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Zprávy obecního úřadu
Vážení občané,
na přelomu roku se přes naši oblast několikrát přehnala vichřice, která naštěstí
nezpůsobila žádná zranění a škody na
obydlích, ale zanechala značnější škody
na lesních porostech.
Většina škod, především vyvrácené
stromy, se nachází poblíž vodních toků,
kde během dešťů, při zvýšených hladinách, hrozí nebezpečí vzniku přírodních
zábran (hrází), které mohou narušením
břehů způsobit další škody na Vašich
i sousedních pozemcích. Proto Vás vyzý-

váme, abyste jako správní hospodáři zmonitorovali stav Vašich pozemků a škody
v nejbližší možné době odstranili.
Další riziko vzniká také pro naše malé zvídavé občany, kterým při dětských
hrách a zdánlivých dobrodružstvích může
vyvrácený strom způsobit nemalé zranění.
Žádáme proto rodiče, aby svým dětem
vysvětlili možná rizika, která se v současné době v lesích vyskytují. Děkujeme za
pochopení a ochotu danou situaci řešit.
Text i foto: Radovan Otipka,
místostarosta
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Volby prezidenta České republiky
Výsledky hlasování volby
prezidenta České republiky ve dnech
12. a 13. ledna 2018 v obci Dobratice.
Počet osob, zapsaných do výpisu
ze stálého a zvláštního seznamu
voličů celkem: 
993
Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky: 
696
Počet platných hlasů: 
691
Účast: 
70,09 %
Jmenný seznam kandidátů
Počet
dle abecedy
hlasů
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. 216
Mgr. Pavel Fischer
66
Mgr. Petr Hannig
5
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.
6
Mgr. Michal Horáček, Ph.D.
31
RNDr. Jiří Hynek
10

Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c.
Ing. Mirek Topolánek
Ing. Miloš Zeman

4
24
269

Výsledky hlasování 2. kola volby
prezidenta České republiky ve dnech
26. a 27. ledna 2018 v obci Dobratice.
Počet osob, zapsaných do výpisu
ze stálého a zvláštního seznamu
voličů celkem:
994
Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky: 
741
Počet platných hlasů: 
740
Účast: 
74,5%
Jmenný seznam kandidátů
dle abecedy
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
Ing. Miloš Zeman

Počet
hlasů
350
390

Obnova katastrální mapy v obci Dobratice
– pozvání na prezentaci
Katastrální úřad Frýdek-Místek provede v roce 2018 v obci Dobratice (katastrální území Dobratice i Bukovice)
obnovu katastrální mapy novým mapováním. Principem obnovy je nové
šetření vlastnických hranic pozemků.
Oznámení Katastrálního úřadu o novém
mapování, spolu se snímkem mapované a nemapované části, je zveřejněno
na www.dobratice.cz
Dne 28.2.2018 v 16:30 hod., se
v tělocvičně Základní školy v Dobraticích uskuteční prezentace k obnově
katastrální mapy.

Pracovníci Katastrálního úřadu Frýdek-Místek objasní přítomným důvody,
postupy a časový předpoklad obnovy. Vlastní práce v terénu pak budou
probíhat za účasti vlastníků pozemků
a pracovníka Katastrálního úřadu. Je
proto velice vhodné, aby se vlastníci
pozemků prezentace osobně zúčastnili
a s problematikou se předem seznámili.
Při setkání budou vlastníkům pozemků
zodpovězeny jejich dotazy.
Alena Kacířová, starostka obce
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Knihovna
Remus se ohlédl na Petra. „Co je, Petře?“
„Nic. Jen knihovna je tak děsivé místo. Tolik
temných zákoutí a takové strašně vysoké
regály plné knih. Jeden by se bál, že to
na něho všechno spadne. A toho prachu.
A můžeš tady potkat samé divné lidi.“
Zaprášené regály? Temná zákoutí? Děsivé místo? Možná v úryvku, který jsem si
vypůjčila z knihy Harry Potter, ve skutečnosti v naší obecní knihovně nic takového
nenajdete. Naše knihovna naopak připomíná spíš domácí obývák, je barevná, regály přetékají pěknými knihami balenými
do čistých průhledných fólií, lidé sedí na
pohodlných židlích u konferenčního stolu
a na požádání jim k tomu vaříme i kávu.
Kromě klasických knih a časopisů si čtenáři mohou vypůjčit stolní hry, připojit se
zdarma na internet, v knihovně tiskneme,
laminujeme...

Ceník za poskytované služby
Registrační poplatek
dospělí
40 Kč / 1 rok
Registrační poplatek
děti do 15 let
20 Kč / 1 rok
Půjčování knih a časopisů zdarma
Půjčování stolních her
zdarma
Použití internetu
zdarma
Tisk:
A4 černobíle
3 Kč / strana
A4 barevně text
5 Kč / strana
A4 obrázek na celou stranu
20 Kč
Laminování dokumentů:
Vizitka
2 Kč
A3
15 Kč
Měsíc březen je již několik desetiletí věnován knize, v naší knihovně
bude registrace pro nové čtenáře po
celý březen zdarma!
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Komu slouží knihovna?
Knihovnu zřizuje obecní úřad, který hradí
většinu nákladů. Výše příspěvku je závislá
na počtu obyvatel v obci, v loňském roce
přispíval náš OÚ částkou 95 Kč na jednoho
obyvatele a Krajský úřad Moravskoslezského
kraje přispíval částkou 38 Kč na jednoho
obyvatele. Částka je to poměrně velká, je
škoda, že knihovnu využívá z mého pohledu stále málo obyvatel. Pokoušela jsem se
oslovit potencionální čtenáře a zjistila jsem,
že někteří z nich se domnívají, že pokud je
knihovna ve škole, je určena dětem. Není
tomu tak. Knihovna sice sídlí v budově školy, ale je to veřejná knihovna, kterou obec
provozuje pro potřeby všech obyvatel obce.
Chtěla bych proto pozvat všechny občany,
aby se přišli do místní knihovny podívat, myslím si, že má svým čtenářům co nabídnout.
Knihovna v číslech
V současné době je v knihovně 4008
knih, 68 brožur a 589 časopisů. Pokud
knihu, o kterou máte zájem, v Dobraticích
nemáme, zajistíme ji díky MVS (Meziknihovní výpůjční služba) z jiné knihovny.
V roce 2017 bylo v knihovně registrováno 93 čtenářů (z toho 51 dětí do 15 let),
celkem si v průběhu loňského roku čtenáři
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vypůjčili 2726 knih a 645 časopisů. Jen pro
zajímavost, kdybychom všechny vypůjčené knihy položili vedle sebe, vystačilo by
to na cestu od knihovny k OÚ a zpět.
Nejčastěji půjčovanou dětskou knihou
se stala kniha Rachel Renné Russellové
Deník mimoňky, v kategorii knih pro dospělé patří prvenství knize Radky Třeštíkové Bábovky.
Poděkování paní Daniele Baumové
Koncem loňského roku došlo v
místní knihovně ke změně, dlouholetá knihovnice paní Daniela Baumová
odevzdala pomyslné žezlo své nástupkyni a odešla do důchodu. Do
historie knihovny se zapsala výrazným způsobem a to zdaleka nejen
tím, že knihovnu vedla více než 27
let - od roku 1990. Za vše, co pro naši
knihovnu udělala, bychom jí chtěli
jménem obce Dobratice i jménem
čtenářů poděkovat.
Co dodat závěrem? Snad jen půjčovní
dobu. Knihovna je otevřena každé úterý
od 12,30 do 17,30 hodin.
Na setkání se těší
Martina Řehová, knihovnice
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POZVÁNKA NA ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Kdy?

Kde? Klubovna OÚ
Každou středu od 19 hod. do 20 hod.
Každou středu na úřadě,
cvičíme tam pěkně v řadě.
Že je úřad velký dost,
přijď i ty,
zacvičit si pro zdraví i pro radost.
(Veršovala - Eva Tvrdá)

Za všechny cvičenky a lektorku Dášu Varadyovou, zve Eva Tvrdá
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Odpadové okénko
Vážení občané, v současné době je
odpadové hospodářství velmi horkým
tématem, kterým se zabývají všechny
organizace zabývající se touto problematikou na všech úrovních ČR. Probíhá totiž
proces novelizace evropských odpadových předpisů, jejichž strategií je důraz
na maximální recyklaci a energetické
využití vhodných odpadů. Novela zákona
o odpadech uvádí, že od roku 2024 bude
zakázáno na skládky ukládat směsný komunální odpad a recyklované a využitelné
odpady. Hlavním motivačním prvkem budou pochopitelně finance. Je proto velice
důležité, aby se každá domácnost již dnes
zamyslela nad svou produkcí odpadů
a jeho tříděním. Společně pak budeme
doufat, že se prvotní signály o navýšení
poplatku za skládkování (ze stávajících
500,- Kč/t na 2000,- Kč/t) nepotvrdí, ale
v každém případě se budou tyto ceny postupně zvyšovat.
Obec Dobratice má v současné době
v celku propracovaný systém třídění.
Hledáme další možnosti, jak co možná
nejvíce zefektivnit a nastavit celý systém. Postupně doplníme sběrná hnízda

o chybějící papírové zvony, připravujeme
také jejich rozšíření o možnost třídění
drobného kovového odpadu (konzervy,
plechovky, aj.).
A protože, opakování, je MATKA MOUDROSTI, pojďme si nyní znovu projít, jak
na to (viz tabulka na obálce).
K hlavním zásadám patří:
• Odpady třiďte přímo doma – smícháním se odpad znečistí a znehodnotí.
• Někdy je také velmi obtížné rozpoznat,
z čeho je obal vyroben. Proto jsou obaly
opatřeny značkami, podle kterých zjistíte, kam jej vhodit.
Je smutné, když se na území obce stále
setkáváme s černými skládkami, tak jak
je v tomto případě zachytil fotoaparát
pana místostarosty R. Otipky. Jak asi
přemýšlel původce onoho odpadu, se asi
nedozvíme. Dovoluji si tímto apelovat na
svědomí každého občana Dobratic – NEBUĎME BEZOHLEDNÍ K PŘÍRODĚ A TAKÉ
K SOBĚ SAMÝM!
Text: Iva Spratková,
foto: Radovan Otipka
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Informace spolků a sdružení

Senioři na kuželkách
První letošní společnou akcí seniorů
z Klubu důchodců Dobratice bylo lednové
setkání u kuželek. Do kuželny v Komorní
Lhotce dorazilo neuvěřitelných třicet dva
členů a do samotné hry se zapojilo 27 žen
a mužů. Na soutěžící čekaly dvě hrací kola, v každém tak museli odházet celkem
dvacet pokusů. Už od počátku bylo vidět,
že zasáhnout kuželky na konci menší koulí
než je ta bowlingová, není vůbec snadné.
Přesto se většina ve druhém kole zlepšila,
což ukázalo na to, jak je dobré si tzv. úchop
a pak hod koulí vícekrát vyzkoušet. Od zahájení shazování bylo poznat, kdo už někdy
v kuželně byl a kdo se s takovým druhem
sportu setkává možná poprvé. Mezi seniory
vládla perfektní nálada a ohlušující výkřik
bylo slyšet při každém veleúspěšném shození všech devíti kuželek. A nemuseli jsme
na takový zdařilý hod čekat dlouho. Hrálo

se na dvou drahách ve dvou skupinách, po
odehrání obou kol se pak všechny pokusy
spočítaly a byli vyhlášeni nejlepší hráčky
a hráči. Více jak tříhodinové shazování kuželek přineslo tyto výsledky:
Ženy: 1. M. Moskvová 108 kuželek,
o druhé místo se stejným počtem 103
shozených kuželek se podělily tři ženy
K. Pšenicová, A. Kozelská a Z. Slavická.
Muži: 1. P. Volný 147 kuželek, 2. J. Martínek 128 a třetí místo obsadila dvojice se
stejným počtem 123 sestřelených kuželek
J. Palík a Š. Čubok.
Právě Š. Čubok měl celou akci na starost a tak mu patří veliké poděkování za
zajištění místa a všem dalším za hojnou
účast. Už při závěrečném vyhlašování se
ozývaly hlasy, aby se takové setkání v kuželně opět uskutečnilo.
Text i foto: Karel Moškoř
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Ostatní informace
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Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme.
V obci Dobratice se vykoledovalo
51 654,-Kč.
Z letošního výtěžku sbírky podpoříme
všechny naše služby. „Získané finanční
prostředky použijeme v souladu se schválenými záměry na pomoc a podporu těch,
kteří si nemohou pomoci sami. Z vykoledovaných peněz podpoříme terénní služby
pro seniory, nemocné a osoby se sníženou
soběstačností, zlepšíme podmínky, v nichž
naši klienti žijí, ale nezapomeneme ani na
děti a jejich potřeby,“ dodává dále Hořínek.
Kompletní záměry využití výtěžku najdete
na našich webových stránkách.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem koledníků a jejich doprovodu,
stejně jako štědrým dárcům, kteří koledníky vřele přijali.

Ve dnech 1. – 14. ledna obcházeli naše domácnosti tři králové
s koledou a přáním všeho dobrého do nového
roku. Charitní Tříkrálová
sbírka proběhla již po
osmnácté a v našem regionu ji organizuje
Charita Frýdek-Místek. „I letos se koledování
podařilo, a tak kromě získaných finančních
prostředků zůstal dobrý pocit z vykonaného
veliké díla, z pomoci druhým, z otevřených
dveří a nabídnutých rukou. Stejně tak radost ze vzájemného potkávání, z průvodu
a Tříkrálových koncertů,“ sdělil Martin Hořínek, ředitel frýdeckomístecké Charity.
V letošním roce se vydalo do ulic celkem
296 kolednických skupinek, které roznášely
do našich domovů požehnání. Koledování
skončilo a my celkový výnos za Frýdek-Místek činí 2 269 084 Kč.

Lenka Talavašková,
Koordinátorka Tříkrálové sbírky
Charity Frýdek-Místek

SUDOKU - HRA PRO CHYTRÉ HLAVIČKY
Pravidla: Používají se jen číslice od 1 do 9. Celá řada číslic musí být použita v každém
sloupečku, v každé řádce a v každém čtverečku, číslice se v rámci těchto celků, NESMÍ
opakovat.
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Inzerce
PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná a vyřídí, vždy ve středu
od 15:00 – 16:20 hod. na OÚ Raškovice a od 16:30 – 17:15 hod.
v zasedací místnosti OÚ Nošovice (zelená budova potravin)
nebo kdykoliv telefonicky na 603 447 219 - JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv – včetně kupních,
rovněž převody nemovitostí, zřizování výminků a služebností (věcných břemen),
předkupní právo, rodinné právo – rozvody apod.
Kontakt: Na Fojtství 8, 736 01 Havířov – Město, tel. i fax: 596 810 741,
e-mail: zoric@atlas.cz

KOUPÍM
rodinný dům nebo stavební pozemek
v Dobraticích a blízkém okolí.
Původní stav výhodou.
Děkuji za nabídky.

Tel. č. 777 454 204
Dobratický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku.
Pro obec Dobratice vydává Obecní úřad Dobratice. Vychází 11-12 x ročně. Vydavatel: obec Dobratice čp. 49.
IČ 00577057, ev. č. MK ČR E 14306. Grafická úprava a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek.
Náklad 430 ks. Fotografie na obálce: K. Moškoř, R. Otipka. Zpracovatel: I. Spratková.
Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254. Neprošlo jazykovou úpravou.

NEVHAZOVAT

POZNÁMKA

použité rostlinné nebo živočišné oleje z kuchyně oleje z kuchyní ve skle nebo v plechu,
v uzavřených PLASTOVÝCH LAHVÍCH!
motorové oleje a ODPADKY!
dřevěný nábytek nebo jeho části, dřevěné obaly,
apod.
kovové části, součásti různých slitin

zelená popelnice

kontejner ve sběrném místě
odpadů

kontejner ve sběrném místě
odpadů

kompostér

kartónové krabice ve sběrném
místě odpadů

klece ve sběrném místě,
červený kontejner v obci

sběrné místo odpadů

sběrné místo odpadů

oranžový kontejner

kartónová krabice v zádveří
budovy Obecního úřadu

ROSTLINNÉ OLEJE

DŘEVĚNÝ ODPAD

ŽELEZO A KOVY

BRKO (biologicky
rozložitelný komunální
odpad)

ZÁŘIVKY, ÚSPORKY, LED
ŽÁROVKY

ELEKTROODPAD (MALÉ
SPOTŘEBIČE)

ELEKTROODPAD (VELKÉ
SPOTŘEBIČE)

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

TEXTIL

TONERY OSOBNÍCH
TISKÁREN

SPECIÁLNÍ REŽIM

Frýdecká skládka, zpětný
odběr

BATERIE (DO SPOTŘEBIČŮ box v zádveří Obecního úřadu
A HRAČEK)
a ANYMARKETU

keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo,
zrcadla

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy tabulového skla

zelený nebo bílý zvon

SKLO

stavební odpad, suť, pneumatiky, nebezpečné
látky

použité baterie všech typů a velikostí

použité (prázdné) náplně do tiskáren
igelitovém obalu

oblečení, obuv, povlečení, hračky

všechny elektrospotřebiče větší než mikrovlnná
trouba, lednice, trouby, pračky, televize, apod.

všechny elektrospotřebiče do velikosti
mikrovlnné trouby, včetně

zářivkové trubice, úsporné a LED žárovky
(nerozbité), vánoční LED řetězy

v

odevzdejte dle provozní doby sběrného místa odpadů

odevzdejte dle provozní doby sběrného místa odpadů nebo
do červeného kontejneru v obci

odevzdejte dle provozní doby sběrného místa odpadů

použijte pro výrobu kompostu. Dřevním materiále z drtičky
dřeva lze mulčovat.

nebezpečné látky odevzdávejte při jejich svozu (2 x ročně)

nabíjecí stanice pro nabíjecí baterie

znečištěné, roztrhané aj, odpadky

pneumatiky v režimu zpětného odběru. Stavební a
nebezpečný odpad - Frýdecká skládka, tel.: 558 440 077, 603
881 670

v provozní době a úředních hodinách

přístup v úředních hodinách Obecního úřadu

vhazujte v igelitových pytlích pro zamezení znehodnocení

* nebezpečné látky, nerozebrané části nábytku
bez dalšího roztřídění, stavební suť a odpad, * uvedený odpad podléhá speciálnímu režimu - viz níže
pneumatiky

všechna zařízení s pohonem na benzín
(sekačky, křovinořezy, pily)

žárovky s wolframovým vláknem (ty patří do
komunálního odpadu)

vařené potraviny, kosti, maso, mrtvá zvířata,
rostlinný odpad z kuchyní, z údržby zahrad (listí,
plasty, jedlé oleje, textil, cigarety, sklo,
tráva)
chemikálie, aj.

obaly od chemikálií a barev -> nebezpečné
látky

odevzdejte dle provozní doby sběrného místa odpadů. POUZE
V ROZLOŽENÉM STAVU!

v obci je umístěno celkem 5 kusů nádob. 3 podél hlavní
silnice, 1 na Bukovicích, 1 u Harendy

stavební keramika je stavebním odpadem. Likvidaci řeší
každý občan individuálně. Nepatří do sběrného místa obce!

odevzdejte dle provozní doby sběrného místa odpadů

mastné a znečištěné plasty, novodurové
trubky, vázací pásky, apod.

plast, který neprojde otvorem zvonu (kyblíky,
hračky, nábytek, aj.)

žlutá popelnice ve sběrném
místě odpadů

VELKOOBJEMOVÝ PLAST

novodurové trubky, obaly od nebezpečných
látek (chemikálie, motorové oleje)

obaly od nebezpečných látek uschovejte a odevzdejte při
jejich svozu (2 x ročně)

znehodnocený nebo uvedený nevhodný papír patří do
komunálního odpadu

PET láhve, kelímky, sáčky, fólie, polystyren,
výrobky z plastů - viz označení

uhlový, voskovaný, mokrý mastný nebo jinak
znečištěný papír, pleny, hygienické potřeby

žlutý zvon

PLAST

VHAZOVAT
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity
před vhozem zmáčkněte a máte-li původní uzávěr, obal
uzavřete

modrý zvon

NÁPOJOVÝ KARTÓN

OZNAČENÍ

obalový kartón od nápojů (mléko, džusy, apod.)

modrý zvon

KAM S NÍM

PAPÍR

DRUH ODPADU

ÚNOR BÍLÝ POLE (KONĚ?) SÍLÍ

