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Zprávy obecního úřadu
OBEC NABÍZÍ RESPIRÁTORY PRO OHROŽENÉ SKUPINY OBYVATEL
Obec Dobratice nabízí zdarma k odběru respirátory, které nám byly předány z Magistrátu města Frýdku-Místku
a jsou určeny především pro následující osoby (občany Dobratic):
– osoby, které mají děti v pěstounské péči,
– osoby v nouzi, které z různých důvodů nemohou žádat o finanční podporu na jejich nákup,
– seniorům v nouzi nebo ohrožení, kteří nejsou schopni zajistit si je jiným způsobem.
Pokud spadáte do některé z těchto uvedených skupin, či nemáte možnost si respirátor zajistit jiným způsobem,
kontaktujte telefonicky obecní úřad tel.: 558 651 387.
Prosím, předejte informaci dalším, o kterých víte, že by ji mohli využít. 

Děkujeme.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným
okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3.
online sčítáním. Z důvodů epidemické
situace byla možnost sečíst se online
prodloužena do 11. 5. Elektronický

sčítací formulář naleznete na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci
Sčítání21, která je dostupná v Google
Play i App Store. Online formulář můžete
jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí

domova i za ostatní členy domácnosti,
ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo
o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři,
což jsou zaměstnanci České pošty, příp.
Českého statistického úřadu. Vzhledem
k současné epidemické situaci upravil
ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že
při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři
a obyvatelstvem. Distribuce formuláře
spolu s odpovědní obálkou do domác-

ností bude probíhat podob¬ně, jako nyní
probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku,
minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni
na koronavirus. Z epidemických důvodů
však nebudou pomáhat s vyplňováním
formulářů. V případě potřeby se můžete
obrátit na infolinku 253 253 683, napsat
dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo
chatbota a online chat virtuální porad-

ny na webu scitani.cz a v elektronickém
formuláři.

Koho se sčítání týká

Kontaktní místa

Ochrana dat

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 krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných 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 listinné formuláře.

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

Na kontaktních místech budou
zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst
sčítání zjistíte na webu https://scitani.
ceskaposta.cz.

Vyplněné formuláře bude možné
zdarma odeslat v odpovědní obálce
prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na kontaktních místech
sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář
i vyzvednout. I po obdržení listinného
formuláře bude stále platit možnost
využít praktičtější i jednodušší online
způsob sečtení.

Veškeré informace
o sčítání naleznete na webu
www.scitani.cz.
Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se
sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy
naleznete v sekci „Časté dotazy“.
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Počítejte s námi.
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 11. 5.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683

4/2021

4 | DOBRATICKÝ zpravodaj

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky obyvatelům Dobratic, kteří třídí kvalitně své odpady, jsme si vysloužili tento certifikát!

OBEC DOBRATICE
2020

4 962

59,22

23

2 909,05

109

29 946,34

29 947

2 854,20

100,74

117

17 910

124,45
8 297

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021
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Šprochovická
smečka není/nejsou
žádná béčka
Všichni víme, že současná doba není
nikterak jednoduchá a jak je fajn, když
trávíme, co nejvíce času v přírodě. I naše
„šprochovická smečka dětí“ nejraději
tráví čas v blízkém lesíku, kde si hrají
a nabírají sílu na další online výuku.
Bylo moc fajn strávit jedno odpoledne
i užitečně a ten oblíbený lesík pořádně
uklidit od všech těch odpadků, kterých
je čím dál více. Překvapilo mě, že děti
moc neprotestovaly, dokonce si vymyslely hned soutěž a spravedlivě se
rozdělily do dvojic. Po deseti minutách
jsem jim už nestíhala, taky nemládnu
a za chvilku měli nasbírané plné tašky.
Za odměnu byla samozřejmě nějaká ta
čokoška a penízek, i když někteří chtěli rovnou odměnu odpovídající mému
měsíčnímu platu . Aspoň vím, že z nich
rostou asertivní jedinci, kteří se v životě
neztratí. A sami navrhli, že to bude naše
předvelikonoční tradice každý rok. Tak
uvidíme, zda příští rok půjdu sama nebo
půjdeme zase celá smečka.
Foto a autor textu:
Zdeňka Platošová

Zprava (Marek Platoš, Jindra Platoš, Kristýnka Bobková, Eliška Platošová, Jiřík Platoš
a Klárka Bobková).

Očkování psů proti vzteklině

MVDr. Igor Sušovský, Horní Tošanovice 45, tel. č. 602 560 492, 728 406 922.
Ve středu dne 26. května 2021 proběhne v obci Dobratice očkování psů proti vzteklině. Podle zákona o veterinární péči musí být každý pes starší šesti měsíců vakcinován. Úhrada za očkování jednoho psa proti vzteklině činí
140,- Kč (je možné i očkování kombinovanou vakcínou v ceně 350,- Kč) a je splatná ihned na místě. Pes musí mít
náhubek a musí být v doprovodu dospělé osoby, která je schopna udržet psa 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. Pes, který není
načipován, může být proti vzteklině naočkován, ale očkování není platné.
Žádáme občany, aby dodržovali rozestupy mezi osobami minimálně 2 metry a používali ochranný prostředek
dýchacích cest – respirátor.
Očkování psů proběhne na těchto místech:
• od 15:45 do 15:55 hodin na křižovatce místní komunikace nad domem paní Chowaniokové (místní část Amerika)
• od 16:00 do 16:15 hodin na autobusové zastávce rozcestí ke
Komorní Lhotce
• od 16:20 do 16:45 hodin před budovou Obecního
úřadu Dobratice
• od 16:50 do 17:00 hodin na křižovatce místní komunikace nad domem pana Szczeczora (místní část Bukovice)
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ŠKOLSTVÍ
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne i v letošním školním roce v souladu
s platnými právními předpisy (zejména
školský zákon, správní řád a vyhláška
o předškolním vzdělávání), které se
v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými
opatřeními, proběhne zápis bez přítomnosti dětí, a to v období od 2. května
- do 16. května 2021. Formuláře o přijetí
k předškolnímu vzdělávání jsou připraveny k vytištění v přílohové části na webových stránkách školy. Zákonní zástupci
mají několik možností, jak dítě zapsat.
Vzhledem k stávajícím okolnostem prosíme o využití jedné z možností dodání
žádosti:
1. Vhozením do schránky školy u hlavních dveří v období mezi 2. 5. 2021
- 16. 5. 2021. V tomto případě doporučujeme 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
2. 5. 2021 - 16. 5. 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.
Doložení řádného očkování dítěte:
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského
lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař
za podmínek dodržení nastavených
protiepidemických opatření. Vhodné je
předem telefonicky kontaktovat lékaře
a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit

případ, kdy je rodina v karanténě nebo
izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také
možné, ale opět po předchozí domluvě.
Jakou přílohu žádosti je nutno přiložit?
(na stránkách školy – http://zsdobratice.cz)

•
•
•
•

kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná)
evidenční list
kritéria pro přijímání dětí
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
• dohoda o docházce
Na žádosti musí být uveden telefonický kontakt, e-mail na základě kterého Vám bude zpětně sděleno registrační číslo. Pod tímto číslem bude uvedeno,
zda je dítě přijato nebo nepřijato.
Další informace
• Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby, ale individuální diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými
epidemiologickými opatřeními.
• Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný
zástupce přikládá kopii doporučení.
• Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich
originál nebo ověřenou kopii.
• Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do
31. 8. 2021 pěti let.
• Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b
školského zákona. Dítě pak vzdělává
doma sám, vzdělávat ho může i jiná
osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení,
než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě
k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Oznámení o individuálním vzdělávání
dítěte předá zákonný zástupce řediteli
školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději
3 měsíce před počátkem školního roku,
tedy do 31. května 2021.
Kolik dětí bude přijato?
• Pro školní rok 2021/2022 bude přijato
dětí na základě volných míst do plné
kapacity mateřské školy.

Podmínkou je splnění kritérií pro přijetí.

Jaká jsou kritéria?
Přijetí k předškolnímu vzdělávání:
1. Děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky podle §34
odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění.
2. Děti s celodenní docházkou ve věku
od 3 do 5 let (k 1. 9. 2021), v pořadí od
nejstaršího po nejmladšího do naplnění volných míst.
3. Děti s omezenou délkou docházky ve
věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2021), v pořadí od nejstaršího po nejmladšího do
naplnění volných míst.
4. Dítě mladší než 3 roky (k 1. 9. 2021)
v případě, kdy počet dětí v obou
třídách po přijetí tohoto dítěte nepřesáhne počet (43 dětí – Dobratice,
38 dětí – Vojkovice), a to v pořadí od
nejstaršího k nejmladšímu.
5. Děti s trvalým pobytem v Dobraticích/
ve Vojkovicích.
Jak se dozvíme o rozhodnutí?
• Na webových stránkách školy http://
zsdobratice.cz a na vývěsce mateřské
školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
• Rozhodnutí vydává ředitelka školy
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů
od zahájení správního řízení.
Co musím doložit k žádosti o individuálním vzdělávání?
Zákonný zástupce doloží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
oznámení o individuálním vzdělávání a kopii rodného listu dítěte.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho
zákonný zástupce, musí mít oprávnění
dítě zastupovat.
V případě nejasností o individuálním vzdělávání nebo o přijetí k předškolnímu vzdělávání se obraťte na
Mgr. Karla Peterkovou - ředitelku školy - tel. 725617082 nebo email
reditelkadobratice@seznam.cz
Po ukončení mimořádných opatření
naše škola uspořádá setkání se zákonnými zástupci a učitelkami mateřské
školy.
Karla Peterková
ředitelka školy
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Informace spolků a sdružení
Výjezdová jednotka Dobratice
O tom, že oheň je dobrý sluha, ale zlý
pán se lidé přesvědčili již nesčetněkrát.
Jen v loňském roce vzniklo v ČR zhruba
17 tisíc požárů se škodou okolo 2,5 miliardy korun, bylo zachráněno 1 242 osob
a došlo ke 144 úmrtím v souvislosti s požárem. Jedním z účinných prostředků
pro boj proti požárům jsou jednotky
požární ochrany.
Obec Dobratice zřizuje a financuje podle zákona, o požární ochraně
č. 133/85Sb., ve znění pozdějších předpisů, jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce. Jednotka je zařazená v požárním
poplachovém plánu Moravskoslezského
kraje do kategorie JPO III. Jedná se tedy,
o jednotku s územní působností, tzn.,
že zasahuje i mimo území svého zřizovatele. Doba výjezdu je do 10 minut od
vyhlášení poplachu v početním stavu
1+3 tj. velitel, strojník a dva hasiči. Minimální početní stav je stanoven na 12 členů jednotky, současný stav je 15. Jednotka je řízená krajským operačním
a informačním střediskem Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského
kraje v Ostravě.
Letos zasahovala jednotka zatím
u jednoho případu, a tím bylo poskytnutí pomoci zdravotnické záchranné
službě MSK při život ohrožujícím stavu občana Dobratic. V loňském roce
dobratičtí dobrovolní hasiči zasahovali u 13 případů, z toho požárů bylo

Požár kostelíku v Gutech

5 - požár střechy RD Dobratice, požár
lesa Vojkovice a Pstruží, požár louky
Tošanovice a požár trávy Krásná, 2 x to
byla technická pomoc - likvidace bodavého hmyzu a spadlý strom na RD,
6 pohotovostí. V roce 2019 to bylo 11 zásahů, v roce 2018 12 zásahů, v roce 2017
25 zásahů, v roce 2016 10 zásahů.
Mezi rozsáhlejší a náročnější zásahy
patří například požár střechy zámečku Dolní Tošanovice, požár průmyslové haly v Kopřivnici, požár dřevěného
kostelíku v Gutech, požár lesa v obci
Řeka, požár dřevěnice Horní Tošanovice,
požár stodoly Nižní Lhoty a požár lesa
Pstruží v lokalitě Ondřejník.
Jednotka má pro případný zásah
k dispozici dvě zásahová vozidla. V prvé
řadě je to velkoobjemová cisternová
automobilová stříkačka na podvozku
Tatra 815 6x6 s požárním čerpadlem
o průtoku 3 200 l/min a s nádrží na vodu
8 200 l a na pěnidlo 800 l. Druhým zásahovým vozidlem je dopravní automobil Ford Transit. U většiny zásahů
je nasazena cisternová automobilová
stříkačka, která byla vyrobená v roce
1985 a svým konstrukčně technickým
řešením již neodpovídá požadavkům
dnešní doby na moderní a bezpečný
zásahový automobil. V loňském roce
proto podala obec žádost u Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS
ČR o poskytnutí investiční dotace na

pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky ve výši 2,5 mil. Kč. V únoru
letošního roku byl zveřejněn pořadník
obcí, kterým bude poskytnuta dotace,
do kterého byla po navýšení finančního objemu zařazena i naše obec. Další
dotace ve výši 1,25 mil. Kč by pak měla
být poskytnuta Moravskoslezským krajem. V současné době probíhá vyřízení
nezbytných podkladů potřebných pro
administraci výběrového řízení na dodavatele. Celý proces musí proběhnout
tak, aby nejpozději v polovině příštího
roku byla k dispozici jednotce sboru
dobrovolných hasičů obce Dobratice
špičková moderní požární technika.
Jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany. Svým
přístupem, akceschopnou technikou
a dovednostmi to denně dokazují. Vždy
byly a jsou pilířem, který zabezpečuje
včasnou pomoc občanům při hašení
požárů, provádění záchranných pracích
při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
Více informací o jednotce naleznete
na www.dobratice.cz v záložce Sdružení
a spolky – SDH.
Ohni zmar!

Požár dřevěnice v Tošanovicích

Tomáš Darnady, velitel jednotky,
fotografie: archív JSDH
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Zpráva o činnosti Mysliveckého spolku Háj-Dobratice
za myslivecký rok 2020/2021
Měsícem dubnem pravidelně začíná
nový myslivecký rok. Oproti klasickému
kalendářnímu, začíná rok myslivecký
obdobím, kdy se příroda po zimě probouzí opět k životu…
Uplynulý myslivecký rok měl probíhat v duchu 70. výročí od založení
spolku, ale z důvodu protiepidemických
opatření nebylo možné toto jubileum
důstojně oslavit. Stejně tak celosvětová
pandemie ovlivnila prakticky veškerou
spolkovou činnost v uplynulém období.
Zrušeny musely být pravidelné kontrolní
střelby, které se měly konat na střelnici ve Vojkovicích, ale hlavně i dnes již
tradiční zvěřinové hody. Vůbec první
společná akce, která se mohla v loň-

ském roce uskutečnit, bylo 13. června
smažení vaječiny na dobratické hájence. Výroční členská schůze proběhla
na stejném místě v náhradním termínu
až 11. července. Oproti naplánovaným
čtyřem členským schůzím se podařila
uskutečnit pouze jedna a to 4. září na
myslivecké chalupě v Horních Domaslavicích. Přelom podzimu a zimy pravidelně patří honům. I ty byly ovšem
poznamenány vládními opatřeními
a pobíhaly v rouškách za přísných hygienických podmínek. Místo tradičních tří
se konaly pouze dva a omezily se pouze
na lov odchovaných bažantů. Vzhledem
ke zmiňovaným okolnostem se pochopitelně nemohly konat ani tradiční „poslední leče“.

I když situace v uplynulém mysliveckém roce spolkové činnosti nepřála,
jednu pozitivní věc vyzvednout můžeme
– za pomocí finančních darů Obecních
úřadů Dobratic a Vojkovic a obětavé
brigádnické práci většiny členů spolku
se podařilo zrealizovat výměnu starých
a již nevyhovujících dřevěných oken,
za nová okna plastová. V rekonstrukci
a modernizaci hájenky chceme pokračovat i nadále. Nápomocná by tomu měla
být i aktuálně podaná žádost prostřednictvím organizace MAS Pobeskydí, kdy
v případě schválení této žádosti projde
hájenka další úpravou v celkové výši
investice 240.000 Kč.
Myslivecký spolek Háj-Dobratice,
který vykonává právo myslivosti na
katastrálním území obcí Dobratic, Vojkovic, Horních a Dolních Domaslavic
a částečně i Dolních Tošanovic, má nyní
18 řádných členů + 2 schválené čekatele
o členství. Zároveň aktuálně eviduje
3 nové přihlášky, kdy ve všech třech
případech se jedná o občany Dobratic.
Ke své činnosti využívá 8 lovecky upotřebitelných psů s patřičnými zkouškami
z výkonu. V době zimního strádání je
zvěř přikrmována v celkově 43. krmných
zařízeních.
Myslivosti Zdar!
Josef Slavický,
předseda MS, foto: archív MS

Dobratický fotbal v krajských soutěžích
Novodobá historie fotbalu v Dobraticích začíná na přelomu milénia.
Začíná jeho nová cesta. Do vedení
tělovýchovné jednoty se navracejí či
přichází noví lidé, pro které je fotbal
srdeční záležitostí. Prioritou je výchova
mladých fotbalistů, kteří v pozdějších
létech budou reprezentovat dobratický fotbal na okresní a především krajské úrovni. Mládežnická základna je
budována pod dohledem zkušených
trenérů ve všech věkových kategoriích. Počínaje nejmladšími benjamínky, přes žákovskou a dorosteneckou
kategorii. Zanícení trenéři pravidelně

na trénincích předávají své fotbalové
zkušenosti těmto mladým fotbalistům.
A co je důležité, tyto mladé fotbalisty podporují především jejich rodiče,
kteří jsou nejen pravidelnými diváky,
ale intenzivně pomáhají s dopravou
na zápasy, či materiálním zajištěním
tréninků i utkání. Nejtalentovanější
mladí hráči pak odcházejí zvýšit si své
fotbalové dovednosti do mládežnických družstev v renomovaných klubech ve Frýdku – Místku nebo Třinci,
či Vítkovicích, kde hostují v družstvech
hrajících v nejvyšších mládežnických
fotbalových soutěžích.

V roce 2007 přebírá A tým, v té době
mladý trenér dorostů, Marián Korabík,
který přestoupil do Dobratic z nedalekého Horního Žukova v devadesátých
létech minulého století coby hráč. Tímto krokem začíná nová éra dobratického fotbalu. Do A mužstva mužů jsou
neprodleně zapracovaní mladí fotbalisté, mnozí z nich jsou ještě věkem
dorostenci. Cílevědomá práce začíná
přinášet první ovoce. Družstvo stoupá
tabulkou vzhůru.
O dva roky později rozhoduje výbor tělovýchovné jednoty, po získání
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grandu, o zahájení rekonstrukce travnaté hrací plochy s automatickým
závlahovým systémem. Ta probíhá
v létech 2009 a 2010. V té době A mužstvo již hraje špici okresního přeboru
a postup visí na vlásku. Na jaře roku
2011 se dobratičtí hráči vracejí na zrekonstruovaný domácí pažit a začínají
tvrdý boj o postup do krajské soutěže.
Na dobratický fotbal chodí stále více
a více fanoušku z blízkého i širokého
okolí a to již i na předzápasy mládežnických družstev, nebo žen. Rozhodující postupové zápasy často sleduje
i více, než 400 diváků. Drtivý nápor
dobratických za vítězstvím v okresním
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přeboru psychicky nezvládají ani silné, dlouho vedoucí Palkovice, a tak
se 18. 6. 2011 dobratičtí chlapci po
nejtěsnějším vítězství v posledním
utkání s Baškou 1:0, stávají vítězem

Okresního přeboru a zároveň tím dovršují snahu mnoha generací fotbalistů
v Dobraticích za postupem do Krajské
soutěže 1. B třídy.

A jak šly roky v krajských soutěžích
Od roku 2011 se v nastávajících dvou
letech dobratičtí zabydlují v 1. B třídě
a začínají získávat fotbalovou fazónu.
Mužstvo je vhodně doplňováno, jak
mladými, tak i zkušenými hráči a tvoří
se tým, který začíná pomýšlet na nejvyšší příčky.
V následujícím roce 2014 eskaluje
cílevědomá práce celého mužstva, které
myslí na mety nejvyšší na postup do
1. A třídy Krajských soutěží. A v tomto
postupovém roce jsou Dobratice naprosto bezkonkurenčním týmem. Svým
soupeřům v průběhu celého ročníku
uštědřují vysoké porážky a nastřílí celkem 95 branek a suverénně vítězí o plných 22 bodů před druhými Fryčovicemi. V průběhu domácích i venkovních
utkání je mnohokrát slyšet povzbudivé
volání dobratických fanoušků „Dejte
jim bůra“. Přichází éra, kdy se dobratičtí
hráči objevuji v hledáčku skautů z renomovaných týmů celého kraje.
Mezi diváky jsou často k vidění takové fotbalové osobnosti jako Miroslav
Matušovič hráč Baníku Ostrava, Sparty
Praha, či kyperského Limassolu, nebo
Štefan Kuchár slovenský internacionál,
který hrál ve Spartaku Trnava, Žilině
a Třinci. Rovněž tak na trávníku dobratického hřiště bylo k vidění mnoho
fotbalových osobností zvučných jmen,
které v minulosti hrály i nejvyšší fotbalovou soutěž, například Martin Lukeš,
bývalý kapitán Baníku Ostrava, hrající
za Vratimov a někteří další.
O tom, že 1. A třída je jiná fotbalová
„káva“ se mohli dobratičtí přesvědčit

Rok

Pořadí

2011

celkové součty
utkání

Výhra

Remíza

Prohra

Branky

Body

1.

26

20

1

5

66 : 30

61

2012

5.

26

14

3

9

66 : 62

45

2013

8.

26

9

7

10

59 : 57

34

2014

1.

26

21

3

2

95 : 43

66

2015

13.

26

8

4

14

42 : 54

28

2016

8.

26

10

3

13

48 : 62

33

2017

9.

26

10

4

12

49 : 59

34

2018

2.

26

16

2

8

76 :50

50

2019

8.

26

10

5

11

51 : 55

35

2020

4.

13

8

1

4

28 : 21

25

hned další rok 2014 po postupu. Prakticky celou sezónu se rvali, o udržení
v soutěži. Nakonec se podařilo zachovat
soutěž a etablovat se v ní. V rozhodujícím utkání o udržení v soutěži porazili
Raškovice 3 : 1 a soutěž udrželi.
V dalších dvou letech se mužstvo sžilo
s krajskou soutěží a usídlilo se pevně
v klidném středu tabulky. Hráči vyzráli
ve zkušené fotbalové matadory a daleko
renomovanější týmy zjistily, že do Dobratic se pro body nejezdí. Mezitím si trenér
Marián Korabík doplnil trenérskou licenci
UEFA a pokračoval v práci u mužstva.
V nadcházejícím roce se hraje v Dobraticích fotbal na špičkové krajské úrovni.
V tomto ročníku 2017/2018 končí Dobratice na 2. místě a od postupu do Krajského přeboru je dělila při rovnosti bodů
s Dolní Datyní jediná obdržená branka ze
vzájemného utkání. Nutno dodat, že od
zeleného stolu byl dobratickým postup
později nabídnut, ale požadavky, pře-

devším finanční, naše možnosti vysoko
převyšovaly.
Následující ročník 2019 byl poslední,
který byl odehrán celý se všemi 26 koly.
Bohužel další ročník 2019/2020 i tento ročník ovlivnila pandemie Covidu-19.
Podle regulí FAČR pro uznání výsledků
rozehraného ročníku musí být odehráno
minimálně 51% zápasů.
V letošním ročníku mají Dobratice
zatím odehráno 8 mistrovských utkání
a figurují na prozatímním 6. místě tabulky. Je zbožným přáním všech hráčů,
funkcionářů, fanoušků i všech lidí, aby
byl letošní ročník dohrán alespoň ve
zkrácené verzi a nemusel být anulován.
A tak všichni pevně věříme, že pandemie
skončí. Přejme si to a řekněme si, ano,
bude líp.
Text: Petr Vlček,
Foto: Karel Moškoř
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Ostatní informace
V Adámkove vile
je stále veselo…
Zima je snad pomalu za námi a těšíme se na jaro, zdobíme vajíčka a chystáme se na Velikonoční svátky, svátky
jara a každopádně na trávený čas na
naší zahradě.

OSOBNÍ ASISTENCE
SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb.
Adámkova vila, Osobní asistence, z. ú., identifikátor služby: 6445984
Osobní asistence je určená pro občany obcí:

Raškovice, Pražmo, Morávka, Krásná, Nošovice, Dobratice
Péče v domácím prostředí klienta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
pomoc při osobní hygieně;
pomoc při zajištění stravy;
pomoc při zajištění chodu domácnosti;
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina:
 osoby s chronickým duševním
onemocněním;
 osoby s chronickým onemocněním;
 osoby s jiným zdravotním postižením;
 senioři.

Máte otázky, potřebujete poradit?
Kontaktujte nás!

130 Kč/hod.
Stanovení úhrady je v souladu s § 5 vyhlášky č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách.
Výše úhrady za poskytování osobní asistence za
hodinu je započtena podle skutečně
spotřebovaného času nezbytného k zajištění
úkonů; pokud poskytování služby, včetně času
nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Posláním služby je za pomoci kvalitních a zkušených osobních asistentů dopomoci vést
plnohodnotný život všem, kdo mají různá omezení z důvodu vysokého věku nebo
zdravotního postižení.

KONTAKT:
Lenka Janečková, tel. 730 820 129, reditel@adamkovavila.cz
Bc. Radka Pechová Černohorská, tel. 724 379 168,
socialni@adamkovavila.cz
Raškovice 28, 739 04 Pražmo
www.adamkovavila.cz

Překvapením našeho personálu pro naše klienty byla sladká tečka, jak na
svatého Valentýna, tak k MDŽ, ani kytička nechyběla.
Bližší informace v letáčku.
Lenka Janečková, ředitelka Domova se zvláštním režimem,
foto: archív Adámkovy vily
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INZERCE

Nabízíme:
 barvy na kov, dřevo, beton, spreje na
auta.
 interiérové a fasádní barvy.
 míchání barev na počkání, výběr z 3000
odstínů.
 stavební chemie Soudal: tmely,
montážní pěny.
 silikony, lepidla, hydroizolace.
 válečky, štětce, teleskopické tyče,
zakrývací materiál.
 odborné poradenství, zvýhodněné
nákupy pro firmy.

třída T.G.Masaryka 503, Frýdek-Místek
(za katastrálním úřadem)
Otevírací doba: Po-pá 7:30 - 16:00
Sobota 8:00 - 11:00
tel: 602 562 149
www.barvyinva.cz
(zdarma parkování 30 min)

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: 7. 5. 2021. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254.
Neprošlo jazykovou úpravou.

