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1. – 23. 12. 2022
opět zahájen prodej  

čerstvě řezaných  

KAVKAZSKÝCH JEDLÍ  
z vlastní plantáže.

Ceny od 200-1000Kč za ks
Prodej denně od 9-17hod.

Lučina 203 – z Dobré na Pazdernou,  
odbočka na Horní Domaslavice 

-ukazatel BoschCar servis.

Těšíme se na Vás 
739 280 441

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, sousedé,

jménem svým a nově zvolených zastu-
pitelů Vám chci poděkovat za aktivní 
účast v zářijových volbách, jejichž vý-
sledky nám daly důvěru po další čtyři 
roky pracovat ve prospěch obce a jejích 
občanů. Chceme navázat na práci mi-
nulého zastupitelstva, které odvedlo 
velký kus práce. Děkuji předchozímu za-
stupitelstvu, dlouholeté paní starostce 
Aleně Kacířové a všem občanům, kteří 
se aktivně spolupodíleli na rozvoji obce 
a kulturním životě.

V pondělí 17. října na Ustavujícím jedná-
ní Zastupitelstva obce Dobratice bylo 
zvoleno v jednacím sále obecního úřadu 
nové vedení naší obce. Nově zvolení 
zastupitelé potvrdili svým slibem jme-
nování a oficiálně se stali součástí zastu-
pitelstva. Následně proběhla volba, při 
které byli zvoleni členové samosprávy 
obce v tomto složení: starosta Radovan 
Otipka, místostarosta Kateřina Vitás-
ková, předseda finančního výboru Ing. 
Zdeňka Platošová a předseda kontrol-
ního výboru Mgr. Lukáš Lisník. 

Na dalším veřejném jednání zastupitel-
stva 31. října byli zastupitelé seznámeni 
se zřízením kulturní komise, kterou po-
vede Kateřina Vitásková, a technické 
komise pod vedením Mgr. Jiřího Lisníka. 
Všichni zastupitelé jsou součástí výborů, 
komisí a tím prokazují chuť se aktiv-
ně zapojit a pracovat pro obec. Děkuji 
občanům, kteří se stali členy výborů, 
komisí a chtějí se aktivně podílet na 
životě v obci.

Vážení občané, čeká nás adventní čas, 
ve spolupráci s kulturní komisí připra-
vujeme akce, kterými chceme přispět 
k příjemnému naladění na vánoční svát-
ky. Můžete se těšit na výrobu adventních 
věnců, rozsvícení vánočního stromečku 
u obecního úřadu a na Vánoční jarmark, 
který se poprvé uskuteční v nově vybu-
dovaném areálu na hřišti. Bližší informa-
ce najdete ve zpravodaji, na webových 
stránkách obce a facebooku.  

Těším se na setkání s Vámi 
a přeji poklidné podzimní dny.

Radovan Otipka, starosta  

Zprávy obecního úřadu
Předseda TJ dobraTice  
slaví významné Jubileum
Jak už jsme se krátce zmínili ve sportov-
ní rubrice, před posledním fotbalovým 
zápasem TJ Dobratice proběhla malá 
slavnost.

Ing. Břetislav Bortlíček, předseda TJ 
a člen zastupitelstva obce Dobratice 
dovršuje v listopadu krásnou sedmde-
sátku. Mezi sportovními fanoušky, hráči, 
ale také z pohledu občanů vesničky pod 
Prašivou, není neznámou osobou. 

Břetislav Bortlíček byl v roce 2009 hlav-
ním protagonistou myšlenky výstavby 
moderního vesnického fotbalového 
stánku s travnatou hrací plochou s umě-
lým zavlažováním. 

Po získání finančních prostředků ná-
sledovala také rekonstrukce stávající 
administrativní budovy, která byla vy-
budována našimi předchůdci v padesá-
tých létech minulého století. 

Především byl ale iniciátorem výstavby 
nových moderních fotbalových kabin 
s kompletním zázemím pro hráče i di-
váky. Díky jeho organizačním schop-
nostem a nezištnému úsilí a spoluprá-
ci s vedením obce došlo k vybudování 
moderního fotbalového stánku, který 
je důstojným fotbalovým zázemím ne-
jen pro krajskou fotbalovou soutěž, ale 
i chloubou obce Dobratice. Kdokoliv, 
co dorazí na fotbal z jiných obcí a měst 
našeho kraje konstatují, že tento areál 

patří k nejkrásnějším fotbalovým areá-
lům v blízkém i vzdálenějším okolí. 

Samotného předsedu může těšit po-
stup mužstva z okresního přeboru až do 
krajských soutěží, kde hrají Dobratice už 
plných dvanáct let. I zde musíme připo-
menout jeho nemalý podíl na dovršení 
sportovních úspěchů tohoto vesnického 
fotbalového klubu.

Přejeme Břeťovi II pevné zdraví, hodně 
radosti a spokojenosti v osobním i spor-
tovním životě!

Text + foto: K. Moškoř

inzerce
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Podzimní školní 
zPrávičky 
Máme velkou radost, 
že po dvou letech se 
nám podařilo uskuteč-
nit „Tajemnou školu“. 

Akce byla zahájena 
v dopoledních hodi-
nách pro žáky ZŠ. Od-
polední program pokračoval pro malé 
kamarády a rodiče filmovým představe-
ním „Ušák Chicky a Zlokřeček“ prostřed-
nictvím společnosti „KinoNaCestách.“

 Společně jsme pak celou „Tajemnou 
školu“ ukončili velkolepým lampiono-
vým průvodem, který směřoval od ZŠ do  
lesoparku. Tam byla pro děti připravena 
malá stezka odvahy, kterou společně 
přichystali bývalí i současní žáci spolu 
s paní učitelkou Silvíí Pšenicovou a Pet-
rou Badovou s dcerou Denisou Badovou. 

Velmi děkuji Obci Dobratice a SRPŠ za 
zajištění filmového představení a ob-
čerstvení ve formě popcornu a nápojů. 

Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

dobraTický sPorT
šacHy

V říjnu začali svou další šachovou se-
zónu v okresním přeboru dobratičtí 
šachisté. Po loňském devátém místě 
v konečné tabulce se budou snažit toto 
nepříliš lichotivé umístění v tomto roč-
níku 2022 – 2023 vylepšit. 

Po prvních dvou kolech mají jako jedi-
ní z deseti týmů plný počet bodů a to 
asi nikdo nečekal. Jak mi sdělil jeden 
z hráčů Mirek Čubok: „To je dobrý za-
čátek, ale silnější soupeři nás teprve 
čekají. Už v dalším kole, kdy jedeme 
do Lhotky, se ukáže i domácí kvalita 
na šachovnicích.“

Zde jsou dosavadní odehraná utkání:

dobratice – TJ Třinec e 4:1 - svoje ša-
chové partie vyhráli bratři Čubokové 
a Kacíř s Klusem.

dobratice - bšš Frýdek – místek 4:1 - 
plně zabodovali opět bratři Čubokové 
a Kacíř s Macíčkem.

Na soupisce Dobratic jsou připraveni 
nastoupit k šachovým partiím tito ša-
chisté: Milan Čubok, Zdeněk Čubok, 
Jan Vašut, Tomáš Kacíř, Jaroslav Gola-
sovský, Milan Klus, Dušan Chroboček, 
Tomáš Rucki, Jan Macíček a Miroslav 
Čubok. Popřejme tedy našim hráčům 
jen ty nejlepší tahy směřující k vítězství.

FoTbal

První listopadovou sobotou skončila 
pro dobratické muže podzimní část 
v 1. A třídě. V říjnu se konečně zlepšila 
herní činnost a také přišly tolik očekáva-
né body. Jen ze hřiště vedoucího celku 
soutěže, Stonavy, se nepodařilo získat 
ani bod. Pak již byly výsledky jen lepší. 
Povzbuzujícím faktorem byla zlepšená 
obranná činnost a tři čistá konta bran-
káře Bocka a také 22 vstřelených branek 
v šesti utkáních. Zde máme shrnutí po-
sledních duelů podzimu:

stonava - dobratice 3:1 - jediný úspěch 
pro hosty zaznamenal Marián Causidis.

Informace spolků a sdružení

Školství

Zpívání proběhne před ZŠ Dobratice.

Zpívání proběhne před ZŠ Dobratice.
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výlov dobraTickéHo rybníku
V sobotu 22. října bylo od rána vidět 
nezvyklý počet aut a především pak dětí 
a dospělých lidí u dobratických rybníků. 
Vypuštěný veliký rybník zcela jasně na-
značoval, k čemu tady dojde. Avizovaný 
výlov rybníka si nenechalo ujít docela 
dost zvídavců, a kdo přišel včas, nepo-
chybil. Já jsem na takové akci dobra-

tických rybářů byl poprvé a jak jsem se 
dozvěděl, naposledy se podobná udá-
lost konala před čtyřmi roky. Rybník 
znám v poněkud jiné podobě, naplněný 
vodou a každoročně dokola obsazen 
rybářskou drobotinou při dětských 
rybářských závodech nebo při stejné 
události dospělých. Právě někteří z nich 

nezištně vypomohli místním chlapům. 
Přece jenom tahat v bahnitém terénu síť 
se spoustou ryb nebyla žádná slast, ale 
ti, co vešli do vypuštěného rybníka, to 
zvládli s bravurou. Na břehu postávaly 
desítky lidí, rodiče s dětmi i místní used-
líci, a mohli přímo sledovat, jak se různé 
druhy ryb vytahují ze sítě a přesunují do 

dobratice - albrechtice 3:3 - zbytečná 
ztráta bodů, kdy domácí vedli 2:0, ale 
během minuty dokázali hosté srovnat. 
Dobratice se znova ujaly vedení a opět 
stačila jen pouhá jediná minuta od do-
sažení gólu a remíza byla na světě. Dvě 
branky vstřelil Marián Causidis a jednu 
přidal Mitrenga.

lučina - dobratice 0:2 - o výhře na ven-
kovním hřišti se rozhodovalo až v po-
sledních minutách utkání, kdy se trefili 
Stříž a Bařina.

dobratice - staré město 3:2 - zajímavý 
zápas dvou rozdílných poločasů. V tom 
prvním vedly Dobratice po dvou gólech 
Stříže a jedné Marka Causidise 3:0. Jen-
že pak přišla druhá část duelu, kdy se 
zahazovaly veliké příležitosti a soupeř 
snížil až na rozdíl jedné branky.

čeladná - dobratice 0:7 - na hřišti vel-
mi slabé Čeladné si fotbalisté s chutí 
zastříleli a vylepšili tak svou střeleckou 

bilanci. Do statistiky střelců se zapsali: 
3x Stříž, 2x Mandičák a po jedné trefě 
přidali Šimeček a Pařenica.

dobratice - Horní suchá 3:0 - domácí 
potvrdili stoupající formu a po strhu-
jícím závěru třemi brankami porazili 
velmi kvalitního soupeře. Střelci bra-
nek byli Marek a Marián Causidisové, 
Pařenica.

V podzimní části nasbírali fotbalisté 
Dobratic ve třinácti zápasech 23 bodů, 
skóre 32:20. Nejlepšími střelci týmu byli 
Marcel Stříž s osmi góly, Marián Causidis 
jich dal šest. Dobratice přezimují na 
pěkném 5. místě.

Text + foto: K. Moškoř
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Podzimní kuželkář-
SKÝ TuRnAJ
Do kuželny v Komorní Lhotce zavítala 
koncem října skupinka dobratických 
důchodců, aby si opět po delší době vy-
zkoušeli, jak jim jde shazování kuželek. 
Na dvou drahách se od tří hodin odpole-
dne koulelo o 106. Dvoukolový turnaj byl 
časově velmi náročný, protože se na start 
postavilo 23 hráček a hráčů. Po odehrání 
první části se sdělilo průběžné pořadí 
v kategorii žen a mužů, ale jak mnozí ví, 
zajíci se počítají až po honu. To se taky 
potvrdilo a po více jak třech hodinách 
shazování vyhlásil Miloslav Kuboň koneč-
né výsledky. V ženách suverénně vyhrála 
Jarmila Čuboková, za ní pak skončily 
Zdenka Slavická a nováček v klubu dů-
chodců Ludmila Hodulová. Soutěž mužů 
byla hodně napínavá až do posledního 
kola a to rozhodlo, že vítězem se stal 
Jaroslav Martinek před Karlem Moško-
řem a Jaroslavem Pšenicou. Absolutní 
vítězkou s nejvíce shozenými kuželkami 
byla Jarmila Čubková, která podala mi-
mořádný sportovní výkon. Po předání 
drobných cen zazněla už pozvání na další 
kuželkářské setkání. To bude v lednu při 
Memoriálu Štěpána Čuboka.

Text + foto: K. Moškoř

malých kádí a přenáší do míst, kde se 
proudem vody zbavovaly nepříjemného 
bahna. Pak již podle velikostí je chlapi 
dávali do velikých kádí s vodou. Třídění 
ryb měl na starost Josef Slavický star-
ší, evidence vylovených kousků prošla 
bedlivým okem Milana Otipky. Menší 
ryby ihned putovaly do malého rybníč-
ku. Tempo výlovu bylo úžasné. Kdo se 
vydal k rybníkům po desáté hodině do-
polední, moc toho z přímé práce rybářů 
neuviděl. Vše s přehledem řídil vedoucí 
či velitel výlovu (omlouvám se rybá-

řům, neznám tu jejich hantýrku) Ján 
Harendárčík.  Za to za rybářskou chatou 
byl pořádný mumraj a po nezbytných 
úpravách okolí po třídění přišel i čas na 
prodej vylovených kaprů. Celý proces 
byl tak rychlý, že kdo si myslel, že stihne 
koupit kapříka třeba jako já v odpoled-
ních hodinách, zaplakal sám nad sebou. 
Ryby už totiž opustily kádě a spokojeně 
si užívaly volnosti ve vedlejším rybníku. 
Nemusíme však želet, rybáři budou mít  
připraveny uzené ryby na vánočním jar-
marku. Tak neváhejte a poznamenejte si 

do kalendáře sobotu 10. prosince, kdy 
se sejdeme na zcela novém místě – v Do-
bratickém centru volnočasových aktivit, 
tedy ve sportovním areálu na hřišti.

A nakonec ještě trošku zajímavé statis-
tiky. Určitě vás bude zajímat, kolik se 
podařilo rybářům vylovit ryb. Bylo jich 
přes pět set, ale ty maličké se ani nepo-
čítaly. V evidenci se objevilo konečné 
číslo 477, v drtivé většině to byli kapři. 
Nechyběli ani tolstolobici, líni a jednu 
čárku na seznamu zaznamenal candát.
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FaJný Tábor
Letošní Fajný Tábor proběhl na úpl-
ném začátku prázdnin. Účastnilo se ho 
30 dětí, nejčastěji z Dobratic, ale také 
z okolí.

Pobyt v přírodě pod stany je sám o sobě 
zážitkem, ale i tak tábor provázelo zá-
bavné téma: Cesta kolem světa. Tento-
kráte ji nepořádal Willy Fog, ale 4 týmy 
reprezentující různé obce z České repub-
liky. Podívejte se na fotky a uznejte sami, 
že se dětem podařilo vystihnout oblek 
na nástup ve stylu českého turisty. Zde 
vám představujeme 4 české obce, jejíž 
jména i obecní pokřiky vznikly v hlavách 
samotných táborníků.

ostravsko - kolesov: „My jsme partyja 
fajna, Ostrava je naše kraj(i)na. Vyhra-
jeme, bo jsme dobří a jsme silní jako 
bobři! Kolesov!“

valašsko - lÚčky: „My jsme děcka 
z Lúček, máme rády bůček. Fčil cestu-
jeme po světě, tož tak, tam nás najdete. 
Avšak jako na potvoru, vrátíme se dycky 
domů!“

morava - Pálenice: „My sme tém (tým) 
z Pálenic, vyhrajeme anebo vám rozho-
díme sandál!“

čechy - sTareJ beJkov: „Utekli jsme 
z vohrady, žádnej nemá doklady. Sta-

rej bejk nás vostře vede, my ten pohár 
vyhrajeme!“

Kdo nakonec vyhrál, není vůbec pod-
statné, každopádně je úžasné, že jsme 
během jednoho týdne navštívili Řecko 
a zakusili olivy a jiné místní speciality 
a excelovali na Olympiádě. Podívali se 
do Mexica, kde některé z nás zajal me-
xický kartel. Odpočali jsme si za zvuků 
bubnů v Africe. V Anglii jsme měli příle-

žitost uctít tehdejší královnu a pomoci 
ji nalézt ztracené korunovační klenoty 
i paruku. V Austrálii jsme zakusili cestu 
pouští pro vodu, v Japonsku jsme luštili 
šifry a v Číně překročili čínskou zeď.

K příštímu ročníku Fajného tábora bu-
dou k dispozici informace od února 2023 
na www.fajnytabor.cz.

Text + foto: M. Gongolová
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v dobraTické klubovně ProbíHá série worksHoPů Pro děTi
Od října realizuje Místní spolek DOBRA-
TIČANé v rámci svého projektu sérii té-
matických workshopů pro děti. V pro-
storách obecní klubovny tak předškoláci 
a školáci, pod vedením Lucie Birkášové, 
malovali na kamínky, vyrobili si pod-
zimníčky z podpalkového dřeva nebo 
vydlabávali tématické dýně. 

Během desítky plánovaných worksho-
pů si děti také vyrobí krmítka pro lesní 
zvěř, ozdoby na vánoční stromečky či 
adventní kalendáře. 

Workshopy probíhají vždy o víkendech. 
Více informací zájemci naleznou na  
Facebooku nebo webu dobraticane.cz.   

Text: M. Birkáš  
+ foto: archív Dobratičané

ostatní Informace

Zbojníci z Beskyd je akční desková hra 
pro malé i velké, při které hráči putují ho-
rami i celým regionem s cílem svrhnout 
nepoctivé panstvo z frýdeckého zámku. 
Ve hře nechybí ani Dobratice nebo Pra- 
šivá. Poprvé vznikla před dvěma lety pro 
účely propagace Euroregionu Beskydy, 
nyní je k dispozici široké veřejnosti v upra-
veném větším formátu a pouze v češtině. 

Hra vznikla v kreativním beskydském 
studiu MamiArt, které bylo v minulém ro- 
ce nominováno na prestižní marke- 
tingové ceny Effie. Na přípravě spolu- 
pracovala ilustrátorka Markéta Šebestová. 
Koncept pobaví jak dospělé, tak děti. 
S pomocí rodičů ji zvládnou děti od šesti let. 

Na začátku si hráči vylosují svoji zbojnic-
kou postavu Lysoně, Smrkoně, Kněhyňky, 
Grunika, Prašivky nebo Ropičky. S tou pak 
putují po Beskydech s cílem získat par-
tu zbojníků. Ti se k nim v podobě získa- 
ných karet přidávají na základě štěstí, dů-
vtipu a také znalostí Beskyd a Pobeskydí. 
Po dosažení předepsaného počtu zbojní-
ků hráči utíkají přímo na frýdecký zámek, 

odkud vyženou nepoctivé panstvo. Kdo to 
zvládne jako první, vyhrává. 

Čím je hra výjimečná? Hráči se svými po-
stavami zbojníků putují po skutečných 
beskydských místech a obcích, a přitom 
se seznámí s celou řadou nových zajíma-
vostí a skutečností. Také historické sou-
vislosti použité ve hře v odlehčené podobě 
odpovídají tomu, jak to kdysi v Beskydech 
mezi zbojníky a panstvem opravdu bylo. 

Autor konceptu Milan Anděl dodává: 
„Věřím, že si hru všichni noví hráči užijí 
stejně jako Ti, kteří ji doposud vyzkoušeli. 
Můžu také prozradit, že hra bude pravi-
delně doplňována o nové sady 30 akčních 
karet různých obtížností tak, aby si hráči 
mohli upravovat taktiku. Zájemci si mohou 
hru zakoupit v e-shopu jsmezbeskyd.cz.“

BESKYDY MAJÍ VLASTNÍ DESKOVOU HRU. 
SOUČÁSTÍ JSOU I DOBRATICE.
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Inzerce

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.
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SLOVO 
STAROSTY

ČESKO ZPÍVÁ 
KOLEDY

VÁNOČNÍ 
JARMARK

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 470 ks. 
Fotografie na obálce: https://www.youtube.com/watch?v=o4fHaOWIuBY. Zpracování podkladů: I. Spratková. 
Vydáno dne: 21. 11. 2022  Uzávěrka příštího čísla: 2. 12. 2022 . Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254. 
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