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Zprávy obecního úřadu
Slovo StaroStky 
Milí občané,

volební období 2018 - 2022 končí a ke 
konci každého volebního období bývá 
zvykem ohlédnout se zpět, zhodnotit, 
co se povedlo a co možná méně.  Snad 
nejprve k nejvýznamnějším investičním 
akcím.  Byla to rekonstrukce veřejného 
osvětlení, kdy v celé obci máme úsporná 
LED svítidla, rekonstrukce komunikace 
na Bukovicích včetně výstavby výhyben, 
výstavba Lesoparku a dvou souvisejí-
cích staveb Fóra a Zázemí pro sportovce 
a obecní akce. Důležitá je rovněž vý-
stavba vodovodu od fotbalového hřiště 
podél dolního kravína směrem k horní-
mu kravínu a příprava projektové do-
kumentace na další vodovod s názvem 
Rybníky. Kromě toho probíhaly běžné 
opravy a údržba zejména komunikací, 
mostů, školy, školky, hřbitova, veřejných 
prostranství. Celkově bylo proinvesto-
váno cca 35 mil Kč, na dotacích jsme 
získali téměř 15 mil Kč.

K dalším významným aktivitám patří na-
vázání spolupráce s Adámkovou vilou z. 
ú. v Raškovicích, která pro naše občany 
zajišťuje v případě potřeby pobytovou 
službu a také terénní péči, kterou v sou-
časné době využívá 10 našich občanů. 
Padlo také podstatné rozhodnutí o způ-
sobu nakládání s odpadními vodami 
v obci. Kdy obec podporuje výstavbu 

domovních čistíren odpadních vod 
z obecního rozpočtu. Důležitým mez-
níkem v životě obce je pak vydání knihy 
o historii Dobratic.  

Celé volební období bylo pozname-
náno koronavirovými opatřeními, kdy 
se mnohé naplánované akce nemohly 
uskutečnit. Přesto se konaly obecní ple-
sy, velikonoční jarmarky, vítání občán-
ků, Dny Dobratic, kdy ten letošní byl již 
desátý, posezení a zájezdy důchodců, 
posezení jubilantů, vánoční jarmarky 
spojené se zpíváním koled.    

A tímto, pro mě třetím volebním obdo-
bím, končí i moje role na pozici starostky 
obce. 

Mimo výše zmíněných akcí si dovolím 
připomenout další investiční akce této 
etapy. Patří k nim výstavba tělocvičny 
u základní školy, zateplení školy, vý-
stavba sportovního a dětského hřiště 
u školy, rekonstrukce kuchyně a za-
hrady a stavba čistírny odpadních vod 
u školky, výstavba chodníku od želez-
ničního mostu po mateřskou školku, 
rekonstrukce budovy obecního úřadu 
a hasičské zbrojnice a výstavba čistírny 
odpadních vod pro tuto budovu i Obec-
ník. Naše obec také získala důstojné 
centrum, se kterým jsme uspěli i v ce-
lostátní soutěži komunálních projektů 
a krajské soutěži Stavba roku. 

Děkuji Ing. arch. Martinu Foldynovi, au-
torovi interiéru obecního úřadu, Centra 
obce, Lesoparku, Fóra a Zázemí. Reali-
zace jeho staveb naši obec významně 
povznesla jak po stránce estetické, tak 
funkční.   

Děkuji všem, se kterými jsem měla 
možnost v průběhu let spolupracovat. 
Poděkování patří zastupitelům všech 
tří volebních období, všem spolkům 
a sdružením, všem občanům obce, kteří 
přišli, když bylo něco potřeba pomoci 
a věděla jsem, že se na ně mohu obrátit.  

Děkuji Karle Peterkové, která základní 
školu a mateřskou školku systematicky 
buduje a rozvíjí, má silnou vizi do bu-
doucna, za kterou jde a moc dobře se 
s ní spolupracuje. 

Děkuji Vlaďce a Simoně a ostatním spo-
lupracovníkům z úřadu. Jejich znalos-
ti, zkušenosti a ochota jsou pro obec 
klíčové. 

Závěrem chci říci, že mě tvořivá práce 
pro obec bavila, naplňovala a dělala 
jsem ji ráda. 

Věřím, že občané ve volbách vyberou 
dobrého nástupce, který v ní bude po-
kračovat.

Přeji všem štěstí a děkuji za spolupráci.   

Alena Kacířová

Otevření DObratickéhO centra vOlnOčasOvých aktivit  
Naše nové dobratické centrum bylo 
slavnostně otevřeno u příležitosti ju-
bilejního 10. Dne Dobratic. Tím byl 
dokončen dlouhodobý záměr vytvořit 
volnočasový areál, který se nyní skládá 
ze tří částí Lesopark, Fórum a Zázemí. 

Cílem bylo doplnit a zrekonstruovat stá-
vající areál tak, aby se zde ve volném 
čase zabavili všichni, aby se daly sklou-
bit volnočasové aktivity celé rodiny… 
tatínkové hrající fotbal, maminky vyu-
žívající chvíli klidu pro odpočinek a děti 
hrající si v lesoparku, nebo na hřišti. 

Pro realizaci projektu bylo vybráno mís-
to, kde se nachází budova TJ, fotbalové 
i tréninkové hřiště a také staré šatny, 
bufety, toalety, zastřešená posezení, 
pódium a taneční parket. Možnost vý-
stavby otevřely církevní restituce, kdy 
byly církvi vráceny lesní pozemky, které 
pak obec získala směnou se záměrem 
vybudovat na nich Lesopark. Ten byl 
jako první etapa vybudován v roce 2020 
a během covidové situace v něm našlo 
„azyl“ mnoho rodin s malými dětmi, 
které hledaly vyžití pro své ratolesti. Je 

hojně navštěvován nejen občany naší 
obce, ale i návštěvníky z širokého okolí. 

V pořadí druhou stavbou je Fórum tvoře-
né zastřešeným posezením a následuje 
třetí stavební část, kterou tvoří Zázemí 
v podobě šaten, pódia, bufetů a zázemí 
pro údržbu a toalety. Obě stavby probí-
haly současně a byly zahájeny přesně 
před rokem. Jejich realizace byla velmi 
náročná, jelikož stavbu provázelo velké 
zdražování stavebního materiálu a také 
jeho nedostatek na trhu. I přes překáž-
ky se stavba Fóra dokončila na konci 
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května a finalizace Zázemí proběhla 
koncem srpna, a tak jsme Vás na Den 
Dobratic mohli přivítat v novém areálu.

Chci poděkovat všem, kteří se na vy-
budování areálu podíleli. Výstavbu 
Lesoparku zajišťovala společnost K2 
stavební se stavebním dozorem QC 
Uni. Fórum a Zázemí stavěla společnost 

Vapes CE z Horní Suché a stavební do-
zor vykonávala Ingesta. Při závěreč-
né rekapitulaci staveb je nutno říci, že 
s výběrem firem jsme měli štěstí. Obě 
stavební firmy přistupovaly k výstavbě 
tvůrčím způsobem, hledaly nejlepší ře-
šení, přispěly svými bohatými praktic-
kými zkušenostmi a kvalitní prací svých 
zaměstnanců. 

Speciální poděkování patří inženýru 
architektovi Martinu Foldynovi, který 
celý koncept vymyslel a vyprojektoval 
a stavbami po celou dobu realizace žil, 
hodně nad rámec povinností formální-
ho autorského dozoru.   

V neposlední řadě patří poděkování 
zastupitelům za věcnou a operativ-
ní spolupráci, dále členům TJ a řadě 

dalších občanů obce, kteří se nezištně 
podíleli na úspěšném dokončení díla, 
jmenovitě Pavlu Vitáskovi, Jaroslavu 
Pšenicovi, Tomáši Gurníkovi. Určitě 
nesmím zapomenout na zaměstnance 
obecního úřadu, kteří zajišťovali tech-
nickou pomoc, ale také administrativu 
všech tří etap, která byla o to kompli-
kovanější, že byla podpořena z různých 
dotačních zdrojů. 

Nyní bude na nás všech, jaký život are-
álu vdechneme, jaké využití najdeme 
kromě fotbalu a obecních akcí, a jak si 
ho budeme umět vážit a pečovat o něj 
tak, aby každý návrat z akce splnil naše 
očekávání a my se mohli těšit na další…

Radovan Otipka, místostarosta

areál před rekonstrukcí

areál po rekonstrukci
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výrOční Den Obce se vyDařil 
Dne 3. září se uskutečnil jubilejní 10. 
ročník největší obecní akce Den Do-
bratic, uskutečněný ve zcela nově zre-
konstruovaném volnočasovém areálu 
u fotbalového hřiště. Pro tuto příleži-
tost byl připraven bohatý program jak 
pro dospělé, tak pro nejmenší občánky 
naší obce. 

Akci započalo vystoupení oblíbeného 
Souboru lidových písní a tanců Valaš-
ský vojvoda, který předvedl pásmo 
lidových písní a tanců a na úvod tak 
rozveselil přítomné obecenstvo.

Poté již následovalo slavnostní zahá-
jení celé akce paní starostkou Alenou 
Kacířovou, která společně s panem 
architektem Martinem Foldynou ofici-
álně představila nový areál občanům 

a zároveň poděkovala všem, kteří se na 
vzniku tohoto krásného místa podíleli.

Dalším bodem programu byl křest kni-
hy „Dobratice, Kapitoly z dějin slezské 
obce“, za účasti starostky obce Aleny 
Kacířové, dvou bývalých starostů Anto-
nína Šiguta a Jiřího Mikoláše a jedno-
ho z autorů publikace Lukáše Lisníka, 
který úvodem knihu stručně představil 
publiku. Poté se jako zpestření progra-
mu konala na hřišti soutěž Malí proti 
Velkým, přičemž právě malí soutěží-
cí slavili své velké vítězství. Soutěžící 
přišli podpořit naši úspěšní sportovci, 
Petra Pastorová a Marek Causidis.

Kromě toho se mohly rodiny s dětmi 
zapojit do soutěží v rámci již tradiční-
ho Pohádkového lesa, připraveného 

v přilehlém Lesoparku nebo si užít řadu 
dalších aktivit jako například jízdu na 
koni, skákací hrad, malování na obličej 
a řadu dalších atrakcí.

V podvečer započala série hudebních 
vystoupení, kterou odstartovala sku-
pina moderátora akce Robina Sobka 
s příznačným názvem Robin&son a ve-
černí zábavu obstarala skupina Manet 
Rock a také uskupení Růže draka se 
svou ohňovou podívanou.

Na akci se úspěšně podílely místní 
spolky, zejména naši důchodci, hasiči, 
myslivci a další, kteří dotvořili přátel-
skou a domácí atmosféru celé akce. 
Zpestřením akce byl stánek spolku Bez 
mámy, ve kterém Michaela Gongolová 
nabízela africké produkty a střípky af-
rické kultury.

Celá akce, připravená kulturní komisí 
obce Dobratice, důkladně prověřila 
připravenost nového areálu a pomohla 
ukázat drobné nedostatky, které je po-
třeba ještě doladit. Odměnou pořada-
telům byla největší účast návštěvníků 
v historii této akce, ke které přispělo 
jak příznivé slunečné počasí, tak pes-
trá nabídka zábavy pro děti i dospělé 
a v neposlední řadě velká ochota těch, 
kteří se na přípravě a provedení akce 
podíleli. 

Kulturní komise 
obce Dobratice, foto: K. Moškoř

UpOzOrnění na 
splatnOst pOplatků
Žádáme občany, aby dodrželi 
splatnost poplatků k 30. 9. 2022 
za odpady a psa.

Sazba poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů na 
území obce Dobratice činí 550,- 
Kč/osobu a sazba poplatku za psa 
je 100,- Kč/za jednoho a každého 
dalšího psa téhož majitele. 

Poplatek je možno zaslat na účet 
číslo 1681973389/0800 nebo 
2012822/0300, variabilní symbol 
je číslo popisné domu. 
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Školství
nOvý škOlní rOk 2022/2023 s mOttem „JeDen za všechny, všichni za JeDnOhO“ 

První den ve škole jsme společně 
s panem místostarostou Radovanem 
Otipkou, s panem starostou Petrem 
Tesarčíkem a s hosty ze společnosti 
Hyundai panem prezidentem Cheol-
seung Baek a s víceprezidentem divize 

administrativy panem Sangchul Lee 
přivítali nové prvňáčky. Společné vítání 
prvňáčků a žáků je naší tradicí a v letoš-
ním roce bylo vítání obzvlášť příjemné. 
Nejenom, že byli prvňáci obdarová-
ni speciálními balíčky ze společnosti  
Hyundai, ale v letošním školním roce 
jsme přivítali 29 prvňáčků a otevřeli 
dvě třídy 1. A a 1. B. 

Třídními učitelkami jsou:

• 1. A ročník – 13 žáků 
Mgr. Andrea Znojilová

• 1. B ročník – 16 žáků 
Mgr. Ivana Bartošová

• 2. ročník – 23 žáků 
Mgr. Veronika Cyroň

• 3. ročník – 13 žáků 
Mgr. Silvie Pšenicová

• 4. A ročník – 15 žáků 
Mgr. Hana Beránková

• 4. B ročník – 16 žáků 
Mgr. Marta Mojáková

• 5. ročník – 14 žáků 
Mgr. Ivana Grygarová

Celkem navštěvuje školu 
110 žáků. Ve školní dru-
žině máme nově 4 oddělení pod vede-
ním vedoucí vychovatelky Mgr. Sylvy 
Bednářové:

• 1. oddělení – Mgr. Sylva Bednářová

• 2. oddělení – Mgr. Kristina Chlebková

• 3. oddělení – Petra Badová

• 4. oddělení – Miroslava Ondráčková

Všichni žáci se mohou opět těšit na 
spoustu vzdělávacích programů, besed 
a celoročních projektů. Všem prvňáč-
kům, žákům a vyučujícím přejeme v no-
vém školním roce hodně sil, úspěchů 
a zdraví.

Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

název prOJektU („Úprava veřeJnéhO prOstranství v areálU mateřské škOly DObra-
tice – herní prvky“)  prOJekt Je spOlUfinancOván evrOpskOU Unií. hlavní cíl prOJektU/Operace 

Podpora projektu žadatele (Obec Dobra-
tice) byla umožněna na základě výzvy 
Programu rozvoje venkova vyhlášené 
v rámci Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Pobeskydí. 

Stávající veřejné prostranství areálu MŠ 
Dobratice už nevyhovovalo současné-
mu provozu mateřské školy a veřejnosti. 
Proto hlavním cílem projektu bylo vybu-
dovat plnohodnotný herní prostor pro 
děti předškolního věku. Vytvořit kvalitní 
veřejné prostranství v okolí mateřské 
školy, a to jak po stránce funkční, este-
tické i vzdělávací. 

Výsledkem projektu je zrekonstruované 
veřejné prostranství formou vybudování 

nového herního prostoru a základního 
venkovního mobiliáře (2 ks laviček, 1 ks 
stůl k lavičkám a 1 ks venkovní koš), jež 
povede k dílčím cílům projektu:

•  zvelebení a modernizace zahrady – 
uživatelsky vhodnější prostředí pro 
děti, učitele a rodiče, veřejnost – vyšší 
návštěvnost v odpoledních hodinách,

•  zkvalitnění veřejného setkávání 
osob, vybudování zábavného, vzdě-
lávacího a estetického prostoru – 
příjemnější zázemí pro komunitní 
aktivity – zvýšení návštěvnosti,

• pořádání více akcí pro rodiče a veřej-
nost.
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fOtbal Opět v DObraticích
Letošní fotbalový ročník 2022 – 20223 
zahájili dobratičtí fotbalisté dvěma zá-
pasy na venkovních hřištích. Úvodní 
duel odehráli v Bystřici a neodvezli si 
ani bod. Zkrátka, domácí byli střelecky 
úspěšnější a nenechali na pochybách 
svoje fanoušky, že chtějí i v této sezóně 
hrát o nejvyšší příčky. K druhému zá-
pasu odjely Dobratice do nedalekých 
Raškovic. V očekávaném derby se na-
konec radovali hosté a připsali si první 
mistrovské body v novém ročníku.

Fotbaloví fanoušci se v Dobraticích 
konečně dočkali mistrovského utká-
ní svého mužstva v sobotu 27. srpna. 
Rekonstrukce celého areálu se zastře-
šenými posezeními, tanečním parke-
tem, udírnou a zpevněnou plochou byla 
další etapou v budování volnočasové-
ho areálu obce Dobratice. Jeho sou-
částí je fotbalové a tréninkové hřiště, 
Lesopark, Fórum a v současné době 
dokončovaná stavba Zázemí se šatna-
mi, tribunou, pódiem, občerstvením, 
klubovnou. 

Rozsáhlá rekonstrukce finišuje do své-
ho závěru a tak se mohli diváci pomalu 
seznamovat s některými částmi areá-
lu. V samotném úvodu před zápasem 
sdělil předseda TJ Dobratice Břetislav 
Bortlíček, co vše předcházelo rekon-
strukci a co ještě třeba dotáhnout tak, 
aby se mohl areál naplno otevřít pro 
veřejnost. 

Fotbal se hrát mohl a to byl podstatné 
pro fotbalisty i přítomné diváky. Bohu-
žel se utkání domácím vůbec nepoved-

lo a od počátku tahali za kratší konec. 
Smilovice byly fotbalovější a taky do-
vedly svoje příležitosti proměnit v gó-
lový efekt. Po třech kolech nelze zatím 
dělat nějaké hodnocení, ale je vidět, že 
mužstva v létě nezahálely a Dobratice 
čeká nelehký fotbalový podzim.

Text + foto: K. Moškoř

Informace spolků a sdružení

zatím odehrané zápasy Dobratic:

Bystřice – Dobratice 3:1 (3:0),  
úspěch hostů dal bystřický hráč

Raškovice – Dobratice 1:2 (0:1),  
góly vstřelili Causidis a Stříž

Dobratice – Smilovice 0:2 (0:0)
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Opět vás zDravíme z aDámkOvy vily,  
a věřte, máme tOhO DOst,  
cO bychOm s vámi chtěli sDílet. 
Začátkem června jsme jako každý rok 
pořádali akci „Vaječina“. Počasí nám 
přálo, a tak jsme smažili hned ve dvou 
kotlících ze 180 vajec. Byla žluťoučká 
a lahodná.

Jelikož rádi mlsáme, tak pro nás perso-
nál připravil vynikající překvapení, jaho-
dy, banán a čokoládová fontána! Nejen, 

že to byla dobrota, ale ta legrace, kterou 
jsme u toho zažili je k nezaplacení  a vy-
povědět se to nedá. To se musí zažít. 

Nejen mlsání, ale kus masa, ten vylou-
dí úsměv na nejedné tváři. A pokud se 
vynikající guláš spláchne vychlazeným 
nealko pivem, to je a správná tečka.   

Protože narozeniny jsou krásný důvod 
k oslavě, tak slavíme každé narozeniny, 
nejen ty kulaté. 

Na začátku června slavila paní Barbora 
a následně paní Anna jubileum. Byly vy-
nikající hostitelky, a při přípravě pohoš-
tění daly ruku k dílu dcera paní Barbory 
a naše paní Monika. Byla to pastva pro 
oko i pro chuťové buňky.  K poslechu 
nám hrál pan Hubert Kuboň.

Pravidelně se setkáváme na skupinovém 
cvičení, na kreativním tvoření a při hrách, 
jako je Bingo, Pexeso, A-Z kvíz a další.

Třetí červencový pátek jsme si vyprosili 
vhodné počasí a uspořádali první turnaj 
v kuželkách, respektive v bowlingu. Kli-
entky a klienti trénovali celý červenec 
a na turnaj se dostavili v hojném počtu.

Pro informaci:
V měsíci červen nás bez ohlášení navští-
vili kontroly 
- Krajský úřad kontrola financování 

(proběhla bez závad)
- Krajská hygienická stanice (proběhla 

bez závad)
- Ministerstvo práce a sociálních věcí, - 

inspekce kvality (proběhla bez závad)

Takže jsme spokojeni, že naši službu 
provádíme v plné kvalitě, a to je na po-
chlubení.

Děkujeme za podporu a důvěru, děláme 
naší práci na plno.

Janečková Lenka, ředitelka

ostatní Informace
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kUltUrní Den sDrUžení Obcí pOvODí 
mOrávky Okem pOřaDatelky
Sdružení obcí povodí Morávky pořádalo 
14. srpna 2022 svou tradiční akci Kul-
turní den v areálu Kamenité ve Vyšních 
Lhotách. Od minulého ročníku se akce 
snaží zbavit nálepky akce pro seniory 
a být koncipována více jako odpoledne 
pro celou rodinu. A co jsem tam viděla 
já jako pořadatelka a matka tří malých 
dětí? Vezměme to od dědečků a tatínků. 
Ten náš tam spokojeně seděl s pivem od 
Koníčka, pusou mastnou od klobásky 
a broukal si známé písničky s kapelou 
Stanley's Dixie Street Band. Ideál, ne?

Babičky a maminky si nejprve mohly 
dát výbornou kávu od Zrnka a k tomu 
něco sladkého na nervy. Ta obsluha, 
milé dámy, taky byla příjemná, že? Když 
vylezlo sluníčko, obě jsme s babičkou 
běžely pro Birell, v teplém dni se hodil.

A co se týče dětí, celou dobu jsem o těch 
svých skoro nevěděla. Velkou měrou to 
bylo díky prarodičům a manželovi, ale 
nabitý program přispěl svým dílem. Nej-
mladší nejdříve (byť docela ostýchavě 
a zpovzdálí) sledoval klauny. Zpočátku 

se osmělilo jen pár dětí, ale postupem 
času si klauni děti dokázali získat a za-
bavit je svými aktivitami na dlouhé mi-
nuty. Naše prostřední mládě běhalo 
mezi skákacími hrady a koníky, kde se 
nechalo spokojeně natřásat. Večer pad-
la za vlast jako první. A ta naše nejstarší?

Ta pravděpodobně jednou nechá v te-
tovacím salónu majlant. Paní, které 
malovaly na obličej a dělaly dočasné 
tetování, díky četnosti jejích návštěv, 
věděly o plánech naší rodiny do konce 
prázdnin a možná ještě dál.

Závěrem chci moc poděkovat návštěv-
níkům, kteří na tuto akci přišli a posta-
rali se tak o hojnou účast. Děkuji za 
bezchybnou a příjemnou spolupráci 
všem, co se starali o to, abyste se ne-
nudili a dobře se najedli a napili. A v ne-
poslední řadě patří dík představitelům 
členských obcí SOPM, díky kterým bylo 
mnohé jednodušší. Těším se na Vás 
všechny na Kulturním dnu SOPM 2023!

Ing. Kristýna Pumrová
Projektová manažerka SOPM

mUDr. bOhUslav 
pitřík infOrmUJe:
OčkOvání prOti 
běžné chřipce

MUDr. Bohuslav Pitřík bude celý 
měsíc říjen 2022 očkovat proti 
běžné chřipce zájemce ze svých 
pacientů, a to v době ordinač-
ních hodin v uvedené dny ve 
své ordinaci.

Ordinační hodiny: pondělí 13:00 
– 16:00 h., středa 07:30 – 10:30 
h., pátek 07:30 – 10:30 h.
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Inzerce

Jednoduché ovládání, zvládne to opravdu každý

Vyšší bezpečnost, díky servisu Vašeho kola

Nemusíte se zbavovat Vašeho oblíbeného kola!

Možnost koupě na splátky

Hotovo do týdne!

P Ř E S T A V B A  K O L A
N A  E L E K T R O K O L O  

Víte, že z Vašeho běžného kola dokážeme
vytvořit parádní a spolehlivé ELEKTROKOLO?

ZAVOLEJTE A ZJISTĚTE, ZDA JE VAŠE KOLO VHODNÉ

WWW . E L E K O L A . C Z
Martin Pohludka
+420 605 442 493

elekola@email.cz
dílna u Frýdku
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ČIŠTĚNÍ F≈M

www.cistenifm.cz

≈ Revize domovních čistíren
 odpadních vod (DČOV)

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
 a kamerová kontrola potrubí

vývoz žump a septiků

Vývoz:
604 282 325

Revize DČOV:
606 093 947

DISTEP a.s.


