
3/2022 3/2022 zpravodajDOBRATICKÝ zpravodajDOBRATICKÝzpravodajDOBRATICKÝ zpravodajDOBRATICKÝ |  1

3/2022

JARNÍ JARMARK 
V DOBRATICÍCH 
2. 4. 2022

ZÁPIS DO
1. TŘÍDY 
6. 4. 2022

SBĚR
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU 
2. 4. 2022

NÁBOR 
MLADÝCH HASIČŮ
18. 3. 2022

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: 11. 3. 2022. Uzávěrka příštího čísla: 1. 4. 2022. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254.
Neprošlo jazykovou úpravou. w w w. d o b r a t i c e . c zw w w. d o b r a t i c e . c z



3/2022 3/2022 zpravodajDOBRATICKÝ zpravodajDOBRATICKÝzpravodajDOBRATICKÝ zpravodajDOBRATICKÝ2  |  

INFORMATIVNÍ 
POČTY OBYVATEL  
V OBCI DOBRATICE

Počet obyvatel evidovaných 
v obci Dobratice k 1. 1. 2021 byl 
1302 obyvatel českého státního 
občanství, 7 cizinců přihláše-
ných k trvalému pobytu a 4 ci-
zinci přihlášeni k přechodnému 
pobytu.

Změny v rámci obce v roce 
2021 u obyvatel českého státní-
ho občanství:
Narozeno:     15 dětí
Přistěhováno:   38 osob
Odstěhováno:   25 osob
Úmrtí:   7 osob  

Počet obyvatel evidovaných 
v obci Dobratice k 1. 1. 2022 byl 
1323 obyvatel českého státního 
občanství, 9 cizinců přihlášených 
k trvalému pobytu a 4 cizinci při-
hlášeni k přechodnému pobytu.

Zprávy obecního úřadu

SBěR nEBEzPEČnéhO ODPADu SOBOTA 2. DuBnA 2022

V sobotu 2. dubna 2022, v době od 
10:25 do 11:25 hodin, můžete v areálu 
Sběrného místa obce  Dobratice, ode-
vzdávat pracovníkům Frýdecké skládky 
nebezpečný odpad a barvy.

V tomto čase bude možno rovněž 
odevzdávat ostatní odpady, dle pokynů 

obsluhy sběrného místa odpadů velko-
objemový odpad, vysloužilé spotřebiče, 
TV, dřevo, železný šrot, oleje z kuchyní, 
úsporné žárovky a svítidla).

neodebíráme: pneumatiky a sta-
vební odpad (cihly, beton, střešní kryti-
nu, okenní rámy, izolace, aj.).

 

 
 
 

 
 

 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.).  
 

 

 
NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ  

 
Stavební odpady (např. umakart, eternit, azbest), infekční odpady, radioaktivní odpady 
apod. , zpětný odběr-pračky, lednice, televizory apod. 
 

 

Odpady, které do nebezpečných odpadů nepatří, nebudou v den svozu 
odebírány. 
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ŠKOLSTVÍ

 

Adresa: 739 51 Dobratice 58, IČO 706 40017, tel.: 558 651 255, e-mail: zs.dobratice@post.cz 

  
 
 Vážení rodiče, 
 

srdečně Vás a Vaše děti zveme dne 6. 4. 2022 v době od 14:00 – 18:00 hodin  
k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023. 

 
Rezervační systém bude spuštěn od 21. března 2022 do 5. dubna 2022 na webu školy – www.zsdobratice.cz . Další podrobnější informace 
k přihlášení a vyplnění žádosti najdete rovněž na webových stránkách od 21. 3. 2022. 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K zápisu zveme děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016. 
 

Potřebné dokumentace k zápisu: 
- rodný list dítěte, elektronicky vyplněnou žádost, kterou vytisknete a podepíšete, občanský průkaz zákonného zástupce, případné rozhodnutí o 

odkladu školní docházky a jiná opatření. 

LYžujEmE  
A SOuTěžímE! 

Hurá! Opět máme příznivé podmínky 
a odjíždíme na tradiční lyžařský výcvik 
do Ski areálu Opálená. Pod vedením 
zkušených instruktorů se naše děti ne-
násilnou a radostnou formou učí správ-
ně lyžovat. V samotném závěru kurzu 
se děti proměnily na malé závodníky 
s velkým soutěživým srdcem. 

Mgr. Karla Peterková, ředitelka ZŠ a MŠ
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PODěkOVání
Chtěli bychom touto cestou podě-

kovat UNIQA pojišťovně a.s., v zastou-
pení paní Dity Götzingerové a Ing. Dana 
Pasdiory, za zajištění bezpečnostních 
vest pro naše děti z mateřské školy  Do-
bratice. Budeme je pravidelně využívat 
zejména při vycházkách po okolí Dobra-
tic v rámci bezpečnosti dětí a také při 
návštěvě dopravního hřiště. Další využití 
bezpečnostních vest směřujeme v rámci 
předškolního vzdělávání v tematickém 
bloku zaměřeném na dopravu. A v ne-
poslední řadě je využijeme při zajištění 
bezpečí na školním výletě. 

Ještě jednou jmenovaným moc dě-
kujeme za spolupráci a užitečnou po-
moc v rámci bezpečnosti předškolních 
dětí.

Vesty jsme již vyzkoušely a dětem 
moc sluší, viz přiložené foto.

Za MŠ Dobratice Bc. Slezáčková Eva, 
vedoucí učitelka

Informace spolků a sdružení
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TuRnAj V žOLíku
Mírného rozvolnění pandemických 

opatření okamžitě využili dobratič-
tí senioři, aby se mohli spolu setkat. 
Nebylo to nic mimořádného, protože 
v kalendářním plánu důchodců z Do-
bratic na měsíc únor, ŽOLÍKOVÝ TURNAJ 
plánovaný byl. Bohužel nevyšel lednový 
turnaj v kuželkách, ten se asi odehraje 
v náhradním termínu. 

A tak se v Obecníku sešlo třetí únoro-
vou středu patnáct karet chtivých hráčů 
a hráček. Kdo si myslí, že to je jen tak si 
sednout ke stolu a hrát, je trochu na omy-
lu. Turnaj v žolíku obnáší svoje pravidla 
a ke čtyřem stolům zasedli hráči tak, jaké 
si vylosovali čísla. Vždy po odehrání čtyř 
hracích kol se znova losovalo a čtveřice 
a jedna trojice se u stolů prohodily. Byl 
to docela slušný časový maratón a až po 
odehrání celkově dvaceti kol mohl být 
stanoven vítěz. Účelem bylo získat co 

nejméně bodů ve všech partiích, aby byla 
nějaká šance na dobré umístění. A komu 
přálo nakonec štěstí a obsadil pomyslné 
stupně vítězů? Prvním letošním vítězem 
z řad důchodců obce Dobratice se stal 
Antonín Šigut, druhé místo vybojovala 
Daniela Gurníková a třetí místo obsadila 

Alena Kozelská. Pro nejlepší byly připra-
veny také drobné odměny a i ten nejméně 
úspěšný hráč obdržel tzv. cenu útěchy. 
Jaká atmosféra panovala v prostorách 
malého sálu v Obecníku, si můžete pro-
hlédnout ve fotogalerii obce. 

Text i foto:  Karel Moškoř

CO DěLALI V zImě DOBRATIČTí fOTBALISTé?
To je spíše otázka na ty, kteří fotbal 

během roku hrají. Pro fanoušky, ne-
jen dobratického fotbalu, to není těžká 
odpověď, protože většinou sledují i ob-
dobí, kdy se nehrají mistrovské zápasy. 
Když jsem tak trochu vyzvídal, jaká byla 
zimní příprava, musím říci, nic nového. 
Po skončení podzimních zápasů byli 
všichni rádi, že je konec. Trenér Korabík 
neměl v průběhu sezóny klidné spa-
ní, mnoho hráčů bylo mimo hru kvůli 
zraněním a přestávka přišla nesmírně 
vhod. Jak tedy probíhaly měsíce zdán-
livého klidu? Část fotbalistů už několik 
let hraje sálovou kopanou a pod názvem 
Nejlevnější ploty vždy bojují o ty nejvyš-
ší příčky. V letošním ročníku jim titul 
unikl až v posledním utkání, které potře-
bovali vyhrát. Uhraná remíza nestačila. 
V lednu letošního roku začala pro fot-
balisty příprava tréninků v Dobraticích, 
na umělce ve Frýdku a pak od 22. ledna 
zápasy v zimním turnaji na umělé trávě 
v Českém Těšíně. K tomu nechybělo 
ani zimní soustředění na tradičním 
místě v Horní Lomné. Zahájení jarní 
části fotbalového ročníku 2021 – 2022 
je naplánováno na poslední březnovou 
sobotu. Bude-li přát počasí a především 

i jiné okolnosti kolem nás, dojde k pi-
kantnímu souboji tzv. dvou „domácích 
týmů“. Hrát se bude v Albrechticích, kde 
mají i dobratičtí svůj domovský azyl 
kvůli pracím na Dobratickém centru 
volnočasových aktivit. Fandům z Do-
bratic už můžeme sdělit, že nebudou 
muset na další zápasy jezdit fandit až 
do Albrechtic. Jsou připraveny nové 
varianty a například dubnová domácí 
utkání odehrají na umělce v Českém 
Těšíně. V květnu také v Nošovicích. Jak 
tomu bude dál, se ještě neví, vše bude 
záležet na průběhu stavebních prací 
v blízkosti dobratického hřiště.

Na závěr předkládám výsledky ode-
hraných zápasů TJ Dobratice v zimní 
lize, kde si vedou velice dobře a ve všech 
zápasech bodovali, což je dobrý příslib 
do jarních bojů o co nejlepší umístění 
v tabulce 1. A třídy, kde patří našim fot-
balistům po podzimu pátá příčka.

• Dobratice - Bystřice 3:3, góly vstřelili 
Šimeček 2 a Marián Causidis

• Dobratice - Dobrá 6:1, Causidis 2, 
Stříž, Šimeček, Lýsek a Dobiáš

• Dobratice - Horní Žukov 7:3, Causidis 
4, Stříž 2 a Pařenica

• Dobratice - Hnojník 4:2 Šimeček 2, 
Causidis a Lisník

• Dobratice - Smilovice 5:1, branky Cau-
sidis a Lisník 2x, Stříž

• Dobratice - Český Těšín 0:0, cenná 
bezgólová remíza s účastníkem Kraj-
ského přeboru

• Dobratice – Nýdek 4:2, střelci branek 
Stříž, Šimeček. Lisník a Causidis

Jak je z výsledků zřejmé, střelecká 
forma hráčů, zejména Causidise, Šimeč-
ka, Stříže či Lisníka, je vynikající a věříme, 
že ji přenesou i do mistrovských utkání. 
Hráčský kádr nedoznal změn a hráči jsou 
v dobré kondici připraveni do jarní části. 
Druhé místo v Zimní lize v Českém Těšíně 
může být skvělou motivací. 

Text i foto:  Karel Moškoř
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ostatní Informace

DALší AkCE nA PRAšIVé zDE:
• 16. března od 18 hodin - beseda „NA 

KOLOBĚŽCE AŽ DO ŠPANĚLSKA“ - 
promítá koloběžkář Honza Karpeta

• 16. dubna od 18 hodin - beseda „CES-
TOVÁNÍ ZA COVIDU - OMÁN a MALLOR-
KA" - promítá chatař Martin Stiller

• 25. května od 18 hodin - beseda 
„OCHRANA PŘÍRODY V BESKYDECH“ 
- vypráví ochranářka Jana Javorská

• 1. října od 18 hodin - beseda „RWAN-
DA A UGANDA cyklocestovatelsky“ 
- promítá chatař Martin Stiller

• 19. října od 18 hodin - beseda „ZDRAVÍ 
a IMUNITA bez antibiotik!“ - přednáší 
Božena Brocklová

• 5. listopadu od 18 hodin - beseda 
"Ledová putování - ANTARKTIDOU 
A HIMÁLAJEM" - promítá polárník 
Martin Mikyska

• 16. listopadu od 18 hodin - beseda 
„1000 km pěšky s ukulele za svo-
bodou“ - promítá cestovatel Patrik 
"Patt" Beránek

... a další akce již pro Vás připravu-
jeme...   Těšíme se na setkání s Vámi.

Vaše chata Prašivá
www.ChataPrasiva.cz

PéČE O BLízké V DOmáCím PROSTŘEDí
Srdečně zveme na setkání pro pečující o své blízké v domácím prostředí v obcích Pobeskydí. Náklady na realizaci 

všech workshopů jsou hrazeny MSK prostřednictvím projektu „Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí; KPVP 
6/22 Podpora aktivit pro pečující v domácím prostředí.“

ÚČAST JE BEZPLATNÁ, REZERVACE NUTNÁ. Akce se konají v SEN centru Třanovice, Třanovice 188
V případě zájmu pište nebo volejte na tel. 732 693 405 nebo na mail: sarepta.metodik@slezskadiakonie.cz

ODBOR žIVOTníhO PROSTŘEDí A zEměDěLSTVí  
SE PŘESTěhujE DO fRýDku

Poslední týden v březnu bude zahá-
jeno velké stěhování jednoho z největ-
ších odborů Magistrátu města Frýdku
-Místku, a to odboru životního prostředí 
a zemědělství. Doposud je na ulici Po-
litických obětí v Místku. Nově bude pů-
sobit ve Frýdku na ulici Radniční 13, což 
je v blízkosti hlavní budovy magistrátu. 

Z důvodu stěhování ve dnech od 
28. března do 1. dubna bude celý odbor 
životního prostředí a zemědělství mimo 
provoz. Telefonické a e-mailové spojení 
bude v tomto termínu z technických 

důvodů nedostupné. Veřejnosti bude 
daný odbor opět plně k dispozici v pon-
dělí 4. dubna 2022.

Žádosti o vydání stanovisek ke stav-
bám stejně jako i jiná podání budou 
moci občané, v době stěhování odbo-
ru, podávat prostřednictvím podatelny 
a datové schránky  nebo zasílat poštou. 
Na dotazy v souvislosti s agendou život-
ního prostředí a zemědělství zaslané 
e-mailem bude reagováno po opětov-
ném technickém zprovoznění daného 
odboru (od 4. dubna 2022). 

nová adresa:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor 
životního prostředí a zemědělství
Radniční 13, 738 01 Frýdek-Místek

23. 03. 2022 16.30 - 18.30 Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

06. 04. 2022 16.00 - 18.00 Workshop s psychologem

20. 04. 2022 16.30 - 18.30 Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

18. 05. 2022 16.00 - 18.00 Svépomocná skupina

25. 05. 2022 16.30 - 18.00 Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

21. 06. 2022 16.00 - 18.00 Workshop s psychologem

Úřední hodiny zůstanou pro odbor 
životního prostředí a zemědělství 
i v novém působišti stejné:  

Pondělí 8:00 – 17:00 hodin
Středa 8:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek 13:00 – 15:00 hodin
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POzDRAVujEmE z ADámkOVé VILY
Vánoční atmosféra byla úžasná, 

mnoho stromečků a světýlek nám sví-
tily v celé Adámkové vile, bylo to moc 
krásné a všem se to velice líbilo. Moc 
děkujeme Chatě Prašivá za venkovní 
vánoční stromeček.

Občerstvení na odpolední rozdávání 
dárečků s posezením a večerní pose-
zení zaměstnanců nám zajistila chata 
Kotař v rámci Ježíškových vnoučat pro 
všechny klienty a zaměstnance. Jako 
dáreček jsme dostali výborný srnčí gu-
láš, po kterém se všichni je olizovali – nic 
nezbylo. Velice děkujeme p. Lucii, za 
úžasný nápad, který všechny potěšil.

Oslava nového roku také nechyběla.

Rodinám, co nám poslali krásné dáreč-
ky, vyrábíme děkovná přáníčka, které 
posíláme rodinám, kteří se podíleli na 
překvapení pro naše klienty a nejbližší.

Oslava paní Evičky a pana Josefa.

Aktivity naší Barunky.

Děkujeme za podporu a těšíme se na 
Vás. Koncem června plánujeme den ote-
vřených dveří, tak snad se nám konečně 
vydaří a budete nás moci navštívit.

Lenka Janečková, ředitelka,  
foto: archív Adámková vila
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změnA ORDInAČní DOBY DS DOBRá
MUDr. Iva Kučerová

17. 3. 2022 SE nEORDInujE

Nutné případy ošetří DS Politických obětí – Místek (u bývalého autobusového stanoviště)


