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Zprávy obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
při tvorbě strategických 

záměrů rozvoje obce pro-
běhla v zastupitelstvu dis-
kuse o potřebách bydlení. 
V naší obci máme rozsáhlé 
pozemky, které jsou urče-
ny k zástavbě pro rodinné 
domky. Územním plánem 
obce bylo v roce 2009 pro 
potřebu výstavby rodinných 
domků vyčleněno 70 ha 
pozemků s předpokladem 
výstavby 340 domků. Z toho 
bylo zatím uplatněno přibližně jen 10 %. 
Dále víme, že jsou v obci neobývané dom-
ky a volná je i řada bytů. Z těchto čísel by 
se dalo dovodit, že v naší obci není aktu-
ální bytová nouze. 

Nicméně protože se zamýšlíme nad 
dlouhodobou vizí rozvoje naší obce, 
chceme zmapovat nabídku a poptávku 
po stavebních pozemcích nebo bydlení 
v naší obci. Pro tento účel vás chceme 
požádat – pokud nabízíte stavební poze-
mek, případně domek k prodeji nebo byt 
k pronájmu anebo naopak hledáte, dejte 

nám vědět. V případě Vašeho souhlasu 
můžeme zprostředkovat kontakt. 

A také nás zajímají vaše názory na 
problematiku bydlení v obci. Proto nás, 
prosíme, kontaktujte – osobně, e-mai-
lem (starosta@dobratice.cz), telefonicky 
(724 179 174).  

Jsme otevřeni diskusi a uvítáme, když 
nám sdělíte svůj názor. Předem Vám za 
něj děkujeme. 

Alena Kacířová, starostka  
a Radovan Otipka, místostarosta

Bydlení v obci Dobratice

1. 7.–12. 7. 2019 – ŠJ při MŠ Dobratice
15. 7.–26. 7. 2019 – ŠJ při MŠ Vojkovice.
Strávníci, kteří mají zájem v této době odebírat obědy, nechť se, prosím, přihlásí 
v kanceláři ŠJ na tel. 558 111 381.
Rozvoz obědu bude zajišťovat obecní úřad

Zdenka Sobková, vedoucí ŠJ Dobratice

Upozornění pro strávníky ŠJ Dobratice na letní provoz
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Sociální komise při OÚ v Dobraticích,  
pořádá v pátek dne 6. září 2019

„Zájezd pro dobratické seniory“
Odjezd od obecního úřadu v 6:00 hodin.

První zastávkou bude lázeňské město Bojnice, kde je od 9.30 hodin domluvena 
prohlídka romantického zámku. 

Poté bude následovat individuální volno, které můžeme využít k relaxaci 
a občerstvení. 

Kolem 14:00 hodin pojedeme dál, a to do obce Nová Bystrica, kde navštívíme 
Muzeum kysucké vesnice. Závěrem se zastavíme v obci Stará Bystrica, kde bude 
k vidění krásný dřevěný orloj. 

Předpokládaný návrat domů bude kolem 19:00 hodin. 
Ceny vstupného jsou následující:
• Zámek Bojnice: osoby do 65 let - 10 euro, nad 65 let - 7 euro.
• Muzeum: osoby do 60 let - 5 euro, nad 60 let - 2,5 euro.
Mějte, prosím, připraven přesný finanční obnos, který budu vybírat v auto-

buse. Dopravu hradí OÚ Dobratice.
Počet míst v autobusu je omezen, proto se přihlaste v dostatečném před-

stihu na obecní úřad, telefon 558 651 387 nebo 734 159 585, a to nejpozději do 
30. srpna 2019.

Věřím, že i letos vyjde počasí a zájezd se nám bude líbit.

Na setkání s Vámi se těší  
Ivona Bortlíčková

Věříme, že jste za-
znamenali, že nám le-
tos krásně rozkvetly 
louky před obecním 
úřadem a všimli si po-
letujících motýlů. Při-
spíváme tak k novému 
trendu zajistit potěše-
ní pro lidské oko, ale 
i potravu pro drobný 
hmyz a zamezit vysychání půdy. Pokud 
bychom chtěli, aby nám v příštím roce 

louky rozkvetly už na 
jaře, stačilo by dosadit 
cibulky jarních rostlin. 
Proto vás vyzýváme, 
když budete sklízet za-
tažené cibulky a bu-
dete mít pocit, že jich 
máte moc a můžete se 
o ně podělit, přineste 
nám je na obecní úřad, 

zajistíme jejich vysazení a na jaře nás při-
vítají první jarní květy.

Jarní cibulky před obecní úřad
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Pozvání na DEN DOBRATIC
Vážení spoluobčané, při-

jměte, prosím, pozvání na 
největší obecní akci roku 
Den Dobratic, který se letos 
uskuteční v sobotu 3. srpna 
od 14 hodin v areálu fotbalo-
vého hřiště. Pro návštěvníky bude 
připraveno bohaté občerstvení 
a široký zábavný program. Pro 
děti bude nachystáno spousta 
her, skákací hrad, jízda na koních, 

malování na obličej, pro 
dospělé pak zejména odpo-
lední vystoupení Revival Val-
demara Matušky, následo-

vané zábavným programem 
a večerním koncertem skupiny 

Sagar. O dalších podrobnostech Vás 
budeme včas informovat.

Na Vaši účast se těší  
Kulturní komise obce Dobratice

Vážení spoluobčané,
v rámci pátrání po historii naší obce 

a hledání kořenů společné identity, by-
chom rádi vytvořili databázi historických 
fotografií naší obce. Jelikož ze zkušenosti 
víme, že mnoho občanů má doma staré 
fotografie, rádi bychom Vás požádali, 
abyste se o ně s námi podělili a tím jim 
vdechli nový život. Zajímají nás historic-
ké fotografie jednak staveb a stavebního 
vývoje, fotografie zachycující konané 
události a obecní akce, místní tradice 
a obyčeje, ale i samotné občany, polní 
a zemědělské práce a jiná místa, osoby 
a události, které mají rodinný přesah 
(významné svatby, oslavy apod.). To se 
netýká pouze fotografií nejstarších, ale 

vzhledem k tomu k jaké výstavbě v naší 
obci došlo v posledních třiceti letech, bu-
deme rádi rovněž za snímky z této doby. 

Obec by si fotografie zapůjčila, se svo-
lením vlastníka vytvořila kopie a vrátila 
zpět majiteli. Jakékoliv jejich následné 
užití by pak opět podléhalo souhlasu 
vlastníka.

Prosíme tedy občany, kteří staré fo-
tografie vlastní a chtěli by nám alespoň 
touto cestou pomoci, aby se obrátili na 
Lukáše Lisníka (lukas.lisnik@cylinders.cz) 
nebo Kateřinu Vitáskovou (kvitaskova@
email.cz)

Za kulturní komisi obce  
předem děkuje Lukáš Lisník

Shromažďování starých fotografií
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V pátek 24. května se v naší obci v sále 
„Na Šenku“ konala místní premiéra hry 
Petra Tomšů s názvem „Zas ti tupitelé“ 
v podání Dobrovolného dobratického tyá-
tru. Jednalo se o politickou satiru z pro-
středí obecního zastupitelstva smyšlené 
obce Valbřuchy, kde v nadsázce řečeno, 
starosta, obecní politikou protřelý jedi-
nec, přesně ví co „jeho“ obec potřebuje 
a jak nejlépe zkrášlit obecní prostranství 
před svým domem a domem největšího 
boháče v obci. 

O představení byl opět velký zájem 
a zaplněný sál tak mohl sledovat pove-
dený divadelní kousek, sice se statickým, 
avšak o to na dialogy vyšperkovanějším 
dějem. Hercům se podařilo ani na chvíli 
neztratit pozornost diváků a po celou 

dobu je bavili nejen svými verbálními ale 
i tělesnými variacemi. Přestože se jednalo 
o výborný kolektivní výkon, zmínil bych 
se zejména o třech členech souboru. Roli 
starosty ztvárnil opět výborný Jiří Palík. Je 
jen škoda, že autor hry postavě starosty 
nedal více prostoru, a tím neumožnil herci 
naplno projevit jeho ochotnické nadání. 
J. Palíkovi politická satira sedla jak ulitá 
a určitě by se neztratil ani ve vyšších 
politických kruzích této země. Ve hře 
překvapil Jiří Lisník v roli sportovce Aleše. 
Z počátku jsem se sice nemohl s jeho po-
stavou srovnat, jelikož jsem si samotného 
herce nedokázal spárovat s navenek při-
hlouplým šaškem, který jakoby měl místo 
mozku fotbalový míč, ale který zároveň 
dokázal jemnou manipulací lobovat pro 

Pár slov k nové inscenaci Dobrovolného 
dobratického tyátru „ZAS TI TUPITELÉ“
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Tak jsme nazvali areál u fotba-
lového hřiště, jehož výstavbu nyní 
připravujeme.

Záměr lze rozdělit na dvě části, a to 
vlastní stavbu, kde bude zázemí pro 
sportovní aktivity čítající šatny se so-
ciálním zázemím, garáž a skladovací 
prostory, bufet. 

Pro pořádání akcí obce je určena 
velká místnost s výdejními okny a pro 
všechny důstojné sociální zařízení. Pó-
dium a taneční parket zůstane zacho-
ván, střecha bude využita jako tribuna. 

Druhá část záměru se týká vyu-
žití lesního pozemku, který na areál 
navazuje. Chceme využít protékající 
vodu, vybudovat lesní stezku, doplnit 

volnočasové aktivity. V současné době 
zvažujeme vybudovat hřišťátko pro 
malé děti, pro větší pak lanové hřiště 
(foto je jen ilustrativní) a pár košů pro 
discgolf. Do prostoru je ale možné umís-
tit ještě další aktivity a jak se říká - více 
hlav, více rozumu. 

Proto vás chceme požádat, o vaše 
názory, nápady…zkrátka, co se vám 
třeba líbilo jinde a co byste uvítali také 
u nás, v Dobraticích. Prosíme, pokud se 
chcete zapojit do tvorby Dobratického 
centra volnočasových aktivit, napište 
nám své návrhy na e-mail: starosta@
dobratice.cz, nejlépe do konce červen-
ce. Děkujeme. 

A. Kacířová, starostka

Dobratické centrum volnočasových aktivit  
(viz následující dvojstrana)

fotbalový klub, jehož byl předseda. Jak 
ale J. Lisník dostával více a více prostoru, 
zhostil se role opravdu výborně a k závěru 
hry již exceloval. Třetí hranou postavu, 
kterou bych rád zmínil, byl policista 
Hladný, který byl autorem hry stvořen 
jako duchem slabší strážce zákona, svým 
mluveným projevem parodující Miroslava 
Donutila z filmu Černí Baroni. Tato scén-
ka sice nekorespondovala s doposud 
prezentovaným humorem založeným na 
v podstatě vážných dialozích jednotlivých 
postav, avšak diváky opět velmi pobavila, 
zejména pro výkon herce Michala Kucha-
ře, který byl opravdu povedený a obliče-
jové grimasy, které předvedl, by mu mohl 
závidět kdejaký televizní bavič. 

Celkově byla hra pojata velmi humorně 
a všichni herci své role zvládli na výbor-
nou. O jejich jistě ochotnické vyspělosti 
svědčí také situace, při níž došlo k rozbití 
sklenice pádem ze stolu, což předpoklá-
dám, že z hlediska bezpečnosti nebylo 
součástí scénáře, avšak herce to nijak 
nerozhodilo a situaci dokázali využít ve 
prospěch svého představení. 

Nutno dodat, že se kolem Jiřího Palíka 
vytvořila na „amatérské“ poměry ochot-
nicky velmi zdatná parta, která doufejme, 
bude naši a okolní obce bavit ještě hodně 
dlouho. A těm, kteří hru ještě neshlédli, 
nezbývá než toto divadelní představení 
jen doporučit.

Text: Lukáš Lisník, Foto: Ondřej Spilka
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Školství

Pomalými krůčky jsme se dostali do 
měsíce plného květů – května, jež tradičně 
zahajujeme „Turistikou pro děti a rodiče“. 
Ve středu 8. května jsme se vydali do 
Štramberku na „Sluneční stezku“, která 
vedla k vrcholu Bílé hory. Na vrcholu Bílé 
hory jsme měli možnost vyjít na rozhlednu 
a zhlédnout kruhový výhled na Ostravu 
a vrcholy Beskyd, Jeseníků a Oderské 
vrchy. Naše kroky po celou dobu dopro-
vázela dobrá nálada, úsměvné historky 
a příběhy z našich životů. Každoroční 
navýšení počtu turistů nám zvedá náladu 
a chuť vymýšlet další zajímavé trasy, takže 
sportu zdar a příští rok nazdar.

Voní šeříky, znějí tóny hudby, dětí tančí, 
hrají divadlo a my v tělocvičně zahajujeme 
„Den matek“. V letošním roce jsme jej osla-
vili společně s rodiči v úterý 14. 5. Hlavní 
pozornost, samozřejmě kromě maminek, 
byla věnována partnerské škole v ILENGE. 
Program se dělil na dvě části. Nejprve se 
představila každá třída, hudební talenti 
a pěvecký kroužek. Druhou půlku pro-
gramu tvořila beseda s p. Gongolovou, 
která všem přiblížila práci občanské-
ho sdružení „Bez mámy“ a počínání 

naší partnerské školy 
v ILENGE v Tanzánii. 

Začátek června jako 
tradičně patřil dětem 
a rodičům při akci „Dět-
ské radovánky“ pod 
vedením SRPŠ při ZŠ 
a MŠ Dobratice. Společně jsme se rozlou-
čili s žáky páté třídy a popřáli jim hodně 
úspěchů ve vyšších ročnících. Za velmi 
příjemné atmosféry děti plnily úkoly, 
které připravili bývalí žáci, rodiče a učitelé, 
za což jim velmi děkujeme. Také pěkné 
počasí napomohlo k průběhu hezkých 
dětských radovánek. Rovněž velké podě-
kování patří všem aktivním členům SRPŠ. 

Ráda bych dále poděkovala všem peda-
gogům, zaměstnancům školy, rodičům, 
obecním složkám, sponzorům (Židek-Žid-
ková, OC Frýda – p. Oliková, Obec Vojkovice, 
Pivovar Koníček, Vinotéka v Dobré, SRPŠ, 
Pivovar Radegast) a obecnímu úřadu za 
výbornou spolupráci.

Přeji všem slunečné a pohodové 
prázdniny!

Mgr. Karla Peterková,  
ředitelka školy

Závěr roku ve škole
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Informace spolků a sdružení

Tradiční smažení „vaječiny“ uspořá-
dal klub důchodců 22. 5. 2019 v areálu 
místních rybníků. Sešlo se nás 48 členů 
a rozbilo na 260 vajíček. „Vaječina“ byla 
provoněná uzeným špekem a doplněná 
pažitkou. Po dobré smaženici sedlo i dob-
ře orosené pivečko. Přes nepřízeň počasí 
určitě nikdo nelitoval, že si přišel pochut-
nat na smaženici a poklábosit. Jako vždy 
nás nezklamala p. Šimíková, která upekla 
sladké ořechové rohlíčky a pobavila nás 
humorným čtením. Patří jí poděkování od 
všech zúčastněných.

Nezapomnělo se rovněž na ty, kteří se 
narodili v lednu až květnu a kterým jsme 
popřáli hodně dobrého zdraví.

Zajímavost na závěr: „Vaječina“ se 
smaží v různých verzích – jiný kraj, jiný 
způsob přípravy. Někde smaží na másle, 
jinde s tučnější klobásou nebo na cibuli 
a přidávají žampiony, uzeniny, sýry, různé 
bylinky. Nejčastější způsob smaženice je 
na vyuzeném špeku, se solí a pažitkou. Ně-
kde dokonce připravují „vaječinu“ nad pá-
rou a vmíchávají do smaženice smetanu. 

Také v cizině mají různé chutě. Některé 
zahraniční studie uvádějí, že tento pokrm 
patří dokonce mezi nejzdravější snídaně, 
neboť jestliže se na začátku dne podává 
tučné jídlo, bude pak tělo po celý den 
rychleji trávit tuky.

Jiří Kohut, člen KD (foto + text)

Jako každý rok z jara, tak i letos jsme 
se rozhodli, že 7. dubna znovu vyjde-
me a vyčistíme dva ze tří potoků, které 
protékají naší vesnicí Dobratice. Jsou 
to Šprochůvka a Zbojičný. I když jsme 
to už udělali několikrát, tušili jsme, že 
po větrech, které bývají na podzim a na 
jaře, bude stále co sbírat. Vítr totiž sebral 
majitelům staveb a domků různé lehké 
předměty, ale v blízkosti mostů se našly 
také věci a odpadky, které tam vyhodili 
nezodpovědní lidé. Také voda sama po 
větších deštích odkryla ze dna a břehů své 
poklady, které nepatří do potoka. 

Sešlo se nás celkem i s malými dět-
mi asi 33. Sraz jsme si dali na 9 hod. 
u modlitebny, tam jsme si rozdělili úseky 

a rozjeli se. Asi v půl dvanácté jsme měli 
domluvené setkání u areálu sběrného 
odpadu, kde jsme uložili u brány pytle 
s odpadky (bylo jich asi 28) a tam jsme 
se taky na památku vyfotili. To ale ne-
bylo všechno, protože pak přišla slíbená 
odměna. Byly to čokoládové bonbóny, 
muffiny a to nejdůležitější zvlášť pro děti 
byly nanuky.

Prožili jsme spolu hezké dopoledne 
a všichni jsme měli radost a dobrý po-
cit, že jsme aspoň trochu užiteční pro 
své okolí. Musím podotknout, že všichni 
dobrovolníci nejsou občany naší vesnice 
a někteří přijeli dokonce až z Ostravy, tak 
toho si velice ceníme. 

Vladimír Walach

Důchodci smaží „vaječinu“

Čištění potoků
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Ostatní informace

V Třinci se ve středu 29. května konaly 
5. krajské sportovní hry seniorů Moravsko-
slezského kraje. Poprvé na popud hlavního 
rozhodčího her Karla Moškoře vytvořili 
reprezentační tým také dobratičtí důchodci. 
Všemu předcházel i zkušební trénink některých 
disciplín v tělocvičně základní školy, aby vůbec 
byla nějaká představa, co takové sportování 
přináší. V Třinci se nakonec na pomyslnou 
startovní čáru sportovních soutěží postavilo 
380 závodníků a mezi nimi také naši senioři 
v sestavě: Antonín Šigut, Božena a Jiří Kohutovi, 
Alena a Milan Kozelští, Marie Moskvová, Dagmar 
Lukášová, Jana Sobková, Alena Smoloňová, Jiří 
Mikoláš, Jaroslav Pšenica a Pavel Volný. Každý 
účastník si mohl vybrat některou z disciplín nebo 
zkusit víceboj, což je absolvovat všechny vypsané 
sporty. A co je čekalo? Hod šipkami, hod kroužky, 
hod na basketbalový koš, hod míčkem na cíl, hod 
svázanými dvěma míčky na trojžerď, střelba do 
malé branky, běh s tenisovou raketou a míčkem 
kolem mety, běh s kolečkem kolem mety a běh 
na 40 nebo 60 metrů. Kvůli špatnému počasí se 
musely původně naplánované disciplíny z venku 
přesunout do haly a dokonce zrušit petang. 
Venku se pod přístřešky konaly jen posledně dvě 
vyjmenované disciplíny. Po slavnostním zahájení 
ředitelem her Pavlem Glucem, předsedou 
Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje 
a primátorky města Třince Věry Palkovské, 
začalo kolečko plnění disciplín tak, jak si 
je každý napsal. V mumraji startujících se 
mezi různými kluby vůbec neztratili ti naši. 
V tričkách s erbem obce se pustili s vervou do 
závodění, ale asi si moc nevěřili, že v takovém 
množství sportovců mohou něčeho dosáhnout. 
Opak byl ale pravdou, protože při závěrečném 
ceremoniálu, kdy se předávaly medaile třem 
nejlepším v každé věkové kategorii ve všech 
disciplínách, zazněly rovněž jména sportovců 
z obce Dobratice. Na samotný závěr se potom 
vyhlásili i nejlepší vícebojařky a vícebojaři her. 
Škoda, že dobratičtí nezůstali až do samotného 
konce a nemohli si tak vychutnat atmosféru, kdy 
na stupně vítězů postupně přicházeli ti nejlepší. 

Dobratičtí senioři zaznamenali tyto umístění:
• Dagmar Lukášová – 1. místo v hodu šipkami
• Milan Kozelský – 1. místo v hodu kroužky
• Marie Moskvová – 2. místo v hodu na 

basketbalový koš
• Mezi úspěšné sportovce z naší obce můžeme 

zařadit i Kateřinu Moškořovou, která sice 
měla jiný dres, protože pomáhala manželovi 
v organizační skupině ze Stříteže. Zde je její 
medailové počínání:

• Kateřina Moškořová – 1. místo v běhu 
s kolečkem, 2. místo v běhu s tenisovou 
raketou

• Ve víceboji žen do 70 let obsadila skvělé třetí 
místo, hned za ní skončila Marie Moskvová!

• Jediný mužský zástupce z Dobratic ve 
víceboji Pavel Volný obsadil velmi dobré 8. 
místo
A jak se líbilo Dobratickým v Třinci? Takto to 

shrnul samotný průběh po hrách Jiří Kohut:
„Ohlas z našich řad je velice kladný, ať už 

s atmosférou nebo vlastní soutěží, včetně 
pracovníků provázejících soutěže. Pochvalu si 
zaslouží i místní kuchyně za výbornou stravu. Byla 
to velmi vydařená akce i v tak špatném počasí. Jak 
jsme se shodli, za rok bychom jeli zas!“

Krajské sportovní hry ještě z pohledu 
hlavního rozhodčího:

„K úplné spokojenosti mi snad chybělo jen to 
lepší počasí. Přidalo mi práci navíc a já musel na 
poslední chvíli měnit místa soutěžení, přidávat 
více sportovních stanovišť, aby se mohli všichni 
i sportující rozumně ve sportovní hale prostřídat. 
Pochopitelně se nedalo vše do puntíku 
zvládnout, jak jsem si představoval, ale hry jsou 
za námi a ohlasy z mnoha klubů pozitivní. Mrzelo 
mne jen to, že při vyhlášení chyběli ti, co získali 
medaile v jednotlivých disciplínách jako např. 
senioři z Dobratic, Milíkova nebo Jablunkova. 
Jak mi pak sdělili jejich vedoucí, nikdo s nějakým 
výrazným umístěním v popředí nepočítal, 
a proto odjeli domů. Jsem rád, že Dobratice 
v Třinci prezentovaly výbornými výkony a i mne 
velmi mile překvapily.“

Karel Moškoř

Senioři z Dobratic vezou z krajských her medaile!
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OZNÁMENÍ Dětského střediska - MUDr. KUČEROVÁ
16. 7., 1. 8., 26. - 30. 8. 2019 - SE NEORDINUJE 

Nutné případy ošetří DS Místek, Politických obětí  
/ u bývalého autobus. stanoviště /

V týdnu od 26.–30. 8. zastupuje MUDr. Mácová tel. 733 685 195 
po, st, pá DS Raškovice 
út, čt  DS Morávka



8. zasedání ZO Dobratice se konalo 13. května 2019
Přítomni: Břetislav Bortlíček, Alena Kacířová, Jiří Lisník, Lukáš Lisník, Kateřina Vitásková, 
Radovan Otipka, Ondřej Spilka. 
Omluveni: Stanislav Moravec, Lumír Dvorský.

• schválili jsme zřízení věcného břemene – 
služebnosti, mezi obcí Dobratice a obča-
nem, na vedení vodovodní přípojky přes 
pozemek p. č.408/2 k.ú. Dobratice pro 
budovu č. p. 422 (areál skladu naproti 
dolního kravína) 

• schválili jsme příspěvek 1000 Kč pro 
Linku bezpečí, z. s., IČ: 61383198

• ZO schválilo Závěrečný účet obce za rok 
2018 

• ZO schválilo Střednědobý výhled obce 
Dobratice na léta 2020 – 2023. Ondřej 
Spilka a Kateřina Vitásková otevřeli téma 
startovacích bytů a bytů pro seniory. Mís-
tostarosta Radovan Otipka seznámil ZO 
s plánem, kdy se do Dobratického zpra-
vodaje připravuje článek pro průzkum 
u občanů, který bude zjišťovat nabídku 
a poptávku u stavebních míst a také 
u potřeb bydlení

• ZO schválilo účetní závěrku obce sesta-
venou k rozvahovému dni 31. 12. 2018

• ZO schválilo účetní závěrku a rozdělení 
hospodářského výsledku do rezervního 
fondu a fondu odměn příspěvkové orga-
nizace Základní školy a mateřské školy 
Dobratice 

• Paní Mgr. Ivana Ondrašíková, PhD., za 
firmu HAGEO prezentovala přítomným 
výsledek Studie nakládání s odpadními 
a dešťovými vodami na území obce 
Dobratice. Po diskusi k této prezentaci 
se členové zastupitelstva dohodli a sou-
hlasí s tím, aby jako další krok byla zho-
tovena Studie proveditelnosti pro obě 
varianty, tj. vybudování a napojení kana-
lizační sítě na centrální ČOV ve Sviadnově 

přes napojovací bod u ředitelství fy 
Hyundai nebo výstavba domovních ČOV.

• ZO zamítlo dvě žádosti o změnu územ-
ního plánu obce Dobratice. V obou přípa-
dech se jednalo o zábor zemědělského 
půdního fondu, kdy se půda nachází 
ve II. třídě ochrany ZPF. Taková půda 
se může odnímat jen ve výjimečných 
případech, navíc má obec ještě stále 
dostatek pozemků určených k zástavbě 
pro rodinné domky.

• ZO souhlasilo s nákupem 6 ks setů pro 
venkovní posezení před pohostinství 
Obecník z rozpočtu obce za celkovou 
cenu 64.800 Kč.

• ZO projednalo záměr pana Romana 
Cvička, jednatele firmy C2Net s.r.o., na 
rozvedení optických kabelů internetu 
v centru obce a žádost o umístění 4 ks 
stožárů vysokých 7m na pozemcích ve 
vlastnictví obce. ZO po prostudování 
materiálů tuto žádost schválilo a pově-
řilo starostku podpisem smlouvy

• V různém bylo projednáno konání Spor-
tovního dne SOPM na Morávce, kterého 
se zúčastní i hosté z družební obce Zábie-
dovo. Dále byly projednány informace 
o jednáních ve věci převzetí vodovod-
ního řádu od spol. Tozos a zpracovaný 
návrh Dobratického centra volnočaso-
vých aktivit po požadovaných úpravách. 

Celé znění usnesení 8. zasedání ZO  
opět najdete na webových stránkách  

www.dobratice.cz

Ondřej Spilka, Alena Kacířová



DOBRATICKÉ HRY – KAŽDÁ TROCHU O NĚČEM JINÉM, ALE UMÍ POBAVIT


