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  ÚVODNÍK

V době, kdy dostáváte do rukou toto číslo Zpravodaje, už máme jaro. Jak to vypa-
dá venku, vidí každý z vás a určitě už máte svoje plány, co vše chystáte udělat. 
Každým dnem přibývá více světla, dny se nám krásně prodlužují. Jen pro ty, co si 
rádi pospí, opět začíná ta nepříjemná chvilka, posunutí hodinek a hodin o šedesát 
minut dopředu. Děti si vybraly na počátku března svoje jarní prázdniny a fotbalisté 
i fanoušci očekávají první zápasy o jarní body. Dnes proto nabízíme i rozpisy všech 
utkání mužů, dorostu i žáků. Křesťané si připomínají nejvýznamnější svátky v roce 
spojené s ukřižováním a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Přidáváme i další termíny 
různých akcí v Dobraticích a okolí. Nechybí ani pár fotek z událostí minulých týd-
nů.                  
                                                                                  Karel Moškoř - redaktor Dobratického zpravodaje
                                         

NA SLOVÍČKO S KRONIKÁŘEM OBCE

V dnešním rozhovoru vám přiblížím dalšího člena v 
zastupitelstvu obce Dobratice. Tentokrát  jsem oslovil 
muže, který zaznamenává písemně události v obci. Ing. 
Břetislav Blahut je nejen zastupitelem, ale také našim 
kronikářem.

Zkus nám nejprve stručně shrnout „kroniku“ svého 

života.

I když jsem se narodil a své dětství prožil v Nižních Lhotách, do školy jsem chodil a fotbal 
hrál za Dobratice. Na fotbal v Dobraticích mám ty nejlepší vzpomínky. Od žáků jsme byli 
fajn parta, totéž v dorostu a v mužích jsme „vykopali“ postup do okresního přeboru. Byly 
to pro nás nezapomenutelné chvíle, těšili jsme se jak na tréninky, tak na zápasy a myslím 
si, že jsme hráli dobrý fotbal.
V roce 1977 jsem se s rodinou přestěhoval do Frýdku-Místku, abych se zase v roce 1993 
vrátil do Dobratic. Pracoval jsem v Biocelu a někdy to byly krušné chvíle. Výstavba nové 
celulózky, pracovní problémy, hotovosti apod., no ale vše se překonalo. V současné době 
si užívám důchodu, starostí o rodiny svých dětí – hlavně čtyři vnoučata. K tomu zahrad-
ní a polní práce a dodělávání věcí, které jsem z časového zaneprázdnění v Biocelu, nesti-
hl v té době udělat. Také mám velký zájem o četbu, historii a možná, že i to byl jeden 
z důvodů kývnutí na funkci kronikáře. Stal jsem se také fandou dobratického fotbalu 
– je opravdu radost chodit na jejich zápasy, zvláště skvělý byl podzim I. A třídy doma. 
Na těchto zápasech jsem se dokonce potkával s bývalými spolupracovníky z Vratimova, 
Brušperku a Dolní Datyně. Jejich zpětná vazba byla – hrajete velmi dobrý fotbal a máte 
skvělé fanoušky, to člověka potěší.
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Jak ses vůbec dostal k tomu, že nyní zaznamenáváš události v obci a jak 

dlouho už se tomu věnuješ?

Ke kronice jsem se dostal na silvestrovském setkání v roce 2010 před obecním úřa-
dem. Tehdy končila s kronikou I.Spilková a oslovila mně paní starostka, zda bych se 
nechtěl kronice obce věnovat. No a já, z důvodu mého zájmu o historii, jsem souhlasil. 
Dneska máme rok 2015, mé druhé volební období v zastupitelstvu a čtvrtý rok mnou 
psaná kronika je hotova. Díky kronice jsem se například naučil vést denní přehled o 
počasí, naučil jsem se všímat si věcí v přírodě, které mě dříve tolik nezajímaly.

Jakým způsobem se v současné době kronika píše, je to pořád ručně nebo už 

převažuje počítačová technika?

Zde bych chtěl využít příležitosti dialogu a informovat naše občany o stavu kronik, kro-
nikářích a jejich zápisech. V současné době jsou na obecním úřadě uloženy následující 
knihy kroniky Dobratic: 
Je to Kniha první, která popisuje historii obce 
Dobratice a to od vzniku obce přes 1. a 2. svě-
tovou válku až do roku 1961. Autorem je Jan 
Poloch, který zpracoval kroniku do roku 1951. V 
letech 1951 – 1961 byl kronikářem Jan Stříž. 
Kniha druhá  popisuje stav od roku 1968 do roku 
2004. Do roku 1999 ji zpracoval Břetislav Bortlí-
ček. Od roku 2000 -  2004 byla kronikářkou Ilona 
Spilková.
Kniha třetí popisuje stav od roku 2005 do součas-
nosti. Kronikáři byli Ilona Spilková v letech 2005 
– 2010 a od roku 2011 Břetislav Blahut.
Všechny knihy kroniky jsou vedeny v písemné formě.  Tak stanoví zákon 132/2006 Sb. 
O obecních kronikách. Kniha první existuje také v elektronické formě (CD). Elektronická 
podoba Knihy druhé bude k dispozici po její archivaci ve Státním archívu Frýdek - Mís-
tek v letošním roce. Kniha třetí má jednotlivé roky od roku 2010 také na CD.
V souvislosti s historií je při obecním úřadu zřízena také Letopisecká komise (členové 
A.Kacířová, B.Blahut, D.Baumová, B.Volná a M.Hlisnikovský), která schvaluje kroniku, 
případně řeší nové skutečnosti nebo  problémy spojené s historií naší obce.

Která událost je pro Tebe osobně ta nejzajímavější z posledních let, kdy kro-

niku píšeš?

Samozřejmě, že těch událostí bylo hodně, ale pro mne to byl 1. den Dobratic, jeho pří-
prava, organizace a samotná realizace. Nevěděli jsme jak na to, chtěli jsme hrát diva-
delní představení atd. Nakonec si myslím, že se vše podařilo a věřím, že i účastníci první 
větší akce v nové tělocvičně byli spokojeni. Byl to vlastně startovací Den Dobratic. V 
loňském roce proběhl již třetí a věřím, že nebude posledním. (Už se připravuje čtvrtý, na 
poslední srpnovou sobotu, pozn. redakce.)  
       KaMoš                                                              
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                                                   Ohlédnutí za naší práci  - MŠ Dobratice

Jsme dvoutřídní mateřská škola dětí ve věku 2,5 – 6 let.
V letošním školním roce je celkově k docházce do mateřské školy zapsáno 35 dětí 
ve věku 2, 5 – 6 let, z toho 19 dívek a 16 chlapců. Předškolních dětí je 12. Do základní 
školy odešlo 9 dětí a nastoupilo 10 nových dětí. 
Pracujeme se Školním vzdělávacím programem s názvem, Poznáváme život s 
Kuřátkem, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. 
Tento program je rozpracován na jednotlivé třídy, respektuje věkové a individuální 
potřeby dětí.
V mateřské škole v dopoledních hodinách pracují dvě kvalifi kované učitelky, v 
odpoledních činnostech zajišťují provoz dvě nekvalifi kované učitelky, které si dopl-
ňují kvalifi kaci studiem na vysokých školách. Provozní činnosti zajišťují školnice a 
kolektiv zaměstnanců školní jídelny, který se skládá z vedoucí školní jídelny a tří 
pracovnic kuchyně. 
V MŠ jsou zřízeny dvě třídy s názvem Kuřátka:1. třída: 2, 5 -5 let, 2. třída: 4- 6 let
Září – v tomto měsíci jsme se zaměřili zejména na usnadnění adaptačního procesu, 
který proběhl bez problému. Nově příchozí děti se zapojovaly do aktivit, spolupra-
covaly s učitelkou. V mateřské škole při hrách dětí začala vznikat nová přátelství. 
Společně s dětmi jsme si vytýčili pravidla soužití, se kterými budeme v průběhu 
roku pracovat. Při vycházkách vesnicí se děti seznamovaly nejen s okolím, ale i s 
bydlištěm svých kamarádů. Přiblížili jsme si svou rodinu vyprávěním a vytvářením 
jednotlivých členů dle vlastní volby ve výtvarných aktivitách. Ve spolupráci s MŠ 
Balzacova jsme uskutečnili polodenní výlet na Prašivou, který bez problému zvládly 
všechny přítomné děti.  Ukázali jsme kamarádům z Havířova krásu našich Beskyd. 
Proběhla členská schůze Spolku rodičů, na které jsme si naplánovali společné akce 
a dohodli si Mikulášskou nadílku v mateřské škole. V tomto měsíci začal probíhat 
plavecký výcvik ve spolupráci se ZŠ, kterého se zúčastnilo 5 našich dětí. Vyvrchole-
ním byl polodenní výlet do ZOO Ostrava, který se vydařil díky krásnému slunečné-
mu počasí.
Říjen – zdravý životní styl nás provázel celým měsícem. Děti se seznamovaly s růz-
nými druhy ovoce a zeleniny, jejich využitím a důležitosti pro zdraví. V praktických 
činnostech si děti vyrobily zdravé ovocné jednohubky, zapojily smyslové vnímání 
při poznávání ovoce a zeleniny. Zapojili jsme se do projektu „ Zdravý úsměv“ ve 
kterém se děti budou učit správně pečovat o svůj chrup. Již tradičně na podzim 
seznamujeme děti se zvykem pečení brambor, které si děti mohly vyzkoušet na 
střelnici. Využili jsme počasí k pouštění draků společně s rodiči na kopci u Haren-
dy. Vzhledem k nemocnosti dětí byla malá účast. Ve spolupráci se ZŠ proběhl Hal-
loween, kterého se zúčastnily i naše děti.
Listopad – záměrem výchovně vzdělávací práce v tomto měsíci byly výtvarné akti-
vity s přírodním materiálem, jeho zkoumání a sběr při vycházkách. Formou různých 
didaktických her byly děti vedeny k ochraně životního prostředí, péči o lesní zvěř. 
Každodenní pobyt dětí venku měl sloužit k utužování zdraví. Bohužel v průběhu 
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celého měsíce byla vysoká nemocnost dětí, mateřskou školu navštěvoval malý 
počet dětí a třídy byly spojeny. Složení kolektivu se obměňovalo, některé děti se 
vracely nedoléčené a proces nemoci se stále opakoval. Proběhla pracovní dílna, 
na které si děti se svými maminkami vyráběly závěsnou vánoční dekoraci. I do této 
aktivity se promítla vysoká nemocnost dětí. Mateřskou školu navštívila divadelní 
společnost V batohu s pohádkou Kašpárek a ježibaba, na kterou jsme pozvali naše 
kamarády z MŠ Vojkovice. Děti se fotografovaly na vánoční přáníčka. 
Prosinec – v průběhu celého měsíce se děti aktivně zapojovaly do výzdoby mateř-
ské školy, vyráběly keramické ozdoby na vánoční jarmark. Upekli jsme si chutné 
linecké cukroví, nazdobili vánoční stromeček. Děti přivítaly své rodiče v mateřské 
škole u příležitosti Mikulášské nadílky. Společně jsme prožili odpoledne plné písní 
a básní „pro Mikuláše a čerta“, které děti po zásluze odměnily balíčky, do kterých 
přispěl sladkostmi formou sponzorského daru p. Aleš Lisník. U této příležitosti jsme 
se sešli v hojném počtu. 
Ve spolupráci se ZŠ jsme se již tradičně zúčastnili Vánočního jarmarku. Díky štěd-
rostí sponzorů, jmenovitě p. Hlisnikovský, p. Kavka, Obecní úřad Dobratice, MUDr. 
Skaličková, Deckenbach cz, MO KSČM Dobratice, Klub důchodců Dobratice, kte-
ří přispěli fi nančními prostředky, objevily naše děti pod vánočním stromečkem v 
mateřské škole dárečky, ze kterých měly velkou radost.
Leden – v tomto měsíčním bloku se děti seznamovaly se Tří královou tradicí. Pomo-
cí knižních publikací jsme si zopakovali různé druhy zimních sportů, které měly 
děti možnost si prakticky vyzkoušet nejen při bobování a jízdě na lopatách, ale i 
při lyžařském výcviku ve spolupráci se ZŠ Dobratice. Předškolní děti se zúčastnily 
zápisu do základní školy. V průběhu měsíce jsme vedli děti k péči o lesní zvěř. U 
obrazového materiálu jsme si vyprávěli o způsobu života těchto zvířat. Děti pohy-
bově znázorňovaly jednotlivá zvířata a rozlišovaly je podle pokrytí těla. Při pobytu 
venku jsme pozorovali stopy zvířat ve sněhu. Ve výtvarných aktivitách děti praco-
valy s netradičním materiálem, tvarovaly koule pro výrobu sněhuláků. Pomocí tuše 
a zmizíku objevovaly krásu zimní krajiny. Děti se naučily písně a básně se zimní 
tématikou. Pokusili jsme se zdramatizovat pohádku O rukavičce.     
                                                                                                                                                  Eva Slezáčková                                                     
                                                            

  ÚNOROVÉ ŠKOLNÍ AKTUALITY

Máme za sebou 3. ročník Lyžařského výcviku a pečlivě se připravo-
vali na obvodní kolo v recitační soutěži. Naši školu reprezentovali 
tito žáci: v 0. kategorii: Ema Spilková, v I. kategorii: Markéta Tkáčová, 
Karolína Kavková a David Pšenica, ve II. kategorii: Jakub Sobek, Anna 
Marie Klusová a Matyáš Kohut. Soutěže se zúčastnilo 20 dětí v každé 
kategorii, takže konkurence byla veliká. I přesto se nám podařilo zís-
kat pěkné 3. místo, které si přivezla E. Spilková z 1. ročníku a nádherné postupové
1. místo, které získala K. Kavková.  Blahopřejeme!!!
V soutěžích budeme ještě chvíli pokračovat. V rámci výuky fi nanční gramotnosti 
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jsou žáci seznamováni s ekonomikou domácností. V letošním roce měli možnost 
si vyzkoušet a srovnat vědomosti v této oblasti na soutěži ve fi nanční gramotnosti 
organizované na Gymnáziu v Českém Těšíně. Soutěže se zúčastnilo 36 týmů. Základ-
ní školu Dobratice reprezentovaly 2 týmy: 1. tým – Matyáš Kohut a Ondřej Vala (5. 
ročník), 2. tým – Žaneta Nowaková a Hana Guziurová (5. ročník) pod vedením p. uč. 
Mgr. Hany Radovesnické. V této nelehké soutěži jsme získali 2. místo, které patří 
týmu číslo 1 (M. Kohut a O. Vala) a na 23. místě skončil 2. tým (H.Guziurová a Ž. 
Nowaková). Velmi děkuji především paní učitelce Radovesnické za přípravu žáků 
a samozřejmě děkuji a blahopřeji všem soutěžícím!!! Konec února uzavíráme náv-
štěvou z daleké Afriky, Chrisem Zachariem Lamecke z Tanzanie, paní Klusovou a 
pěveckou soutěží „Loutnička“. V minulém roce se nám podařilo podpořit školu v 
Ilenge, která je zároveň naší partnerskou školou. Prostřednictvím prezentace nám 
Chris ukázal, co dalšího se vybudovalo za pomocí naší podpory. Jsme rádi, že se 
můžeme podílet na výstavbě, a proto jim přejeme, a hlavně nadaci „Bez mámy“, aby 
získali další nové sponzory pro budování škol v Tanzánii.

Nejbližší akce:

17. 3. – plošné testování 4. ročníku ve čtenářské gramotnosti
19. 3. – zápis do mateřské školy
               knihovnický den, vítání jara
10. 4. – autorské čtení se spisovatelkou p. Březinovou
11. 4. – III. ročník pingpongového turnaje
24. 4. – šachový turnaj ve škole
                                                                                                                       Karla Peterková – ředitelka ZŠ

  SBĚRNÉ MÍSTO ODPADŮ V OBCI

Vážení spoluobčané,
od dubna 2015 bude v Dobraticích uvedeno do provozu SBĚRNÉ MÍSTO ODPADŮ, 
které bude sloužit pro sběr některých druhů tříděného komunálního odpadu, tj. 
objemný odpad, kovy včetně hliníkových obalů, použité oleje z domácností v PET 
láhvích, použitý textil pro Diakonii Broumov. Biologicky rozložitelný odpad budou 
občané kompostovat v domácích kompostérech. Ostatní tříděný komunální odpad 
tj. sklo, papír včetně nápojových kartonů a plasty budou nadále shromažďovány v 
barevných kontejnerech rozmístěných v obci. Pravidelným mobilním sběrem, který 
probíhá v obci 2x ročně, bude sbírán jen odpad nebezpečný. Nebezpečný odpad je 
dále možné mimo tento sběr odevzdat ve sběrných dvorech Frýdecké skládky a.s., 
a to Collo louky a Slezská. Stavební odpad je potřeba odevzdat přímo na frýdec-
ké skládce v Panských Nových Dvorech. Bližší podrobnosti o podmínkách třídění 
komunálního odpadu jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015. 
Dobratické Sběrné místo odpadů je umístěno v areálu „horního kravína“ a je určeno 
pouze pro občany obce a odpad vyprodukovaný v jejich domácnostech. 
Zkušební provoz Sběrného místa odpadů je stanoven na každou druhou středu v 
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měsíci, vždy v týdnu svozu směsného komunálního odpadu Frýdeckou skládkou, a.s., 
v době od 15:00 do 17:00 hodin. Poprvé bude sběrné místo otevřeno ve středu 
8. dubna 2015. 

Žádáme spoluobčany, aby se řídili obecně závaznou vyhláškou a dbali pokynů obslu-
hy Sběrného místa odpadů.
Děkujeme Vám za Váš zodpovědný přístup k přírodě a k našemu společnému okolí.
                   
                                                                                                                        Iva Spratková, místostarostka

Sociální komise při Obecním úřadu v Dobraticích připravuje již tradiční akci 

,,SETKÁNÍ  SE SENIORY“.

Tato společenská akce proběhne v sobotu 
18. dubna 2015 od 15.00 hodin 

v tělocvičně Základní školy Dobratice.

Bude připraveno pohoštění, vystoupení dětí ze ZŠ v Dobraticích, taneční vystoupení 
-  latinskoamerické tance a hudební vystoupení country kapely  FEW STRING.

Zveme tímto všechny důchodce na přátelské posezení a pobavení se zpěvem a třeba i 
tancem. Z důvodu zajištění občerstvení Vás žádáme o přihlášení na tuto akci. S sebou 
si prosím vezměte vhodnou obuv na přezutí.
V případě nutnosti zajistí Obecní úřad Dobratice dovoz autem. Dovoz je nutno označit 
na přihlášce, kterou můžete doručit na Obecní úřad, do místních obchodů, nebo se 
můžete nahlásit také telefonicky na obecní úřad na tel: 558 651 254, 558 651 387. 
Za sociální komisi srdečně zve Bortlíčková Ivona

                                     Přihláška na  „SETKÁNÍ SE SENIORY dne 18. 4. 2015“

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………

Bydliště :  ………………………………………………………………………………

Dovoz :   žádám  - nežádám .

Datum:  ………………………            Podpis:    ……………………………….…………

POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ SE SENIORY

                                                                                                                                                                                                   Dobratický zpravodaj                                                                                           
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DIAKONIE Broumov, sociální středisko

                               VYHLAŠUJE

         SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
• Peří, péřové přikrývky a polštáře
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• Knihy

    VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
od středy 1. dubna 2015 do pátku 3. dubna 2015 

 v pracovní době Obecního úřadu Dobratice

Místo:  budova Obecního úřadu Dobratice č.p. 49

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 739 999 112

Více na  www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

Dobratický klub důchodců se nejprve sešel v zasedací místností OÚ, aby zhodnotil 
roční období od posledního setkání Valné hromady. Předseda A.Šigut všem přítom-
ným přednesl výroční zprávu, ve které zmínil události s aktivní účastí členů dobratické-
ho klubu. Co se týče hospodaření, skončilo se v plusových číslech a to vždy potěší. Pak 
si členové vyslechli i plán na celý tento rok a jedna z plánovaných akcí se uskutečnila 
hned o týden později. Přes třicet seniorek a seniorů se vydalo na exkurzi do Marlen-
ky. Tato exkurze ve fi rmě vyrábějící produkty podle staroarménské rodinné receptury 
měla úspěch.

Březnové aktivity seniorů
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CÍRKEVNÍ ZPRÁVY 

Římskokatolická farnost Dobratice
Přijměte pozvání ke slavení velikonočních svátků:
29. března, Květná neděle - 9.00  bohoslužby, začínají 
žehnáním palmových ratolestí a procesí.
2. dubna, Zelený čtvrtek - 17.00 bohoslužba na památ-
ku Večeře Páně, adorace v Getsemanské zahradě. 
3. dubna, Velký pátek - den přísného půstu od masa i 
újmy v jídle, v 17.00 bohoslužba, adorace v Božím hro-
bě.
Nabídka: Procesí křížové cesty - Kalwaria Zebrzydowska 
(poutní místo, které je zapsáno na seznam světového dědic-
tví UNESCO).
4. dubna, Bílá sobota -  9.00 adorace dětí a rodičů, pak 
soukromá adorace, návštěvy Božího hrobu do 14 hodiny.
5. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – den slavnos-
ti, slavnostní bohoslužba v  10.00 hodin
6. dubna, Pondělí velikonoční - 9.00 bohoslužba
Jste zváni, abyste cestou okolo kostela či na hřbitov neopomenuli vstoupit také do 
Božího chrámu.
Více informací na http://www.farnostdobratice.wz.cz
                             Radostné a požehnané prožití velikonočních svátků přeje P. Jan Wojnar

Vybíráme z akcí - Římskokatolická farnost Dobratice – 1. POLOLETÍ 2015 
22. 3. dopoledne, Křížová cesta od jednoho z křížů v Dobraticích
3. 5. 9.00 hod.  mše svatá,  v 10.30 Velká pouť, 
poutní odpoledne v areálu hřiště TJ Dobratice
4. 5. Sv. Florián - patron hasičů - zveme hasiče na pouť 3.5.
24. 5. slavnost Ducha svatého, odpoledne smažení vaječiny u fary
31. 5. 10.30 hodin zveme nejen všechny děti na Den dětí a na pouť Navštívení P. 
Marie ke kapli do Vojkovic 
7. 6. Slavnost těla a krve Páně - veřejné procesí
červen - zveme všechny rybáře, Slavnost sv. Petra a Pavla (29. 6.)
   
Pozvání Slezské církve evangelické a.v. Komorní Lhotka
Ve velikonočním období můžete přijít do kostela na tyto setkání:
29. 3. 2015 Palmová neděle – 8,30 hodin
   2. 4. 2015 Velký čtvrtek – 16,30 hodin
   3. 4.2015 Velký pátek – 8,30 a 16,30 hodin
   5. 4. 2015 Velikonoční neděle – 8,30 hodin
   6. 4. 2015 Velikonoční pondělí – 8,30 hodin
Další  aktivity sboru najdete na webu www.sceavkl.cz
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SPORTOVNÍ ZPRÁVY

ROZPIS UTKÁNÍ NA JAŘE  muži - 1.A třída                    
So  28. 3. 15,00 SK Stonava - Dobratice
So    4. 4. 15,30 Dobratice - Sedliště
So 11. 4. 15,30 Vratimov - Dobratice
So 18. 4.  16,00 Dobratice - Čeladná
So 25. 4. 16,00 D. Datyně - Dobratice
So   2. 5. 16,30 Dobratice - Veřovice
Ne 10. 5. 16,30  Frenštát - Dobratice
So 16. 5. 17,00 Dobratice – D. Lutyně
So 23. 5. 17,00 Dobratice - Raškovice
Ne 31. 5. 17,00 Bystřice - Dobratice
So    6. 6. 17,00 Dobratice - Albrechtice
So 13. 6. 17,00 Dobratice - Brušperk
Ne 21. 6. 17,00 Petřvald - Dobratice

Dorost – okresní přebor sk.A
So 28. 3. 12,15 Dobratice - Lískovec
Ne   5. 4. 13,00 Raškovice - Dobratice
So 18. 4 13,15 Dobratice - Baška
So 25. 4. 13,30 Sedliště - Dobratice
So   2. 5. 14,00 Dobratice - Kunčice
Ne 10. 5. 14,00 Kozlovice - Dobratice
So 16. 5. 14,30 Dobratice - Dobrá
So 23. 5. 14,30 Václavovice - Dobratice
So 30. 5. 14,15 Dobratice - Palkovice
So     6. 6. 14,30 Tošanovice - Dobratice

Žáci  - okresní přebor
So 18. 4. 11,30 Lískovec - Dobratice
So 25. 4. 11,15 Dobratice - Ostravice
So   2. 5.    9,30 Raškovice - Dobratice
Ne 10. 5. 10,00 Baška - Dobratice
So 23. 5. 10,00 Řepiště - Dobratice
So 30. 5. 12,15 Dobratice - Václavovice
So   6. 6. 12,15 Dobratice - Janovice
Ne 14. 6. 10,15 Vojkovice - Dobratice

Komplexní právní služby pro obča-
ny a podnikatele:
• právo nemovitostí (kupní smlouvy, 
darovací smlouvy, advokátní úschova 
kupní ceny, zřizování a zrušení věcných 
břemen a zástavních práv, zrušení a 
vypořádání podílového spoluvlastnic-
tví)
• sepisování listin (kupní smlou-
vy, smlouvy o dílo, smlouvy o půjčce, 
smlouvy o úvěru, směnky, uznání dlu-
hu, splátkové kalendáře atd.)
• zastupování před soudy (občan-
skoprávní i obchodní spory) a správ-
ními úřady (stavební řízení, přestup-
kové řízení atd.)
• rodinné právo (rozvody, výchova a 
výživa nezletilých dětí)
• majetkové právo (zúžení a vypo-
řádání společného jmění manželů, 
výživné manžela)
• obchodní právo (zakládání společ-
ností, sepis a revize obchodních smluv 
atd.)
• vymáhání pohledávek, zastupo-
vání v rozhodčím řízení, dědické 
právo, trestní právo, pracovní právo, 
insolvenční právo a oddlužení atd.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Pavel Povolný

Vyšní Lhoty 141, 739 51 Dobrá
Sadová 553/8, 702 00 Ostrava

tel.: 604 995 721 
 e-mail: advokat@povolny.info 

www.povolny.info
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 POZNAMENEJTE SI…

Poutě a mše svaté v roce 2015

Farní kostel sv. Jiří - Dobrá: 
malá pouť -   pátek     24.  4. v  17.45 hod.
velká pouť -   neděle  26.  4. v  8.00 a 10.30 hod.  
krmáš -   neděle  20.  9. v  8.00 a 10.30 hod.

Filiální kostel sv. Antonína  - Prašivá:
malá pouť -   sobota  13.  6.  v  10.30 a  17.45 hod.
velká pouť -   neděle  14.  6.  v  10.30 hod.
pouť dětí -   středa       1.  7.  v  10.30 hod. Kamenité a Prašivá                         
další mše sv. -   červenec a srpen - každá neděle v 10.30 hod.
                                                  - každá středa v 17.45 hod.
krmáš  -  neděle 18. 10.  v  10.30 hod.
Silvestr  -  čtvrtek 31. 12.  v  15.00 hod.    

Kaple Navštívení Panny Marie -  Nižní Lhoty:
velká pouť -   neděle 31.   5.   v  10.30 hod.
krmáš -   neděle 25. 10.  v  10.30 hod. 
  
 Všichni jste na tyto setkání srdečně zváni.  
                                                                                                             P. Mgr. Bohumil Vícha, farář v Dobré

Co si včelky povídaly…
Začíná se oteplovat, dny se prodlužují a sluníčko se na nás častěji usmívá. Zdá se, že 
jaro se blíží a to je pro nás včelky dobrá zpráva a také chuť do pracovního probuzení.
Ale nejdříve vám chceme povědět, jak jsme prožily ten minu-
lý rok. Bohužel pro nás včelky nebyl rokem příznivým. V době 
poslední snůšky, kdy les a hlavně lípy nabízejí hodně aroma-
tického nektaru, nastala situace, se kterou jsme my ani náš 
pán nepočítali.
Na konci snůškového období jsme takřka hladověly. Na to 
naše královna matka zareaguje tak, že přestane klást vajíčka 
a tak se stalo, že v měsíci červenci a srpnu, kdy se líhnou naše 
zimní sestřičky, se jich vylíhlo málo nebo žádné. Připočteme-li k tomu loňskou mírnou 
zimu, která silně pomohla roztoči varoa v jeho množení, tj. takové klíště, které z nás 
vysává krev a ničí naše mladé sestřičky, a pohroma byla na světě. Náš pán nás každý 
rok po posledním vytočení medu léčí i krmí, ale to už jsme byly tak postižené, že se 
mnoha včelstva úlu z části nebo zcela vytratila. Takový někdy až 50% úbytek si my včel-
ky několik desítek let nepamatujeme a to ještě není konec zimy, kdy některá počtem 
slabá včelstva se jarního rozvoje nedočkají. 
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Raději dost těch špatných zpráv, i když s medem to bude letos o hodně slabší. My 
však věříme, že náš pán nám pomůže, bude dělat oddělky, tj. nová mladá včelstva, 
tak abychom stačily opylovat všechny stromy, kvítečka vaší zahrádky, abyste měli dost 
vlastního, českého, zdravého ovoce. 
Až dosud jsme hovořily o medu, který je nejen sladký, ale i zdravý. Samozřejmě i naše 
další „výrobky“ jako je propolis, pyl, mateří kašička i jed, jsou vám lidem zdraví pro-
spěšné. Naše hlavní činnost spočívá v opylení celé přírody, léčivých bylin a to zdravé z 
jejich květů pak zahustíme do medu. S ním pak všechny ty neduhy a choroby zaženete 
dříve, než k vám dorazí. A to jsme vám ještě neřekly o našem zvláštním druhu záření, 
kdy třeba u vody dojde k takovému uspořádání molekul, že je dlouhodobě použitelná 
bez chemického ošetření. O léčebných účincích těchto přírodních produktů věděl již 
ve 4. století před naším letopočtem jistý lékař, nějaký pan Hippokratés a to byl člověk 
velice moudrý. 
Dost bylo samochvály, zkuste tu naši medicínu sami a uvidíte. Nicméně abychom to 
všechno o čem jsme povídaly, mohly splnit, potřebujeme vaši pomoc. Bohužel už jen 
z vyprávění dědečka se děti dozvídají, jak krásně kvetoucí byly kdysi louky, plné květů 
kopretin, pomněnek, prostě tisíce květů, plné vůně a barev. Dnešní zelené pláně bez 
jediné pampelišky jsou důkazem toho, jak špatně se o přírodu staráme. Ubývá tím 
včelí pastvy, ale i samotný pohled oku nelahodí. Víte, čím byste nám včelkám udělali 
radost? Je to jednoduché, dělejte tak, aby louky byly zase pestré, barevné a příjemně 
voňavé. 
My včelky neumíme lhát, proto nemůžeme do politiky. Ale i přesto jsme slyšely, že i 
politici se nad tím zamysleli a připravili plán rozvoje venkova. V jehož rámci mají být 
vytvořeny nektarodárné biopásy až do 5% obhospodařované půdy. Zde se obracíme 
s velkou prosbou na starosty obcí, zastupitele, družstevníky a farmáře. Pokusme se 
alespoň zlepšit současný stav, ať naše louky znovu rozkvetou. 
Aleje lip kolem cest byly pokáceny z důvodu hrozícího nebezpečí, vysaďme nové 
mladé lípy, vždyť aroma lipového medu je tak neodolatelná. Skauti, sokolíci, děti ve 
školách udělejte pro nás včelky dobrý skutek. Vysaďte na zahradě, poblíž lesa, na 
rumovišti nějaký nektarodárný strom, keř, či vysejte levanduli nebo svázenku. Máte 
u svých domů pěkně upravené zahrádky, ale i na nich může být třeba malý záhon, 
plný pestrobarevných a vonících květů, které nám nabídnou trochu pylu či nektaru. K 
tomu, abychom udrželi naši přírodu zdravou a pěknou, nepotřebujeme ani dotace z 
EU, stačí, když se každý z vás zamyslí, jak nás včelky potěšit. 
To všechno můžeme udělat teď, v jarním období. Abyste na to nezapomněli, dejte si 
lžičku medu, on totiž podporuje i vaše myšlení. Chtěly bychom toho povědět více, ale 
to zase příště. 
My včeličky vám všem chceme dopředu poděkovat, že nám v tom nelehkém životě 
pomůžete, a za to slibujeme, že budeme moc pilné při sbírání medu. Na důkaz toho 
vám pouze zabzučíme a nepíchneme. 

                                                         Za organizaci včelařů v Dobré, ve které jsou členy i včelaři z Dobratic, 
                                                         se včelkami rozmlouval JUDr. Miroslav Dobeš
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Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové

 ve spolupráci s OÚ Dobrá Vás zve

 na

Jarní koncert
 s názvem

  POPLETENÁ  POHÁDKA

Co tam uslyšíte: skladby z pohádek, fi lmů, populární skladby 
a nebude chybět také „vážná hudba“

Kdo bude hrát: studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
žáci ze Soukromé hudební výuky – sólisté, děti z MŠ, fl étnový soubor, 

žáci ze ZUŠ Havířov 

TĚŠTE SE NA PŘEKVAPENÍ

Jarní koncert se koná 13. dubna 2015 v 18.00 hodin 

ve společenském sále při ZŠ Dobrá

Dobrovolné vstupné



DOTAZNÍK pro obyvatele obce Dobratice 
Obec Dobratice bude v letošním roce, v p ípad  získání dotace, realizovat investi ní akci – 
Dobratické centrum sportovních aktivit, která p isp je k rozší ení nabídky obce v rámci 
volno asových a sportovních aktivit.  
Sou ástí centra, nacházejícího se na pozemcích za základní školou, je venkovní víceú elové 
h išt  o rozm rech 34,0 x 17,0 m se sportovním um lým trávníkem II. generace (vhodné pro 
kolektivní sporty – fotbal, házená, tenis, volejbal, nohejbal, vybíjená, v zim  bruslení), sektor 
skoku do dálky, venkovní t locvi na (6 ks posilovacích fitness stroj ), d tská lanová dráha o 
délce 30 m, a d tské h išt  pro d ti ve v ku 6-12 let (lanová pyramida, trojhrazda, šplhací 
sestava s lezeckou st nou, houpa ka koš, sestava schod  a et zového mostu, skluzavka, 
pískovišt ).
Vypln ním návratky p isp jete ke zmapování zájmu o využití centra mezi obyvateli obce. 

1. Pohlaví 

žena     muž
2. V k

od 15 do 19 let    od 20 do 29 let  
od 30 do 39 let   od 40 do 49 let  
od 50 do 59 let   od 60 do 64 let 
od 65 do 74 let   od 75 let více 

3. Budete využívat centrum sportovních aktivit v Dobraticích? 

ano ne (V p ípad , že jste odpov d li ne – nepokra ujte ve vypl ování!)

4. Centrum využijete

sám    s manželkou 
s 1 dít tem    s 2-3 d tmi
více než 3 d tmi    s p áteli

5. Kterou z níže uvedených aktivit budete v rámci centra využívat a jak asto?

(Pozn.: V prvním sloupci zaškrtn te jednu nebo více aktivit, ve sloupcích „ etnost návšt v“
zak ížkujte etnost vybraných aktivit) 

(x) Název aktivity 
etnost návšt v

1x
týdn

1x  za 
14 dní 

1x za
m síc

1x za
1/4 roku

1x za
1/2 roku 

n kolikrát
za rok 

Víceú elové h išt             

Venkovní fitness stroje             

D tské h išt             

D tská lanová dráha 

              Návratku doru te, prosím, nejpozd ji do konce b ezna 2015 na obecní ú ad.
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Na 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice
dne 9. 3. 2015 bylo projednáno: 

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Rozpočet obce Dobratice na rok 2015.
Smlouvy o poskytnutí fi nančních příspěvků spolkům a sdružením obce Dob-
ratice.
Stanovení počtu pracovníků obecního úřadu Dobratice včetně pracovníků na 
veřejně prospěšné práce.
Smlouvu o poskytnutí fi nančního příspěvku na akci Den Dobratic od  Hyundai  
Motor Manufacturing Czech s.r.o.  
Smlouvu o výpůjčce majetku pro JSDHO Dobratice od Hasičského záchranné-
ho sboru Moravskoslezského kraje Ostrava.

1.
2.

3.

4.

5.
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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 13. 4. 2015.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejně přístupné. 

Doplnění a změna v Plánu akcí spolků obce Dobratice pro rok 2015:

Pingpongový turnaj -  tělocvična ZŠ Dobratice dne 11. 4. 2015
Vítání občánků - zasedací místnost OÚ dne 10.5.2015 ( původně 3.5.2015)

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDOU UZÁVĚRKY PŘÍSPĚVKŮ DO ZPRAVODAJE 
VŽDY PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI !!!

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 49/2014 s Ing. Vladimírem Hamplem, SPORTING 
Ostrava, na rozšíření projektových prací na Dobratické centrum sportovních 
aktivit.
Souhlas s předložením žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu, 
oblast podpory 4.1. Rozvoj venkova na realizací projektu Dobratické centrum 
sportovních aktivit, včetně souhlasu se zajištěním profi nancování projektu a 
následným provozováním po dobu udržitelnosti projektu.
Souhlas s podáním žádosti o dotaci na SFŽP, Operační program Životní prostře-
dí, 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady na projekt:  Separace bioodpadů v obci 
Dobratice – II. etapa, včetně souhlasu se zajištěním profi nancování projektu a 
provozováním po dobu udržitelnosti.
Smlouvu s fi rmami  Naviga 4 s.r.o. a Naviga Assistance s.r.o. na zpracování žádos-
ti o dotaci, administraci projektu a realizaci výběrového řízení na dodávku pro 
projekt: Separace bioodpadů v obci Dobratice – II. Etapa.
Zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního 
programu, oblast podpory 4.1. Rozvoj venkova, pro vnitřní rekonstrukci budo-
vy obecního úřadu a vybudování přístupového chodníku od základní školy k 
obecnímu úřadu. Zadání zakázky na zpracování žádosti o dotaci fi rmě Profak-
tum s.r.o.
Obecně závaznou vyhlášku obce Dobratice č. 1/2015 o stanovení systému tří-
dění, shromažďování, sběru, přepravy, využívání, odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobratice.
Smlouvu s Frýdeckou skládkou, a.s. o využití sběrného dvoru Collo louky a 
sběrného dvoru Slezská pro odběr nebezpečných odpadů od občanů obce 
Dobratice. 
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8005540/1.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8005540/4.
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Ekologické odstranění nepohodlných pařezů.
Vše provádíme profesionální frézou bez poškození terénu.

606 751 517     www.odstraneni-parezu.cz

ODSTRANENI-PAREZU.CZ

ODSTRANENI-PAREZU.CZ

Monika Valová, Dobratice 386
tel.: 774 460 988, 774 460 948
www.kvetniky-valova.cz; www.monika-valova.cz

ROZVOZ
• št rk – struska – písek
• mul ovací k ra smrková a barevná
• okrasné št rky
• láhve propan-butan 2 kg, 10 kg
• pytlované zboží

NABÍDKA
• hnojiva
• substráty
• netkaná textilie
• mramorová dr na hroby
• h bitovní a dekora ní sví ky
• sezónní rostliny
• betonové výrobky - kv tiná e, lavi ky, 

kompostéry, ploty, podhrabové desky, zahradní
obrubníky, nášlapy, schody, atypické výrobky, aj.

• d tské deštníky, p ív šky, klí enky
• šperky (nejen pro d ti), módní dopl ky, záložky do 

knihy
• svatební a bytové dekorace, karneval

UZÁVĚRKA PRO DALŠÍ ČÍSLO ZPRAVODAJE:
PÁTEK 3. DUBNA 2015
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Setkání seniorů

Exkurze v Marlence



Z kronik obce

Sběrné místo odpadů


