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Zprávy obecního úřadu
Dobratické centrum volnočasových aktivit – Fórum

Projekt byl spolufinancován z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
2021.“
Rekonstrukce areálu se zastřešenými
posezeními, tanečním parketem, udírnou a zpevněnou plochou je další etapou
v budování volnočasového areálu obce
Dobratice. Jeho součástí je fotbalové
a tréninkové hřiště, Lesopark, Fórum
a v současné době dokončovaná stavba
Zázemí se šatnami, tribunou, pódiem,
občerstvením, klubovnou. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost
VapesCE s.r.o. z Horní Suché, technický
a stavební dozor zajišťovala firma Ingesta
s.r.o. a autorský dozor autor projektové
dokumentace Ing. arch. Martin Foldyna.
Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne
30. 8. 2021. V průběhu měsíce září 2021
bylo provedeno vytýčení stávajících
inženýrských sítí, vybudování zařízení
staveniště, byly zahájeny zemní práce
tj. odstranění podkladu, úprava pláně

návoz a rozprostření kameniva. Současně byly prováděny odvozy stavební suti
a přebytečných materiálů na skládku.
V říjnu byly zahájeny práce na přemísťování vybraných posezení, ale práce
byly přerušeny z důvodů klimatických,
ale také z důvodu nutnosti vybudovat
příjezdovou komunikaci a koordinovat
práce se sousední výstavbou Zázemí.
Práce pak byly obnoveny v březnu. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že dojde
k rozšíření zpevněných ploch ze zámkové dlažby tak, aby v prostoru mezi
jednotlivými posezeními, tanečním parketem a budovou Zázemí vznikla souvislá
dlážděná plocha. Proto byly provedeny
další zemní práce, byl proveden návoz
materiálů pro podkladní vrstvy zpevněných ploch a zámkovou dlažbu. V dubnu
byly provedeny vrchní podkladní vrstvy
zpevněných ploch a její zhutnění. Byla
zahájena pokládka zahradních obrub
a práce na pokládce zámkové dlažby.
Přístřešky byly usazeny na nová místa,
byla provedena přípojka elektro pro gril.
V květnu byly dokončeny zpevněné plochy ze zámkové dlažby, provedeny nátěry
ocelových přístřešků, bylo dokončeno
venkovní osvětlení přístřešků. Byl proveden úklid a vyklizení staveniště.

Po dokončení byla stavba v souladu s dodatkem smlouvy předána a převzata bez
vad a nedodělků 30. 5. 2022.
Následně byly do přístřešků umístěny
nové dřevěné stoly a lavice s opěrkami, jelikož zastupitelstvo obce rozhodlo, že obnovovat původní jednoduchá
posezení je vzhledem k jejich už neutěšenému stavu neefektivní.
V současné době je Fórum, jako prostor
pro různé sportovní, kulturní a společenské akce připraven k užívání. Hlavní
zatěžkávací zkouškou projde společně
s novou budovou Zázemí 3. září, kdy bude
obec slavit již 10. Den Dobratic.
Všem výše jmenovaným účastníkům
procesu výstavby dobratického Fóra,
tj. autorovi, zhotoviteli, stavebnímu
dozoru patří velké poděkování za kvalitní práci a tvůrčí přístup k realizaci
díla. Také zastupitelstvu obce patří poděkování za vstřícné a věcné jednání.
Břetislavu Bortlíčkovi pak za pečlivý
dohled v průběhu celé stavby. Manželům Pavlovi a Katce Vitáskovým pak za
zpracování návrhu, výběr dodavatele
i vlastní práci na dokončení dřevěných
setů stolů a lavic v přístřešcích.

Sběr nebezpečného odpadu sobota 17. září 2022
V sobotu 17. září 2022, v době od 10:25
do 11:25 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.).

Alena Kacířová, starostka obce
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Když si v tomto krásném letním čase, uděláte procházku kolem obecního náměstíčka, potkáte nového strážce naší malé
vodní tůňky, jak dohlíží na vodní plochu a rybičky. Krásnou dřevěnou sochu Vodníka nám vyrobil pan Jaroslav Pšenica,
kterému moc děkujeme a přejeme mnoho elánu k tvoření dalších krásných postaviček.
Obec Dobratice

7-8/2022

4 | DOBRATICKÝ zpravodaj

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 1 v obci Dobratice je volební
místnost – klubovna v budově Obecního úřadu Dobratice, Dobratice č. p. 49,
1. poschodí, boční vchod do budovy.

Volby do zastupitelstva obce
Dobratice se uskuteční ve dnech:

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení
není přípustné.

pátek 23. září 2022
od 14.00 hod. do 22.00 hod.

Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se
dostavili do volební místnosti.

sobota 24. září 2022
od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní

občanství České republiky, případně
státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České
republiky.
Totožnost a státní občanství prokáže
volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li
o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném
pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na
území České republiky, nebude
mu hlasování umožněno.
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti a jejím bezprostředním
okolí jsou závazné pokyny předsedy okrskové volební komise.
Hlasovací lístky budu dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební
místnosti.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat
Obecní úřad Dobratice, telefon
558 651 254, 558 651 387, nebo ve
dnech voleb okrskovou volební
komisi, telefon 734 159 585, o to,
aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební
komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují
členové okrskové volební komise
tak, aby byla zachována tajnost
hlasování.
RNDr. Alena Kacířová,
starostka
Zastoupena v době nepřítomnosti
Radovanem Otipkou,
místostarostou
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Školství
Co se událo v ZŠ a MŠ Dobratice v druhém pololetí tohoto školního roku:
• Lyžařský výcvik – za příznivých podmínek se uskutečnil tradiční lyžařský
výcvik ve Ski areálu Opálená.
• Ve spolupráci s kulturní komisí obce
Dobratice vystoupili žáci na akci „Vítání občánků.“
• V březnu proběhla v ZŠ a MŠ Dobratice
materiální a potravinová sbírka pro
UKRAJINU, která vznikla v rámci spolupráce s Diecézní charitou ostravsko
-opavskou. Hmotná pomoc odhadem
přesáhla 50.000 Kč.
• V dubnu proběhl zápis do 1. ročníku.
Bylo přijato 29 žáků a v červnu proběhl
zápis do 1. ročníku pro děti z Ukrajiny.
Byl přijat 1 žák.
• V květnu proběhl zápis do mateřské
školy.
• Pro všechny žáky určitě byla příjemným zpestřením návštěva spisovatelky Kataríny Fiala, která během autorského čtení představila své knížky.
Děti během besedy byly zapojeny do
různých her, které si pro ně připravila.
• Netradiční představení na třídění
odpadu s autorem pořadu „DějePIC“
s Romanem Motyčkou a garantem
byla Kateřina Kocichová, úspěšná
představitelka hlavních rolí v dětských muzikálech a televizních rolích.
• Dále proběhlo v letošním roce testování žáků 5. ročníku z českého jazyku,
z matematiky a všeobecného přehledu ČŠI.
• V červnu se nám podařilo ukončit
projekt „Digitálně kreativní mládež“
(DKM) v rámci projektu, který byl realizovaný z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy v rámci
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s reg č. CZ.11.4.120/0.0/0.
0/16_011/0002643. Z této spolupráce
jsme vybudovali novou počítačovou
učebnu a žáci se zdokonalili v digitální
gramotnosti. Vše proběhlo pod vedením p. Mgr. Veroniky Cyroň, Mgr. Andrey Znojilové a Mgr. Ivany Grygarové.

Vyvrcholením projektu byl závěrečný
„Turnaj robotů“ v Bielsko Biala, kde
se uskutečnilo i vyhodnocení soutěží z aktivit. Výstupy z projektu jsou
na webových stránkách https://dkm.
zsdobratice.cz/
• V závěru června měli žáci možnost
shlédnout filmy v mobilním planetáriu.

SOUTĚŽE
•	Sportovní:
• Získali jsme v kategorii chlapci 5. ročník zlatou medaili v rámci 1. ročníku
závodu v orientačním běhu pro žáky
škol z území dobrovolného svazku
obcí Region Slezská brána (DSO RSB).
- V atletickém trojboji ve Frýdku
-Místku v rámci AŠSK získal 1. místo
Lukáš Stebel.
• Recitace – online účast v okresním
kole.
•	Vědomostní:
- účast v soutěži „Finanční gramotnost“ na Gymnáziu v Českém Těšíně pod vedením paní učitelky Mgr.
S. Pšenicové,
• každoročně se zúčastňujeme matematické soutěže Klokan v kategorii
Cvrček a Klokánek. Nejúspěšnějším
řešitelem se stala žákyně 5. roč. – Karolína Strakošová, která se umístila na
1. místě s celkovým počtem bodů 116
ze 120 bodů,
• účast v soutěži „Bádáš, bádám, bádáme“, kde žákyně 5. ročníku pod
vedením p. Mgr. I. Grygarové bádali
s pomocí čidel a následně své výstupy
prezentovali v Ostravě na soutěži.
•	Výtvarná:
- Mladí výtvarníci v regionu – organizovala ZŠ Paskov na téma: „Rozhlédni se kolem sebe. Šedá voda,
těžké nebe. Je to problém globální.
Téma environmentální“ – krásné
3. místo získala žákyně 5. ročníku
Sofie Veselková.

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO
PROJEKTŮ:
• „Škola pro život Dobratice 2021“ – Šalony.
• Celoroční projekt „Ovoce do škol“
a „Mléko do škol.“
• Získání certifikátu „Aktivní škola.“
• „Česko čte dětem“, „Den s Andersenem.“
• Dále jsme pokračovali v projektu
„Obec, škola a okolí“ (Česko zpívá
koledy-online, Pasování prvňáčků,
Lyžařský kurz, Velikonoční dílna, Oslavy 150. výročí školy, Škola v přírodě,
Školní výlet), v projektu „Ochrana člověka“ (Požární ochrana, Bezpečnost
na silnici), v projektu „Ovoce do škol
a Mléko do škol“, který vedl žáky ke
zdravému jídlu.
• Příměstské tábory - ve škole se uskutečnil příměstský tábor s názvem
„Hlavolamy“ za podpory MAS Pobeskydí. Táboru se zúčastnilo 26 dětí,
které plnili spoustu úkolů.
Kroužky ve škole:
keramický, DKM, pěvecký, čtenářský
klub, klub logiky a deskových her, sportovní kroužek, doučování, speciální pedagogická péče, angličtina.
Závěr roku patřil naší škole. Proběhly
„Oslavy 150. výročí školy“ a s pomocí
SRPŠ pod vedením p. Petry Badové, Obce
Dobratice, zaměstnanců školy, žáků,
sponzorů a přátel školy se akce zdařila.
Společně jsme se rozloučili s žáky páté
třídy a popřáli jim hodně štěstí ve vyšších
ročnících.
Ráda bych poděkovala všem pedagogům,
zaměstnancům školy, rodičům, obecním
složkám, sponzorům a Obecnímu úřadu
za výbornou spolupráci.
Přeji všem slunečné a pohodové prázdniny!!!!!
Mgr. Karla Peterková,
ředitelka školy
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Ohlédnutí za naší prací – MŠ Dobratice – červen 2021
Druhé pololetí školního roku bylo zahájeno měsícem únorem ve znamení pohádek s názvem „S pohádkou je veseleji.“
Zaměřili jsme se na rozvoj komunikativních dovedností dětí při vyprávění
pohádky a zachycení hlavní myšlenky.
Pomocí knihy „Co mě čeká ve školce?“ se
děti seznámily s činnostmi a aktivitami
v průběhu dne, osvojily si časové pojmy,
ráno, dopoledne, poledne, odpoledne
a večer. Přiblížili jsme dětem život ptáků v zimním období a důležitosti péče
o ně. Mateřskou školu navštívila divadelní společnost Smíšek s pohádkou
„Nezbedná kůzlátka.“ Závěr měsíce byl
ve znamení karnevalového veselí. Společně s dětmi jsme si nazdobili celou
školičku a prožili dopoledne plné her
a soutěží.

V měsíci březnu jsme vytvářeli u dětí
povědomí o mezilidských morálních
hodnotách a seznámili je s různými společenskými rolemi v kontextu s pracovními profesemi rodičů. Pomocí různých
knižních žánrů jsme probouzeli u dětí
lásku ke knihám, hledali v nich mravní
ponaučení. Pravidelnými vycházkami
do přírody jsme umožnili dětem praktické pozorování změn s nástupem jara.
Seznámili jsme děti s některými druhy
domácích zvířat, se způsobem jejich
života a užitkem. Společně s dětmi jsme
navštívili Svět techniky a prohlédli si
jednotlivé expozice. Předškolní děti se
fotografovaly na své první tablo.

Duben byl ve znamení Velikonoc, děti
se aktivně zapojily do výzdoby celé MŠ,
nabarvily si velikonoční vajíčka, zasadily
řeřichu, upekly velikonočního beránka.
Bohužel jsme se potýkali s vysokou nemocností dětí, což se odrazilo na malém
počtu vystupujících dětí na velikonočním jarmarku ve spolupráci s Obecním
úřadem v Dobraticích. Předškolní děti
se účastnily nejen Mistrovství školek
Slezské brány 2022 ve sportovní hale
v Raškovicích, ale také zápisu do 1. třídy
ZŠ Dobratice. V mateřské škole proběhla
„velikonoční pracovní dílna rodičů s dětmi“, na které si vyráběli „velikonoční
slepičky.“ Seznámili jsme děti s různými
druhy dopravních prostředků a s pravidly chování ve vztahu k bezpečnostnímu
provozu, čímž nemalou měrou přispěl p.
Slavický Josef se svou přednáškou o dopravě v roli policisty, který dohlíží na
dopravní předpisy. Vzhledem k vysoké
nemocnosti dětí proběhlo jen skupinkové fotografování dětí dle zájmů rodičů.

s náramkem.“ Pomocí prožitkového
učení jsme přiblížili dětem život v okolí
rybníčku, vedli jsme je k ochraně životního prostředí a živých tvorů. Umožnili
jsme dětem přímé pozorování jabloňového sadu a rozvíjeli pocit sounáležitosti
s přírodou. Proběhl zápis do mateřské
školy, kterého se zúčastnil velký počet
rodičů se svými dětmi. Děti se fotografovaly k ukončení školního roku.

V měsíci květnu jsme se zaměřili na
prohlubování citových vztahů k rodině, zejména matce. Uspořádali jsme
pro „maminky“ besídku ke Dni matek,
na které děti svým maminkám přednesly básničky, zazpívaly písničky
a předaly malý vlastnoručně vyrobený
dáreček v podobě „zdobené krabičky

MUDr. Jan Haider zajistil dětem prohlídku záchranné služby ve frýdecké
nemocnici. Děti měly možnost shlédnout sanitní vozy, jejich vybavení, praktické ošetření zraněných, které si následně vyzkoušely. Děti se seznámily
s důležitými telefonními čísly sloužícími
k přivolání pomoci. Proběhla závěrečná

V červnu bylo naším záměrem rozvoj
kamarádských vztahů a posilování prosociálního chování ve vztahu k vrstevníkům. Oslava Dne dětí byla formou
celodenního výletu do Archeoparku
v Chotěbuzi, kde paní průvodkyně seznámila děti se životem našich předků, jejich kulturou a způsobem života.
Proběhl projektový den „Zachraňte
kamaráda“, ve kterém si děti zahrály
na záchranáře a vyzkoušely si, co dělají jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému. Ve spolupráci se
ZŠ Dobratice vystoupily naše děti na
dětských radovánkách s mixem písní
z muzikálu Pomáda.
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schůze Rady rodičů se smažením vaječiny, na které byly předškolní děti odměněny batůžkem „S knížkou do života“, které obdržely od paní knihovnice
Mgr. Martiny Řehové v rámci projektu
BOOKSTART. Obsahem batůžku byla
krásná pohádková knížka „Chvilka pro
pohádku“ s časopisem Kouzelné čtení
a Pexetrio. Všechny upomínkové dárky
se dětem moc líbily.
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Navštívili jsme místní knihovnu, kde se
děti seznámily s možnostmi půjčování
knih, zahráli jsme si pohádku „O veliké
řepě.“
Snažili jsme se přenášet aktivity do přírodního prostředí, pořádali jsme polodenní výlety s cílem rozvoje fyzické
zdatnosti dětí a seznámení s nejbližším
okolím. Slavnostně jsme se rozloučili
s předškolními dětmi a pasovali je do
role „školáků“ formou hry „Myška Miki.“
V červenci probíhal prázdninový provoz
a naším záměrem bylo rozvíjet citové
vztahy a podporovat kamarádské vazby
mezi dětmi. V co největší míře jsme využívali přírodní prostředí k prožitkovému
učení a podporovali pocit sounáležitosti
s přírodou, rozvíjeli poznatky o letním
období. Při dopoledních a odpoledních
aktivitách jsme využívali školní zahradu.

Poděkování jménem MŠ Dobratice
Děkujeme paní Ing. Martině Fialové za
zajištění krásných barevných triček, se
kterými jsme se prezentovali při vystoupení na dětských radovánkách. Trička
s logem naší mateřské školy budeme
nadále využívat k různým výletům pro
lepší přehlednost.

Děkujeme za ochotu MUDr. Janu Haiderovi a za zprostředkování exkurze na
záchranné službě v areálu frýdecké nemocnice. Při odchodu se s námi záchranáři rozloučili zapnutými výstražnými
světly a houkáním záchranných vozů.

Velké poděkování patří paní knihovnici
Mgr. Martině Řehové za zajištění „batůžků pro předškoláky.“

MŠ Dobratice také děkuje paní Mgr. Anetě Sochorkové za uspořádání velkolepé
akce „Běhu Dobratic“, kterého se zúčastnily tři naše děti a statečně bojovaly

ve své kategorii. Startoval velký počet
„sportovců“ z širokého okolí v kategoriích dle věku. Tato sportovní akce byla
velmi pěkně zorganizována.
Závěrem bych chtěla především moc
poděkovat velmi ochotným maminkám,
které spolupracovaly s mateřskou školou v průběhu celého školního roku. Díky
jejich aktivitám a neúnavné práci získaly
finanční prostředky pro naše milé děti,
které jsme využili při různých výletech.
Maminky zakoupily dětem odrážedla
a koloběžky, které využijeme na nově
zrekonstruované zahradě.
Za MŠ Dobratice, Slezáčková Eva, vedoucí učitelka, foto: Marcela Hrušková
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Informace spolků a sdružení
Dobratické seniorské aktivity
Ve Vyšních Lhotách se konal v polovině
června 2. ročník seniorského víceboje
čtyčlenných týmů reprezentující obce
Dobratice, Střítež a hostitelů z Vyšních
Lhot. Sportovní setkání bylo přípravou nominovaných družstev na Krajské sportovní hry v Kravařích, které se
pak konaly o čtrnáct dnů později. Toto
setkání vymyslel vloni Karel Moškoř
a první ročník se konal na multifunkčním hřišti v Dobraticích pod školou. Senioři z těchto skoro sousedních vesnic
si takto mohou udělat malou přípravu
a vyzkoušet některé z osmi disciplín
připravovaných her v Kravařích. Kromě šipek a střelby do malé florbalové
branky se na hřišti u mateřské školy
ve Vyšních Lhotách soutěžilo v šesti
dalších disciplínách a těmi byly: Basketbal, bollobal, hod míčkem na cíl,

golf snag, upravený petang a běh s tenisovou raketou a míčkem. Ve víceboji
se na všech připravených stanovištích
vystřídalo 9 družstev, čtyři přijely ze
Stříteže, tři z Vyšních Lhot a dvě dorazily z Dobratic. Soutěže za slunečného odpoledne měly opravdu skvělou
atmosféru i vzájemné hecování mezi
jednotlivými týmy bylo slyšet. Vždyť
se většina účastníků zná z minulých,
nejen sportovních setkání, organizovaných Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje. Právě tři členové
této Rady, každý ze zúčastěných obcí,
se ujali i funkce rozhodčích a poctivě
zapisovali dosažené výkony. Roli hlavního rozhodčího se ujal Karel Moškoř
(Dobratice), důstojnými pomocníky mu
byli předsedkyně hostitelského Klubu
seniorů Vyšní Lhoty Vlasta Motlochová

a Klub důchodců Střítež zastupoval
jeho předseda Miroslav Fober.
V konečném účtování by se dalo říci, že
ve sportovním zápolení jsou stále dominantní Dobratice. Ač měly nejmenší
počet družstev, ve výsledcích jim patřila
všechna nejvyšší místa.
1. Dobratice B  68 bodů ve složení
J. Sobková, manželé A.+ M. Kozelští
a B. Tvrdý
2. Střítež B 67 bodů (manželé Gryžboňovi, I. Foberová a A. Němcová)
3. Dobratice A 64 bodů (P. Volný, J. Mikoláš, M. Moskvová a K. Moškořová)
Ve víceboji žen vyhrála Jana Sobková,
v mužích byl nejlepší Jiří Mikoláš!
Karel Moškoř

Krajské sportovní hry seniorů
Jak již bylo připomenuto v předchozím
článku, v závěru měsíce června se do
Kravař sjeli senioři ze všech možných
míst Moravskoslezského kraje, aby si
opět po necelém roce zasoutěžili ve
víceboji. Tyto sportovní hry jsou největší událostí roku v kraji a letos přijelo
do Kravař rekordních 80 čtyřčlenných
družstev. Konkurence se tak oproti minulým rokům opět zvýšila a tak
i našim družstvům z Dobratic přibyli
noví soupeři. Pro organizátory na čele
s hlavním rozhodčím her, Dobratičanem K. Moškořem to byla opravdová
zkouška, protože těsně před zahájením
přišel tříhodinový liják a musel se narychlo upravovat scénář her. Nakonec
se vše za pomocí ochotných lidí zvládlo.
V konečném pořadí se oba naše týmy
umístily shodně na 11. místě, což je
výborná vizitka naší obce. Dobratice reprezentovali: M. Moskvová, K. Moškořová, J. Sobková, A. Kozelská, P. Volný, J.
Mikoláš, M. Kozelský a B. Tvrdý. Vyhrál
Bílovec před Stříteží B a hosty z Olo-

mouce. Perlička na závěr: Významným
partnerem her bylo město Kravaře,
v jehož čele je bývalá Miss Europe Monika Žídková - Brzesková. Z jejích rukou

pak dostávali nejlepší senioři ocenění.
Nejen s našimi důchodci se i ochotně
vyfotila.
Karel Moškoř
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Výlet seniorů se vydařil
Ve středu 29. června navštívili dobratičtí důchodci Záchrannou stanic živočichů v Bartošovicích, která je součástí
Národní sítě záchranných stanic ČR.
Domem přírody Poodří a jeho venkovní
částí nás provázel Jan Košínský. Představil nám téměř 30 druhů zvířecích
obyvatel. Stanice se zaměřuje na návrat orla skalního do ČR a také se mimo

jiné zabývá ohroženými druhy, jako
jsou sýček obecný, sova pálená a další.
V živé zahradě nechyběl ani model toku
Odry. Dále jsme pokračovali do Kunína.
Těšili jsme se na oběd a hlavně na doplnění tekutin. Posilněni a zavodněni
jsme se vydali na prohlídku jednoho
z nejcennějších barokních zámků. Vybudoval ho vídeňský architekt a stavitel Johann Lucas von Hildebrandt
v letech 1726 až 1734 pro hrabata z Harachu. Nejvíc nás zaujal život poslední
hraběnky Marie Walburgy, pokrokové ženy, která se věnovala vzdělávání
chudých dětí. Dostávaly zdarma stravu
i uniformy. Vyučování začínalo v šest
hodin ráno a končilo večer. Přestávka
byla na oběd a úklid po něm. To by
se dnešním dětem moc nelíbilo. Kdo

bude chtít vědět, jak se zámkem vše
dopadlo a komu ho hraběnky odkázala,
musí se do Kunína vypravit. Děkujeme
touto cestou manželům Thielovým za
hezký program a všem řidičům, kteří
si v parnu nemohli dát pivo. Spokojení
účastníci zájezdu.

sedmnáct členů klubu. Na startovní pozici z jedné ze dvou drah se pak postavilo dvanáct účastníků. Tropické vedro
spíše lákalo na splav Stonávky hned vedle restaurace, ale dobrá nálada a nelítostné souboje při pokusech shodit co
nejvíce kuželek daly zapomenout, jak
je venku. Nakonec se stihlo odehrát
čtyři kola a v každém se měnilo pořadí
na nejvyšších stupíncích. A komu to šlo
v Třanovicích nejlépe? Postupně se na

prvním místě objevili J. Kohut, D. Gurníková, A. Šigut a Z. Slavická. Zajímavé
zpestření prázdninových dnů dalo věkově zkušeným občanům zase nějaký
nový pohled na sport, který se dostává
do podvědomí především mladých lidí
nejen v našich městech. Bowlingové
dráhy mají například v blízkých Nošovicích nebo Smilovicích.

Text + foto: Jiří Mikoláš

Poprvé na bowlingu
V plánu aktivit Klubu důchodců se poprvé objevil bowling. Nějaké zkušenosti na dlouhé dráze, na jejímž konci
stojí kuželky už dobratičtí senioři mají.
Jenže to chodili na klasické kuželky
do Komorní Lhotky a nyní je čekala
výzva poprat se s jinými a těžšími koulemi a snažit se je nasměrovat tak, aby
nesjely do žlabu vedle dráhy. Hrálo se
na dvou drahách v bowlingovém clubu
v Třanovicích a cestu z Dobratic vážilo

Karel Moškoř

Dobratický běh – 1. ročník
V neděli 26. 6. 2022 bylo před obecním
úřadem rušno. Sjížděli se zde běžci
z okolí, z Polska, závodila i Ukrajinka
a Ital.
První ročník Dobratického běhu pořádala Aneta Sochorková z Bukovic zastupující firmu LM stavby Sochorek s.r.o.
A právě s Anetou jsem měla možnost
pohovořit a prostřednictvím Obecního zpravodaje se s vámi o rozhovor
podělit.
Anet, jak ses dostala k běhání?
Moje dobrodružství s běháním začalo s dobratickým Běhej na vsi, na
kterém jsem začínala bez přípravy,

nepočítám-li Google vyhledávání „jak
uběhnout 5 km bez tréninku.“ Doběhla jsem a nabitá endorfiny a pozitivní
energií jsem u běhu zůstala. Chtěla
jsem běhat dál a rychleji.
Proč ses rozhodla uspořádat Dobratický běh?
Po roce mého dobrodružství s běháním jsem se začala účastnit různých
soutěží, menších i větších, řekněme
komerčních. Na každém z nich bylo
něco hezkého a jedinečného. Tak ve
mně začaly klíčit myšlenky spojit to
v jeden celek. A jak jsem se rozhodla,
tak jsem i udělala. Intenzivní přípravy

na závod trvaly 2 měsíce. Myslím, že se
nám podařilo skloubit profesionalitu
s příjemnou domáckou atmosférou,
kterou jsme získali díky lidem, kteří
se na tomto projektu podíleli, a malebnému okolí naší obce. Vše, co bylo
plánováno, bylo realizováno. Účastníci
byli velmi potěšeni, odcházeli s rozhodnutím, že nás navštíví i v dalších
ročnících závodu.
Jaké byly ceny? Tedy kromě těch, co
visí na krku.
V kategorii „open“ získali ti nejlepší
finanční ceny a ve věkových kategoriích
dárky a dárkové poukazy. V tombole se
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hrálo o pobyt na Chatě Prašivá a jízdu
ve voze McLaren.
Ale nebylo to jen o závodění, viděla
jsem u obce i skákací hrad.
Ano, chtěla jsem, aby se závod stal
mimo běhání taky atraktivním místem
a časem pro děti. Proto jsme pronajali
skákací hrad a velký bublifuk. A i děti
měly své běžecké závody.
Chystáš se na další ročník?
Už teď se těším a doufám, že se příští
rok potkáme. A na samotný závěr děkuji všem, kteří jakkoli pomohli s organizací závodu a také sponzorům.
Střípky z výsledkové listiny a troška
statistiky hlavního závodu:
Délka trati 8 km - vedla z centra obce
přes Hranice, Bukovice až do Nižních
Lhot k přivaděči a zpátky.
Na start se postavilo 129 závodníků.
Nejstarší běžec byl Beskydský dědek,
77 let.

Nejmladší běžec se narodil v roce 2010.

Ženy

V kategorii OPEN se nejlépe umístili
s časy:

Varecká Valentina, 32:03
Drastichová Magdaléna, 32:44
Legerská Hana, 34:31

Muži

Na více fotografií se můžete podívat
zde: https://eu.zonerama.com/behdobratice/Album/8583012

Chrastina Marek, 26:24
Dimicori Roberto, 26:39
Škapa Marek, 28:54

Text: Ilona Spilková

Chrámový sbor Filia Dobratice
na Sborových hudebních dílnách v Místku
O víkendu 24. -26. 6. 022 se zúčastnil
Chrámový sbor Filia Dobratice XIV. Sborových hudebních dílen v Místku, které
pod vedením místeckého regenschoriho
Jana Strakoše pravidelně pořádá spolek pro studium duchovní hudby Musica Templi. Jedná se o setkání zpěváků
a hudebníků, kteří mají za úkol během
jednoho víkendu nastudovat a provést
vybrané sborové skladby. Tyto pak zazní
při slavnostní nedělní poutní bohoslužbě

a odpoledním koncertě v děkanském
kostele sv. Jana a Pavla v Místku. Na
letošních dílnách, které se konaly pod
patronací místeckého děkana Daniela
Víchy a s podporou Biskupství ostravsko-opavského, se kromě dobratického
pěveckého sboru Filia také podílely pěvecké sbory Ondráš Nový Jičín, Smetana
Frýdek-Místek a Cantores Domini Místek,
vše v nastudování dirigenta doc. Marka
Valáška z Univerzity Karlovy v Praze.
Nácvik nových skladeb byl
velmi intenzivní, zkoušelo se od pátku do neděle.
Na programu byla barokní
mše Jana Nepomuka Brossmanna, rodáka z Fulneku,
a Te Deum skladatele Tomáše Hanzlíka. Nedělní slavnostní bohoslužbu, v jejímž
rámci byly obě skladby uvedeny, celebroval otec děkan
Daniel Vícha. Odpoledne pak

připravené skladby zazněly na koncertě
se sólisty Markétou Israel Večeřovou,
Barborou Garzinovou , Rostislavem
Balážem, Jiřím Miroslavem Procházkou
a za doprovodu souborů Musica Templi
Orchestra a Ostrava Brass Quintet pod
taktovkou Marka Valáška. Na koncertě
byl přítomen také autor jedné ze skladeb, skladatel Tomáš Hanzlík.
Pro naše zpěváky to byla zcela nová,
velmi obohacující zkušenost, zpívat
s orchestrem a spolupracovat s profesionálními sólisty a dirigentem. Členové
sboru Filia patřili k nejmladším účastníkům dílen. Jejich úsilí bylo odměněno
nadšeným potleskem zcela zaplněného
kostela.
Mgr. Karla Zouharová
https://www.youtube.com/watch?v=ay8YCgX9vqE&t=170s
https://www.youtube.com/watch?v =P58k6-qimHM&t=129s
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Ostatní informace
Sdružení nezávislých kandidátů
pro volby do obecních zastupitelstev 2022
V letošních volbách do obecních zastupitelstev jsme se rozhodli kandidovat jako sdružení nezávislých
kandidátů s názvem Fórum Dobratice, jehož cílem je především vyvážený rozvoj obce.
V tomto volebním období se mnozí z naší kandidátky (a nejen z ní) podíleli na podpoře investičních
akcí jako je např. Dobratické volnočasové centrum, rozšiřování osvětlení, pracovali jsme se na mnoha
výběrových řízeních v rámci technické komise. Nejednou jste nás mohli potkat na společenských,
sportovních a kulturních akcích konaných v Dobraticích. Za pomoc při jejich organizaci patří velký dík
všem, kdo pracovali v kulturní komisi.

Našimi programovými prioritami jsou:
- Rozšíření kapacity školky
- Návrh a výstavba společenského centra
- Návrh a výstavba malometrážních bytů a centra služeb (pošta, knihovna, služby)
- Výstavba chodníku školka – Harenda
- Údržba a zkvalitnění cest, chodníků a parkovišť
- Vytyčení regulativů pro koordinaci nové výstavby
- Podpora sociálních služeb, jak pro mladé rodiny, tak pro seniory
- Podpora spolků s důrazem na ty pracující s mládeží
- Efektivní vynakládání prostředků z rozpočtu obce
Víme, že ne všechny stanovené priority, obzvláště ty investiční, bude možné splnit v jednom volebním
období, ale věříme, že se nám je podaří alespoň naplánovat tak, abychom pokračovali v úspěšném
plnění vytyčené dlouhodobé strategie obce.

Děkujeme Vám za důvěru v minulém i v tom budoucím volebním období!
Ing. Ondřej Spilka

Mgr. Jiří Lisník

Vojtěch Sikora

Pracoval
jsem
především
v technické komisi, v budoucnu
se chci mimo tuto soustředit
více na finanční komisi.

Jsem členem technické komise.
Nadále chci pracovat při řešení
technických témat.

Rád
bych
uplatnil
své
dovednosti v technické komisi.

Martin Pavelek

Boris Causidis

Ing. David Michalka

Rád bych se podílel na činnosti
technické komise především při
řešení stavebních zakázek.

Svou
kvalifikaci
uplatním
při řešení témat a zakázek
hlavně v
oblasti stavebních
priorit.

Profesně se věnuji projekční
činnosti a rád bych obci v této
oblasti odborně pomohl.

Bc. Irena Pavelková

Lucie Dvořáková

Ing. Milan Sobek

Jsem členka kulturní komise,
spolupracuji
na
kulturních
akcích. Této činnosti se chci i
nadále věnovat.

Pravidelně pomáhám v rámci
kulturní komise jejíž jsem
členkou, a chci v ní být i nadále
aktivní.

Své
technické
dovednosti
a aktivní přístup rád zužitkuji
k rozvoji naší obce.

48 let, SW inženýr

45 let, OSVČ, řemeslník

41 let, Specialista kontroly jakosti

Volebním zmocněncem pro naše
sdružení je Ilona Spilková,
pracuje v kulturní komisi.

32 let, Chemik, vedoucí výroby

52 let, Vedoucí skladu

37 let, Rodičovská dovolená

31 let, Provozní zámečník

33 let, OSVČ, projektant

26 let, Konstruktér

https://www.facebook.com/forumdobratice
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Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani
nepotřebujete!
K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Nejenom do tradičně nejoblíbenější
destinace českých turistů Chorvatska, ale například i do Řecka, Bulharska, Itálie, Španělska a dalších zemí Evropské
Unie tak cestovní pas vůbec nepotřebujete. Občanský průkaz vám navíc stačí i k cestám do dalších států mimo
Evropskou unii jako je Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora,
Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika a Kosovská republika (pouze občanský průkaz
s biometrickými údaji).
Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Vyhotovit občanský průkaz je možné i ve zkrácené lhůtě
do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Je však nutné počítat se zvýšeným správním poplatkem, a to 1 000
Kč za občanský průkaz vydaný do 24 hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu
vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 Kč). Výše správních poplatků za expresní vydání
občanských průkazů je nicméně výrazně nižší než je tomu u cestovních pasů.

Má vaše dítě občanský průkaz?

Pamatujte na to, že všechny děti musí mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje.
Občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let. Správní poplatek za jeho vydání je pouze 100 Kč a jeho
platnost je 5 let. Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22), popřípadě u Ministerstva vnitra, pokud žádá
o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě.

Plánujete letní dovolenou mimo Evropskou unii a nemáte platný cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti na poslední chvíli.
Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč.
Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu včas?
Můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo
do 5 pracovních dnů. Správní poplatek u cestovního pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne činí 6 000
Kč (u občanů mladších 15 let 2 000 Kč) a 3 000 Kč u cestovního pasu vydaného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších
15 let 1 000 Kč).

Ministerstvo vnitra 29. 6. 2022
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

pod záštitou náměstka hejtmana kraje
pro sociální oblast Jiřího Navrátila

Vezměte své děti a navštivte s nimi
zdarma krásná místa našeho kraje

13:00 – 17:00
hodin
4. 9. Archeopark Chotěbuz
11. 9. Hrad Sovinec
18. 9. Muzeum nákl. automobilů Tatra

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

DNY RODIN
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Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, který bude po vyhlášení dostupný
na adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz, záložka Úřední
deska, odkaz Dotace.

http://lokalni-topeniste.msk.cz
595 622 355, kotliky@msk.cz

Leták je hrazen z projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, číslo CZ.05.01.02/03/22_001/0000013, který je
financován Ministerstvem životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“ podporovaného z Fondu
soudržnosti.

Pozádejte si o kotlíkovou dotaci
a získejte az 95 % výdaju!
A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc korun, stát vám je
dá předem. Cesta k dotaci je snadná, více na www.kotlikydotace.cz.
http://lokalni-topeniste.msk.cz
595 622 355, kotliky@msk.cz
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Inzerce

ČIŠTĚNÍ F≈M
vývoz žump a septiků

≈ Revize domovních čistíren
odpadních vod (DČOV)

DISTEP a.s.

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

Vývoz:
604 282 325

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
a kamerová kontrola potrubí

Revize DČOV:
606 093 947

www.cistenifm.cz
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