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Úvodník
Prázdninové dny urþitČ dČtem utekly velice rychle, pĜed nimi se zase rýsuje škola. Pro
prvĖáþky nastupující do dobratické školy to bude nevšední zážitek. Svoje si mohli užít
i obþané naší obce, protože zejména v srpnu probČhly zajímavé akce. Nejprve to
pĜíjemnČ zavonČlo bramborovými placky na hĜišti, pak se na rybnících vesele mluvilo
mezi dĤchodci o životČ a labužníkĤm pochoutek zcela jistČ neunikly srnþí hody. Do
kolobČhu mistrovských utkání v 1.A.tĜídČ vstoupili dobratiþtí fotbalisté. No a
zastupitelstvu zĤstalo už jen pár týdnĤ k tomu, aby zbilancovali svoje þtyĜleté
pĤsobení.
Karel MoškoĜ - redaktor

Omlouváme se za tiskovou chybu v minulém þísle zpravodaje ohlednČ akce
Dobratického dne. Proto tuto událost otiskujeme znovu.
DČkujeme za pochopení.
Tiskárna

UzavĜení Obecního úĜadu Dobratice
V dobČ od 22.9.do 26.9.2014 bude Obecní úĜad Dobratice z dĤvodu rekonstrukce
budovy uzavĜen.
DČkujeme za pochopení.

UzavĜení prodejny Smíšené zboží - Aleš Lisník
Informujeme obþany, že prodejna Smíšeného zboží pana Aleše Lisníka,
bude uzavĜena v dobČ od 8. záĜí do 23. záĜí 2014.
Dovolená MUDr. Bohuslava PitĜíka
ve dnech 1. záĜí – 21. záĜí 2014
Ve výše uvedených dnech jej zastupuje ve svých ordinacích MUDr. Jana Olšarová,
tel. 602 580 196, takto:
Ordinace TĜanovice – KapplĤv dvĤr
Ordinace HradištČ 136:
PondČlí 12.00 – 15.00 hod.
7.30 – 10.30 hod.
Úterý
8.00 – 10.00 hod.
12.30 – 15.00 hod.
StĜeda 13.30 – 15.30 hod.
7.30 – 11.00 hod.
ýtvrtek 8.00 – 10.30 hod.
12.30 – 14.30 hod.
Pátek 11.00 – 13.00 hod.
7.30 – 10.00 hod.

MUDr. Bohuslav PitĜík zaþne ordinovat 22. záĜí 2014.
ZmČna ordinaþní doby MUDr. Iva Kuþerová – dČtské stĜedisko Dobrá
V pátek 26. záĜí 2014 SE NEORDINUJE.
Nutné pĜípady ošetĜí: DS Raškovice 8-11hod., tel. 733 685 195,
DS Místek Pol.obČtí /bývalé autobus.stanovištČ/ MUDr. Deveþková 8-11hod.
558 434 835, MUDr. Heidrichová. tel. 558 435 721.
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Ve spolupráci s organizací Eduworko.s. jsme pro obþany naší obce pĜipravili sérii
vzdČlávacích semináĜĤ, které probČhnou v prostorách obecního úĜadu, pĜípadnČ
základní školy.
VzdČlávání pro moderní venkov
ZúþastnČte se bezplatných semináĜĤ a získejte nové znalosti a dovednosti pro
lepší uplatnČní na trhu práce.
Témata semináĜĤ:
1. Základy práce s poþítaþem – osvojení základních operací s PC, internetem a
emailem.
2. Práce s textem – správné využívání textového editoru Microsoft Word jako
založení dokumentu, základy formátování, vkládání tabulek a obrázkĤ,
záhlaví a zápatí, export do PDF, tisk a další.
3. Práce s tabulkami – správné využívání tabulkového editoru Microsoft Office
jako vytvoĜení a formátování tabulek, tvorba funkcí a vzorcĤ, filtrování dat,
tvorba grafĤ, tisk a jiné.
4. Práce s fotografií, obrázky a videem – zvládnutí základních operací pro
pĜevod foto a videa do PC, základy editace foto a videa a jejich pĜíprava pro
vložení do webu, dokumentĤ nebo DVD. Práce se zvukem a další.
5. Práce s mobilním telefonem a tabletem – základy ovládání, nastavení a
pĜizpĤsobení, pĜenos dat mezi PC a zaĜízením, nejužiteþnČjší aplikace, práce
s internetem, email, stahování dat, synchronizace a jiné.
6. NejužiteþnČjší online služby pro osobní i pracovní život – seznámení
s rĤznými praktickými aplikacemi jako telekonference a videokonference,
online kanceláĜ Google Apps, sociální sítČ a jejich profesní využití vþetnČ
vytvoĜení profilu a další užiteþné online služby.
7. Finanþní gramotnost – praktické informace jak hospodaĜit v domácnosti a
vést osobní rozpoþet, majetek a závazky, hotovostní a bezhotovostní placení,
jak bezpeþnČ ukládat a zhodnocovat peníze, kam je uložit a kde si je vypĤjþit
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nejvýhodnČji, jak zvýšit své pĜíjmy, finanþní plánování, jak Ĝešit dluhy
domácnosti a Ĝada dalších.
8. Jak založit podnikání – základní informace pro založení firmy z pohledu
legislativy a také osobních schopností budoucího podnikatele. Podmínky
k podnikání, motivace podnikatele, postup zahájení podnikání, registrace a
povinnosti podnikatele a jiné informace.
9. Jak vytvoĜit úspČšnou nabídku pro zákazníka – informace pro vytvoĜení
úspČšné nabídky služeb zákazníkĤm. Definice produktu a jeho správné
prezentování – marketing, požadavky zákazníkĤ, sebepropagace, dobré
jméno, spokojenost zákazníkĤ, péþe o zákazníky a Ĝada dalších.
10. Podmínky ziskovosti podnikání – základní znalosti a dovednosti pro tvorbu
finanþního plánu malého podnikání, správné ocenČní produktĤ a služeb –
kalkulace cen, potĜeby a zdroje pro podnikání, zvyšování obratu a zisku a
jiné.
------------------------------------------------------------------------------MĤžete se zúþastnit libovolného poþtu semináĜĤ podle vlastního zájmu. Kapacita
1 semináĜe je 10 osob (6 vyuþovacích hodin). Proto neváhejte s pĜihlášením, aby
na vás zĤstalo volné místo. SemináĜe se budou konat v pátek odpoledne, v období
leden – kvČten 2015 (pĜesné termíny budou vþas upĜesnČny). Další informace jsou
na webu: www.modernivenkov.cz
K jednotlivým tématĤm je možné se pĜihlásit do konce záĜí:
tel.: 558 651 254, e-mail: obec@dobratice.cz
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Harmonogram sbČru nebezpeþného odpadu a velkoobjemového odpadu
v obci Dobratice
SbČr probČhne v obci Dobratice v sobotu dne 20. záĜí 2014 :
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.
ZároveĖ bude provádČn se sbČrem nebezpeþného odpadu i sbČr
velkoobjemového odpadu.
Nebezpeþné odpady
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postĜikĤ a jiné
chemikálie, zbytky barev, lakĤ a Ĝedidel, autobaterie, prošlé a nepotĜebné léky.
Rozbité þi rozebrané
Televizory, monitory, obrazovky, rádia, poþítaþe, lednice, mrazniþky, sporáky,
praþky.
Velkoobjemové odpady
SkĜínČ, ostatní nábytek, koberce, matrace.
ZpČtný odbČr elektrozaĜízení – pouze kompletní – nerozebrané!!!
Lednice, mrazniþky, sporáky, praþky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné
konvice, vaĜiþe, myþky nádobí, vysavaþe, žehliþky, váhy, záĜivky, výbojky,
monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí
spotĜebiþe.
UpozornČní obþanĤm
PĜipomínáme obþanĤm, že poplatek za provoz systému shromažćování, sbČru,
pĜepravy, tĜídČní, využívání a odstraĖování komunálních odpadĤ na území
obce Dobratice þiní 520,- Kþ a je splatný do konce mČsíce záĜí 2014. Poplatek je
možno zaplatit v hotovosti na obecním úĜadČ nebo pĜevodem na úþet vedený u
ýS, a.s. þíslo úþtu 1681973389/0800 nebo u ýSOB, a.s. þíslo úþtu 2012822/0300.
Jako variabilní symbol uvećte prosím þíslo popisné vašeho domu.
Právní záležitosti
S obþany a podnikateli projedná a vyĜídí každou stĜedu, mezi 15.00 – 16.30
hodinou na Obecním úĜadČ v Raškovicích a každou stĜedu mezi 16.30 – 18.00
hodinou v zasedací místnosti Obecního úĜadu v Nošovicích ( zelená budova
potravin)
JUDr. Marcela Žoriþová, formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv vþetnČ kupních, rovnČž pĜevody nemovitostí, zĜizování výminkĤ a služebností
(vČcných bĜemen) apod.
Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz.
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SPORTOVNÍ ZPRÁVY
V sobotu 16.srpna zahájili svou první mistrovskou sezónu v 1.A.tĜídČ fotbalisté TJ
Dobratice. Na úvod je þekal nelehký soupeĜ z PetĜvaldu na MoravČ. Zápasu
pĜedcházelo pĜedání pamČtní medaile „Za rozvoj kopané v Dobraticích“ udČlené
OFS Frýdek – Místek pĜedsedovi TJ B.Bortlíþkovi. Slavnostního výkopu se
s pĜehledem zhostila starostka Dobratic A.KacíĜová. Potom už byl na ĜadČ fotbal a
ten se musel domácímu publiku líbit. Dobratiþtí pokraþovali v systému domácí
hĜištČ = nedobytný hrad a dokázali, že soupeĜi nebudou z této vesniþky pod
Prašivou lehce odvážet body ani ve vyšší tĜídČ.
TJ Dobratice – TJ PetĜvald n.M. 3:1 (1:0), první branku v novém roþníku
vstĜelil Marián Causidis, druhou pĜidal OndĜej Skotnica a tĜetí opČt vsítil domácí
kapitán.
NA FOTBAL V ZÁěÍ
sobota 6.9. 12:00 žáci Dobratice - Janovice, 14:00 dorost Baška - Dobratice,
16:30 muži SedlištĢ - Dobratice
sobota 13.9. 11:30 žáci Dobratice - Baška, 13:30 dorost Dobratice - SedlištĢ
16:00 muži Dobratice - Vratimov
sobota 20.9. 10:00 žáci \epištĢ - Dobratice, 13:30 dorost Kunēice - Dobratice
16:00 muži eladná - Dobratice
sobota 27.9. 11:30 žáci Dobratice - SedlištĢ, 13:30 dorost Dobratice – Kozlovice
16:00 muži Dobratice - Dolní DatynĢ
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Prázdninové akce v obci
Ve sportovním areálu první sobotu v srpnu zavonČly bramborové placky. Dnes už
moc obydlí ani v Dobraticích není, kde by se dala pĜipravit velice jednoduchá
pochoutka, která dovedla provonČt celou chalupu. Kachlová kamna, nastrouhané
brambory, maminka nebo
babiþka u plotny – idylka
už jen z vyprávČní. Na
bramborové placky pozvali
dobrovolní hasiþi. Pravdou
je, že kamna nahradila
modernČjší technika, ale
zpĤsob
„výroby“
se
nezmČnil. A tak bylo tĜeba
napsat
poĜadník
pro
zájemce a pro dámy u
plotny nastala neskuteþná
šichta.
K tomu
dobĜe
vychlazené piveþko i další dobroty. Pro dČti nechybČla ani typická hasiþská
soutČž. DČti si mohly zkusit probČhnutí s hadicí pĜes nastražené pĜekážky,
v závČru pak proudem vody odstranit z laviþky nastavené pyramidy z kelímkĤ.
Škoda jen, že dobĜe pĜipravenou akci narušil poĜádný liják.
Další zajímavé setkání se uskuteþnilo u dobratických rybníkĤ. ýlenové sdružení
„DĤchodci obce Dobratice“ mČli zde svoje „Hovory o životČ“. Na rybáĜské chatČ
bylo doslova narváno, témČĜ šedesátka lidí je znát a tak se sedČlo nejen pod
stĜechou pĜístavku. Z rybníka obþas šplouchali kapĜíci, ve výþepu se þepoval
lahodný chmelaĜský mok
a za rohem to vonČlo
klobáskami. Pod velením
Tondy Šiguta se také
kromČ
„HovorĤ“
prodiskutovávaly další
akce z nichž nejbližší je
Den obce. A vČĜte nebo
ne, bez zapojení tČch
nejzkušenČjších obþanĤ
si
vĤbec
nedovedu
pĜedstavit dČní obecních
aktivit.
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Na
Na 48.
48. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice dne 4.8.2014 bylo projednáno:
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Na 48.zasedání zastupitelstva obce Dobratice dne 4.8.2014 bylo projednáno:
1) Smlouvy o zĜízení vČcného bĜemene – služebnosti þ. IP-12-8014706/2,. IP-128014706/3 mezi obcí Dobratice a ýEZ Distribuce, a.s.
2) Aktualizace SmČrnice obce Dobratice þ. 12 – Zásady a postupy pĜi zadávání
veĜejných zakázek malého rozsahu.
3) Zadání zakázky na výkon zadavatelské þinnosti pĜi výbČru zhotovitele investiþní
akce „Zateplení obecního úĜadu a hasiþské zbrojnice v Dobraticích“, firmČ D.P.R.
Management s.r.o., Horní Tošanovice 28, 739 53 Hnojník, Iý: 28612779, vþetnČ
pĜíkazní smlouvy s vybranou firmou.
4) VýbČr firmy FABRIKO MORAVA, s.r.o. Životice u Nového Jiþína 207, Iý:
28632761, na zhotovení stavby „Zateplení obecního úĜadu a hasiþské zbrojnice
v Dobraticích, vþetnČ Smlouvy o dílo s vybranou firmou.
5) Zadání zakázky pro administraci projektu „Zateplení obecního úĜadu a hasiþské
zbrojnice v Dobraticích“, firmČ D.P.R. Management s.r.o., Horní Tošanovice 28, 739
53 Hnojník, Iý: 28612779.
6) Zadání zakázky na þinnost technického dozoru investora na realizaci investiþní
akce: Zateplení obecního úĜadu a hasiþské zbrojnice v Dobraticích, firmČ D.P.R.
Management s.r.o., Horní Tošanovice 28, 739 53 Hnojník, Iý: 28612779, vþetnČ
pĜíkazní smlouvy s vybranou firmou.
7) Zadání zakázky na akci „Provoz a údržba veĜejného osvČtlení v obci Dobratice“,
firmČ ýEZ Energetické služby, s.r.o., 28. Ĝíjna 3123/152, Ostrava, Iý: 27804721,
vþetnČ smlouvy o dílo s vybranou firmou.
8) Zadání zakázky na akci „ Dodávka elektrické energie pro veĜejné osvČtlení v obci
Dobratice“, firmČ ýEZ Prodej s.r.o. Duhová 425/1, Praha 4 Michle, Iý: 27232433,
vþetnČ Smlouvy s vybranou firmou.
9) Poskytnutí finanþního daru ve výši 1000,-Kþ z rozpoþtu obce Dobratice, pro
Babybox pro odložené dČti – STATIM, z.s., Iý: 27006891, vþetnČ darovací smlouvy.
10) Smlouva o výpĤjþce a používání klecových kontejnerĤ pro skladování
elektrozaĜízení, mezi obcí Dobratice a firmou ASEKOL, s.r.o., Iý: 27373231, se
sídlem ýeskoslovenského exilu 2062/8, Praha 4, PSý 143 00.
11) Smlouva o budoucí smlouvČ o zĜízení služebnosti inženýrských sítí, mezi obcí
Dobratice a manžely Bergerovými.
12) Dodatek þ. 1 smlouvy o dílo þ. S2014040, mezi obcí Dobratice a firmou
TOKAMA stavební, s.r.o.
13) Revokace usnesení þ. 12/47 ve znČní: ZO schvaluje zadání zakázky na
administraci výbČrového Ĝízení na zhotovitele „Rekonstrukce budovy obecního úĜadu
a hasiþské zbrojnice“, firmČ Innova Int., s.r.o. Iý 27857255, Jílová 1913/14, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava. ZO schvaluje PĜíkazní smlouvu þ. 201400014 a povČĜuje
starostku jejím podpisem.
Zpravodaj obce Dobratice, vydavatel: Obec Dobratice þp.49, tel.558651254, 558651387
email: obec@dobratice.cz, redaktor:Karel MoškoĜ, email.: k.moskor@seznam.cz , tel.:739439808
ev.þíslo MK ýR E 14306, náklad 390 ks, tisk G -VARIADO PRINT s.r.o. Frýdek – Místek, výtisk zdarma
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Žně v plném proudu

