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  ÚVODNÍK

Událostí měsíce března bylo určitě částečné zatmění slunce. Věřím, 
že jste mnozí tento zajímavý úkaz na denní obloze sledovali. Počasí 
ten den přálo, ostatně i v další dny a týdny jsme si sluníčka užili rádi. 
Ale aprílové dny nás jistě čekají. Do fotbalového jarního kolotoče  na-
skočili také dobratičtí fotbalisté. Čas opravdu rychle utíká a vzpomínka na ukončení 
2.světové války už má sedmdesát let. A věřte, že pamětníci mezi námi ještě žijí. Jejich 
vzpomínky si přečtete v květnovém čísle. Představujeme dnes také dalšího člena 
zastupitelstva.                            
                                                                                  Karel Moškoř - redaktor Dobratického zpravodaje
                                         

                                 

                             1945 – 2015 – SEDMDESÁT LET OD KONCE VÁLKY

Osvobození Dobratic – doslovný opis z kroniky obce
V pátek dne 4. května 1945 před sedmou hodinou ráno ozvala se již střelba z pušek a 
samopalů od sousedních Tošanovic a rychle postupovala k Dobraticím. Lidé, kteří byli 
ven, rychle mizeli z cest a polí, uchylujíce se většinou do sklepů. A ve chvíli za rachotu 
střelby spatřili již Dobratice první sovětské vojáky - osvoboditele. Většinou je naší lidé 
vyhlíželi a vítali ze sklepů a krytů. Očekávalo se, že fronta přes Dobratice projde klid-
ně, avšak Němci se tu na západní straně Dobratic a v Bukovicích postavili na odpor, 
zahnízdivše se strojními puškami po polích a v některých domech. Rovněž se ozvala 
německá obrana v lesích Goduly a Prašivé, která se beznadějně bránila až do veče-
ra, kdy byla postupující sovětskou armádou úplně zlikvidována. Ve vesnici samé byl 
odpor zlomen a boj utichl již odpoledne. V těchto bojích padl ruský kapitán Matjuchin 
a ještě pět ruských vojínů, jejichž jména nebyla zjištěna. Všichni byli pohřbeni ve spo-
lečném hrobě na místním hřbitově, vedle rodinného hrobu Ruckých. 
Na německé frontě padlo 12 vojínů. Z toho bylo pohřbeno na hřbitově u márnice 11 
vojínů a 1 byl pohřben na poli v místě, kde padl. Mimo to byli s německými vojíny 
společně pohřbeni dva Italové - civili, kteří byli od Němců nasazeni na zákopové práce 
a přišli zde o život. 
Z občanů nepřišel o život nikdo, aniž byl kdo zraněn. Střechy a okna domů byla však 
místy citelně poškozena, někde i zdivo od střelby a zásahů granátu. Velmi těžce a mno-
ha zásahy byla poškozena budova Antonína Staniovského na Hranicích, kde v pod-
krovní světnici usadil se německý voják se strojní puškou. Než byl zneškodněn, odnes-
la to těžce sama budova. Taktéž byla velmi těžce poškozena budova Františka Dyby č. 
18 na hořejším konci Dobratic.
Sovětští vojáci bavili se s překvapenými lidmi ještě dlouho do noci. Na vsi bylo živo 
jako o pouti, lidé většinou venku neboť se vyslunilo a každý si rád vyšel vdechnout do 
sebe svěží závan svobody. 
Avšak ještě této noci, někteří pak ráno nás už Rudoarmějci opouštěli, aby pokračovali 



Dobratický zpravodaj                                                                                           

dál za svým vítězným cílem. Dobratice viděly je pak ještě jednou, když se po ukončení 
války vraceli zpět k svému domovu. Těla padlých sovětských hrdinů však zde na míst-
ním hřbitově trvale nezůstala, neboť již následujícího roku dne 19. února 1946 museli 
býti všichni pohřbeni sovětští vojáci exhumováni,  uloženi po dvou do jednoduchých 
rakví a odvezeni k pohřbení na ústřední hřbitov do Frýdku.
Politický život v obci rozvíjel se dále do stále větší šíře i hloubky. Přibývalo starostí a 
problému, rázu jak politického tak hospodářského, které bylo třeba řešit a zdolávat. 
Velmi nemilými politickými záležitostmi tu byly případy s lidmi, kteří za okupace měli 
„Volkslistu“ a byli v té době nějakým způsobem účastni aktivní činnosti, ať už dobro-
volně neb okolnostmi nějak nuceni. Popřevratové dny byly z počátku i na vesnici velmi 
horké a celostátní opatření vůči kolaborantům značně přísná, což z důvodu bezpeč-
nosti a v příměru okupačním režimem napáchaných křivd na českém národě bylo i 
zcela odůvodněno. 
Není proto divu, že i zde bylo několik lidí těmito opatřeními postiženo a ve dvou přípa-
dech i lidovým soudem k odnětí svobody na určitou dobu odsouzeno. Avšak později 
byli propuštěni a postupně i s ostatními rehabilitováni. 
70. výročí osvobození obce vzpomeneme také na mši dne 8. května v 17 hodin. 
Zveme k účasti.

PŘEDSTAVUJEME dalšího člena zastupitelstva
Dalším z nováčků v zastupitelstvu obce je Ing. Břetislav Bortlíček. Většina dobratic-
kých občanů jej spojuje se sportovním děním v obci. I tento rozhovor se bude převáž-
ně odvíjet ve sportovním duchu, ale také si přečtete něco víc o něm samotném. 

Co se Ti vybaví při vyslovení slov Dobratice, rodina, práce, 
hobby? 
Dobratice  mi přirostly k srdci, tady jsem se narodil a náš kraj mám 
velmi rád. Od mladých let jsem se aktivně podílel na společen-
ském dění v obci, zejména v prostředí dnešního areálu na hřišti. 
Ti starší si určitě ještě pamatují volejbalové antukové hřiště pod 
fotbalovým, kde jsme se pravidelně scházeli zejména o víkendech, 
konaly se tu venkovní akce a zábavy. Velmi známé byly např. v 70. 
letech minulého století akce, spojené s dívčím fotbalem, kdy se 
třeba na akci sešlo kolem tisícovky návštěvníků. V roce 1983 jsem 

se přestěhoval do Frýdku-Místku, ale do Dobratic mě to táhlo zpátky, postavili jsme si 
s manželkou rodinný domek a do Dobratic se vrátili. V současné době dělám již deset 
let správce areálu ve VÚHŽ a.s. v Dobré. Dočkali jsme se už také vnoučátek, vnučka má 
2 roky a vnuk šest měsíců. Bydlí společně s rodiči v Ostravě - Porubě.
Jsi předsedou TJ Dobratice, jak dlouho se angažuješ ve sportu?
 I když se od mládí ve sportu angažuji, nikdy nebylo mým cílem být předsedou TJ Dob-
ratice. V srpnu 2008 jsem ve složité situaci  v TJ souhlasil s dočasným předsedováním, 
běh různých událostí mě však vždy přiměl k tomu, abych ještě zůstal a dokončil roz-
dělané záležitosti (rekonstrukce hřiště z fondů EU, postup do 1.B třídy a postup do 1.A 
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třídy). Práce ve výboru TJ je výsledkem celého kolektivu, bez kterého bych se neobešel. 
Všichni vykonávají svou činnost ve svém volném čase bez požadavků na jakoukoliv 
odměnu a na úkor svých rodin. Jsem jim všem za to moc vděčný, ale bez této oběta-
vosti bychom nebyli tam, kde jsme. Také si myslím, že už nastal čas předat tuto funkci 
mladším, průbojnějším členům TJ a my starší jim rádi přijdeme pomoci.
Určitě se mnozí občané radovali z vynikajícího úspěchu fotbalistů a jejich postu-
pu do 1.A třídy. S jakým cílem jde fotbalový oddíl do jarní sezóny?
Myslím si, že historický postup družstva mužů do 1.A třídy si užívali všichni, kdo se o 
sport v Dobraticích zajímají nebo se ho aktivně zúčastňují. Po tomto postupu je mož-
né u nás  vidět taková družstva, o jakých by se nám před léty jenom zdálo (Frenštát p 
R., Vratimov, Brušperk, Bystřice, Albrechtice aj.). Těší nás i velký zájem fanoušků, kteří 
ve velkém počtu jezdí i na venkovní utkání a vytváří skvělou atmosféru, která nikdy 
neujde pozornosti domácích. Věřím, že tomu tak bude i nadále a že naši muži budou 
mít podporu, i když se jim třeba něco nepovede. Cíl je jednoduchý, hrát fotbal, který se 
bude divákům líbit a ke každému utkání přistupovat s pokorou a snahou o co nejlepší 
výkon.
Koho mohou fanoušci na jaře vidět na trávníku a kdo bude v kádru chybět? 
Tato otázka patří více pro realizační tým družstva mužů, než na mě. Určitě bude citelně 
chybět opora a střelec týmu, nešťastně zraněný kapitán Marián Causidis,  který se zota-
vuje po operacích kolene, dlouhodobě se léčí i D. Kolář.  Naopak do kádru přišli pomo-
ci Figura z Dobré, Šponiar z Fryčovic, hostování prodloužili Somr ze Sedlišť a Rusek z 
Českého Těšína.  Hlavním mým přáním je, aby byli kluci zdraví, vyhýbaly se jim zranění 
a ať je fotbal v Dobraticích baví.

                                                                      ŠKOLNÍ AKTUALITY

Karnevalové rejdění a vítání jara ve škole
V pátek 13. 3. se uskutečnil v tělocvičně karnevalový rej v maskách. Karneval byl zahá-
jen tanečním kroužkem pod vedením p. Kozákové. V průběhu celého 
karnevalu děti měly možnost si zasoutěžit v různých disciplínách. Na 
organizaci se podílela SRPŠ ZŠ a MŠ Dobratice. Rodičům děkujeme za 
podporu – pečení zákusků, zhotovení chlebíčků, přípravu tomboly a 
všem pedagogům za přípravu programu a hlavní poděkování patří 
předsedkyni SRPŠ p. Vitáskové za pečlivou organizaci. Velmi potěši-
telná byla hojná účast masek, rodičů a jiných příbuzných. Velký dík!!!
Jaro jsme jako tradičně přivítali za doprovodu básní, říkadel a písní za školou, kde jsme 
symbolicky pálili smrtku (zimu) a přivítali „Jaro“. Březen bývá zpravidla měsícem knihy 
a pod vedením p. Baumové (knihovnice obecní knihovny) a p. Mece se uskutečnil „Kni-
hovnický den“. Žáci měli možnost vyslechnout připravenou besedu, shlédnout výsta-
vu knih s možností zakoupení knihy. Velmi děkujeme za pěkně strávené dopoledne!!!  
Závěr měsíce března patřil učitelům a všem zaměstnancům školy v rámci „Dne učitelů“. 
Touto cestou bych ráda poděkovala všem za jejich práci a dobrou spolupráci. Rovněž 
bych ráda poděkovala Obci Dobratice a rodičům za přání ke Dni učitelů. 
V průběhu měsíce března naše žákyně (Karolína Václavková, Anna Václavková, Žaneta 
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Nowaková, Vendula Cebulová, Barbora Sobková, Ester Boroňová) reprezentovaly ško-
lu v pěvecké soutěži „Loutnička“. Velmi děkuji za vzornou reprezentaci!!
Konec měsíce jsme ukončili tradiční velikonoční dílnou pro děti a přípravou na Veli-
konoce.
Nejbližší akce:
turnaj v pinpongu – sobota 11. 4. 2015 v tělocvičně
šachový turnaj  – 24. 4. 2016 dopoledne
„Turistika rodiče s dětmi“ – v pátek 8. 5. 2015
Den matek – v úterý 12. 5. 2015 
                      Mgr.Karla Peterková – ředitelka školy

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu v obci Dobratice

Sběr proběhne v obci Dobratice v sobotu dne 16. května 2015:
prodejna Lisník    8.40  -   8.55 hod.
dolní kravín    9.05  -   9.35 hod.
bývalá prodejna Bukovice  9.45  - 10.00 hod.
Harenda                            10.10  - 10.40 hod.

Nebezpečné odpady
Mazací a motorové oleje, olejové fi ltry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.

Ve sběrném dvoře obce Dobratice,  který je pro občany obce Dobratice otevřen 
každý lichý týden ve středu od 15.00 do 17.00 hodin, můžete odevzdat níže 
uvedené odpady:

Rozbité či rozebrané
Televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.
Zpětný odběr elektrozařízení 
Lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvi-
ce, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, 
televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

Informace o částečné a úplné uzavírce silnice III/04821 v obci Dobratice
Z důvodu demolice mostu ev.č. 04821-3 a stavby  mostu  přes potok Lučina v obci 
Dobratice ( u pana Slavického),  bude v termínu od 13.4.2015 ( pondělí)  do 21.7.2015 
(úterý) provedena uzavírka silnice III/04821 Vojkovice – Dobratice – Vyšní Lhoty. 
Po dobu rekonstrukce mostu  ev.č. 04821-3,  bude na silnici III/04821 vytvořena objízd-
ná trasa a stezka pro pěší. Silniční provoz bude pomocí dopravního značení veden 
přes mostní provizorium. Stezka pro pěší bude umístěna na levé straně provizoria.

INFORMUJEME OBČANY
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Vážení občané,

možná jste se již dočetli v Dobratickém zpravodaji o rozhodnutí zastupitelstva zrušit 
byt na obecním úřadě. Obec vlastní dva byty, třípokojový v mateřské školce a dvoupo-
kojový na obecním úřadě, který přednostně obsazují členové SDH Dobratice. Prostory 
tohoto bytu máme v úmyslu přeměnit na prostory nebytové.  
Jelikož jsme se doslechli o nesouhlasu některých občanů s tímto rozhodnutím, považu-
ji za vhodné blíže vysvětlit okolnosti a důvody, které k tomuto rozhodnutí zastupitel-
stvo vedly:
 Byt na obecním úřadě se koncem června letošního roku uvolní a žádný vážný 
zájemce z řad hasičů o něj neprojevil zájem. Je tedy reálné, že by mohl zůstat del-
ší dobu neobsazen. Bytová situace se v posledních letech podstatně změnila. V obci 
je několik rodinných domků nabízených k prodeji, pronajímají se domky i jednotlivé 
byty.  Stejná situace je v okolních obcích, stovky volných bytů jsou k pronájmu ve měs-
tě. Záměr přeměny bytu na nebytové prostory byl proto projednán na valné hromadě 
SDH dne 9. ledna 2015 a následně ještě ve výboru SDH. Zazněl sice požadavek, aby byt 
zůstal volný pro případ nějaké havárie, živelné pohromy a podobně – to je jistě mož-
né, ale značně neekonomické. V dohledné historii obce nic takového nebylo potřeba, 
prostory by zůstaly dlouhodobě nevyužity. Pro tyto havarijní případy je možné krátko-
dobé ubytování ve stávajících prostorách zasedací místnosti, kde bude v rámci rekon-
strukce budovy zařízena kuchyňka, v přízemí jsou toalety. Jsme přesvědčeni o tom, že 
je lepší prostory využívat, než je nechat ladem.
 Stávající dvě kanceláře budovy obecního úřadu svou kapacitou nevyhovují náro-
kům na výkon agendy a současnému vyřizování, mnohdy diskrétních záležitostí, obča-
nů, dále pro úřední jednání, pro jednání komisí a výborů apod. Občané si občas stěžují, 
že při projednávání diskrétních záležitostí nemají soukromí. Pro jednání se proto musí 
využívat prostory klubovny SDH, stejně jako pro konání voleb.
 Tři zaměstnanci pro správu a údržbu obce mají jako šatnu jednu sklepní místnost 
o ploše necelých 6 m2, kde je navíc i sklad a dílna. 
 Dokumenty jsou archivovány v provizorních prostorách, kapacitně naprosto 
nedostačujících, v kuchyňce vedle zasedací místnosti.
 Zasedací místnost nedostačuje svou kapacitou pro větší akce spolků, například 
TJ Dobratice, SDH Dobratice, klubu důchodců, ale i pro vítání občánků. Její zvětšení 
požadovali důchodci při svém posledním předvánočním setkání.
 V obci chybí klubovna například pro setkávání maminek s dětmi, cvičení menšího 
počtu cvičících, kteří se v prostorách velké tělocvičny ztrácejí, pro různé zájmové akti-
vity dětí i dospělých.
 Již od roku 2008 je zpracován projekt rekonstrukce budovy obecního úřadu. 
Zejména nový rozvod elektřiny je naprosto havarijně nutné udělat v celé budově co 
nejdříve. 
V listopadu loňského roku jsme se dověděli, že bude vyhlášena ještě jedna výzva k 
předkládání žádostí o dotace na investice do infrastruktury obcí. Z ní je možné fi nan-
covat například výstavbu sportovních hřišť nebo rekonstrukci obecních úřadů, zejmé-
na prostory pro setkávání občanů a vzdělávání. Tato výzva je zcela poslední na investi-
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ce do nemovitého majetku obcí. V dalším období, tj. do konce roku 2020, již investice 
obcí do veřejných budov a prostranství nebudou dotačně podporovány. Veškeré 
rekonstrukce v budově obecního úřadu a hasičské zbrojnice bychom už pak museli 
dělat „za svoje“.  Abychom však žádost mohli podat, musí se něco změnit, inovovat, 
zlepšit. Není možné podat žádost jen na prostou obměnu. Takovým důvodem, inova-
cí, je přeměna bytových prostor na nebytové a jejich nové využití. V případě úspěchu 
je možné získat až 85 % dotace. 
 Na základě výše uvedených skutečností rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracová-
ní aktualizace projektu rekonstrukce budovy s přeměnou bytu na nebytové prostory.  
V případě realizace projektu se jeden pokoj stane součástí kancelářských prostor úřa-
du, kde mohou zasedat také komise a výbory. Druhý pokoj se stane součástí zasedací 
místnosti. Dělící příčka mezi stávající zasedací místností a bytem bude vybourána a 
nahrazena posuvnou dělící stěnou. Vznikne tak variabilní prostor, sloužící jako útul-
ná klubovna nebo i velká zasedací nebo školící místnost pro setkávání občanů, který 
bude vybaven audiovizuální technikou. Kuchyňka bude dovybavena a zpřístupněna 
všem uživatelům, protože archív z ní bude přemístěn do samostatné sklepní místnosti. 
Také zaměstnanci obce získají v prostorách stávajícího bytu slušnou šatnu, budou si 
zde moci v poledne uvařit čaj a posvačit. Změny dozná i klubovna hasičů, která bude 
vybavena vhodným nábytkem a audiovizuální technikou. Změna se bude týkat také 
části garáže, ve které cvičí malí hasiči. Tam bude nová, omyvatelná podlaha a regály 
pro sklad hadic a dalšího materiálu. Děti se tak budou setkávat a cvičit v čistých, hezky 
vybavených prostorách. 
 V rámci rekonstrukce budovy bude, kromě nového rozvodu elektřiny, provedena 
také rekonstrukce vytápění, kdy stávající systém rozvodu tepla bude nahrazen efektiv-
nějším, a dosluhující 20 let staré plynové kotle budou nahrazeny úspornějším konden-
začním kotlem. V budově bude nově nainstalován zabezpečovací systém. Na schodiš-
tě do zasedací místnosti a klubovny bude nainstalována šikmá schodišťová plošina, 
která zpřístupní celé horní patro i pro imobilní občany nebo kočárky. Součástí záměru 
je dále vybudování přístupového chodníku od cesty k budově obecního úřadu a par-
koviště.
 Pokud se záměr podaří realizovat, získáme ještě v letošním roce budovu, kte-
rá bude plně vyhovovat potřebám občanů, zaměstnanců, hasičů i ostatních spolků. 
Navíc budovu, která bude naši obec důstojně reprezentovat, nejen při pohledu zven-
ku. 
 Jsme přesvědčeni o správnosti záměru a děláme vše pro to, abychom stihli připra-
vit podklady a žádost o dotaci včas podat.
                                                                                                                               Alena Kacířová - starostka 

Očkování psů proti vzteklině

V pondělí dne 4. května 2015 proběhne v obci Dobratice očkování psů proti vzteklině. 
Podle zákona o veterinární péči musí být každý pes starší třech měsíců vakcinován. 
Poplatek za očkování jednoho psa činí 120,-Kč a je splatný ihned na místě. Pes musí 
mít náhubek a musí být v doprovodu osoby, která je schopna udržet psa při zákroku, 
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nezapomeňte očkovací průkaz psa. 
Všichni, kteří byli v loňském roce na očkování se svým psem, mají v očkovacím průka-
zu napsáno nebo jim bylo u očkování sděleno, zda musí přijít i v roce letošním, nebo 
stačí vakcinace jednou za dva roky. Pokud si nebudete jisti, můžete se informovat po 
19. hodině u MVDr. Sušovské, telefon 558 696 271. Bude-li mít někdo zájem i o jinou 
očkovací vakcínu, může se domluvit na uvedeném telefonním čísle.
Očkování psů proběhne na třech místech:
         Od 16:00 do 16:15 hodin rozcestí ke Komorní Lhotce – autobusová zastávka.
         Od 16:20 do 16:45 hodin před budovou Obecního úřadu Dobratice.
         Od 16:50 do 17:00 hodin u křižovatky (u p. Szczeczora) na Bukovicích.

Upozornění - výzva
Vzhledem k tomu, že se v naší obci opět vyskytují volně pobíhající psi, kteří se bez 
dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, často u budovy základní školy, a jsou 
nebezpečím především pro děti, ale i řidiče a cyklisty, vyzýváme občany, aby si své psy 
řádně zabezpečili. Děkujeme.

                                                                             POZVÁNKA

Zveme Vás na seminář o novém občanském zákoníku.

Zajímají Vás odpovědi na tyto otázky:
* Upravuje občanský zákoník nově sousedské vztahy? Jak se nyní řeší „rozhrady,  
 nezbytné cesty, vyvlastnění, nebo omezení vlastnického práva?
* Změnila se nějakým způsobem základní charakteristika společného jmění   
 manželů?
* Je rozdíl mezi kupní smlouvou a smlouvou o dílo?
*  Co je nového při prodeji v obchodě, kdy mám právo na reklamaci?
* Jsem jako nájemce nějak chráněn před pronajímatelem, a jaká jsou moje práva a  
 povinnosti?
* Když jsem dal někomu dar, za jakých okolností mohu požadovat jeho vrácení?
* Stanoví zákon nějaké důvody, dle kterých mohu vydědit své potomky.
* Dědím i dluhy zůstavitele a kdy?
* Co znamenají domněnky otcovství a kdy lze otcovství popřít?  

Chcete se v tom vyznat a vědět víc než ostatní? 
Tak neváhejte, vezměte své známé a přijďte

14. května 2015 v 17 hodin do budovy ZŠ Dobratice

Na setkání se těší AHOL – VOŠ, o.p.s.
http://vesnicky8.webnode.cz    (marek.vlcek@ahol.cz)

     Zájemci o účast na bezplatném semináři, nechť se přihlásí na OÚ Dobratice

                                        do 7. 5. 2015, tel.: 558 651 254, 558 651 387



Sportovní činností se to v posledních týdnech jen hemží. Je pravdou, že nyní budou u 
sportu převažovat fotbalová utkání, nicméně ani jiné sporty nezahálejí. Jsou sportovní 
odvětví, která potřebují ke svému odehrání nějakou místnost nebo tělocvičnu a to 
bylo například nedávno při badmintonovém turnaji, šachu a stolním tenise.

Badminton – vyhráli Lenka Veliká a Zdeněk Novák
Dobratický turnaj v badmintonu  O putovní pohár má zdárně za sebou 2.ročník. V 
sobotu 14. března 2015 se v tělocvičně základní školy sešli vyznavači hry s opeřeným 
míčkem. Zahrálo si nakonec 19 dvojic z původně přihlášených dvaceti.  Turnaj si začí-
ná získávat popularitu, o tom svědčí i účast tolika zájemců. V průběhu turnaje musel 
opustit palubovku loňský vítěz T. Klega z důvodu zranění a tak boj o uvolněný trůn 
byl otevřený. V konečném účtování se nikomu nepodařilo obhájit loňská umístění. 
Po odehrání zápasů ve čtyřech skupinách a závěrečných zápasech o putovní pohár, 
získala 1. místo dvojice Lenka Veliká a Zdeněk Novák, druzí skončili Pavla a Martin 
Krejstovi, bronzoví pak Lenka a Radek Strakošovi. 

Šachy - důchodci hráli proti žákům
Zahrát si mezi sebou šachové partie plánovali někteří dobratičtí senioři. Po dohodě se 
členy šachového oddílu došlo nakonec k několika zápasům žáků a těch dříve naroze-
ných. Společné setkání zhodnotil Miroslav Čubok:
„Předem jsme byli domluveni, že vybereme několik dětí ze šachového kroužku na škole, 
případně z Dobratického šachového oddílu. Pro malou účast důchodců jsme se rozhodli 
uspořádat šachový turnaj pro děti z kroužku.
Dětí hrálo pět.  Ondru Gongola, jsme stavěli do turnaje coby nejdéle působícího z mládeže 
v šachovém kroužku a následně v šachovém oddíle. Zahrál partie na jedničku  a v koneč-
ném pořadí obsadil první místo při zisku tři a půl bodů ze čtyř kol, kdy remizoval s Lukášem 
Pavelkem. Další pořadí bylo: 2. Lukáš Pavelek, 3.Radek Maceček, 4. Jarek Kubala, 5. David 
Dvorský. Potom sehráli malí šachisté několik utkání proti důchodcům, nad nimi vyhráli ve 
více odehraných zápasech a tím dokázali, že o budoucnost šachu se nemusíme v obci obá-
vat.“

Stolní tenis  - 3. ročník turnaje
V tělocvičně základní školy se 10. dubna konal turnaj ve stolním tenise. Pěkné jarní 
počasí moc zájemců nepřilákalo, a tak se o ceny poprali jen žáci. Škoda, snaha paní 
ředitelky udělat něco pro děti a další zájemce, vyšla naprázdno. V jediné odehrané 
kategorii kluků (5 hráčů, z toho dva nestihli začátek) se vytvořilo nakonec toto pořadí.: 
1. Vojta Klega  2. Ondra Vala a 3. Filip Bado.
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VZDĚLÁVÁNÍ PRO MODERNÍ VENKOV 
Vzdělávací projekt pro občany v obcích do dvou tisíc obyvatel 

Více informací: 
www.modernivenkov.cz  

Eva Kurtinová, tel.: 733 193 807 
Email: eva.kurtinova@eduwork.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijďte se poradit, jak začít nebo vylepšit Vaše podnikání. 
Dozvíte se: 

 co je potřeba k založení podnikání, 
 získáte tipy, jak být úspěšným podnikatelem, 
 naučíme Vás, jak vytvořit úspěšnou nabídku, která 

zaujme Vaše zákazníky. 
Pokud již podnikáte, odpoví Vám lektor na jakékoliv dotazy  
z praxe. Seminářem Vás provede lektor a především zkušený 
podnikatel Ing. René Procházka, který pomáhá firmám řešit 
každodenní situace v podnikání. 

Zájemci neváhejte a přihlaste se na obecním úřadě Dobratice, tel.: 558 651 254 
do 30. dubna 2015. Termíny a časy konání budou upřesněny dle Vašeho zájmu. 

 

 

 

V případě fi nancování do částky 500 000,- Kč je možné zpracovat rychloměr s úro-
kovou sazbou 4,99%. Tento úvěr získáte bez zajištění jen na základě vašich příjmů a 
doložení účelovosti.
Potřebujete částku vyšší? I to je možné zařídit. V případě zajištění nemovitosti, to je 
Hypoúvěr s úrokovou sazbou od 1,99 %.

Bc. Dana Hárendarčíková - rodinný bankéř senior, mobil: 724 070 197
e-mail: dana.harendarcikova@mpss.cz

Potřebujete peníze na rekonstrukci nebo stavbu domu, bytu?
Mám pro vás řešení.
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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 v zasedacímístnosti OÚ v Nošovicích (zelená budova potravin)
JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv 
– včetně kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování výminků a služebností 
(věcných břemen) apod. Je vhodné předem zavolat.
Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz.
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Na 7. mimořádném zasedání ZO Dobratice dne 30. 3. 2015
bylo projednáno:

 
Smlouva o zřízení věcného břemene č. 18/2015 pro stavební akci  STL  plynovod a 
7 plynovodních přípojek k.ú. Bukovice u Dobratic, číslo stavby 8800075716, mezi 
obcí Dobratice a RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567.
Výběr fi rmy K2 stavební Moravia s.r.o., a zadání zakázky vybrané fi rmě na zhotove-
ní stavební akce: Dobratické centrum sportovních aktivit.
Smlouva o dílo č. 20/2015,  mezi obcí Dobratice a K2 stavební Moravia s.r.o., na 
zhotovení veřejné zakázky s názvem: Dobratické centrum sport. aktivit.
Nové uspořádání budovy Obecního úřadu Dobratice včetně plánovaných změn
využití a vybavení prostor.
Zadání zakázky na výběr zhotovitele stavební akce: Rekonstrukce vnitřních pro-
stor budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dobratice a vybudování chod-
níku a parkoviště, paní Renátě Klodové, fi rma D.P.M. Management, s.r.o.

Zpráva o hospodaření Základní školy a mateřské školy Dobratice, okres Frýdek-
Místek, příspěvková organizace, za rok 2014, včetně rozdělení zlepšeného hospo-
dářského výsledku do rezervního fondu a do fondu odměn.
Celoroční hospodaření obce Dobratice a závěrečný účet obce Dobratice za rok
2014, včetně zprávy auditora Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsled-
ku  přezkoumání hospodaření za rok 2014, bez výhrad.
Účetní závěrka obce Dobratice sestavena k rozvahovému dni 31.12. 2014.
Rozpočtový výhled obce Dobratice na rok 2016 -2018.
Nařízení vlády č. 52/2015 Sb. ze dne 16. března 2015, kterým se mění nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Revokace usnesení číslo 6/4 ve znění:  Zastupitelstvo obce Dobratice schvaluje 
Smlouvy o poskytnutí fi nančního příspěvku z rozpočtu obce Dobratice s určením 
spolkům a sdružením působícím v obci Dobratice: Myslivecké sdružení Háj, 

1.

2.

3.
4.
5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

Na 8. zasedání ZO Dobratice dne 13. 4. 2015 bylo projednáno:
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Příští jednání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí dne 11. 5. 2015.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejně přístupné. 

                      UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ PRO DALŠÍ ČÍSLO: PÁTEK  1. 5. 2015

Sdružení občanů obce Dobratice, Český svaz včelařů, Římskokatolická farnost 
Dobratice, TJ Dobratice, o.s., Český zahrádkářský svaz, SDH Dobratice, Chrámový  
sbor Filia, Společenství dětí a mládeže - farnost Dobratice. 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobratice na částeč-
né pokrytí provozních nákladů na rok 2015, mezi obcí Dobratice a Římskokatolic-
kou farností Dobratice, a mezi obcí Dobratice a TJ Dobratice, o.s.  
Poskytnutí fi nančního daru z rozpočtu obce Dobratice sdružením a spolkům půso-
bícím v obci Dobratice: Myslivecké sdružení Háj, Sdružení občanů obce Dobratice, 
Český svaz včelařů, Český zahrádkářský svaz, SDH Dobratice,  Chrámový sbor Filia, 
Společenství dětí a mládeže - farnost Dobratice.
Poskytnutí fi nančního daru na pokrytí nákladů sportovních aktivit teamu The 
North Face XRNNRS.
Zajištění zimní údržby účelové komunikace na pozemku p.č. 57/16, k.ú. Bukovice 
u Dobratic,  sloužící pro dostupnost k sedmi  pozemkům, k.ú. Bukovice u Dobratic, 
z rozpočtu obce. 
Určení členů komise pro výběr zhotovitele stavební akce: „Rekonstrukce vnitřních 
prostor Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dobratice a vybudování chodníku a 
parkoviště“. 

7.

8.

9.

10.

11.

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 400 ks, tiskne  MÍSTECKÁ TISKÁRNA s.r.o. Frýdek–Místek, výtisk zdarma

Ekologické odstranění nepohodlných pařezů.
Vše provádíme profesionální frézou bez poškození terénu.

606 751 517     www.odstraneni-parezu.cz

ODSTRANENI-PAREZU.CZ

ODSTRANENI-PAREZU.CZ
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Šachový turnaj

Turnaj ve stolním tenise




