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ÚVODNÍK
Podzim je tady a my se musíme pomalu připravovat na to, že si musíme přiobléknout 
více věcí na sebe. Venku už je nejvyšší čas ke sklizni toho, co se nám urodilo. Někteří ty 
svoje výpěstky ukázali na 5. výstavě ovoce a zeleniny. Školáci zvládli první týdny školy 
a někteří z nich měli hned od počátku školního roku napilno. Začaly různé kroužky a 
k tomu několik dětí výborně reprezentovalo Dobratice i s dospělými na Sportovním dnu 
obcí sdružených v povodí Morávky. Asi nejdůležitějším okamžikem měsíce října byly 
volby. Máme nové zastupitelstvo na další čtyřleté období. Tak jim popřejme moudrost 
při jednáních a rozhodování, reálný pohled na současné dění a správný krok do věcí 
budoucích. A přiznejme si, není to jenom o tom, koho jsme vybrali, ale také na nás, 
jak budeme nově zvoleným členům obce nápomocni. 
                  Karel Moškoř - redaktor

Sportovní den SOMP
Další z ročníků zajímavého setkání deseti obcí v 
povodí Morávky se konalo v sobotu 20.září na hřišti 
v Raškovicích. Obec Dobratice reprezentovaly tyto 
děti: Kryštof Kohut, Jakub Maleček, Nikola Švrči-
nová, Anna Klusová, Kateřina Kohutová, Vendula 
Cebulová, Hana Guziorová, Marek Spilka, Bára 
Spilková, Tereza Cebulová. Dospělý tým vytvořili 
manželé Mecovi a  Švrčinovi, porotkyní pak byla 
Blanka Cebulová. Raškovičtí hostitelé připravili pro 
děti tyto disciplíny: 1. chytání ryb (6-8 let) 2. hod míčkem do terčů (9-10) 3. klasický kriket (11-
12) 4. vojenský překážkový běh (13-15) Společnou disciplínou pro všechny děti byl skok v pytli 
štafetovým způsobem.
Naše děti si vedli ve všech uvedených disciplínách velmi dobře a po absolvování celé soutěže 
získali skvělé druhé místo! 
Dospělé čekala zajímavá disciplína, kterou museli zvládnout dvě ženy a dva muži. Společný 
běh na tzv. lyžích, věšení prádla, převoz cihel kolečkem a také vodní předávka. Toto střídavé 
plnění mužem a ženou přineslo všem soutěžícím legraci i docela jiný fyzický záběr. Už klasickým 
vyvrcholením dospělých je hod syrového vajíčka a jeho chytání. Na to, jak se první úkol příliš 
dospělákům nepovedl, hod jim šel a to znamenalo po sečtení výsledků páté místo. V celkovém 
součtu dětí a dospělých patřilo 1. místo organizátorům z Raškovic, druhou pozici získali zástupci 
z Krásné a třetí až v dodatečném rozstřelu Nošovice. Dobratičané skončili na nepopulárním čtvr-
tém stupínku. Co se nepovedlo letos, můžeme napravit příští rok. Organizací dalšího Sportovní-
ho dne obci sdružených v povodí Morávky byly totiž pověřeny Dobratice a v domácím prostředí 
můžeme nachystat takové soutěže, které nám půjdou nejlépe.
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Vážení občané, vážení voliči,
chci vám poděkovat za účast ve volbách, za to, že jste přišli a sdělili tak svůj názor na věci 
veřejné v této obci. Chci vám poděkovat za zastupitelstvo obce v tomto složení. A chci podě-
kovat také za sebe. Těší mě a vážím si toho, že mohu ve své práci pokračovat. 
    Toto zastupitelstvo bude navazovat nejen na práci minulého zastupitelstva, ale i všech 
předcházejících. Každý starosta, každé zastupitelstvo k vývoji obce něčím přispělo, posu-
nulo ji kupředu.
     Úkolem tohoto zastupitelstva bude důstojně převzít štafetu a pokračovat jak v organizaci 
chodu obce, tak v oblasti společenské nebo investiční výstavby.  Proto budou vytvořeny 
výbory a komise, stanoveny pravomoce a zodpovědnosti. Bude projednán plán kulturních a 
společenských akcí, plán investičních záměrů a další strategické dokumenty. 
     Prioritami bude dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu, nyní už zejména interi-
éru budovy, pokračování ve výstavbě chodníku od základní školy k mateřské školce, vybu-
dování centra obce a rýsuje se i možnost výstavby sportovního a dětského hřiště u základní 

Slovo starostky

POVOLEBNÍ OKÉNKO  - MÁME NOVÉ ZASTUPITELSTVO
Ve dnech 10. - 11. října se po celé České republice konaly komunální volby. I do volební místnosti 
na Obecním úřadě v Dobraticích přicházeli občané s volicím právem, aby na čtyři roky zvolili 
devítičlenné zastupitelstvo obce. Asi všichni očekávali, kdo získá potřebné hlasy a usedne na 
pomyslnou židli. V Dobraticích se o místa v zastupitelstvu ucházeli kandidáti tří stran či sdružení 
s tímto výsledkem: Sdružení nezávislých kandidátů obce Dobratice (SNK) získalo 2446 hlasů a 
šest mandátů, Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 781 hlasů a dva mandáty, Křesťan-
ská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL) 773 hlasů a jeden mandát. 
Po sečtení všech platných hlasů (pro zajímavost jich bylo rovných 4 000) byli do zastupitelstva 
obce vybráni tito občané (podle získaných hlasů):
Kacířová Alena RNDr. (369), Otipka Radovan (297), Budínský Roman ing. (288), Blahut 
Břetislav ing. (262), Spratková Iva Bc. (261), Bortlíček Břetislav ing. (251), všichni SNK, 
Moravec Stanislav, KSČM (150), Dvorský Lumír ing. KDU-ČSL (141) a Kratochvíl Miloslav 
ing., KSČM (129 hlasů).

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
Probíhaly ve stejném termínu jako komunální volby. V prvním kole se nerozhodlo nikde, ani v 
našem volebním obvodu Frýdek - Místek. Tak se šlo k volbám ještě o týden později a občané 
mohli dát hlas Jiřímu Carbolovi (KDU-ČSL) nebo Jiřímu Hájkovi (ČSSD). V Dobraticích získal 
starosta Dobré J.Carbol 126 hlasů, jeho soupeř jen 56 hlasů.
Nakonec celkově uspěl Jiří Carbol se ziskem 56,01% hlasů a stal se novým senátorem za 
obvod 69, který tvoří západní část okresu Frýdek - Místek.
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školy. Stále ještě jsou možnosti získání dotací, proto budeme i nadále přednostně realizovat 
ty akce, na které bude možné získat dotační fi nanční prostředky. Protože bez dotací bychom 
v obci takový rozsah investiční činnosti nezrealizovali, náš obecní rozpočet by nám na to 
zdaleka nestačil. 

Jsem přesvědčena o tom, že toto zastupitelstvo svou roli úspěšně zvládne. Věříme, že nás 
v tom nenecháte samotné, věříme v podporu a pomoc vás všech. 
                  Alena Kacířová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY - Podzimní čas
* Začátkem měsíce září jsme zahájili ve 2. roč. a 3. roč. plavecký výcvik. V letošním roce se 
k nám připojily i děti z Mateřské školy z Dobratic a Vojkovic.
* Koncem měsíce září proběhly první třídní schůzky a Valná hromada, na které byl zvolen 
pokladník SRPŠ. 
 * Počátkem měsíce října jsme zahájili ve škole kroužky. V letošním roce mají žáci mož-
nost si vybrat z velké nabídky: šachový kroužek, pěvecký kroužek, klub „Šikulů“, dramatický 
kroužek, taneční kroužek, „Latinsko-americké tance“, keramika, sportovní kroužek – háze-
ná, včelařský kroužek, „Počítáme, řešíme“, počítačový kroužek a angličtina v rámci družiny. 
* Každým rokem se zúčastňujeme sportovní soutěže „Přespolní běh“ – okrskové kolo, který 
organizuje ZŠ Dobrá. Letošní ročník měl velkou účast okolních škol. Přespolního běhu se 
zúčastnilo12 škol. Konkurence byla velká, ale i přesto se nám  podařilo získat 4. místo v V. 
kategorii dívek.  Získala ho Monika Kubalová z 5. ročníku.   Blahopřejeme!
* Jako každý rok, tak i v letošním školním roce 2014/2015 pokračujeme ve školních pro-
jektech. V rámci projektu „Požární ochrana“ proběhla beseda s profesionálními hasiči z 
Nošovic, včetně ukázky hasičské techniky. Ráda bych touto cestou poděkovala za ochotu a 

Mgr.Karla Peterková – ředitelka školy

odbornou přednášku. 
* Nabídka školy pro rodiče – pokračujeme ve výuce „Anglického kurzu pro 
pokročilé“, pro milovníky sportu – byla opět zahájena pravidelně ve čtvrtky 
„Jóga“ pro dospělé.  V odpoledních hodinách mají možnost všichni zájemci 
navštěvovat tělocvičnu.

AKCE MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Občanské sdružení občanů obce Dobratice – rybářské závody
Na dobratickém rybníku se uskutečnil už 6. ročník závodu ve sportovním rybolovu 
dospělých. Ráno se kolem rybníka postavilo se svým náčiním celkem 16 soutěžících 
a během stanoveného času, od osmi rána do tří hodin odpoledne, bylo uloveno 29 ks 
ušlechtilých ryb.
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ZO Českého zahrádkářského svazu v Dobraticích – výstava ovoce a zeleniny
V restauraci Obecník se konala Výstava ovoce a zeleniny a bylo se na co dívat. Členové 
místní ZO ČZS ve spolupráci s Českým svazem včelařů z Dobré připravili velmi zajímavé 
ukázky toho, co se urodilo lidem na zahrádkách, v sadech a na polích.  Kdo přišel, mohl se 
zapojit do soutěže o nejpěknější jablíčko, nej… zeleninu a také vybrat vystavenou kuriozitu. 
Zhlédnout jsme mohli i výrobky žáků základní školy, nakreslené výkresy s tématikou výstavy. 
Zkrátka, kdo má šikovné ruce a k tomu přidá i nápad, hned je něco krásného a užitečného na 
světě. Po skončení akce jsem požádal o shrnutí Milana Hlisnikovského: „ Již v páté výstavě 
jsme mohli ukázat výpěstky deseti vystavovatelů z naší obce. Také se soutěžilo o nej… 
jablko, nej…zeleninu a nej…kuriozitu. Hlasy mohli návštěvníci napsat na anketní lístek a z 
205 odevzdaných tipů získali tituly nej jablko pan M. Kozelský s odrůdou Rubín, ze zeleniny 
se nejvíce líbila cibule paní M. Moravcové a kuriozitou výstavy se stali „trpaslíci v přírodě“ 
M.Bezecného. Mimo soutěž zpestřili naši výstavu ZO ČZS z Dobré, ZO Včelařů z Dobré, 
děti ze ZS a MŠ Dobratice“.
Jak jsem se dále dozvěděl, dobratická ZO ČZS čítá třicet členů. „V podstatě každý, kdo má 
zahrádku, nějaké ovocné stromy, něco si vypěstuje na vlastních záhonech, je svým způso-
bem zahrádkářem, ovocnářem či včelařem. Mohlo se najít více odvážlivců, co by se nebáli 
svoje domácí výpěstky přihlásit na výstavu“, konstatoval předseda spolku, Milan Hlisnikov-
ský. Samozřejmě jen výstavy  nejsou tím podstatným v činnosti ZO. Kromě práce na spolko-
vé zahradě připravují přednášky s praktickými ukázkami řezu ovocných stromků a nechybí 
ani oblíbené zájezdy, ten letošní byl do Polska.                                                         KaMoš

ZAZNAMENALI JSME - Cvičení pro zdraví

Výsledky letošního závodu:
1. místo obsadil pan Miroslav Kudělka s 240 cm délky ryb.
2. místo obsadila paní Kristýna Kadrliaková 167 cm.
3. místo obsadil pan Tomáš Orsag 151 cm.
Největší ulovenou rybou byl kapr pana Jiřího Trochty, který měřil 51 cm.
Nejmenší rybkou byl lín ulovený paní Lenkou Kudělkovou, měl jenom 17 cm.

Říká se, že člověk by měl pro své tělo, pro své zdraví něco udělat. Proto se v tělocvičně 
ZŠ scházejí nadšenci a cvičí jógu, pod vedením zkušené lektorky paní Řehové z Frýdku. 
Nyní probíhá již pátý cyklus cvičení, který bývá po 12 cvičebních hodinách. Cvičenci jsou 
převážně seniorky různého věku.  Scházejí se v počtu 12 – 15 cvičenců, vždy ve čtvrtek 9,15 
- 10,45 hodin, mimo prázdninové období. Cvičení jógy je zaměřeno hlavně na pohybové 
ústrojí a páteř. Během 1,5 hodiny se provádějí následující úkony cvičení: relaxace, procvi-
čují se veškeré klouby našeho těla, které bývají často již ztuhlé a třeba je rozhýbat, dále se 
provádějí cviky na páteř a na závěr se provádějí oční cviky. Cvičí se tak, aby to tělo nebolelo, 
ale postupně se vše dobře rozhýbalo. Cvičenky odcházejí po józe usměvavé, v dobré náladě 
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a těší se na další čtvrtek. Všechny shodně říkají:,,Doma se tak nepřinutíš cvičit a navíc tady 
je dobrá parta“.  

Svoz pneumatik dne 27. listopadu 2014
Ve čtvrtek dne 27. 11.2014 bude proveden Frýdeckou skládkou, a.s. v dopoledních hodi-
nách svoz pneumatik od Obecního úřadu Dobratice. Žádáme občany, aby pneumatiky 
ukládali na vyhrazené prostranství před OÚ maximálně 2 dny před stanoveným termí-
nem odvozu, tj. 25. 11. a 26. 11. 2014.            Děkujeme. 

ČESKÁ OKNA - DVEŘE - VRATAČESKÁ OKNA - DVEŘE - VRATA

OstravaOstrava, Výstavní 123
ostrava@pramos.cz

775 591 311, 777 811 471, 775 591 351

OpavaOpava, Nákladní  15
opava@pramos.cz

775 591 375

www.pramos.cz
®
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Pro
dloužená záruka 7 let

OKNA
ZA
POLOVINU

Naše trumfy:Naše trumfy: Zastavte se, zavolejte!Zastavte se, zavolejte!
Vlastní český 7-komorový
profil
Vlastní zkušení montážníci
a zedníci
Na výrobu profilů
nepoužíváme recyklát
Záruka na okna, dveře 7 let
Bezplatný servis 7 let
Služby A-Z
Výroba od roku 1995

Volejte ZDARMA 800 100 111

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 zasedací míst-
nosti Obecního úřadu v Nošovicích (zelená budova potravin)   
JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv  -  včetně kup-
ních, rovněž převody nemovitostí, zřizování výminků a služebností (věcných břemen) apod. 
Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz.

PODĚKOVÁNÍ
Chceme touto cestou poděkovat manželům Drahomíře a Jiřímu Mikolášovým za nezištnou 
a obětavou pomoc, kterou nám prokázali. Dobří lidé i dnes ještě žijí.   
                                                                                                                  Manželé K+M Žvakovi

Právní záležitosti
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SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Marek Causidis dominoval ve Slezském maratónu
Dobratický běžec, kterému uteklo vynikající umístění 
na Beskydské sedmičce (psali jsme o tom v minulém 
čísle) si svůj individuální úspěch nechal až na závěr 
běžeckého roku. Zúčastnil se ultra maratónu nesoucí 
název Nezmar – UltraTrail neboli TransGoralia. Tra-
sa měřila 107 km s úctyhodným převýšením 5787 
m. Po startu v Bystřici nad Olší čekalo závodníky 
jedenáct beskydských stoupání, z toho bylo šest 
sjezdovek. Běželo se po tzv ,,polském hřebenu“ jenž 
je přirozenou státní hranicí mezi Českou a Polskou 
republikou, jehož nejvyšším bodem je Velká Čanto-
ryje. Závodníci obíhali celý Jablunkovský průsmyk, 
dále na „Gorolské vrcholy“ Skalka, Velký Polom, 
Kamenitý, Kozubová a  Ostrý. Počasí nebylo zrov-
na ideální, celou noc i nad ránem neustále pršelo , 
na hřebenech byla velmi hustá mlha a všude na trati 
spousty bahna. 
 Marek se od počátku pohyboval mezi nejlepšími běžci, zhruba od poloviny už byli 
na pomyslný titul jen tři adepti. Jak se vyvíjel závod dál, shrnul Marek takto:
„Od 78 km na občerstvovací stanici v Horní Lomné jsme dorazili jen ve dvou, já a Vít Otevřel.  
Tomáš Svoboda, který běžel dlouhé kilometry s námi odpadl a už nějakou minutku ztrácel. 
Moc jsme se zde nezdrželi, ihned jsme vyběhli a udržovali stejné tempo. Už nás naštěstí 
nečekala žádná sjezdovka. Stoupání na Slavíč a poté na Kamenitý a Kozubovou byly sice 
dlouhé, ale ne už tak strmé. Na poslední kontrole (96km) jsme už měli solidní náskok. Do 
cíle jsme doběhli v čase 15:20 společně. Domluvili jsme se takhle. Vít byl lepší do kopce, já 
z kopců, mohl jsem tedy v závěrečných devíti kilometrech seběhu utéct, sil jsem měl dost, 
ale nechtěl jsem. Vítek si zasloužil vyhrát úplně stejně jako já. Takřka celý závod jsme odtáhli 
společně, chtěl jsem, ať doběhneme i do cíle společně, aby to bylo fér. S pořadateli jsme 
tohle naše rozhodnutí konzultovali, neměli s tím problém, takže v cíli bylo vše v pořádku.“

My samozřejmě Markovi gratulujeme a děkujeme za skvělý výsledek a repre-
zentaci obce Dobratice! Ostatně na jeho běžeckém dresu nechybí erb obce, jako jednoho 
ze sponzorů v jeho sportovních aktivitách na závodech po celé České republice.

Fotbalový nováček v 1.A.třídě válí
Výbornými výsledky se prezentuje fotbalový tým mužů v soutěži, do které letos postoupili. 
Zejména doma válcují soupeře za soupeřem a neberou ohled na to, kdo do Dobratic přijíž-
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Fotbalisté pomalu končí, šachisté začínají
8. listopadu se rozjíždí na šachovnicích Okresní přebor šachových družstev, ve kterém hrají 
také dokonce dvě družstva z Dobratic. Rozpis nové sezóny 2014-15 uvádíme níže:     

kolo Datum Domácí Hosté  

1 08.11.2014 Dobratice A Dobratice B 

 2 22.11.2014 T inec D Dobratice A
Dobratice B Dobrá C  

3 06.12.2014 Dobratice A Byst ice
Dobrá B Dobratice B

4 10.01.2015 Brušperk B Dobratice A
BŠŠ G Dobratice B

5 24.01.2015 Dobratice A BŠŠ F  
Dobratice B T inec D  

6 07.02.2015 volno Dobratice A
Byst ice Dobratice B

7 21.02.2015 Dobratice A Vendryn
Dobratice B Brušperk B  

8 14.03.2015 Mosty B Dobratice A
BŠŠ F Dobratice B

9 28.03.2015 Dobratice A BŠŠ G  
Dobratice B volno  

10 11.04.2015 Dobratice A Dobrá C  
Vendryn Dobratice B ** 

11 25.04.2015 Dobrá B Dobratice A
Dobratice B Mosty B  

**  utkání ve Vendryni se hraje v neděli 12.04.2015
BŠŠ : Beskydská šachová škola ve FM

A tým Dobratic tvoří:  Čubok Milan, Chovančík Petr, Martínek Antonín, Kacíř Tomáš, Klus 
Milan, Chroboček Dušan, Kocich Patrik, Durakovič Ernest, Gongol Ondřej a Zeman Jiří.
B tým se skládá z těchto hráčů:  Golasovský Jaroslav, Vašut Jan, Rucki Tomáš, Čubok 
Miroslav, Šapošnikov Vadim, Poljak Michal, Smolík Vítězslav, Smolík Vojtěch, Poljak Karel, 
Řeha Martin a Dyba Vítězslav.

dí. Ve všech dosavadních utkáních doma vyhráli (stav k 20.10.) a jejich suverenitu odnesl 
i vedoucí celek soutěže Frenštát porážkou 1:3. Do konce podzimní části už moc zápasů 
nezbývá a umístění v popředí tabulky je odměnou nejen pro hráče, ale především pro věrné 
fanoušky, kteří jezdí v hojném počtu na všechny venkovní utkání. Takovou diváckou kulisu 
doma i venku nám závidí všechny týmy v soutěži! Zhodnocení podzimního účinkování fotba-
listů připravujeme do další čísla Zpravodaje.



Dobratický zpravodaj

10

BOLAVÁ I UNAVENÁ ZÁDA?

 NAVŠTIVTE MASÉRNU NA OBECNÍM U ADU VE VOJKOVICÍCH  
V 1. PAT E. P ESV D TE SE O TOM, ŽE NEPAT ÍTE DO STARÉHO 
ŽELEZA. UD LEJTE N CO PRO SVÉ ZDRAVÍ A NEDOVOLTE SE 
OVLÁDAT OPAKOVANÝMI BOLESTMI ZAD. 

  NABÍZÍME VÍCE NEŽ 10 DRUH  MASÁŽÍ A TECHNIK PRO UVOLN NÍ  
A REGENERACI VAŠICH ZAD, KLOUB  A KON ETIN.

MASÁŽE JSOU SKV LOU PREVENCÍ PROTI NÁSLEDNÝM POTÍŽÍM 
SPOJENÝCH S P ET ŽOVÁNÍM ORGANISMU A ZÁROVEN I TERAPIÍ 

PRO VAŠE T LO I MYSL 

NEVÁHEJTE A ZAMLUVTE SI TERMÍN SVÉ MASÁŽE, 
 BUDEME SE NA VÁS T ŠIT 

Telefonické objednávky na

georgios.p@seznam.cz
http://www.masaze.info/frydek-mistek/
www.masazegeorgios.webnode.cz
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podzim na Prašivé 

Přijďte se společně s námi připravit na adventní období a pod 
vedením kvalifi kovaného pracovníka si zhotovit adventní věnec 
nebo jinou adventní výzdobu.
Akce se bude konat v sobotu dne 29. listopadu 2014 od 
14.00 hodin v budově Základní školy v Dobraticích.

Pozvání na přípravu ADVENTNÍCH VĚNCŮ a ZPÍVÁNÍ KOLED

10. 12. 2014 v 18.00 
v prostoru před školou 
v Dobraticích

Pro přípravu věnců bude možno na místě  zakoupit materiál (korpus k přípravě věnců, 
přírodní ozdůbky, svíčky, stužky, drátek, aj.), zajistěte si, prosím, i větvičky na výrobu 
věnců,  kleště na větvičky a nůžky. 
Žádáme zájemce, aby svou účast nahlásili na tel. 737 468 560, paní Iva Gurníková. 
Atmosféru si zpříjemníme hudbou a lahodným občerstvením. Těšíme se na Vás. 
                     

Kulturní komise ve spolupráci se ZŠ Dobratice  zve 
všechny spoluobčany na již tradiční akci „Česko 

zpívá koledy“  

  Srdečně zve kulturní komise při OÚ Dobratice.  
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1) Zápis ze zasedání fi nančního výboru č. 12/2014.
2) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o.
3) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Dobratice a fi rmou    
 FABRIKO MORAVA, s.r.o.
4) Ukončení činnosti komise životního prostředí, komise stavební a   
 komise kulturní, sociální a sportovní k 10. 10. 2014.
5) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
 na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Dobratice.
6) Žádost o přemístění kontejnerů na separovaný sběr.
7) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
 a smlouva o právu pro stavbu číslo IP-12-8015537/003, mezi obcí 
 Dobratice a ČEZ Distribuce, a.s.
8) Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 5/2014.
9) Žádost paní Capcarové o snížení nájmu za pronájem restaurace   
 Obecnk  za IV. čtvrtletí 2014.
10) Cena za rozvoz obědů důchodcům.

Na 50. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice bylo dne 8. 10. 2014  pro-
jednáno:

1. zasedání zastupitelstva dne 3. 11. 2014
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Dobratice se dne 3.listopadu 2014 roz-
hodlo, že v následujícím čtyřletém období, bude starostkou RNDr.Alena Kacířová a 
místostarostkou Bc.Iva Spratková. Volba těchto žen za přítomnosti všech ostatních 
zastupitelů a několika občanů byla jednohlasná. Součástí zasedání pak ještě byla volba 
do výborů obecního zastupitelstva a to konkrétně fi nančního a kontrolního. Předsedou 
fi nančního výboru byl zvolen Radovan Otipka a předsedou kontrolního výboru Stanislav 
Moravec. Všem nově zvoleným do funkcí blahopřejeme.

POZVÁNKA KE ZPĚVU
Chrámový sbor Filia Dobratice zve všechny, kdo rádi zpívají, k nácviku vánočních zpěvů 
a koled, které zazní při vánočních mších svatých a vánočním koncertě v místním kostele 
sv. Filipa a Jakuba. První setkání bylo v úterý 4. listopadu v 18.30 hodin. Vítáni jsou 
všichni jakéhokoliv věku, kdo rádi zpívají, znalost not není nutná. Těšíme se na Vás!!! 
Více informací o dalších zkouškách u sbormistryně Karly Zouharové, tel. 732318874 a 
web.stránkách obce. 

Zpravodaj obce Dobratice, vydavatel: Obec Dobratice čp.49, tel.558651254, 558651387 email: 
obec@dobratice.cz,  redaktor: Karel Moškoř, email.: k.moskor@seznam.cz , tel.:739439808, ev.číslo 
MK ČR E 14306, náklad 390 ks, tiskne  G -VARIADO PRINT s.r.o. Frýdek – Místek, výtisk zdarma
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Výstava ovoce a zeleniny

Sportovní den obcí
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Zastupitelstvo obce 2014-2018

www.dobratice.cz


