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ÚVODNÍK
První sněhové vločky a jemný bílý poprašek se objevil v Dobraticích už 12.října, a to je
trošku brzy. Toto byla jen krátká zimní vsuvka do jinak nádherného podzimu s teplotními rekordy historie, kdy nám listy na stromech vybarvují překrásné scenérie. Desátý
kalendářní měsíc v roce přinesl dvě významné události v obci. Nejprve to bylo 150.
výročí posvěcení dobratického kostela a v závěru října potom otevření nového Centra sportovních aktivit za základní školou. Do nových, moderně zrekonstruovaných
interiérů obecního úřadu se také vrátily pracovnice obecního úřadu. Na sportovním
fotbalovém poli skončilo podzimní putování dobratických celků, největší pozornost
byla zaměřena na muže, bojující druhým rokem v krajské soutěži.
Karel Moškoř - redaktor Dobratického zpravodaje

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
ADVENTNÍ
VĚNCE 2015
Kulturní komise obce Dobratice zve občany k příjemnému tvůrčímu posezení s vůní
jehličí a předvánoční atmosférou.
Na tradičním vázání adventních věnců Vás uvítáme:
Kdy: 28. listopadu 2015 od 15:00 hodin
Kde: klubovna Obecního úřadu Dobratice
Zajistěte si: zelený materiál (vítáme již uvázaný), pracovní nářadí (nůžky, kleště, tavnou pistoli, aj.), vlastní ozdoby (ozdoby, korpusy aj., možno zakoupit na místě).
Chuť tvořit a dobrá nálada se PŘEDPOKLÁDÁ!
Objednávky a informace na telefonním čísle:
737 468 560 - Mgr. Iva Gurníková
POZOR! Kapacita účastníků je omezena na 30 osob.

Změna ordinačních hodin DS Dobrá
MUDr. Kučerová od 16.12. - 18.12. 2015
Středa 16.12. 13.00 -16.00
Čtvrtek 17.12. 7.30 - 9.00
Pátek 18.12. 7.30 - 10.30
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ŠKOLNÍ AKTUALITY
Slavnostní otevření hřiště s tajemnou nocí
Koncem měsíce října proběhla dlouho očekávaná akce „Otevření hřiště s tajemnou
nocí“. Pro všechny zúčastněné byl připraven program složený z několika částí. Po
celou dobu slavnosti bylo pro všechny přichystáno občerstvení a příjemné posezení za světla svíček. Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě této akce a hlavně chci
poděkovat všem obětavým rodičům, SRPŠ a obecnímu úřadu. Podrobnější shrnutí o
pěkné události najdete v jiném článku Zpravodaje.
Nejbližší akce:
Mikuláš ve škole pro žáky 4. 12. 2015
Česko zpívá koledy
9. 12. 2015
Vánoční jarmark
17. 12. 2015

Karla Peterková - ředitelka ZŠ

VÝŠLAP NA KOTAŘ
7. října se deset nadšenců Sdružení
seniorů Dobratic, vydalo na výšlap
k chatě na Kotař. Ta se nachází pod
vrcholem hory Lipí mezi horami
Čupel a Ropička v nadmořské výšce 795 m. Z historie se o chatě moc
nedozvíme, jen to, že původně
to byla Gřundělova chata a název
chaty sahá do 30. let minulého století. Výšlap začal srazem na rozcestí
Podlesí směr Komorní Lhotka. Cestou nás provázela pořádná mlha až do dvou třetin kopce, pak se ukázalo sluníčko a
dolina se jevila jako rozsáhlé moře. Personál chaty nabízí teplá jídla a pití různého
druhu. Vyhlášená česnekačka byla opravdu dobrá, hlavně horká. Z terasy je krásný
výhled na vrcholy Beskyd, příjemné posezení před chatou. Provoz zde je celoroční
s možností ubytování. Cestu dolů jsme zvolili směr Komorní Lhota a zpět na Dobratice. Všichni byli s výšlapem spokojeni, neboť nám vyšlo krásné podzimní počasí.
Informace o uzavření pošty v Dobraticích
Ve dnech od 25.11.-27.11.2015 bude pošta v Dobraticích z provozních
důvodů uzavřena.
Nabídka brigády
Cukrárna Angelika hledá brigádnici na výpomoc. Slušné jednání, slušný přivýdělek. Nástup ihned. Kontakt: 737 037 173
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DOBRATICKÉ CENTRUM
SPORTOVNÍCH AKTIVIT OTEVŘENO
Pracovní mumraj začal v prostorách za školou počátkem prázdnin. Po náročných
terénních úpravách se pomalu a jistě začala rýsovat nová sportovní dominanta.
Multifunkční hřiště pro míčové sporty o rozměrech 34x17 metrů dostalo svou definitivní podobu v druhé polovině září. Hřiště je pokryto umělým trávníkem a je určeno pro volejbal, nohejbal, fotbal, tenis, florbal a další a pokud bude v zimě počasí, je
sem přivedena voda, aby bylo možné povrch ledovat. Hřiště je možné využívat díky
osvětlení i ve večerních hodinách.
Hned vedle tvoří venkovní tělocvičnu šest fitness prvků, které mohou k posilování
těla využít všechny věkové kategorie. Na nejvzdálenějším místě od školy je za hřištěm u lesa ještě sektor pro běh a skok do dálky, což jako poslední chybělo, aby žáci
mohli kompletně plnit předepsané osnovy. Za školou u tělocvičny mají svůj, doslova ráj, děti. Skluzavka, balanční lávka se schůdky, lanová pyramida, trojhrazda i houpačka dají spousty možností k pohybu těm, kteří do areálu zavítají. Pro nejmenší
děti je připraveno pískoviště, pro ty starší zase vede napříč celým svahem lanovka. Součástí projektu pak je i výsadba zeleně v celém areálu. Zkrátka, pro každého
něco. Jen je třeba věřit, že si návštěvníci budou vážit práce těch, kteří hřiště stavěli,
a nebude docházet ke škodám. Nemalá investice si zaslouží naši pozornost i péči a
měla by dlouho sloužit nám všem.
Slavnostní otevření Dobratického centra sportovních aktivit (DCSA) se konalo v
pondělí 26. října a bylo spojeno s programem pro děti i dospělé. Ten zahájil průvod
dětí v maskách a s lampióny od obecního úřadu ke škole. Před školou pak všem
zazpívaly děti pod vedením paní ředitelky. Po úvodním slovu paní starostky byla
slavnostně přestřižena páska k novému sportovnímu a hernímu areálu. V přítmí
překrásného podvečera pak zazářil ohňostroj připravený Sdružením rodičů a přátel
školy. A potom už se světla na hřišti rozzářila a děti ihned vzaly útokem prolézačky,
lanovku, skluzavku. Na samotném hřišti se konaly ukázky z přípravy florbalistů, ty
vystřídali fotbalisté, kteří předvedli cvičení na všech umístěných posilovacích strojích a také ukázku svého tréninku. Pak se již děti rozběhly do všech prostor v okolí
školy a potom i dovnitř, kde pro ně bylo ve třídách připraveno plnění tajemných
úkolů. Rodiče a hosté se mohli v průběhu programu občerstvit a krátce si probrat,
jak se jim nový areál líbí a jak jej budou moci využívat k pohybovým aktivitám.
DCSA bylo zrealizováno ve velmi krátké době. Od první myšlenky přes projekt,
povolení, podání žádosti o dotaci přes realizaci k předání hotové stavby neuběhl
ani rok. Podařilo se to díky spolupráci, zkušenostem a odbornosti všech zúčastněných, zejména pak pracovníků firmy K2 stavební a stavebního dozoru firmě Ingesta. Podařilo se včas vyřešit vzniklé těžkosti s terénními úpravami, podkladovými
vrstvami hřiště, odvodněním celé plochy, takže stavba byla dokončena v předstihu.
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Všem za to patří poděkování.
Těsně před koncem stavby jsme se dověděli dobrou zprávu, a to že náš projekt bude
dotačně podpořen z Regionální rady Moravskoslezského kraje. Žádost o dotaci na
projekt Dobratické centrum sportovních aktivit byla předložena do výzvy regionálního operačního programu Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Z
celkových způsobilých nákladů projektu může být z dotace hrazeno až 100 %, kdy
celkové náklady na přípravu, realizaci stavby a vybavení byly ve výši 4 192 tis. Kč.
Karel Moškoř, Alena Kacířová, Karla Peterková

Šachisté vstoupili do soutěží
Opět dvě družstva šachistů přihlásila TJ Dobratice do dalšího ročníku Okresního
přeboru.
A tým tvoří: Milan Čubok, Zdeněk Čubok, T. Kacíř, J. Sedláček,
M. Klus, D. Chroboček, P. Chovančík, A. Martínek a K. Špalek.
B mužstvo: J. Golasovský, J. Vašut, T. Rucki, Miroslav Čubok, M. Poljak, O. Gongol, P. Kocich, L. Pavelek, D. Dvorský, J. Kubala, V. Javorský a J. Tvrdý.
Domácí utkání budou hrát v zasedací místnosti OÚ.
Začátky zápasů jsou stanoveny na 9 hodin.
Rozpis utkání dobratických družstev:
24.10. Dobratice A – Dobratice B (výsledek utkání 5:0)
14.11. Dobratice B – BŠŠ F-M F, Mosty u J. B – Dobratice A
28.11. Dobratice A – Lhotka, BŠŠ F-M E – Dobratice B
12.12. Dobrá B - Dobratice B
13.12. Vendryně B – Dobratice A
6. 1. Dobratice A – Bystřice, Dobratice B – Mosty B
30. 1. Lhotka – Dobratice B, Dobrá C – Dobratice A
13. 2. Dobratice A – Brušperk B, Dobratice B – Vendryně B
27. 2. Bystřice – Dobratice B, Třinec D – Dobratice A
19. 3. Dobratice A – Dobrá B, Dobratice B – Dobrá C
9. 4. Brušperk B – Dobratice B, Dobratice A – BŠŠ F-M F
23. 4. BŠŠ F-M E – Dobratice A, Dobratice B – Třinec D
Poděkování
Dne 24. 10. 2015 jsme sehráli první kolo Okresního přeboru družstev v šachu. Dobratice “A” jako domácí proti Dobraticím “B” coby hosté. Toto utkání se odehrálo v nově
zrekonstruované budově obecního úřadu. Velmi dobře se nám tam zkušeným i mladým hráčům hrálo. Za šachový oddíl vyslovuji velké uznání a poděkování našemu
dobratickému zastupitelstvu a hlavně paní starostce.
Naše, (my tomu říkáme hrací místnost) je prostorná, má dostatek stolů a židlí. V případě malého pohoštění se dá velmi dobře využít kuchyňku.
Miroslav Čubok
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ADVENT JE CESTOU K JESLÍM
Drazí přátelé, prožíváme krásné slunečné podzimní dny, přesto už mám myslet na
vstup do adventní doby. Mně se vybavuje loňské žehnání nádherných ručních výtvorů
– adventních věnců, dětské zpívání koled na schodech školy, rorátní písně, a ta z šera
kostela vykukující ospalá, ale statečná očka malých dětí na sobotní rorátní mši v sedm
ráno. Samozřejmě také ta vánoční výzdoba v obchodech a k tomu různé jarmarky a
koncerty. Advent jako čas očekávání a přípravy.
V kostele nám v tom pomohou děti, které budou letos v adventní době svými dobrými skutky přidávat do betléma jednotlivé figurky. Ty tradiční, i ty, které si samy vyrobí.
Připravovat něco, připravovat sebe sama. Aby to nebyla jenom sama dřina, také si děti
slepí svůj vlastní papírový betlém a z každodenního vyprávění pochopí čtyři základní
otázky: Kdo může jít do Betléma? Který je největší vánoční dárek? Co to jsou jesličky?
Kdo všechno byl podle vyprávění u jesliček? Zkusme i my dospělí prohlédnout očima
dítěte!
Přeje P. Jan Wojnar
ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV V DOBRATICÍCH
Přijměte, prosím, pozvání ke společnému slavení svátku narození Božího Syna, Ježíše Krista:
K slavení se připravíme sv. smíření 23.12.: 16,00 hodin
Předvečer Slavnosti Narození Páně 24.12.:
od 9,30 do 11,30 hodin si můžete od betléma z kostela odnést na Váš štědrovečerní stůl Betlémské světlo. Prosím, doneste si vlastní svíci a zacházejte s otevřeným
ohněm bezpečně.
15,30 hodin - bohoslužba bude zaměřena zvlášť pro děti. Prosím, aby byl dětem
ponechán prostor v přední části kostela.
22,00 hodin - tak zvaná „půlnoční slavnostní mše svatá“, kterou zpěvem doprovází
kostelní sbor Filia
Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční 25.12.: bohoslužba v 10,00 hodin
zpěvem doprovází kostelní sbor Filia.
Svátek sv. Štěpána, 2. svátek vánoční 26.12.: bohoslužba v 9,00 hodin,
16,00 hodin ZPÍVÁNÍ KOLED
Přijměte pozvání k betlému, zazpívat si za doprovodu varhan známé koledy. Hraje
paní Alice Woznicová. Texty jsou v kancionálu, budou také na lavicích.
Neděle - svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12.:
bohoslužba v 9,00 hodin s požehnáním manželům
Bohoslužba na poděkování za uplynulý kalendářní rok 31.12.:
16,00 hodin /v 15,00 na Prašivé/
Slavnost Matky Boží, P. Marie 1.1. 2016: bohoslužby v 10,00 hodin
Vánoční doba trvá až do svátku Křtu Páně tj. do 10. ledna. BETLÉM s figurkou klanějícího se černouška bude přístupný až do 24. ledna.
Nemocné a seniory, kteří nemohou přijít do kostela, rád navštívím u nich doma,
vystačí informovat.
Děkuji.
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Jako v minulých letech, také hned v prvních dnech roku, od 1. do 14. ledna 2016,
bude v naší obci probíhat Tříkrálová sbírka s koledováním – nesením radostné
zprávy o Kristově narození. Koordinátorem této akce je paní Eva Tkáčová. Zájemci z
řad dospělých vedoucích skupinek i dětí, prosím, kontaktujte jí na tel: 605873485.
Děti se přes veškerou snahu, nedostanou do všech domů naší obce. Označená
pokladnička Tříkrálovou sbírkou, také bude k dispozici v kostele.
Římskokatolická farnost Dobratice je vděčna za veškeré finanční dary na restaurování retabula hlavního nástěnného oltáře sv. Filipa a Jakuba a na uhrazení
spoluúčasti opravy fary. Oproti daru bude vydáno potvrzení, které můžete uplatnit
u svého zaměstnavatele, přeplatek daně vám bude vrácen již v březnu 2016.
P. Jan Wojnar

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Svou podzimní část mají za sebou všechny fotbalové týmy TJ Dobratice. Krátký
pohled na tabulky jednotlivých soutěží ve kterých hrají:
Žáci v okresním přeboru – 6.místo a zisk 15 bodů, skóre 55:30
Dorost v okresním přeboru – 7.místo, zisk 8 bodů, skóre 7:19
Muži v 1.A třídě – 8.místo, zisk 18 bodů, skóre 26:28
Do příštího čísla připravujeme rozhovor s trenérem mužů Martinem Blahutou, který zhodnotí svoje půlroční působení v dobratickém celku mužů.

V měsících listopad, prosinec od 1.11. – 23.12. 2015,
po předložení tohoto inzerátu,
při nákupu nad 700,-Kč a platbě v hotovosti

sleva 10% na zboží skladem.
Nabízíme: sádrokartony, izolace, pórobeton, tvárnice základové betonové
výrobky, maltové směsi, sypké hmoty, hutní materiál, materiál pro vodo-topo
a kanalizaci, barvy, spojovací materiál, elektro, nářadí, pracovní oděvy a další.
Kde nás najdete?

Stavebniny Nováková s.r.o., Vyšní Lhoty 288,739 51 Dobrá
Tel.: 558 692 777, 558 692 823; www.stavebniny-novakova.cz
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců.
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NOVĚ OTEVŘENO
V cukrárně Angelika najdete to pravé potěšení pro vaše chutě.
Veškeré naše výrobky připravujeme bez náhražek, konzervantů a barviv.
V naší nabídce můžete najít vánoční, svatební i veganské cukroví,
rolády, velikonoční perníky, domácí zákusky
a také klasické dorty pečené dle tradičních receptů.

Pečeme dle výběru a požadavků klienta a pro různé příležitosti.

Monika Cristofanilli
737 037 173
www.cukrarnaangelika.cz
Dobratice 388 (500m pod Harendou)

Vaše objednávky na vánoční cukroví přijímáme do 25. 11. 2015
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Na 15. zasedání zastupitelstva obce 12. října 2015 bylo projednáno:
1. Příkazní smlouva na administraci a dotační management projektu „Rekonstrukce
vnitřních prostor budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dobratice“, mezi
obcí Dobratice a firmou ProFaktum, s.r.o.
2. Žádost Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o., o souhlas s převodem
finančních prostředků z rezervního do investičního fondu na nákup čisticího stroje pro tělocvičnu a zabezpečovacího systému budovy ZŠ a MŠ.
3. Záměr obce Dobratice na směnu pozemků dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, číslo plánu 746-434/2015, zhotoveného zeměměřičskou kanceláří
Emgeo profi s.r.o., Sadová 609, Frýdek-Místek.
4. Dodatek č. 1 k Příloze smlouvy č. 1/2015 mezi obcí Dobratice a Frýdeckou skládkou, a.s.
5. Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 6/2015.
6. Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-8005540/1 (Dobratice Kwasniaková 9 RD – DTS,
NNv, NNk), mezi obcí Dobratice a ČEZ Distribucí, a.s.
7. Převod provozování Dobratického centra sportovních aktivit na Základní školu a
mateřskou školu Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Dobratice č.p. 58.
8) Schválení částky ve výši 100,-Kč za jednu hodinu pronájmu multifunkčního hřiště
v areálu Dobratického centra sportovních aktivit.
9) Zápis z jednání kontrolního výboru.
10) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 20/2015 mezi obcí a firmou K2 stavební Moravia,
s.r.o.
Na 16. zasedání zastupitelstva obce bylo dne 9.11. 2015 projednáno:
1. Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dobratice, p.o. za školní rok 2014/2015.
2. Záměr obce Dobratice pronajmout prostor určený k podnikání – pohostinství
Obecník čp. 340 a části souvisejícího pozemku.
3. Směnná smlouva mezi obcí Dobratice a panem Vladislavem Molinem.
4. Zadání zakázky na zpracování žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury a schválení smlouvy o dílo s firmou ProFaktum, s.r.o. na projekt: Bezbariérový chodník od železničního mostu po MŠ Dobratice - III. etapa.
5. Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty z důvodu příjezdu ke
sběrnému místu obce Dobratice s firmou TOZOS spol. s r.o.
6. Delegování zástupce obce do školské rady ZŠ a MŠ Dobratice.
7. Smlouva č. 15251474 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: Separace bioodpadů v obci Dobratice - II. etapa.
8) Zápis z jednání finančního výboru.
9) Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 7/2015.
UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ PRO DALŠÍ ČÍSLO: PÁTEK 4.12. 2015
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