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  ÚVODNÍK

Před rokem jsem se nabídl ke spolupráci na tvorbě tohoto, poněkud pozměněného 
Zpravodaje. Po celý rok jste dostávali informace z dění kolem nás. Takto jsem se 
mohl, díky vám,  vloudit do akcí pořádaných např. školou, hasiči, farností, senio-
ry, rybáři či zahrádkáři. Jestli jsem na někoho zapomněl, zkuste se připomenout 
a napište pár řádků. Věřím také, že mně nenecháte na holičkách a budete svými 
náměty a příspěvky naplňovat další čísla Zpravodaje.
Před námi je závěr roku 2014. Přinesl spousty zajímavých věcí v dění obce a také i 
u vás, dobratických občanů. Přibyly nově postavené domy, narodili se noví občánci 
Dobratic, ale také jsme se rozloučili s některými z nás. V prvních týdnech práce je 
nové zastupitelstvo, většina lidí se nyní po svém připravuje na Vánoce a strávení 
posledních dnů roku. 
Tak vám všem, vážení a milí občané Dobratic, přeji pohodové, požehnané a příjemné prožití Vánoc a pozitivní nasta-
vení vašich kroků a plánů pro celý příští rok 2015. 
                                        Karel Moškoř - redaktor Dobratického zpravodaje 
                                       
Uzavření Obecního úřadu Dobratice v době vánočních svátků
Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Dobratice bude v době od 22. 12. 2014 do 
2. 1. 2015 včetně, uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
Případná podání můžete učinit písemnou formou a vhodit do schránky umístěné 
na budově OÚ u vchodových dveří, nebo zaslat e-mailem na adresu: obec@dobra-
tice.cz.

Informujeme občany, že obec Dobratice již nebude organizovat silvestrovský pří-
pitek u příležitosti přivítání nového roku. I přesto si můžete přijít společně připít na 
zdraví a popřát šťastný nový rok  2015 před budovu obecního úřadu. 

  
   Vážení a milí občané obce Dobratice,
přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, naplněné rados-
tí, štěstím a vnitřní harmonií. A� se vám v roce 2015 daří k vaší 
spokojenosti a zdraví. 
Společně si přejme, abychom se každý den dokázali alespoň na 
malou chvíli zastavit, zkusit vnímat pohodu a krásu života a 
prožít radost z každé hezké chvilky s našimi nejbližšími.

       Zastupitelstvo obce
             a zaměstnanci Obecního úřadu Dobratice   
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Oznámení SmVaK Ostrava, a.s. o změně ceny vodného od 1. 1. 2015
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou 
legislativou schváleny nové ceny vodného od 1. ledna 2015 takto:
Voda pitná (vodné): 
34,40 Kč/m3 (bez DPH), 39,56/m3 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následují-
cím po 1. lednu 2015, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vzta-
hů mezi odběratelem a dodavatelem. 

Poplatky za odpady a za psa se nemění
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dobratice, činí na rok 2015 
částku ve výši 520,- Kč pro poplatníka, kterým je fyzická osoba, která má v obci trva-
lý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba.
Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce září příslušného kalendářního 
roku. Pro osoby nebo fi rmy podnikající na území obce Dobratice zůstává poplatek 
pro rok 2015 za 1 popelnici ve výši 1.500,- Kč. 
Výše poplatku za psa zůstává rovněž stejná a činí pro rok 2015 částku ve výši 
60,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka činí výše poplatku 90,- 
Kč. Poplatek za psa je splatný do konce měsíce března 2015. Poplatky je možno 
zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo převodem na účet vedený 
u ČS, a.s., číslo účtu: 1681973389/0800 nebo u ČSOB, číslo účtu 2012822/0300. 
Jako variabilní symbol při platbě převodem uveďte číslo popisné vašeho domu.
Žádáme občany, aby poplatky na rok 2015 platili až v daném roce, preferujeme plat-
bu převodem na účet. Poté zajistíme doručení známky na popelnici. 

Určeno majitelům psů a koček
Opakovaně žádáme občany, aby zabezpečili své psy tak, aby nedocházelo k jejich volnému pobíhání po obci. Jsou 
tak nebezpečím zejména pro děti, ale i dospělé a také pro projíždějící vozidla a cyklisty. V minulém týdnu nám 
bylo oznámeno, že dva psi hnědé barvy vnikli na soukromou zahradu, kde zardousili malé koťátko. Rovněž myslivci 
zaznamenali napadení a usmrcení srnky zřejmě volně toulajícími se psy. Každý majitel si musí uvědomit, že za svého 
psa zodpovídá. 
Obecní úřad také obdržel telefonické oznámení občanky Dobratic o tom, že ji někdo pohodil do zahrady 4 kočky. 
I když mnozí z nás své domácí mazlíčky milují, bohužel jsou mezi námi i takoví, kteří jsou schopni se jich tímto 
způsobem zbavit. Jelikož paní věděla, komu odložené kočky zřejmě patří, dohodli jsme se, že zkusí majitele osobně 
navštívit a kočky vrátit zpět. Nakonec si snad našla koťata cestu domů sama, protože všechna jednoho rána záhadně 
zmizela. Ovšem je také možné, že se toulají v tomto nevlídném počasí, kdo ví kde…..
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Ve středu 10. prosince od 18 hodin se na mno-
ha místech v České republice rozezněly koledy. 
Tradiční, a už oblíbená akce Deníku, přilákala ke 
společnému zpěvu známých koled i dobratic-
ké děti a občany. Naše obec patřila vůbec mezi 
první v regionu, která se přihlásila. Po loňské 
premiéře si zpívání koled před budovou Základ-
ní školy v Dobraticích nenechaly ujít především 
děti, které pilně s pomocí učitelek nacvičovaly 
vybrané písně. Redakce Deníku poskytla vytiš-
těné koledy pro každého, kdo přišel před školu. 
Stačilo je jen vzít do ruky a společně s dětmi 
přidat svůj hlas. 

 
Tříkrálová sbírka 2015

Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků (děti v 
doprovodu dospělých) chodí od domu k domu a nesou radostnou 
zprávu o Kristově narození a také s přáním všeho dobrého 
do Nového roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka mezi 
lidmi známá a většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím.

Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu 
organizuje Charita Frýdek - Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mlá-
dežnickými organizacemi. 
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2015.
Ve vaší obci Dobratice se během Tříkrálové sbírky vybralo 48 927,- Kč. 
Úspěch celé akce závisí na aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují 
do sbírky. Pokud byste měli zájem přidat se ke koledníkům, ozvěte se 
místní koordinátorce paní Evě Tkáčové na tel. čísle 605 873 485.
Z letošního výtěžku sbírky jsme zakoupili velkokapacitní sušičku prá-
dla pro Oázu pokoje a automobil pro Charitní pečovatelskou službu. Zbylou část-
ku jsme použili na chod těchto charitních středisek: Dům pokojného stáří u Panny 
Marie Frýdecké, Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, Denní centrum 
Maják, Klub Nezbeda, Terénní služba ZOOM, Terénní služba Rebel, Centrum Pramí-
nek. Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky za rok 2015 budou použity na stejná středis-
ka a zakoupení potřebného vybavení.
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/
Renáta Zbořilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek - Místek

Česko zpívá koledy - Dobratice také
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Předvánoční čas ve škole
Předvánoční čas ve škole 
V pátek 5. 12. 2014 proběhl „Mikulášský večírek“, 
kde k poslechu a k tanci hrála kapela RUM. Velmi děkuji všem rodi-
čům za organizaci této akce a velké poděkování patří předsedkyni 
SRPŠ, paní Kateřině Vitáskové.                            
Jako každým rokem přišel do základní a mateřské školy „Mikuláš“ 
se svou družinou a nadělil dětem spoustu dárků a dobré nálady. O 
zábavný program 
se tradičně postarali „páťáci“.
Jelikož se nám přiblížila doba Vánočních svátků, ráda bych Všem popřála hodně 
zdraví, štěstí, lásky a úsměvů. Také bych touto cestou chtěla poděkovat rodičům za 
celoroční pomoc při školních akcích a v neposlední řadě 
za pečlivou přípravu dětí na vyučování, také dárcům za sponzorské dary 
a Obecnímu úřadu za dobrou spolupráci, bez které by škola nemohla pracovat. Vel-
ké poděkování patří samozřejmě všem zaměstnancům školy, kteří se snaží vykoná-
vat svou práci pro co největší spokojenost našich dětí!!! 
Nejbližší akce:   
Zápis do 1. ročníku – čtvrtek 22. 01. 2015.
  Krásné prožití vánočních svátků a šťastný, celý nový rok!!!

                     
ZAZNAMENALI JSME
Na základní škole v Dobraticích bylo poslední listopadovou sobotu pořádně napil-
no. Chodba v přízemí se zaplnila stoly a ženami 
s šikovnýma rukama, ve vzduchu se nesla vůně 
jehličí a dobrá nálada. Tvořil se symbol adventní 
doby, kterým je adventní věnec. Fantazii se meze 
nekladly a tak se každý výrobek lišil. Věnce ozdo-
bené nejen čtyřmi svícemi připomínajícími 4 týdny 
Adventu měly své kouzlo. Vytvořená dílka nakonec 
požehnal pan farář Jan Wojnar.

    

 Změna ordinační doby DS Dobrá

MUDr. Kučerová Iva   31. 12. 2014   NEORDINUJE. 
Nutné případy ošetří DS Raškovice, tel: 733 685 195, v době 7.30 - 10.00 hodin.

ŠKOLNÍ AKTUALITY

Mgr. Karla Peterková - ředitelka
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   VÁNOČNÍ ZAMÝŠLENÍ
Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro vše-
chen lid.“ Lukáš 2:10
Stojíme na prahu vánočních svátků. Je mnoho věcí, které se spojuje s těmito svátky. 
Světlo, dárky, koledy i radost. 
Chtěla bych se tedy zamyslet právě nad radostí. Umíme se radovat? Co nám v 
poslední době udělalo radost?  Bible nám říká, že Bůh nás stvořil, abychom prožívali 
radost. Myslím si, že všichni známe tento pocit. 
Přemýšlejme o radosti ze dvou úhlů pohledů. Ten první pohled  - to je radost, která 
má omezení  - dočasná. To jsou věci, které do našeho života přicházejí 
a způsobí úsměv na tváři, radostné srdce.  Radost z toho, že jsme našli životního 
partnera, radost, když se nám narodí dítě, radost když se dostaneme na školu, když 
uděláme zkoušku, když se nám něco podaří, když nás někdo pochválí, když se cítí-
me být užiteční, když dostaneme dárek.
Známe tyto radosti. Rozveselí naše srdce, způsobí to, že se smějeme. Těšíme se na 
vánoční svátky, abychom prožili radost. Radost z přátel, z rodiny, z dárků, z atmosfé-
ry, která je doma.
Učme se těšit z maličkostí. Vidět věci, které do našeho života přicházejí a nejsou 
samozřejmostí.  Musíme ale vyznat, že tyto radosti – ačkoliv jsou pro náš život velmi 
důležité, mají své omezení, omezenou dobu trvání.  Radost netrvá věčně, má své 
podmínky a hranice.
Ježíš Kristus nepřišel na tuto zem, aby nás oddělil od radosti, ale naopak, přišel nás 
uvést do té největší radosti.  Do radosti, kterou zakusila například Marie, nebo pas-
týři. Oni měli své starosti. Měli i svá trápení. Jejich život nebyl bezstarostný. Přesto 
zakusili i radost, kterou neztratili ani v těžkých životních situacích.
Možná se ptáte, co to bylo?  Marie prožila společenství s Bohem. Získala blízký vztah 
s Ježíšem Kristem. Nejen jako se svým synem, ale především jako se svým Pánem. 
Tuto radost můžeme zakusit i my. Já, i ty. Radost z toho, že máme blízký vztah s 
Ježíšem Kristem. Nejenom, že o existenci tohoto vztahu víme, ale že jej prožíváme. 
Radost z toho, že je Bůh s námi. V čemkoliv, v každé situaci, kterou budeme prožívat. 
Radost z toho, že nejsme sami, že je nám daný někdo, kdo je nám velmi blízký. Je 
tady Bůh, který chce s námi sdílet život.
Neznamená to, že budeme vždy šťastni a náš život bude bez starostí, ale znamená 
to, že i když budeme prožívat trápení, těžkosti, když vánoce nebudou takové, jaké 
chceme mít. Bůh nám bude nablízku, Bůh bude s námi sdílet to, čím procházíme. 
Tato radost je trvalá a můžeš ji okusit, jestli budeš chtít.
Prožijte tedy požehnané radostné svátky v blízkosti toho, který byl, je a bude, Ježíše 
Krista. 
                          Renáta Firlová, pastor sboru SCEAV v Komorní Lhotce



88

                                                                                                                                                                                                   Dobratický zpravodaj                                                                                           

Vánoční program - Slezská církev evangelická a.v.
v Komorní Lhotce

20. 12. 16.00  Sborový vánoční večer v Komorní Lhotce (sborový dům) 
21. 12.    8.30   4. adventní neděle – bohoslužby v kostele  (v polském jazyce)
21. 12.  16.00   vánoční vystoupení dětí  (sborový dům)
24. 12.  22.00   Štědrovečerní bohoslužby v kostele
25. 12.    8.30     1. svátek vánoční – bohoslužby v kostele
26. 12.    8.30     2. svátek vánoční – mládežové bohoslužby (sbor.dům) 
28. 12.    9.00     1. neděle po Vánocích – seniorátní bohoslužby v Třanovicích 
31. 12.  15.30   Silvestrovské bohoslužby v  kostele
31. 12.  17.00   Silvestrovský večer v Komorní Lhotce (sbor.dům) 
1. ledna 2015 8.30 Novoroční bohoslužby v kostele

Římskokatolická církev v Dobraticích
Přijměte, prosím, pozvání do kostela v Dobraticích, abychom společně slavili svátky 
narození Ježíše Krista.
K slavení se připravíme sv. smíření 23.12.2014 – 16.00 hodin
Předvečer Slavnosti Narození Páně 24.12.
9.30 - 11.30 hod. v tomto čase si můžete od betléma z kostela odnést na Váš štědrove-
černí stůl Betlémské světlo. Doneste si vlastní svíci a zacházejte s otevřeným ohněm 
bezpečně.
15.30 hod. - bohoslužba zaměřená zvlášť pro děti. Prosím, aby byl dětem ponechán 
prostor, aby se děti shromáždily v přední části kostela. 
22.00 hod. - tzv. „půlnoční slavnostní mše svatá“ (doprovází kostelní sbor Filia)
Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční 25.12. – 10.00 hod. bohoslužba 
zpěvem doprovází kostelní sbor Filia.
Svátek sv. Štěpána, 2. svátek vánoční 26.12. – 9.00 hod. bohoslužba 
16.00 hod. BENEFIČNÍ koncert (viz plakátek) 
Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 29.12. – 9.00 hod. bohoslužba  
s požehnáním manželům
Bohoslužba poděkování za uplynulý kalendářní rok 31.12. – 16.00 hod.
( Prašivá 15.00 h)
Slavnost Matky Boží, P. Marie 1.1. 2015 – 10.00 hod. bohoslužba 
11.00 hod. požehnání Tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek
Vánoční doba trvá až do svátku Křtu Páně tj. do 11. ledna. BETLÉM s fi gurkou klanějí-
cího se černouška bude přístupný v časech bohoslužeb až do 25. ledna.
Nemocné a seniory, kteří nemohou přijít do kostela, rád navštívím u nich doma, 
vystačí mně informovat. Děkuji. 
Římskokatolická farnost Dobratice je vděčná za veškeré fi nanční dary na záchranu kul-
turní památky - retabula hlavního nástěnného oltáře sv. Filipa a Jakuba.

POKOJ A RADOST O VÁNOCÍCH, BOŽÍ POŽEHNÁNÍ V ROCE 2015
PŘEJE A VYPROŠUJE P. JAN WOJNAR
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POZVÁNKY
 
Šachisté si to rozdali mezi sebou
V 1. kole Okresního přeboru šachových družstev si to mezi sebou rozdali dobratičtí 
šachisté, konkrétně Áčko proti Béčku. A jak to dopadlo?
Čubok Milan - Golasovský Jaroslav 1 : 0
Chovančík Petr -Vašut Jan 1 : 0
Kacíř Tomáš - Rucki Tomáš 0 : 1
Klus Milan - Čubok Miroslav 1 : 0
Chroboček Dušan - Poljak Michal 1 : 0
Dobratice A – Dobratice B 4:1

Ve 2.kole hrálo „áčko“ v Třinci proti „déčku“ domá-
cích. Počínali si suverénně a vyhráli 4,5:0,5. Svoje 
zápasy vyhráli M.Čubok, M.Klus, D.Chroboček a 
O.Gongol, půl bodu za remízu získal T. Kacíř. 
B týmu Dobratic se vůbec nevedlo a proti Dobré 
„C“ nezískali ani bodík. 
Ve 3.kole Dobratice „A“ hrály doma proti Bys-
třici. Plný bodový zisk uhráli  T.Kacíř, M.Klus a 
D.Chroboček, remizoval Milan Čubok, konečný 
výsledek 3,5:1,5 bodu pro naše šachisty, kteří  stá-

le pokračují v soutěži s plným bodovým ziskem. Jsou druzí, jen o skóre za Vendryní. 
Rezervní tým Dobratic hrál v Dobré a ani v tomto utkání proti místnímu „béčku“ neu-
spěli a prohráli těsně 1,5 ku 2,5 bodu.

Vyzýváme držitele rybářských lístků vydaných Magistrátem města Frýdku -Místku (dří-
ve Městským úřadem Frýdek - Místek) v roce 2004 a 2005, aby v případě zájmu o vydá-
ní nového rybářského lístku podali žádost co nejdříve. Vzhledem k vysokému počtu 
držitelů rybářských lístků vydaných před deseti lety a předpokladu vysokého zájmů o 
vydání nového rybářského lístku (nejen končících rybářských lístků s desetiletou plat-
ností) lze očekávat dlouhé čekací doby na vyřízení žádosti. 

Úřední hodiny:
Rybářské lístky se vydávají pouze v úředních dnech, a to:
Po, St 8:00 – 17:00 hod.  Čt 13:00 – 15:00 hod. 
Kontakt: Veronika Lysová,
tel. 558 609 483,e-mail: lysova.veronika@frydekmistek.cz, Magistrát města Frýdku - 
Místku, kancelář č. 421, ul. Palackého 115, 738 01 Frýdek - Místek

SPORTOVNÍ ZPRÁVY

INFORMACE
pro držitele rybářských lístků vydaných na přelomu let 2004/2005
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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.

                                                                                                                                                                                                   Dobratický zpravodaj                                                                                           



SPORTOVNÍ RUBRIKA

  







INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

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

Na 3. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice dne 8. 12. 2014
 bylo projednáno:

1) Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 6/2014.
2) Rozpočtové provizorium obce Dobratice.
3) Pověření starostky provádět rozpočtová opatření v době od 9.12.2014 do   
 31.12.2014.
4) Žádost Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka o pomoc při dofi nan- 
 cování provozních nákladů za bývalé občany obce umístěné v ústavu.
5) Obecně závazná vyhláška obce Dobratice č. 1/2014 o místním poplatku za  
 provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo- 
 vání komunálních odpadů. 
6) Určení zastupitele ke spolupráci s Magistrátem Frýdek-Místek při pořízení   
 územně plánovací dokumentace.
7) Smlouva o poskytnutí knihovnických služeb mezi obcí Dobratice a Místní 
 knihovnou Dobrá.
8) Žádost  Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o. o převod prostředků z  
 rezervního fondu do investičního fondu.
9) Žádost Českého svazu ochránců přírody Bartošovice o fi nanční příspěvek na  
 provoz záchranné stanice pro rok 2015.
10) Jmenování členky kulturní komise.
11) Složení inventarizační komise.
12) Kupní smlouva na pozemky p.č. 491/5, 963/3 a 963/4, vše k.ú. Dobratice, mezi  
 obcí Dobratice a paní Marií Sepeši.  
13) Smlouva o dílo mezi obcí Dobratice a ing. Vladimírem Hamplem, SPORTING, 
 na zpracování projektové dokumentace pro akci: Výstavba víceúčelového a  
 dětského sportovního hřiště u ZŠ Dobratice.
14) Výběr fi rmy a zadání zakázky na akci: „ ČOV – Obec Dobratice + Obecní hosti- 
 nec“.
15) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č 8800075716/2/BVB,
 mezi obcí Dobratice a RWE GasNet, s.r.o.  



Šachisté proti Bystřici

Proměny budovy OÚ



Česko zpívá koledy

www.dobratice.cz


