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  ÚVODNÍK

Vážení čtenáři Dobratického zpravodaje,

průběh letošní zimy je poněkud zvláštní. Asi smutní ti, co 
dostali o Vánocích nějakou zimní výbavu. Sníh nikde a nové 
sáňky nebo lyže čekají na svou premiéru. Více radosti mají 
takoví, co díky skoro jarním teplotám ušetří docela solidní 
fi nanční částku za topení. Sice nám ke konci ledna pořádně 

přituhlo, ale můžeme tušit, jak bude o pár dní později? Zaznamenat tak můžeme pro 
budoucí generace srovnání lednových teplot: neděle 19.ledna +15, neděle 26.ledna 
-15, rozdíl úctyhodných třicet stupňů! Možná i pro vás bylo třeba zvláštní první led-
nové, barevné číslo Dobratického zpravodaje ve vaší domácnosti. Dnes dostáváte 
únorové vydání zahrnující události v obci v prvních týdnech roku 2014. V plesovém 
období je jasné, že tady nemohou chybět fotky z prvních plesů. Ve škole se také děly 
zajímavé věci. Extrémní závod na Lysou horu skvěle reprezentovali dobratičtí bratři. 
Najdete zde také pozvánky na akce, které se v nejbližších dnech a týdnech připravu-
jí. Tak si pohodlně sedněte a s chutí do čtení.
                             Karel Moškoř, redaktor

          

    TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014

Tříkrálová sbírka probíhala od 1. do 14. ledna. Během těchto čtrnác-
ti dní koledníci převlečení za Tři krále chodili od domu k domu a s 
písní na rtech přáli lidem do nového roku vše nejlepší a na veřeje 
dveří jim koledníci napsali požehnání K+M+B 2014.
Úspěch celé akce závisí na dobrovolnosti koledníků, kteří sbírce 
věnují svůj čas. Díky jejich obětavosti je výsledek sbírky rok od roku 
vyšší. 
V letošním roce se ve vaší obci Dobratice vybralo 48 927 Kč.
Charita Frýdek-Místek děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek, kněžím, pra-
covníkům obecních úřadů a hlavně dárcům, kteří přispěli do kasiček.

                  Za Charitu Frýdek-Místek 
                                                                    Renáta Zbořilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Letošní ročník Tříkrálové sbírky se opravdu velmi vydařil. Jak jsme zjistili, koledníci 
na Frýdecko - Místecku nastřádali do kasiček 1 654 737 korun.
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Lima, Paracas, Colca, Cusco, Chivay, Titicaca, Machu Pic-
chu. To je jen několik míst pro nás hodně vzdálené země. 
Letecky se tam můžete dostat při dobře propojených 
spojích za necelý den. Na ZŠ v Dobraticích probíhá celo-
roční projekt Letem světem a na pořadu dne, konkrét-
ně 16.ledna, byla beseda o jedné z mnoha zemí v Jižní 
Americe - Peru.
Z časových důvodů, které způsobily třídní schůzky ve 
škole, se z besedy stala hodinová fi lmová ukázka o Peru, 
natočená v roce 2006. Tam se vypravil pozvaný host, 
Miroslav Přidal se svými třemi společníky. Po shlédnutí 
dokumentu už nebyl čas na položení otázek, tak jsem si 
chvilku po skončení pozval hosta na kus řeči.

Odkud jste do Dobratic přijel a jak jste se dostal k poměrně zajímavému koníč-

ku?

Jsem ze sousední Dobré. Už jako kluk jsem chodíval s rodiči po horách, později na 
horské túry. Můj otec s kolegy z práce nás děcka brali na takové výlety. Pak mě oslo-
vil jeden spolužák krátce po sametové revoluci a tato vysokohorská turistika se stala 
součástí mého života.  S kamarády vyrážíme na různá místa po celém světě. 

Byla výprava do Peru ta nejvzdálenější, a kde jste už všude byl?

Ještě složitější cestu jsem absolvoval na Dálný východ na polostrov Kamčatka. Tam 
jsme taky jeli ve čtyřech, bohužel zpátky už jenom tři. Potkala nás tragická událost 
při výšlapu na jednu sopku. Při takových minierupcích se uvolnil padající kámen a 
nečekaně trefi l kamaráda. Na  zahraniční výpravy jsme začali jezdit více až po pádu 
totalitního režimu. Nejprve jsme byli v Rumunsku, pak v některých postsovětských 
zemích, například na Kavkaze. Nevyšla nám výprava do Pákistánu s cílem putování 
pod jednu z osmitisícovek, K2. Měli jsme už koupené letenky, ale bylo to zrovna v 
době, kdy tam došlo k násilnému činu na zahraničních horolezcích, tak jsme cestu 
zrušili. Byli jsme třeba v zemi fj ordů, na Islandu nebo na severu Evropy, v Laponsku. 
Moc zajímavé túry jsme podnikli také v Indii do oblasti Kašmíru. 

Vraťme se ještě k tomu, co jsme viděli o Peru. Říká Peruáncům něco Česká 

republika?

V některých oblastech, kde se nedomluvíte ani španělsky, jsme asi těžko mohli oče-
kávat od místních domorodců (mluví kešuánsky) zeměpisné znalosti. Když jsme ale 
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přijeli do Yungay, tak hlavně ti starší obyvatelé při otázce, odkud jsme, hlasitě volali 
„Čeko“. Vzpomínka na hrozivé zemětřesení 31. května 1970, kdy  lavina ledu a kame-
ní doslova zaživa pohřbila tisíce obyvatel i tohoto městečka, má hořkou příchuť v 
podobě smrti čtrnácti československých horolezců. Ti byli zrovna v ten nejméně 
šťastný okamžik v přípravách na zdolání nejvyšší hory Huascaránu.  Mají tam i svůj 
památník.

Děkuji za rozhovor, přeji ještě mnoho šťastných kilometrů bez puchýřů po dal-

ších horách nebo vysokohorských masívech světa.

LEDNOVÝ ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLY

Týden po besedě a třídních schůzkách měli ve škole další mimořádný den. Zápis 
prvňáčků je vždy doprovázen napětím nejen ze strany samotných dětí, ale mož-
ná větší nervozita panuje u rodičů. Ti také byli viděni se svými ratolestmi ve škole. 
Bodejť by ne, vždyť musí osobně vyplnit několik formulářů, aby se vůbec jejich dít-
ko mohlo zúčastnit „výběrového řízení“ na aspiranta první třídy. Tak jsem si prošel s 
některými rodiči celé kolečko putování. Bylo to doslova tak, protože v již několikrát 
zmiňovaném projektu školy, Letem světem, se cesty dětí s letenkou v ruce objevily 
ve třech světadílech. Začalo se v Africe, pokračovalo přes Ameriku a končili jsme v 
Evropě, u nás v České republice. První se u zápisu objevila už před druhou hodinou 
odpolední, Veronika Briosi se svou maminkou. Byl ještě čas, než se ofi ciálně začalo, a 
tak jsem se chtěl Verunky zeptat na první dojmy ve škole. Popravdě řečeno, moc mi 
toho neřekla. Dávat tu stále se omílající otázku dětem: „Těšíš se do školy?“ Co můžete 
čekat za odpověď, buď ano nebo ne. V jejím případě to bylo kategoricky: “Netěším 
se!“ Stačilo však projít s ní a s maminkou celou trasu „světadíly“ ve škole a na samém 
konci jsem viděl v jejích očích úplnou proměnu. Líbilo se jí dost věcí, aby mi pak řek-
la nakonec: „Do školy se těším, je to tu pěkné.“ Zpočátku přicházely k zápisu vesměs 
dívenky, prvním klukem u zápisu byl Vojta Nowak. Chtěl jsem ve škole zachytit jen 
první minuty zápisu dětí, vydržel jsem skoro do konce. Nadchlo mě pozorování 
momentů a bezprostřední reakce dětí při zvládání prvních školních nástrah ze stra-
ny učitelek nebo jejich pomocníků v podobě žáků zdejší školy. Přišlo všech osmnáct 
dětí z Dobratic a Vojkovic. Zapsaných bylo deset chlapců a osm dívek. Nejmladším 
u zápisu byla Karolínka Václavková, nejstarším z dětí pak Terezka Hanzlíková, obě z 
Vojkovic. Samozřejmě jsem nemohl ještě vědět, jestli budou všechny děti přijaty. Já 
bych je v té první třídě viděl rád všechny. Každé dítě je originál a svůj, a to je dobře. 
Byla tam legrace, snažily se děti, pomáhaly učitelky, fandili rodiče a nejbližší příbuz-
ní. A na závěr perlička z jedné třídy. Děti měly rozpoznat některé geometrické tvary, 
k tomu paní učitelka chtěla vědět i barvy nebo počet např. čtverců naskládaných v 
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obručích. Na otázku bystrému klučinovi, kolik je tam velkých a malých kruhů, čekala 
chvilku na odpověď. Na to Kryštůfek po krátkém přemýšlení odpověděl vědecky: 
„Přiměřeně!“ Tím paní učitelku „přiměřeně“ dostal, bylo jich tam po třech kusech, 
tak čekala jednoduchou odpověď, stejný počet. Jo, jo, s dětmi si užijí nejen rodiče 
doma, ale také brzy s novými prvňáčky i učitelky na 1.stupni základní školy v Dob-
raticích.

Ve čtvrtek 13.února se jedna ze tříd školy proměnila v koncertní místnost. Konaly 
se zde předehrávky žáků pod odborným vedením dipl.um. Miriam Dýrové. Více 
jak hodinové představení dětí pozorně sledovali rodiče, ale také babičky a dědo-
vé. Zazněly různé skladby hrané na klavír, zobcovou fl étnu nebo také na trubku 
či pozoun. Na odpoledním koncertu nás svou hrou potěšily tyto děti: Kristýna 
Kavková, Ester Boroňová, Vanessa Volná, Vojtěch Dvorský, Hana Kajzarová, Karolí-
na Kavková, Kateřina Kohutová, Magdaléna Vičarová, Martin Kohut, Lukáš Volný, 
David Dvorský a Roman Tyrlík. A povzbudivá slova M.Dýrrové: „Radost a odvaha 
dětí vystoupit „na prkna, co znamenají svět“ nám ukázaly, že i v dnešní „počítačo-
vé“ době, ještě děti láká a baví tvořit hudbu i za cenu přinucení se. Zkuste i vy být 
tvořiví, možná, že nám tady bude lépe. Vždyť to stojí za to!“ Tak popřejme dětem 
vytrvalost v hudebním tréninku, zbavení trémy a radost z dalších vystoupení.

V obci Dobratice se již několik dnů potuluje pejsek - mladá fenka. Identifi kační 
známku nemá a není nám známo, že by ji někdo hledal. Hledá se majitel nebo 
někdo, kdo by o pejskovi něco věděl a třeba ho znal ze 
sousedství.
Pokud se majitel neohlásí, prosíme občany, aby se někdo 
pejska ujal a vzal si ho za svého. Fenka je hodná, přítulná, 
bude výborný hlídač.
Kontakt:  Obecní úřad Dobratice, tel.: 558 651 254, 558 651 387.

HUDEBNÍ PŘEDEHRÁVKY DĚTÍ

Našel se pejsek
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     CÍRKEVNÍ ZPRÁVY

Poutě a mše svaté v okolních vesnicích v 1.pololetí 2014:
 

Farní kostel sv. Jiří Dobrá: 
malá pouť  - čtvrtek 24.4. v17.45 hodin 

velká pouť - neděle 27.4.v 8.00 a 10.30 hodin
Filiální kostel sv. Antonína Prašivá: 

malá pouť - pátek 13.6. v 10.30 a 17.45 hodin 
velká pouť - neděle15.6. v 10.30 hodin 

Pouť dětí - úterý1.7. v 10.30 hod.Kamenité a Prašivá
Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty: 

velká pouť – neděle 1.6. v 10.30 hodin 
Všichni jste na tyto poutě srdečně zváni. 

                                                                                                P. Mgr. Bohumil Vícha, farář v Dobré

                   

SETKÁNÍ S FARNÍKY  S HODNOCENÍM ROKU

Po celý minulý rok opět mnozí farníci pravidelně pracovali, jenom tak jsme zabez-
pečili pastorační, svátostnou a evangelizační službu, poslání místní církve. Jednalo 
se například  o uklízecí práce, praní ubrusů a oděvů či aranžování květin. Někte-
ří prokazovali svoje technické dovednosti, 
mnozí se věnovali dětem. Církev se tak může 
řadit mezi největší dobrovolnické organiza-
ce. Společně jsme prožili mši svatou a malým 
poděkováním za toto obětavé nasazení bylo 
potom pro nás společné večerní posezení. 
Pozvání přijala také paní starostka, která nás 
seznámila se záměry obce. Sama si mohla od 
přítomných vyslechnout náměty k tomu, co 
by se dalo vylepšit. Patřil zde i návrh zapojit 
se společně s místní organizací KDU-ČSL, do Lidoveckého plesu. Všem účastníkům 
setkání patří moje vřelé poděkování. Mezi námi, lidmi, občas zazní postesknutí, že 
jsou aktivní stále jen jedni a ti samí.  Proto zveme i nové tváře, aby se zapojily do 
aktivní služby ve farnosti.        
                                                     P. Jan Wojnar 
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SPORTOVNÍ RUBRIKA

Letošní 3. ročník extrémního závodu „Adidas 24 hodin na Lysé hoře“ byl pro 

závodníky opravdu extrémní. Teploty na vrcholu Lysé hory se pohybovaly 

okolo -19 st. C, navíc foukal nárazový vítr, který snížil pocitovou teplotu až na 

-60 st. C. Závodu se zúčastnilo 836 z celkem 887 přihlášených závodníků. Tolik 

stručně k akci, která proběhla v našem regionu.

Náročný závod prověřil fyzickou zdatnost a především odolnost závodníků. Ti  si sáhli 
hluboko na dno svých sil a absolvování už třeba jen jediného výstupu možno ozna-
čit za výborný výkon. Mnoho účastníků probíhalo kontrolními body s rampouchy na 
fousech i v nosních nozdrách. Po druhém kole už byli pořadatelé nuceni přistoupit k 
přísným bezpečnostním opatřením, protože docházelo k omrzlinám, zejména nosu 
a prstů. Známý horolozec Libor Uher svůj boj s Lysou horou ze zdravotních důvodů 
nedokončil. O to více vyniká mezi těmi, co dokončili, výkon dobratických bratří Cau-
sidisových. Marek Causidis zvládl 12 výstupů a skončil celkově pátý a ve své věkové 
kategorii třetí!! Jeho starší bratr Marián závodil ve dvojici s Jakubem Uherkem (hraje 
fotbal za TJ Dobratice) a vybojovali skvělé sedmé místo ve své kategorii a celkově 
byli patnáctí. To zaslouží naše zaznamenání a gratulace!
Nechal jsem několik dnů po vynikajícím úspěchu Marka Causidise odpočinout a 
potom jej vyzpovídal. Přece jenom nám obyčejným smrtelníkům asi takový extrém 
nic neříká. Možná jste si vyšli sami nebo s přáteli podívat na naši nejvyšší horu Bes-
kyd někdy v létě, popřípadě za nádherného zimního počasí. Ale být na vrcholu při 
mrazivém počasí a během 24 hodin dvanáctkrát, to je super sportovní výkon!

1. Absolvolal jsi někdy těžší závod než byl tento zimní ? 
Ano, pod názvem Horská výzva, Jeseníky 2013. Dva dny před závodem napadlo 
skoro metr sněhu a fyzicky se to  nedalo takřka zvládnout. Tenhle závod na Lysou je 
úplně jiný v tom, že se krouží 24 hodin pořád dokola, nahoru, dolů, na stejné trati. 
To je hodně náročné především na psychiku, ten kdo si to správně v hlavě nesrovná, 
tak to  sám v terénu velice těžko zvládne. Asi nejhorší je prvních 4-5 kol, to už pak 
začnou bolet nohy, běží se ve tmě a nejeden závodník to při představě, že má takto 
kroužit ještě patnáct hodin, prostě nezvládne. Ale všechno je to jen v hlavě, člověk 
prostě na tohle nesmí myslet, musí zapomenout na to, že ho bolí nohy, musí jít dál, 
bojovat a čekat až ráno vysvitne slunce. To dodá zase někomu nový impuls, tohle už 
je každého individuální pocit.

2. V čem bylo největší riziko zdolávání Lysé hory? 

Určitě velký mráz, a po většinu závodu silný vítr na vrcholu Lysé hory.
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3. Měl jsi nějakou taktiku a přišla nějaká krize?  

Taktiku jsem měl promyšlenou několik týdnů dopředu, nepřepálít začátek a pořád 
chodit časy těsně pod 2 hodiny na kolo. Tak trochu jsem tušil, že závodit mezi nej-
lepšími se začne až někdy v noci nebo těsně nad ránem. Po půlnoci jsem se do toho 
pořádně obul, protože jsem cítil, že síly jsem rozplánoval velice dobře, a tak tedy 
nebylo na co čekat. 8-10 kolo se mi šlo neskutečně lehce, a když jsem viděl, že do 11. 
kola vstupuju někdy po šesté hodině ranní, věděl jsem, že dvanáctý výšlap musím 
dát! Na ty dvě kola jsem měl stále pět hodin, a to jsem prostě musel zvládnout!  Krize 
mě potkala  trošku právě v tom v jedenáctém kole, ale jak jsem už řekl, první kola 
jsou akorát náročná na psychiku, jinak jsem celý závod zvládl v pohodě.

4. Očekával jsi, že se umístíš mezi nejlepšími? 

Trochu jsem snil o desítce v absolutním pořadí, o věkové kategorii jednotliv-
ců jsem nepřemýšlel. Když pořád před závodem nebyl nikde sníh, měl jsem 
obavy, že seběhy z Lysé, budou velice náročné. Tak jsem si postupně svoje 
ambice snižoval a snižoval, až jsem nakonec několik dní před závodem říkal, 
že nedám asi víc než 10 výstupů. Nakonec jsem se s tím vypořádal velice dob-
ře. Chtěl bych využít této možnosti k poděkování všem,  kteří mě jakýmkoliv 
způsobem podporovali, bez nich bych to takhle dobře nezvládl. Díky. 

Marek Causidis přebírá cenu za třetí místo.

Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence. 

i.fl uksova@volny.cz, 775 637 265
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PLESOVÁ SEZÓNA V PLNÉM PROUDU

V zimních měsících je přece jenom více času na zábavu. Večery dlouhé a tak je pro 
některé příležítostí protáhnout svoje tělo třeba na tanečním parketu. Aktivní jsou 
povětšinou zkraje nového roku různá sdružení a plesy se to jen hemží. V Dobraticích 
si první zaplesali na Hasičském bálu. Venku konečně trošku přituhlo a do tělocvičny, 
místa konání, přijelo nebo přišlo okolo stotřiceti lidí. 
Jako druzí vyrazili  do stejné budovy školy sportovci. Těm je sportovní prostředí pře-
ce jenom bližší než jiným složkám a tak se opravdu sportovně plesalo za účasti dvou 
stovek osob různého věku. Oproti hasičským kolegům byla u sportovních organizá-
torů na počátku večera malá dušička. Způsobil to bouřlivý vítr a výpadek elektrické 
energie v celé vesnici. Představa, že se  ples uskuteční při svíčkách byla děsivá. Vždyť 
dnes si bez elektřiny skoro ani neškrtneme a například kapela bez proudu je v tako-
vém případě bez kšeftu. Naštěstí minuty obav trvaly necelou hodinu a pak již bylo v 
prostorách školy docela husto a veselo.
Třetí ples v pořadí se konal v den svátku zamilovaných, na Valentýna, v pátek 14.úno-
ra. Do třetice se místem setkání tancechtivých občanů stala tělocvična místní školy. 
K tanci a poslechu jim zahrála hudební skupina Rivieras Show Band. Jestli to bylo po 
celý večer show, to mohou posoudit jen ti, kteří na valentýnský pátek na obecní ples 
přišli. Zpestřením programu bylo také vystoupení dětí z tanečního kroužku zdej-
ší školy a rovněž taneční ukázky v provedení tanečníků J.Mikolášové a T.Melichara. 
Zaplněná místa u všech stolů jen potvrdila, že občané se v zimním období chtějí 
bavit.
Všechny pořadatelské organizace děkují těm, kteří se aktivně zapojili k účasti na ple-
sech. Zde třeba připomenout samotnou přítomnost na plesu nejen na parketu, ale 
také v zákulisí jako byly přípravy sálu, občerstvení, službu v šatně a mnoho dalších 
činností. Zkrátka, bez obětavých lidí se nic samo neudělá. Děkujeme všem sponzo-
rům, zejména hlavnímu sponzorovi - fi rmě K2 stavební Moravia, s.r.o. při podpoře 
obecního plesu.
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POZVÁNKY

Sociální komise obce Dobratice srdečně zve všechny seniory na již tradiční                            
„POSEZENÍ SE SENIORY“.

Tato společenská akce proběhne v sobotu 5. dubna 2014 od 14.30 hodin v tělo-

cvičně Základní školy v Dobraticích.

Bude připraveno pohoštění a bohatý kulturní program: vystoupení dětí místní 
základní školy, od 16.00 hodin Vás pobaví soubor Zdeňka Černohouze s hudebním 

pořadem „Byla noc krásná májová“.
TĚŠÍME SE NA VAŠI HOJNOU ÚČAST!  

Žádáme účastníky, aby se na tuto akci přihlásili v termínu do 31. března 2014.

S sebou si prosím vezměte vhodnou obuv na přezutí.  

V případě potřeby zajistí Obecní úřad Dobratice dovoz tam i zpět autem.  Dovoz je 
nutno označit na přihlášce, kterou můžete doručit na obecní úřad, nebo se můžete 
nahlásit telefonicky na číslech obecního úřadu 558 651 254 nebo 558 651 387 a 
nebo u paní Ivony Bortlíčkové (mobil 774 112 781).  Přihlášky můžete odevzdat také 
v obchodě u pana Aleše Lisníka nebo u pana Radka Cichého.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška na „Posezení se seniory“

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………

Bydliště:  ……………………………………………………………………..

Dovoz:  žádám – nežádám

Datum: ……………………  podpis…………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------

AFRIKA DNES NENÍ TAK DALEKO, JAK SE ZDÁ
Povídání o obyčejném životě v Africe, o sirotcích a o projektech pomoci o.s. Bez mámy 
s Chrisem Zacharia Lameckem z Tanzánie.
Čtvrtek 27. 2. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Dobratice
Na akci bude probíhat prodej originálních afrických předmětů. 

Výtěžek poputuje na projekty pomoci v Tanzánii.

Srdečně  zve humanitární organizace Bez mámy
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chat a chalup
Rekonstrukce koupelen

ko  la
Zemní práce pásovým 
bagrem

ro e  betonových ump

www.stavby-rd.cz

info@stavby-rd.cz

Stavební firma 

Právní záležitosti

S občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu, mezi 15.00  – 16.30  hodinou  na Obecním úřadě v Raškovicích a 
každou středu  mezi 16.30 – 18. 00 hodinou  vzasedací místnosti Obecního úřadu v Nošovicích ( zelená budova potravin)   
JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv  -  včetně kupních, rovněž převody nemovi-
tostí, zřizování věcných břemen apod.
Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz.



13

                                                                                                                                                                                         2/2014



Dobratický zpravodaj, vydavatel: Obec Dobratice čp.49, tel.: 558 651 254, 558 651 387 
email: obec@dobratice.cz,  redaktor: Karel Moškoř, email.: k.moskor@seznam.cz , tel.:739 439 808 
ev.číslo MK ČR E 14306, náklad 390 ks, tiskne  G-VARIADO PRINT s.r.o. Frýdek–Místek, výtisk zdarma

                                                                                                                                                                                         2/2014 Dobratický zpravodaj                                                                                           

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Na 43. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice bylo projednáno:

* Dodatek ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních sužeb“ k dotaci 
na rok 2014, uzavřený mezi obcí Dobratice a Místní knihovnou Dobrá.

* Zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci: Rekonstrukce 
budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice, fi rmě JTA Holding, spol. s r.o., nám. Sv. 
Čecha 732/1, 702 00 Ostrava - Přívoz.

* Tisk celobarevného Dobratického zpravodaje dle předložené cenové nabídky.

* Záměr obce Dobratice prodat pozemek p.č. 440/6 o výměře 276 m2  a p.č.  440/7 o 
výměře 133 m2,  k.ú. Bukovice u Dobratic, které byly odděleny z pozemku p.č. 440/1, 
ostatní plocha,  k.ú. Bukovice u Dobratic.

* Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při nakládání s komunál-
ním odpadem uzavřen mezi Frýdeckou skládkou, a.s. a obcí Dobratice.

* Poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům ZO v dosavadní nezměněné 
výši v souladu s novelou nařízení č. 37/2003 Sb.

* Plán fi nancování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2014 - 2023. 

* Podání žádosti u SZIF na stavební akci: „Výstavba ČOV u Mateřské školy Dobratice“, 
s případným dofi nancováním z rozpočtu obce Dobratice. 

* Zařazení správního území obce Dobratice do územní působnosti Místní akční sku-
piny Pobeskydí  - zájmového sdružení právnických osob na období 2014 - 2020.

* Jmenování členů hodnotící komise pro zadání zakázky malého rozsahu na výběr 
zhotovitele stavebních akcí: Čistírna odpadních vod u mateřské školky Dobratice, 
Výstavba sběrného dvora, Rekonstrukce budovy obecního úřadu a hasičské zbroj-
nice a Veřejné osvětlení v obci Dobratice.



Hudební předehrávky

Zasedání zastupitelstva

Hasičský ples



Sportovní ples

Obecní ples

www.dobratice.cz


