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ÚVODNÍK
Červenec a srpen, asi dva nejoblíbenější měsíce v roce. Pro mnohé znamenají
odpočinek od učení nebo práce. Je to čas dovolených a rekreací. Některým naopak
přibudou na prázdniny vnučky a vnukové, rodina se sejde se svými blízkými, kteří
třeba bydlí ve větší vzdálenosti od Dobratic. Zemědělci jedou na plné obrátky, využívají
teplých letních dnů ke sklizni. Od postupu fotbalistů už uplynul nějaký týden a už v
polovině srpna vykročí do nového soutěžního ročníku a popasují se s týmy v 1 A třídě.
Zastupitelům pomalu končí jejich čtyřleté působení v úřadě a připravují se již další
komunální volby.
Léto, budiž pochváleno!
Karel Moškoř - redaktor

Upozornění pro dobratické seniory
Žádáme občany, kteří se v dubnu na akci „Setkání seniorů“ nahlásili na zájezd,
který se uskuteční v září, aby potvrdili svou účast nejpozději do 31.7.2014, a to na
tel. 774 112 781 - Bortlíčková Ivona nebo 558 651 254 - Obecní úřad.
Zároveň se omlouváme všem, kteří se kvůli kapacity autobusu nemohou
zúčastnit.
Informace o uzavření pošty v Dobraticích
Od 11.8. do 22.8. 2014 bude pošta v Dobraticích uzavřena z důvodu čerpání
dovolené pracovnice pošty. Veškeré důchody se splatností v tomto období budou
doručovány. Zásilky již uložené a běžně ukládané na této poště budou připraveny
k vyzvednutí na poště Dobrá.
Otevírací doba pošty Dobrá:
Po-Pá 8-11 13-17 hod., tel.: 558 641 011
Dovolená MUDr. Bohuslava Pitříka
ve dnech 1. září – 21. září 2014
Ve výše uvedených dnech jej zastupuje ve svých ordinacích MUDr. Jana Olšarová,
tel. 602 580 196, takto:
Ordinace Třanovice – Kapplův dvůr
Ordinace Hradiště 136:
Pondělí
12.00
- 15.00
hod.
7,30 07.30
- 10,30- hod.
10.30 hod.
12.00
- 15.00
hod.
- 15.00
08.008.00
- 10.00
hod.hod.
Úterý
– 10.00
12.30 12.30
– 15.00
hod. hod.
07.30
11.00
13.30
15.30
hod.
Středa
Středa
13.30 – 15.30 hod.
7.30 – 11.00 hod. hod.
12.30 - 14.30 hod.
08.00 - 10.30 hod.
Čtvrtek
Čtvrtek
8.00 – 10.30 hod.
12.30 –14.30 hod.
07.30 - 10.00 hod
11.00 - 13.00 hod.
Pátek
Pátek
11.00 – 13.00 hod.
7.30 – 10.00 hod
MUDr. Bohuslav Pitřík začne ordinovat 22. září 2014.
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Malé ohlédnutí za školním rokem 2013/2014
MŠ Dobratice

Školní rok pokročil do druhého pololetí a naše děti se mohly zapojit do mnoha aktivit.
Únor – v tomto měsíci byla hlavní náplní práce OLYMPIÁDA. Děti se seznámily se zimními sporty,
které mohly sledovat v přímém přenosu v televizním vysílání. V mateřské škole si zhotovily symbol
olympijských her – oheň a kruhy, do jejichž přípravy zapojily i zákonné zástupce. Děti sportovaly na
školní zahradě, soutěžily o medaile. Počasí nám nepřálo aktivně využívat sportovní aktivity na sněhu,
přesto se sníh a zimní hry objevovaly v básních a písních, které se děti naučily. V mateřské škole se
děti seznamovaly s činnostmi konanými v průběhu celého dne při různých aktivitách. V době jarních
prázdnin byla mateřská škola uzavřena z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí.
Březen – při praktickém pozorování práce zaměstnanců mateřské školy se děti seznamovaly
s různými druhy povolání, které si ve spontánních činnostech zahrály. Děti v roli „ zahradníků „ sely
salát, následně jej přesazovaly, odnesly si ho domů, kde se budou o něj starat.
Díky krásnému jarnímu počasí jsme mohli zažít poprvé škraboškový bál na školní zahradě. Děti měly
velký prostor při soutěžích a škrabošky je neomezovaly v pohybu. Paní kuchařka připravila pro děti
„ sladké pohoštění „. Na tento škraboškový rej navazoval karneval ve spolupráci se základní školou
v tělocvičně. Pozorováním přírodního prostředí se děti seznamovaly s příchodem jara, poznávaly
první jarní květy, pupeny na stromech. V základní škole proběhla beseda s knihovnicí, p. Baumovou,
která seznámila děti s možnostmi půjčování knih. V mateřské škole si děti uspořádaly výstavku knih
přinesených z domova, ze kterých jsme průběžně četli pohádky. Děti si vyrobily „svou první knihu“.
V tomto měsíci proběhl zápis do mateřské školy na následující školní rok, kterého se zúčastnilo 11 dětí.
V dopoledních hodinách děti podnikly polodenní výlet za účelem poznávání života a chovu klokanů.
Duben – v tomto měsíci děti pozorovaly co vše nám „ jarní sluníčko „ způsobilo (změny v přírodě,
barvy květin, zpěv ptáků, aj). Ve výtvarných aktivitách si „sluníčko„ vyrobili z keramické hlíny, které
jsme použili pro výzdobu plotu na školní zahradě. Děti se aktivně zapojily do příprav k Velikonočním
svátkům. Upekli jsme si velikonoční beránky, seznámili se s tradicemi a zvyky, nazdobili si velikonoční
kraslice. Společně s rodiči proběhla v mateřské škole pracovní dílna a velikonoční krasličení. V rámci
dopravní výchovy jsme s dětmi pozorovali
dopravní ruch v okolí mateřské školy, děti
se učily poznávat některé dopravní značky,
které si samostatně vyrobily, rozlišovat
dopravní prostředky podle místa pohybu.
Při vycházkách jsme sledovali dodržování
bezpečnostních pravidel v dopravním
provozu.
Prohlédli jsme si místní autoopravnu,
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kde nám pan opravář předvedl stroje, které používá při své práci. U příležitosti Dne Země se děti
aktivně zapojily do očisty místa, kde si hrají.
Květen – sloužil k prohlubování rodinných vztahů a vazeb, které vyústily oslavou Dne matek
v mateřské škole. Děti si připravily pro svou maminku dáreček v podobě ovocného čaje, předvedly
maminkám pásmo básní, písní, tanečků, cvičily na gymnastických míčích, pochlubily se svými
znalostmi z kroužku anglického jazyka. Společně s rodiči jsme si vyšlápli na horu Gírovou, při
které si děti utužily fyzické schopnosti. Prakticky jsme pozorovali jabloňový sad na školní zahradě.
V přírodním prostředí děti srovnávaly své zkušenosti z knižních publikací s realitou při zkoumání
pampelišek lupou. Děti se fotografovaly k ukončení školního roku a předškolní děti na své první
tablo. Naší mateřskou školu navštívili kamarádi z MŠ Balzacova z Havířova a proběhly společné
hry na školní zahradě. U příležitosti MDD jsme se jeli na oplátku podívat na jejich školičku a na
zmrzlinu. Proběhla členská schůze rady rodičů se smažením vaječiny.
Červen – v tomto měsíci jsme měli možnost sledovat při různých aktivitách samostatnost dětí,
jak se během školního roku ve svých vědomostech a dovednostech zdokonalily. Hlavní akcí byly
dětské radovánky ve znamení Letem světem. Naše děti si zahrály na indiány, čemuž napomohlo i
vkusně vyrobené oblečení rodiči a tančily na skladbu Malí indiáni a v písni Hádej, kam teď letíme,
procestovaly kus světa. V mateřské škole proběhla informační schůzka pro zákonné zástupce nově
přijatých dětí, při které se rodiče seznámili s organizací DNE v MŠ a potřebami s tímto spojené.
Celodenní výlet, který byl formou pěší turistiky a jízdy vláčkem do Hnojníku na Ranch Moncheri,
byl zaměřen na poznávání blízkého okolí. Děti měly možnost shlédnout svět z pohledu koňského
sedla, prohlédnout si stáj, nakrmit koně a při drobných soutěžích upevnit své získané sportovní
dovednosti. Součástí výletu byl táborák, na kterém si děti opekly párky a zazpívaly si známé písně.
Aktivity v tomto měsíci byly přenášeny do přírodního prostředí vzhledem k příznivému počasí.
V brzkých ranních hodinách se děti scházely na školní zahradě, kde měly možnost i stolování a po
svačině jsme vyráželi do stínu chladného lesíku.
Slavnostně jsme se rozloučili s předškolními dětmi knižní upomínkou, mladší děti si domů odnesly
omalovánky, popřáli jsme si krásné prázdniny a v záři se budeme těšit na nové kamarády.
ZŠ Dobratice

Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo MŠ Dobratice 34 dětí,
MŠ Vojkovice 31 dětí a ZŠ Dobratice 79 žáků. Z počtu 79 žáků
prospělo 61 žáků s vyznamenáním a 18 žáků prospělo.
Ve druhém pololetí bylo uděleno 48 pochval, 1 napomenutí
třídního učitele a 2 důtky třídního učitele.
Po celý školní rok jsme se řídili mottem „Letem světem“. Celá škola nastoupila na palubu letadla
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a letěli jsme směr Amerika. Každá třída si nachystala svůj program. Nejprve nás letušky instruovaly o chování v letadle.
Divadelní kroužek zahájil akci příchodem Kolumba do Ameriky.
Prvňáčci provedli svou první prezentaci, ve které se věnovali
různým oblastem – stavbám, jídlu, krajině, módě, sportu, dopravním prostředkům, vědě a filmu. Z druháků se stali Indiáni
a předvedli se s indiánskou písní. Třeťáci jako Mexičané roztančili celou školu a čtvrťáci přiblížili všem dětem jazyk, kterým
se mluví v Americe. Na závěr celé akce nám žáci páté třídy
předvedli, jak Američané slaví „Díku vzdání“. Poznávání světa pak pokračovalo po celý školní rok.
V následujícím školním roce budeme opět pokračovat v tomto mottu, abychom poznali celý svět
a uměli jsme se v něm orientovat.
Žáci se nevěnovali jenom výuce, ale také výborně reprezentovali svou školu:
- ve sportovních soutěžích: v přespolním běhu v Dobré získala 3. místo ve II. kategorii
Monika Kubalová (4. roč.); družstvo házenkářů ve složení: Katka Kohutová, Michael Moják, Jirka
Vala, Ondřej Vala, Adam Kukuczka, René Holub, Roman Voznica, Filip Bado vybojovali ve sk. B
školní ligy městských škol - 1. místo a postoupili do sk. A, kde získali krásné 2. místo. V dubnu
se konal v naší škole 9. ročník šachového turnaje Povodí Morávky. Turnaje se zúčastnilo 40
žáků z okolních škol, z Lučiny, Morávky, Nošovic, Raškovic, Hnojníku a Dobratic. Třetí místo patřilo
domácímu hráči Jiřímu Valovi. Nejlepší z dívek byla Markétka Klegová ze ZŠ Dobratice. Poslední
dubnovou sobotu se v tělocvičně školy uskutečnil II. ročník pinpongového turnaje. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích: kategorie mužů a kategorie dětí. Obě kategorie se hrály systémem každý s
každým. Mezi dětmi byl nejlepší Nikolas Nytra, druhý skončil Jan Hanzlík a třetí jeho bratr Jakub.
Jen těsně za ním skončily nejlepší z dívek Adéla Lubojacká s Denisou Badovou. Další sportovní
klání měli žáci ve vybíjené „O Velikonočního beránka“ v Dobré. Získali jsme 3. místo ve
skupině. V závěru roku jsme se zúčastnili tradičních „Her bez hranic v Raškovicích“ a získali
krásné 2. místo.
- v recitační soutěži: po předání vysvědčení za I. pololetí se žáci zúčastnili školního kola v
recitační soutěži. Hodnotilo se ve třech kategoriích. Z každé kategorie mohli postoupit jenom
první tři. Do obvodního kola postoupili Tkáčová Markéta, Káňa Michal, Šokala Vojtěch, Václavková
Anna, Cichá Aneta, Nováková Veronika, Sobek Jakub, Klegová Markéta, Moják Michael. V tomto
kole soutěžilo 18 dětí v každé kategorii, takže konkurence byla veliká. I přesto se nám podařilo
získat nádherné 3. místo, které si přivezla Tkáčová Markéta z 1. ročníku.
- v pěvecké soutěži: v průběhu měsíce dubna naši žáci reprezentovali úspěšně školu v pěvecké
soutěži „Loutnička“. Podařilo se nám získat 3. místo v II. kategorii a zúčastnit se koncertu vítězů.
Úspěšnou zpěvačkou se stala Vendulka Cebulová (3. roč.). Všem našim reprezentantům školy
děkujeme za účast na všech uvedených soutěžích a těm nejlepším blahopřejeme!
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- ve vědomostních soutěžích: počátek měsíce listopadu jsme zahájili velkým úspěchem
našeho žáka Davida Dvorského (5. roč.), který se zúčastnil 3. dětské vědecké konference na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal 2. místo v kategorii HI-TECH,
CHEMIE A VĚDY O ZEMI. Koncem března se žáci 2. – 5. ročníků zúčastnili tradiční matematické
soutěže „Klokan 2014“. Nejlepšími řešiteli byli v kategorii „Cvrček“ (2. roč. + 3. roč.) Katka
Kohutová s 67 body z celkového počtu 90 bodů a získala pěkné 14. místo z 2307 soutěžících.
V kategorii „Klokánek“ (4. roč. a 5. roč.) Adam Kukuczka s 83 body z celkového počtu 120 bodů
a získal 16. místo z 2106 soutěžících. Blahopřejeme, přejeme další vědecké úspěchy a úspěšné
řešení početních příkladů !!!
- ve sběru: po celý rok se věnujeme sběru plastu a papíru. V soutěži ve sběru PET lahví jsme
získali nádherné 1. místo z 18 škol v okrese Frýdek - Místek. V přepočtu 15,9165 kg/na žáka.
Děkujeme všem, kdo se na sběru podíleli !!!
Po celý školní rok se stále věnujeme celoročním projektům. Koncem listopadu jsme ukončili
projekt „Moderní škola“, který vedl žáky ke zdokonalení čtenářské a informační gramotnosti“.
Dále jsme pokračovali v projektu „Obec, škola a okolí“ (Drakiáda, Halloween, Vánoční jarmark,
Pasování prvňáčků, Dětský karneval, Lyžařský kurz, Knihovnický den, Šachový turnaj, Pinpongový
turnaj, Turistika rodiče s dětmi, Den matek, Dětské radovánky, Ozdravný pobyt, Školní výlet),
v projektu „Ochrana člověka“(Požární ochrana, Bezpečnost na silnici, Zdravotnický den) a
v projektu „Ovoce do škol“, který vedl žáky ke zdravému jídlu. Pokračovali jsme ve spolupráci
s partnerskou školou v Tanzánii – Základní škola v Ilenge. Na základě této spolupráce jsme mohli
opět přivítat ve škole milou návštěvu z daleké Afriky Chrise Zacharia Lamecke z Tanzanie a paní
Michaelu Gongolovou. V minulém roce se nám podařilo podpořit školu v Ilenge, která je zároveň
naší partnerskou školou. Prostřednictvím prezentace nám Chris ukázal, co nového se ve škole
vybudovalo za pomocí naší podpory. Jsme rádi, že se můžeme podílet na výstavbě této školy.
Přejeme, aby získali nové sponzory.
Stali jsme se „Aktivní školou“ prostřednictvím Fondu Sidus a ve spolupráci s obcí Dobratice byla
podána žádost o dotaci na projekt „Výsadba zeleně u ZŠ Dobratice“. Ve dvou předešlých
letech procházeli žáci pátého ročníku celoplošným testováním. V letošním školním roce došlo
k malým změnám v organizaci tohoto testování, proto jsme měli možnost si sami určit samotný
průběh testování. Prostřednictvím projektu „Kalibro“ byli žáci 5. roč. testování v ČJ, M a AJ.
Testování proběhlo druhý týden v květnu a podle výsledků byla naše úspěšnost v AJ – 58,4 % ,
v M – 52,9 % a v ČJ – 66,7 % .
V novém školním roce by mělo navštěvovat školu 80 žáků a z toho 18 nových prvňáčků. Do
MŠ Dobratice nastoupí 35 dětí a do MŠ Vojkovice také 35 dětí. Celkový počet žáků a dětí v ZŠ a MŠ
Dobratice by měl být 150.
Naše škola je školou komunitní, proto se snažíme mít dobrou spolupráci s rodiči (SRPŠ
– Halloween, Mikulášský večírek, Vánoční jarmark, Dětský karneval, Dětské radovánky, vedení
kroužků – šachový, taneční, včelařský aj.), se školskou radou, obecním úřadem a místními
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složkami. V letošním školním roce proběhl ve škole kurz angličtiny pro dospělé, v dopoledních
hodinách cvičení jógy a keramický kurz pro dospělé. V květnu jsme se společně shromáždili na
vlakovém nádraží v Dobraticích a zamířili ve směru Frýdlant n.O. – Skalka – Ondřejník – Kunčice
pod Ondřejníkem. S dobrou náladou jsme zvládli turistický pochod a už plánujeme novou trasu
na příští rok. Závěr roku jako tradičně patřil dětem a rodičům při akci „Dětské radovánky“, které
v letošním roce prošly s názvem „Letem světem“. Děti tancem navštívily různé země. Mateřská
škola navštívila Indiány v Americe a děti ze základní školy putovaly po celé Zeměkouli. Společně
jsme se rozloučili s žáky páté třídy a popřáli jsme jim hodně úspěchů ve vyšších ročnících. Také
pěkné počasí napomohlo k průběhu hezkých dětských radovánek.
Ráda bych poděkovala všem pedagogům, zaměstnancům školy, rodičům, obecním
složkám, sponzorům a obecnímu úřadu za dobrou spolupráci.
Přeji všem slunečné a pohodové prázdniny!!!!!
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Zvířecí zbytky a uhynulá zvířata do kontejnerů nepatří!!
V největších červencových vedrech, těsně po vývozu popelnic, zastavilo u základní školy větší
auto, řidič vystoupil, vyhodil do kontejneru balíček a odjel. Již po několika hodinách nebylo možné
projít kolem kontejneru s nezacpaným nosem, uvnitř byly páchnoucí zbytky, vnitřnosti a kůže z asi
pěti králíků. Následně se objevily velké zvířecí kosti u posledních kontejnerů na separovaný odpad
po pravé straně na výjezdu z obce. Sáček s kostmi byl roztrhaný, kosti oblepené mouchami. Frýdecká
skládka sběrnou nádobu se zvířecími odpady neodveze. Zvířecí odpady se musí zakopat, v případě
větších zvířat odvézt do kafilérie v Mankovicích, případně je možná dohoda s veterinárními
lékaři, např. na Sadové 1158 ve Frýdku - Místku, kteří uhynulé zvíře za úplatu odeberou.
Prosím, pokud byste uviděli někoho, kdo vyhazuje do kontejnerů, nebo odkládá vedle
nich, podezřelé odpady, napište si SPZ vozidla a sdělte nám jej na obecní úřad.

Nekončící problém s odpady je jasný a jeho řešení jednoduché – odpady se v domácnostech
nesmí smíchat dohromady, ale hned roztřídit, následně vhodit do správného kontejneru a co
už nelze dále třídit, do popelnice. Teorie jasná, praxe stále problematická. Řada domácností,
z nepochopitelných důvodů, odpady stále netřídí. Plýtvá tak finančními prostředky obce i svými,
nešetří životní prostředí.
V poslední době se navíc příliš často setkáváme s odpady odloženými vedle kontejnerů. Proč?
Kontejnery nebývají přeplněné, je jich dostatek. Nebo se snad někomu nepořádek líbí? Prosíme
proto, papír, sklo, plasty, poskládejte, polámejte, upravte tak, aby se odpady vešly dovnitř
kontejnerů a nekazily nám vzhled obce. Všichni to oceníme.
Alena Kacířová - starostka
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FOTBALOVÝ SVÁTEK – POSTUP FOTBALISTŮ
Červnový postup fotbalistů do 1.A.třídy je pro sportovní nadšence dobratické kopané ještě stále čerstvou
záležitostí. Poslední utkání s Dobrou mělo ten správný náboj sousedského derby a ani asi nemohl být jiný
tým, který by si s námi užil postupu. Sice naši hráči vůbec nebyli ke svému sousedovi přátelští a deklasovali
jej rozdílem třídy. Potvrdili tak skvělou střeleckou bilanci v soutěži. Nikdo jiný v 1.B třídě nedal 95 gólů a
hvězdné duo Marián Causidis – Michal Hlaváč dalo z toho rovných padesát.
Sportovní slavnosti se zúčastnilo přes tři stovky lidí a všichni si to náležitě užili. Při předávání poháru za
postup od zástupce Krajského fotbalového svazu a předsedy OFS Zdeňka Dudy zažili hráči i diváci atmosféru
jako u ceremoniálu ligy mistrů. Konfety v různých barvách, šampáňo, trenér nad hlavami hráčů, poděkování
fanouškům, to vše nemohlo chybět a taky nechybělo. Výbor TJ, sponzoři a obecní úřad připravili důstojné
odpoledne a večer a tak si každý mohl vybrat to své místo k oslavě. Kdo na hřišti nebyl, může se aspoň na
chvilku podívat s námi, jak vše probíhalo. Ihned po skončení zápasu došlo již ke zmiňovanému předání
poháru. Hráči měli u společného fota připraveny dva plakáty zdůrazňující dva faktory:
1. DĚKUJEME FANOUŠKŮM ZA PODPORU. Poděkování po právu patří věrným fanouškům. Ti jezdili
pravidelně na venkovní zápasy do všech možných koutů regionu. Pochopitelně jejich fandění nechybělo
nikdy ani na domácím hřišti. Oslavné chorály podchycené z hokejových utkání třineckých Ocelářů měly
svoje opodstatnění. Vždyť ve většině případů končily zápasy hokejovým skóre. A popravdě řečeno, fandové
byli vždy tím dalším hráčem ve fotbalové atmosféře na hřišti.
2. TJ DOBRATICE - HISTORICKÝ POSTUP DO 1.A.TŘÍDY. Tento nápis byl více než výmluvný a zcela bez
debat se všem domácím líbil. Po těchto prvních záchvěvech radosti se ke slovu dostala starostka obce Alena
Kacířová, která poděkovala za úspěšnou reprezentaci obce. Společně se zastupitelstvem pak předala všem
hráčům a realizačnímu týmu pamětní plaketu, která jim bude navždy připomínat postup. Jako společný
dar předala předsedovi TJ kameru k pořizování záznamů utkání ve vyšší třídě. Až pak se mohli začít naplno
radovat fanoušci s hráči. Za vydatné podpory sponzorů se mohli všichni občerstvit a podle svých možností
strávit další hodiny ve sportovním areálu při nočním karnevalu za doprovodu hudební skupiny Flash.
Postup fotbalistů hodnotí paní starostka takto: „Našim fotbalistům chci poblahopřát a poděkovat.
Poblahopřát k unikátnímu úspěchu ve sportovní historii obce Dobratice, k postupu do 1. A třídy.
Poděkovat za spoustu hodin tréninkové dřiny, za dobré vztahy a kolektivního ducha, kterého si
vytvořili, za krásný fotbal, který hrají.
Děkuji také všem, kteří vytvářejí týmu dobré podmínky a zázemí a svou prací a zapálením se
na konečném úspěchu významně podílejí. Děkuji také fanouškům za jejich podporu. Přeji našim
fotbalistům, aby jim to dál pěkně šlapalo, fotbal bavil, vyhýbala se jim zranění a přálo fotbalové
štěstí.
Jejich úspěch není jen náhodný výsledek posledního fotbalového roku, ale výsledek systematické práce
řady předcházejících let, který prostě zákonitě přišel. Jsem proto přesvědčena o tom, že se v té vyšší
soutěži neztratí a že jim i divákům přinese fotbal hodně společné radosti“.
9

Dobratický zpravodaj

Zápasy fotbalových celků TJ Dobratice v podzimní sezóně 2014
so 16.8.14 17:00

I.A sk. „B“ muži

Dobratice - Petřvald n. M.

so 23.8.14 14:30

OP sk. „A“ sd

Dobratice - Tošanovice

so 23.8.14 17:00

I.A sk. „B“ muži

Brušperk - Dobratice

so 30.8.14 14:30

OP sk. „A“ sd

Dobratice - Raškovice

so 30.8.14 17:00

I.A sk. „B“ muži

Dobratice - Stonava

so 6.9.14 12:00

OP 99,0 sž

Dobratice - Janovice

so 6.9.14 14:00

OP sk. „A“ sd

Baška - Dobratice

so 6.9.14 16:30

I.A sk. „B“ muži

Sedliště - Dobratice

so 13.9.14 11:30

OP 99,0 sž

Dobratice - Baška

so 13.9.14 13:30

OP sk. „A“ sd

Dobratice - Sedliště

so 13.9.14 16:00

I.A sk. „B“ muži

Dobratice - Vratimov

so 20.9.14 10:00

OP 99,0 sž

Řepiště - Dobratice

so 20.9.14 13:30

OP sk. „A“ sd

Kunčice - Dobratice

so 20.9.14 16:00

I.A sk. „B“ muži

Čeladná - Dobratice

so 27.9.14 11:30

OP 99,0 sž

Dobratice - Sedliště

so 27.9.14 13:30

OP sk. „A“ sd

Dobratice - Kozlovice

so 27.9.14 16:00

I.A sk. „B“ muži

Dobratice - Dolní Datyně

so 4.10.14 13:00

OP sk. „A“ sd

Dobrá - Dobratice

so 4.10.14 15:30

I.A sk. „B“ muži

Veřovice - Dobratice

ne 5.10.14 10:15

OP 99,0 sž

Vojkovice - Dobratice

so 11.10.14 10:30

OP 99,0 sž

Dobratice - Lískovec

so 11.10.14 12:30

OP sk. „A“ sd

Dobratice - Václavovice

so 11.10.14 15:00

I.A sk. „B“ muži

Dobratice - Frenštát p. R.

so 18.10.14 12:30

OP 99,0 sž

Ostravice - Dobratice

so 18.10.14 12:30

OP sk. „A“ sd

Palkovice - Dobratice

so 18.10.14 15:00

I.A sk. „B“ muži

Dolní Lutyně - Dobratice

so 25.10.14 11:30

OP sk. „A“ sd

Dobratice - Janovice

ne 26.10.14 14:00

I.A sk. „B“ muži

Raškovice - Dobratice

so 1.11.14 11:30

OP sk. „A“ sd

Lískovec - Dobratice

so 1.11.14 14:00

I.A sk. „B“ muži

Dobratice - Bystřice

ne 9.11.14 14:00

I.A sk. „B“ muži B.

Albrechtice – Dobratice
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Občanské sdružení Diakonie Broumov
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 funkční elektrospotřebiče
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: od pondělí 4. srpna do pátku 15. srpna 2014
místo: OBECNÍ ÚŘAD DOBRATICE (v pracovní době OÚ)
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. číslech: 224 316 800, 224 317 203

Obracíme se na Vás s mimořádnou prosbou o uspořádání sbírky použitého textilu a dalších potřeb do
domácnosti z důvodu velkého nedostatku materiálu. Jak jistě víte, komerční firmy tvrdě zasahují po celé
republice, kdy se snaží oslovovat obecní a městské úřady s nabídkou přistavení kontejneru na textil. Ale
nejen to. Zásadním problémem je jejich systém svážení darovaných věcí přímo od domů. Tento způsob,
který jsme zavedli my, stačilo již okopírovat spousta firem, které pouze zneužívají dobroty obyčejných lidí.
Lidí, kteří chtějí pomoci dobré věci a ani nevědí, jak je s jejich materiálními dary naloženo.
Jsme si vědomi, že spousta z Vás již sbírku pro naši organizaci pořádalo. Rychle ubývá práce pro naše
klienty, kteří tříděním veškerého textilu mají zajištěnou práci. Naši klienti jsou doslova závislí na všech
našich dárcích, jen Vy se můžete nemalou částí podílet na jejich dalším osudu.
Ještě jednou velmi děkujeme hlavně jménem všech našich klientů a dalších sociálně potřebných lidí.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www. diakoniebroumov.org
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SETKÁNÍ padesátníků
Dne 20.6.2014 jsme se sešli po 39 letech, abychom zavzpomínali na dětské léta
prožité v naší obci a škole. I když se hodně změnilo, my jsme zůstali stále mladí:).
Děkujeme za umožnění nahlédnout do zákoutí naší školy, kterou nás provedla Eva
Mikolášová. Nakonec jsme poseděli v Obecníku u dobrého jídla a vzpomínali a
Karel Poloch
vzpomínali......

Foto z roku 1975 - vpředu zleva: I.Gongolová, Z.Čuboková, E.Maďová, K.Rodková, V.Žvaková, E.Nagyová,
Š.Korniová (vnučka učitelů Kosových), P.Bijoková, E.Rácová, vzadu zleva: K.Poloch, F.Gadlina, L.Mlčák, P.
Causidis, P.Kravarik, M.Sobek, M.Hečko (nežije), M.Klauda, V.Dyba, J.Tvrdý, F.Krupa

Foto letos, v dřepu: K.Poloch, P.Causidis, L.Mlčák, E.Rácová (Mikolášová), druhá řada: P.Bijoková
(Maršálková), E.Maďová, Š.Korniová (Vlčková), K.Rodková (Petrová),V.Dyba, F.Krupa, vzadu J.Tvrdý, M.
Sobek, F.Gadlina a P. Kravarik
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Harmonogram sběru nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu
v obci Dobratice
Sběr proběhne v obci Dobratice v sobotu dne 20. září 2014 :
prodejna Lisník
8.40 - 8.55 hod.
dolní kravín
9.05 - 9.35 hod.
bývalá prodejna Bukovice
9.45 - 10.00 hod.
Harenda
10.10 - 10.40 hod.
Zároveň bude prováděn se sběrem nebezpečného odpadu i sběr velkoobjemového odpadu.
Nebezpečné odpady
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a
ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.
Rozbité či rozebrané
Televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.
Velkoobjemové odpady
Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení – pouze kompletní – nerozebrané!!!
Lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí,
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a
ostatní domácí spotřebiče.

Právní záležitosti
S občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu, mezi 15.00 – 16.30 hodinou na Obecním úřadě v
Raškovicích a každou středu mezi 16.30 – 18. 00 hodinou v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nošovicích
( zelená budova potravin)
JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv - včetně kupních, rovněž převody
nemovitostí, zřizování výminků a služebností (věcných břemen) apod.
Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz.

SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA
Kdo má zájem naučit se hrát na tyto hudební nástroje:
klavír, akordeon, zobcové flétny sopránová, altová, tenorová, basová,
příčná flétna, kytara
Přihlaste se dne: 2. září 2014 v 13.30 - 15.30 hodin
v 1. patře ZŠ Dobratice
Schůzku si můžeme individuálně domluvit / mobil 604 821 849 /.
Těší se na vás – Miriam Dýrrová dipl. um.
13

Dobratický zpravodaj

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 390 ks, tiskne G-VARIADO PRINT s.r.o. Frýdek–Místek, výtisk zdarma

14

7/2014

15

Dobratický zpravodaj

16

www.dobratice.cz

