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  ÚVODNÍK

Milí čtenáři dubnového zpravodaje,
čtvrt roku máme za sebou. Nevím jak vám, ale mně se zdá, že 
velice rychle uběhl. Samozřejmě každý z nás máme svůj pohled 
na čas. Ty tři měsíce jsou jen nepatrnou součástí roku, desetiletí 
nebo dokonce století. V dnešním čísle se tak trochu do té starší 
doby přeneseme. Ač nejsem dobratickým rodákem, spíše jed-
na z „naplavenin“, jak říká můj dobratický přítel Petr, určitě vám 

nebude vadit, když občas prolistuji a pročtu starou kroniku obce. A  pak na těchto 
stránkách zpravodaje připomenu něco zajímavého. Dnes tady máte zmíňku o mís-
tu, kde chodíme rádi, pokud máme peníze, a to je obchod. Velké kulaté výročí se 
událo v kulturní oblasti obce a fotbalisté už začali vítězně cestu za postupem do vyš-
ší soutěže. Počasí nám neskutečně přeje a tak věřím, že už máte ty svoje zahrádky, 
políčka poseta tím, co po nějakém čase budete s radostí sklízet. Květen - měsíc lásky 
je naplněn  nějakými dny volna navíc, tak si někam vyrazte do přírody, udělejte si 
výlet nebo třeba navštivte památná místa např. v rámci květnové akce Noc kostelů.                                            
              Karel Moškoř, redaktor

                                        STALO SE PŘED STO LETY

Dne 19. dubna 1914 byla z iniciativy odboru Matice osvěty lidové (MOL) a za vede-
ní učitelů sehrána školními dětmi první divadelní hra „Dráteníček“. Výkon se zdařile 
povedl a lidem se divadlo velmi líbilo. Toto první divadlo v Dobraticích na nějž se 
dlouho vzpomínalo, vyvolalo u zdejšího lidu povzbudivý zájem o tento druh kultury 
a stalo se tak plodným semínkem velmi rozšířené činnosti ochotnického divadla v 
poválečných letech.    
Ihned po 1.světové válce obnovil svou činnost odbor MOL. První ochotnické diva-
dlo „Na statku a v chaloupce“  bylo sehráno dne 30. 3. 1919. Jelikož tu jde o prv-
ní divadlo pro dospělé, které dalo slibný počátek k rozvinutí širší a trvalé činnosti 
ochotnického divadla v naší obci, zaslouží si záznamu i jména všech těchto prvních 
činovníků, kteří se o zdařilé sehrání tohoto divadla zasloužili. Z herců - ochotníků to 
byli: František Blahut, Teodor Vitásek, Františka Vitásková, Marie Střížová, Ignác Fili-
pec, Robert Sobek, Josef Bortlíček, Jana Žvaková, Cilka Žvaková, svatebčany před-
stavovali Ferdinand Kuboň, Alois Gurník, Marie Blahutová a Terezie Žvaková.
Režisérem tohoto divadla byl učitel zdejší školy František Hoblík, nápovědou jeho 
manželka Hermína Hoblíková. Přeměnu kulis a oponu měl na starosti Hynek Stříž. 
Při nalíčení herců vypomohl tu úspěšně Fridolín Bortlíček.Velikou obtíži v rozvoji 
ochotnického divadla u nás bylo, že obec postrádala jakoukoliv trochu větší míst-
nost, vhodnou pro takovou činnost. Hostinské místnosti jak v obecním hostinci tak 
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i u Sobků byly rozlohou nevelké, takže prostorově největší místností tu byla toliko 
učebna třetí třídy ve zdejší škole. Do ní se uchýlil také odbor MOL se svým divadlem. 
To ale znamenalo, že před každým divadlem, které se hrálo obyčejně v neděli večer, 
bylo nutno již v sobotu odpoledne po skončení vyučování vynésti z učebny všechny 
školní lavice, vymésti celou místnost a do ní snésti z půdy rozkladné jeviště, postaviti 
jej a nanositi také židle a jiné lavice pro obecenstvo. Na postaveném jevišti se pak 
v sobotu večer konala generální divadelní zkouška. Na druhý den v neděli, ihned 
po sehrání divadla bylo nutno v tentýž večer rozebrati jeviště, vynésti jej na školní 
půdu, zrovna tak i židle a lavice po obecenstvu, znovu čistě zamésti a nanositi zase 
zpět lavice školní a připraviti učebnu k vyučování na příští den. A to museli ochotníci 
udělati sami při každém divadle. A dělali to rádi a ochotně. Opravdoví ochotníci!      

Vybráno a upraveno z  Kroniky obce

Vážení občané, 
věřím, že je řada věcí, které se vám v obci líbí a naopak  i takové, které byste si přáli, 
aby se změnily. O některých víme, o jiných se rádi dozvíme. Přijďte si popovídat o 
dění a aktivitách v obci. 
    Zvu vás na
 
    

          v pondělí 28. dubna od 16 hodin do zasedací místnosti obecního úřadu.
                                 
                                                                       Na setkání s vámi se těší  Alena Kacířová, starostka obce 

V březnu se uskutečnil karnevalový rej v maskách. Karneval byl 
zahájen tanečním kroužek pod vedením p. Kozákové. V průběhu 
celého karnevalu nás bavili klauni pod vedením  B.Cebulové a děti 
měly možnost si zasoutěžit v různých disciplínách. Na organizaci 
se podílela SRPŠ ZŠ a MŠ Dobratice. Rodičům děkujeme za podpo-
ru - pečení zákusků, zhotovení chlebíčků, přípravu tomboly, sálu, 
B.Cebulové za hlavní program,  pedagogům za přípravu soutěží a 
hlavní poděkování patří předsedkyni SRPŠ p.Vitáskové za pečlivou organizaci. Velmi 
potěšitelná byla hojná účast masek, rodičů a jiných příbuzných. Velký dík!!!

BESEDU S OBČANY

KARNEVALOVÉ REJDĚNÍ A VÍTÁNÍ JARA VE ŠKOLE   
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Jaro jsme jako tradičně přivítali za doprovodu básní, říkadel a písní za školou, kde 
jsme symbolicky pálili smrtku (zimu) a přivítali „Jaro“. Březen bývá zpravidla měsícem 
knihy a  pod vedením p. Baumové (knihovnice obecní knihovny), p. Mece a žáků 4. 
a 5. roč. se uskutečnil „Knihovnický den“. Žáci měli možnost vyslechnout připrave-
nou besedu, shlédnout výstavu knih s možností zakoupení knihy a poslechnout si 
připravené prezentace starších žáků o knize.  Velmi děkujeme za pěkně strávené 
dopoledne!! 
Závěr měsíce března patří učitelům a všem zaměstnancům školy v rámci „Dne uči-
telů“. Touto cestou bych ráda poděkovala všem za jejich práci a dobrou spolupráci. 
Rovněž bych ráda poděkovala Obci Dobratice a rodičům za přání ke Dni učitelů. 
V průběhu měsíce dubna naši žáci reprezentovali úspěšně školu v pěvecké soutěži 
„Loutnička“.  Úspěšnou zpěvačkou se stala Vendulka Cebulová, která získala 3.místo. 
Blahopřejeme!
Duben byl také měsícem sportovních soutěží. Družstvo házenkářů ve složení: Katka 
Kohutová, Michael Moják, Jirka Vala, René Holub, Roman Voznica, Filip Bado vybojo-
vali ve sk. B školní ligy městských škol - 1. místo. a postupují do sk. A. Žáci ve vybíjené 
„O Velikonočního beránka“ v Dobré získali pěkné 3. místo ve skupině. 
Po celý rok se věnujeme celoročním projektům a jedním z projektových dnů bývá 
„Zdravotnický kurz“. V letošním roce nám opět tento kurz provedli studenti ze Střed-
ní zdravotnické školy z Frýdku-Místku pod vedením p. Mrkvičkové. 
Konec měsíce jsme ukončili tradiční velikonoční dílnou pro děti a přípravou na Veli-
konoce.

Nejbližší akce:
 • „Turistika rodiče s dětmi“ – ve čtvrtek 8. 5. 2014
 • Den matek – v úterý 13. 5. 2014 
 • Dětské radovánky – v pátek 6. 6. 2014
                                                                                                                      Karla Peterková, ředitelka ZŠ

V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1300 kostelů, 
ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na 8 000 programů. Během večera 
a noci se můžete i vy podívat v našem okolí do kostelů. 
Naše tipy:  evang. kostel v Komorní Lhotce, kostel sv. Jiří v Dobré, Bazilika Nav-
štívení Panny Marie Frýdek, kostel sv. Jošta Frýdek, kostel sv. Jana a Pavla Místek 
nebo modlitebna CASD ve Frýdku. 
I na mnoha dalších místech budou mít připravený doprovodný program pro náv-
štěvníky, kteří využijí nabídky návštěvy.

AKCE MĚSÍCE KVĚTNA – NOC KOSTELŮ V PÁTEK 23.KVĚTNA
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POZVÁNÍ KE ZPĚVU
Chrámový sbor Filia Dobratice zve všechny, kteří  rádi zpívají, na 1.sborovou zkouš-
ku, která bude ve čtvrtek 15.5.2014 v 18.15 hod. V místním kostele sv. Filipa a Jaku-
ba.  Není potřeba znát noty, stačí chuť zpívat, velmi rádi vás mezi sebou uvidíme…. 
Více informací  u sbormistryně Karly Zouharové, tel. 732318874.

Na základě  § 32, odstavec 2, zákona č. 62/2003 Sb., o  volbách do Evropského 
parlamentu  a o změně některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j i:
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v obci Dobratice

 se uskuteční ve dnech:
pátek dne  23.5.2014 od 14. 00 hodin  do 22. 00 hodin
a sobota dne 24.5.2014 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin

V obci Dobratice je zřízen jeden volební okrsek.
Místem konání voleb do Evropského parlamentu v okrsku č. 1 v obci Dobratice 
je klubovna SDH, která se nachází v budově Obecního úřadu Dobratice čp. 49, 
přízemí.

Volič, občan České republiky, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totož-
nost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo plat-
ným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo ces-
tovním průkazem. 
Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební 
místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Volič, který se dostavil 
do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrs-
kové volební komisi.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, případně novou 
sadu hlasovacích lístků. Poté vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu hlaso-
vacích lístků.V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední 
obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může 
přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na 
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné 
úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posouzení vliv.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obál-
ku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V OBCI DOBRATICE 
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sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv 
však člen okrskové volební komise a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřed-
ní obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad Dob-
ratice na telefonu 558 651 254, 558 651 387 a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi na telefonu 734 159 585 o to,  aby mohl hlasovat mimo volební místnost do 
přenosné volební schránky.

                                                                                                                 Alena Kacířová - starostka obce

Cílem programu je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit 
nezaměstnanost v postižených regionech a zvýšit tak jejich hospodářskou výkon-
nost. Je určen jak pro obce a kraje nebo jimi zřízené právnické osoby, tak i pro 
fyzické a právnické osoby s doložitelnou minimálně jednoletou aktivní pod-
nikatelskou historií. Z důvodu odlišného postavení účastníků je rozdělen na dva 
dotační tituly – v rámci jednoho budou podávat žádosti o dotaci fyzické a práv-
nické osoby, v rámci druhého pak obce a kraje nebo jimi zřízené právnické osoby. 
Bude podpořeno pořízení, technické zhodnocení nebo modernizace hmotného či 
nehmotného investičního majetku, zejména budov a pozemků bezprostředně s 
nimi souvisejícími, strojů, zařízení a informačních systémů, přičemž maximální výše 
dotace je 500.000 Kč na jedno vytvořené pracovní místo. 
Zásadní podmínkou pro poskytnutí dotace je, že projektový investiční záměr a 
následné vytvoření minimálně jednoho pracovního místa pro zaměstnance v hlav-
ním pracovním poměru bude realizováno na území  Ústeckého  nebo Moravsko-
slezského kraje.
Do 15. května musí být žádost o poskytnutí dotace i se všemi povinnými přílo-
hami doručena na Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Při hodnocení jednotlivých návrhů bude zohledněna především míra nezaměst-
nanosti v místě realizace podnikatelského záměru, jeho udržitelnost a efektivnost, 
požadovaná výše dotace na jedno zřízené pracovní místo, včetně posouzení dopa-
du na rozvoj příslušného regionu. 
Podmínky programu včetně příloh a odkazu na elektronický formulář žádosti najde-
te na stránkách MMR: 
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Pro-
gramy-Dotace/Podpora-rozvoje-pracovnich-prilezitosti-na-uzemi-U 

Nový dotační program Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) - Podpora 
rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského 

kraje 
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HARMONOGRAM SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
 A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

 v obci Dobratice 

Sběr proběhne v obci Dobratice v sobotu dne 10. května 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 velkoobje-
mového odpadu.
 
Nebezpečné odpady
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.
Rozbité či rozebrané
Televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, prač-
ky.
Velkoobjemové odpady
Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení – pouze kompletní – nerozebrané!!!
Lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné konvi-
ce, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskár-
ny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

V pondělí dne 12. května 2014 proběhne v obci Dobratice očkování psů proti 
vzteklině. Podle zákona o veterinární péči musí být každý pes starší třech měsíců 
vakcinován. Poplatek za očkování jednoho psa činí 120,-Kč a je splatný ihned na 
místě. Pes musí mít náhubek a musí být v doprovodu osoby, která je schopna udržet 

Změna ordinační doby MUDr. Iva Kučerová, DS Dobrá  
Pátek dne 9. května 2014       7.30 hodin – 9.00 hodin

Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence. 
i.fluksova@volny.cz, 775 637 265

                              Očkování psů proti vzteklině 
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POZVÁNKYpsa při zákroku, nezapomeňte očkovací průkaz psa. Všichni, kteří byli v loňském 
roce na očkování se svým psem, mají v očkovacím průkazu napsáno nebo jim bylo 
u očkování sděleno, zda musí přijít i v roce letošním, nebo stačí vakcinace jednou 
za dva roky. Pokud si nebudete jisti, můžete se informovat po 19. hodině u paní 
doktorky Sušovské, telefon 558 696 271. Pokud bude mít někdo zájem i o jinou 
očkovací vakcínu, může se také domluvit na uvedeném telefonním čísle.
Očkování psů proběhne na třech místech:

Od 16:00 - 16:15 hodin rozcestí ke Komorní Lhotce, autobus. zastávka.
Od 16:20 - 16:45 hodin před budovou Obecního úřadu Dobratice.
Od 16:50 - 17:00 hodin u křižovatky ( u p. Szczeczora) na Bukovicích.

    Můj obchod záleží na vaší přízni, důvěře, věrnosti.
Začalo to jednou pohlednicí, kterou mi zaslala paní z Dobratic. Jednak mně na ní zaujal datum odeslání 22.7.1937 z 
pošty v Hnojníku na Morávku. A to druhé pak čtyři dominatní dobratické objekty z té doby znázorněné na pohled-
nici. Jsou to  kostel, škola, kaplička a obchod Lisník. A to byl impuls k tomu, abych zavítal do středu obce a zeptal se 
nejprve lidí, co si šli něco nakoupit, jestli vůbec vědí nebo tuší, jak dlouho tento obchůdek ve vsi je.
A výsledek ankety?  Jen dva starousedlíci z množství oslovených se přiblížili k roku, o kterém se píše v dobratické 
kronice. Na straně 62 je uvedeno: Nový obchod se smíšeným zbožím otevřel v roce 1925 u svého otce Frant. Lisníka č. 
27, Blažej Lisník. Týž postavil si pak v roce 1930-31 novou patrovou budovu s obchodními místnostmi na pozem-
ku svého otce na východní straně cesty. Byla to vedle školy první patrová budova v Dobraticích. V roce 1932 přistavil 
tam ještě pekárnu. 
Podívejme se blíže na dům, kde mnozí z vás chodí nakupovat. Na minulost, obchodní  tradici i nesnáze, jsem se 
šel optat  paní Jiřiny Lisníkové a jejího syna Aleše, kteří patří k nedílné součástí rodinné obchodní tradice v Dobra-
ticích.
Zmíněnou pohlednici mají k nahlédnutí i dnešní pokračovatelé v obchodu. Kromě ní má ještě větší  historickou 
hodnotu zachovaný nákupní sáček majitele obchodu, pana Blažeje Lisníka.  Z něho je citován v nadpisu článku 
jeden ze sloganů, které jsou na sáčku napsány.
Tak už víme, že obchod se smíšeným zbožím začal sloužit na počátku třicátých let minulého století. B.Lisník byl 
mužem - obchodníkem na svém místě až do osudného okamžiku o kterém nacházím zmíňku v dobratické kronice 
na str. 108: Ke konci okupace dne 17. ledna 1945 udal se zde další tragický případ, který celou vesnici hluboce rozru-
šil. Téhož dne pozdě večer byl na svém dvoře neznámými útočníky postřelen obchodník Blažej Lisnik, když se vracel s 
návštěvy od své matky, která bydlela ve svém domě naproti synova obchodu. Nešťastník byl ještě živý snesen do svého 
bytu, ale za chvíli svému zranění podlehl. Mezi tím druhý z pachatelů se zbraní v ruce si prohlédl ještě obchod a bytové 
místnosti a vzal si co chtěl, přičemž mu musel svítit, ohrožen jeho zbraní, syn zavražděného, čtrnáctiletý Evžen. To byla 
velká rána pro celou rodinu a tíha zodpovědnosti spadla na vdovu, která pokračovala v tom, co začal její manžel. 
V roce 1948 se nastoleným politickým režimem mnohým živnostníkům přitížilo a to tak, že jim byly jejich pracně 

PŘEDSTAVUJEME – OBCHOD LISNÍK
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 SPORTOVNÍ RUBRIKAvystavěná obydlí a objekty převedeny v zájmu vlády jedné strany do různých sdružení a obchody si vzala pod dohled 
např.Jednota. Obchod Blažeje Lisníka pak vedl Oldřich Erman, tak to bylo dané. Mihli se tam i další pánové Damek 
a Palarčík. Pro rod Lisníků zbyly jen pomocné práce. V říjnu 1961 napsala žádost Ludmila Struhalová, vdova po 
B.Lisníkovi, na příslušné úřady, aby jim bylo vráceno to, co si stát neoprávněně vzal. Z jedné listiny jsem vyčetl, že 
pekárna byla po  mnoha letech nepoužívání navrácena v mizerném stavu zpět majitelům až v roce 1968. Na obchod 
neměli nárok, teprve až změny v listopadu 1989 mohly přinést dovršení snah Lisníků o to, aby zase měli zpět ve 
svém vlastnictví budovu, kterou si zkrátka  na mnoho let přivlastnili moci páni té doby.
Paní Jiřina Lisníková se přivdala do obchodnické rodiny v roce 1960 a od května roku 1964 začala pracovat v obcho-
dě. Pro ženu vcelku dobré, protože nemusela nikam dojíždět za prací. Vyměnila kancelář za jiné místo a  ač nevyuče-
na v oboru, zůstala v této krásné službě občanům věrná mnoho desítek let. V roce 1996 předala pomyslnou štafetu 
synu Alešovi a ještě další roky mu vštěpovala nabyté zkušenosti v obchůdku. Jak to v obchodě fungovalo,  mi řekla: 
„Když jsem nastoupila, tak byl v obchodě pultový prodej. Na samoobsluhu se přešlo v roce 1964 a byla to zajímavá 
změna. Měli jsme stálé a věrné zákazníky z vesnice a ti zůstávají dodnes, kdy už tu chodí jejich děti a známí. Tehdy jsme 
museli pracně shánět zboží a jezdit za ním,  dnes je to naopak. Nabídka zboží přijede až k vám“. Maminka Aleše je již na 
zaslouženém odpočinku a v obchodě se o zákazníky stará on se svou manželkou. Od něj jsem slyšel i tuto perličku: 
„Mamka mi při mých začátcích dost pomohla, ale přece jenom věk se nedá zastavit a vydržet na nohou celý den byl 
pěkný záběr. Tak jsem třeba využíval trubky topení a poklepem v případě potřeby mamku zavolal, když bylo potřeba 
např.převzít zboží, udělat novou objednávku a podobně“. Dozvěděl jsem se od těch nejpovolanějších osob v obchodě 
ještě další zajímavosti spojené s tímto krámkem Blažeje Lisníka. A to by bylo povídání na další stránky Zpravodaje. 
Historická budova doznala za ty roky určitých úprav, změnila se fasáda, vyměnila okna. Otevřete-li dveře do obcho-
du, pokaždé vás přivítá cinkající zvonek. Je původní z doby, kdy jej namontoval k tehdejším vstupním dveřím  právě 
Blažej Lisník. Možná tím krásným cinkotem zvonku se naplňuje další jeho odkaz z historického sáčku: KUPUJTE U 
MNE, KOUPÍTE DOBŘE. A to přejeme i současné dynastii Lisníků!

KONCERT Štěpána Raka se synem Janem Matějem 
v Dobré

 Charita Frýdek-Místek 
  Vás srdečně zve na kytarový koncertní projekt    

Štěpána Raka se synem Janem Matějem.
 
 Koncert se uskuteční v pátek 16. května 2014, od 18:30 hod., 
       v kostele sv. Jiří v Dobré. 

Vstupné činí 140,-Kč, pro seniory a ZTP vstupné 90,-Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen od 22. 4. na Obecním 
úřadě v Dobré – úřední dny, ve stánku u paní Slávky Polákové, v Knihkupectví u Jakuba v Místku. Štěpán Rak je 
významný světový kytarový virtuóz a skladatel. Celý život se věnuje hře na kytaru a se svými koncerty objíždí nejen 
Evropu, ale také zahrál na americkém kontinentu, v Číně a Japonsku. Své posluchače podmaňuje intenzitou prožit-
ku, interpretačním mistrovstvím a absolutním splynutím interpreta a skladatele v jedné osobě, s duší hudby.
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Poslední březnovou sobotu začala jarní fotbalová část ročníku 2013-2014. Na domá-
cím hřišti se představil vedoucí celek 1.B.třídy, sk.C TJ Dobratice proti Jablunkovu. 
Po mizerném poločase nadělili v tom druhém soupeři šest gólů a potvrdil vizitku 
nejlépe střílejícího týmu soutěže. Ve druhém zápase vyhráli v Nýdku 3 : 2 a o týden 
později doma výrazně přehráli Mosty 4 : 0. Zatím si vedou skvěle a vedoucí příčku 
bezpečně drží s náskokem osmi bodů. Než se jarní kola rozběhla, zeptali jsme se 
na to, co je nového v zákulisí fotbalového týmu, Borise Causidise,  vedoucího týmu 
mužů.
S jakým cílem vstupují muži do jarní sezóny?  
Vzhledem k tomu, že jsme v současné době první, nemůže být cílem nic jiného, než 
udržet 1.místo. Jestli se nám to podaří, bude to obrovský úspěch, když se  postoupit 
nepodaří budeme hrát dále, život tím neskončí. 
Jakými změnami prošel kádr a koho uvidíme na hřišti v jarních zápasech?               
Několik změn v mužstvu máme, soupisku pro jaro tvoří:  brankáři Holinka Daniel, 
Tesarčík Petr. Obránci Kolář Dominik, Béla Patrik, Dobiáš Dominik, Světlík Tomáš, 
Klesniak Lukáš, Lýsek Patrik, Liberda Adam, Platoš Radek, Ševčík Lukáš. Záložníci 
Oborný Martin, Skotnica Ondřej, Uherek Jakub, Farny Vladislav, Kolář Filip, Causidis 
Marek. Útočníci Hlaváč Michal, Dobiáš Michal, Causidis Marián.
Realizační tým:  trenér ing. Korabík Marián,  vedoucí mužstva Causidis Boris 
Změny v kádru  - příchody: Tesarčík Petr a Farny Vladislav. Odchody: Pielesz Vladislav 
(Hnojník), Zeman Filip a Zeman Lukáš (oba Horní Suchá).

SPORTOVNÍ RUBRIKA

SO 3.5. 14:15 dorost Václavovice Dobratice
SO 3.5. 16:30 MUŽI Staré Město Dobratice
NE 4.5. 09:30 žáci Sedliště Dobratice

SO 10.5. 11:00 žáci Dobratice Baška
SO 10.5. 14:00 dorost Čeladná Dobratice
SO 10.5. 16:30 MUŽI Dobratice Staříč

SO 17.5. 09:30 žáci Raškovice Dobratice
SO 17.5. 14:30 dorost Dobratice Janovice
NE 18.5. 17:00 MUŽI Písek Dobratice15:30 Staré Město
SO 24.5. 12:30 žáci Dobratice Řepiště
SO 24.5. 14:30 dorost Dobratice Kunčice (Metyl.)
NE 25.5 17:00 MUŽI Hrádek Dobratice

SO 31.5. 12:30 žáci Dobratice Janovice

                          Fotbalové zápasy v květnu
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Prodejna KERAK KOMPT spol.s.r.o. Vyšní Lhoty,  sanita, obklady, dlažby,
Vás srdečně zve k prohlídce prodejny, ve které jsou vystaveny nové druhy obkladů a dlažeb NEW 2014 RAKO. Nová kolekce 
obkladů a dlažeb je prezentována v koupelnových boxech a na 200 vzorkových panelech. Zároveň nabízíme sanitu, vany, 
koupelnový nábytek, baterie, sprchové kouty a boxy. Při návštěvě prodejny v pátek a sobotu, Vám nabízíme slevy ve výši 
15% po složení zálohy. Pro Vaší představivost Vám vytvoříme návrhy 3D koupelen zdarma. Zakoupené zboží dopravíme 
zdarma na Vaší adresu. Nabízíme krátké dodací lhůty. Provádíme doprodej obkladů a dlažeb ve zbytkovém množství za 50 
Kč a 100 Kč/m2. Vany smaltované ve světlé šedé barvě doprodáváme už jen pro průmyslové využití za 300Kč/ks. Využijte 
proto tyto výprodeje a slevy z naší nabídky. Sídlíme ve Vyšních Lhotách 53 v areálu firmy Spolstav. Kontakt: Mládek Vla-
dimír tel. 602 190 377, 
  email:kerak.mladek@seznam.HYPERLINK „mailto:kerak.mladek@seznam.cz“cz,  
     www: kerak-kompt.cz, prodejní doba: pondělí - pátek 8-17, sobota 8 - 12 
                                         Budeme se těšit na Vaší návštěvu.

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.,fax 596810741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz.
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chat a chalup
Rekonstrukce koupelen

Zemní práce pásovým 
bagrem

www.stavby-rd.cz

info@stavby-rd.cz

Stavební firma 

P ijm te srde né pozvání na

Kdy :  30. dubna 2014 
Kde :  na TJ h išti od 17:00

„Milé kolegyn  a kolegové!“
• sraz p ed OÚ v 16,30h 
• spole ný p elet

• sout že a ob erstvení zajišt no
• expozice  „Muzeum létajících prost edk “
• hudba k tanci a poslechu 

                                    Zve kulturní komise Obce Dobratice 
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           Na 45. zasedání Zastupitelstva obce  Dobratice bylo projednáno: 

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Den Dobratic“, uzavřena 
mezi obcí Dobratice a Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů a obalů,  uzavřena mezi 
obcí Dobratice a firmou EKO-KOM, a.s. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, 
uzavřen mezi obcí Dobratice a firmou EKO-KOM, a.s.
Smlouva o úhradě nákladů spojených s provozem MŠ Vojkovice, uzavřena  mezi 
obcí Dobratice a obcí Vojkovice.
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Dobratice na zákla-
dě žádostí pro: Římskokatolickou farnost Dobratice, Chrámový sbor Filia, Občan-
ské sdružení občanů obce Dobratice, SDH Dobratice, TJ Dobratice, Český zahrád-
kářský svaz, Český svaz včelařů, Myslivecké sdružení Háj Dobratice a Společenství 
dětí a mládeže farnosti Dobratice.
Darovací smlouva uzavřena mezi obcí Dobratice a Charitou Frýdek-Místek.
Závěrečný účet obce Dobratice za rok 2013.
Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 1/2014.
Výběr zhotovitele na stavební akci: Oplocení obecního pozemku.
Žádost o dotaci na akci „Výsadba zeleně u základní školy v Dobraticích“.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory na akci „Snížení energetické 
náročnosti ZŠ Dobratice“ uzavřený mezi Státním fondem životního prostředí ČR 
a obcí Dobratice.
Žádost Sdružení Linka bezpečí o podporu z rozpočtu obce.
Schválení 9 zastupitelů pro volební období roku 2014 – 2018.
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TJ Dobratice: tým mužů

Zápas Dobratice – Jablunkov

Ukázky řezů ovocných stromků

Posezení se seniory
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