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Zprávy obecního úřadu

Foto: K. Moškoř

PO VOLBÁCH
Milí občané,
už nejen formálně, ale i fakticky nám
začíná nové volební období 2018-2022.
V sále Na Šenku proběhlo v pondělí
29. října první, ustavující, zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání bylo
rozhodnuto, že starostka, místostarosta
i předsedové obou výborů zůstanou stejní, jaké v minulém volebním období. Tedy:
Starostka: 
Místostarosta: 

Alena Kacířová
Radovan Otipka

Předseda kontrolního
výboru:
Stanislav Moravec
Předseda finančního
výboru:
Břetislav Bortlíček
Následně se dne 31. října uskutečnilo
pracovní zasedání zastupitelstva, na kterém byl diskutován program činnosti obce
pro toto nové volební období. Zastupitelé
projednali aktivity v oblasti plánovaných
investičních akcí, rekonstrukcí a oprav
komunikací a kulturní akce. Nejvíce pozornosti bylo věnováno přípravě první

z nich – Česko zpívá koledy, která se společně s rozsvícením vánočního stromečku
a vánočním jarmarkem uskuteční v prostorách nového centra obce 12. prosince.
Zastupitelé se dále shodli na ustanovení
dvou komisí - kulturní, kterou povede Katka Vitásková a technické, kterou povede
Ondra Spilka a také na jejich členech stejně jako na členech obou výborů.
Také další zasedání zastupitelstva obce
se uskuteční v klubovně obecního úřadu,
vždy první pondělí daného měsíce od
17:00 hod. Zasedání jsou veřejná, všichni
jsou zváni.
Závěrem chci ještě jednou poděkovat za sebe i za ostatní zastupitele všem
voličům, kteří přišli k volbám zvolit nové
zastupitelstvo obce. Věřím, že vytvoříme
funkční spolupracující celek, který bude
dále tuto obec tvořivě budovat, rozvíjet
a sjednocovat. Věříme i v podporu občanů, protože pro občany této obce pracujeme a bez jejich podpory by nás práce až
tak nebavila.
Za nové zastupitelstvo obce
Alena Kacířová, starostka
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100. výročí založení republiky a odhalení památníku
občanům Dobratic padlým v první světové válce

V neděli 28. října si celá země připomínala 100. výročí vzniku Československé
republiky. Se vznikem nové republiky
sice máme spojeny především pozitivní
dojmy, avšak v říjnu a listopadu 1918
stále doznívala jedna z nejnešťastnějších
etap lidských dějin, první světová válka,
ve které padlo také několik dobratických občanů. Rovněž naše obec si tento významný den důstojně připomněla
bohoslužbou za padlé občany v kostele
sv. Filipa a Jakuba a následným odhalením památníku, věnovanému padlým
občanům z let 1914-1918 v parčíku vedle
kostela. Součástí odhalení památníku bylo vystoupení Pěveckého sboru základní
školy a chrámového sboru Filia, kteří vytvořili slavnostní atmosféru zpěvem české
a slovenské hymny i písněmi Ach synku,

Je stále přítomná, Chválím tě Země má.
Součástí programu pak byl proslov paní
starostky Aleny Kacířové. Následné vlastní
odhalení pomníku a položení věnce provedli Břetislav Blahut, Radovan Otipka
a Lukáš Lisník a pomník požehnal pan
farář Jan Wojnar. Na závěr bylo nabídnuto
malé občerstvení.
Celá akce byla velmi vydařená. Špatné
počasí její význam nesnížilo, jen mírně
zkomplikovalo přípravy a pravděpodobně
i částečně poznamenalo také samotnou
účast občanů. Ve výsledku však vhodně
doplnilo atmosféru vzpomínkové akce
za padlé.
Uspořádaná vzpomínková akce, tak
zakončila budování pietního místa, jehož
realizaci jsme minulosti a našim předkům
dlužili. Oproti obcím, které své památníky
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mají vybudovány již desítky let, byl našim
nepřítelem zejména čas, který komplikoval vyhledávání konkrétních jmen padlých
občanů. Přímí potomci padlých již z velké
části nežijí, nebo si okolnosti války nepamatují. Také databáze vojenských archivů
není úplná a i jiné prameny jsou mezerovitého rázu. Přesto se podařilo dohledat
čtrnáct jmen, která jsou na památníku
uvedena. Avšak samotné místo a pomník
nejsou věnovány pouze konkrétním osobám, nebo rodinám, ale všem obyvatelům
obce, které světový konflikt poznamenal.
Válka silně zasáhla nejen oblasti bojů, kde
umírali muži ze všech koutů českých zemí,
ale také zázemí monarchie, kde docházelo
k výrazným sociálním otřesům. Klesaly
mzdy, stoupaly ceny, zemědělci byli postiženi nuceným výkupem a rekvizicemi
surovin, které byly v průběhu války zostřovány a prováděny s vojenskou asistencí.

Hlavním zájmem státu ve vnitrozemí
bylo zásobování válečné mašinérie a až
na druhém místě stálo samotné obyvatelstvo. Dobře nefungovalo zásobování
potravinami, obtížné bylo sehnat také
další potřebné zboží - topivo, ošacení,
léky. Rozšířil se černý obchod a šmelina.
Válka sebou přinesla také zásadní změnu
ve společenských rolích. Zatímco muži,
respektive velká část z nich musela na
frontu, ujímaly se ženy a nejstarší děti
jejich společenské role. Ve městech ženy
nastoupily do továren, na vesnicích musely zastat veškerou práci spojenou se
starostí o hospodářství. Těm všem je nové
pietní místo věnováno.
Na závěr bych rád poděkoval občanům,
kteří se slavnostní akce, i přes nepříznivé
počasí, zúčastnili a všem, kteří se podíleli
na její organizaci.
Mgr. Lukáš Lisník

Školství

Školní zprávičky
Na začátku října jsme zahájili
ve škole kroužky,
které mohou žáci
navštěvovat ve volném čase. V letošním roce byly otevřeny tyto kroužky:
počítačový, pěvecký, keramika, sportovní,
florbal, šachy, klub Šikulů, čtenářský klub,
klub logiky a deskových her, zdravotnický,
doučování, včelařský, angličtina a speciálně pedagogická péče.
V průběhu měsíce jsme se zúčastnili
literární soutěže „Kalusův Kalamář“ v ZŠ

Čeladná. Žáci
ve dvojici tvořili báseň na
téma „Rostliny“. Soutěžily
dva týmy: I. tým – Rozárka Otipková a Eliška
Stoláriková; II. tým – Daniel Herok a Štěpán
Kajzar. Uznání odborné poroty a uznání
žákovské poroty získala Rozárka Otipková
a Eliška Stoláriková. Z vítězných básní bude
vydán almanach, kde bude možnost si vše
přečíst. Děvčatům blahopřejeme a přejeme
spoustu dalších literárních nápadů!
Připomněli jsme si 100. výročí založení
republiky prostřednictvím divadelního

Dobratický zpravodaj / 7

11/2018

hřbitova a pěvecký sbor zazpíval státní hymnu při příležitosti
odhalení památníku padlým
v 1. světové válce.
V následujícím měsíci Vám
přineseme další nové zprávičky.
Mějte všichni hezký podzim
a krásné přípravy na adventní dobu.

představení páté třídy pod vedením
p. uč. Grygarové. Ve spolupráci s obecním
úřadem jsme zasadili stromy u místního

Nejbližší akce:
• Mikulášské šachování rodiče
s dětmi - sobota 1. 12. 2018 od 8:30
do 11:30 hodin.
• Česko zpívá koledy - 12. 12. 2018
od 18:00 hodin.
• Vánoční jarmark - 19. 12. 2018.
Karla Peterková, ředitelka školy

Mikulášské šachování ve škole
s překvapením

Milí příznivci šachu,
v sobotu 1. 12. 2018 od 8:30 do 11:30 hod.
budeme mít v ZŠ Dobratice
3. ročník „Mikulášského šachování“.
Přijď si společně s ostatními užít tento den.
Svačinka a pití bude zajištěno.
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Informace spolků a sdružení

NAŠI MLADÍ HASIČI
navštívili v sobotu 27. 10. 2018 Hasičské
muzeum a Hornické muzeum v Ostravě.
Mohli si prohlédnout jak historii hasičů, tak se podívat do prostředí těžby uhlí,
shlédnout expozici báňského záchranného systému. Tento výlet byl podpořen dotačním programem „Dobrý soused 2018“,
který financuje Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., se sídlem
v Nošovicích. Letos jsme podruhé využili
možnosti této finanční podpory.
V loňském roce nám příspěvek umožnil
z části financovat oslavy 90 let založení

hasičského sboru v Dobraticích. Výlet
jsme zakončili v odpoledních hodinách
obědem v restauraci u Koníčka.
Text a foto: A. Kacířová, M. Otipková

Dvě vítězství Marka Causidise ve dvou dnech
V jarním závodě dobratický běžec ještě
chyběl, ale ten podzimní již měl opět ve
své moci. Organizátoři připravili podstatnou změnu a tou byla délka trati. Na běžce

tak čekal půlmaratón a trať se protáhla
až na Hukvaldy. Nicméně pro připravené
to není takový problém, ale i tak si mohli
závodníci vybrat ze dvou délek tratí. Ta
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kratší měřila 10,5 km a delší jednou tolik.
Marek si na Palkovických hůrkách libuje
a nebylo tedy divu, že využil znalosti terénu, i když s podstatnou změnou, a vydal
se vstříc dalšímu triumfu. Při jeho účasti
a formě, kterou předvádí, mají ostatní
v běžeckém poli jen malou naději na celkové vítězství.
Jak závod viděl samotný vítěz? „Kubánkov je moje oblíbené tréninkové místo,
proto se sem na závody rád vracím. Letos
se sjela hodně velká konkurence a tak se
závodilo hned po startu. Asi 13 kilometrů
jsem běžel spolu s Kubou Ambrosem, pak
jsem mu poodběhl při táhlém stoupání
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na Kubánkov a navyšoval náskok až do
cíle.“ Terénní půlmaratón zvládl Marek
Causidis v čase 1:27:37 hodin a stanovil
tak základní traťový rekord. Za ním pak
doběhli Jakub Ambros (čas 1:30:51) a Nikola Ivanov s výsledným časem 1:33:09
hodin. Je vidět, že si Marek po návratu
ze světové série drží stále kvalitní formu
a dělá radost sobě i naší obci Dobratice.
K sobotnímu vítězství si totiž přidal hned
následující den v neděli další triumf, kdy
ovládl 5. ročník „½ šichta na Čupku“, což
je čtyřhodinový závod pro milovníky horských běhů. Gratulujeme!
K. Moškoř

Obrazy Tinga Tinga – umění z Tanzanie
Umění Tinga Tinga pocházející z Tanzanie je dnes už známé takřka po celém světě
především však v uměleckých kruzích.
Spolek Bez mámy z Dobratic dováží tyto
obrazy plné barev a zvířecích motivů k nám
do Česka, kde je dál prodává a vystavuje.
Zisk z prodeje putuje, jak také jinak, na
pomoc sirotkům v Tanzanii.
Přijměte pozvání na výstavu obrazů
Tinga Tinga, která se uskuteční od 8. 11.
do 20. 12. 2018 v AHOL Gallery (AHOL

Střední odborná škola, Náměstí Jiřího
z Poděbrad 301/26, Ostrava-Vítkovice),
výstavní prostory jsou otevřeny ve všední
dny 8:00-11:30 a 13:00-16:00.
Pokud se do Ostravy nedostanete
a měli byste o umění Tinga Tinga zájem,
koukněte na eshop, kde jsou obrazy k prodeji (www.tingatinga.cz). Nebo se obraťte
přímo na Bez mámy (telefon 799 525 546),
kde si můžete domluvit i osobní prohlídku.
E. Bělíková
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Zpackaný podzim fotbalistů
Při posledním shrnutí fotbalových výsledků dobratických fotbalistů zazněla
chvála. Žel, druhá polovina mistrovských
utkání již tolik pozitivních ukazatelů nepřinesla. A tak je asi dobře, že podzimní
část první listopadovou sobotou skončil.
Jak se tedy vyvíjela cesta po hřištích od
doby, kdy jsme naposledy sledovali Dobratice v soutěži 1. A třídy?
Po vítězném utkání se Stonavou jely Dobratice dvakrát na „západ“, konkrétně do
Libhoště a Jistebníku. U prvního soupeře
neuspěli a dostaly čtyři góly, zato v Jistebníku na zisk tří bodů stačila jediná branka.
Pak přišel další nečekaný výpadek doma,
kdy po matném výkonu nechali výhru
Jablunkovu. Ani ve Vratimově proti silnému týmu ze samotného čela tabulky neuspěli a tak se čekalo, co předvedou doma.
Hostili totiž ještě vloni účastníka krajského
přeboru z Orlové. Odehráli, i podle konečného výsledku, nejlepší utkání podzimu
proti vyspělému soupeři a vyprovodili jej
s přídělem pěti gólů! Hned další víkend jeli
do Bystřice, která je od počátku podzimu
ve výborné formě a kraluje v pohodě na
1. místě tabulky. Naši fotbalisté odjížděli
od lídra s příjemným bonusem získaného
bodu za bezbrankovou remízu. Velkou zásluhu na ni měl brankář Tesarčík, který lapil těsně před koncem zápasu penaltu. Po

dvou výborných výsledcích se čekaly další,
dá se říci povinné body, proti nováčkovi
ze Smilovic. Žel, nebylo tomu tak, ba naopak se zrodila největší porážka Dobratic
doma po velice špatném výkonu ze strany
domácích. K nápravě tak zbyl fotbalistům
už jen poslední zápas v Albrechticích. Ten
se po úplně jiném výkonu hráčů na hřišti
podařilo těsně vyhrát.
Výsledky Dobratic:
Libhošť – Dobratice 
4:2,
obě branky hostů dal Škapa
Jistebník – Dobratice
0:1,
výhru zajistil T. Boráň
Dobratice – Jablunkov
1:2,
za domácí skóroval Causidis
Vratimov – Dobratice
3:1,
čestný úspěch zaznamenal Skotnica
Dobratice – Vratimov
5:1,
hattrickem se zaskvěl Causidis, po gólu
přidali Lýsek a Škapa
Bystřice – Dobratice
0:0
Dobratice – Smilovice
1:5,
vedoucí branku dal Hlaváč a pak už nic
Albrechtice – Dobratice
1:2,
branky Causidis a Šigut
Po odehrání podzimních zápasů tak patří
Dobraticím v tabulce 5. místo při zisku 22
bodů. 
Foto + text: K. Moškoř
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INFORMACE ZE ŠACHOVÝCH POLÍ

Dobratický zpravodaj / 11

12 / Dobratický zpravodaj

11/2018

KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ
V kostele v Dobraticích již probíhají KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ, které jsou otevřené pro všechny. Další termíny budou
25. listopadu - téma: advent a víra I. část
a 9. prosince - téma: advent a víry II. část.
Vstup je zdarma. Kostel je temperován.
Každý je zván.

Již několik osob z Dobratic prožilo
nový „restart“ ve svém životě formou
zážitkového vnímání základů křesťanské
víry během víkendu pod názvem „Nový
život“. Nyní se tato nabídka opakuje. Je
škoda jí nevyužít.
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VERA MUSICA v Dobraticích již po třetí

Dne 2. prosince – první neděli adventní
v 15 hodin přijměte pozvání do kostela
v Dobraticích na adventní koncert komorního souboru VERA MUSICA pod
vedení Věry Kičmerové. Vstupné dobrovolné. Více je zveřejněno na plakátech.
ADVENT - Na Krista nemůžeme čekat
každý rok v adventu znova tak, jako by
tu ještě nikdy nebyl. Ale čekáme na něho
jako na toho, kdo tu byl a kdo definitivně přijde. A to bude znamenat konečné
osvobození. Jen tomuto Bohu patří celá
budoucnost.

Adventní dobu v dobratickém kostele zdůrazní mimo jiné také tyto události
2. 12. - I. neděle adventní - žehnání adventních věnců v 9 hod. na úvod
mše sv. a také na začátků odpoledního koncertu, který se uskuteční
v 15 hod.
6. 12. - slavíme sv. Mikuláše
7. 12. - vzpomínáme sv. Ambrože - patrona včelařů
8. 12. - slavíme Slavnost Panny Marie
13. 12. - připomeneme svatou Lucii - její
jméno „Lucie“ je odvozeno od latinského slova „lux“, což znamená
„světlo“. Lucie je patronkou všem
těm, kdo šíří světlo pravdy, což je
úkol každého křesťana.
15. 12. - od 7 hod. tak zvaná „rorátní“ mše
svatá (pouze při světle svíček).
S přáním proměnit život láskou a radostí, která člověka přesahuje
P. Jan Wojnar

Ostatní informace

DS Dobrá – MUDr. Iva Kučerová
Oznamuje:
• Změnu telefonního čísla: 603 581 000
• Změnu ordinační doby: 17. 12. 2018 - NEORDINUJE
Nutné případy ošetří DS Místek Politických obětí (bývalé BUS stanoviště)
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Cestovatelská promítání na Prašivé
Oblíbené a hojně navštěvované cestopisné besedy s promítáním v chatě Prašivá pokračovaly v roce 2018. Letos je před
námi ještě jedno promítání, kam jste srdečně zváni.
Vstupné je tradičně dobrovolné a veškerý zisk bude věnován na obnovu historické chaty Prašivá.
Sobota 1. prosince od 18 hodin - beseda „Maui - perla
souostroví Havaj“ - promítá cestovatel Ondřej Sháněl
- 31. prosince – se koná Mše od 15:00 hodin
Těšíme se na setkání s Vámi.

Vaše chata Prašivá
www.ChataPrasiva.cz

Inzerce

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
Neziskové organizace Bez mámy, z.s. a Laudato si, z.s. (humanitární a ekologická iniciativa) hledají 1 administrativního pracovníka na celý úvazek.
Požadované znalosti: práce s internetem; excell, word; angličtina na komunikativní úrovni; ochota učit se novým věcem; zkušenosti s provozem
e-shopu výhodou. Místo výkonu Nošovice (objekt Mališka), nástup 1. 2. 2019,
HM 17 000 Kč/měs. Benefity: možnost home office.
Zájemci, kontaktujte nás na emailu: michaela.gongolova@bezmamy.cz
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