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Zprávy obecního úřadu

V sobotu 13. dubna se uskutečnil veli-
konoční jarmark pořádaný kulturní komisí 
naší obce. Akce se měla původně konat 
v prostranství obecního návsí, avšak 
předpověď aprílového počasí a hrozba 
změny ročního ob-
dobí z jara zpět na 
zimu, přinutila po-
řadatele akci pře-
místit do náhrad-
ních a hlavně kry-
tých prostor sálu 
„Na Šenku“. A sku-
tečně, meteorolo-
gové se výjimečně 
ve své předpovědi 
trefili a v sobotu 
dopoledne pano-
vala teplota blížící 
se nule a část obce 
pokrýval rovněž 
náznak sněhového poprašku.

Nic z toho ale nemohlo zabránit usku-
tečnění akce, a tak po přípravách sou-
visejících se změnou místa bylo vše do 
14 hodin nachystáno. Návštěvníky kro-
mě bohatého občerstvení na prodejních 
„stáncích“ čekaly nejrůznější kulinářské 
produkty místní provenience, výrobky 
počínaje od klobásek, paštik, masa, ko-
láčků, zákusků, medových produktů aj., 
až po nejrůznější dekorativní předměty 
a zahradnické potřeby. Pro děti byl při-
praven „stánek“ s párky v rohlíku, venku 
se grilovalo maso a klobásky. 

Samotný zábavný program byl tvořen 
dvěma vystoupeními, jednak folklorního 
souboru Malá Ostravica a hudebním vy-

stoupením Základní umělecké školy Vra-
timov-Paskov. Zejména o vystoupení dětí 
v krojích byl velký zájem, který způsobil, že 
sál „Na Šenku“ doslova praskal ve švech, 
což byla ta největší odměna pro pořada-

tele v čele s kulturní komisí obce a její 
předsedkyní Kateřinou Vitáskovou, kte-
rým patří velký dík za to, jak se vyrovnali 
s nepřízní počasí a vše krásně připravili. Po 
vystoupeních následovala volná zábava 
a celá akce skončila přibližně v 19 hodin. 

Na závěr je třeba se omluvit všem, kteří 
z důvodu malého prostoru a přes vysokou 
návštěvnost nemohli obě vystoupení 
shlédnout a do příštího roku nezbývá, 
než doufat v lepší počasí, aby se obecní 
jarmark mohl konat ve venkovních pro-
storách, a tím naplno projevit svůj poten-
ciál jedné z nejpovedenějších obecních 
akci v roce, která by se tak mohla stát 
akcí tradiční.

Text + foto Lukáš Lisník

Velikonoční jarmark poznamenala nepřízeň počasí
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Poslední dubnovou 
sobotu se uskutečnilo 
již tradiční posezení 
se seniory naší obce. 
O akci byl opět vel-
ký zájem a tak není 
překvapením, že sál 
„Na Šenku“ byl zcela 
zaplněn. Účastníky 
čekalo, kromě gulá-
še, zákusků a dalších 
pochutin, také kou-
zelnické vystoupení 
bývalého ředitele mís-
teckého gymnázia, 
nesené v humorném duchu, které sklidilo 
velký ohlas. Poté následovalo hudební 
představení skupiny Duo Classic, která 
hrála písně nejen k poslechu, ale i k tanci. 
Po hudební vložce již následovala volná 
zábava a celá akce skončila přibližně ve 
20 hodin. Doufáme, že se našim seniorům 
sobotní odpoledne líbilo a už teď se těší-
me na setkání v roce příštím.

Věříme také, že i o další obecní akce, 
které nejsou primárně pořádány pro seni-
ory, bude mezi staršími obyvateli stejný, 
ne-li větší zájem, neboť nesmíme zapo-
mínat, že i oni jsou podstatnou součástí 
našeho obecního společenství. 

Text: L. Lisník, I. Bortlíčková,  
Foto: L. Lisník

Proběhlo tradiční posezení se seniory
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Abychom podpořili separaci 
odpadů, zakoupili jsme sady tašek, 
určených pro třídění odpadů 
v domácnostech.  Tašky jsou z pev-
ného omyvatelného materiálu 
v barvě žluté na plasty, modré na 
papír a zelené na sklo. Sady jsou 
ve dvou velikostech, a to 20 l a 40 l 
a jsou pro domácnosti k odběru 
zdarma na obecním úřadě.

Distribucí sad tašek chceme usnad-
nit třídění odpadů v domácnostech 

a věříme, že i v naší obci se tento 
krok projeví ve zvýšeném množství 
vyseparovaného odpadu. Tento 
odpad tak neskončí na skládce, 
kde je hrozbou pro životní prostředí 
do budoucna, ale je dále využit. Je 
důležité, abychom odpad třídili více 
a více a naučili se to dříve, než nás 
k tomu donutí plánované razantní 
zvýšení poplatků za ukládání netří-
děného odpadu na skládky. 

Nabízíme občanům sadu tašek na shromažďování  
tříděného odpadu v domácnostech

Ve spolupráci s Frýdeckou skládkou, 
obalovou společností EKO-KOM a v sou-
ladu s požadavky občanů a sledováním 
vytíženosti kontejnerů, postupně opti-
malizujeme systém nakládání s odpady 
v obci, zejména umístění kontejnerů 
na separovaný sběr. Vzniklo proto další 
místo na separaci, a to za železničním 
přejezdem před podjezdem na Šprocho-
vice. V současné době je tam umístěn 
kontejner na sklo, plasty a výhledově, 
podle vytíženosti, přibude i kontejner na 
papír. V souvislosti s tímto požadavkem 
občanů jsme zakoupili velký kontejner 
na třídění plastů a posílili jím sběrné 
místo u obchodu. Malým kontejnerem 
na plasty jsme zase posílili kapacitu mís-

ta pod p. Veselkou a kontejner ke sběru 
drobného elektra přemístili k obecnímu 
úřadu. Díky snížení ceny za starý papír ve 
sběrnách dochází k přetěžování našich 
kontejnerů na třídění papíru. Od společ-
nosti EKO-KOM máme přislíbeny tři velké 
kontejnery. Jejich umístěním v obci dojde 
ke zlepšení situace.           

Bohužel se nelepší situace s odkládá-
ním odpadů vedle kontejnerů. Možná se 
to tak někomu líbí?  

Sběrné místo odpadů je otevřeno co 
dva týdny vždy ve středu před vývozem 
popelnic, ale v případě potřeby je možné 
přijmout odpady i individuálně.  

Alena Kacířová, starostka obce 

Odpadové okénko
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Sdružení obcí povodí Morávky 

Vás srdečně zve na  
 
 
 

Sportovní den 
Sdružení obcí povodí Morávky  

9. ročník 
 
 

Kdy:   sobota 15. června 2019 
 
Kde:   Raškovice, areál fotbalového hřiště 
 
Pořadatel:       Obec Morávka  
 
Program:  14.00   slavnostní zahájení 
   14.30 – 17.00 sportovní soutěže dětí 
   18.00 – 19.00 sportovní soutěže dospělých 
 
 
Obce budou reprezentovat čtyři družstva dětí (podle věku) a 
jedno družstvo dospělých v různých sportovních disciplínách. 

 
Tradiční disciplínou pro děti je štafetový skok v pytlích. 
Tradiční disciplínou pro dospělé je hod syrovým vejcem. 

 
Přijďte povzbudit své soutěžní týmy! 
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Školství

• Začátkem dubna jsme ve škole přiví-
tali budoucí prvňáčky, kteří přišli do 
školy na zápis do 1. třídy. Za příjemné 
atmosféry děti plnily připravené úkoly 
a předvedly, co znají a umí. Zápisu se 
zúčastnilo 35 dětí, z toho bylo přijato 
33. Budoucím prvňáčkům přejeme 
úspěšný vstup do nového školního 
roku 2019/2020.   

• Pod vedením p. učitelky Marty Mojá-
kové se žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili 
soutěže mladých zdravotníků, kterou 
organizuje OBLASTNÍ SPOLEK ČČK 
Frýdek-Místek. Děkujeme za dobrou 
reprezentaci školy!

• Již druhým rokem jsme měli možnost 
se zúčastnit soutěže „Mladí výtvarníci 

o našem regionu“ v rámci Slezské 
brány. Tématem soutěže bylo „Od 
města k městu – maluji cestu. Teď 
vezmu barvičky, namaluji cestičky.“ 
Pod vedením p. uč. M. Mojákové a p. 
uč. A. Znojilové získala 1. místo Kris-
týna Nytrová ve II. kategorii 4. tř. – 6. tř. 
Dne 11. 4. se uskutečnila slavnostní 
vernisáž, kde měli všichni návštěv-
níci možnost si prohlédnout výtvarná 
díla a ohodnotit je. Cenu návštěvníku 
získala Eliška Stoláriková v 1. kate-
gorii 1. tř. – 3. tř. Všem blahopřejeme 
a děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší základní školy!

• V pátek 26. dubna se konal čtrnáctý 
ročník šachového turnaje Povodí 

Školní události v dubnu
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ZŠ  DOBRATICE  POŘÁDÁ  OD 20.–24. května 2019

                

 23. května 2019 proběhne svoz papíru za pomoci žáků školy
 děkujeme za svázaný a nachystaný papír před domem
 I vy můžete nosit, vozit svázaný papír do školy
 tel. kontakt na vedení školy: 558 651 255 / 736 108 611 

Za Vaši pomoc děkují žáci a zaměstnanci školy.

Morávky. Turnaje se zúčastnilo 47 žáků 
z okolních vesnic (viz. Lučina, Raško-
vice, Nošovice, Žabeň, Sviadnov, Frý-
dlant nad Ostravicí, Dobrá a domácí 
šachisté). Celý turnaj vedl p. Holeksa 
z Beskydské šachové školy z Frýdku-
-Místku. Žáci hráli šest kol.  Na prvním 
místě se umístil Tauš Zdeněk (ZŠ Nošo-
vice), na druhém místě Halamíček Filip 
(ZŠ Žabeň) a na třetí pozici se probo-
joval Matusík Petr (ZŠ Komenského 
Frýdlant nad Ostravicí). Domácím hrá-
čům patřilo 8. místo – Václav Javorský. 
Nejlepší z dívek byla Novotná Barbora 
(ZŠ Raškovice), na druhém místě se 
umístila Matějová Sofie ze ZŠ Žabeň 
a třetí pozici obsadila Damková Karo-
lína (ZŠ Dobrá). V celkovém umístění 
v družstvech obsadila první místo 

ZŠ Žabeň, druhé místo ZŠ Raškovice 
a třetí příčka patří domácímu týmu ZŠ 
Dobratice. Gratulujeme!

• Velké poděkování patří vedoucím 
šachového oddílu Milanu a Mirkovi 
Čubokovým, kteří se už několik let 
věnují našim dětem, p. Hlisnikovskému 
a obecnímu úřadu za sponzorský dar, 
paním kuchařkám ze školní jídelny 
a všem, kdo se na organizaci tradiční 
soutěže podíleli.

Připravované akce:
• 7. 6. Dětské radovánky

Mgr. Karla Peterková,  
ředitelka školy (foto – archív ZŠ)
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Informace spolků a sdružení

Teprve v poslední dubnovou sobotu 
doma proti Libhošti si mohli dobratičtí 
fotbalisté poprvé zakřičet v šatně vítězný 
pokřik. Už bylo na čase, protože zatím 
nebyly výsledky dobré. 

Skvěle naladěni tímto vítězstvím měli 
o pár dnů na to před sebou další utkání. 
1. května se pořádně vyřádili v odvetném 
finále okresního poháru. Na podzim vy-
hráli ve Staříči 4:3, doma uštědřili soupeři 
potupnou porážku 9:0. 

Po zisku okresního poháru mají před 
sebou soupeře z karvinského okresu 
a pokud by vyhráli, mají šanci si zahrát 
prestižní 1. kolo MOL Cupu.

Statistika ze dvou utkání: 
Dobratice – Libhošť 4:0, po gólu da-

li Somr a Lýsek, dvě pak přidal Marián 
Causidis.

Finále okresního poháru: Dobratice – 
Staříč 9:0 (3:0), destrukci hostů provedli: 
Pařenica a M. Causidis 3x, Hlaváč, Vrábel 
a Skotnica 1x.

Fotbalistům to konečně střílí,  
vyhráli okresní pohár
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Již se stalo dobrým zvy-
kem a užitečným počinem 
to, že se na jaře vypraví se-
nioři z Klubu důchodců po 
naší obci a posbírají na vy-
braných místech to, co tam 
„nedopatřením“ nechají lidé 
různých věkových skupin. 
Letos se sešlo před obecním úřadem čtr-
náct členů klubu a po rozdělení do dvojic se 
vydali vstříc místům, které jim byly určeny.

Procházely se například potoky Lučina 
a Zbojičný od hranic s Komorní Lhotkou, 
samozřejmě pozornosti neušly ani místní 
komunikace a areál kolem hřiště. 

Přestože jsou v dostatečném množství 
rozmístěny v obci kontejnery na odpady, 
i tak nacházíme místa, kde si někteří obča-
né (a to určitě nejen z naší obce) dovolí od-
pad (např. sklenice od zavařenin, sklenice 
od alkoholu, PET láhve, pneumatiky a jiné 
předměty) vyvážet či vyhazovat do břehů 
místních potoků. Je až nepochopitelné, 
když někdo zanechá před samotným kon-
tejnerem s nápisem „PLASTY“ igelitovou 

tašku, ve které jsou právě 
obaly z plastů, ale už je za-
těžko je dát na to správné 
místo. Pak stačí silnější vítr 
a obaly lítají po příkopech 
a mezích v blízkém okolí, 
jak jsme to zaznamenali 
u kontejnerů na autobuso-

vé zastávce při rozcestí na Komorní Lhotku. 
Abychom nebyli jen tak kritičtí, jsou mís-

ta, kde se tyto nelegální skládky z minulos-
ti, již neobjevují, což je kladný přístup k pří-
rodě. Jistě si většina z nás občanů přeje 
mít krásnější přírodu a naši obec. Proto se 
také obecní úřad snaží přispět rozmístěním 
kontejnerů na odpady, zřízením sběrného 
místa, abychom měli krásnější obec a byli 
šetrnější k přírodě. 

A nakonec výsledek naší dopolední 
očisty obce:

Kontejnery jsme „doplnili“ o 12 pytlů 
různého sběru. Pochopitelně jsme umístili 
dotyčný materiál podle svého složení do 
označených nádob na sběr, kam také patří.

Text + foto: Karel Moškoř

Důchodci dělali úklid po zimě

Náš tým sběračů 
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Všem hasičům a hasičkám,
1. 6. 2019 od 16.00 hod. se smaží vaječina v areálu rybníkářů.

Na hojnou účast se těší výbor SDH.

Program v kostele sv. Filipa a Jakuba ml. v DOBRATICÍCH
 

17:30‒17:45 Pobožnost k Panně Marii 

17:45‒18:30 Mše svatá

18:30‒21:00 Prohlídka věže kostela, zvonů, půdních prostorů a interiéru 
kostela, restaurovaných oltářů (kulturní památky) a obrazů, 
výstavy na téma mše svatá. 

 Možnost focení z věže kostela obce Dobratice. 

19:00‒19:45 Chrámový prostor vyplní hudbou děti z Dobratic (zpěv, hou-
sle, trubka, violoncello, varhany) a místní chrám. sbor FILIA 
se sbormistryni K. Zouharovou. 

19:45‒20:45 Krátké seznámení s varhanami, na které si pak zájemci budou 
moci zahrát ze svých vlastních not, které si přinesou.

 Vše pod vedením varhanice a sbormistryně Mgr. Karly Zou-
harové. 

20:30‒21:00 Poslech souvislé četby BOŽÍHO SLOVA - BIBLE. 

21:30‒22:00 Ztišení, modlitba, meditace, Boží požehnání občanům obcí.
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Ve čtvrtek 2. května 
se přes Dobratice, opět 
po roce, jela 1. etapa 
mezinárodního cykli-
stického závodu žen 
GRACIA Orlová. Už tra-
dičně mohli diváci vi-
dět rychlostní prémii 
u Koníčka, která bývá 
tak v polovině etapy, 
která vedla z Orlové do 
Štramberku a měřila 
104 kilometrů. 

Už v Dobraticích bylo 
vidět, která z cyklistek 
stačí nasazenému tempu elitních jezdkyň 
a kdo se pak ojediněle loudal s časovým 
odstupem za pelotonem. Prim v této eta-
pě hrála M. Bastianelli z dánského týmu, 
která vyhrála všechny prémie na trati 

a v cíli byla první o devět sekund před 
Ruskou Novolodsayvou, třetí dojela Bel-
gičanka Van de Velde.  

Text:K. Moškoř, foto: J. Kohut st.

Takovou otázku si často kladu při po-
hledu z našeho domku na komunikaci. 
Cesta vedoucí pod úpatím hory Prašivé od 
Harendy na Komorní Lhotku nebo opačně, 
jak chcete, se stává důležitým dopravním 
uzlem k cestám, vyjížďkám a pěším túrám 
do různých koutů našich krásných hor. 

Když jsem se jen tak kochal pohledem 
na rozkvetlé stromy, různorodost kvě-
tinek a barev kolem nás, napadla mne 
otázka.  Čeho vidím na cestě více, aut, 
cyklistů nebo turistů? Je slunečné sobotní 
dopoledne, do ruky beru tužku a papír, 
sedám si na zahradě na lavičku a sleduji 

pohyb všeho, co se může na cestě objevit. 
Co myslíte, čeho nám tu skoro denně pro-
jíždí nebo prochází více? Tu zmiňovanou 
velikonoční sobotu nebyl tak znatelný 
rozdíl v tom, jestli jelo auto nebo někdo 
na kole. Zpočátku měly navrch auta, ale 
s blížícím se polednem je lehce dohnali 
vyznavači kol. Počet se ustálil stejně na 
čísle osmdesát. To znamenalo průměr 
jednoho auta či cyklisty za jednu minutu. 
A turistů? K mému údivu žádný, za těch 
80 minut neprošel kolem nikdo pěšky!

Je 1. máj, lásky čas. Kolem nás je opět 
husto. Nesedím s tužkou a papírem jako 

Cyklistický závod projížděl obcí

Auta, kola nebo pěší?

Ostatní informace
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minule, ale jen zírám 
na hemžení po naší 
silnici. Během chvilky 
(cca 10 minut) jsem 
napočítal přes třicet 
cyklistů různých vě-
kových kategorií, aut 
projelo o hodně mé-
ně, přidaly se motorky 
či čtyřkolky. Zkrát-
ka, nádherný první 
májový den, využila 
spousta vyznavačů cy-
klotúr k tomu, aby se projeli venku. Občas 
i nějaká malá skupinka prošla kolem, ale 
pro ně je spíše lákavější jít turistickými 
cestami než po rušné komunikaci. Co říci 
na závěr? Kdeže jsou ty časy, kdy tady na 
cestě hrály naše děti softbal, jezdily na 
trojkolkách či koloběžkách a sem tam 

projelo auto nebo spíše traktor. Doprava 
nabrala neskutečný obrat a naše poklid-
ná místa na vesnicích se proměnila i díky 
upraveným cestám, opraveným mostům 
v ráj motoristů a cyklistů. Tu druhou ka-
tegorii chválím mnohem více, ale za to si 
nic nekoupím. 

Povím, co za filipojakubské noci, kdy rozžaly se kaštanové svíce, mi vyprávěla 
stará čarovnice. 

Já, čarodějka Mardžána rejdím po světě 
od večera do rána i v zimě i v létě.
Vymetla jsem kdejaký plac i hnojiště 
a hrozně zřídila si koštiště.
Žiju tu od časů králů až do dnešní doby, 
změnila jsem šat, i čarodějné nádobí: 
Legíny, navrch sexy bombarďáky, tričko 
s nápisem 
„Aj! – lá! – vjó!“, na hlavě širák místo 
čarodějné čáky 
a v ruce dotykový dis – plaj!
Ach, jo! Namísto koštěte robotický vysa-
vač. To se to jede! Yov! – hev! – hač!

A – žádné „čáry, máry“, co říkalo se sta let. 
Jen „ku – latá konzerva a vole!“ – i mlá-
dež je často slyšet.
Umělý chrup nahradil můj jediný zub. 
A místo sovy, kočky mám Ufouna! – podi-
vuhodné zvíře.
To broulíte okály i očky, jak je to všechno 
k nevíře.
V této digitální době změnila jsem 
I – mage sobě. 
Koště do zumea dám, důchod za staletí 
sama si spočítám, kočku proměním 
v kámen – a s čarováním bude Ámen.

Ještě k dubnovým obecním akcím: „dobratický truhlík“ i „velikonoční jarmark“ 
se navzdory počasí vydařily, lidi se namlsali, popili i pobavili a díky Malé Ostravici 
i ZUŠce Paskov, jarně naladili. Velké díky těm, co to „spáchali“ a způsobili.

Tak Vás zase zdraví tětka Marcela



14 / Dobratický zpravodaj 05/2019

Termíny akcí, aneb co se na Prašivé děje
 
• 25. května od 19 hodin - beseda „Ze života velvy-

slance v Dánsku“ - promítá PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka

• 13. června – Malá pouť

• 16. června – Velká pouť

• 22. června – celodenní sportovně-kulturní akce Beskyd-
ské hřebenovky

Inzerce

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 450 ks. 
Fotografie na obálce: K. Moškoř, L. Lisník, I. Spratková. Grafické zpracování: I. Spratková. 

Vydáno dne: 16. 5. 2019. Uzávěrka příštího čísla: 7. 6. 2019. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254. 
Neprošlo jazykovou úpravou.

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná a vyřídí, vždy ve středu 

 od 15:00 do 16:20 hod. na OÚ Raškovice a od 16:30 do 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



To nejdůležitější z dubnového zasedání 
zastupitelstva obce

Zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 zastupitelů 
a bylo tedy usnášeníschopné.
• ZO projednalo a schválilo změnu Stanov Dob-

rovolného svazku obcí Region Slezská brána, 
které spočívají mj. v možnosti některé činnosti 
obcím fakturovat.

• ZO schválilo výběr firmy, zajišťující technický 
dozor investora a BOZP při realizaci stavby 
Rekonstrukce mostu M 07 přes vodní tok 
Zbojičný. Výzva k podání nabídky byla zaslána 
3 firmám, na základě nabídnuté ceny byla 
vybrána firma Ingesta spol. s r.o. ZO následně 
rozhodlo o uzavření Příkazní smlouvy mezi 
obcí Dobratice a firmou Ingesta spol. s r.o., 
za cenu 96.800 Kč včetně DPH. 

• Místostarosta informoval o výsledku výběro-
vého řízení na zpracování Projektové doku-
mentace a inženýringu až po vydání staveb-
ního povolení na akci Dobratické centrum 
volnočasových aktivit (rekonstrukce areálu 
u fotbalového hřiště). Byla doručena pouze 
jedna nabídka z oslovených pěti firem, a to 
od Ing. arch. Martina Foldyny. Cenová nabídka 
činí 568.700 Kč včetně DPH. ZO následně 
schválilo uzavření smlouvy mezi Obcí Dobra-
tice a vybranou firmou.

• ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 14/2019 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 
130 000 Kč, mezi obcí Dobratice a TJ Dobra-
tice, z. s., a to na provozní náklady a údržbu 
hřiště 110 000 Kč, na práci s dětmi 20 000 Kč.

• ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 15/2019 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 
35 000 Kč, a to 20 000 Kč na provozní náklady 
kostela, zejména vytápění a 15 000 Kč na 
celoroční práci s dětmi a mládeží (letní tábor 
je podpořen další částkou ve výši 5 000 Kč), 
mezi obcí Dobratice a Římskokatolickou far-
ností Dobratice.  

• ZO schválilo nové složení povodňové komise, 
a to takto: Alena Kacířová, Radovan Otipka, 
Břetislav Bortlíček, Ondřej Spilka, Tomáš Dar-
nady a zapisovatelka Vlaďka Marynčáková.   

• ZO vzalo na vědomí Zápis s jednání kontrol-
ního výboru ze dne 20. 3. 2019., který přednesl 
předseda kontrolního výboru, pan Stanislav 
Moravec 

• ZO souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na 
kotlíkové půjčky, k výzvě č. 1/2019 Státního 
fondu ŽP a blíže informovala o podmínkách 
kotlíkových dotací. Obec požádá o dotaci 
SFŽP, která může být ve výši 200 tis. Kč 
u tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu 
a 150 tis. u plynového kondenzačního kotle. 
Obec, v případě získání této dotace, poskytne 
potřebné částky občanům formou půjčky. 
Ti splatí první splátku ve výši, kterou získají 
jako dotaci z kotlíkových dotací od MSK a zby-
tek budou splácet postupně. Takto od občanů 
získané finanční prostředky obec použije pro 
realizaci ekologického projektu v souladu 
s podmínkami dotace ze SFŽP.  

• ZO projednalo změny v návštěvách jubilantů 
a zvýšení ceny dárkových balíčků z 500 Kč 
na 1000 Kč. Budeme navštěvovat, v případě 
zájmu, ty občany, kteří dovrší v daném roce 
věku 80, 90, a 95 let a výše každý rok. Pro 
občany s životním jubileem 70 let bude při-
praveno, jako v předešlých letech, společné 
setkání na obecním úřadě. Jubilantům 85 let 
a po 90 roku každý rok, bude zasíláno bla-
hopřání. Členové ZO s tímto souhlasili bez 
připomínek.

• ZO projednalo možnost změny (v případě 
souhlasu obce Komorní Lhotka a zde k trva-
lému pobytu přihlášených obyvatel) kata-
stru Dobratice v lokalitě Za Lesy, na katastr 
Komorní Lhotka. V této lokalitě se nacházejí 
4 domky, v minulosti byl ze strany zde žijících 
občanů vznesen požadavek na přičlenění ke 
Komorní Lhotce, kam mají spádově blíže. 
V rámci obnovy katastrálního operátu, by 
toto bylo možno provést. ZO s tímto souhlasí 
a pověřují starostku předběžným jednáním 
v této věci.

• Dále se hovořilo o projektu Dobratické cent-
rum volnočasových aktivit. Členové ZO netr-
vají na výstavbě sauny a shodli se, že finančně 
podpoří plynofikaci budovy TJ. 

Za zastupitelstvo obce  
Ondřej Spilka a Alena Kacířová. 



A PO PRÁCI „SBĚRAČŮ“ – ZASLOUŽENÁ ODMĚNA A ODPOČINEK

... A TRAVIČKA  
SE NÁM ZELENÁ


