku dětí z několika 
škol. My pořádáme především veliké turnaje, ale je důležité podchytit i na těch menších 
vesničkách děti, které mohou mít talent a časem vyrůst mezi ty nejlepší v republice, pří-
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padně ve světě. Je výborné, že se takové akce pro děti pořádají, děti se učí během šachu 
více přemýšlet, mají lepší koncentraci, prostorovou představivost a pomáhá jim to ve škole. 
Pokud bude více takových dětí, je to jen dobře.“

Dobratická pouť 
V neděli 3. května se u příležitosti patronů našeho kostela apoštolů sv. Filipa a Jakuba 
ml., v roce 150-tého výročí posvěcení kostela konala Dobratická pouť. 
Byla zahájena ranní a velkou mší svatou, které koncelebroval host P. Rafal Szwajca, 
který přijel až z Itálie, kde slouží v poutním místě zasvěceném archanděli Michaeli 
v Gargánu. Po skončení mší  se pokračovalo programem v areálu u hřiště. Nejdříve 
otec J. Wojnar požehnal oběd ( vepřo-knedlo-zelo) a pak se již rozeběhla zábava. Po 
obědě krásně zazpívaly děti ze ZŠ a MŠ v Dobraticích pod vedením paní ředitelky K. 
Peterkové, aby se pak rozeběhly k hrám, které pro ně připravila mládež z farnosti. Děti 
plnily úkoly na stanovištích a velmi se přitom bavily. Hra byla nakonec vyhodnocena 
a všechny soutěžící děti dostaly odměnu. Dospělí občané si při bohatém občerstvení 
mohli poklábosit po sousedsku o životě a k tomu si dát třeba i klobásku z uzáku u Mar-
ka. Po celou dobu velmi pěkně hrála country kapela HD BAND. Mezitím se dostavili 
klauni Karel a Ferda z Ostravy, kteří úžasným způsobem zabavili děti i dospělé. Poutní 
odpoledne zakončila bohatá tombola. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci 
Dobratické pouti, sponzorům: HYUNDAI, Minipivovar Koníček, Těšínské jatky, Pekař-
ství Libor Vaněk a mnoho dalším dobrosrdečným lidem.   
                                                                                                                                                               J.Volný

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

Restaurace Obecník v Dobraticích pořádá dne 30. 5. 2015 od 14.00 hodin 
KÁCENÍ MÁJKY

Srdečně zveme na posezení s hudbou.
Soutěž o nejlepší dršťkovku. Zájemci o soutěž nechť se přihlásí do 29.5.2015 

na telefon 777 186 554.

Změna ordinační doby DS Dobrá MUDr. Kučerová Iva   

od 25. 5.  -  29. 5. 2015

28. 5.          Čt        7.30  -   9.00

29. 5.          Pá       7.30  -   9.00

        25. 5. 2015   Po      7.30  -   9.00 

        26. 5.               Út      7.30  -    9.00

        27. 5.               St    14.30  - 16.00
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Místní organizace Českého zahrádkářského svazu

pořádá v letošním roce 2 zájezdy.
 V sobotu 27. června 2015
se uskuteční zájezd do Brna  na zemědělskou Výstavu hospodářských zvířat, 
která je spojená s výstavou zemědělské techniky, dále s výstavami PROPET (chovatel-
ská), INTERCANIS a INTERFELIS (mezinárod-ní výstavy psů a koček)  a mysliveckou, 
ke které patří výstava trofejí.
Cena zájezdu: 150 Kč.
Čas a místo odjezdu: 6,30 hod od Obecního úřadu v Dobraticích.
V sobotu 3. října 2015  
bude zájezd do Olomouce na podzimní Hortikomplex.
Cena zájezdu: 100 Kč.
Čas a místo odjezdu: 7,30 hod od Obecního úřadu v Dobraticích.
Zájemci ať se hlásí u paní A. Platošové na tel. č. 737 303 345 do konce května.

Setkání po letech
Další skupinka dobratických žáků si domluvila společné setkání po mnoha letech. 
Redakci napsala paní Dagmar Lehnertová:
„Druhou dubnovou neděli jsme se sešli ve škole v počtu třinácti žáků po 39 letech, kdy jsme 
opustili školní lavice. Stalo se tak v roce 1976, pak jsme se rozešli do dalších škol v okolí, 
Dobré a Raškovicích. Po prohlídce školy, která je po těch letech k nepoznání, pokračovalo 
odpolední setkání v restauraci Obecník, kde jsme se posilnili a také spolu zavzpomínali.“
Fotka z roku 1976, zleva sedí Marta Daňková, Marcela Zářická, Marie Polochová, Eva 
Zrzavá, Božena Gřundělová, Dagmar Gongolová, Karin Čuboková, Pavlína Mrocková, 
Iva Salomonová, vnučka učitelů Kosových, druhá řada zleva tř.učitelka Berta Blahuto-
vá, Pavel Žvak, Lumír Maďa, Vlastík Klus, Pavla Wojtylová, Josef Holeksa, Darina Golíko-
vá, Božena Kosová a ředitel školy Josef Kos.

POZVÁNKA
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Foto bývalých žáků ze současnosti – zadní řada zleva V.Klus, D.Lehnertová (Gongolová), 
E.Slezáčková (Zrzavá), K.Klesniaková (Čuboková), P.Pekárková (Wojtylová), B.Lančová 
(Gřundělová), I.Machová (Salamonová), L.Maďa, zleva v podřepu P.Mrocková, stojící 
M.Holková (Zářická), M.Honsová (Polochová), D.Bečková (Golíková), M. Szczeczorová 
(Daňková).

Vážení občané,
jistě máte řadu podnětných námětů, nápadů na zlepšení života v obci nebo čin-
nosti obecního úřadu. Pokud nechcete přijít osobně, k čemuž Vás tímto zvu, máte 
možnost svůj námět, nápad, připomínku nebo nesouhlas napsat a sdělení vhodit 
do poštovní schránky před vstupem do budovy obecního úřadu. Schránka je ozna-
čena nápisem:

                                                     OBEC DOBRATICE
                                                        NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ

Stejně je označena i schránka před vchodem do budovy Základní školy Dobratice. I 
tam můžete podávat své náměty, týkající se chodu základní školy, mateřské školky 
nebo tělocvičny. Schránka důvěry, určena pro děti i jejich rodiče, je umístěna také 
přímo v budově základní školy.
Věříme, že těchto možností, jak přispět ke zlepšení komunikace v obci, budete hoj-
ně využívat.    
                                                                                                                   Alena Kacířová, starostka



CHVÁLÍME

Dne 12.dubna se členové místního sboru Církve adventistů sedmého dne Vojkovi-
ce pustili do čištění dvou dobratických potoků. Potoku na Podlesí se chytily děti se 
svými vedoucími z klubu Pathfi nder (podobná organizace jako Skaut) a Zbojičného 
potom mládež a další členové sboru. Jednalo se o jarní úklid, kdy se z potoků vybí-
raly nebiologické odpady. Celkem se akce zúčastnilo s dětmi 25 lidí. Odpadků bylo 
dohromady kolem 25 pytlů.  Za deset dní později 22.dubna se ke stejnému „dílu“ 
rozhodli členové organizace „Důchodci obce Dobratice“. Sešlo se jich o něco méně 
než skupinka uvedená výše, ale i tak bylo co dělat. Patnáct seniorů, a nutno s povdě-
kem říci, že téměř polovinu tvořily ženy, se vydala na trasy kolem dalších potoků a 
to Holčiny a Lučiny. Již tradičně nechyběl úsek kolem železniční tratě území obce 
Dobratice. Posbíralo se odpadů do 17 pytlů.
Nad touto aktivitou občanů nelze reagovat jinak, než poděkováním paní starostky 
A.Kacířové: „Chtěla bych poděkovat všem ochotným lidem, kteří obětovali svůj vol-
ný čas k tomu, aby přispěli k očistě a hezkému prostředí v naší obci“.
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Fotbalisté mají za sebou už několik kol z jarní části soutěží, muži v 1.A třídě, dorost a 
žáci na okresní úrovni. Počasí trochu zpočátku zlobilo, což mělo za následek, že se něk-
terá utkání nehrála. Nyní však je počasí příznivé a všechny týmy mohou podle svých 
schopností bojovat o body proti svým soupeřům. Jak se jim zatím vede?

Žáci začali velmi dobře výhrou v Lískovci 5:4 (góly A.Kohut, Bezecný, pak doma dekla-
sovali Ostravici 11:1 (Kohut 5, Spilka, Bado) a v Raškovicích do třetice vyhráli v poměru 
6:1 ( 3 branky dal Jásek, dvě Kaňok a jednu Kohut).

Dorostenci svůj první jarní zápas doma zvládli a porazili Lískovec 3:2 (branky Fluksa, 
Dobiáš a Bezecný), k dalšímu utkání vůbec pro malý počet hráčů do Sedlišť neodjeli  a 
v posledním utkání doma s Baškou  prohráli 2:3, střelcem dvou gólů byl Gongol.   

Muži začali porážkami ve Stonavě 2:4 (Figura, Hlaváč) a ve Vratimově 0:1. Doma ztratili 
výhru v poslední minutě s Čeladnou, remizovali 3:3 (góly Marek Causidis 2, Hlaváč. 
Cenný bodík potom přivezli z Dolní Datyně za remízu 1:1, kuriózní gól z půlky hřiště 
vstřelil Lýsek. Po porážce doma s Veřovicemi 0:3 začaly dobratickým fotbalistům veliké 
starosti. Propadli se na samé dno tabulky a je více než jasné, že musí v dalších utkáních, 
zejména doma, vyhrávat.

                                  Tým žáků pod vedením Jiřího Bezecného si na jaře vede velmi dobře
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I v tomto roce se na více jak 1100 místech v České republice otevřou kostely a modli-
tebny pro širokou veřejnost. Možná jezdíte kolem některých kostelů a v životě jste v 
něm nebyli. V pátek 29.května se některé z nich otevřou a vy se můžete přijít podívat 
dovnitř a vyjít si například až do samotné věže. Církve připravují na tento podvečer 
různé zajímavé programy. V nejbližším okolí se otevřou kostely v Dobré, v Komorní 
Lhotce a další například ve Frýdku – Místku. Přikládáme program, který bude v rámci 
Dne kostelů v Dobré.

Kostel sv. Jiří v Dobré
17:30 Zahájení „Noci kostelů“ hlasy zvonů 
17:45 Mše svatá, slouží otec Bohumil Vícha 
18:30 Možnost výstupu na kostelní věž s krátkým výkladem, prohlídka nových  
 zvonů

21:15 Přednáška kronikáře obce Rostislava Vojkovského „Filmové ohlédnutí za  
 tím, co se v naší obci událo v minulém roce“

22:30 Vystoupení doberské scholy 

23:00 Krátká závěrečná adorace s požehnáním

Soukromá hudební výuka
Miriam Dýrrové dipl.um.

společně s jejími žáky

Vás srdečně zvou na

 KONCERT ŽÁKŮ
12. června 2015 -  v ZŠ v Dobraticích,

který se koná v 16.00 hodin
Zveme všechny k poslechu pěkných melodií z písniček, fi lmů,..

Uslyšíte sóla, dua,... a nebude chybět také fl étnový soubor 
v podání žáků Soukromé hudební výuky

z Dobratic, Vojkovic a Tošanovic.
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Zápis z jednání kontrolního výboru.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8014752/3 mezi obcí Dobratice a 
ČEZ Distribuce, a.s. – podzemní kabelové vedení NN pro stavbu Dobratice, Pilous, 
příp. kNN.
Schválený rozpočet SOPM na rok 2015.
Dodatek č. 1 k dohodě o provozování kulturního areálu obce Dobratice.
Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 1/2015.
Finanční dar pro Římskokatolickou farnost Dobratice na restaurování hlavního 
oltáře.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na programové 
období 2014-2020.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2015 mezi obcí Dobratice a Ing.arch. Marti-
nem Foldynou.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 41/2014, mezi obcí Dobratice a Fabriko Morava, 
s.r.o. 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 41/2014, mezi obcí Dobratice a Fabriko Morava, 
s.r.o.
Podání nabídky na veřejnou zakázku: Nové grafi cké zpracování a aktualizace pas-
portu komunikací a dopravního znační v obci. 
Znění dopisu adresovaného na Biskupství Ostravsko – Opavské ohledně směny 
pozemků.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Na 9. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice
            dne 11. 5. 2015 bylo projednáno:  

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

Příští jednání zastupitelstva obce se bude konat dne  8. 6. 2015.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejně přístupné. 

UZÁVĚRKA PRO DALŠÍ ČÍSLO ZPRAVODAJE:
PÁTEK 5. června 2015

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



Celníci ve škole

Fotbalisté v akci



Dobratická pouť


