
Na 48. zasedání ZO Dobratice bylo projednáno:
— Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Dobratice a ČEZ Distri-

buce, a. s. v souvislosti se stavbou na parcele č. 984/6.
— Výroční zpráva o činnosti školy.
— Poskytnutí příspěvku pro volební okrskovou komisi z obecního rozpo-

čtu.
— Dodatek ke smlouvě o dílo na údržbu MK.
— Rozpočtové opatření č. 4 obce Dobratice.
— Návrh na pořízení požární techniky CAS 32 – T 815 SDH Dobratice.
— Účelová neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje pro jednotku

SDH ve výši 1000 Kč.
— Účelová neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje pro jednotku

SDH ve výši 2000 Kč.
— Zpráva o jednání kontrolního výboru.
— Pronájem pozemku p. č. 431, k. ú. Dobratice.
— Prodloužení nájmu objektu pohostinství Obecník.
— Různé.

Usnesení zastupitelstva obce je zveřejněno na úřední desce Obecního
úřadu Dobratice a elektronické úřední desce, kterou naleznete na
www.dobratice.cz

Upozornění občanům
Důrazně žádáme občany, aby udržovali pořádek u kontejnerů na separo-

vaný odpad a nenechávali volně ležet nevytřízený domovní odpad vedle
těchto sběrných nádob.

Rovněž důrazně žádáme občany, kteří nemají zaplacen poplatek za odpa-
dy, aby tak neprodleně učinili.

www.dobratice.cz
Dne 15. 10. 2010 čččč ....     1111 0000 //// 2222 0000 1111 0000

Zpravodaj
obce Dobratice
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Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
v obci Dobratice dne 30. října 2010

Prodejna Lisník 08.40 hod. — 08.55 hod.
U dolního kravína 09.05 hod. — 09.35 hod.
Prodejna Bukovice 09.45 hod. — 10.00 hod.
Harenda 10.10 hod. — 10.40 hod.

Zároveň bude prováděn se sběrem nebezpečného odpadu i sběr velko-
objemového odpadu.

Kalendář plánovaných akcí
13. 11. 2010 — Zabijačkové hody — pohostinství Na Šenku
04. 12. 2010 — Mikulášský večírek — pohostinství Na Šenku 

Nabídka rozvozu obědů pro seniory 
Informujeme občany o možnosti rozvozu obědů firmou PROGLOBAL

z Třanovic, která by podle zájmu zajistila tuto službu i v naší vesnici. Každý
občan by si musel zakoupit jeden termojídlonosič (cena asi 550 Kč), druhý
— na výměnu — zajistí firma Proglobal. Cena obědů bude pravděpodobně
68 Kč, včetně dovozu.

Občané, kteří mají o tuto službu zájem, se musí do konce října přihlásit
na Obecní úřad v Dobraticích, buď osobně, nebo telefonicky na tel.
558 651 254, 558 651 387.

Vážení občané,
blíží se konec volebního období stávajícího zastupitelstva, a proto by-

chom rádi udělali krátkou rekapitulaci práce zastupitelstva obce Dobratice. 

V roce 2007 jsme získali dotaci na „Revitalizaci cyklotrasy MK C 10“ — Ko-
morní Lhotka, směr Harenda, ve výši 1 850 000 Kč. Celkové náklady na tuto
opravu byly 2 593 000 Kč. 

Byl vypracován projekt na vybudování hřiště u základní školy, včetně
zpevněných ploch.

V rámci úspor byl realizován projekt „Snížení energetické náročnosti v MŠ
Dobratice“. Oprava byla provedena v roce 2008. Část finančních prostředků
jsme získali ze Státního fondu životního prostředí, a to ve výši 1 800 000 Kč.
Celkové náklady na rekonstrukci činily 3 444 227 Kč. Byla položena nová
střešní konstrukce a nová krytina, bylo provedeno zateplení obvodového
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pláště, výměna oken, nová fasáda. V letošním roce proběhla i vnitřní úpra-
va v přízemí školky — rekonstrukce sociálního zařízení, nové elektrorozvo-
dy, výměna dveří, oprava dalších dvou místností — ve výši cca 510 000 Kč.

Po větrné smršti počátkem roku 2007 byly zrekonstruovány všechny pří-
střešky v prostorách areálu na hřišti. Postupně procházel rekonstrukcí celý
areál. Byly natřeny fasády budov, opravena střecha nad pódiem, bylo insta-
lováno osvětlení, upraven terén, v bufetu byla položena dlažba a stropní ob-
klady. To vše v celkové výši přibližně 165 000 Kč. V areálu byla postavena
nová udírna. Loni byl zlikvidován starý parket a náklady na rekonstrukci
nového parketu dosáhly výše 223 280 Kč. V letošním roce bylo dokončeno
zastřešení nového parketu v celkových nákladech 200 000 Kč.

Před rekonstrukcí travnaté plochy (TJ Comfort Dobratice získala dotaci ve
výši 887 616 Kč na akci „Rekonstrukce a obnova travnaté plochy a závlahový
systém sportovního hřiště“) byla u hřiště zpevněna pravá část koryta řeky
Lučiny o nákladech 206 890 Kč. Nyní se můžeme pochlubit opravdu hez-
kým sportovištěm.

Koncem září byl dokončen projekt z Regionálního operačního programu
NUTS II MORAVSKOSLEZSKO s názvem „Modernizace učeben ZŠ Dobrati-
ce“. V rámci tohoto projektu byla zmodernizována učebna informatiky,
dále byla zřízena odborná učebna jazyků a ve dvou učebnách byly instalo-
vány interaktivní tabule. Celkový projekt byl vyčíslen na 1 450 000 Kč. O le-
tošních prázdninách byla opravena podlaha v tělocvičně. Opětovně se
zpracovává žádost o dotaci na výstavbu tělocvičny. 

Novou tvář dostaly i autobusové zastávky, investiční dotaci ve výši 37,5 %
z celkových nákladů jsme obdrželi z rozpočtu Moravskoslezského kraje
z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslez-
ského kraje“. Celkové náklady na rekonstrukci činily 442 160 Kč.

V roce 2008 byl za 150 000 Kč prodán hasičský dopravní automobil AVIA
a zakoupen Ford Tranzit 280 SWB kombi za 459 763 Kč. 

V témž roce jsme začali připravovat projektovou dokumentaci za 885 000
Kč s názvem „Rekonstrukce budovy obecního úřadu a úpravy okolního pro-
stranství“.

V roce 2009 bylo na obecním úřadu zřízeno pracoviště CZECHPOINT. Od
1. listopadu 2009 vešel v platnost nový územní plán obce Dobratice, jehož
cena se vyšplhala na 551 589 Kč. Obecní zpravodaj dostal nový „kabát“.
V obci byly, tak jako každoročně, opraveny obecní komunikace, postupně
se udržovaly mosty a lávky.

Recyklátem byly opravovány účelové komunikace na Bukovicích, Hrani-
cích a u rybníků. Byly provedeny nátěry mostních konstrukcí. Rovněž se
uskutečnila celková výměna zábradlí mostu pod kostelem, jejíž náklady či-
nily 105 600 Kč.

V letošním roce, kromě již zmíněných akcí, byla provedena rekonstrukce
cesty od nádraží, směr Hranice s názvem „Obnova MK Dobratice — 1C —
Nádraží — Hranice“ z Programu rozvoje venkova ČR. Celkové náklady čini-
ly 2 436 070 Kč, z toho 1 474 815 Kč obdržíme z dotace.
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Po letošních záplavách byl opraven most v údolí ve směru od Harendy ke
Komorní Lhotce, náklady na opravu činily 198 787 Kč. 

O letních prázdninách byl opraven plot hřbitova a vybudován chodník na
nové části hřbitova, na což jsme také získali dotaci, a to z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje ve výši 267 632 Kč. Celkové náklady na tuto akci činily
446 054 Kč.

Opravila se střecha na stodole u MŠ a rovněž se opravil plot za MŠ. Od
firmy TOZOS, s. r. o. byl odkoupen pozemek u horního kravína pro skládku
sypkého materiálu v ceně 80 000 Kč.

CO SE TÝČE KULTURNÍCH AKCÍ…

Počátkem roku 2008 proběhl v sále pohostinství Na Šenku „Taneční kurz
pro dospělé“. Mezi tradiční každoroční akce patří vítání nového roku před
obecním úřadem, únorové obecní plesy, oslavy Dne matek, Vítání občánků,
Posezení s důchodci a Pohádkový les pro děti. Před Vánocemi společně pe-
čeme perníčky.

V roce 2008 jsme navázali příhraniční spolupráci se slovenskou obcí Zá-
biedovo. Jednou ročně proběhla již tradiční akce o putovní pohár obce
Dobratice „Pálení čarodějnic — aneb Hry bez katastru“, kde jsme spolu se
sousedními obcemi trávili odpoledne plné soutěží a pohody.

Letos v březnu ve spolupráci se SRPŠ proběhl před ZŠ „Den velikonočních
řemesel“.

V květnu jsme zajistili pro naše důchodce autobusový výlet na Lysou
horu, který se velice vydařil.

V srpnu jsme uspořádali věcnou humanitární sbírku pro obec Stružnice
u České Lípy. Díky solidaritě a pochopení našich občanů jsme pomohli ob-
čanům této povodněmi postižené obce.

V letech 2006—2010 se v naší obci přihlásilo k trvalému bydlišti 183 osob
(přehlášení i v rámci obce), odhlásilo se 72 osob, narodilo se 54 dětí a roz-
loučili jsme se s 46 občany naší obce.

Všechny tyto akce probíhaly ve spolupráci s ochotnými občany, ať už
s jednotlivci, složkami či sdruženími. V první řadě nesmíme zapomenout
na spolupráci s vedením základní a mateřské školy a se SRPŠ, výborná byla
také spolupráce s hasiči, sportovci a Sdružením občanů obce Dobratice.
Bez jejich podpory a pomoci by řada akcí nemohla proběhnout. Za to jim
patří velký dík.

Chtěli bychom Vám jménem svým i jménem zastupitelů naší obce podě-
kovat za vstřícnost, lidskost a toleranci.

Děkujeme za spolupráci.

Šigut Antonín, starosta obce Bortlíčková Ivona, místostarostka
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Přestavba v MŠ
V mateřské škole jsme dlouhodobě překračovali počet dětí (o čtyři). MŠ

„fungovala“ na tzv. „výjimku hodnou zřetele“, kdy na sebe učitelky i ředitel
školy brali zvýšenou zodpovědnost za bezpečnost dětí a také organizačně
byla práce učitelek velmi ztížena. V měsíci březnu proběhl zápis do MŠ
a objevil se problém s množstvím zájemců. Počet dětí již nešel uvedeným
způsobem navýšit. Zbývala jediná možnost, využít celé kapacity zařízení —
což je třicet dětí rozdělených do dvou tříd. Tomu ale neodpovídalo zázemí
budovy: sociální zařízení a další plochy na hraní. Po dohodě se zřizovate-
lem, se na zastupitelstvu obce rozhodlo o rekonstrukci sociálního zařízení
v přízemí budovy a zřízení malé herny. Tato rekonstrukce umožnila přijetí
většího počtu dětí rozšíření počtu tříd, nárůst počtu pedagogů a zároveň in-
tegraci dítěte se zdravotním postižením.

V měsíci červenci byla rekonstrukce zahájena. Jednalo se o rekonstrukci
elektřiny, přestavbu sociálního zařízení, výměnu dveří a následné vybavení
nábytkem.

Po měsíční práci stavební firmy nás mile potěšil její výsledek. Umyvárna
je moderně přizpůsobena nejen hygienickým potřebám, ale i požadavkům
malých dětí.

Dne 24. 8. 2010 proběhlo oficiální předání rekonstrukce. Do 1. září zbýva-
lo jen pár dnů a pro všechny pracovníky mateřské školy nastaly dny úklidu,
mytí, čištění. Díky ochotě personálu, který pracoval i mimo pracovní dobu,
bylo vše včas připraveno pro příchod dětí. Pracovníci OÚ — p. Dominik
Gurník a Jakub Causidis vymalovali opravené prostory.

Velký dík patří rovněž ochotě p. Pavla Vitáska, který během necelého
týdne vyrobil pro potřeby dětí krásný moderní nábytek, stoly, kuchyňku,
dřevěnou nástěnku. Ve spolupráci s p. Ivem Klesniakem a p. Radkem Ci-
chým provedli dokončovací práce (lišty u obložení, prahy, připevnili poli-
covou sestavu, položili koberec v malé třídě). Paní Eva Nováková ušila pro
malé děti lehací madraci k oddychovým chvílím.

Dětský nábytek do herny byl zhotoven, ale zel prázdnotou. Z tohoto dů-
vodu jsme museli přistoupit k rozdělení stávajícího počtu hraček pro obě
oddělení. Nedostatek financí nedovolil zakoupení nových hraček. Doufá-
me, že se nám podaří oslovit sponzory a vánočními dárky tuto situaci čás-
tečně vyřešit.

Pro tento školní rok je zapsáno 30 dětí ve věku 2,5 — 7 let. 1. třídu navště-
vuje 9 malých dětí a z důvodu duševní hygieny jsme zde umístili integrova-
né dítě. Ve 2 třídě je zapsáno 20 dětí.

Vzhledem k navýšení počtu dětí jsme dvojtřídní mateřská škola. Dopo-
ledne zde pracují 2 pedagogické pracovnice a s integrovaným dítětem po-
máhá asistent pedagoga.

Rekonstrukce dopomohla k rozdělení dětí a tím se vytvořily menší skupi-
ny, které umožňují pedagogům zkvalitnit výchovnou práci. Děti mají větší
prostor pro dopolední hru, omezila se hlučnost při společných hrách a ze-
jména je umožněn individuální přístup k dítěti.
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Problém ještě máme v odpoledních hodinách, kdy jsou třídy spojeny
a děti mají nedostatek prostoru pro odpočinek. Starší děti ruší mladší děti
při spánku, i když jsou vedeny k toleranci vůči mladším kamarádům. Vzhle-
dem k velkému počtu spících dětí současná lehárna neplní svou funkci, le-
hátka se musí rozkládat po celé herně. Po spánku je nutno lehátka uklidit na
své místo, s čímž pomáhá pani školnice, proto v tomto směru byla uprave-
na její pracovní doba.

K naprosté spokojenosti nám chybí tělocvična při ZŠ a s tím související
výdejna stravy v ZŠ, kdy tak získáme další prostor v přízemí budovy. 

Vedoucí MŠ Eva Slezáčková

Poděkování

V současnosti končí volební období zastupitelstva, z tohoto důvodu si do-
volím rekapitulovat součinnost a spolupráci zřizovatele Obce Dobratice
a Základní školy a mateřské školy Dobratice. 

1. Budova MŠ — zateplení, výměna oken a oprava střechy — fi-
nanční podpora a zhotovení projektu EÚ

— generální oprava přízemí budovy — uvolnění fi-
nancí z obecního rozpočtu

2. Budova vybavení ZŠ — modernizace vybavení (jazyková a počítačová
učebna, interaktivní tabule) — finanční podpo-
ra a zhotovení projektu EÚ

— 6 krát práce na projektu výstavby tělocvičny
(s tím spojená výběrová řízení, jednání se sta-
vebním úřadem apod.)

3. Dlouhodobá spolupráce školské a kulturní komise a školy při pořádání
školních i obecních akcí (velikonoční řemesla, Den knihy, vystoupení pro
důchodce, vítání občánků, pálení čarodějnic, Dětský den apod.)

4. Finanční podpora a osobní účast při zahájení a ukončení školního roku

5. Podpora projektu „Obec, škola a okolí“ — besedy pro žáky.

Z uvedeného je zřejmý veliký podíl činnosti zastupitelů na chodu školy,
zároveň je nutno zvýraznit osobní podíl pana starosty Antonína Šiguta,
který se aktivně podílel na všech uvedených akcích.

Děkuji, všem zastupitelům za spolupráci a podporu škole a vyslovuji
přání aby i nově zvolené vedení obce k nám bylo vstřícné a úspěšné ve veš-
kerém svém rozhodování a konání.

Mgr. Milan Thiel, ředitel
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Drakiáda
Drakiáda — proběhla v sobotu 9. října. Mohlo by se říci, že se stal zázrak!

Jednu hodinu před zahájením vyšlo slunce a začal foukat vítr. V náhradním
prostoru — pole za p. Sikorou se sešlo se svými „piloty“ 52 draků — kupo-
vaných i vyrobených. Jednu chvíli se podařilo držet ve vzduchu 29 draků
najednou. Děkuji SRPŠ a ostatním příznivcům za pomoc při organizaci
akce, kde se pobavilo okolo 130 dětí a dospělých.

Mgr. Milan Thiel, ředitel

Pozvání: 
Parta odvážných jedinců,

si dovoluje oznámit, že pořádá
v sobotu 13. listopadu 2010 od 19.00 hod.

v sále pohostinství Na Šenku

„ZABIJAČKOVÉ HODY“
s hudbou, tancem a blahobytným veselím.

Vzhledem k tomu, že jde o zcela mimořádnou
zábavnou akci, předpokládající naplněný sál,

máte možnost zakoupit vstupenky
v předprodeji na Obecním úřadě.

Prodej výrobků již od 17 hod.
Děkujeme a těšíme se na Vás.



10

PLOTY – PLETIVO – MONTÁŽE
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,

Otevírací doba: Po—Pá 8.00—15.00
nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000

DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 7000 Kč. (Jinak 300 Kč.)

PLOTY – PLETIVO — zabýváme se výstavbou na klíč a prodejem oplocení,
jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod.

Kompletní nabídku zboží a služeb naleznete na www.ploty-pletivo.cz

GARÁŽOVÁ VRATA OD 9 999 Kč.
Výklopná, rolovací i sekční, a to jak ruční tak

s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže.
Více informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz

SEČENÍ TRÁVY
722 557 777

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 KČ, SEKÁNÍ TRÁVY
Kompletní nabídka je na www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná

a vyřídí každou středu
mezi 16.30 a 18 hod. v kanceláři

1. patro Obecního úřadu
v Nošovicích (zelená budova vedle

rest. „Radegastův šenk“,
v přízemí se nachází „Potraviny“)

JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství z oblasti

občanského, obchodního,
rodinného práva a sepisování listin,

žalob, smluv vč. kupních,
darovacích, také převody

nemovitostí, věcná břemena apod.
Kdykoliv můžete telefonovat

na 603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město,

Na Fojtství 8
Tel., fax: 596 810 741,
e-mail: zoric@atlas.cz
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY JABLOTRON

Ing. Tomáš Pindur
Dobratice 325, 739 51 okr. Frýdek–Místek
IČ: 76443868 DIČ: CZ7111254931
Tel.: 604 409 272 E-mail: tomaspindur@seznam.cz

— ochrana a zabezpečení domů, bytů a komerčních prostor pomocí čidel
nebo kamerovým systémem firmy JABLOTRON

— předávání informace o poplachu pomocí alarmu, zasíláním SMS, fotek
nebo voláním na předvolená telefonní čísla

— komunikace s pultem centrální ochrany
a 1/2 roční střežení objektů zdarma

— detekce požáru a úniku plynu
— dálkové ovládání ústředny pomocí GSM nebo ADSL modulu pro zajištění

a odjištění objektů, ovládání garážových vrat, vytápění objektů,
ovládání elektrických spotřebičů, osvětlení a rolet, bezdrátový zvonek,
ovládání dveřních zámků a spousta dalších možností aplikací



Obecní úřad Dobratice čp. 49, 739 51, Tel: 558 651 254, 558 651 387, Fax: 558 651 254,
e-mail: obec@dobratice.cz, ev. č. MK ČR E 14306, náklad 360 ks.

• Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá. • Výtisk zdarma


