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Místní knihovna 
Dobratice 

Místní knihovna Dobratice si 
dovoluje oznámit, že byla pře-
stěhována na náměstíčko ved-
le Obecního úřadu Dobratice.

Na své čtenáře se opět těší ka-
ždé úterý od 13 do 17 hodin.

Zprávy obecního úřadu
sLovo starostY
Vážení spoluobčané, 

jsme na začátku roku 2023 a určitě mno-
zí z nás máme očekávaní, co vše nám 
nový rok přinese, co se nám letos podaří 
jak v rodinném, tak v pracovním životě. 
Každý rok má své priority, které se i my 
na obci budeme snažit naplnit.

Chci se ale ještě vrátit k závěru loňského 
roku a zmínit dvě opravy. Nejprve pro-
běhla částečná oprava mostu u spodní-
ho kravína v podobě rekonstrukce be-
tonové římsy a výměny zábradlí a dále 
pak výměna zábradlí na lávce pro pěší, 
kteří jdou z Dobratic na Šprochovice 
přes potok Lučinu u železniční tratě. 
Zhotovitelem byla firma Zámečnictví 
Kacíř s.r.o.

První významnou veřejnou událostí 
v roce 2023 bude volba nového prezi-
denta republiky. Věřím, že svou účastí 
u voleb si vybereme nového prezidenta, 
či prezidentku, člověka na správném 
místě, důstojně reprezentujícího Čes-
kou republiku.

Určitě se všichni těšíme také na spole-
čenský život v obci, na sportovní a kul-
turní akce a podle obecního kalendáře 
se nudit nebudeme. Například první 
naší akcí je Obecní ples, na který už 
čekáme tři roky. Předem Vám mohu slí-
bit výbornou hudební skupinu Proxima 

Live Orchestra z Ostravy, občerstvení 
v podobě tradiční kavárny, samozřej-
mě chutnou večeři, bohatou tombolu 
a snad nějaké další překvapení. Přijďte 
mezi nás.

Ale život v obci není jen o zábavě. I v le-
tošním roce chystáme investiční akce 
v předpokládaném rozsahu přes 10 mi-
lionu korun. Většina akcí je podmíněna 
získáním dotačních titulů, o které jsme 
zažádali. Jedná se obnovu komunikací 
MK6c, MK9c, MK10c, což jsou spojova-
cí komunikace směrem z Dobratic na 
Podlesí a na Komorní Lhotku v délce 
2 356 m. Další investiční akcí bude re-
alizace vodovodu s pracovním názvem 
Vodovod Dobratice-rybníky. Technická 
komise se začala zabývat přípravou vý-
běrového řízení pro zpracování studie 
a projektové dokumentace komunitní-
ho centra, jehož součástí bude obecní 
sál a knihovna. Dále začínáme připra-
vovat změnu územního plánu číslo 2. 
Určitě jsou a budou ještě další akce, ale 
o těch Vás budeme informovat průběž-
ně během roku. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám do roku 
2023 popřál hodně zdraví, štěstí, osobní 
pohody, pracovních úspěchů, trpělivos-
ti a hlavně dobré nálady.

Radovan Otipka, starosta

PříPrava  
návrhu změny 
č. 2. ÚzEmníhO 

PLÁnU obce 
Dobratice 

Na základě souhlasu zastupi-
telstva obce Dobratice ze dne 
12. 12. 2022, začíná obec přijí-
mat „Návrhy na pořízení změny 
územního plánu„  pro doplnění 
návrhu změny č. 2. územního 
plánu obce Dobratice, a to od 
fyzických a právnických osob, 
s termínem jejich  přijetí do 
28. 4. 2023. 

V případě  návrhů  o změnu 
územního plánu, již podaných 
na obecní úřad v termínu  od   
1. 11. 2022 do konce roku 2022, 
se berou jako přijaté. 

Bližší informace sdělí Rado-
van Otipka, starosta, telefon 
724 617 286. 

Formulář Návrhu na pořízení 
změny ÚP je k dispozici v kan-
celáři obecního úřadu, nebo 
je ke stažení na webových 
stránkách www.dobratice.cz 
– obecní úřad – dokumenty ke 
stažení.

PoPLatek za oDPaDY a Psa v obci 
DObraticE v rOcE 2023

Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dobratice činí 
550,- Kč/za přihlášenou osobu v obci a byt, rodinný dům nebo stavbu pro 
rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a je na území obce. 
Sazba poplatku za psa je 100,- Kč/za jednoho a každého dalšího psa téhož 
majitele. Splatnost obou poplatků je k 30. 9. 2023.

Poplatky je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu Dobratice 
nebo zaslat převodem na účet vedený u ČS, a.s. číslo 1681973389/0800 nebo 
u ČSOB číslo účtu 2012822/0300, variabilní symbol je číslo popisné domu. 
Občané si po zaplacení musí vyzvednout známku na popelnici. 
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vánOční jarmark  
POPrvé na hřišti
Poslední obecní akci roku 2022 byl v so-
botu 10. prosince uspořádaný Vánoční 
jarmark. Ten se za hojné účasti oby-
vatel od 14 hodin prvně konal v nově 
rekonstruovaném volnočasovém are-
álu u hřiště. Počasí se vydařilo a tak 
nic nebránilo tomu, aby si všichni toto 
zakončení obecních akcí kalendářního 
roku naplno užili.

Součástí programu byla pěvecká vy-
stoupení, o která se zasloužily děti 
z Mateřské školky Dobratice,  Základní 
umělecké školy duchovní hudby z 
Frýdku-Místku a pod vedením paní ře-
ditelky Karly Peterkové děti ze Základní 
školy Dobratice. Divadelní vložkou jar-
mark obohatily děti s vánočním diva-
délkem Klubu čtenářů pod vedením 
paní učitelky Marty Mojákové.

Tradičně mohli návštěvníci ve stáncích 
nakoupit řadu produktů, především 
domácí ruční výroby, jako byly vánoč-
ní a zimní ozdoby, malované kamínky, 
výrobky ze dřeva, šité, pletené a háč-
kované věci, jak pro děti, tak dospělé. 
Stánek se svými výrobky zde měly také 
děti základní školy. Vánoční atmosféru 
dotvořila pestrá škála nabízeného ob-
čerstvení, zejména se svařákem, pun-
čem, medovinou, palačinkami, sladkým 
pečivem aj. S překvapením přišli místní 
rybáři, kteří od dopoledních hodin udili 
cca 40 kg ryb z dobratického rybníku. 
Připraveno bylo venkovní ohniště, kde 
si rodiče s dětmi opékali buřty.

Závěrem bychom rádi poděkovali slož-
kám a spolkům z obce a všem, kteří 
se společně s Kulturní komisí obce na 
pořádání této vydařené akce podíleli 
a popřáli jim v roce 2023 mnoho zdraví, 
radosti a úspěchů.

text: Kulturní komise obce, 
foto: archiv obce
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Školství
StříPky zE „škOlkOvéhO“ SrPš 
Loňský rok uběhl jako voda a nyní již 
píšeme nový rok 2023. Všem přejeme 
krásný rok plný zdraví, lásky, štěstí, po-
rozumění a tolerance. Začátek každého 
nového roku je obdobím bilancování 
roku předešlého a plánování roku no-
vého. 

jaký tedy byl rok 2022 ve „školko-
vém“ SrPš? 

Kromě finanční podpory aktivit dětí 
v MŠ, jsme se rovněž snažili o získání 
dalších finančních prostředků a podpo-
ru komunitního života v naší obci, a to 
prostřednictvím společného setkávání 
rodičů i dětí při různých aktivitách. 

Podařilo se nám zorganizovat velikonoč-
ní tvoření, díky němuž jsme mohli za-
koupit dětem do školky nové koloběžky. 

Aktivně jsme se zapojili do pečení ko-
láčků na dětské radovánky. 

Po delší „pauze“, kterou způsobila pan-
demie, jsme se v červnu opět sešli, spo-
lečně usmažili vaječinu a užili si fajn 
odpoledne rodičů s dětmi. Tímto dě-
kujeme všem rodičům za aktivní účast 
a přípravu vynikajícího občerstvení. 

Po roce jsme se zase společně vánočně 
naladili a vytvořili mnoho krásných vý-
robků určených k prodeji na vánočních 
jarmarcích. Tentokrát se nám podařilo 
zorganizovat vánoční tvořivé dílničky 
celkem třikrát a zúčastnili jsme se jar-
marku ve Vojkovicích a v Dobraticích. 
Moc děkujeme všem rodičům a peda-
gogům, kteří se do vánočního tvoření 
jakkoli zapojili, všechny dílničky se opět 
nesly v přátelské a pohodové atmosfé-
ře. Poděkování patří rovněž zaměst-
nancům Obecního úřadu Dobratice za 
poskytnutí a přípravu prostor pro rea-
lizaci dílniček, také Radkovi Cichému za 
sponzorský dar a všem, kteří se zastavili 
u našeho stánku. Díky této akci se po-
dařilo získat navíc peníze, které budou 
i v tomto roce sloužit k podpoře aktivit 
a materiálního vybavení pro děti v naší 
mateřské škole. 

A jaký si přejeme rok 2023? Aby byl plný 
společných zážitků! 

Za „školkové“ SRPŠ  Martina Vitásková 
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zimní fOtbalOvý turnaj ”O POhár SÚz 2023”
• 11. února 2023  13,00 hodin TJ Sokol Dobrá – tj Dobratice

• 18. února 2023  13,00 hodin tj Dobratice – TJ Pražmo - Raškovice

• 25. února 2023  10,00 hodin tj Dobratice – LKS Goleszów

• 4. března 2023  15,00 hodin FK Těrlicko 2022 – tj Dobratice

• 11. března 2023  10,00 hodin FK Český Těšín – tj Dobratice

DvOuměSíční miSE bEz mámy DO tanzaniE 
Milí Dobratičané, 11. 1. 2023 začíná 
dvouměsíční mise Bez mámy do Tan-
zanie. Tradičně navštívíme sirotčinec 
Mahango a strávíme s dětmi nějaký čas, 
možná se nám podaří vzít děti i na výlet 
k jezeru. Mnohé z nich ještě tolik vody 
pohroma dě nevidělo. Naše pozornost 
bude rovněž zaměřena na školy v pro-
jektu Radost školám. Díky partnerstvím 
z Česka, ale i zahraničí pomáháme tan-
zanským venkovským školám zlepšovat 
zázemí pro výuku. Velmi se těšíme na 
setkání s naším „dobratickým“ sirotkem 
Musou, který určitě zase o kus vyrostl 
a také jsme zvědavi na školu Ilenge, kam 
vezeme výtěžek letošního Běhej na vsi 
(18000 Kč). Naše africké dobrodružství, 
kterého se spolu se mnou účastní Ro-
zina (studentka Ostravské univerzity), 
Markéta (učitelka z Gymnázia Hladnov) 
a Jan (studen z Vysočiny), můžete sledo-
vat na blogu na www.bezmamy.cz/blog.

Za tým Bez mámy vám přeji krásný nový 
rok a ať v jeho průběhu zažíváte radost 
i úžas ze zdánlivě obyčejných věcí.

Informace spolků a sdružení

Míša Gongolová

PozvÁnka  
na ziMní FotbaL

Fotbalisté TJ Dobratice v rámci 
zimní přípravy odehrají několik 
zápasů tradičního zimního tur-
naje. Zveme příznivce kopané na 
jejich utkání, která se odehrají 
na „umělce” v Českém Těšíně 
na Frýdecké ulici. hracím dnem 
je sobota, a pokud nezasáhne 
nějaká sněhová kalamita, ve 
stanoveném dni a čase budete 
vítáni. Mezi účastníky se objeví 
i zahraniční celek z Polska, tak 
budeme moci porovnat fotba-
lové kvality polského a českého 
fotbalu.
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mODErnizacE mySlivEcké hájEnky 
V druhé polovině roku 2022 proběhla 
modernizace myslivecké hájenky v Do-
braticích. Poté, co v rámci brigádnic-
kých hodin provedli členové místního 
mysliveckého spolku Háj-Dobratice 
veškeré demontážní a bourací práce, 
byla v sále provedena montáž nového 
sádrokartonového stropu a pokládka 
nového linolea, které bylo obnoveno 
také v předsíni a kuchyni hájenky. Zcela 
nově byla vytvořena místnost šatny, kde 
kromě zmiňovaného SDK stropu a lina, 
bylo namontováno také palubkové ob-
ložení. Aby místnost splňovala účel my-
slivecké šatny, nechybí zde ani stojany 
pro bezpečné uložení loveckých zbraní. 
V neposlední řadě byly vytvořeny nové 

posouvací dveře, které oddělují oba sály 
hájenky. Takto vznikl nový reprezenta-
tivní sál, který pojme 50-60 osob a bude 
sloužit pro účely nejen myslivecké, ale 
v případě zájmu, i ostatním obecním 
spolkům nebo našim spoluobčanům.

Celý projekt byl uskutečněn pomocí do-
tačního titulu Ministerstva zemědělství 
v rámci Programu rozvoje venkova, pro-
střednictvím Místní akční skupiny MAS 
Pobeskydí. Celková procentuální dotace 
byla ve výši 80% z plánovaných nákladů, 
které byly stanoveny na základě ofici-
álních cenových nabídek stavebních 
firem, v rámci podání žádosti o dota-
ci v březnu roku 2021. Během dalšího 
roku, než došlo k samotnému schválení 
žádosti, bohužel došlo k takovému glo-
bálnímu zdražování, že se náklady za 
stejné práce v létě 2022 navýšily o více 
než 80.000 Kč. V tomto navýšení nejsou 
započítány další vedlejší náklady, kte-
ré vyplynuly ze samotné rekonstrukce, 
jako je rozvod nové elektroinstalace, 
nákup stropních LED světel apod.

Na závěr musím poděkovat obci Dobra-
tice, která pro tyto účely poskytla my-
sliveckému spolku bezúročnou půjčku 
(do doby proplacení v rámci dotačního 
titulu) ve výši prvoplánových nákladů. 
Bez této pomoci by k samotné přestav-
bě dobratické hájenky nikdy nedošlo.

PřEDvánOční vyStOuPEní chrámOvéhO 
SbOru filia v DOmOvě SEniOrů v nýDku
V pátek 9. 12. 2022 v podvečer byli 
pozváni členové chrámového sboru 
Filia Dobratice do Domova pro seniory 
v Nýdku. Pro babičky, dědečky a perso-

nál Domova měli připravené vystoupe-
ní, které připomínalo blížící se vánoční 
svátky. Kromě koled zde zazněly i písně 
z kostelního kancionálu. Na tvářích di-
váků bylo vidět, jak si vystoupení užívají 
a mnozí se dokonce ke zpěvu s dojetím 
připojovali. 

Celé vystoupení mělo mimořádný ohlas, 
na základě kterého byla domluvena 
dlouhodobější spolupráce chrámového 
sboru a Domova seniorů.  

Obrovský zážitek to byl ale i pro všechny 
naše zpěváky, kteří měli velkou radost 
z pospolité a vděčné atmosféry, kterou 
při zpívání vnímali a byli velmi rádi, že 
mohli takto potěšit staré a nemocné.

Nečekaným a milým překvapením pak 
byly sošky andílků z keramiky, které vy-
robili vděční obyvatelé Domova pro ka-
ždého člena chrámového sboru, a které 
byly předány v našem kostele na Štědrý 
večer před zpíváním při bohoslužbě.     
 TEXT: K. ZOUHAROVÁ, FOTO: ARCHIV FILIA

míStní zO čzS 
Dobratice 
Vás srdečně zve 
na přednášku  

paní aleny běrské

v sobotu 4. února 2023
v klubovně OÚ Dobratice

od 14,00 hodin
téma:

květiny, sadovnictví, zelenina

Josef Slavický
předseda MS Háj-Dobratice
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P O D ě k O v á n í ...
Chtěl bych tímto poděkovat řidiči traktoru od firmy Daniel Dvořák za ochotu a pomoc při vytahování sanitky z příkopu 
komunikace na Bukovicích.
Dne 16. 12. 2022 mě převážela dopoledne sanitka MN Ostrava. Bohužel přívaly sněhu a hladká komunikace způsobily, 
že sanitka dostala smyk a skončili jsme v příkopě – ve sněhové závěji nešly ani otevřít dveře. Z téměř bezvýchodné 
situace nám pomohla p. Vlaďka Marynčáková z OÚ, která zajistila firemní traktor. 
Vše pak profesionálně zajišťoval řidič traktoru výše jmenované firmy, kterému ještě jednou velký dík.

Břetislav Blahut

Hledám spolehlivou osobu na úklid rodinného domu (běžný pořádek),  
cca 4 hodiny/14-21 dní, nejlépe z Dobratic. Bližší informace na 737215432.

Provádíme veškeré 
malířské a natěračské práce 
na profesionální úrovni.

malujeme - byty, rD, firmy, 
jzD, restaurace, školy, 
školky, ordinace, penziony, 
atd.

natíráme - střechy, ploty, 
pergoly, fasády, různé 
konstrukce, atd.

Samozřejmostí je po práci 
zhruba úklid.

kontakt 606 058 430

Inzerce

ostatní Informace
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