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Zprávy obecního úřadu

 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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ODPADOVÉ OKÉNKO
Asi to nebude okénko, ale opravdu 
okno, protože začíná jít do tuhého. 
Jak jste mohli zaznamenat, od 1. ledna 
letošního roku je účinný nový zákon 
o odpadech, jehož cílem je, v souladu 
s evropskou legislativou, postupně sni-
žovat množství odpadů v popelnicích, 
ukládaných na skládku a zvyšovat po-
díl odpadů vytříděných v separovacích 
kontejnerech, které se po zpracování 
dále využijí. 

Motivační systém pro občany spočívá 
ve zvyšování poplatků za uložení 1 t 
nevytříděného odpadu na skládku. 
Dosud se platilo 500 Kč, od letošního 
roku je to 800 Kč a poplatky se budou 
postupně z roku na rok zvyšovat. Jen 
pro množství netříděných odpadů do 
200 kg na obyvatele, se bude platit 
ještě 500 Kč a pak už 800 Kč za uložení 
jedné tuny netříděného odpadu na 
skládku. A poplatky se budou dále 

postupně zvyšovat, v dalším roce 
900 Kč…. Také se od nového roku 
zvýšil poplatek na vytvoření rezervy 
na rekultivaci skládky ze 100 na 140 Kč 
na tunu uloženého odpadu. 
 Je proto potřeba odpady oprav-
du důsledně třídit, protože obecní 
systém je doposud tzv. samofinan-
covatelný. Pokud se náklady obce 
za likvidaci odpadů zvýší, budeme 
nuceni zvýšit i poplatky za odpady.

A JAk třídit? 

Podrobnější informace o tom, jak 
správně třídit naleznete na https://
www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-sprav-
ne-tridit---barevne-kontejnery/plast

Ještě vás jménem pracovnic ze 
separačních linek prosíme, použité 
pleny patří do popelnic, nevhazujte je 
do kontejnerů na separovaný odpad, 
protože odpad z nich se na separační 
lince ručně dotřiďuje….  

Odpady, které se do kontejnerů 
nevejdou, prosím, neodkládejte vedle 
kontejnerů, ale dovezte do sběrného 
místa odpadů. Například záchodovou 
mísu nebo matraci nám svozová firma 
od kontejnerů společně se separova-
ným odpadem neodveze. Zaměstnanci 
obce musí kontejnerová stání čas od 

do žlutých  
konteJnerů 

PlAsty 
Do kontejnerů na plasty patří fólie, 
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté 
PET láhve, obaly od pracích, čis-
tících a kosmetických přípravků, 
kelímky od jogurtů, mléčných vý-
robků, balící fólie od spotřebního 
zboží, obaly od CD disků a další vý-
robky z plastů. Pěnový polystyren 
sem vhazujeme v menších kusech.
Naopak sem nepatří mastné 
obaly se zbytky potravin nebo 
čistících přípravků, obaly od žíra-
vin, barev a jiných nebezpečných 
látek, podlahové krytiny či novo-
durové trubky. 

do modrých konteJnerů PAPír 
Patří sem například časopisy, novi-
ny, sešity, krabice, papírové obaly, 
cokoliv z lepenky nebo knihy. Obál-
ky s fóliovými okénky sem může-
te také vhazovat, Nevadí ani papír 
s kancelářskými sponkami. Zpraco-
vatelé si s nimi umí poradit. 
A vhazujeme sem také kartony, kra-
bice od džusů, vína, mléka a mléč-
ných výrobků, které je potřeba před 

vhozením do kontejneru řádně se-
šlápnout. 
Do modrého kontejneru nepatří 
celé svazky knih (vhazovat pouze 
bez vazby, ve větším počtu patří 
na sběrný dvůr), uhlový, mastný 
nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto 
materiály nelze už nadále recyklo-
vat. To samé platí o termopapíru 
(účtenkách). 

do zelených  
nebo bílých  

konteJnerů sklo 
Do kontejnerů patří například la-
hve od vína, alkoholických i neal-
koholických nápojů, sklenice od 
kečupů, marmelád či zavařenin 
a rozbité skleničky. Vhodit můžete 
také tabulové sklo z oken a dveří.

Do těchto nádob nepatří keramika 
a porcelán. Nepatří sem ani auto-
sklo, zrcadla nebo třeba drátované 
sklo, zlacená a pokovená skla. Var-
né a laboratorní sklo, stejně jako 
sklokeramika. Vratné zálohované 
sklo vracejte zpět do obchodu.  

do bílých  
konteJnerů  
s červenou  

nálePkou kovy 
Do kontejnerů patří drobnější ko-
vový odpad, který lze skrz otvor 
bez problémů prostrčit – typicky 
plechovky od nápojů a konzerv, 
kovové tuby, alobal, kovové zá-
tky, hřebíky, šroubky, kancelář-
ské sponky a další drobné kovové 
odpady.
nepatří sem plechovky od barev 
a jiných nebezpečných látek, tlako-
vé nádoby se zbytky nebezpečných 
látek, ani domácí spotřebiče a jiná 
vysloužilá zařízení složená z více 
materiálů
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nePAtří  
do nebezPečných 

odPAdů 
Stavební odpady (např. umakart, 
eternit, azbest), infekční odpady, 

radioaktivní odpady apod., zpětný 
odběr-pračky, lednice, televizory 

apod.

odebíránÉ nebezPečnÉ odPAdy 
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů, 
olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné 
hadry, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, 
pesticidy, herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky 
obdobného charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie, 
zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.). 

mobilní svozy nebezPečných odPAdů 

času objet a odpadů je pak plný přívěs. 
Nepořádek v obci se jistě nikomu nelíbí 
a nechceme ho. v krajnímpřípadě je 
možné použít fotopasti.

Věřím, že se nám bude nadále dařit 
odpady dostatečně třídit, protože za-
tím se do limitu pod 200 kg za osobu 

a rok zbytkového, netříděného odpadu, 
vejdeme. Pro snazší třídění nabízíme 
občanům tašky na třídění jednotlivých 
druhů, můžete si je zdarma vyzvednout 
na obecním úřadě. 

každý z nás má možnost tříděním 
odpadů přispět k lepšímu životnímu 

prostředí i k úspoře naší společné 
kasy. zatím si ve třídní odpadů vede-
me dobře, v loňském roce připadlo na 
jednoho občana 173 kg netříděného 
odpadu. A za to našim občanům moc 
děkujeme.

Alena Kacířová, starostka. 

Foto: archív obce. 

odpady, které do nebezpečných odpadů nepatří, nebudou v den svozu odebírány.
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sběr nebezPečnÉho odPAdu sobotA 27. březnA 2021 
v sobotu 27. března 2021, v době od 10:00 do 12:00 hodin, můžete v areálu Sběrného místa obce Dobratice, 

odevzdávat pracovníkům Frýdecké skládky nebezpečný odpad (baterie, barvy a laky, technické a motorové oleje, aj.).
V tomto čase bude možno rovněž odevzdávat ostatní odpady, dle pokynů obsluhy sběrného místa odpadů  

(velkoobjemový odpad, vysloužilé spotřebiče, TV, dřevo, železný šrot, oleje z kuchyní, úsporné žárovky a svítidla).
neodebíráme: pneumatiky a stavební odpad (cihly, beton, střešní krytinu, okenní rámy, izolace, aj.).

uPlynulo 70. let od zAložení sPortovní orgAnizAce v obci
historie sPortu

Prvopočátky organizovaného spor-
tu a jeho vzniku sahají do počátku pade-
sátých let minulého století. Na přelomu 
let 1950 a 1951 eskalovalo volání mladé 
generace po ustanovení organizované-
ho sportovního hnutí v obci. 

Stalo se tak 21. ledna 1951. Tohoto 
dne před 70. léty se sešlo 38 občanů 
z řad mládeže a zástupce OVS v Místku 

bratra Jakuba v Hostinci u Roberta Sob-
ka na ustavující členské schůzi jedno-
ty Sokola. Tímto byla dovršena snaha 
místních sportovců o založení sokolské 
jednoty v Dobraticích. Ustavující schůzi 
předsedal bratr Karel Chovanec, tehdej-
ší ředitel místní základní školy. Prvním 
starostou jednoty Sokola Dobratice byl 
zvolen pan Bohuslav Poloch. Do výboru 

byli dále zvoleni František Volný, Zdeněk 
Čubok, Milada Kantorová, Josef Slavic-
ký, Karel Chovanec, František Kuboň, 
Drahomír Uher a Štěpánka Mecová. Ten-
to nově zvolený 9 členný výbor si vytýčil 
5 hlavních úkolů, kterými by se Sokol 
měl řídit. Hlavním úkolem bylo rozšiřo-
vání tělovýchovy a sportu do nejširších 
vrstev lidu, vybudovat armádu velitelů 

Informace spolků a sdružení

ŠkolsTví

záPis k PovinnÉ Školní docházce
Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením proběhne zápis bez přítomnosti dětí, a to v období od 1. dubna - do 
30. dubna 2021. Formuláře o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou připraveny k vytištění na stránkách školy 
www.zsdobratice.cz a další bližší informace budou rovněž zveřejněny na stránkách školy.

Vzhledem k stávajícím okolnostem prosíme o využití jedné z možností dodání žádosti:

1. Vhozením do schránky školy u hlavních dveří v období mezi 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021. V tomto případě dopo-
ručujeme následně ověřit (telefonicky či e-mailem), že jsme žádost skutečně zaregistrovali - tel. 725 617 082 
nebo e-mail: reditelkadobratice@seznam.cz.

2. Elektronicky – do datové schránky (vk9mcre) školy v období mezi 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021, nutný elektronický 
podpis! Nestačí obyčejný e-mail s přílohou!

3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - kontakt: reditelkadobratice@seznam.cz

4. Poštou – doporučeným dopisem, doručeným nejdříve 1. 4. 2021 a nejpozději 30. 4. 2020 - adresa: ZŠ a MŠ 
Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 739 51 Dobratice 58.

V každém případě je vždy třeba originální nebo elektronický podpis zákonného zástupce.

Jakou přílohu žádosti je nutno přiložit?

• kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě

• žádost k povinné školní docházce
Karla Peterková

ředitelka školy
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dobře řízenou pro tělovýchovu a sport, 
dále ze Sokola vytvořit politickou slož-
ku národní fronty, úzce spolupracovat 
při výchově mladého člověka a vycho-
vávat špičkové borce ve svých řadách. 

Krátce po založení tělovýchovné or-
ganizace vzniká oddíl kopané, který se 
přihlašuje do soutěže a svá mistrovská 
utkání hraje v sousední Dobré. Dále 
vznikají úspěšné oddíly stolního tenisu 
a volejbalu.

V následujícím roce 1952 vzniká at-
letický oddíl a začíná výstavba fotba-
lového a volejbalového hřiště. Na sjed-
naném pozemku se objevuje buldozér, 
který provádí terénní úpravy. V obecní 
kronice stojí psáno; „Je to poprvé, co 
je v obci k vidění buldozér“. Je zajíma-
vostí, že na práci „ocelového krtka“, jak 
mu bylo přezdíváno, se přišlo podívat 
spousta občanů obce. Koncem roku 
s blížící se zimou začíná vyvíjet činnost 
i nově založený lyžařský oddíl. V tomto 
roce je Tělovýchovná jednota Sokol Do-
bratice se svými 73 členy již nejsilnější 
organizací v obci. 

V dalším roce 1953 vzniká cyklis-
tický oddíl, který hned od svého vzni-
ku vyvíjí velmi aktivní činnost. V roce 
1954 cvičí mladí dobratičtí sportovci 
na krajské spartakiádě ve Fryčovicích. 
S rozvojem turistiky v roce 1956 je za-
ložen turistický oddíl. 

Významným mezníkem sportovního 
roku 1957 je srpnové slavnostní otevře-
ní škvárového fotbalového hřiště. Od 
této chvíle hrají fotbalisté svá domácí 
utkání v Dobraticích. K novému fotba-
lovému hřišti přibyly v roce 1959 kabiny 
v nové budově, ve které je rovněž i byt 
správce sportovního zařízení. 

Následující šedesátá a sedmdesá-
tá léta patří především gymnastice. 
Úspěšný oddíl mladých gymnastek 
vede Sylva Štvrtňová, která se umístila 
v roce 1965 mezi 10 nejlepšími sportovci 
okresu Frýdek – Místek. 

V roce 1972 pořádají místní svazáci 
1. ročník turnaje dívčích jedenáctek 
„O putovní pohár hory Prašivé“. Tento 
turnaj se stal v pozdějších létech velice 
populárním. V Dobraticích byla k vidě-
ní v následujících letech i prvoligová 
družstva žen z celého Československa. 

V těchto létech se v Dobraticích hraje 
2. liga dívčí kopané. V roce 1975 jsou 
děvčata pozvána k přátelskému utkání 
proti Tesle Rožnov u příležitosti slav-
nostního otevření stadionu Válcoven 
plechu ve Stovkách. V následujícím roce 
je věhlas dobratických děvčat tak velký, 
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historickÉ PostuPy fotbAlistů
V roce 1970 přišel první velký po-

stup „A“ mužstva do okresního pře-
boru. Za tímto úspěchem stál reno-
movaný trenér Jaromír Rymel, který 
dokázal vnuknout hráčům fotbalovou 
myšlenku. Na postupu se především 
podíleli hráči: vynikající brankář Jan 
Ondruška, Zdeněk Bartoš, Břetislav 
Blahut, Zdeněk Blahut, Miroslav Budín-
ský, Zdeněk Čubok, Jiří Kohut, Anonín 
Kornia, Ladislav Michalík, Bohuslav 
Pánek, bratři Eduard a Karel Škutovi, 
Oldřich Štvrtňa a Emil Wrana. 

Na další z postupu do okresního pře-
boru si museli fotbalisté počkat až do 
roku 1995. Rok před tím přichází k muž-
stvu trenér Petr Vlček. Dokáže stmelit 
řadu dobrých fotbalistů v kompaktní 
tým, který má jediný cíl. Postup. Hrá-
či kolem vynikajícího útočníka Borise 
Causidise, René Badó, Jiří Bezecný, Jan 
Byrtus, Alexandr Causidis, Jiří Causidis, 
Milan Čubok, Tomáš Gurník, Petr Hro-
mada, Stanislav Kaulinec, Ivo Klesniak, 
Marián Korabík, Oldřich Minařík, Tomáš 
Nogol, Zdeněk Oborný, Ladislav Ponča, 
Lukáš Ševčík, Emil Štvrtňa a Lukáš Ve-
selka důvěru nezklamali a okresního 
přeboru postoupili.

NOVÁ ÉRA
Následujícím postupovým rokem 

je rok 2005, kdy začíná nejúspěšnější 

postupová éra. Do okresního přebo-
ru přivádí dobratické fotbalisty trenér 
Petr Dušek. V dalších dvou létech se 
u družstva mužů několikrát mění trené-
ři. Přichází Vladimír Vyzina, kterého po 
krátkém působení střídá Alexandr Cau-
sidis. V roce 2007 přebírá družstvo mužů 
trenér dorostenců Marián Korabík. Tím 
začíná jeho současná dlouholetá tre-
nérská anabáze. Tým je vhodně dopl-
něn o mladé fotbalisty, kteří získávají 
v okresním přeboru fotbalové ostruhy, 
byť někteří jsou ještě v dorosteneckém 
věku. V roce 2009 začala rekonstruk-
ce hrací plochy. Fotbalisté nalezli azyl 
v sousedních Nižních Lhotách. To už ale 

mladé družstvo mužů patří k nejlepším 
týmům v okresním přeboru. Dobratičtí 
fotbalisté se na jaře roku 2011 vracejí 
z nošovického azylu na domácí půdu, 
na nově zrekonstruované hřiště, jehož 
krásný zelený pažit s automatickým 
zavlažovacím systémem plně vyhovuje 
moderním požadavkům doby. A k této 
nové travnaté hrací ploše dostali členo-
vé tělovýchovné jednoty i občané obce 
a především samotní hráči to, po čem 
toužily celé generace fotbalistů, další 
nečekaný dárek, kterým byl historický 
postup do krajské soutěže 1. B třídy. O tři 
roky později cílevědomá práce trenéra 
Mariána Korabíka přináší další ovoce. 

že se účastní fotbalového turné s exhi-
bičními zápasy v sousedním Polsku. 

V létech 1975 až 1977 dochází rovněž 
k rozvoji nových sportů. Začíná se hrát 
lední hokej a vyvíjí se činnost oddílu 
šachů. Oba nové sporty se dobře pre-
zentují ve svých soutěžích. Hokejový 

oddíl vede Vilém Bystroň. Protagonisty 
šachového oddílu jsou Jaroslav Čubok, 
Antonín Martínek a Milan Čubok. 

Již několik let se bývalí hráči syste-
maticky věnují fotbalovému tréninku 
a tím si fotbalový oddíl vychovává mladé 
začínající fotbalisty v družstvech žáků 

a dorostu. Tito mladí nadějní hráči pak 
po ukončení mládežnického věku pře-
cházejí do kategorie mužů. Rovněž se 
velmi dobře rozvíjí práce s fotbalovou 
přípravkou „benjamínky“. V neposlední 
řadě se na dobratický trávník znovu vrací 
Moravskoslezská fotbalová soutěž žen. 
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Drazí spoluobčané, v minulých letech 
jsme na faře v Dobraticích uspořádali tři 
kurzy Alfa. Několik večerů jsme se schá-
zeli a se zájmem jsme diskutovali napříč 
generacemi i církvemi o zajímavých té-
matech. V této době, kdy osobní setkání 
není možné, je zde nabídka on-line kurzu 
Alfa. Všem zájemcům vřele doporučuji. 

P. Jan Wojnar

zAčátek bez konce
Brány odjakživa někam vedly. Do 

města nebo z města, do kostela nebo 
z kostela. A teď si představte bránu, 
která nevede nikam. Žádná slavobrána 
pro vítěze nebo vojevůdce. Ta brána, 
kterou mám na mysli, nebyla postavena 
pro člověka.

Byla postavena proto, aby jejím stře-
dem prošel každý rok jednou − v den slu-
novratu − paprsek slunce. A aby všichni 
přítomní mohli oslavit, že nastal další 
rok. Ta brána je stará asi tři tisíce let 
a stojí na jedné náhorní planině v Bolívii. 
Je dokladem toho, že dávní předko-
vé dnešních bolivijských indiánů znali 
výborně astronomii a také stavitelství 
a sochařství, protože kromě sluneční 
brány postavili kolem, krásné paláce 
a sochy ohromné velikosti. Z nich jsou 
dnes jen rozvaliny, jen brána slunce ja-
koby unikala času. I v dnešní době při-
cházejí indiáni a zvědaví turisté, aby je-
denkrát za rok viděli ten východ slunce.

Měřit čas − to bylo vždy touhou lid-
stva. My nemáme bránu, ale kalendář. 
Ten nám zase na konci měsíce června 
řekne, že se změnilo postavení Slun-
ce a Země. Slunce zase projde branou 
a náš život se posune dál. Tak nám ten 
pozemský život ubíhá a my hledíme 
dál. Mnohé národy dávaly svým ze-
mřelým do hrobu předměty, které jim 
měly sloužit na druhé straně. V Egyptě 
dávali loďku, protože věřili, že tam se 
musí plout po posvátné řece podobné 
Nilu. Někteří vládcové brávali s sebou do 
hrobu manželky, služebnictvo, dobytek. 

Podvědomě tušili, že něco z toho, čím 
žijeme, budeme potřebovat i tam. Ře-
kové vkládali svým mrtvým pod jazyk 
peníz, aby mohli zaplatit převozníkovi 
přes řeku Léthé.

Křesťanství říká, že nemusíme niko-
mu nic platit. Je tu Kristus, který zaplatil 
za nás. Člověk vírou přijímá obdarování. 

Velikonoce můžeme nazvat svátky ví-
tězné proměny, vítězstvím života nad 
smrtí. Čas bohoslužeb v kostele v Do-
braticích bude, jako obvykle vyvěšen 
na kostelní nástěnce a na stránkách  
http://www.farnostdobratice.cz 

Přeji vám milostiplné Velikonoce 
a žehnám + P. Jan Wojnar

Píše se rok 2014 a následuje postup do 
1. A třídy krajských soutěží. Dobratice 
se tak zařadily mezi zkušené krajské 
fotbalové matadory, jakými jsou Orlová 
Lutyně, Dobrá, Staré Město, Brušperk, 
Vratimov, Frenštát pod Radhoštěm, 
Jablunkov, Bystřice nad Olší, týmy které 

v minulosti okusily, jak chutná i vyšší 
fotbalová soutěž.

závěrem.
Závěrem je důstojné připomenout 

si ty, kteří v uplynulých sedmdesáti 
letech stáli v čele sportovního hnutí 
a na jeho rozvoji se podíleli; Bohuslav 

Poloch, Karel Martínek, Emil Štvrtňa 
st., Josef Struhal, Ladislav Michalík, 
Emil Štvrtňa ml., Ing. Aleš Buchníček, 
JUDr. Jiří Volný, Petr Vlček, Petr Bajtek, 
Ing. Břetislav Bortlíček.

Text: Petr Vlček,  
Foto: archív TJ + Karel Moškoř
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Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava / Tel.: 596 651 302

Informace pro občany
Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 připadá 
na 1. dubna 2021. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno 
elektronicky, připadá konec lhůty na 3. května 2021. Občanům, kterým přiznání zpracuje a podá 
daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání až 1. července 2021. V těchto lhůtách je 
daň z příjmů fyzických osob také splatná. 
Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání vyplněné a občanem podané pomo-
cí aplikace na www.daneelektronicky.cz bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity 
odesílatele, za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen vytištěný, řádně rukou po-
depsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis lze finančnímu 
úřadu doručit poštovní přepravou nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných na územních 
pracovištích finančního úřadu. 
Všechny tiskopisy (včetně tiskopisů interaktivních) jsou k dispozici zde. Tiskopisy jsou v papírové 
podobě k dispozici také na územních pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územních 
pracovišť občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje.  
Od 28. února 2021 je možno přiznání vyplnit a elektronicky podat také pomocí portálu Moje daně. 
Podrobné informace naleznete na www.financnisprava.cz nebo na stránkách ministerstva financí 
zde. K telefonickým dotazům ohledně tohoto portálu je zřízena speciální infolinka 225 092 392. 
Kompletní informace o tom, kdo musí přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi 
na nejčastější dotazy naleznete zde. 
Vzhledem k epidemiologické situaci letos nemohou zaměstnanci územních pracovišť Finančního 
úřadu pro Moravskoslezský kraj v průběhu března vyjíždět za občany do obcí a na minimum je 
omezena také možnost osobních konzultací k  vyplnění přiznání, které lze v  budovách územ-
ních pracovišť realizovat jen v případech předběžného telefonického sjednání termínu osobního 
jednání se zaměstnancem územního pracoviště. Územní pracoviště v Orlové, v Českém Těšíně, 
v Bohumíně, ve Frýdlantě nad Ostravicí a ve Fulneku jsou pro veřejnost z  epidemiologických 
důvodů zcela uzavřena.
Finanční úřad proto prosí občany, aby k vyřízení svých dotazů použili místně příslušné pracoviště. 
Např. pro spádovou oblast Frýdek-Místek níže uvedené telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Územní pracoviště  
finančního úřadu

E-mailové adresy 
pro příjem dotazů  

veřejnosti

Linky pro zodpovídání dotazů 
k dani z příjmů fyzických osob 

(DPFO)

ÚP ve Frýdku-Místku podatelna3207@fs.mfcr.cz 558 605 111

Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních úředních hodinách poda-
telen jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz, konkrétně zde.

V Ostravě 1. března 2021
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí

osTaTní Informace
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Inzerce

PALIVOVÉ DŘÍVÍ POHLUDKOVÁ

- Štípané dříví ukládané / sypané

- Buk / Smrk 

- Krácené štípané

- Metrové polena 

- V celých délkách (dřeviny dle dohody)

- Balíčky suchého dřeva-vhodné na uzení, táboráky 

Místo prodeje: Krásná pod Lysou horou

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE: 723 562 359
Možnost dopravy
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SČÍTÁNÍ LIDU,
DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021

70. LET 
OD ZALOŽENÍ 
SPORTOVNÍ 
ORGANIZACE 
V OBCI

ODPADOVÉ 
OKÉNKO
(SBĚR 
NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU)

zpravodaj
DOBRATICKÝ

Dobratický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Pro obec Dobratice vydává Obecní úřad Dobratice.
 Vychází 11-12 x ročně. Vydavatel: obec Dobratice čp. 49. IČ 00577057, ev. č. MK ČR E 14306. 

Grafická úprava a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek. Náklad 450 ks. 
Fotografie na obálce: I. Spratková. Zpracování podkladů: I. Spratková. 

Vydáno dne: 16. 3. 2021. Uzávěrka příštího čísla: 2. 4. 2021. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254.
Neprošlo jazykovou úpravou.

Jaro, 
bud' vítáno!

BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM
Abyste neměli za nimi dlouhou chvíli, počtěte si, co obálky školního sešitu způsobily. 

veselý kocourkov

Text: Tětka Marcela


