Zpravodaj
obce Dobratice
www.dobratice.cz

č. 10 /2009

Dne 22. 10. 2009

Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 11. 11. 2009
v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Na 36. zasedání ZO Dobratice bylo projednáno:
— Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Dobratice za školní rok 2008/2009.
— Návrh veřejné vyhlášky oznámení o vydání územního plánu Dobratice formou
opatření obecné povahy č. 1/2009.
— Žádost TJ Comfort Dobratice o finanční překlenovací úvěr.
— Žádost Charity F–M o dotaci z rozpočtu obce Dobratice na rok 2009.
— Nabídka — ROR Dii, obecní bezdrátový rozhas.
— Žádost o prodej pozemku.
— Rozpočtové opatření č. 6/2009.
— Prodejna Bukovice.
— Nařízení obce Dobratice č. 1/2009.
Usnesení zastupitelstva obce je zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu
Dobratice a elektronické úřední desce, kterou naleznete na www.dobratice.cz

Svoz pneumatik
Dne 2. 11. 2009 bude proveden Frýdeckou skládkou, a. s., svoz pneumatik. Sběrné místo je vyhrazeno v naší obci před obecním úřadem. Pneumatiky shromažďujte na sběrném místě nejpozději do 1. 11. 2009, jelikož odvoz může být proveden
v daný den již v ranních hodinách.

Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce si dovoluje požádat všechny majitele a uživatele pozemků o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení, a to v termínu od 1. října do 15. listopadu 2009.
Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti
osob, kvality dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím dle ČSN EN 501
10-01. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost
a funkčnost vedení, provádějte pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční
služby, s.r.o.
Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin
společnost ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

Škola na podzim
MŠ uskutečnila dvě akce:
Za účasti rodičů se děti v pátek 25. 9. přesunuly na louky u Harendy na svou „drakiádu“. Vítr foukal, sluníčko svítilo, takže papíroví draci předváděli své křivky vysoko
na obloze. Všichni společně strávili pěkné odpoledne.
Návštěvy ZOO — 1. 10. se zúčastnily děti obou našich MŠ — děti shlédly opice,
tygry, pandu, medvědy, nosorožce a další zajímavá zvířata, krmili kamerunské kozy.
Protože zahrada je veliká, tak zpáteční cestu k autobusu udělali vláčkem. To v nich
zanechalo dojmy, které výtvarně zobrazili v MŠ.
I základní škola měla 4. 10. svou drakiádu na louce u p. Orságové. Rodiče ze SRPŠ
zajistili občerstvení, sluníčko i vítr, takže 26 draků se hůře či lépe prohánělo oblohou. Na památku dostalo každé dítě diplom a další drobnosti. Na závěr byl vypuštěn horkovzdušný balon, který vynesl na oblohu tajná dětská přání.
Valná hromada a schůzky SRPŠ proběhla 1. 10. za účasti 46 přítomných, tzn. byla
usnášení schopná. Rodiče byli seznámení z čerpáním rozpočtu, byl odsouhlasen
příspěvek SRPŠ a projednány další věci o které byl zájem: koncepce výuky jazyka
anglického, obědy, výuka vychovatelek apod.
Beseda s lidovou vyprávěčkou p. Františkou Pituchovou. Dne 15. 10. strávila mezi
dětmi více než hodinu jedna z posledních lidových vyprávěček našeho regionu. I ve
svém vysokém věku rozesmála nejen žáky ale i dospělé. Její zjev (přišla v lašském
kroji), a vyprávění: strašidelné bajky o „basrmonovi“, vlastní básně ze života: „Hlupoty“, poezie o „Ondrášovi“, zpěv a vzpomínky na dětství vytvořily úžasnou bezprostřední atmosféru. Všichni budeme dlouho na tento zážitek vzpomínat.
Žáci navštívili výstavu zahrádkářů, zároveň ji doplnili výtvarnými dílky k uvedené
problematice.
Stále probíhá sběr papíru!
Mgr. Milan Thiel, ředitel

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
Skončila papežská návštěva. Mohli jsme ji sledovat v přímém přenosu a nebylo to
představení, nýbrž reálné dění. Někteří zahraniční novináři prý byli zaskočeni pozitivním přijetím, jakého se papežovi v České republice dostalo. A nejen zahraniční.
Pravda, na kterou ve svých promluvách Benedikt XVI. klade takový důraz, není
v jeho podání nárok, před nímž se každý musí bezpodmínečně sklonit, nýbrž pramen útěchy a osvobození pro každého, kdo se ji snaží hledat, ať už na rovině porozumění nebo víry. Plná pravda totiž smiřuje a tak může potěšit dokonce i strany,
které jsou znesvářeny, pod podmínkou, že se ji snaží hledat, porozumět ji, (věřit v ni)
a věřit jí. V (pohotovosti) pokoře totiž pravda spojuje lidi i tam, kde jsou rozděleni
odlišným porozuměním věcí. Zkrátka církev má co nabízet. Dnes už můžeme shrnout, že mnozí tuto návštěvu vřele uvítali, v jiných vzbudila zájem a (konče těmi,
které) jiné uvedla do plodného zamýšlení a třeba jen tiše přikývli.
Život jde dál a my se s tímto pohledem připravujeme na duchovní obnovu tzv.
misie, které se uskuteční ve dnech 28. 11. až 6. 12. Ty se v naší obci konaly napo2

sledy někdy v 1. polovině minulého století. Již na jaře letošního roku jsem se sešel se
zástupci obce a představil tento záměr, který byl všemi přijat. Nyní, při příležitosti
letošního Krmáše se sešlo asi 150 občanů s naším hostem P. J. Šindelářem na Šenku
a ujasnili jsme si oč jde.
Ano, tyto misie jsou zaměřeny především na lidi kteří do kostela chodí a o své víře
již něco vědí, neboť jde o oživení a prohloubení víry. Přesto však misie dávají mnoho
příležitostí navázat kontakt i s těmi, „co do kostela již nechodí” nebo v Boha vůbec
nevěří a poskytnout jim příležitost zodpovědět jejich otázky týkající se smyslu života
a víry v dnešním světě. Výzva k vnitřnímu obrácení věřících a nabídka dialogu hledajícím se má rozšířit po celé farnosti. K tomu slouží probíhající příprava a opětovné
setkání v neděli 1. listopadu v 9 hod. tentokrát, s P. T. Waścińským. V příštím zpravodaji vám bude nabídnut konkrétní program. Na závěr misií, pak bude u cesty v lokalitě Hranice vztyčen kříž, který nám všem bude připomínat objímající Boží lásku.
P. Jan Wojnar

Včelaření je staré jako lidstvo samo
K prvnímu setkání člověka se včelami a jejich produkty došlo už v pravěku. Zpočátku šlo zřejmě o kontakt náhodný a jednorázový, kdy kvůli získání medu docházelo k ničení lesních včelstev. Postupně však převládla snaha využít blízkost včel ve
svůj prospěch, a tak vzniklo lesní včelařství, tzv. brtnictví, kdy včely měly svůj útulek
v lese ve ztrouchnivělých kmenech stromů, a domácí včelařství, kdy byly včely umístěny v úlech nedaleko lidských obydlí. Z medu se vyráběly různé medovníky, sladily
se jím koláče, mazal se na chleba, byl používán k přípravě masitých jídel, přislazovalo se jím víno a pivo, velmi populární byla medovina. Využití našel také včelí vosk,
používal se k výrobě svíček, známé bylo modelování z vosku, své uplatnění našel
i v lékařství při léčení starých ran, otoků atd.
Ve středověku se včelaři mohli sdružovat do cechovních organizací. Jejich samospráva byla tvořena starším včelařem, zvaným landfojt nebo lamfojd, purkmistrem,
čtyřmi přísedícími a šesti konšely. Jednání na zasedáních se řídilo včelařskými právy
nazývanými také medařské artikule. Každý, kdo chtěl včelařit, se musel přihlásit
k právu medařskému a zaplatit poplatek zvaný přípovědné. Lesní včelaři navíc museli odvádět určitý poplatek majitelům lesa, protože těm patřilo vše v lese, včetně
včel. Za to ovšem měli svobodný vstup do lesa a mohli k činnosti spojené se včelařením použít i vhodné lesní dřevo. Pokud se včely začaly rojit a uletěly, měl jejich
majitel právo jít za nimi na určitou vzdálenost (jedny hony od svého gruntu) a vzít
si je zpět. Pokud ovšem uletěly dál, byly pokládány za věc bez pána a připadly podle
staré zvyklosti vrchnosti. Pokud se včelstva nakazila, musel být každý takový případ
nahlášen landfojtovi, který rozhodl o dalším postupu. Pokud zjistil, že včelstva jsou
nemocná a slabá, rozhodl o jejich likvidaci. Naopak ten, kdo onemocnění včelstva
nenahlásil a způsobil tím ostatním včelařům škodu, musel zaplatit pokutu.
Frýdecké medařské artikule neboli medařské právo byly vydány v roce 1641 hrabětem Jiřím z Oppersdorfu. Je však velmi pravděpodobné, že na Frýdecku existovala nějaká organizace včelařů již dávno předtím. V dokumentu z roku 1641 je totiž informace o tom, že poddaní z frýdeckého panství přišli za Jiřím z Oppersdorfu, aby
jim medařské právo obnovil a doplnil ho o některé další nařízení. Není to ale první
zmínka o včelaření na Frýdecku, už v urbáři z roku 1580 je údaj o tom, že jistý Vítek
Karas z Lískovce platil 4 groše za včely v sedlišťském lese a u vesnice Lískovec jsou
pak informace o tom, že Jiřík Litva z Žabně dával plat 10 grošů od včel v lese a Jan
Vodotěk pak 4 groše a 6 denárů za totéž.
Podle zmiňované listiny Jiřího z Oppersdorfu z roku 1641 k frýdeckému medařskému právu náleželi občané města Frýdku a obyvatelé všech vesnic na frýdeckém pan3

ství, kteří chovali včely. Jsou tam také uvedeny konkrétní osoby, které byly povinny
platit poplatky, poskytovat med a včelí vosk. Jednalo se např. Jakuba Šidla z Bruzovic,
Jana Milotu a Pavla Chmelaře z Dobré, Gdula z Raškovic či Charváta z Lubna.
Za ZO včelařů v Dobré Mgr. Petr Juřák

Informace TJ Comfort Dobratice
1. Informace o mistrovských utkáních fotbalových a šachových družstev do konce
roku 2009:
a) Výkonný výbor TJ oznamuje příznivcům a fanouškům, že zbývající utkání
podzimní části 2009 všech fotbalových družstev budou sehrána na hřišti
v Dobraticích z důvodu rekonstrukce hrací plochy a instalace závlahového
systému na jaře 2010. Podrobné informace jsou zveřejňovány na internetových stránkách obce Dobratice v rubrice Sport.
b) Družstvo šachistů zahájí svá domácí mistrovská utkání v sobotu 24. 10.
2010 proti Skalici, ve druhém kole 14. 11. 2009 se utká s Brušperkem.
Utkání se konají v zasedací místnosti OÚ Dobratice.
2. Valná hromada a zakončení sezóny fotbalového oddílu
a) Výkonný výbor TJ Comfort Dobratice tímto oznamuje všem svým členům, že
v sobotu 7. 11. 2009 se uskuteční v 18.00 hod. v sále v pohostinství Na Šenku
v Dobraticích „VALNÁ HROMADA“ TJ Comfort Dobratice, na který všechny
co nejsrdečněji zve. Hlavními body programu budou mj. zpráva o činnosti TJ,
zpráva o hospodaření TJ, volba členů výkonného výboru a další.
b) Výkonný výbor TJ Comfort Dobratice zve všechny hráče oddílu fotbalu, spolu
se svými manželkami a partnerkami, všechny členy, fanoušky a příznivce na
„ZAKONČENÍ SEZÓNY“ které se uskuteční v sobotu 7. 11. 2009 od 19.00 hod.
v sále v pohostinství Na Šenku v Dobraticích. Připraveno je pohoštění a reprodukovaná hudební produkce.
Výkonný výbor TJ

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti — materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHL AŠUJE

H U M A N I TÁ R N Í S B Í R K U
➣
➣
➣
➣
➣
➣

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby — nádobí bílé i černé, skleničky — vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv — veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➣ ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce — z ekologických důvodů
➣ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky — ty se transportem znehodnotí
➣ znečištěný a vlhký textil
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Sbírka se uskuteční:
ve dnech: od 2. 11. 2009 do 6. 11. 2009
čas: pracovní doba Obecního úřadu Dobratice
místo: kancelář Obecního úřadu Dobratice, č. p. 49
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203

Kulturní komise OÚ v Dobraticích ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Dobratice a Českým svazem včelařů si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

PEČENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
V sobotu 21. 11. 2009 od 8.00 hodin na faře v Dobraticích.
Zájemci o pečení se mohou přihlásit osobně u p. Řehové nebo na tel. 775 91 10 10.
Zveme i ty, kteří nechtějí péct, ale rádi by se na pečení perníčků jen podívali,
aby přišli načerpat inspiraci a užít si vůni skořice, medu a vanilky.
Vážení a milí zákazníci, dovolte nám, aby Fa.
KERAK-KOMPT vás pozvala na prohlídku své vzorkovny obkladů a dlažeb, sprchovacích koutů a dalšího sortimentu ve Vyšních Lhotách v areálu Spolstavu. Rádi bychom vám představili kolekci novinek pro
letošní rok obkladů a dlažeb, lepidel a spárovacích
hmot. Na měsíc ZÁŘÍ a ŘÍJEN značka RAKO vyhlásila podzimní akci s názvem ,,RAKO 21 — Trumfová
sleva — 21 %“. Do této podzimní akce byly vybrány skutečná esa značky RAKO. Koupelnové série Litera, Orchide a Sfera a série dlažeb Titus, které patří
mezi nejoblíbenější a nejprodávanější série. Každý
z vás zná mariášové hrací karty a určitě jste si někdy
zahráli hru ,,Oko“. Ano v této akci ,,RAKO 21 SLEVU
dává a zákazník bere a vyhrává“. Tedy na tyto 4
trumfová esa v l. jakosti poskytneme trumfovou
slevu 21 % z platného ceníku LASSELSBERGER,
s. r. o., a to v období od 1. 9. do 31. 10. 2009. Zároveň vám nabízíme akční zboží v obkladech a dlažbách za super ceny do vyprodání zásob.Rovněž výrobky firmy ARTTEC sprchovací kouty, masážní boxy,
masážní panely, parní boxy, sauny a infrasauny, koupelnový nábytek s doplňky, za skoro poloviční ceny.
Dopravu na místo určení, k vám domu máte od nás
ZDARMA. Využijte tuto mimořádnou slevovou akci
a zkrášlete si svůj byt, rodinný domek či chatu. Budeme se těšit na vaší návštěvu a pokud vám plně nevyhovuje naše prodejní doba PO—PA 8—17, SOBOTA 8—11, pak si můžete individuálně domluvit
návštěvu po prodejní době na telef. 602 190 377
nebo 558 431 605.
S přátelským pozdravem Mládek Vladimír.

Nabídka pro klienty
Bojíte se krize, nevíte si
rady? Stavební spoření tady
bylo, je a bude. Nabízím poradenství v oblasti spoření
a financování bydlení —
máte nemovitost, chcete
provést její rekonstrukci
a nevíte kde na to vzít?
V případě zájmu mě můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech.
Bc. Dana Hárendarčíková
tel. 724 070 197
Dana.Harendarcikova@mpss.cz
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Internetový obchod

www.nejlevnejsitextil.cz
opět pořádá Vánoční prodej
Kdy: 19. 11. 2009 od 14.00—19.00
Kde: V zasedací místnosti obecního úřadu Dobratice
Můžete zde koupit:
— povlečení bavlna od 280 Kč, krep 350 Kč, flanel 480 Kč,
dětské povlečení
— ručníky, osušky, nadměrné osuška
— froté prostěradla a Jersey prostěradla od 200 Kč
— ubrusy, teflonové ubrusy, utěrky
— hotové záclony
Kontakt: Irena Pavelková, tel.: 737 037 132;
pavelkova@nejlevnejsitextil.cz

Dne 19. 11. 2009 proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice
prodej ručně vyrobené bižuterie — korálky, náušnice, náramky aj.
v době od 15.00 do 18.00 hod.
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

