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Zprávy obecního úřadu
Milí spoluobčané,

v tuto dobu se obvykle v Dobratic-
kém zpravodaji vracíme k roku předchá-
zejícímu a plánujeme rok nadcházející.

Rok 2021 byl v celé společnosti ovliv-
něn koronavirovými opatřeními, což 
se u nás projevilo zejména u činnosti 
základní a mateřské školy a při spole-
čenských akcích, jejichž konání bylo 
značně omezeno. Nekonaly se plesy, po-
sezení důchodců, velikonoční jarmark, 
Dětský den…. Uvolnění opatření pak 
umožnilo konání velmi zdařilého Dne 
Dobratic, zájezdu pro seniory a pose-
zení sedmdesátníků. Plánované akce 
tvoření adventních věnců, vánoční jar-
mark s rozsvícením vánočního stromku, 
společné zpívání koled na konci roku 
však bohužel také „podlehly koronavi-
ru“.  Vánoční atmosféru zachránil mís-
tostarosta Radovan Otipka zajištěním 
krásného betlému.    

Těšili jsme se, že v letošním roce si 
vše vynahradíme, ale počátek roku opět 
nevypadá nadějně, plesy se pravděpo-
dobně neuskuteční. 

Hlavní plánovanou investiční akcí 
pro rok 2021 byla dostavba Dobratic-
kého centra volnočasových aktivit, a to 
rekonstrukce zastřešených posezení, na 
kterou jsme získali dotaci z Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje a vý-
stavba tzv. Zázemí. Na tuto stavbu za 

cca 16 mil. Kč jsme vloni v lednu požádali 
o dotaci u Národní sportovní agentu-
ry. Přestože máme neoficiální dobré 
zprávy, rozhodnutí o poskytnutí dotace 
jsme dodnes neobdrželi. U jiných dotač-
ních titulů jsme vždy dostali rozhodnutí 
nejpozději v květnu, čekali jsme pak 
na kladné rozhodnutí až do srpna, až 
zastupitelstvo obce rozhodlo, že akci 
zahájíme, i když příslušné rozhodnutí 
zatím nemáme.    

Obě stavby tedy byly zahájeny po-
čátkem září a posunuly se do zimních 
měsíců. V současné době poté, kdy byla 
stará budova zbourána, jsou vybudová-
ny obvodové zdi, septik….. Práce byly 
nyní na měsíc přerušeny a budou po-
kračovat po polovině ledna ihned, až to 
počasí umožní.   

V rámci přípravy dalších investičních 
akcí byly zpracovány projektové doku-
mentace a získána stavební povolení na 
výstavbu vodovodů Dolní kravín a Ryb-
níky. Na výstavbu vodovodu od dolního 
kravína po bývalý vepřín jsme podali 
žádost o dotaci u Moravskoslezského 
kraje, tato investice by měla proběhnout 
v letošním roce, výstavba vodovodu 
Rybníky pak v roce příštím. 

Z menších akcí to pak bylo zpevnění 
pěšiny od Podlesí do centra obce, na 
hřbitově vysypání uliček v urnovém háji 
a ostříhání tújí. Proběhla pravidelná 
oprava místních komunikací a mostů. 

V místních částech Amerika a Za lesy 
bylo nainstalováno solární veřejné 
osvětlení a bylo vyměněno vedení u ve-
řejného osvětlení od hřbitova směrem 
na Podlesí za izolovaný vodič, takže už 
nedochází k výpadkům veřejného osvět-
lení při větších větrech.   

Byly zpracovány pro obec potřebné 
strategické dokumenty, a to Strategický 
plán rozvoje obce pro roky 2021 – 2025, 
Komunitní plán pro obce DSO Slezská 
brána, jehož jsme součástí a Komuni-
kační strategie Regionu Slezská brá-
na a jeho jednotlivých obcí pro období  
2021-2025. 

A co nás čeká v roce letošním? Naši 
hasiči se určitě těší na novou cisterno-
vou automobilovou stříkačku, na kterou 
jsme získali dotace a nyní je už ve výrobě. 
Věřím, že navzdory problémům s dotací 
i výstavbou čehokoliv obecně, budeme 
moci slavnostně otevřít dokončené Do-
bratické centrum volnočasových aktivit. 
Určitě významnou událostí pak budou 
podzimní komunální volby.

Přeji všem našim občanům, spol-
kům, zaměstnancům školy a školky, 
aby se jim v letošním roce vše dařilo, 
nenechali si pokazit náladu nutnými 
omezeními.  Přeji všem zdraví a radost 
ze života. 

Text i foto: Alena Kacířová,  
starostka obce
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Vážení spoluobčané,
je nám velice líto, ale s ohledem na aktuální epidemiologickou 

situaci, přijatá opatření v souvislosti s šířením nemoci CoVID-19 
a očekávaný nepříznivý vývoj epidemie, jsme se rozhodli i letos 
ZRuŠIT obeCní ples.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se vše obrátí k lepšímu 
a jaro přivítáme společně Dobratickým velikonočním jarmarkem.

přejeme Vám mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2022.

Kulturní komise obce Dobratice

poplaTeK  
Za oDpaDY a psa  

V obCI DobRaTICe  
V RoCe 2022

oDpaDY - ZMĚna VÝŠe poplaTKu

Informujeme občany, že Zastupitel-
stvo obce Dobratice schválilo Obecně zá-
vaznou vyhlášku obce č. 2/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, která nabývá účinnosti 
dnem 1. 1. 2022. poplatek za odpady 
činí 550,- Kč.

(1) Poplatníkem poplatku za odpady je:

a)  fyzická osoba přihlášená v obci 
nebo 

b)  vlastník nemovité věci zahrnující 
byt, rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci, ve které není 
přihlášená žádná fyzická osoba 
a která je umístěna na území obce. 

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahr-
nující byt, rodinný dům nebo stavbu 
pro rodinnou rekreaci jsou povinni 
plnit poplatkovou povinnost společně 
a nerozdílně.

pes
Poplatek za psa zůstal nezměněn, za 

kalendářní rok 2022 činí za jednoho, dru-
hého a každého dalšího psa téhož držitele 
100,- Kč.  

poplatek za odpady a psa je splatný 
nejpozději do konce měsíce září přísluš-
ného kalendářního roku.

poplatky je možno zaplatit v ho-
tovosti 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 platbě převodem 
uveďte číslo popisné vašeho domu.

preferujeme platbu převodem na 
účet. poté zajistíme doručení nové 
známky na popelnici „RoK 2022“, nej-
později do konce měsíce září 2022, do 
té doby vám budou vyváženy popelnice 
se známkou „RoK 2021“. 

ŠaCHoVé oKénKo 
Šachisté hrající za TJ Dobratice 

mají za sebou první zápasy Okres-
ního přeboru družstev. Dobratičtí 
získali pro tuto sezónu 2021-2022 
novou posilu. Je jím Jan Macíček 
a nastupuje na první šachovnici jako 
muž s nejvyšším šachovým koefici-
entem v týmu. Předtím hrál šachy 
za šachový oddíl Interchess Frýdek 
– Místek. Pro milovníky šachových 
partií je známé, že šachy se hrají bez 
ohledu na věk. O tom svědčí i sou-
pisky s hráči jednotlivých týmů, kte-
ré se postupně utkají s Dobraticemi. 
Najdeme na nich začínající adepty, 
ti hrají zejména v třineckých klu-
bech nebo Beskydské šachové škole 
Frýdek – Místek. Naproti tomu na 
druhém konci věkové kategorie mů-
žeme zaregistrovat doslova šachové 
legendy z našeho kraje, jakými jsou 
nadále např. třinecký veterán Wie-
slaw Maroszczyk (86 let!) nebo jeho 
spoluhráčka Alena Sikorová.

Naši šachisté začali v 1. kole 
právě v Třinci proti týmu D, kde 
hráli oba výše zmiňovaní a hosté 
odešli s porážkou 1,5:3,5 bodu. 
První domácí utkání sehráli v klu-
bovně obecního úřadu proti béčku 
Dobré. Remízou 2,5:2,5 tak získali 
první bod, ale měli vyhrát, protože 
soupeř ani neměl hráče na pátou 
šachovnici. Teprve ve třetím zápa-
se se podařilo vyhrát v Dobré nad 
jejich Céčkem 3,5:2,5 bodu. Posled-
ní měření sil v roce 2021 odehráli 
opět doma, ale proti vedoucímu 
Brušperku B neuhráli ani půl bodu 

a prohráli 0:5. V neúplné tabulce 
jedenácti šachových družstev jim 
patří zatím 8. místo. Řekněme si 
nakonec, kdo nastupuje u šachov-
nic za TJ Dobratice, jsou to: Jan 
Macíček, Milan Čubok, Jaroslav 
Golasovský, Jan Vašut, Milan Klus, 
Zdeněk Čubok, Dušan Chroboček, 
Miroslav Čubok a Tomáš Rucki. 
V dosavadních odehraných duelech 
proti svým soupeřům bodovali: Mi-
lan Čubok se ziskem 2,5 bodu, Klus 
1,5 bodu, Vašut a Miroslav Čubok 
1 bod a Macíček s Golasovským 
0,5 bodu. Tak popřejme našim ša-
chistům, ať jsou jejich tahy v tomto 
novém roce o něco lepší než u hrá-
čů na druhé straně šachovnice. 

KM
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poDĚKoVání Za úspĚŠnou aKCI „přeDVánoční TVořIVé DílnIčKY“
V měsících říjen a listopad pro-

běhly dvě předvánoční dílničky, na 
kterých maminky dětí z MŠ Dobra-
tice tvořily vánoční dekorace. Tyto 
výrobky byly určeny k prodeji na 
vánočních jarmarcích, celý výtěžek 
byl věnován MŠ Dobratice na mi-
moškolkové aktivity dětí. S ohledem 
na sílící epidemii jsme se zúčastni-
li pouze jarmarku ve Vojkovicích. 
I přesto se nám však povedlo získat 
pro děti celkem 14 300 Kč. 

Za získané peníze se již děti moh-
ly těšit z divadélka „Cestovadélka“ 
a také tradiční mikulášské nadíl-
ky, tentokrát však pod taktovkou 
„profesionálního“ Mikuláše, čerta 
a anděla. A věříme, že je čekají další 
společné zážitky. 

Tímto bychom rádi poděkovali 
Obci Dobratice za poskytnutí vhod-
ných prostor pro realizaci dílniček, 
Radkovi Cichému za finanční dar 
a věnované občerstvení, Danielu 
Dvořákovi, Iloně Krupové a firmě 
Kohut Trade Company s.r.o. za fi-
nanční dary. Velké poděkování patří 
rovněž firmě LUSOMA s.r.o., zastou-
pené panem Lukášem Krellou, za 
hodnotný materiální dar. 

V neposlední řadě velice děku-
jeme zaměstnancům MŠ Dobratice 
a všem rodičům, kteří se do této akce 
jakkoli zapojili, ať už účastí na dílnič-
kách či domácím tvořením výrobků. 
Bez jejich nadšení pro věc by nebylo 
možné celou akci uskutečnit. Na díl-
ničkách panovala skvělá atmosféra 
a pod velmi kreativním a aktivním 
vedením Aleny Woznicové vznikaly 
krásné výrobky. Věříme, že se nám 
podaří akci již brzy zopakovat a ten-
tokrát se vrhneme na velikonoční 
tvoření. 

Za Radu rodičů při MŠ Dobratice 
 - Martina Vitásková, foto: archív MŠ


