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Úvodník
Prázdninové dny ur it  d tem utekly velice rychle, p ed nimi se zase rýsuje škola. Pro
prv á ky nastupující do dobratické školy to bude nevšední zážitek. Svoje si mohli užít
i  ob ané  naší  obce,  protože  zejména  v srpnu  prob hly  zajímavé  akce.  Nejprve  to
p íjemn  zavon lo bramborovými placky na h išti, pak se na rybnících vesele mluvilo
mezi d chodci o život  a labužník m pochoutek zcela jist  neunikly srn í hody. Do
kolob hu  mistrovských  utkání  v 1.A.t íd  vstoupili  dobrati tí  fotbalisté.  No  a
zastupitelstvu  z stalo  už  jen  pár  týdn  k  tomu,  aby  zbilancovali  svoje  ty leté
p sobení. 

                                                                                            Karel Moško  - redaktor

Omlouváme se  za tiskovou chybu v minulém ísle zpravodaje ohledn  akce
Dobratického dne. Proto tuto událost otiskujeme znovu. 
D kujeme za pochopení. 

Tiskárna

Uzav ení Obecního ú adu Dobratice
V dob  od 22.9.do 26.9.2014 bude Obecní ú ad Dobratice z d vodu rekonstrukce
budovy uzav en.
D kujeme za pochopení.

Uzav ení prodejny  Smíšené zboží - Aleš Lisník
Informujeme ob any, že prodejna Smíšeného zboží pana Aleše Lisníka,

bude uzav ena v dob  od 8. zá í do 23. zá í 2014.

Dovolená MUDr. Bohuslava Pit íka
ve dnech 1. zá í – 21. zá í 2014

Ve výše uvedených dnech jej zastupuje ve svých ordinacích MUDr. Jana Olšarová,
tel. 602 580 196,  takto:
Ordinace T anovice – Kappl v dv r     Ordinace Hradišt  136:
Pond lí 12.00 – 15.00 hod.   7.30 – 10.30 hod.
Úterý   8.00 – 10.00 hod. 12.30 – 15.00 hod.
St eda    13.30 – 15.30 hod.   7.30 – 11.00 hod.

tvrtek    8.00 – 10.30 hod. 12.30 – 14.30 hod.
Pátek     11.00 – 13.00 hod.   7.30 – 10.00 hod.

MUDr. Bohuslav Pit ík za ne ordinovat 22. zá í 2014.

Zm na ordina ní doby MUDr. Iva Ku erová – d tské st edisko Dobrá

V pátek 26. zá í 2014  SE NEORDINUJE.
Nutné p ípady ošet í:  DS Raškovice 8-11hod., tel.  733 685 195,  
DS Místek Pol.ob tí /bývalé autobus.stanovišt / MUDr. Deve ková  8-11hod. 
558 434 835, MUDr. Heidrichová. tel.  558 435 721.
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Ve spolupráci s organizací Eduworko.s. jsme pro ob any naší obce p ipravili sérii 
vzd lávacích seminá , které prob hnou v prostorách obecního ú adu, p ípadn
základní školy.

Vzd lávání pro moderní venkov
Zú astn te se bezplatných seminá a získejte nové znalosti a dovednosti pro 

lepší uplatn ní na trhu práce. 

Témata seminá :
1. Základy práce s po íta em – 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 obrázk ,
záhlaví a zápatí, export do PDF, tisk a další.

3. Práce s tabulkami – správné využívání tabulkového editoru Microsoft Office 
jako vytvo ení a formátování tabulek, tvorba funkcí a vzorc , filtrování dat, 
tvorba graf , tisk a jiné.

4. Práce s fotografií, obrázky a videem – zvládnutí základních operací pro 
p evod foto a videa do PC, základy editace foto a videa a jejich p íprava pro 
vložení do webu, dokument  nebo DVD. Práce se zvukem a další.

5. Práce s mobilním telefonem a tabletem – základy ovládání, nastavení a 
p izp sobení, p enos dat mezi PC a za ízením, nejužite n jší aplikace, práce 
s internetem, email, stahování dat, synchronizace a jiné.

6. Nejužite n jší online služby pro osobní i pracovní život – seznámení 
s r znými praktickými aplikacemi jako telekonference a videokonference, 
online kancelá  Google Apps, sociální sít  a jejich profesní využití v etn
vytvo ení profilu a další užite né online služby.

7. Finan ní gramotnost – praktické informace jak hospoda it v domácnosti a 
vést osobní rozpo et, majetek a závazky, hotovostní a bezhotovostní placení, 
jak bezpe n  ukládat a zhodnocovat peníze, kam je uložit a kde si je vyp j it
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nejvýhodn ji, jak zvýšit své p íjmy, finan ní plánování, jak ešit dluhy 
domácnosti a ada 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 vytvo it úsp šnou nabídku pro zákazníka – informace pro vytvo ení 
úsp šné nabídky služeb zákazník m. Definice produktu a jeho správné 
prezentování – marketing, požadavky zákazník , sebepropagace, dobré 
jméno, spokojenost zákazník , pé e o zákazníky a ada dalších.

10. Podmínky ziskovosti podnikání – základní znalosti a dovednosti pro tvorbu 
finan ního plánu malého podnikání, správné ocen ní produkt  a služeb –
kalkulace cen, pot eby a zdroje pro podnikání, zvyšování obratu a zisku a 
jiné.

------------------------------------------------------------------------------- 

M žete se zú astnit libovolného po tu seminá  podle vlastního zájmu. Kapacita 
1 seminá e je 10 osob (6 vyu ovacích hodin). Proto neváhejte s p ihlášením, aby 
na vás z stalo volné místo. Seminá e se budou konat v pátek odpoledne, v období 
leden – kv ten 2015 (p esné termíny budou v as up esn ny). Další informace jsou 
na webu: www.modernivenkov.cz
K jednotlivým témat m je možné se p ihlásit do konce zá í:
tel.: 558 651 254,  e-mail: obec@dobratice.cz
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Harmonogram sb ru nebezpe ného odpadu  a velkoobjemového odpadu 
v obci Dobratice 

Sb r prob hne v obci Dobratice v sobotu dne 20. zá í 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. 
Zárove  bude provád n se sb rem nebezpe ného odpadu i sb r
velkoobjemového odpadu.
Nebezpe né odpady
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od post ik  a jiné 
chemikálie, zbytky barev, lak  a edidel, autobaterie, prošlé a nepot ebné léky.
Rozbité i rozebrané
Televizory, monitory, obrazovky, rádia, po íta e, lednice, mrazni ky, sporáky, 
pra ky.
Velkoobjemové odpady
Sk ín , ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zp tný odb r elektroza ízení – pouze kompletní – nerozebrané!!!
Lednice, mrazni ky, sporáky, pra ky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné 
konvice, va i e, my ky nádobí, vysava e, žehli ky, váhy, zá ivky, výbojky, 
monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí 
spot ebi e.

Upozorn ní ob an m
P ipomínáme ob an m, že poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, 
p epravy, t íd ní,  využívání  a odstra ování  komunálních odpad na území 
obce Dobratice iní 520,- K  a je splatný do konce m síce zá í 2014. Poplatek je 
možno zaplatit v hotovosti na obecním ú ad  nebo p evodem na ú et vedený u 

S, a.s. íslo ú tu 1681973389/0800 nebo u SOB, a.s. íslo ú tu 2012822/0300. 
Jako variabilní symbol uve te prosím íslo popisné vašeho domu. 

Právní záležitosti
S ob any a podnikateli projedná a vy ídí každou st edu, mezi  15.00 – 16.30  
hodinou na Obecním ú ad  v Raškovicích a každou st edu  mezi 16.30 – 18.00 
hodinou  v zasedací místnosti Obecního ú adu v Nošovicích ( zelená budova 
potravin)    
JUDr. Marcela Žori ová, formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv  -
v etn  kupních, rovn ž p evody nemovitostí, z izování výmink  a služebností 
(v cných b emen) 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.t íd  fotbalisté TJ 
Dobratice. Na úvod je ekal nelehký soupe  z Pet valdu na Morav . Zápasu 
p edcházelo p edání pam tní medaile „Za rozvoj kopané v Dobraticích“ ud lené 
OFS Frýdek – Místek p edsedovi TJ B.Bortlí kovi. Slavnostního výkopu se 
s p ehledem zhostila starostka Dobratic A.Kací ová. Potom už byl na ad fotbal a 
ten se musel domácímu publiku líbit. Dobrati tí pokra ovali v systému domácí 
h išt = nedobytný hrad a dokázali, že soupe i nebudou z této vesni ky pod 
Prašivou lehce odvážet body ani ve vyšší t íd .
TJ Dobratice – TJ Pet vald n.M. 3:1 (1:0), první branku v novém ro níku 
vst elil Marián Causidis, druhou p idal Ond ej Skotnica a t etí op t vsítil domácí 
kapitán.

NA FOTBAL V ZÁ Í
sobota    6.9. 12:00 žáci  Dobratice - Janovice,  14:00 dorost  Baška - Dobratice,
16:30 muži Sedlišt - Dobratice 
sobota 13.9. 11:30 žáci Dobratice - Baška, 13:30 dorost  Dobratice - Sedlišt
16:00 muži Dobratice - Vratimov 
sobota 20.9. 10:00 žáci epišt - Dobratice, 13:30 dorost Kun ice - Dobratice
16:00 muži eladná - Dobratice
sobota  27.9. 11:30 žáci Dobratice - Sedlišt , 13:30 dorost Dobratice – Kozlovice 
 16:00 muži  Dobratice - Dolní Datyn

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
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Prázdninové akce v obci

Ve sportovním areálu první sobotu v srpnu zavon ly bramborové placky. Dnes už 
moc obydlí ani v Dobraticích není, kde by se dala p ipravit velice jednoduchá 
pochoutka, která dovedla provon t celou chalupu. Kachlová kamna, nastrouhané 

brambory, maminka nebo 
babi ka u plotny – idylka 
už jen z vypráv ní. Na 
bramborové placky pozvali 
dobrovolní hasi i. Pravdou 
je, že kamna nahradila 
modern jší technika, ale 
zp sob „výroby“ se 
nezm nil. A tak bylo t eba
napsat po adník pro 
zájemce a pro dámy u 
plotny nastala neskute ná
šichta. K tomu dob e

vychlazené pive ko i další dobroty. Pro d ti nechyb la ani typická hasi ská 
sout ž. D ti si mohly zkusit prob hnutí s hadicí p es nastražené p ekážky,
v záv ru pak proudem vody odstranit z lavi ky nastavené pyramidy z kelímk .
Škoda jen, že dob e p ipravenou akci narušil po ádný liják.

Další zajímavé setkání se uskute nilo u dobratických rybník . lenové sdružení 
„D chodci obce Dobratice“ m li zde svoje „Hovory o život “. Na rybá ské chat
bylo doslova narváno, tém  šedesátka lidí je znát a tak se sed lo nejen pod 
st echou p ístavku. Z rybníka ob as šplouchali kap íci, ve vý epu se epoval 
lahodný chmela ský mok 
a za rohem to von lo 
klobáskami. Pod velením 
Tondy Šiguta se také 
krom  „Hovor “
prodiskutovávaly další 
akce z nichž nejbližší je 
Den obce. A v te nebo 
ne, bez zapojení t ch
nejzkušen jších ob an
si v bec nedovedu 
p edstavit d ní obecních 
aktivit.
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Na 48. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice dne 4.8.2014 bylo projednáno:Na 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 z ízení v cného b emene – služebnosti . IP-12-8014706/2,. IP-12-
8014706/3 mezi obcí Dobratice a EZ Distribuce, a.s. 
2)  Aktualizace Sm rnice obce Dobratice . 12 – Zásady a postupy p i zadávání 
ve ejných zakázek malého rozsahu. 
3) Zadání zakázky na výkon zadavatelské innosti p i výb ru zhotovitele investi ní 
akce „Zateplení obecního ú adu a hasi ské zbrojnice v Dobraticích“, firm  D.P.R. 
Management s.r.o., Horní Tošanovice 28, 739 53 Hnojník, I :   28612779, v etn
p íkazní smlouvy s vybranou firmou. 
4) Výb r firmy FABRIKO MORAVA, s.r.o. Životice u Nového Ji ína 207, I :
28632761, na zhotovení stavby „Zateplení obecního ú adu a hasi ské zbrojnice 
v Dobraticích, v etn  Smlouvy o dílo s vybranou firmou. 
5)  Zadání zakázky pro administraci projektu „Zateplení obecního ú adu a hasi ské 
zbrojnice v Dobraticích“, firm  D.P.R. Management s.r.o., Horní Tošanovice 28, 739 
53 Hnojník, I :   28612779.
6) Zadání zakázky na innost technického dozoru investora na realizaci investi ní
akce: Zateplení obecního ú adu a hasi ské zbrojnice v Dobraticích, firm  D.P.R. 
Management s.r.o., Horní Tošanovice 28, 739 53 Hnojník, I :   28612779, v etn
p íkazní smlouvy s vybranou firmou. 
7) Zadání zakázky na akci „Provoz a údržba ve ejného osv tlení v obci Dobratice“,  
firm EZ Energetické služby, s.r.o., 28. íjna 3123/152, Ostrava, I : 27804721, 
v etn  smlouvy o dílo s vybranou firmou. 
8) Zadání zakázky na akci „ Dodávka elektrické energie pro ve ejné osv tlení v obci 
Dobratice“, firm EZ Prodej s.r.o. Duhová 425/1, Praha 4 Michle, I : 27232433, 
v etn  Smlouvy s vybranou firmou. 
9) Poskytnutí finan ního daru ve výši 1000,-K  z rozpo tu obce Dobratice, pro 
Babybox  pro odložené d ti – STATIM, z.s., I : 27006891, v etn  darovací smlouvy. 
10) Smlouva o výp j ce a používání klecových kontejner  pro skladování 
elektroza ízení, mezi obcí Dobratice a firmou ASEKOL, s.r.o., I : 27373231, se 
sídlem eskoslovenského exilu 2062/8, Praha 4, PS  143 00.
11)  Smlouva o budoucí smlouv  o z ízení služebnosti inženýrských sítí, mezi obcí 
Dobratice  a manžely Bergerovými. 
12) Dodatek . 1 smlouvy o dílo . S2014040, mezi obcí Dobratice a  firmou 
TOKAMA stavební, s.r.o. 
13) Revokace usnesení . 12/47 ve zn ní: ZO schvaluje zadání zakázky na 
administraci výb rového ízení na zhotovitele „Rekonstrukce budovy obecního ú adu 
a hasi ské zbrojnice“, firm  Innova Int., s.r.o. I  27857255, Jílová 1913/14, 702 00 
Ostrava – Moravská Ostrava. ZO schvaluje P íkazní smlouvu . 201400014 a pov uje 
starostku jejím podpisem.  

Zpravodaj obce Dobratice, vydavatel: Obec Dobratice p.49, tel.558651254, 558651387 
email: obec@dobratice.cz,  redaktor:Karel Moško , email.: k.moskor@seznam.cz , tel.:739439808  
ev. íslo MK R E 14306, náklad 390 ks, tisk  G -VARIADO PRINT s.r.o. Frýdek – Místek, výtisk zdarma 



Dobratice : Petřvald

Žně v plném proudu




