
Na 13. zasedání zastupitelstva obce Dobratice
dne 12. září 2011, bylo projednáno:

01. Úvod, volba ověřovatelů zápisu.
02. Doplnění a schválení programu.
03. Kontrola plnění usnesení z 12. mimořádného zasedání.
04. Závěrečný účet SOPM za rok 2010 včetně zprávy auditora.  
05. Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o uzavření budoucí smlouvy

o zřízení věcného břemene č. B–1016/11, mezi obcí Dobratice a Povodí
Odry s.p.

06. Dodatek č. 2 k SoD č. 13–386–10 ze dne 4. 10. 2010 s Beskydskou
stavební, a.s.

07. Smlouva s fa Tozos, spol. s r.o. (č.j. 405/2011) o čištění místních komu-
nikací.

08. Rozvoz obědů.
09. Mandátní smlouvy se společností Ingesta spol. s r.o. na zajištění tech-

nického dozoru na stavbách sanací nátrží na vodních tocích v Dobraticích.
10. Rozpočtové určení daní.
11. Zajištění zimní údržby místních komunikací.
12. Komise kulturní, sociální a sportovní — změny části kulturní

a sportovní.
13. Rozpočtové opatření č. 5/2011 obce Dobratice.
14. Různé — diskuse. 

Usnesení zastupitelstva je zveřejněno na úřední desce
Obecního úřadu Dobratice a na elektronické úřední desce,

kterou naleznete na adrese: www.dobratice.cz.

Další zasedání zastupitelstva obce Dobratice se bude konat v pondělí
10. října 2011 v 17.00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobraticích.

www.dobratice.cz
Dne 20. 9. 2011 čč..   99 // 22001111

Zpravodaj
obce Dobratice
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Výkup železného šrotu v obci Dobratice
V sobotu dne 22. října 2011 v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin,

bude proveden u dolního kravína výkup železného šrotu.  

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
v obci Dobratice

Termín konání sběru:  8. října 2011
Prodejna Lisník ....................................... 8.40 — 08.55 hodin
U dolního kravína ................................... 9.05 — 09.35 hodin
U bývalé prodejny na Bukovicích.......... 9.45 — 10.00 hodin
U Harendy ............................................. 10.10 — 10.40 hodin
Se sběrem nebezpečného odpadu bude zároveň prováděn i sběr

velkoobjemového odpadu.

Výlet seniorů do Rožnova
Na 2. 9. 2011 naplánovala komise kulturní, sociální a sportovní při OÚ pro

seniory zájezd do Rožnova a okolí. A skutečně v pátek plný autobus odstar-
toval v 7.45 hod. od obecního úřadu. Ještě před odjezdem přišla starostka
obce popřát účastníkům zájezdu šťastnou cestu a už se jelo.

První zastávkou v Rožnově byla návštěva výstavy Kameny světa. Velmi za-
jímavé a inspirující i pro nákup malých dárků. Poté jsme si prohlédli ex-
pozici Mlýnská Dolina, kde jsme se seznámili se způsobem života, práce
a výrobních nástrojů lidí z oblasti Rožnova v 18. století. Velmi poučné a za-
jímavé, zvláště s praktickými ukázkami využití vodních mlýnů při zpracování
obilí, dřeva a železa. Další akcí v Rožnově byla exkurze v místním pivovaru
s ochutnávkou piva.

A pak už následoval výjezd autobusem na Pustevny. V nádherném
horském prostředí skupina zdatných zdolala cestu až k Radegastovi.
Ti méně zdatní zasedli ke stolu a vychutnali si pravý kotlíkový jelení guláš.
Pak následovaly další chody — dršťková polévka, grilovaná žebírka
a moravský vrabec. Jídlo a pivo nemělo chybu a tak jsme se v 16.30 hod.
sešli u autobusu a následovala cesta domů, do Dobratic.

Cestou jsme si zazpívali, vypila se i nějaká štamprle, zkrátka bylo fajn. Ani
jsme se nenadáli a už jsme byli před obecním úřadem. Někteří pokračovali
na hřiště — na diskotéku v rámci akce Pohádkový les.

Závěrem — byl to podařený zájezd, příjemný řidič i pořadatelé akce, ale
nejkrásnější bylo počasí, jakoby chtělo vynahradit to, co zanedbalo v čer-
venci a srpnu. Takže už se těšíme na další. 

Ing. Břetislav Blahut, kronikář obce 
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Oznámení o plánované výstavě zahrádkářů a včelařů
Místní zahrádkáři a včelaři připravují na pátek 8. 10. 2011 a sobotu  9.10.

2011 v prostorách pohostinství Obecník společnou výstavku výpěstků
a výrobků. Opět zde proběhne soutěž o nejhezčí jablko a největší kuriozitu.
Bližší informace k této akci budou již brzy sděleny na webových stránkách
zahrádkářů, na webových stránkách obce Dobratice a na vyvěšených
plakátech.

Výpěstky a výrobky na výstavku můžete odevzdávat pořadatelům již ve
čtvrtek 7. 10. 2011 v době od 15.00 hod. do 19.00 hod. v pohostinství Obecník.  

Analog v územní oblasti Ostrava končí 30. listopadu 2011
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů velkého výkonu Ostrava –

Hošťálkovice, Frýdek Místek – Lysá Hora a Nový Jičín – Veselský kopec
bude 30. listopadu 2011 ukončeno. Na většině územní oblasti Ostrava tak
nebude od listopadu možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný tele-
vizní program. Na blížící se termín vypnutí analogových vysílačů budou di-
váci, kteří signál příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením
piktogramu se čtyřmi čtverečky, informační lištou a spoty.

Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat
i nadále u zemského televizního vysílání (tj. přes anténu) nebo využít
satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi.

Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď set-top-box
(převaděč signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor
s vestavěným digitálním tunerem.

Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet,
se ukončení zemského analogového vysílání nijak netýká a televize jim
i bez úprav bude fungovat standardně i po datu vypnutí analogového vysílání.

Více informací naleznete na http://www.digitalizace-obce.cz.

Sportovní den
pořádaný Sdružením obcí povodí Morávky

Obec Dobratice je členem Sdružení obcí povodí Morávky. Toto sdružení
pořádá pod záštitou nadačního fondu Hyundai „Sportovní den“. Akce se
bude konat v sobotu dne 24. září 2011 na multifunkčním hřišti v Dobré.
Každou zúčastněnou obec budou reprezentovat v různých disciplínách
(např. shazování kuželek, skok do dálky, házení basketbalovým míčem na
koš, střelba na branku s použitím florbalových hokejek a míčků, štafetový
skok v pytlích) čtyři družstva dětí podle věku a jedno družstvo dospělých.
Této sportovní akce se zúčastní i zástupci z naší družební obce Zábiedovo.
Tento „Sportovní den“ je určen pro širokou veřejnost a naše soutěžní týmy
jistě uvítají, když je přijdete povzbudit a podpořit.
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!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Sdru!ení obcí povodí Morávky 

pod zá"titou nada#ního fondu Hyundai vás srde#n$ zvou na 

Sportovní den  
Sdru!ení obcí povodí Morávky 

Kdy:            sobota 24. zá%í 2011   

Kde:            multifunk#ní sportovní areál v obci Dobrá 

Program:    1400     slavnostní zahájení  

                    1430 – 1700 sportovní sout$!e d$tí 

                    1800 – 2000 sportovní sout$!e dosp$l&ch 

Na!i obec budou reprezentovat "ty#i dru$stva d%tí (podle v%ku) 

a jedno dru$stvo dosp%l&ch v r'zn&ch sportovních disciplínách. 

Královskou disciplínou pro d%ti je "tafetov& skok v pytlích. 

Královskou disciplínou pro dosp%lé je hod syrov&m vejcem. 

P%ij'te povzbudit na"e sout$!ní t&my! 
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Římskokatolická farnost Dobratice
V závěru dokončující generální opravy kostela již můžeme rekapitulovat:

za poslední 4 měsíce bylo provedeno venku i uvnitř budovy odvodnění
a oprava  kanalizace. Byl z venkovní strany očištěn godulský pískovec
a uvnitř byly do výšky soklu nahozeny sanační omítky. Stále provětrávající
kanálek okolo všech vnitřních stěn by měl kostel nadále vysušovat. Nová
pevná, výkonným plynovým kotlem vytápěná podlaha v celé ploše, nám
zabezpečí přijatelné temperování v zimním období. A tekoucí teplá voda se
konečně stane i v kostele standardem. 

Havarijní stav dvou schodišť nahradila nová schodiště včetně bezpečnos-
tní mříže a zábradlí. Prosklené prostorné a zabezpečené vstupní zádveří
naskýtá celodenní vstup místních návštěvníků hřbitova i turistů. Kéž je
často využíváno! Vkusně byly zvoleny ostatní nové dveře s obložkovými
zárubněmi. Nová učebna vznikla zabudováním nových nosných prvků
a celkové dubové podlahy, zateplením stropu a zabudováním vytápění.
Nezapomněli jsme ani na internetové připojení. 

V kostele byl svépomocně nově proveden rozvod ozvučení a byla up-
ravená elektroinstalace. Taktéž svépomocně byla připravená nová kabeláž
k nové elektroinstalaci zvonů a věže. Z věže byly demontovány staré ne-
funkční internetové antény a dle předpisu příslušné normy bylo upraveno
vedení pozůstalých antén. Byla vyčištěná a zateplená cela plocha půdy,
a dokončuje se zdvojování oken skly se vzorem katedrál laděnými v barvě
interiéru. Nově snadno otevíratelné okno v čelní stěně za oltářem, nám
pomůže odvětrat celý prostor kostela. 

Vybroušení a několikavrstvé lakování podlahy na kůru bylo provedeno
svépomocně. Vyčištění celého prostoru kostela předcházelo výmalbě až do
výšky stropu. Jen nad původně odpadlou malbou na stropě se nadále pous-
mějeme. Hledáme totiž možnost levného a bezpečného zajištění malíře
v této výšce. Pomůže nám někdo? Byl vyhuben červotoč v nově zrestau-
rovaných 14 rámech obrazů křížové cesty. Všechna ostatní napadená místa
dřevokazným hmyzem — oltáře a rámy obrazů, byly dvakrát ošetřeny.
Novým způsobem byly uloženy kostelní lavice. 

Za zdí kostela byl upraven a osvětlen obecní vodní pramen s jeho okolím. Na up-
raveném okolí kostela vyrůstá nově zasetá tráva, jen na dlážděné chodníky okolo
kostela si musíme ještě počkat. Snad se nám podaří na jaře vysadit více zeleně. 

Celé dílo v hodnotě cca 2,5 mil Kč jsme z větší části pokryli prozatím přek-
lenovacím úvěrem, který předchází slíbené dotaci EU. V nemalé výši jsme
získali finanční prostředky od mateřské i sousedních obcí, od místních
i vzdálených malých i větších podnikatelů a firem. Menší i větší částky
poskytli jednotlivé osoby i celé rodiny. Děkujeme za dary zasílané na účet
farnosti: 0241279305/0300.  Za vše náleží opravdový dík. Dluh 43 tis Kč, díky
štědrým dárcům, jistě také brzy uhradíme. Mnoho jsme ušetřili svépomoc-
nou prací především několika studentů a důchodců. Zároveň děkuji všem,
kteří se zapojili do úklidových prací v kostele i v jejím okolí.  

V dalších nejbližších letech leží před námi rovněž nemalý úkol: zachránit,
tj. odborně restaurovat kulturní památky zapsané ve státním seznamu KP,
to jsou téměř rozpadající se tři nástěnné  oltáře a 7 obrazů. Celková částka
na jejich restaurování dosahuje 2 mil. Kč. 

P. Jan Wojnar  
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Poděkování panu faráři Janu Wojnarovi
a jeho spolupracovníkům

Naše obec se pro letošní léto změnila ve staveniště, které začínalo dole
u kostela, pokračuje přes základní školu, mateřskou školku až nahoru k rybníkům.

V této souvislosti možná není od věci malé zamyšlení nad tím, co to vlastně
znamená, když řekneme obec. Jistě je to společné území, na kterém žijeme,
jsou to cesty, které nás spojují navzájem i s okolím, jsou to budovy v našem
společném vlastnictví — škola, školka, hasičská zbrojnice s obecním úřa-
dem, ale také fotbalové hřiště, rybníky a samozřejmě kostel. Kostel, jako
dominanta obce, kde se potkáváme ve dnech všedních i svátečních a také
významných v našem životě, ať už jsou to svatby, křtiny nebo pohřby.

Kostel se jevil jako hezký, slunný, čistý a navenek nic nenasvědčovalo
tomu, že je potřeba cokoli řešit a že by se musel pan farář pustit do opravy
této budovy. Technici však vědí, že stavbu je potřeba hodnotit podle kvality
základů, technických sítí, ne podle vymalování. A za tu moudrost a ochotu
pustit se do nevděčné práce patří panu faráři a jeho spolupracovníkům up-
římné poděkování. Podařilo se jim získat nemalé finanční prostředky, po-
dařilo se jim vlastní stavbu zrealizovat. Díky hodinám a hodinám jejich nezjištné
práce se stavba kostela pozvedla na vyšší úroveň, zvýšil se komfort pro
návštěvníky, prodloužila se její životnost a bude tak lépe sloužit této
i dalším generacím občanů naší i okolních obcí.   

Chci proto panu faráři a jeho spolupracovníkům jménem obce pogratulo-
vat k dílu, které se jim podařilo a popřát, ať se farnosti pod jeho vedením
dále dobře vede a všechny další plány se postupně uskuteční. 

Alena Kacířová, starostka obce
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PÁLENICE  FR!DEK – MÍSTEK 
se sídlem v b"valém 

SELIKU (Pion"r# 839)  v MÍSTKU 
 

zahájí leto$ní sezónu 22. srpna 2011 
      

Ovoce k v!rob" destilátu za#neme p$ijímat a vykupovat od 22.srpna 2011  

 v%dy od pond&lí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin  
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. 

 
  

Za dovezen"ch 10 kg jablek, 12kg $vestek nebo 14 kg hru$ek 
si za 30 dn# odvezete 1 litr 50% kalvadosu, slivovice, hru$kovice  

a zaplatíte jen 135,- K'. 
 

Samoz(ejm& také nabízíme vypálení destilátu z vlastního kvasu (po 
p(edchozím objednání). 

 
CENÍK: 

Koncentrace ALC/VOL 1 litr/ 50% 
Cena za vypálení z vlastního kvasu                            125,- K# 

Cena za vypálení z dodaného ovoce                            135,- K# 

Ceny jsou uvedeny v#etn" spot$ební dan" a DPH. 

 
Upozor%ujeme p"stitele na zákon #. 61/1997 Sb. §4, kde je v!roba destilátu omezena na  

30 litr& 100% ALC/VOL destilátu za 1 rok pro 1 domácnost!!! 

Tento destilát se nesmí prodávat! 

Také nabízíme:   
Mo%nost odb&ru destilát# sto'en"ch v lahvích 
V!kup ovoce (jablek, hru'ek a 'vestek) – aktuální cena bude v(dy oznámena. 

Zesta$ení destilátu ultrazvukem  

Ulo(ení destilát& v dubov!ch sudech  

Prodej demi(on& a lahví 

Prodej destilát& ( meru%kovice, slivovice, hru'kovice, t$e'%ovice a kalvádos) 

 

Dal'í informace najdete na www.palenicefm.cz 

Nebo na telefonech: 602 960 052 

                                 723 312 298 

                                 558 431 700 
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Právní záleÏitosti
s obãany a podnikateli projedná

a vyfiídí kaÏdou stfiedu
mezi 15 aÏ 17 hodinou

na Obecním úfiadû v Ra‰kovicích

JUDr. Marcela Îoriãová
formou poradenství, spisování listin,
Ïalob, smluv — vãetnû kupních,
rovnûÏ pfievody nemovitostí,

zfiizování vûcn˘ch bfiemen apod.
Kontakt tel. ã. 596 810 741 i fax,

mobil 603 447 219,
e-mail: zoric@atlas.cz

Nabídka firmy
Kerak Kompt

Vážení zákazníci, zveme vás
k nákupu za AKČNÍ VÝPRODEJOVÉ
CENY dlažeb v různých velikostech

od 99 Kč za 1m2. Výprodej za-
hájíme v měsíci říjnu ve vzorkové

prodejně firmy Kerak Kompt
ve Vyšních Lhotách 53, v areálu

firmy Spolstav.
Můžete si také vybrat z akčních
druhů obkladů, vše je skladem.

K obkladům nabízíme pytel lepidla
za 88 Kč a flexibilní tmel od 199 Kč.

Váš nákup po domluvě vám
můžeme zavézt k vám domů zdarma,

těšíme se na vás.
Kontakt:

602 190 377, 558 431 605
e-mail: kerak.mladek@seznam.cz
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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


