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ÚVODNÍK

Mimořádně vydařený, teplotně nadprůměrný listopad vás, milí občané, určitě potěšil. Věřím, že jste 

s patřičnou pílí uklidili před zimou vše, co je potřeba. Mně osobně vůbec nevadilo nesplnění pranos-

tiky o Martinovi a jeho příjezdu na bílém koni. Dobré počasí si pochvalovali i fotbalisté, kterým skon-

čily podzimní zápasy. Muži se drží ve středu tabulky a byli oživením soutěže, zato žáci a dorostenci 

od počátku tahali za kratší konec. Kvapem se blíží adventní doba a Vánoce, což je zřejmé na výzdobě 

a sortimentu zboží ve všech možných obchodech. Tak vás vítám u dalšího čísla Zpravodaje a přeji 

klidný, podzimní čas ke čtení toho, co je za námi nebo co se do posledních týdnů roku připravuje.

Obecní znak a prapor byl udělen obci Dobratice rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny par-

lamentu České republiky Lubomírem Zaorálkem dne 3. prosince 2004 a slavnostně byly tyto obecní 

symboly vysvěceny v kostele sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích 1.května 2005 generálním vikářem 

Marcelem Tesarčíkem. Symboliku obecního znaku tvoří fi gura pluhu, představuje doslovný heraldi-

zovaný přepis historických pečetních a razítkových znamení obce. Figura bukové ratolesti o pěti lis-

tech symbolizuje místní sídelní jednotky obce.  Barva zlatá a modrá vyjadřuje historickou příslušnost 

obce k Těšínskému knížectví neboli k regionu těšínského Slezska.

          Karel Moškoř - redaktor

Víte, že?

NA SLOVÍČKO S MÍSTOSTAROSTKOU

V říjnu jsme si zvolili nové členy zastupitelstva obce na další čtyři roky. A hned na počátku listopadu 

se na prvním zasedání rozhodlo, kdo povede obec. Starostkou byla opětovně zvolena Alena Kacířová, 

ale ke změně došlo na postu místostarosty. Po Romanu Budínském přebírá tuto funkci druhá žena v 

zastupitelském složení, Iva Spratková. Chtěl bych občanům v krátkých rozhovorech představit členy 

zastupitelstva obce a jako první se nám představí paní místostarostka. S Ivou Spratkovou se znám 

mnoho let, především díky našim dětem, které hrávaly spolu fotbal za dobratické žáky a dorost.

Čemu se v současné době věnuješ, co děláš?

Myslím, že jsi „uhodil hřebíček na hlavičku“. Není to totiž vůbec jednodu-
chá otázka. Kdo v dnešní uspěchané době dokáže stručně popsat, co prá-
vě dělá? Vyhnu se tedy raději podrobnému popisu všech svých činností. 
Když pominu prioritu,  jakou je domácnost, tak mne právě nejvíce zaměst-
nává poslední rok studia. Pochopitelně bych chtěla co nejdříve naskočit 
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Co bylo tvou motivací jít do letošních voleb a kandidovat do zastu-

pitelstva?

Abych byla upřímná, tak hlavním 
motivátorem byla paní starostka, která 
mě oslovila. Zpravidla to v životě tak 
chodí, že možnosti a potenciál, který v 
sobě máte, odkrývají jiní. Jsem člově-
kem, který má rád nové výzvy a proto 
jsem se této myšlence příliš nebráni-
la. Důležitým byl pro mé rozhodnutí 
fakt, že se v obci Dobratice nikdy pří-
liš „nepolitikařilo“ a je tak před námi 
spousta smysluplné práce, kterou, jak 

Jak chceš projevenou důvěru občanů realizovat ve své pozici mís-

tostarostky?

Pojem důvěra občanů je tak trochu volební terminus technikus. Každý 
občan si pod jeho naplněním může představovat něco jiného. Vůbec nepo-
chybuji o tom, že je volební program, díky kterému nás většina občanů 
podpořila, realizovatelný ze 100 % a je jen otázkou času, v jakém časovém 
harmonogramu se nám podaří jej splnit. Práce v zastupitelstvu určitě není 
o individuální práci jednotlivce, a proto věřím, že se budeme s ostatními 
zastupiteli doplňovat. Osobně jsem připravena věnovat se těmto úkolům 
v rámci svých možností a schopností.
Jaké je tvoje životní motto?

Myslím, že u většiny z nás se názory a postoje vyvíjejí postupně podle toho, 
jak život plyne. Já samozřejmě nejsem žádnou výjimkou. Souhrnně jsem si 
k vyjádření svých životních postojů dovolila vytvořit dvě vlastní motta:
„Autority si vybírám sama.“
„Jen věcmi, které mají smysl, má smysl se zabývat, byť by byly v očích dru-
hých pořádným nesmyslem.“

Otázky připravil a Ivě Spratkové za odpovědi děkuje, Karel Moškoř

do „rozjetého vlaku“, kterým je práce v zastupitelstvu, abych mohla být 
jeho platným členem. Stručně řečeno - snažím se vzdělávat.

si troufám tvrdit, „dobratičtí“ ocení a bude určitě vidět. Že je prostě co 
dělat.
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ŠKOLNÍ AKTUALITY

•Koncem měsíce října proběhla akce v  rámci multikulturní výchovy „Hal-

loween ve škole“. Letošní novinkou programu byla rodinná soutěž „O nej-

originálnější dýni“. Pro všechny zúčastněné byl připraven program složený 

z několika částí:

Naše kroky vedly průvodem od školy, přes malé zastavení u ANYMARKETU, 

kde děti dostaly pamlsek (od pana Cichého). Dále pokračovaly strašidelnou 
ulicí, která byla připravena za pomoci obětavých rodičů až k hřišti. Následovalo kulturní vystou-

pení tanečního kroužku pod vedením paní Kozákové a školního pěveckého sboru. Celý program 

se naplnil až v podvečer samotné akce, zdoláním tajemných úkolů v komnatách a nočním dob-

rodružstvím ve škole.

Vrcholem této akce bylo pro všechny žáky přichystané „Mobilní planetárium“ v tělocvičně. Žáci 

zhlédli fi lmy (Astronomie pro děti, Původ života a Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu). 

Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě této akce a hlavně chci poděkovat všem obětavým rodi-

čům.  Rovněž bych chtěla poděkovat předsedkyni SRPŠ paní Kateřině Vitáskové za její organizaci 

strašidelné ulice. 
•Pro rodiče byl také otevřen kurz angličtiny pro pokročilé, který probíhá každé úterý v prostorách  

ZŠ. 

Nejbližší akce:  

- Divadlo pro rodiče s dětmi – „Mrazík“ – v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě

- Mikuláš ve škole pro žáky – 4. prosince

- Mikulášský večírek pro rodiče  - 5. prosince 

- Česko zpívá koledy – 10. prosince

- Vánoční jarmark – 18. prosince                  

Česko zpívá koledy - opět také z Dobratic

Ve středu 10. prosince od 18 hodin se na mnoha místech v České 

republice rozezní šest koled. Tradiční a už oblíbená akce Dení-

ku láká děti i dospělé ke společnému zpěvu známých koled. 

Dobratice patřily k prvním v regionu, které se přihlásily. Svou 

premiéru si odbyli všichni aktéři vloni a zpívání mělo velikou 

odezvu. Ani letos tedy nebudeme chybět v seznamu měst a 

obcí v krásné zemi uprostřed Evropy. 

Tak si udělejte čas a přijďte si zazpívat. Texty písní obdržíte 

přímo na místě od redakce Deníku a společně s dětmi základní 

školky můžete být při tom.

Mgr.Karla Peterková - ředitelka
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PŘED NÁMI ADVENTNÍ OBDOBÍ

Slovo advent pochází z latinského slova 

„adventus“, které znamená „příchod“ - očeká-

vání druhého Kristova příchodu. Nejzřetelněj-

ším znakem adventu je dnes adventní věnec. 

Kruh, který nemá začátek a konec, je symbo-

lem věčnosti království Božího. V soudržnosti 

propletených zelených větviček lze vidět 

symbol křesťanského společenství, které žije v 

naději na druhý příchod Páně. Zvýrazněním 
uvedené symboliky je postupně zesilující světlo čtyř svící, které jsou do počtu postupně zapalo-

vány tak, aby odpovídaly aktuálnímu týdnu čtyřtýdenní adventní doby. Tak jako Bůh neponechal 

lidstvo v temnotě, ale světlem slova proroků a naposledy Jana Křtitele ho připravoval na Kristův 

příchod, tak i nás světlem svého slova připravuje na naše konečné setkání s Kristem. 

Fialová barva liturgických rouch, je symbolem vážnosti, soustředění, očekávání a radostné 

touhy po Kristu. 

Rozžáté svíce v našich rukou a zvlášť v rukou dětí nás doprovodí na stále aktuální roráty: 1.12., 

6.12., 8.12., 13.12., a 15.12., a to vždy v 7 hodin ráno.   

Krásné adventní zpěvy nám zpestří děti svým zpěvem 10.12. v 18 hodin před ZŠ v rámci akce 

„Česko zpívá koledy“.

Našimi průvodci adventní dobou jsou: starozákonní prorok Izajáš, sv. Jan Křtitel, ale také Panna 

Maria, matka Boží. Nezapomeneme ani na sv. Ondřeje, sv. Barboru, sv. Mikuláše a sv. Lucii. 

V letošním roce si chceme 7. prosince více připomenout sv. Ambrože, patrona včelařů (mše sv. 
tuto neděli v 9 hodin bude sloužená za všechny včelaře). 

Podle legendy svatý Ambrož spal jako dítě s otevřený-

mi ústy a včely mu snesly do úst med (symbolizuje píli, 

výmluvnost a sladkost jeho kázání). Z jeho moudrých slov 

jen několik: „Nikdo se nevyléčí tím, že zraní někoho jiného. 

Zlo v nás je mnohem horší než jakýkoliv vnější nepřítel.“

Už 30. listopadu v 15 hod. se v kostele uskuteční 

koncert mládežnické skupiny Paprsky. Tento koncert 

zahájí vystoupení pěveckého sboru ZŠ Dobratice. 

Srdečně zvu nejen k tomuto společnému zahájení, ale i k 

radostnému prožití adventní doby.                 
P. Jan Wojnar
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SPORTOVNÍ AKTUALITY

Skončila jedna neuvěřitelná série

1. listopadu 2014 skončila jedna historická událost v dění fotbalového klubu TJ Dobratice. Tu 

první listopadovou sobotu odešli po 90 minutách z domácího hřiště dobratičtí fotbalisté bez 

jediného bodu. Naposledy se tak stalo 11. 5. 2013, kdy prohráli s ČSAD Havířov 2:4. Od tohoto 

okamžiku odehrály Dobratice doma 21 zápasů (15 v 1.B. třídě, 6 v 1.A. třídě) a získaly neuvěři-

telných 59 bodů!  Fotbalisté dokázali vyhrát 15 utkání za sebou až do onoho listopadového duelu 

s Bystřicí. Dobratice jsou známy svým útočným pojetím hry a tak se není čemu divit, že každý 

soupeř přijížděl s obavou, kolik gólů dostane. Připomeňme největší domácí výhry: Hrádek 7:1, 

Lučina a Horní Suchá 5:0, Mosty a Staříč 4:0, Jablunkov a Dobrá 6:3. Ztrátu zaznamenaly i takové 

týmy z 1. A třídy jako Petřvald n.M. 3:1, Vratimov 2:0 a Frenštát 3:1.

Podzim nováčka z Dobratic byl úspěšný

Skončila podzimní část fotbalového ročníku 2014 - 2015. Pro muže TJ 

Dobratice to byly první zápasy v soutěži 1.A. třídy, kde se suverénně 

probojovali. Jak zvládnou vyšší soutěž, budou na své soupeře stačit? 

Takové i další otázky zaznívaly z řad fanoušků už v přípravných zápa-

sech, které moc optimismu nepřinášely, např. potupná porážka s Dob-

rou. Přišel však první mistrovský zápas a naši fotbalisté ukázali svou 

sílu a smetli favorizovaný Petřvald. Pak šly za sebou další utkání dle 

rozlosování a najednou bylo v tabulce vidět, že přední příčky jsou Dob-

raticím souzeny. V převážné části podzimu se pohybovaly Dobratice 

okolo čtvrtého místa v tabulce. I když jim poslední tři zápasy nepřinesly žádný bod, v tabulce 

podzimu fi gurují na 7. místě. Soutěž je ale nesmírně vyrovnaná a na jaře to bude boj o každý 

bodík. Mezi čtvrtým celkem a posledním je jen sedmibodový rozdíl a to se dá velice rychle sma-

zat. Ani naši fotbalisté nemají nic jistého. Budou muset stejně zodpovědně přistupovat k dalším 

zápasům, aby nemuseli závěr první sezóny v 1.A třídě dohrávat v napětí. 

Nyní můžeme našim fotbalistům poděkovat za viditelnou účast v soutěži. Zcela bez pochyb k 

jejich výkonům přispěli svým skandováním věrní fanoušci. Ty nám záviděli všichni soupeři. Z 

mnoha úst jsme slyšeli chválu. Velice těžko bychom na severu Moravy našli jiný klub, se kterým 

jezdí na venkovní zápasy přes šedesát lidí! A domácí návštěvy přesahující pokaždé dvě stovky 

diváků nemají ani divizní mančafty.

Dobratice odehrály třináct podzimních utkání, šest doma a sedm venku. Mají zvláštní bilanci, 

což se jen tak nevidí. V tabulce domácích utkání jsou první, u těch venkovních také, ale od konce. 

Získali 19 bodů, skóre je pasivní 22:24. Góly zaznamenali: Marián Causidis 10, Hlaváč 6, Lýsek 2, 
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Skotnica, Malyjurek, Somr a Farny po jedné. Nejvíce minut v dobratickém dresu odehráli: Tesar-

čík 1170, Skotnica 1168, Lýsek 1080, Béla 1058, Klesniak 1048, Uherek 990, Rusek 935, Hlaváč 

856, Marián Causidis 850, Světlík 679, Malyjurek 679, Dian 554, Somr 493 a Farny 449 minut. 

Nesmíme zapomenout i na další hráče, kteří tvořili tým a nastupovali v průběhu zápasů na hřiš-

tě za spoluhráče ze základní sestavy: Marek Causidis, M.Dobiáš, D.Dobiáš, Platoš, B.Causidis, 

T.Bortlíček, Ševčík, Březina a Holinka. Hráčský kádr připravoval k zápasům nestor dobratické 

lavičky, trenér Marián Korabík. Sice mu ještě chybí několik let k tomu, aby se vyrovnal anglické-

mu siru Fergusonovi, ale být koučem v osmé sezóně u jednoho týmu v ČR je skoro unikát!

Ve stínu fotbalové euforie mužů hráli svoje mistrovské utkání také žáci a dorostenci. Jim jsme 

příliš pozornosti nevěnovali, možná i tím, že výsledkově jsou někde jinde než mužský tým. U 

žáků to ale chce čas, v jejich soutěži je veliký věkový rozptyl a tak se není čemu divit. Každý malý 

žák na vesnici si tím musí projít, nejsou zde možnosti rozdělit tým na mladší a starší, tolik dětí 

zde ani není. Dorostenci byli týmem prvních poločasů. Kdyby se hrálo jen na 45 minut, měli by 

mnohem více bodů, než se jim podařilo získat. Na to tolik oblíbené kdyby, se nemohou spoleh-

nout, tak nezbývá než jít do sebe a na jaře tuto nepříznivou bilanci vylepšit. 

Pedikúra v pohodlí Vašeho domova

Od ledna 2015 každé pondělí budu dojíždět ke klientům,

 kteří se nemohou dostat ze zdravotních důvodů na pedikúru, a přesto ji potřebují, popřípadě z 

jiných důvodů.

Cena pedikúry je 180,-Kč, v rámci Dobratic ujeté km nepočítám.

Pro stálé zákazníky je každá 10 pedikúra za 130,- Kč.

Kontaktní osoba: Kristýna Kadrliaková, telefon: 739 600 446
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Čištění odpadních vod z rodinných domků

Úvodem jen krátká defi nice - odpadní vody jsou vody, které byly použity v obytných, průmyslo-

vých, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, pokud mají po použití změněnou kvali-

tu. 

Základní princip nakládání s odpadními vodami je, nevypouštět odpadní vody do přírody bez 

čištění. V praxi tedy všechna voda, která byla přivedena do domku a použita, má být svedena 

buď do čistícího zařízení, kterým může být například domovní čistírna odpadních vod, septik se 

zemním fi ltrem nebo i kořenová čistírna a teprve po přečištění může být tato voda vypuštěna do 

přírody, a nebo do nepropustné akumulační jímky a po jejím naplnění obsah vyvezen například 

na městskou čistírnu odpadních vod. 

V minulých dobách bylo běžně stavebními úřady povolováno svedení odpadů z toalet do žumpy 

nebo septiku a odpadní vody z kuchyní a koupelen bylo možné vypouštět bez čištění do trativo-

du. To už teď možné není, tento stav je v rozporu se současnou legislativou. Proto u těch domů, 

kde není nakládání s odpadními vodami v pořádku, je potřeba stav řešit a napravit. 

Možným způsobem by také byla výstavba centrální kanalizační sítě. V naší obci by to znamenalo 

navíc i výstavbu několika čistíren odpadních vod, protože v dostupné vzdálenosti není žádná 

velká, na kterou bychom se mohli s kanalizací napojit. Náklady na výstavbu by se pro obec pohy-

bovaly v řádu desítek až stovky milionů korun a pro občany by se cena za vodu zvýšila o stočné, 

tj. na více než dvojnásobek. Povinnost mít vybudován centrální systém čištění odpadních vod 

platí pro obce nad 2 000 obyvatel. Naše obec tohoto limitu v nejbližší době nedosáhne a navíc 

nemáme centrální způsob zástavby jako třeba Dobrá nebo Nošovice, ale spíše liniovou zástav-

bu a dostatek vodních toků, do kterých je možné vyčištěné odpadní vody odvést. V nejbližších 

letech se s výstavbou centrální kanalizace v naší obci nepočítá. Správné nakládání s odpadními 

vodami je tedy na majitelích rodinných domků individuálně.

                                                                                 Alena Kacířová – starostka obce

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.
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Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 2. zasedání 

dne 10.11. 2014 projednalo:

  1) Smlouvu č. 14200123 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci operačního programu  

 ŽP, na akci:  „Zateplení obecního úřadu a hasičské zbrojnice v Dobraticích“.

  2) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 25/2014 na stavební akci „Zateplení obecního úřadu  

 a hasičské zbrojnice v Dobraticích“, mezi obcí Dobratice a fi rmou Fabriko Morava s.r.o. 

  3) Návrh na podání žádosti o dotaci u SFDI na výstavbu další etapy chodníku od „Základ- 

 ní školy Dobratice k Mateřské škole Dobratice“.

  4) Návrh na podání žádosti o dotaci na výstavbu sportovního hřiště a dětského hřiště  

 u budovy ZŠ Dobratice, zadání zakázky na přípravu projektové dokumentace a vyří- 

 zení stavebního povolení a zadání zakázky na komplexní zpracování žádosti o dotaci,  

 v případě vyhlášení výzvy.

  5)   Složení výborů a komisí.

  6)   Návrh odměn členům zastupitelstva obce a předsedům a členům výborů a komisí. 

  7)   Smlouvu  o dílo č. 41/2014 mezi obcí Dobratice a Fabriko Morava, s.r.o. 

  8)   Odkup pozemků p.č. 491/5, 963/3 a 963/4, vše k.ú. Dobratice.

ČESKÁ OKNA - DVEŘE - VRATAČESKÁ OKNA - DVEŘE - VRATA

OstravaOstrava, Výstavní 123
ostrava@pramos.cz

775 591 311, 777 811 471, 775 591 351

OpavaOpava, Nákladní  15
opava@pramos.cz

775 591 375

www.pramos.cz
®
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Pro
dloužená záruka 7 let

OKNA
ZA
POLOVINU

Naše trumfy:Naše trumfy: Zastavte se, zavolejte!Zastavte se, zavolejte!
Vlastní český 7-komorový
profil
Vlastní zkušení montážníci
a zedníci
Na výrobu profilů
nepoužíváme recyklát
Záruka na okna, dveře 7 let
Bezplatný servis 7 let
Služby A-Z
Výroba od roku 1995

Volejte ZDARMA 800 100 111

Zpravodaj obce Dobratice, vydavatel: Obec Dobratice čp.49, tel.558651254, 558651387, 

email: obec@dobratice.cz,  redaktor:Karel Moškoř, email.: k.moskor@seznam.cz , tel.:739439808 

ev.číslo MK ČR E 14306, náklad 390 ks, tisk  G -VARIADO PRINT s.r.o. Frýdek – Místek, výtisk zdarma
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Dobratický zpravodaj
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