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Zprávy obecního úřadu
Už je tu zas, ten adventní čas …

Vánoce již klepou na dveře. Proto tak, jako
každým rokem, je advent obdobím plným příprav
a očekávání. Děti se těší na dárky, dospělí, že
využijí svátky k odpočinku a setkávání. V klubovně
jsme si letos, dokonce za přítomnosti Mikuláše,
anděla a čerta uvázali adventní věnce. Také pár
vloček spadlých z nebe věstí, že letos ty Vánoce
budou krásné, klidné a veselé. Když se trochu
„posnažíte“, uvidíte, že to určitě klapne.
Přeji Vám, ať se vše, po čem toužíte, vydaří a ať Vám to v novém roce KLAPE!
Iva Spratková (+ foto)

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Oznamujeme občanům, že OÚ Dobratice
bude v době

od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018
uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Šťastné a spokojené

Vánoce
a vše NEJlepší v roce 2 0 1 8 ,
přejí občanům obce Dobratice,
zastupitelé a kolektiv
zaměstnanců OÚ

Oznámení o změně ceny
vodného od 1. 1. 2018

Na základě usnesení představenstva
akciové společnosti SMVaK Ostrava, a.s.,
byla schválena v souladu s platnou
legislativou nová cena vodného,
s účinností od 1. 1. 2018 takto:

Voda pitná (vodné), včetně 15%
DPH = 42,64 Kč

Nová
cena
bude
uplatněna
vůči
odběratelům po prvním odečtu měřidel,
následujícím po 1. lednu 2018.

Svoz komunálního odpadu v roce 2018 bude probíhat dle nastaveného
harmonogramu, tj. každý sudý pátek. První svoz v roce 2018 proběhne
v pátek 12. ledna. Informace o svozech, provozu sběrného místa a dalších
plánovaných akcích v obci, naleznete v obecním kalendáři, který obdržíte
do konce roku 2017.
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Poplatky se v roce 2018 nemění

Odpady: Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Dobratice, činí na rok 2018 částku ve výši 520,-Kč pro
poplatníka, kterou je fyzická osoba, která má v obci trvalý 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.
Poplatek za psa: Poplatek zůstává rovněž stejný a činí pro rok 2018
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 2018.
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 platně
převodem uveďte číslo popisné vašeho domu.
Žádáme občany, aby poplatky platné pro rok 2018 platili až v daném
roce, preferujeme platbu převodem na účet. Poté zajistíme doručení
známky na popelnici.

V návaznosti na stanovení výše poplatku za psa, upozorňujeme majitele psích
mazlíčků, aby důsledně dbali nejen na jejich bezpečnost, ale především na
bezpečnost občanů, hlavně dětí. I přes neustálé informování majitelů, přichází
na obec podněty k řešení stále se opakujících kolizí s volně pobíhajícími psy.
Dovolujeme si touto cestou upozornit benevolentní majitele na skutečnost, že
v případě úrazu, nehody (v zimním období nic neobvyklého), apod., u kterého
takto nezajištěný pes asistoval, hradí majitel psa výlohy spojené s řešením
škodní události.
Pakliže se situace nezlepší, bude obec zvažovat přijetí opatření, která se jistě
promítnou do rozpočtů těchto „hříšníků“.
Děkujeme za pochopení a Vaši ohleduplnost. Obec Dobratice
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VÝZVA JUBILANTŮM
V naší obci je již dlouhodobou tradicí blahopřát jménem
obce Dobratice občanům, kteří dosáhnou v daném roce
významného životního jubilea, 80 let, 85 let, 90 let a výše.
Při této příležitosti navštěvují členové sociální komise
jubilanty, aby jim mohli jménem obce poblahopřát
a předat dárkový balíček.
Na základě podnětů některých občanů k návštěvě
jubilantů, prosíme ty občany, kteří dovrší v roce 2018 životního jubilea a nepřejí si
osobní návštěvu zástupců sociální komise Obecního úřadu Dobratice, aby tuto
skutečnost v předstihu oznámili obecnímu úřadu na telefon 558 651 254 nebo
558 651 387. Děkujeme.
Zástupci sociální komise budou navštěvovat jubilanty zpravidla první pracovní
den následující po dni jubilea nebo po vzájemné domluvě.

Informace o době a místě konání volby prezidenta České
republiky v obci Dobratice

Starostka obce Dobratice dle § 34, odstavec 1, zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
oznamuje:
Volba prezidenta České republiky se uskuteční v obci Dobratice:
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
případné druhé kolo se bude konat:
dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
V obci Dobratice je určen 1 volební okrsek. Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 1 v obci Dobratice je volební místnost - klubovna v 1. poschodí (vchod
z boční strany) v budově obecního úřadu, se sídlem Dobratice č. p. 49.
Hlasování
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let.
V případném druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který
alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem,
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
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anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. Volič, který
se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu
voličů. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na
území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při
zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič
neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací
lístek se nijak neupravuje.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky
vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže
sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů,
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena.
Telefonní kontakt Obecní úřad Dobratice: 558 651 254, 558 651 387.
Telefonní kontakt okrskové volební komise ve dnech konání voleb: 734 159 585.
V případě konání druhého kola volby prezidenta České republiky obdrží volič
hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby
prezidenta České republiky ve volební místnosti.
RNDr. Alena Kacířová, starostka
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Školství
Mikulášské šachování ve škole

V sobotu 2. 12. 2017 se konal ve škole 2.
ročník „Mikulášského šachování“ pod
vedením p. Surmy z Beskydské školy FrýdekMístek a trenérů Čubokových. Akce se
zúčastnilo 13 dětí s rodiči, kteří své děti po
celou dobu soutěže podporovali a fandili
jim. Nejlepším hráčem se stal Václav
Javorský, na druhém místě skončil Lukáš Pavelek a třetí místo obsadil Jan Sobek.
V kategorii dívek byla nejúspěšnější Anna Zouharová, na druhém místě byla
Barbora Sobková a třetí příčka patřila Stele Cieślarové. V závěru mikulášského
šachování byli odměněni všichni zúčastnění a s sebou domů si odnesli příjemné
zážitky z této akce.
Ráda bych poděkovala p. Hlisnikovskému za sponzorský dar ve formě tradičních
koblížků a pečených čertů pro děti. Dále děkuji všem za organizaci a účast.
Karla Peterková, Foto: K. Moškoř
Výsledky Mikulášského šachování - Konečné pořadí po 6 kolech
Poř. St.č. Jméno

PH 1

PH 2

1
2
3
4
5

3
5
6
11
7

Javorský Václav
Pavelek Lukáš
Sobek Jan
Zouharová Anna
Sobková Barbora

FED
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE

1000
1000
1000
1000
1000

Rtg Body
6
4,5
3,5
3,5
3,5

124
121
119
115
93

21
16
12
13,5
9

6
7
8
9
10
11
12
13

10
1
12
9
2
13
8
4

Zouhar Vojtěch
Herok Daniel
Šancer Matouš
Vitásek Pavel
Cieslarová Stela
Šancer Šimon
Strakošová Eliška
Nytra Samuel

CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE

1000
1100
1000
1000
1000
1000
1000
1000

3
3
3
3
3
2,5
2
1,5

113
108
108
91,5
85,5
96
87
83,5

10,5
12,5
9,5
11,5
10,5
11
6
4

Mikulášské šachování se uskutečnilo pod taktovkou:
Organizátoři akce: ZŠ Dobratice, SVČ Klíč FM, Beskydská šachová škola, ředitel
turnaje: Miroslav Čubok, Hlavní rozhodčí: Antonín Surma. Děkujeme.
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Co se o naší škole píše a povídá mezi dětmi? Přinášíme pár příspěvků:

Jsme páťáci, do školy chodíme už pět let a hodně se nám zde líbí a je
škoda, že zde není více tříd. Ve škole se nám líbily akce, například
divadlo, tajemná noc a drumbeny. Přijde toho ještě hodně. Třeba: Česko
zpívá koledy, jarmark a zápis do první třídy. Celá škola ještě pojede
6. prosince do Rožnova nad Radhoštěm na program Vánoce
v dědině. Ve škole jsme spíš opakovali, ale naučili jsme se dělení
dvojciferným číslem.
S pozdravem se loučí: J. Maleček, V. Šokala, M. Káňa, V. Nytra a J.
Sobek.

Tato škola je nejlepší. Třídní učitelka super. Dobře se tu učí, jsou tu fajn
učitelky, ale i dobré akce: Třeba tajemná noc byla super, ale moc jsme se
nevyspali.
Napsal: Lukáš Pavelek
Pomáhal: Vojta D. Pavel V. Štěpán K.
Další hodnocení žáků - měsíců září, říjen, listopad:
Akce – Akce byly skvělé. Zajímavá byla třeba beseda o hasičích. Byla poučná
i zábavná.
24. 11. 2017 jsme měli ve škole drumbeny a 6. 12. 2017 pojedeme do Rožnova na
Mikuláše.
Velká akce byla tajemná noc, kde jsme mohli přespat ve škole.
20. 12. 2017 nás čeká vánoční jarmark.
Vyučovací hodiny – Ve výtvarce děláme zajímavé věci. Zajímavé bylo, když jsme
dělali čepičky. Nastříhali jsme si vlnu a obmotávali kolem ruličky.
Jinak jsme opakovali.
V matice jsme začali dělat desetinná čísla a dělení dvojciferným číslem.
V češtině děláme podmět a přísudek.
Vytvořily: Petra Zemanová, Nela Hergovičová, Anna Zouharová a Terezie
Peterová.
Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok
a pak šťastný nový rok.
Veselé Vánoce a šťastný
nový rok 2018 přeje kolektiv
zaměstnanců ZŠ a MŠ Dobratice
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Informace spolků a sdružení
Autoškola radila seniorům

Klubovna obecního úřadu se
v polovině listopadu zaplnila více
jak dvacítkou seniorek a seniorů
z Dobratic. Aktivní Klub důchodců
pro ně připravil před zimou školení
na téma Pravidla silničního
provozu a novinek v nich. Změny u
dopravních předpisů jsou, a tak je dobré, že se s nimi mohou seznámit i starší
dobratičtí občané. Školení se ujal pan Tomáš Hrozek, instruktor z Autoškoly
Jiskra Frýdek – Místek, který se zamýšlel společně s účastníky nad tím, jaké
nastaly v posledních měsících změny v pravidlech silničního provozu. Pro některé
byly informace i nové a mohli tak bezprostředně reagovat i dotazy na to, co je
pro řidiče v seniorském věku důležité. Změnila se např. i některá barevná
označení v souladu se směrnicemi EU, a tak bylo dobré se s nimi seznámit.
Nechybělo ani vysvětlení, jak řešit spletité situace na kruhovém objezdu, nebo
jak mají řidiči správně uvolnit na silnici prostor pro vozidla IZS. Před začínající
zimou se každý z nás může na svých cestách automobilem dostat do spletité
situace a tak si navzájem všichni po dvouhodinové přednášce popřáli mnoho
kilometrů bez nehod a klidné řešení spletitých situací na komunikacích.
Karel Moškoř (text i foto)

Fotbalisté přezimují na 1. místě
11. istopad se zapsal opět do historie dobratické kopané. Tento den odehráli
muži poslední zápas podzimní části fotbalového ročníku 2017 -2018. Soupeřem
jim byl dosud vedoucí celek z Dolní Datyně a bylo jasné, že ten, kdo vyhraje,
obsadí pomyslný trůn podzimního mistra 1. A třídě ve skupině B. Výborné utkání
na solidním terénu přinesl plný bodový zisk domácím po výhře 2:1 a samozřejmě
radost nejen v týmu, ale také všech věrných fanoušků, co přišli Dobratice
povzbudit. Když už jsme u diváků, tak věřte tomu, že dobratický celek vidělo
doma v osmi zápasech 1460 diváků! Tým i přes některé zbytečné ztráty,
především doma, je tak štikou soutěže a asi ani ten největší optimista nečekal
tak skvělý výsledek. Nejvíce minut v dobratickém dresu odehráli Marián Causidis
(1192), Popelka (1129) a Skotnica 1099 minut. Do sítě soupeřů nastřílely
Dobratice 39 gólů, nejlepším střelcem se stal Zábelka s deseti góly. O zhodnocení
podzimní části jsem požádal právě člověka, který nesl největší zodpovědnost za
tým a tím byl trenér Marián Korabík.
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Před začátkem ročníku se mluvilo o umístění Dobratic do pátého místa, je
z toho nakonec první místo, spokojenost? Na tohle je jednoduchá odpověď –
ano. Pouze mě mrzí domácí ztráty s Hrabovou a Jistebníkem, tyhle zápasy jsme
měli jednoznačně vyhrát!
Položím záludnou otázku, víš na kterém místě a kolik bodů měly Dobratice
přesně před rokem?
Bodů jsme měli 14 a myslím, že to bylo 10 místo. (vedlo Staré Město z 31 body,
Dobratice byly 11. a mělo opravdu těch 14 bodů pozn.red.).
Co bys vyhodnotil jako dobrý počin od týmu v podzimních utkáních? Ukázali
jsme sílu především v útočné fázi, a to i na hřištích soupeře, kde se nám
paradoxně daří momentálně lépe než doma.
Ani tentokráte nezůstal Tvůj mančaft pozadu ve střelecké potenci, je nejlepší,
čím to vysvětluješ? Je to určitě příchodem hráčů jakými jsou Zábelka, Šigut,
Pánek, k tomu přidám ještě Mariána Causidise a Hlaváče, to je opravdu velmi
solidní směrem dopředu. Rovněž jsme dali na naše poměry dost branek po
standardních situacích, zejména Dominik Dobiáš. Dobratice se vždy snažily hrát
ofenzívní fotbal ovšem na úkor defenzívy, tam jsou určitě rezervy.
Proto asi naopak patříme mezi nejhorší týmy, co se týče obdržených branek.
Jak hodnotím výše, jednoduchá rovnice, útočíme ve velkém počtu hráčů a pokud
uděláme v přechodové fázi zbytečnou chybu, tak nás v téhle soutěži soupeř
prostě potrestá.
I v tomto ohledu třeba zapracovat, asi je těžko pak připravovat tým, když
schází zranění hráči. Kdo Tě příjemně překvapil z hráčů, co dostali příležitost
hrát? Tady bych vyzdvihl, i přes určité zdravotní problémy, Lukáše Klesniaka
v bráně, který pokud je zdravotně fit, tak dokazuje, že to je velmi dobrý brankář.
Rovněž tak Tomáše Bortlíčka, který nastupoval také v základní sestavě a určitě
dokázal, že pokud více trénuje a míň mluví, potom je velmi platným hráčem
týmu a velmi dobrým fotbalistou, jen je třeba zvolit ten správný přístup. Chtěl
bych ale velmi ocenit přístup zbývajících náhradníků, jako je Bezecný a Březina,
kteří toho tolik zatím neodehráli, ale jsou důležitou součástí celého týmu a bez
nich by to byl určitě problém.
Pohled na tabulku je pěkný a mohl být ještě lepší. Kde hledat příčiny tří
zbytečných porážek na domácím hřišti? Určitě v neproměňování šancí a vliv na
porážky mělo i podcenění soupeře, což se už nesmí opakovat a za toto
zodpovídá především trenér a beru to jako svou hrubou chybu.
Jak bude vypadat zimní příprava, kdy se tým opět sejde? Zimní příprava bude
v mnoha ohledech kopírovat ty předešlé roky a sejdeme se 23. ledna, kdy
zahájíme 9 - týdenní cyklus se zaměřením především na nabírání kondice, což je
nejoblíbenější období fotbalisty (úsměv trenéra).
Letos nikdo z ostatních v soutěži nemá oslnivou formu, aby bylo zřejmé, že by
postoupil do krajského přeboru. Klidně se může stát i to, že se nikomu nebude
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chtít postoupit, což už známe z minulých soutěží. Troufl by sis, aby Tvůj tým
ještě hrát o stupínek výše? Řeknu to takhle, vyhrát naši soutěž bych chtěl určitě,
ale zatím jsme jen v polovině. Co se týče postupu, tak tady říkám na rovinu, že by
to pro náš současný klub bylo příliš velké sousto. Po sportovní stránce bychom
možná aspoň ze začátku na tom nebyli špatně, ale i tak by se musel kádr doplnit,
což s sebou přináší zvýšené požadavky na finance, dopravu po celém kraji, také
zvýšené požadavky na tréninkový proces a s tím spojené tréninkové hřiště, atd. A
samozřejmě je tady i otázka dalšího zázemí nutného pro krajský přebor, včetně
trenérského a funkcionářského. Prostě je toho strašně moc a mám obavy, že by
to mohlo mít pro klub devalvující účinky v dalším období. Ale třeba se najde
nějaký movitý „Dobratičan“ a všechno najednou bude vypadat úplně jinak.
Přesto si myslím, že současná 1. A třída je naprostý ideál pro náš dobratický
fotbal. Ale opakuji, pokud se nám budou vyhýbat zranění a neodejdou klíčoví
hráči, tak chci tento fotbalový ročník v 1. A třídě vyhrát!!!
Nakonec připomeneme, kdo z hráčů se podílel na dílčím úspěchu dobratického
fotbalu: Brankáři P.Tesarčík, L.Klesniak a I.Polách, dále hráli O.Skotnica,
D.Dobiáš, R.Škapa, O.Popelka, l.Somr, P.Béla, P.Lýsek, A.Šigut, D.Pánek, Marián a
Marek Causidisové, L.Kantor, T.Bortlíček, M.Hlaváč, V.Zábelka, A.Březina,
J.Bezecný, V.Škola a J.Uherek. Trenérem byl Marián Korabík, asistenty pak
L.Ševčík, B.Causidis, J.Slavický ml., zdravotníkem F.Causidis.
Připravil Karel Moškoř

DOBRATICKÉ ZPRÁVY Z ŠACHOVÝCH POLÍ
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Pozvánka
Na výroční valnou hromadu SDH Dobratice, která se koná

v pátek 5. ledna 2018, v 17,00 hod v klubovně OÚ
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba komisí
Zpráva o činnosti a finančním hospodaření za rok 2017
Zpráva revizní komise
Úkoly na rok 2018
Schválení návrhu činnosti na rok 2018
Schválení rozpočtu na rok 2018
Diskuse
Závěr
Starostka SDH Anna Kacířová

Dobrovolníci Bez mámy jedou opět slavit Vánoce
mezi sirotky do Afriky
Tři Dobratičané a jeden Vojkovjan stráví Vánoce v kruhu osiřelých dětí v Centru
pro sirotky v Mahangu. Dětem plánují koupit
ke štědrovečerní večeři kozu, což je jejich
oblíbené jídlo, ale přes rok jej mají jen
opravdu velmi vzácně. Od adoptivních rodičů
z Česka dostanou děti jako vánoční dárek
baťůžek do školy, protože stejně jako české
děti, i ty africké nosí mnoho těžkých sešitů
a obyčejné tašky ze starých pytlů nic nevydrží
a brzy prasknou. Stejně tak i malý sirotek
Musa, který je pod ochranou nejen Bez mámy, ale také naší obce.
Vánoční mise Bez mámy však není jen o slavení, ale také o spoustě práce, např.
na projektu VODA PRO ŽIVOT. Ve vyprahlém Mahangu se bojuje o každou kapku
vody, proto chceme postavit velkokapacitní rezervoár na dešťovou vodu, kterou
stáhneme se střech sirotčince pomocí okapů v období dešťů. Držte nám palce,
a pokud byste se chtěli na tomto projektu podílet, navštivte stránky
www.bezmamy.cz
Krásné prožití adventní doby i Vánoc v českých
končinách, Vám za celý tým Bez mámy,
přeje Michaela Gongolová.
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Ostatní informace

14 / Dobratický zpravodaj

12/2017

Vážení občané, jistě jste si také všimli, že čas je nějak popletený. Byla slavnost
Krista Krále, člověk by očekával, že nastane čas adventní, ale na všech frontách
se prožívala doba vánoční. V obchodních domech znějí koledy, ale nejen tam.
I z našich kostelů jakoby advent vyprchal.
V dnešní době je potřeba, více než kdykoliv jindy, uvědomit si, které skladby
a písně můžeme nazvat duchovními a tudíž právem v té a oné době patří do
kostela. Otvírejme již od září poklady adventních skladeb, které pak zpívejme v
adventu.
No a naše krásné koledy si nechme na Vánoce, třeba až do Hromnic 2. února.
Jistě každý pochopí, že třeba v
obřadní síni krematoria se
nebude zpívat „Proč bychom se
netěšili, když nám Pán Bůh
zdraví dá“.
Jistě si uvědomujeme, že kdo
neprožije přípravu, nemůže ani
pořádně slavit. Vždyť maminka
v rodině, a nejen ona, před
každou slavností také musí vše
připravit.
Po adventní přípravě, prosím,
přijměte nyní, pozvání do
chrámu sv. Filipa a Jakuba
v Dobraticích ke společnému
slavení svátků Narození Krista
Ježíše:
24. 12. - 4. neděle adventní – mše
sv. v 9h a po ní vám skauti
v kostele u betléma nabídnou na
Váš štědrovečerní stůl Betlémské
světlo. Prosím, doneste si vlastní
lucerničku, svíci, apod., zacházejme s otevřeným ohněm bezpečně.
24. 12. - neděle - vigilie Narození Páně – mše svatá ve 22 hod., zpívá sbor Filia.
25. 12. - pondělí - Slavnost narození Páně – mše sv. v 10 hod., zpívá sbor Filia.
26. 12. - úterý - Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 9 hod.
Od 16 hodin si přijďte zazpívat vánoční KOLEDY. Zve Dětský pěvecký sbor ZŠ Dobratice,
sbormistr Karla Peterková, Chrámový sbor Filia Dobratice, sbormistr a varhany Karla
Zouharová.
31. 12. - neděle - Svátek sv. rodiny – mše svatá s požehnáním manželům v 9 hod.
1. 1. 2018 - pondělí - Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Světový den modliteb za mír –
mše svatá v 10 hod.
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Když zazvoní také u vašich dveří zkraje příštího roku malí koledníci, aby svým
zpěvem připomněli příchod Spasitele a při této příležitosti poprosili o dar pro
potřebné, prosím, udělejte jim radost a přijměte je. Děkuji.
Poslední mé pozvání je pozvání k společnému prožití týdne pod názvem Lidové
misie. Živě vzpomínám, jak jsem v roce 2009 žehnal vaším domům, jak chlapi
na ramenou nesli misijní kříž, atd. Pro někoho to může opět znamenat položit si
otázku existence osobního Boha, pro jiného příležitost po poznání hlubšího
zakořenění a smyslu života, nebo obnově vztahů vůči druhým. Lidové misie
budou v Dobraticích od 4. do 11. února 2018. Podrobný program bude
zveřejněn později. Již nyní, se těším na společný prostor dialogu a reflexe
v touze po společném dobru.
„Bůh se stal člověkem a přebývá mezi námi.“
Požehnané slavení Kristovy blízkosti, přeje P. Jan Wojnar
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Tříkrálová sbírka 2018 se blíží
Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků a chodí od
domu k domu s koledou a přáním všeho dobrého do Nového roku. Díky
dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka mezi lidmi známá a většinou se
koledníci setkávají s vlídným přijetím. „Tříkrálová sbírka je o našem dávání
– koledníci dávají svůj čas a energii, dárci své příspěvky a všichni se tak
můžeme obdarovat a pomoci těm, kdo naši podporu potřebují. Sbírka nám
umožňuje být součástí něčeho velkého, vždyť co do rozsahu se jedná o největší
sbírkovou akci v České republice,“ sdělil ředitel frýdeckomístecké Charity
Martin Hořínek
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem
regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi
a různými organizacemi. Na obecních a městských úřadech jsme v rámci
Charity Frýdek-Místek zapečetili v roce 2017 celkem 293 pokladniček. Některé
pokladničky jsme dokonce pro zájem koledníků dopečeťovali ještě v průběhu
sbírky. Výnos koledování činil 1 962 141,-Kč, z nichž se 51 456 Kč vybralo
v obci Dobratice. V letošním roce plánujeme podobný počet pokladniček a
skupinek. Úspěch celé akce závisí na aktivitě těch, kteří se dobrovolně
zapojují do sbírky. Pokud byste měli zájem přidat se ke koledníkům, ozvěte
se koordinátorce Lenka Talavaškové na tel. čísle 733 741 564.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2018.
Výtěžek sbírky jsme využili například na aktivity s dětmi a pro mládež,
stejně jako podporu terénních služeb pro seniory a nemocné a stavební úpravy
v pobytových zařízeních či dovybavení služeb pro psychicky nemocné. Záměry
pro letošní rok naleznete na webových stránkách Charity Frýdek-Místek
v sekci Tříkrálová sbírka. „Při tvorbě záměrů na využití sbírky se snažíme o
co nejširší pokrytí, tak aby peníze získané koledování pomohly na co nejvíce
místech. Proto májí své záměry vytvořeny všechny naše služby a budou tak
podpořeni senioři, osoby se sníženou soběstačností, nemocní, stejně jako děti a
rodiny, osoby v tísni,“ dodává ředitel frýdecko-místecké Charity Martin
Hořínek.
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/
Za Charitu Frýdek-Místek, Lenka Talavašková, koordinátorka TKS
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Změna ordinační doby na DS Dobrá
18. 12. pondělí
19. 12. úterý
20. 12. středa
21. 12. čtvrtek
28. 12. čtvrtek

7.30h - 9.00h
7.30h - 9.00h
14.30h - 16.00h
7.30h - 9.00h
NEORDINUJEME

akutní případy ošetří DS Místek, ul. Politických obětí (u bývalého autobus. stanoviště)

Inzerce
POSEZÓNNÍ PROHLÍDKY ZAHRADNÍ TECHNIKY

SZT – Maršálek

Otevírací doba:
ÚT 08:00-11:30 12:30-17:30
ST 08:00-11:30 12:30-14:30
ČT 08:00-11:30 12:30-14:30

Provozovna:
Dobratice 215
Oprava pouze benzínových strojů

tel: 605334603
Mail: SZT-M@seznam.cz
www.SZT-M.cz

Stroje, které Vám připravím na jaro
-

motorové sekačky
bubnové sekačky
zahradní traktory - volejte předem!!!
motorové pily
křovinořezy
kultivátory
sněhové frézy… na zimní provoz
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Koupím rodinný dům nebo stavební pozemek
v Dobraticích a blízkém okolí.
Původní stav výhodou.
Děkuji za nabídky.

Tel. č. 777 454 204

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

s občany a podnikateli projedná a vyřídí, vždy ve středu

od 15:00 – 16:20 hod. na OÚ Raškovice a od 16:30 – 17:15 hod.
v zasedací místnosti OÚ Nošovice (zelená budova potravin)
nebo kdykoliv telefonicky na 603 447 219 - JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv – včetně kupních, rovněž
převody nemovitostí, zřizování výminků a služebností (věcných břemen),
předkupní právo, rodinné právo – rozvody apod.

Kontakt: Na Fojtství 8, 736 01 Havířov – Město, tel. i fax: 596 810 741,
e-mail: zoric@atlas.cz

Dobratický
zpravodaj
–
periodický
tisk
územního
samosprávného
celku.
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