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  ÚVODNÍK

Ani se tomu nechce věřit, ale velice rychle uběhly dětem prázdniny, většině vám 
i naplánované dovolené. Letošní léto bylo mimořádně teplé a na déšť se čekalo 
s povděkem. V době, kdy čtete tyto úvodní řádky záříjového čísla,  mají školáci a   
studenti už první dny strávené ve školách. Akcí roku lze nazvat Den Dobratic, letos 
jsme se sešli ve sportovním areálu počtvrté. Také skončila oprava dalšího mostu 
přes potok Lučinu na důležité komunikaci v obci. V plném zápřahu jsou i sportovci 
a to především fotbalisté hrajíci v kategorii žáků, dorostu a mužů. Skvěle nás repre-
zentuje na běžeckých závodech dobratičan, Marek Causidis. Tak se spolu podívej-
me na zajímavosti, které jsme zaznamenali v posledních prázdninových týdnech.
    
                                                                                   Karel Moškoř - redaktor Dobratického zpravodaje

                                                DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Uzavření prodejny Smíšeného zboží Aleš Lisník – od 21.9. do 3.10. 2015
Vážení zákazníci, z důvodu čerpání dovolené v období 21.září – 3.října 2015, bude 
prodejna Smíšeného zboží Aleš Lisník, uzavřena. Prodej bude obnoven v pondělí 
5. 10. 2015. Děkujeme za pochopení, Aleš a Jana Lisníkovi.

 Změna ordinační doby dětského střediska (DS) Dobrá MUDr. Kučerová 
v době od 25.9. - 2.10. 2015

 25.  9. Pátek  7,30  –   9,00 hodin
 28.  9. Pondělí  státní svátek
 29.  9.  Úterý  7,30  – 10,30
 30.  9. Středa     13,00  – 16,00
   1.10. Čtvrtek  7,30  –    9,00
     2.10.       Pátek         Neordinuje se (nutné případy ošetří DS Místek, 
              ul. Pol. obětí u bývalého autobusového stanoviště)
     5.10.       Pondělí     7,30  –   9,00

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Měsíc září je v celé naší republice známý tím, že je pro mnohé děti spojen se školkou, 
později školou. I letos jsme v dobratické škole uvítali prvňáčky, do mateřské školky 
nastoupili také děti, které se pomalu seznamují s novými kamarády a vychovatelka-
mi. V okolí školy se pilně pracuje, nové Centrum sportovních aktivit už má svoje obry-
sy, a doslova se fi nišuje, aby se splnil termín zhotovení naplánovaný v říjnu tohoto 
roku. Nejen děti se mají na co těšít, protože se u školy budou moci pohybu věnovat i 
dospělí. V příštím zpravodaji se něco více dozvíte o tom, jak to bude vypadat v letoš-
ním školním roce a na otázky nám odpoví ředitelka školy paní Karla Peterková. Ještě 
jedna událost byla spojena se zahájením dne školáků a tom je další článek.
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V měsíci květnu letošního roku jsem měl besedu s dětmi naší základní školy o osvo-
bození Dobratic a druhé světové válce. Tato událost nás přiměla, abychom pro 
paměť naším generacím vzpomněli dvou našich občanů, kteří bojovali, co by letci, 
po boku západních spojenců v Anglii.
K těmto účastníkům patřil pan Miroslav Šigut a téměř občan Dobratic pan Antonín 
Mikoláš, který také navštěvoval naši školu a zahynul v srpnu 1941. Jejich památce 
byla společně se zahájením školního roku 2015/2016 umístěna ve vstupním vesti-
bulu pamětní plaketa.
Při této příležitosti chceme 
naše žáky seznámit podrob-
něji s historií osudů letců na 
besedě ve škole do konce 
letošního roku. Obdobně 
chceme uspořádat pro naše 
občany začátkem listopadu 
přednášku o historii chaty  a 
kostelíku  na Prašivé, a to již 
v nové zasedačce obecního 
úřadu. 

             B.Blahut – kronikář obce

Vlaková zastávka Dobratice pod Prašivou – naše vizitka
Dobratice pod Prašivou, tato vlaková zastávka je majetkem Správy železniční 
dopravní cesty (SŽDC) a nachází se na katastrálním území Vojkovice. Nese však 
název naší obce a právě proto je její vzhled (negativní či pozitivní) spojován s Dob-
raticemi. SŽDC zajišťuje 1x ročně výmalbu prostor, vždy se však najde nějaký „dob-
rák“, který má potřebu interiér vylepšit. 
Prosíme občany, aby v případě zjištění páchaného vandalství na majetku zastávky, 
ihned kontaktovali Policii ČR, obvodní oddělení Hnojník, na tel.: 605 427 336. Děku-
jeme.

POZVÁNKA NA ZÁJEZD
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu pořádá v sobotu 3. října 2015 
zájezd do Olomouce na podzimní Hortikomplex.
Odjezd v 7,30 hodin od budovy Obecního úřadu v Dobraticích. 
Zájemci, nechť se hlásí u paní Anny Platošové na telefon č. 737 303 345. 
Cena zájezdu činí 100 Kč.  
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      Důchodci vzpomínali u klobás
V druhé polovině srpna se sešli senioři Dobratic k posezení v malebném prostředí 
u místních rybníků. Počasí nám přálo, tak byla i hojná účast. Senioři si poklábosili, 
zavzpomínali na staré časy a ochutnávali připravené pochutiny. Z udírny se táh-
la vůně klobásek, zapíjely se dobrým pivem a připíjelo se na zdraví. Byl k tomu i 
důvod, popřát jubilantovi panu Břetislavu Buroňovi, který oslavil (ač na ně nevy-
padá) krásných 85 let. Oslavenci pogratuloval předseda sdružení A. Šigut a přidali 
se též ostatní členové setkání.  V průběhu posezení nás předseda seznámil s při-
pravovanými akcemi a úkoly, které nás v nejbližších dnech a týdnech čekají. Tou 
první velikou akcí i pro nás je Den Dobratic. K obohacení přispěla i hudební vložka, 
a to harmonika a s ní též pár zazpívaných společných písniček. Čas ale rychle utíkal, 
začalo se stmívat a tak pomalu naše vydařená akce skončila odchodem do svých 
domovů.                                                                                                                                          JK

DEN DOBRATIC
Letos se uskutečnil v netradičním termínu a to poslední prázdninovou sobotu, 
30.srpna. K této změně došlo proto, že v letošním roce byl termín konání Radegas-
tova dne posunut o týden dříve, čímž by se obě akce sešly v jeden den.Tropické 
teploty se nevyhnuly ani sobotě, což nebyl důvod nevzít s sebou děti a vypravit 
je hned na úvod Dne Dobratic do Pohádkového lesa. V příjemném stínu stromů v 
lesíku za sportovním areálem se postupně proplétaly deseti stanovišti a s pohád-
kovými postavami plnily vybrané úkoly. Tak jsem potkával v lese nejen samotné 
děti mířící za svým cílem, ale také maminky, tatínky i babičky se svými nejmenšími 
ratolestmi. Zvládnout se to opravdu dalo i s pomocí těch nejbližších. Už v průběhu 
pohádkového lesa se areál velice rychle zaplňoval návštěvníky. Nemuseli strádat, 
protože dobratické spolky a sdružení byly připraveny s bohatou nabídkou něčeho 
k snědku i pití.  Ono nešlo projít například místa, kde se připravoval guláš, či voně-
la krkovička jen tak. Pro milovníky sladkostí se nabízely skvělé koláče nebo pestrá 
škála domácích zákusků. Aby si odpočinuly moje dva fotoaparáty, tak zbyl čas na 
ochutnávky. Krkovička s okurkou, hořčicí a chlebem se jen linula na jazyku a podle 
zájemců mířících ke stánku TJ měla dobrý odbyt. Fronta se tvořila hned vedle, kde 
do daleka voněl guláš šéfmistra A.Horyla a jeho asistentů. To vám byla dobrůtka, 
myslím si, že i Polreich by se ptal na vše, co se do pořádného kotle dalo, aby se 
guláš snědl beze zbytků. Pochopitelně se k takovému jídlu hodí něco k pití, takže 
ani u okének s tekutinami, se prodejci nenudili. Mezitím si děti stále užívaly, protože 
jejich další chvíle naplnil svým programem klaun Pepino. Tento malý muž, jenž si 
říká Pepino Prcek, pořádně děti rozdováděl. A aby nebylo líto rodičům, s klaunov-
ským důvtipem je vtáhl ke společnému plesání, zpívání a skotačení. Oblíbeným 
místem pro děti je také tréninkové hřiště, na kterém stojí nafukovací skákací hrad. 
V jeho těsné blízkosti plnil přání zájemcům tatér s pořádnými dredy. A tak si někteří 
odnesli domů airbrush tetování na svém těle. Jen pro neznalé, toto tetování je jen 
dočasné a po pár dnech není po něm na těle ani památky. Až pak  se konečně ke 
slovu dostala paní starostka  Alena Kacířová,  aby 4. Den Dobratic ofi ciálně zahájila. 
Vyzvala k pozdravům i zástupce jednotlivých složek v obci, které se na organizování 
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obecního svátku podíleli. Podvečerní program a večer již patřil jen hudebníkům. 
Vše začala mladičká Veronika Vrublová. Ta byla v roce 2012 fi nalistkou soutěže Hla-
su ČR. Mimochodem, v neděli 31.srpna jste ji mohli vidět na TV Nova v dalším roč-
níku soutěže Superstar a na porotu, zejména M. Jandovou, udělala vynikající dojem 
a postoupila dál!  Po ní se na podiu představili Lucie revival a skupina HEC. Jejich 
vystoupení a skladby bylo slyšet do dlouhé dobratické, tropické noci.
Na závěr bych rád přidal poděkování, a myslím si, že nejen za sebe. Patří všem těm, 
co se zapojili a připravili už čtvrté setkání Dne Dobratic. Jsou jimi zástupci OÚ, TJ 
Dobratice, Římskokatolické farnosti Dobratice, Obč.sdružení důchodci Dobratice, 
Mysliveckého sdružení Háj, ZŠ a MŠ Dobratice, Sboru dobrovolných hasičů a samo-
zřejmě mnohým dalším dobrovolníkům.                                                 
                                                                                                                                               K. Moškoř

Veteráni projížděli Beskydami
Pro milovníky historických vozidel se naskytla vynikající příležitost vidět auta vyro-
bené v minulém století v různých světových automobilkách. Druhá etapa již 18. 
ročníku tradiční mezinárodní přehlídky historických vozidel s názvem Beskyd rallye 
startovala z Malenovic a vedla přes  Raškovice, Vyšní Lhoty, kolem Harendy směrem 
na Komorní Lhotku, dál přes Třinec, Milíkov, Mosty u Jablunkova až na Slovensko, 
kde  se cílovou stanicí stala Velká Rača - Dedovka. 
Tohoto setkání historických vozidel patří mezi největší svého druhu na Slovensku 
i v České republice. Na cestách jsme tak mohli vidět více než 150 posádek z celé 
Evropy. 

Most přes potok Lučina opraven
Tak jsme se v polovině srpna konečně 
dočkali otevření komunikace po celko-
vé opravě  mostu  přes potok Lučina. 
Starý most byl zcela stržen a postaven 
od základů nový včetně úpravy koryta 
potoka. Nyní by měl sloužit motoristům 
v novém provedení zcela jistě bezpeč-
něji, a také doufáme na mnoho let. 
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Informace o výdeji kompostérů
Vydávání kompostérů občanům obce Dobratice, na základě předběžných požadav-
ků, bude z důvodu průtahů s výběrovým řízením realizováno v průběhu měsíců říj-
na až listopadu 2015. O přesném termínu budou zájemci informováni.

Poplatek za odpady 2015 
Připomínáme občanům, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění,  využívání  a odstraňování  komunálních odpadů na území obce 
Dobratice činí 520,- Kč a je splatný do konce měsíce září 2015.
Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na 
účet vedený u ČS, a.s. číslo účtu 1681973389/0800 nebo u ČSOB, a.s. číslo účtu 
2012822/0300. Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo popisné vašeho domu. 
Upozorňujeme občany, že od měsíce října 2015  budou vyváženy pouze odpadové 
nádoby se známkou platnou pro tento rok, kterou obdržíte po uhrazení poplatku.

Marek Causidis dobývá úspěšně vrcholy hor!
Náš dobratický běžec se na nějaký čas neobjevoval 
mezi závodníky zdolávající zejména vrcholy našich hor. 
Způsobila to zlobivá ploténka a nucený odpočinek a 
léčba. Do letošní běžecké sezóny tak nahlédl až o prázd-
ninách. Doma v Beskydech se konalo MČR v UltraSky-
Marathonu  v délce 66km a převýšením 4000m. Po 10 
měsících se konečně cítil zdravotně úplně fi t, na závod 
se moc těšil a v silné konkurenci obsadil výborné 7.mís-
to. Už o pár dnů na to si opět odskočil do Beskyd, kon-
krétně na Bílou a v závodě s názvem „Běhej lesy Bílá“ 
na trase 20 km doběhl na vynikajícím 3.místě! Třetí 
závod Marek Causidis na dalším republikovém závodu 
CUTT Krkonoše 2015 proměnil v sólo závod, nechal 
za sebou veškerou běžeckou konkurenci a suverénně 
zvítězil!! Není to žádná procházka po nějaké louce, 
protože závod měřil 70 km a převýšení činilo přes 3000 metrů. Markovi samozřej-
mě gratulujeme a přejeme do dalších závodů především zdraví. Do dalšího závodu, 
známé Beskydské sedmičky, vkládal velké ambice s cílem být na tzv.bedně. Žel 
zranění jeho parťáka v polovině závodu (byli na průběžném 1.místě na Lysé hoře, 
pozn.red.) jejich plán zhatil.

Fotbalový podzim začal
Už s novým trenérem a bez výrazných posil vstoupili do své druhé fotbalové sezóny 
v 1.A třídě dobratičtí fotbalisté. Trenér Martin Blahuta musel už v prvním utkání s 
Vratimovem pocítit hořkost z porážky. Když chybí čtyři zkušení hráči z kádru, musí i 
diváci uznat, že oslabená sestava má vždycky menší naděje na úspěch. Ač byl výsle-

SPORTOVNÍ AKTUALITY
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dek hodně krutý (1:4), Dob-
ratice doplatily spíše na stře-
leckou nemohoucnost než 
na to, že herně zklamali. Ke 
druhému utkání jeli do Dolní 
Datyně.  Soupeř velice těžký, 
protože v minulé sezóně 
skončil na 3.místě. Jenže co 
bylo, to bylo, naši hráči svého 
soupeře dokonale zaskočili a 
přivezli do Dobratic cennou 
výhru 2:0. V dalším venkov-
ním zápase však zklamali a 
po špatném výkonu prohráli v Bystřici 0:1. Jen taková zajímavost. S Bystřicí se náš 
tým utkal v soutěži už potřetí a vždy prohrál stejným výsledkem! Jiným neoblíbe-
ným soupeřem byly pak doma Veřovice, se kterými se nepovedlo v minulém roční-
ku bodovat. Nyní se podařilo tuto nelichotivou bilanci změnit a výhra 3:0 byla zcela 
zasloužená. 
Do nového ročníku vstoupili slibnou remízou v Lískovci dorostenci. Ve druhém 
utkání na domácím hřišti smolně prohráli vlastním gólem 0:1 Palkovicím. Ještě lépe 
si vedli ve svém prvním utkání o body žáci, kteří vyhráli v Raškovicích 5:2. Doma 
pak opět byli úspěšní a porazili Janovice 3:1.

Memoriál Petra Hromady
TJ Dobratice, o.s. pořádá v neděli dne 27.září.2015 od 9,30 hodin na hřišti
6. ročník mezinárodního fotbalového turnaje „starých gard“, Memoriál Petra Hro-
mady za účasti týmů: LKS Blyskawica Konczice Wielkie (PL) TJ Oravská Lesná (SK), 
SK Nošovice - Lhoty a domácí TJ Dobratice.
Dopoledne se odehrají vyřazovací utkání, odpoledne pak zápasy o konečné umístě-
ní. Nezbytnou součástí této události je uctění památky vynikajícího fotbalisty Petra 
Hromady hráči na hřišti a položením květin u jeho hrobu na místním hřbitově.  Po 
skončení turnaje proběhne volná zábava účastníků.

Rozpis utkání TJ Dobratice říjen – listopad 2015 
  3.10. 12,45 Dobratice   –  Čeladná dorost 15,30  Dobratice  –  Albrechtice muži
10.10. 12,45 Janovice      – Dobratice dorost 15,00  Brušperk    –  Dobratice muži
11.10. 11,00 Nebory         –  Dobratice žáci
17.10.  10,15 Dobratice   – Sedliště žáci 15,00  Dobratice  –  Petřvald n. M. muži
18.10.  12,30  Raškovice   – Dobratice dorost
24.10. 10,00 Řepiště        –  Dobratice žáci 13,30  Dobratice  –  Kozlovice dorost                   
 14,00 Sedliště       – Dobratice muži                                                                                      
31.10. 14,00  Dobratice   –  Staré Město muži
  7.11. 14,00 Čeladná       –  Dobratice muži
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Souhlas zastupitelstva obce s realizací a následným provozováním Dobratické-
ho centra sportovních aktivit.
Souhlas zastupitelstva obce s realizací a následným provozováním zrekonstruo-
vané budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dobratice.
Zadání zakázky fi rmě Spetech Technology, s.r.o. pro realizaci přípravných prací 
pro případné umístění klimatizačních jednotek v budově obecního úřadu. 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 35/2015 mezi obcí Dobratice a fi rmou VS-
Invest, a.s. 
Informace o přípravách zpracování Strategického plánu obce Dobratice.
Žádost neziskové organizace Andělé Stromu života a Mobilního hospice Ondrá-
šek o fi nanční podporu z rozpočtu obce. 
Rozpočtové opaření obce Dobratice č. 4/2015.
Zápis z provedené kontroly hospodaření SOPM k 31. 7. 2015.

UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ PRO DALŠÍ ČÍSLO: PÁTEK  2.10. 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
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Na 13. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE Dobratice 
bylo projednáno: 

Vzorková prodejna obkladů, dlažeb, sanity a spárovacích hmot,
fi rma Kerak-Kompt s.r.o. ve Vyšních Lhotách,

vás zve na prohlídku prodejny. Představíme Vám novou kolekci 2015 obkladů a 
dlažeb RAKO, Paradyz, Opoczno, Tubadzin a dalších výrobců obkladů a dlažeb, 
včetně SIKA. V  prodejně jsou vystaveny obklady a dlažba - novinky roku 2015 
v  koupelnových boxech a na 200 vzorkových panelech. Prodáváme výrobky 
RAVAK, TEIKO, VAGNERPLAST, RAKO, OPOCZNO, PARADYZE, TUBADZIN, ART-
TEC, SIKO, SAPHO, KNAP, HENKEL - CRESIT, TRIKER, ARTE a dalších. Nabízíme 
obklady, dlažbu, sanitu, vany akrylátové i smaltované v různých  tvarech a 
velikostech, koupelnový nábytek, sprchové kouty, boxy,  baterie a barevnou 
škálu spárovacích hmot. Zakoupené zboží dopravíme  zdarma na vaši adresu. 
Nabízíme krátké dodací lhůty a slevy na zakoupený materiál. Provedeme vám 
návrh 3D koupelen zdarma.V pátky a soboty nabízíme akční slevy do 20% 
na objednané zboží po  složení zálohy. Také prodáváme Propan Butan v láh-
vích 2kg za 90kč,  10kg láhev za 300kč a 33kg láhev za 990kč, měníme je od 
pondělí až do soboty.
Naše prodejní doba: 
pondělí - pátek 8,00 – 17,00 hodin, sobota 8,00 – 11,00 hodin. 
Kontakt: Mládek Vladimír, tel.602190377,e-mail:kerak.mladek@seznam.cz.
Budeme se těšit na vaši návštěvu!



Den Dobratic



TJ Dobratice (žáci/dorost)


