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„Štěstí tomu,
kdo ho nemá.
Lásku tomu,
kdo je sám.

Zdraví všem,
kdo nemocni jsou.

Něhu těm,
co za krásou jdou.

Slepým sílu
slunečních paprsků.

Opuštěným srdce,
která pro ně budou bít.
A všem na Vánoce
a v novém roce pocit,
že je krásné žít.“

Milí spoluobčané,
spokojené, láskou
a porozuměním naplněné
vánoční svátky a v novém
roce 2022 hodně zdraví,
štěstí a splněných přání.
přeje Zastupitelstvo obce
Dobratice a zaměstnanci
Obecního úřadu Dobratice

w w w. d o b r a t i c e . c z
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Zprávy obecního úřadu
BETLÉM
Přijďte nasát vánoční atmosféru ke
krásnému betlému, který se nachází
na návsi u obecního úřadu.

a panu Ferdinandu Gadlinovi a panu
Jiřímu Kuděláskovi, za poskytnutý
materiál.

Děkujeme místnímu řezbáři panu
Jaroslavu Pšenicovi, který je autorem soch Svaté rodiny.

Velké poděkování patří rovněž místostarostovi panu Radovanu Otipkovi,
za nápad a realizaci betlému.

Také bychom chtěli poděkovat paníMiluši Čubokové, za vánoční strom

Zastupitelstvo obce Dobratice

Nové
telefonní
číslo na Poštu
Partner Dobratice
Aktuální telefonní číslo pošty
je: 739 305 244.

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2022
uzavření Obecního
úřadu Dobratice
Informujeme občany, že obecní
úřad bude od úterý 21. 12. 2021
do pátku 31. 12. 2021 uzavřen.

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny
nové ceny vodného od 1. ledna 2022
takto:
Cena v Kč/m3
Voda pitná (vodné)
50,50 Kč (včetně 10% DPH).

Obnova katastrálního
operátu k. ú. Dobratice

– povinnost podat do konce
ledna 2022 nové daňové
přiznání k dani z nemovitostí.
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, provedl pro katastrální
území Dobratice obnovu katastrálního operátu novým
mapováním. V souvislosti s tím jsou vlastníci nemovitostí, u kterých došlo ke změně, povinni podat do
konce ledna u Finančního úřadu, územního pracoviště ve Frýdku-Místku, nové daňové přiznání. Abychom vyplnění a podání daňových přiznání vlastníkům
usnadnili, dohodli jsme se s tímto finančním úřadem,
že dne 13. 1. 2022 od 8 do 17 hodin budou pracovníci
finančního úřadu přítomni na Obecním úřadě v Dobraticích, pomohou s vyplněním a daňová přiznání
od vlastníků také převezmou. K vyplnění daňových
přiznání mohou přijít i ostatní občané, kteří potřebují
podat nové daňové přiznání k dani z nemovitostí.
Alena Kacířová, starostka

Nové ceny budou uplatněny vůči
odběratelům po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu
2022, případně bude postupováno
dle uzavřených vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava, a.s.,

Na komunikaci přibylo osvětlení
Kromě pěkného osvětlení v naší obci se také na komunikaci od
Harendy na Komorní Lhotku objevily tři nové lampy. Jedná se o solární veřejné LED osvětlení, zcela nezávislé na zdroji síťového
napětí. Solární veřejné osvětlení jsou z 90% v úsporném režimu
a pouze z 10% pracují na plný výkon. Takzvané soumrakové
čidlo zaručuje, že solární lampy svítí pouze v době, kdy je to potřeba. Montáž zastihla pracovníka firmy už po první sněhové nadílce
a tak to neměl snadné, nicméně předposlední listopadový den
se poprvé večer na cestě pod Prašivou rozsvítily tři nová solární
osvětlení. Stejné solární svítidlo svítí od téhož dne na křižovatce
v lokalitě Zálesí.
Instalaci solárních svítidel zařídil místostarosta R. Otipka.

Text i foto: K. Moškoř
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ŠKOLSTVÍ
Vánoční přání s poděkováním
Vážení rodiče, přátelé naší školy,
milé děti, kvůli koronavirové pandemii se toho v letošním roce dalo jen
málo plánovat a životy nás všech jsou
nyní svázány opatřeními nouzového
stavu.
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem za práci v tomto nelehkém období. Pracovníkům školy za neutuchající
vnitřní sílu podílet se na řešení nových
vzdělávacích výzev a vzdělávání budoucích generací. Rodičům za pomoc dětem
při distanční a prezenční výuce. Dále za
ohleduplné chování v období pandemie,
a za to, že chápou současnou nelehkou

pozici školy. A díky patří všem žákům,
kteří se na online výuku zodpovědně
připravovali a v plné míře s učiteli spolupracovali.
Děkuji také všem rodičům, kteří
přispěli škole věcným nebo finančním
sponzorským darem. Jsme rádi, že nám
pomáháte vytvářet prostředí, ve kterém
jsou vaše děti spokojené.
Současně Vám chci popřát, aby následující rok 2022 byl dobrým rokem
a to v tom nejširším slova smyslu, rokem ústupu epidemie a rokem restartu
vzdělávání.

Osobně Vám přeji požehnané Vánoce, klid v kruhu rodinném a především
zdraví pro zbytek tohoto roku a i v roce
dalším.
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Informace spolků a sdružení
FOTBALOVÝ PODZIM OČIMA TRENÉRA
Po mnoha měsících bez zápasů kvůli covidu, se přece jenom rozjela podzimní část dalšího fotbalového ročníku
a tím také už osmá sezóna fotbalistů
TJ Dobratice v 1. A. třídě. Co vše tomu
předcházelo a jak hodnotí první část
dalšího ročníku v krajské soutěži, jsem
se zeptal dlouholetého trenéra dobratických mužů - Ing. Mariána Korabíka.

1. Jak vůbec probíhala letní příprava
a kolik jsi měl hráčů k dispozici?
Letní příprava proběhla bez jakýchkoliv problémů a byla vzhledem ke známým skutečnostem ohledně covidu
docela dlouhá. Vlastně jsme trénovali nepřetržitě od května. Paradoxně
oproti mistrovské sezóně, byli všichni

hráči pořád k dispozici, vyhýbaly se
nám zranění a hlavně nemoci. Takže
s přípravou byla velká spokojenost
i vzhledem k dostatečnému počtu přípravných zápasů.
2. Fotbal se sice začal hrát, ale pro
tým i fanoušky Dobratic tu přišla nucená změna a to náhradní
domácí prostředí až v Albrechticích. Jak vůbec probíhaly tréninky
a potom zápasy v jiných podmínkách? A co podpora diváků?
Já bych chtěl hned na začátku velmi poděkovat všem fanouškům, že za
námi do Albrechtic v hojném počtu
jezdili a podporovali nás. Vím, že to měli
trochu z ruky, ale moc si toho ceníme.
Na druhou stranu musím říct, že nám
funkcionáři z Albrechtic vytvořili skvělé
podmínky, za což jim, hlavně Marianovi
Chmielovi, patří můj velký dík. Je ale
fakt, že to pro nás byly ale pořád zápasy
prostě na cizím hřišti a možná proto
nebylo těch bodů tolik, kolik jsem si
před sezónou představoval….
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3. Když se podíváme na složení týmu
v odehraných zápasech, byl docela problém mít nějakou základní
jedenáctku. Přece jenom zranění
hráčů nebo i jiné důvody Tě asi
moc netěšily. Lze z tohoto pohledu
brát 5. místo jako uspokojivé nebo
jsi očekával ještě vyšší příčky po
podzimní části?
Rozhodně jsem vzhledem ke kádru
a hernímu projevu v letní přípravě očekával více bodů i lepší herní projev.
Jak říkáš, těch zranění a nemocí bylo
opravdu strašně moc. Já nepamatuji,
že bychom v minulosti museli takhle
skládat sestavu. V některých zápasech
vlastně hráli ti, co byli méně zranění,
na lavičce byli kolikráte hráči vlastně
jen proto, aby tam někdo prostě byl…
Nechci, aby to vyznělo jako výmluva,

někdy to tak ve fotbale chodí, je to
jen na vysvětlenou pro fanoušky, že ta
sezóna byla dost komplikovaná a nakonec uhrané body, vzhledem k výše
uvedenému nejsou zas až tak špatné.
Je to druhý nejvyšší bodový zisk po
podzimu v 1. A třídě.
4. Situace v naší zemi je stále velkou
neznámou a sport může opět postihnout podobný úděl jako před
rokem. Jakou plánuješ zimní přípravu km odehrání jarní části soutěžena jarní zápasy?
Zimní příprava proběhne snad
v podobném formátu jako ty minulé. Začneme ve druhé polovině ledna,
je naplánované soustředění a jediná
změna je, že jsme se přihlásili na zimní
turnaj do Českého Těšína, kde by měla

být velmi dobrá úroveň soupeřů a věřím, že budeme na jarní část připraveni
velmi dobře a pokusíme se posunout
v tabulce výše.
Přejeme našim mužům především
tolik potřebné zdraví, aby v novém roce
mohli vylepšit svoje postavení v tabulce a mít radost a potěšení z předvedené
hry na hřišti.
Text i foto: K. Moškoř

Důchodci nezahálejí
Dle plánu činnosti Klubu důchodců
Dobratic jsme dne 13. 10. 2021 navštívili
pivovar Radegast v Nošovicích. Za přísných hygienických opatření účastníky
exkurze provázel p. Carbol, který nás
provedl některými provozy pivovaru.
Coby bývalý zaměstnanec pivovaru velice detailně zná provoz, včetně procesu
výroby vynikajícího moku.
Linka stáčení piva naplní 50 000 láhví
za hodinu. Od naší poslední návštěvy
pivovaru se hodně změnilo. Došlo k rozšíření pivovaru o provoz plnění piva
do plechovek (až 60 000 plechovek za
hodinu), včetně robotizace skladování
hotových produktů.
Na závěr exkurze jsme měli možnost
degustace piva Radegast, načepované
od mistra čepování piva. Senioři si mohli
zakoupit upomínkové předměty v dárkové prodejně pivovaru.
10. listopadu jsme se pak sešli v místní hospůdce Obecník ke tradiční hře
Žolík.
Díky covidovým opatřením a dané
situaci se nás sešlo podstatně méně,
než kdykoliv jindy. Nejlépe karty šustěly
v rukou p. Mecové, která přesvědčivě
dosáhla vynikajícího výsledku ze všech
12 hráčů.

Vítězka a hráči na druhém a třetím
místě obdrželi věcné ocenění. Maličkou
pozorností byl oceněn i hráč, který skončil na konci výsledkové listiny – cenou
útěchy.

Závěr roku budeme chtít (pokud to
covidová situace dovolí) ukončit valnou
hromadou, kde zhodnotíme činnost klubu za rok 2021, vytýčíme si činnost na rok
2022 a bude i tradiční vánoční nadílka.
Text i foto: Kohut Jiří, člen KD
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• 24. prosince, Štědrý den - Den rodinného společenství

9:00 – 11:30 h skauti nabízejí Betlémské světlo
Od 9 h zdobení vánočního stromku a stavění betléma dětmi, a neb „přines svoje malé zvířátko do betléma“
Ve 21:00 h slavnostní bohoslužba

• 25. prosince, Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, Hod Boží vánoční, zasvěcený svátek
V 10:00 h slavnostní bohoslužba

• 26. prosince, Svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
V 9:00 h bohoslužba
Od 15:00 h společné zpívání vánočních koledy

• 31. prosince, Sv. Silvestra I., papeže, Poslední den občanského roku 2021
V 16:00 h děkovná bohoslužba

• 1. ledna 2022, Slavnost MATKY BOŽÍ, P. MARIE, zasvěcený svátek, světový den modliteb za mír,
zahájení Tříkrálové sbírky
V 10:00 h bohoslužba

• 2. ledna, Neděle po narození po narození Páně
V 9:00 h bohoslužba

• 6. ledna, Slavnost Zjevení Páně – Tři králů, doporučený zasvěcený svátek
V 17:30 h bohoslužba s žehnáním vody, křídy a kadidla

• 9. ledna, Svátek Křtu Páně (končí vánoční doba)
V 9:00 h bohoslužba

Prosím, o podpoření koledníků Tříkrálové sbírky, která bude
v roce 2022 probíhat ve ztížených
podmínkách. Koledování je příležitostí rozdávat radost a pomoc těm, kteří jsou v nouzi, což
je zvlášť v této době potřebné.
Pokladničky Tříkrálové sbírky budou také umístěny na vybraných
místech naší farnosti.
Změny nejsou vyloučeny. Podrobněji na www.farnostdobratice.cz
Přijměte přání Boží přítomností
a pokoje ve všech situacích života.
V novém roce pevné zdraví a pevnou jistotu na Vaší životní cestě.
Foto: archiv farnosti

P. Jan Wojnar
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Ostatní informace
„OSLAVY 100 LET
CHATY PRAŠIVÁ“
Protože naši předkové chatu stavěli půl roku, rozhodl se Klub českých
turistů spolu s chataři, uspořádat oslavy formou půlroční „šňůry“ kulturních
a sportovních akcí s benefičním charakterem, kdy veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na
obnovu chaty.
Konaly se tak cestovatelské besedy,
hrálo se divadlo, podařilo se uspořádat
velké setkání pěších a cykloturistů, na
Prašivé se také potkali čtenáři a dopisovatelé časopisu Turista, pokřtěna byla
kniha o Prašivé, posvěceny byly dřevořezby reliéfů Svatých, uspořádán byl
Lašský den a zrealizováno bylo u chaty
i zimní táboření.
Asi největším překvapením oslav
100 let chaty byl pro všechny přítomné dar chatařů Stellky, Renči a Martina
Stillerových, kteří chatě k tomuto velkému jubileu věnovali 100 000,-Kč.
Popřejme společně chatě vše nej,
minimálně do další stovky!

CHATA PRAŠIVÁ
SMÝŠLÍ EKOLOGICKY
Horská chata Prašivá, která letos
oslavila jubilejních 100 let, patří bezesporu v posledních 6 letech mezi nejoblíbenější a nejvyhledávanější horské chaty v Beskydech. Chatařský team v čele
s Martinem Stillerem si již při nástupu
na chatu v roce 2015 dal cíl, pokusit se
na Prašivé implementovat nabyté zkušenosti z alpských horských chat, kde
Martin v minulosti opakovaně působil.
A jedním z hlavních pilířů, o co se “Prašiváci” snaží, je k přírodě šetrný provoz
chaty a tak činí tyto kroky:
• pečlivě je tříděn odpad (papír, sklo,
plasty atd.) nejen z provozu, ale
motivována je k tomu i příchozí
turistická veřejnost

• kotel na tuhá paliva byl nahrazen
tepelným čerpadlem a tak již nedochází k zamořování horského
vzduchu exhalacemi
• v restauraci nedostanete žádná smažená jídla (ani hranolky) = není tedy
produkován žádný přepálený olej
• pokrmy a nápoje nedostanete nikdy do jednorázového nádobí
• cukr do kávy či čaje najdete v cukřenkách, ne v jednorázových sáčcích
• chata disponuje venkovními ekologickými WC s využitím i dešťové vody
• většina personálu chaty chodí do
práce pěšky nebo jezdí na kole
• chataři s dalšími nadšenci pravidelně uklízí od odpadků okolní pěší
trasy i v přilehlých obcích Vyšní

Lhoty, Raškovice, Pražmo, Dobratice a Komorní Lhotka
Team chaty Prašivá si je vědom, že
sám tímto planetu nezachrání, ale díky
těmto krůčkům může klidně a s čistým
svědomím usínat, že pro ochranu naší
společné přírody něco učinil. A je skvělé, že jde takto příkladem nejen dalším
horským chatám, ale i široké veřejnosti.
Ne nadarmo si Prašivá proto vysloužila
v mediích označení “chata s nejekologičtějším provozem v republice”.
Dalším krokem v ekosmýšlení je již
na rok 2022 připravovaná realizace nové,
supermoderní čističky odpadních vod.
Popřejme tedy chatě Prašivá to
nejlepší do minimálně další stovky.
Více informací na: www.ChataPrasiva.cz
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Jaká bude Tříkrálová sbírka?
Tak to je asi otázka, na kterou nikdo
neznáme přesnou odpověď. „Všechno
připravujeme tak, aby mohla sbírka
proběhnout, jako tomu bylo dříve v minulosti, tedy i s koledníky,“ líčí koordinátorka Tříkrálové sbírky v Charitě Frýdek-Místek Silvie Vojkovská, „Chystáme
pokladničky, tašky s cukříky a kalendáříky pro dárce, drobné dárky a něco na
zub pro koledníky. Koledování bude probíhat, tedy pokud to situace umožní, od
1. do 16. ledna 2022.“ Po stejnou dobu
bude možné přispět v rámci Tříkrálové
sbírky také do statických pokladniček,
které budou rozmístěny stejně jako
loni v kostelích, úřadech, informačních
centrech, některých obchodech, lékárnách, apod. „Seznam míst bude v lednu
na našich webových stránkách a bude
průběžně aktualizován. Tato možnost
se loni osvědčila a bude určena pro
ty, kdo budou chtít přispět přímo do

pokladničky ve své obci nebo městě
a koledníky nepotkají nebo koledníci
nebudou moci vůbec vyjít.“ doplňuje
Vojkovská. Další z novinek, kterou přinesl loňský covidový ročník a která bude
pokračovat i v příštím roce, je možnost
využít možnost bezhotovostního příspěvku do sbírky, a to buďto přes platební bránu na webu Tříkrálové sbírky
nebo platbou přímo na účet s využitím
VS pro frýdeckomísteckou Charitu. Tato
možnost bude až do konce ledna 2022.
A jak Charita Frýdek-Místek získané
prostředky využije. „Záměry na využití
Tříkrálové sbírky jsou podobné jako
v minulosti. Podpoříme jimi rozvoj
a provoz mobilní hospicové péče naší
Salvie a doučování v sociálně potřebných rodinách. Část prostředků půjde
na spolufinancování nákupu potřebných automobilů pro terénní služby,
tak aby se naše pracovnice bezpečně

dostaly ke svým klientům. Zbytek pak
použijeme na plánovanou rekonstrukci v Domově pokojného stáří a zřízení
tréninkového bytu pro lidi s duševním
onemocněním.“ nastiňuje ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.
Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do
koledování nebo organizace Tříkrálové
sbírky a osobně se tak účastnit této
tradiční a největší sbírkové akce, bude
více než vítán a neodejde s prázdnou.
Kontakt na koordinátorku za Charitu
Frýdek-Místek Silvii Vojkovskou je silvie.
vojkovska@charitafm.cz, 733 741 564.
Děkujeme.

Změna ordinační doby DS Dobrá MUDr. Kučerová Iva
16. 12. čtvrtek NEORDINUJE SE		

28. 12. úterý NEORDINUJE SE		

31. 12. pátek 7.30-10.00 hod.

Nutné případy ošetří po telefonické domluvě DS Politických obětí Místek (u bývalého autobusového stanoviště)

inzerce
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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: S. Causidisová. Zpracování podkladů: I. Spratková.
Vydáno dne: 17. 12. 2021. Uzávěrka příštího čísla: 7. 1. 2022. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254.
Neprošlo jazykovou úpravou.

