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Milí čtenáři Obecního zpravodaje,
se začátkem nového roku přebírám péči o Obecní zpravodaj po panu Karlu Moško-
řovi, který na něm pracoval doposud. Bude to úkol nelehký, jelikož běžné zprávy 
obohacené poutavými články, rozhovory a fotkami pana Moškoře proměnily tra-
diční zpravodaj v zajímavé čtení, na které se mnozí z vás každý měsíc těší. 
Samotný obsah dobratického zpravodaje tvořily a tvoří z největší části informace z 
úřadu, od zájmových sdružení v obci, školy, školky, sportovců, prostor zde má také 
reklama. A tak tomu bude i nadále. 
Máte-li tip na zajímavý článek, chcete-li sami přispět do zpravodaje slovy nebo 
fotogra� í, víte-li o někom z obce, koho by stálo za to představit, neváhejte mne 
kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím obecního úřadu. Budu moc ráda 
za vaše podněty a reakce.
                                                                                        Ilona Spilková, ilona.spilkova@centrum.cz

MOJE ROZHODNUTÍ
Před dvěma roky jsem se nabídl, že se pokusím vytvořit pro občany informátor, 
který by nahradil ten stávající. A tak jsem vkročil do neznáma a vytvořil Dobratický 
zpravodaj. Už na samotném začátku mi někteří naznačovali, do čeho nelehkého 
jdu. Přesto jsem se snažil připravit každé měsíční číslo tak, aby v něm bylo něco 
zajímavého pro dobratické občany. Během dvou let jsem navštívil spousty akcí 
a míst v naší obci, napsal desítky článků a nafotil stovky fotek. Nelze však dělat 
měsíčník jako jedinec a tak jsem byl vděčný za každý, vámi nabídnutý příspěvek. 
Byly však dny, kdy jsem měl uzávěrku a materiálu pramálo. Pak si pomoz, 
jak můžeš! Nechci se vymlouvat, ale nějaké termíny k uzavření čísla, byly pro mne 
často černou můrou a stresovou záležitostí. Ke konci minulého roku jsem již vážně 
přemýšlel o ukončení mé snahy něco tvořit a moje rozhodnutí ukončit dvouletou 
redaktorskou činnost, se dovršilo v prosinci.  Chci se omluvit těm, které jsem tímto 
zklamal, poděkovat všem, co přispěli svými příspěvky k obohacení měsíčníku 
a popřát nástupcům, aby se mohli bezproblémově podílet na pokračování dobra-
tických zpráv, informací, sdělení a zajímavostí.
                            Karel Moškoř

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu Karlu Moškořovi za jeho dvouletou práci pro obec. Přípravě dobratic-
kého Zpravodaje věnoval spoustu svého času, připravoval fotogra� e z akcí kona-
ných v obci, články, komentáře, rozhovory se zajímavými osobnostmi. Na vysoké 
úrovni Zpravodaje v posledních dvou letech se plně projevila jeho profese. Dobra-
tický zpravodaj byl zajímavější, čtivější.  Moc děkuji. 
Žezlo pro vedení Zpravodaje nyní přebrala paní Ilona Spilková. Přeji jí, aby se jí daři-
lo vysokou úroveň našeho měsíčníku udržet a aby ji práce bavila.
                                                                                                                                Alena Kacířová, starostka
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ZÁKLADNÍ INFORMACE KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM 
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu stávajícího kotle na pev-
ná paliva s ručním přikládáním jako zdroje vytápění v rodinných domech za:
• Kotel na pevná paliva
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
• Kotel na biomasu (polena, pelety, štěpka, piliny, slaměné brikety,…)
• Plynový kondenzační kotel
• Tepelné čerpadlo
V kombinaci s výměnou kotle lze také instalovat solárně-termickou soustavu 
pro přípravu teplé vody a také technická opatření vedoucí ke snížení energetic-
ké náročnosti rodinného domu  tzv. „mikro-energetická opatření (pokud dům 
nesplňuje energetickou náročnost „C“ nebo není k tomu účelu zažádáno o dotaci 
v programu Nová zelená úsporám - NZÚ).

SEZNAM  „MIKRO-ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ“:
1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6. Dílčí výměna oken
7. Výměna vstupních a balkonových dveří
8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

PŘEDMĚTEM PODPORY NEBUDE:
• Výměna stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kot 
 le na tuhá paliva s ručním přikládáním)
• Výměna stávajících kamen – při splnění podmínek lze vyměnit z programu  

Nová zelená úsporám (Státní fond životního prostředí)
• Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
• Výměna stávajícího kotle, které byl podpořen z programu Zelená úsporám,  
 Nová zelená úsporám a společných programů na výměnu kotlů realizovaných  
 MŽP a kraji.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PODPORY PRO FYZICKÉ OSOBY:
Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytována pouze v rodinném domě, kte-
rý je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde (stačí, aby byla splněna pouze 
jedna z níže uvedených možností):
• Současně s výměnou kotle bude provedeno alespoň jedno „mikro“ energe- 
 tické opatření (viz výše)
• Nebo došlo již dříve se ke snížení energetické náročnosti budovy na úroveň  

„C“ – úsporná (případně lepší) dle požadavku vyhlášky 78/2013.
• Nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické. 
náročnosti budovy zažádáno v programu Nová zelená úsporám po 22.10.2015 
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(bude doloženo kopií žádosti do NZÚ vč. potvrzení o podání žádosti). 

Výše podpory (částka dotace) se vypočte z celkových způsobilých výdajů 
vynaložených na výměnu kotle. Tyto celkové výdaje mohou dosáhnout částky až 
150.000,- Kč, z čehož výdaje na „mikro“ energetická opatření mohou dosáh-
nout maximální výše až 20.000,- Kč (z celkových 150.000,-). Částky přesahující tyto 
hranice by byly případně hrazeny ze zdrojů žadatele. 

PROCENTNÍ MÍRA PODPORY (část nákladů, která bude žadateli o dotaci proplace-
na) je odvozena od typu nového zdroje vytápění a to následujícím způsobem:
• 80% z celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze 
 na uhlí
• 85% z celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kombin. kotle na  
 uhlí + biomasu nebo plynového kondenzačního kotle
• 90% z celkových způsobilých výdajů v případě pořízení kotle pouze 
 na biomasu nebo tepelného čerpadla

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI je od 1. 2. 2016 do 29. 4. 2016. 

Pro poskytování informací veřejnosti k připravovaným kotlíkovým dotacím byla 
na Krajském úřadě MSK zřízena speciální telefonní linka 595 622 355 a speciální e-
mailová adresa kotliky@msk.cz. Dále jsou poskytovány i osobní konzultace na Kraj-
ském úřadě v Ostravě v kanceláři A 106. Informace ke kotlíkovým dotacím naleznou 
zájemci na webu www.lokalni-topeniste.cz, kde je také možno si stáhnout formulář 
„Žádost o poskytnutí dotace“, 
Na výměnu zhruba 80 tisíc kotlů po celé České republice je připraveno 9 miliard 
korun z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. 
Doporučujeme občanům, kteří vytápějí svůj rodinný domek kotlem s ručním při-
kládáním pevnými palivy,  aby této dotační možnosti využili a zajistili si tak, aby 
vytápění jejich rodinného domku bylo prováděno v souladu s platnými zákony. V 
opačném případě se do budoucna mohou vystavit riziku sankcí. 
Pokud by někomu činilo � nanční obtíže platbu do doby získání dotace před� nan-
covat, může se obrátit na obec s žádostí o bezúročnou půjčku.

Dne 25. 1. 2016 od 13:00 do 16:00 hodin se uskuteční ve velké 
zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku, Radnič-
ní 1148, konzultační hodiny pro veřejnost, kdy je možné svůj 
záměr konzultovat a informovat se o konkrétních podrobnos-
tech.  



                                                                                                                                                                                                      

                                                DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
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ŠKOLNÍ AKTUALITY

Začátek roku 2016 ve škole 

Vstoupili jsme do nového roku 2016 a máme za sebou v podstatě prv-
ní pololetí školního roku. V měsíci leden nás čeká hodně práce  - žáci 
budou uzavírat známky, proběhne školní kolo recitační soutěže, stáva-
jící prvňáčci budou pasováni a přivítáme prvňáčky budoucí.

Dovolila bych si ještě jedno malé ohlédnutí do minulého roku a to k 
„Vánočnímu jarmarku“, který proběhl dne 17. 12. 2015 v ZŠ Dobratice. Bez obětavé 
pomoci by totiž tato nádherná akce nemohla proběhnout, a proto považuji za důležité 
poděkovat všem, kteří se na jarmarku podíleli a pomohli s jeho přípravou.  Na jarmarku 
v příjemné vánoční atmosféře měli všichni možnost vyzkoušet si malování na sklo a 
odnést si malý dárek k Vánocům. K prodeji byly nabídnuty výrobky dětí, maminek a 
hostů. Velký dík!

Nejbližší akce, které nás čekají:
21. 1. –  zápis do 1. třídy
27. 1. –  pasování prvňáčků
29. 1. –  pololetní prázdniny
1. 2. – 5. 2. – lyžařský výcvik
26. 2. –  dětský karneval od 16:00 hod.

                                                                                                            Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

FARNOST DOBRATICE
Na závěrečné straně zpravodaje jsou zveřejněny fotogra� e z proběhnuvší rekonstruk-
ce dobratické fary. Další fotogra� e si můžete prohlédnout na internetové adrese dob-
ratické farnosti www.farnostdobratice.wz.cz. 
Autorem fotogra� í je P. Jan Wojnar.

Prosíme o pomoc ve věci záchrany nejstaršího kříže (r.1879) v Dobraticích - 
poblíž Anny Platošové
Termín restaurování:    květen – říjen 2016
Předběžný rozpočet restaurování:  69 575 Kč
Již získané � nanční prostředky:  30 000 Kč od Nadace OF
Ještě schází:    39 575 Kč
Pomoci se záchranou kříže můžete prostřednictví � nančncíh darů vložených 
do označené pokladničky v kostele nebo lze prostředky posílat na bankovní 
účet farnosti 1680572399/0800. Děkujeme!
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O ČINNOSTI SDH V MINULÉM ROCE

Sbor dobrovolných hasičů v Dobraticích má aktuální základnu v počtu 82 členů 
(z toho 24 mladých hasičů). 
V minulém roce hasiči uspořádali nebo se podíleli celkem na 3 kulturních akcích v 
naší obci. První byl tradiční ples v tělocvičně, který lze jako už mnohokrát označit 
za úspěšný. Na jaře smažili vaječinu na hřišti TJ, v rámci Dne Dobratic prodávali v 
bufetu a mladé hasičky byly nápomocny s organizací Pohádkového lesa.  V rámci 
rekonstrukce budovy se hasiči podíleli na úklidových a stěhovacích pracech.

Zásahová jednotka
Jednotka SDH obce Dobratice je zařazená v požárním poplachovém plánu Morav-
skoslezského kraje do kategorie JPO III. Znamená to, že se jedná o jednotku vybra-
né obce určené k zásahu i mimo území svého zřizovatele. Aktuálně má Zásahová 
jednotka 16 členů.
V minulém roce vyjeli hasiči ke dvěma požárům. 16. prosince k požáru tošanovic-
kého zámečku a 27. dubna k požáru garáže ve Vojkovicích. K ostatním činnostem 
Zásahové jednotky patřila likvidace hnízda bodavého hmyzu, záloha na vlastní 
stanici z důvodu výjezdu HZS Nošovice, námětové cvičení v Nošovicích a soutěž v 
Tošanovicích, kde se umístili na 1. místě. Více o technice a činnosti Zásahové jed-
notky se dočtete na webových stránkách obce v sekci Hasiči. 

Mladí hasiči
Mládeži  a dětem ve věku 7 – 18 let z řad hasičů se už několik let trpělivě věnuje paní 
Marie Otipková. V průběhu roku 2015 se stejně jako minulá léta scházeli jednou 
týdně. Díky rekonstrukci budovy OÚ v minulém roce to s přípravami na soutěže 
měli složitější. Prostory v budově a před budouvou OÚ zabírali stavebníci, proto 
situaci řešili operativně a cvičili mimo jiné na rybnících, u hasičů na Hyundai nebo 
se scházeli v tělocvičně naší školy. 
Za zmínku stojí řada soutěží, na které mladí hasiči s paní Otipkovou každoročně 
vyrážejí. Je to například Plamen, soutěž v uzlové a hadicové štafetě, 
O železného hasiče, nebo jiné pohárové soutěže. Dorostenky Radanka Otipko-
vá, Terka Otipková, Johanka Vávrová, Maruška Mikolášová, Lucie Sobková, Pavla 
Macečková, Vendula Svobodová a Adéla Heinrichová úspěšně reprezentovaly náš 
okres v krajské soutěži, kde se umístily na krásném třetím místě. Na podzim mladí 
hasiči uspořádali v tělocvičně okrskovou soutěž ve vybíjené, které se zúčastnilo 
7 družstev.
A protože hasič není jen o reprezentaci na soutěžích, vyrazili společně mladí hasiči 
v létě také na stanový tábor na Visalaje, zašli si do kina, na Vánoce uspořádali besíd-
ku apod.

Za informace a fotogra� e děkuji vedoucí mládeže paní Marii Otipkové a starostce 
SDH paní Anně Kacířové. 

          Ilona Spilková
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Od ledna letošního roku pracuje výbor TJ Dobratice  v novém složení: 
Jiří Bezecný, Michaela Bezecná, Václav Bortlíček, Marián Causidis, 
Lukáš Klesniak, Jiří Kohut, Antonín Martínek, Josef Slavický ml. a Lukáš Ševčík.

Dobratičtí fotbalisté zakončili rok tradičním Silvestrovským fotbálkem
I letos si 25 dobratických fotbalistů z  řad dorostenců, mužů i staré gardy přišlo 
začutat 31.12.2015 a rozloučit se tak se starým rokem. Utkání proběhlo na tréninko-
vém hřišti v přátelské atmosféře s nedůležitým výsledkem. Poslední letošní setkání 
zakončili fotbalisté posezením a vzájemnými přáními do nového roku. 
Autorem fotogra� e ze silvestrovského fotbalu je pan Karel Moškoř.

Fotbal – družstvo žáků
Tréninky žáků začínají v pátek 5. února 2016 v dobratické tělocvičně. 
Rádi ve svých řadách uvítáme nové kamarády a nadšence kopané. 

Jóga v dobratické tělocvičně
Pokračujeme v lekcích jógy pro začátečníky 1. a 2. dílu systému Jógy v denním živo-
tě pod vedením pana Petra Trvaje. Přidejte se k nám!

Druhá série cvičení bude probíhat vždy ve čtvrtek, začínáme 4. února 2016 
od 17:00 hod., o týden později je cvičení z důvodu obsazení tělocvičny zrušeno 
a dále budeme pokračovat každý čtvrtek ve stejný čas až do konce dubna 2016. 
Sejdeme se celkem 12 x, vždy na 1,5 hodiny. 

Cena za celý kurz: 700 Kč/osoba, důchodci 550 Kč/osoba, 
platby na místě instruktorovi. 

Počet míst je omezený, rezervace možné u Ilony Spilkové 
tel. 605 931 848 nebo e-mailem ilona.spilkova@centrum.cz.

SPORT

PODĚKOVÁNÍ
Jménem všech členů TJ bych touto cestou rád poděkoval za dlouholetou a 
hlavně zdárnou práci, dnes již bývalých, členů výboru - Ing. Břetislavu Bortlíč-
kovi, Petru Vlčkovi, Borisi Causidisovi a Miroslavu Skokanovi.  Funkci vykoná-
vali ve svém volném čase, bez nároku na � nanční odměnu a často nad rámec 
svých povinností. Za to, že velkou část svého života obětovali TJ, jim patří 
nejen velké poděkování, ale hlavně uznání!
                            Josef Slavický, tajemník TJ



          

   

 Na 18. zasedání zastupitelstva obce Dobratice
 dne 11. 1. 2016 bylo projednáno: 

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (budova č.p. 340 – pohostinství 
Obecník a část souvisejícího pozemku). 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro projekt Rekonstruk-
ce vnitřních prostor budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice v Dobraticích. 
Dodatek ke Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb k dota-
ci na rok 2016 mezi obcí Dobratice a Místní knihovou Dobrá, p.o.
Harmonogram přípravy rozpočtu obce Dobratice.
Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy Dobratice, okres Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace.
Plán jednání kontrolního výboru obce Dobratice pro rok 2016. 
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        OSTATNÍ

Termíny pro uzávěrku sběru dat do zpravodaje
Abychom byli schopni zajistit včasné zpracování, vytištění a rozesílku zpravodaje, 
prosím o zasílání informací, pozvánek, fotogra� í a ostatních podkladů, které chcete 
ve zpravodaji zveřejnit, nejpozději v těchto pátečních termínech:

 5. února 2016
 4. března 2016
 8. dubna 2016

                         INZERCE

Hledám slečnu/paní na úklid domku v Dobraticích, 4 hodiny 2x měsíčně.        
Prosím SMS na telefon 777 921 815.

Dobratický zpravodaj, vydavatel: Obec Dobratice čp.49, tel.: 558 651 254, 558 651 387 
email: obec@dobratice.cz,  redaktor: Ilona Spilková, email.: ilona.spilkova@centrum.cz, tel.:605 931 848
ev.číslo MK ČR E 14306, náklad 400 ks, tiskne  MÍSTECKÁ TISKÁRNA s.r.o. Frýdek–Místek, výtisk zdarma
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NA SKOK DO MINULOSTI

Přestože ji dnes slýcháme už jen řídce, řeč našich předků v Beskydech měla a má 
svůj půvab. Vybírám proto nejen pro pamětníky, ale také pro děti a mládež, pár slov, 
která stojí za připomenutí. Jsou velmi odlišná od dnes často používaných zkratek 
LOL, OMG, BTW a řady jiných, jejichž význam my starší ani neznáme. 
Věřím, že se při čtení následujících řádků s úsměvem na tvářích na chviličku 
dokážete vrátit do minulosti. 
ajnclik – malá místnost pro jednoho   amper – kbelík 
babiněc – kupka sena     babrok – nešika 
bajzeľ – nepořádek     baraniť – šidit 
beskuryja – nadávka (něco jako potvora)  bigľovať – žehlit
blančeť – stále něco zbytečného říkat  brutfaň – plechový pekáč
cecha – velká útrata v hospodě   cymra – pokoj
cypryna, hepa – dospívající děvče   čkačka – svatební veselice
doklapkovať – vyptávat se   dožera – starost, trápení
dřisty ľapty – nesmyslné řeči   fěrtuch – zástěra
frygať – jíst     fšivak – darebák
galgan – lump, darebák    ganěk – prostor před chlévem
gryfny – zručný, šikovný    gymba – ústa
haštabiga – vysoký člověk   hozyntrogy – kšandy
hyna – támhle     chlopjora – záletnice
chlupoče – angrešt     iskerka – sedmikráska
kanalija – špatná žena    kľunkry– staré nepotřebné věci
kunčina – jetel     kupačka – pomlázka
loja – upovídaný člověk, drbna   myksiť – neposedět
nasermater – nepořádek    oblapjať – objímat
ohlady – návštěva před námluvami  paskudny – mlsný
pater langzam – člověk, který má na vše čas podynstovať – podusit jídlo
poľoky – gumáky     pořikať – pomodlit se 
psycha – toaletní stolek v ložnici   pšnivy – urážlivý
rajzovať - cestovat     rotyka – rámus, dovádění
řechtula – smíšek     řundny – výřečný
sakulinsky – zatracený    scyckany – rozmazlený
servet – ubrus     špacyr – procházka
vaškuchňa – prádelna    zyglať – ledabyle umývat

Význam všech slov jsem ověřila ve výkladovém slovníku Tradiční mluva podhůří Bes-
kyd autorů Marie Zemanové, Richarda Pastorka a Jiřiny Veselské. 
Knihu si můžete půjčit v dobratické knihovně každé úterý od 13:00 do 17:00 hod. nebo 
zakoupit v knihovně v Raškovicích, která má otevřeno vždy v úterý 
8:30 – 12:00, 12:30 - 17:00 a ve čtvrtek 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:30 hod.
                            Ilona Spilková








