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Zprávy obecního úřadu
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, 

máme za sebou měsíc únor, který přinesl 
několik důležitých rozhodnutí a událostí. 

Začal bych 4. zasedáním zastupitelstva 
obce, které proběhlo v pondělí 13. února 
a projednalo hned několik důležitých 
bodů. Byla znovuotevřena výzva k po-
dání předběžných žádostí o dotaci na 
domovní čistírny odpadních vod, kdy ob-
čané, kteří nestihli podat žádosti v první 
vlně, mají možnost tyto žádosti nejpoz-
ději do 31. května 2023 opět podat. Tato 
dotace platí pouze pro nemovitosti, kte-
ré byly kolaudovány do 9. 3. 2020. Dále 
zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení 
výběrových řízení na Zpracování pro-
jektu chodníku od mateřské školky po 
Harendu a na Dodavatele stavby na akci 
Vodovod Dobratice - rybníky, také odsou-
hlasilo technické podklady pro vyhlášení 
výběrového řízení na Zpracování studie 
a následně projektové dokumentace ko-
munitního centra. 

Hlavní událostí měsíce února byl pro 
nás Obecní ples, který se uskutečnil po 
tříleté pauze v tělocvičně základní školy. 
Návštěvníci měli možnost kromě tance 
si pochutnat na večeři, dát si dobrou 
kávu a přiťuknout si s přáteli na zdraví. 
Večerem nás provázela hudební skupina 
Proxima a během přestávek jsme zhlédli 
vystoupení mažoretek a hudební formaci 

saxofonistů s pěveckým doprovodem. 
Tradiční vyvrcholení večera patřilo tom-
bole, která díky sponzorským darům 
byla opravdu bohatá. Za uspořádání ple-
su, zajištění občerstvení, přípravu sálu 
a následný úklid chci poděkovat kulturní 
komisi, sdružení přátel školy a obecním 
zaměstnancům.

Dalším kulturním počinem bylo obno-
vení cestovatelských přednášek s Mar-
tinem Stillerem na téma Pestrobarevná 
Srí Lanka na kolech.  Zvídaví návštěvníci 
přednášky obsadili celou obecní klubov-
nu a určitě nelitovali. Byl to zajímavý 
večer plný poznání vzdálené země, pří-
rodních zajímavostí, kultury a přívěti-

vých lidí. Děkuji Martinovi a jeho rodině 
za přednášku a určitě se budeme těšit 
na další povídání o exotickém putování 
na kolech. 

Závěrem bych chtěl požádat občany, 
kteří mají pozemky vedle místních ko-
munikací, aby do konce března odstranili 
větve stromů zasahující do těsné blíz-
kosti komunikace. Toto opatření má vliv 
na snížení škod údržbové techniky, sou-
kromého majetku (osobní automobily) 
a hlavně na bezpečnost občanů a dětí. 
Děkuji Vám za pomoc a pochopení. 

Radovan Otipka 
 starosta 

VýzVa pro občany:
znoVuoteVření VýzVy pro podání předběžných žádostí o dotaci na domoVní 

čistírny odpadních Vod, zemní a biologické filtry. VýzVa je určena pro občany, 
kteří nestihli podat žádosti V prVní Vlně a jedná se o nemoVitosti, které byly 

zkolaudoVané nejpozději ke dni 9.3.2020. podmínky a formuláře najdete na 
weboVých stránkách obce www.dobratice.cz, případně na obecním úřadě.  

žádosti se musí podat nejpozději do 31.kVětna 2023
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děkujeme firmám 
a soukromým osobám za 
štědré dary do tomboly
• Vapes CE s.r.o.
• LM OKNA s.r.o.
• TOZOS spol. s r.o.
• Kohut Trade Company s.r.o.
• DPR Management Renata Klodová
• Martin a Renata Stillerovi
• Kadeřnictví Ilona Krupová
• TJ Dobratice
• FM metal Bohemia s.r.o.  

- Boris Causidis
• Dlažby Dvořák s.r.o.
• Statek u Velšů
• Statek u Petříků
• Kadeřnictví Blanka Cebulová
• Farma Budinský
• Ferdinad Gadlina  

– výroba a zpracování dřeva
• Myslivecké sdružení Háj
• Frýdecká skládka F-M
• HUTNÍ PROJEKT F-M a.s.
• Chlupaté lásky Maršálková
• Cannmedi s.r.o.
• Železářství Žídek
• C2NET s.r.o.
• Pivovar Radegast
• Svaz včelařů Dobratice
• LUSOMA s.r.o.
• Pivovar Koníček
• Kosmetika Ivona Bortlíčková
• Zámečnictví Kacíř s.r.o.
• Wellness Evita Eva Blahutová
• Stolařství Bojko-Poljak

jaký byl obecní ples
Po delší pauze jsme si letos plesovou 
sezónu mohli užít hned třikrát. V lednu 
jsme v Dobraticích měli dva plesy a dru-
hou únorovou sobotu jsme pořádali ples 
obecní. Přípravy byly opravdu veliké. Už 
od pátku se zdobila a měnila tělocvična 
na taneční sál. Vyráběly se chutné po-
mazánky na jednohubky, pekly domácí 
zákusky ke kávičce do naší malé plesové 
kavárničky, nebo ke smlsnutí později 
v pohodlí domova. Druhá skupina ne-
zahálela a již v pátek, pod vedením paní 
Věry Budinské, dělala v kuchyni přípravu 

na sobotní vaření. V sobotu, krátce po 
obědě, se skupina nadšenců pustila do 
škrábání 70 kg brambor, aby pak paní 
Marii Kratochvílové nepřekáželi při pe-
čení masa, z čehož pod jejím dohledem 
vzniklo na večeři 200 kusů porcí.  Když 
bylo vše připraveno a navařeno, pípy 
naraženy, parta ze SRPŠ v bufetu, šatnáři 
i kuchařky zaujali svá místa, ples mohl 
začít. Po uvítacím proslovu pana staros-
ty Radovana Otipky, zahájily ples svým 
vystoupením mažoretky Clariss z Frýdku
-Místku. Hudební produkce kapely Proxi-
ma strhla účastníky k tanci a v průběhu 
taneční přestávky zahrál k poslechu sa-
xofonový kvartet se zpěvačkou Hankou. 
Velkým překvapením byl fotokoutek, od-
kud si návštěvníci mohli odnést hezkou 
vzpomínku na tento večer. Při losování 
tomboly vyjadřovali své nadšení a spo-
kojenost především výherci tažených 
čísel. Mnozí vydrželi tančit a bavit se do 
ranních hodin. Věříme, že si všichni večer 
na Obecním plese užili, zatančili, pobavili 
s přáteli a vychutnali sortiment připrave-
ných dobrot.

Naše poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci plesu, 
zaměstnancům obecního úřadu, paní 
Petře Badové, Věře Budinské, osazenstvu 
kuchyně a šatny, členům SRPŠ a kulturní 
komise.  

Kulturní komise obce Dobratice

sběr nebezpečného 
odpadu proběhne 
V sobotu 1. dubna 2023   

V sobotu 1. dubna 2023, v době od 
10:25 do 11:25 hodin, můžete v areálu 
Sběrného místa obce  Dobratice, ode-
vzdávat pracovníkům Frýdecké sklád-
ky 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 (velko-
objemový odpad, vysloužilé spotřebiče, 
TV, dřevo, železný šrot, oleje z kuchyní, 
úsporné žárovky a svítidla).

 

 
 
 

 
 

 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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obecní kronika
Milí spoluobčané,

chtěl bych se touto cestou s Vámi rozlou-
čit ve funkci kronikáře obce, ve které jsem 
působil od roku 2010. Chci Vám tímto 
poděkovat za dvanáctiletou spolupráci 
– v oblastech upřesňování a doplňování, 
hlavně však složkám a klubům obce. Bylo 
to hezké období. 

Pro Vaši informaci dodělávám unifi-
kovanou formu Knihy 3 (stejný formát 
jako Kniha 1 a 2), čekáme na přepis asi 
140 stran do elektronické podoby a pak 
tisk v tiskárně Kleinwächter. 

Tato kniha mapuje období roku 2005 – 
2022. Štafetu kronikáře předávám od 
ledna 2023 mgr. lukáši lisníkovi, který 
je také členem zastupitelstva obce a kte-
rému přeji hodně úspěchů v této funkci. Břetislav BlahutKniha první,  druhá a následuje třetí....
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Školství
poVedlo se nám to! 
Dne 17. února 2023 
jsme vyrazili do 
Českého Těšína na 
soutěž ve finanční 
gramotnosti žáků 
5. tříd – BOŽKOVÁ 
KASIČKA. Bylo to 
pro nás velmi zava-
zující, protože žáci naší školy vždy obsa-
zují velmi dobrá místa. Obě naše druž-
stva se svými členy Danielou Boroňovou, 
Lukášem Steblem, Erikem Moravcem 
a Bedřichem Paulusem se připravovala 
na tuto soutěž. Seznámili jsme se s pojmy 
- úvěr, půjčka, úrok, banka, funkce ban-
ky, rozpočet, měna, debetní a kreditní 
karta. Trénovali jsme s paní učitelkou 
Grygarovou a vyplatilo se to. Po přivítání 
na Gymnáziu Josefa Božka v Českém 
Těšíně vše vypuklo. Dvoučlenná druž-
stva soutěžila vždy v časovém limitu na 
deseti stanovištích. Bylo to dosti náročné 
a trošku stresující, ale velmi zajímavé. 
Po ukončení boje, jsme čekali s ostat-
ními soutěžícími na výsledky. Nervozita 
panovala ve všech 38 družstvech. My 
byli taky velmi napjatí. U 24. místa jsme 
zaslechli jméno Erik Moravec, Bedřich 
Paulus – moc nás to potěšilo. Ohlašování 
pokračovalo a my se nemohli dočkat.  
Najednou začalo vyhlašování prvních tří 
míst a na 2. místě bylo naše družstvo Da-
niely Boroňové a Lukáše Stebla, to bylo 
radosti. Dobratice zase stojí na BEDNĚ 
– huráááá. Posíláme tak štafetu našim 

budoucím páťákům. Pokud chcete vi-
dět náš úspěch, nakoukněte na webové 
stránky naší školy v sekci fotogalerie:  
https://1url.cz/Rrbph

V úterý 21. února naši žáci vyrazili na 
další soutěž a opět úspěšně reprezen-
tovali školu v obvodním kole recitační 
soutěže v Dobré. Za I. kategorii nás bude 

v okresním kole reprezentovat Pavel Hán-
dl a v 0. kategorii to bude Oliver Haider. 

blahopřejeme a všem soutěžícím drží-
me palce v dalších kolech!!!! 

Poděkování patří učitelům a rodičům za 
přípravu!!!

Napsaly soutěžní týmy  

setkání seniorŮ obce dobratice sobota 15. dubna 2023 od 15:00 hodin
Obec Dobratice srdečně zve dobratické 
seniory na tradiční přátelské posezení, 
které se uskuteční tentokrát v obci Voj-
kovice, v budově bývalé školy.

Máme pro vás připraveno bohaté ob-
čerstvení a kulturní vystoupení.

Pro účastníky bude zajištěn odjezd 
autobusu v 14:40 hodin od budovy 
Obecního úřadu v Dobraticích.

Po ukončení akce bude zajištěn odvoz 
autobusem zpět do Dobratic. 

V případě, že se akce budete chtít zú-
častnit, přihlaste se, prosím, telefonic-
ky na obecní úřad, telefon 558 651 254 
nebo 558 651 387, email: obec@dobra-
tice.cz, a to nejpozději do 6. 4. 2023.

Na setkání s vámi se těší 
 Ivona Bortlíčková 
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Informace spolků a sdružení
šachisté dohráli soutěž
Výhrou 4:1 v Metylovicích skončil další 
šachový ročník a tím i účinkování našich 
hráčů v okresním přeboru. Nevedli si 
vůbec špatně a mezi deseti účastníky 
obsadili pěkné čtvrté místo s bilancí pěti 
výher, jedné remíze a tří porážek. Vítězem 
se stal tým Sokolu Dobrá B. Od Miroslava 
Čuboka jsem získal několik zajímavých 
informací a čísel a tak několik zajímavostí 
vybírám. V devíti zápasech se k šachov-
nicím posadilo osm šachistů. Ani jednou 
nechyběli Milan Čubok a Tomáš Kacíř. Jen 

jednou nehrál Jan Macíček a právě on byl 
hráčem, který získal pro dobratický tým 
nejvíce bodů, vyhrál všech svých osm 
partií! Stabilní formu potvrdili už dva 
jmenovaní hráči, co odehráli všechno. 
Kacíř vybojoval 5 a půl bodu, Čubok pět. 
Kdyby se bral zisk bodů v procentech, tak 
100% úspěšnost dosáhli tři hráči, již zmí-
něný Macíček a také Dušan Chroboček 
společně s Miroslavem Čubokem. Oba 
pokaždé porazili své protivníky a při-
spěli do celkové bilance dvěma výhra-

mi. Nepopulární 4.místo někdy zamrzí, 
ale našim šachistům třeba vyseknout 
pochvalu. Za sebou zanechali například 
rezervy silných šachových měst jako BŠŠ 
Frýdek – Místek a Třinec.

přípraVa 
fotbalistŮ 
pokračuje  
V českém těšíně
Na jarní sezónu se dobratičtí fot-
balisté připravují v rámci zimního 
turnaje  „O pohár SÚZ” v Českém 
Těšíně. V konkurenci dalších při-
hlášených týmů se jedná opravdu 
jen o přípravné zápasy a vyzkou-
šení i možných adeptů na dopl-
nění kádru. Výsledky tedy nemají 
takovou váhu, jak potom samotná 
mistrovská utkání o celkové umís-
tění v 1.A třídě. Zatím odehraná 
utkání TJ Dobratice:
Dobratice – Dobrá 4:5  Dobratice 
– Raškovice 8:2  Dobratice – LKS 
Goleszow 5:5

Střelecká forma je vynikající, tam 
nemá trenér svým svěřencům co 
vytknout. Zapracovat třeba v ob-
ranné fázi, přece jenom dostat ve 
třech zápasech 12 gólů je příliš. 
Českotěšínský turnaj zakončí naši 
fotbalisté zápasem proti nejsilněj-
šímu soupeři v sobotu 11.března, 
utkají se s Českým Těšínem. prv-
ní mistrovské utkání odehrají 
Dobratice neobvykle v neděli 
26. března 2023 od 15,00 hodin 
na domácím hřišti proti Bystřici. 
Den před tím se totiž v areálu koná 
Jarní jarmark.  

KM

rozpis jarních mistroVských utkání 2023, 
1. a třída, sk. “b“ fotbaloVého družstVa 
mužŮ tj dobratice, z.s.

klub dŮchodcŮ obce dobratice  
děkuje za sponzorský dar kandidátŮm  

za sdružení pro naše dobratice.
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ostatní Informace
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přejeme pohodoVý den z adámkoVy Vily.
Ani jsme se nenadáli, na dveře nám klepe 
první jarní měsíc a my budeme vzpo-
mínat, jak jsme v Adámkové vile prožili 
Vánoce a vstup do nového roku. 

náVštěVa psí slečny u klientŮ
V podzimních měsících, kdy venku je už 
trochu nevlídno, nás potěšila svou ná-
vštěvou psí slečna Freya. Bylo to milé 
zpestření a doufáme, že nás opět navští-
ví, přinesla radost, potěšení a úsměv na 
tváři snad úplně všem.

adVentní a Vánoční Výzdoba
Jak už jistě od nás víte, klientky jsou ne-
smírně šikovné, mají cit pro preciznost, 
estetiku a rády tráví dopoledne vyrá-
běním prvků pro výzdobu v kterémko-
li období, a advent s Vánocemi přináší 
spoustu nápadů. Letos se výzdoba nesla 
v duchu vloček a stromečků.

čertoVský rej V doproVodu miku-
láše a anděla
Už dávno nechodí Mikuláš se svým do-
provodem jen mezi děti. Jsme rádi, že 
se tradice Mikulášské obchůzky ujala 

i u nás ve vile. Ti, kteří celý svůj dospělý 
život připravovali překvapení a balíč-
ky s dobrůtkami pro své děti, vnoučata 
a pravnoučata si prožili čertovský rej 
a obdarování na vlastní kůži. Někteří si 
připravili i básničku.

cestopisná beseda
Začátkem prosince u nás v Domově 
proběhla cestopisná beseda s panem 
Martinem Stillerem na téma "S mimčem 
v cyklo vozíku napříč Francií až k Atlan-
tiku". Děkujeme za zajímavé povídání 
a promítání. 

Vánoční koncert
Svým vánočním pěveckým vystoupením 
nás dne 16. 12. 2022 přišel, i s hudebním 
doprovodem, potěšit pan Martin Chodúr. 
Všem moc děkujeme za krásný umělecký 
zážitek. Naše poděkování patří i Ježíško-
vým vnoučatům, které plní přání našich 
klientů, moc si vážíme, že děti z okolních 
škol a občané obce Krásná nám vyrábí 
drobné dárečky a přáníčka. S klienty si 
tuto ruční práci prohlížíme, povídáme 
si a vzpomínáme na Vánoce a nechává-
me se inspirovat pro naše tvoření. Velmi 
milá byla návštěva Ekotýmu z Raškovic, 
zpíváme a posloucháme koledy, ale co 
si budeme povídat, s dětmi to má úplně 
jinou poetiku. 

silVestroVská party
Jak z našich příspěvků víte, žádnou pří-
ležitost, kdy klientům můžeme dopřát 
gastronomický zážitek, nepromarníme, 
takže i silvestrovská party se opírala 

o jednohubky, dortíky, poháry a zakon-
čena byla ohňostrojem – ale nečekali 
jsme na půlnoc, proč taky? 

narozeniny 
Jak jsme rok zakončili oslavou, rovnou 
jsme skočili do narozeninových oslav. 
Pro paní Boženku, paní Marii, paní Evu 
i pana Rudolfa byla připravená slavnostní 
tabule, velmi vkusně naaranžovaná, při-
chystané laskominy, zákusky a přípitky. 
Klienti slaví jak se svými přáteli z vily, tak 
i s rodinou a na tváři je jim vidět, že je to 
těší. A nás těší, že jsou u nás spokojeni.  

srdíčkoVé tVoření
Srdce jako symbol lásky, poděkování, 
spokojenosti a radosti. Tak takové je naše 
tvoření výzdoby pro období končící zimy 
a jara. A dovolte nám popřát, aby tento 
rok byl laskavý, pohodový a plný radosti. 

Lenka Janečková,  
Ředitel ústavu Adámkova vila,  

Domov se zvláštním režimem, z. ú.
Adámkova vila, Osobní asistence, z.ú.

Tel: 730 820 129
Email: reditel@adamkovavila.cz

změna ordinační 
doby ds dobrá 

mudr. kučerová iva

31. 3. 2023 pátek  
- neordinuje se

pediatrický seminář
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místní akční skupina pobeskydí podpořila  
nákup techniky a oVčích panelŮ na farmu
Na základě dotační výzvy Programu roz-
voje venkova vyhlášené v rámci Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Pobeskydí byl občan Dobratic, Ma-
rek Velš, vybrán k dotační podpoře a bylo 
mu umožněno zefektivnit chov a pleme-
nitbu hospodářských zvířat.

V rámci projektu došlo k pořízení nářadí 
k čelnímu nakládači (lopaty, paletizač-
ních vidlí s bodci a hydraulických kleští 
na balíky), lučních smyků, ovčích panelů, 
ze kterých jsme ovečkám postavili košár 
pro přečkání zimních měsíců a který nám 
usnadnil samotnou manipulaci s ovcemi. 

Poslední položkou je pak pořízení dvou 
výkonných zdrojů pro elektrický ohrad-
ník, které můžeme prostřednictvím wifi 
gateway brány ovládat na dálku z mo-
bilního telefonu. Zároveň nám aplikace 
signalizuje pokles napětí v ohradě, což 
může signalizovat nějaký problém, jako 
například přetrhání sítí, nebo útok šelem, 
kdy těchto útoků opět přibývá.

Naše farma se zabývá chovem skotského 
náhorního skotu (Highland cattle) a vře-
sových ovcí. Většina zvířat se přes sezónu 
pase v podhorských oblastech v Nýdku 
a na Morávce a do Dobratic se vracejí, 
aby zde přečkaly zimní měsíce. Jedná 
se o extenzivní plemena, kterým zima 
vůbec nevadí a můžou být celoročně 
venku.  V současné době se v centru naší 
obce nachází 11 hlavé stádo skotu a 27 
hlavé stádo ovcí. Vzhledem k blížícímu 
se jaru, se nám tyto čísla díky novým 
přírůstkům trochu pozmění.

Výsledkem projektu je multifunkční 
košár pro ovce, moderní zdroje pro elek-
trické ohradníky s včasným varováním 
v případě poruchy a možného napadení 
stáda predátory a v neposlední řadě pak 
usnadnění každodenní práce na farmě 
s příslušenstvím k traktoru. 

Statek u Velšů
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