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Zprávy obecního úřadu

Most na místní komunikaci, která vede 
z hlavní cesty od odbočky k rybníkům 
směrem na Podlesí a Komorní Lhotku, 
byl dlouhodobě ve špatném technic-
kém stavu – na mostních opěrách byly 
uvolněné kameny, vydrolené spárování, 
erodovaný beton. Křídla byla poškozená, 
ztratila stabilitu a neodolávala zemnímu 
tlaku. Krajní nosník z nosné konstrukce 
byl postižen hloubkovou korozí, návodní 
římsa rozpadlá, přes konstrukci vozovky 
zatékalo. Poruchy v nosných konstruk-
cích ohrožovaly pevnost i stabilitu mostu 
jako celku. Most nevyhovoval požadav-
kům na zatížení. Při hlavních mostních 
prohlídkách v roce 2016 byla statikem 
spodní stavba hodnocena jako uspoko-
jivá, nosná konstrukce jako špatná.  

Požádali jsme proto o dotaci Moravsko-
slezský kraj a na rekonstrukci mostu získali 
částku 400 tis. korun z programu „Podpora 
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslez-
ského kraje 2018“. Společnost IKON s.r.o. 
zpracovala projektovou dokumentaci na 
odstranění části stavby a na výstavbu no-
vého mostu. Stavební povolení na rekon-
strukci mostu bylo vydáno v březnu 2019. 

Do výběrového řízení na zhotovitele 
stavby se přihlásilo 12 uchazečů, na 
základě podané cenové nabídky byla 
vybrána fi rma DEV Company, spol. s r.o. 
z Ostravy. Stavební dozor zajišťovala fi r-
ma Ingesta s.r.o. také z Ostravy. Stavba 
byla realizována v průběhu dubna, květ-
na a června 2019. Kolaudační rozhodnutí 
bylo vydáno dne 24. července. 

Celá nosná konstrukce byla odstraně-
na a nahrazena novou konstrukcí, založe-
nou plošně na základových pásech. Čela 
jsou monolitická, obě návodní křídla 
nově vybetonována. Dno koryta je vylo-
ženo lomovým kamenem do betonu. Na 
návodní straně jsou opěry prodlouženy, 
betonové zdi v blízkosti vodovodu zacho-
vány a k nim přikotveny a dobetonovány 
nové opěrné zdi po obou stranách toku. 
Most byl osazen novým zábradlím, které 
vyhovuje současným požadavkům na 
bezpečnost. Povrch vozovky byl pokryt 
novým asfaltem.  

Celkové náklady na rekonstrukci 
mostu byly 3 965 516 Kč, včetně zpraco-

Most M 07 přes potok Zbojičný 
je po rekonstrukci opět zprovozněn

Foto: archív Dobratice
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UZAVŘENÍ POŠTY PARTNER
Oznamujeme tímto, že z důvodu čerpání řádné dovolené, 

bude pošta Partner – Dobratice uzavřená v těchto termínech:

• 5. – 12. 8. 2019

• 23. 9. – 4. 10. 2019

Před časem jsme avizovali, že obec 
nechala zpracovat studii, o nakládání 
s odpadními a dešťovými vodami na 
svém území. Prioritním cílem bylo zjistit 
možné způsoby pro nakládání s nimi. Na-
še obec má v současné době 1260 obyva-
tel a podle zákona tedy nemá povinnost 
zajistit čištění odpadních vod centrálně. 
Tato povinnost je přenesena přímo na 
majitele rodinných domků, nebo jiných 
nemovitostí.  Přesto jsme se rozhodli, že 
takovou studii necháme zpracovat jako 
podklad pro další rozhodování o mož-
ných postupech zastupitelstva obce. 

Studii zpracovala společnost Hageo 
s.r.o. z Ostravy, a to v časovém rozmezí 
od října 2018 do března 2019. Určitě jste 
zaznamenali probíhající práce na geolo-
gických vrtech a dotazníky, které občané 
obce obdrželi. Studie, jejímž výstupem je 
150 stran, se zabývá geologickými, hyd-
rologickými, klimatickými a srážkovými 
poměry na území obce a hydrologickým 
posouzení vodních toků.  Podrobně pak 
hodnotí podmínky pro vsakování vod, 
popisuje současný stav nakládání s od-
padními vodami a v mnohých případech 
i jeho nesoulad s platnou legislativou.        

Studie o nakládání s odpadními a dešťovými 
vodami na území obce Dobratice

vání projektové dokumentace a zajištění 
stavebního dozoru. Akce byla fi nančně 
podpořena Moravskoslezským krajem 
částkou 400 tis. Kč, a to z programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova Mo-
ravskoslezského kraje 2018.   

Místo rekonstrukce mostu bylo po 
dobu probíhající stavby až do kolau-
dace uzavřeno a bylo nutné jej objet 
po místních komunikacích, což s sebou 

přineslo určité komplikace. Na místě 
starého mostu v havarijním stavu dnes 
stojí nový, jehož šířka vozovky na mostě 
je 5 m a spodní stavba i nosná konstruk-
ce mostu je hodnocena jako bezvadná. 

Odměnou za dočasné nepohodlí nám 
tak je nový, bezpečnější most, který bude 
sloužit i příštím generacím.

Alena Kacířová, starostka 
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Hlavním výstupem Studie pak je návrh 
možných způsobů nakládání s vodami, 
a to:

• Vybudování tlakové splaškové kana-
lizace a obecní čistírny odpadních 
vod – tato varianta je problematická 
z důvodu málovodných toků na území 
obce, náklady lze předpokládat ve výši 
přes 100 mil Kč.

• Vybudování tlakové kanalizace s na-
pojením na centrální čistírnu odpad-
ních vod ve Sviadnově – překvapivě 
bylo zjištěno, že napojení by bylo 
možné u ředitelské budovy společ-
nosti Hyundai, náklady však lze opět 
předpokládat ve výši přes 100 mil Kč. 

• Vybudování jednotné kanalizace pro 
přečištěné odpadní vody z domovních 
čistíren odpadních vod a pro srážkové 
vody s vyústěním do vodních toků – 
náklady rovněž přes 100 mil. Kč, navíc 
bez možnosti získat dotace, protože 
jednotné kanalizace nejsou dotačně 
podporovány.

• Decentralizované čištění odpadních 
vod v domovních čistírnách s násled-

ným zasakováním, případně vypou-
štěním do vodního toku. Nejlevnější 
a nejjednodušší varianta v případě 
individuálních řešení s fi nanční pod-
porou obce. 

Technicky reálně přicházejí v úvahu 
dvě základní možnosti, a to výstavba 
tlakové kanalizace a její napojení na 
centrální čistírnu odpadních vod ve Svi-
adnově, nebo výstavba domovních čis-
tíren odpadních vod. Rozhodnutí bude 
na zastupitelstvu obce. Při rozhodování 
bude podstatná fi nanční stránka obou 
řešení, která je výhodnější u domovních 
čistíren odpadních vod. 

Celkové náklady na zpracování Stu-
die byly 422 290 Kč, její zpracování bylo 
fi nančně podpořeno Moravskoslezským 
krajem v rámci programu „Podpora návr-
hu řešení nakládání s vodami na území, 
příp. části území, obce“, a to částkou ve 
výši 314 310 Kč.  

Alena Kacířová, starostka

Sběr nebezpečného odpadu v sobotu 7. září 2019
V době od 10:00 do 12:00 hodin, můžete v areálu Sběrného místa obce  

Dobratice, odevzdávat pracovníkům FS nebezpečný odpad (baterie, barvy 
a laky, technické a motorové oleje, aj.).

V tomto čase bude možno rovněž odevzdávat ostatní odpady (velkoobje-
mový odpad, vysloužilé spotřebiče, TV, dřevo, železný šrot, oleje z kuchyní, 
úsporné žárovky a svítidla).

Neodebíráme: pneumatiky a stavební odpad (cihly, beton, střešní krytinu, 
okenní rámy, izolace, aj.).
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Vážení rodiče a milé děti,
v pondělí 2. 9. 2019 v 7:45 hodin v tělocvičně ZŠ a MŠ Dobratice společně za-

hájíme nový školní rok a slavnostně přivítáme naše nové prvňáčky.  

Těší se na Vás zaměstnanci školy 

Zahájení školního roku 2019/2020

Po celý školní rok jsme 
se řídili mottem „Putová-
ní po České republice“ 
a veškeré aktivity byly 
zaměřeny tímto směrem.

První zaměřenou ak-
tivitou bylo divadelní 

představení páté třídy, pod vedením p. uč. 
Grygarové, na připomínku 100. výročí za-
ložení republiky. Ve spolupráci s obecním 
úřadem jsme pak zasadili stromy u místní-
ho hřbitova a pěvecký sbor zazpíval státní 
hymnu při příležitosti odhalení památníků 
padlým v 1. světové válce.  

Tak jako každoročně jsme pořádali 
a účastnili se mnoha tradičních školních 
akcí, projektů a soutěží, o kterých vás 
pravidelně informujeme. Máme radost ze 
všech našich žáků, kteří se aktivně zapoju-
jí a svými úspěchy reprezentují nejen naši 
školu, ale i obec.

V tomto, a plánujeme, že i v nadcháze-
jícím školním roce organizujeme školní 
kroužky v tomto rozsahu:
šachy, keramický, počítačový, pěvecký, 
včelařský, klub Šikulů, čtenářský klub, 
klub logiky a deskových her, sportovní 
kroužek, florbal, doučování, speciální 
pedagogická péče, kurz první pomoci 
a angličtina (také pro dospělé).

Ráda bych poděkovala všem peda-
gogům, zaměstnancům školy, rodičům, 
obecním složkám, sponzorům a obecnímu 
úřadu za výbornou spolupráci.

Přeji všem slunečné
a pohodové prázdniny!!!!!

Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Školství

Malé ohlédnutí za školním rokem 2018/2019
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Naše mateřská škola je dvoutřídní ve 
věku dětí od 2 do 7 let. V tomto školním 
roce došlo k navýšení kapacity a celko-
vě bylo zapsáno 43 dětí, z toho 21 dívek 
a 22 chlapců.

V mateřské škole pracují čtyři učitelé, 
z nichž dva mají předepsanou odbornou 
kvalifi kaci a dva učitelé si doplňují kva-
lifi kaci studiem na vysoké škole. Výuka 
a vzdělávání dětí je uskutečněno v dopo-
ledních i odpoledních hodinách. Provozní 
činnost zajišťuje školnice, vedoucí školní 
jídelny a tři pracovnice kuchyně.

První třída byla věkově heterogenní. Ve 
třídě se vzdělávalo 19 dětí ve věku od 2 do 
5 let. Ve druhé třídě bylo celkově zapsáno 
24 dětí ve věkovém složení 4 až 7 let, z to-
ho 2 děti měly individuální vzdělávání. 

V průběhu celého školního roku jsme 
se věnovali těmto aktivitám:

V září jsme se zaměřili na usnadnění 
adaptačního procesu, zejména nově pří-
chozím dětem a dětem mladším tří let, 
kterým jsme pomáhali se zapojením do 
společných činností a her. 

V říjnu jsme upevňovali a rozvíjeli po-
znatky dětí o podzimním období. Vyráběli 
jsme a pouštěli dráčky.

V listopadu jsme prakticky pozorovali 
změny podzimní přírody. Děti v lesíčku 
sbíraly barevné listí, které využily k vý-
tvarným činnostem a estetizaci prostředí 
mateřské školy. 

Prosinec pak byl obdobím těšení se 
na Mikuláše a Vánoce. Vyvrcholením byla 
besídka pro rodiče.

Leden jsme věnovali zimním aktivitám 
a využívali sněhovou nadílku ke sportu 
a hrám.

Únor se nesl ve znamení pohádek a pří-
prav na „Karnevalové veselí“. 

V březnu se děti seznámily pomocí 
obrazového materiálu s různými druhy 
povolání. Měsíc knihy jsme pak završili 
návštěvou knihovny, kde se děti naučily, 
jak si knihy zapůjčit.

Duben se nesl na vlně Velikonoc. Zdo-
bili jsme školu, kraslice, pekli beránka. 

Květen patřil maminkám a veškeré ak-
tivity byly zaměřeny na oslavu Dne matek. 
Vyrobili jsme „kouzelné vařečky“ a připra-
vili krátký kulturní program na besídku. 

V Červnu jsme slavili MDD. Na školní 
zahradě proběhla netradiční oslava Dne 
dětí spojená se soutěžemi. Navštívili 
jsme Dinopark v Ostravě, projeli se di-
novláčkem a shlédli v 3D projekci příběh 
malého dinosaura.

V červenci probíhal prázdninový provoz 
také pro děti z MŠ Vojkovice. Snažili jsme 
se dětem co nejvíce zpříjemnit poslední 
dny v mateřské škole. Podnikali jsme po-
lodenní výlety po okolí, využívali přírodní 
prostředí nejen k pozorování, ale také 
ke sběru lesních plodů. Vyprávěli jsme si 
o dovolených, pracovali jsme s knížkou… 

Zpracovala Bc. Eva Slezáčková, vedoucí 
učitelka MŠ Dobratice, foto: archív MŠ

Ohlédnutí za školním rokem 2018-2019 
v MŠ Dobratice
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Informace spolků a sdružení

Ve dnech 16. - 19. 7. se v Českých Budě-
jovicích konaly 4. Mezinárodní sportovní 
hry seniorů. Organizátorem byla Krajská 
rada Jihočeského kraje a Jihočeská kraj-
ská organizace České unie sportu. Os-
mičlennou výpravu Moravskoslezského 
kraje vedl v pozici kapitána dobratický 
Karel Moškoř. Družstvo tvořily čtyři ženy 
a čtyři muži a v poněkud pozměněné 
sestavě oproti minulému roku měli cíl, 
skončit do třetího místa. To se jim po ab-
solvování všech deseti disciplín víceboje, 
mezi 21 startujícími družstvy, podařilo 
a získali výborné 3. místo. Všichni se 
významně podíleli na tomto úspěchu, 
který byl ještě dovršen dílčími prvenství-
mi v některých disciplínách. O průběhu 
sportovních her nám K. Moškoř řekl: „Hry 
se konaly v moc pěkném prostředí na 
jihu Čech. Ubytování a stravování nám 
zajistili v prostorách Jihočeské univerzity, 
sportovalo se v areálu Sportovního klubu 
policie. Kromě soutěží nám následující 
den po závodech připravili organizátoři 

výlet do Jaderné elektrárny Temelín a na 
skvost jižních Čech, zámek Hluboká. Zá-
věrečné vyhlašování výsledků poslední 
den se neslo spíše ve znamení politických 
manévrů, ale to je vždy na pořádajících. 
Ceny totiž předávali hejtmanka kraje, 
premiér a ministr životního prostředí. 
My jsme tam však jeli hlavně závodit 
a pozlobit suverény posledních ročníků, 
seniory Plzeňského kraje. Žel už po dru-
hé disciplíně, sprintu na 60 metrů, bylo 
jasné, že se nám to nepodaří. Já jsem si 
obnovil zranění lýtkového svalu a ještě 
hůře dopadl můj kolega v běhu, který si 
sval dokonce natrhl. Tím naše nejsilnější 
disciplíny na čas dostaly nečekaný škrt 
přes rozpočet. I tak jsem po ošetření 
zdravotnickou službou pokračoval ve 
víceboji. Obhájit prvenství ve víceboji už 
nebylo možné, vybojoval jsem 1. místo 
v běhu s kolečkem a 3. místo ve sprintu 
na 60 metrů. Celkem jsme získali v jednot-
livcích 11 medailí. Poprvé byla hodnoce-
na zvlášť týmová umístění, my si z nich 
odvezli polovinu. Z víceboje, v kategorii 
nad 70 let vezeme jedno zlato a jedno 
stříbro. Hry měly výbornou atmosféru, 
kterou nám v samotném závěru zkazily 
jen nesprávně sečtené výsledky, které 
neskutečně ovlivnily sportovní zápolení 
zúčastněných týmů. Přišel jsem na to až 
po návratu domů, kdy jsem si v klidu jako 
kapitán prošel všechny výsledkové listiny. 
Nebudu raději psát, jak bychom dopadli, 
ale ubrali nám několik velice kvalitních, 
medailových umístění. Potvrdil mi to při 
zpětné konzultaci hlavní rozhodčí her.“ 

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Reprezentoval kraj i naši obec
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Fotbalistům začíná další ročník
Už 10. srpna vyběhnou v další sezóně 

krajské soutěže 1. A třídy i dobratičtí fotba-
listé. První utkání odehrají na hřišti Slavie 
Orlová, doma se na ně mohou fanoušci těšit 
v sobotu 17. srpna, kdy dojde k derby s Dob-
rou. Až poslední srpnovou sobotu vstoupí 
do soutěže také nejmladší výběr Dobratic 
a to starší žáci, kteří budou hrát fotbal 
v kategorii 6+1 a začínají doma s Čeladnou.

Určitě bude fanoušky zajímat, k jakým 
změnám došlo v kádru mužů pro násle-
dující ročník. Na to jsem se zeptal trenéra 
mužů. Je to neuvěřitelné, ale Marián Ko-
rabík už začíná v pozici kouče patnáctou 
sezónu, což je ojedinělá bilance na tre-
nérském postu.
1) Pomalu se blíží nový ročník, jak je 
to s přípravnými zápasy? V nejbližších 
dnech připravuji hned tři. Čeká nás na 

našem hřišti nejprve asi nejkvalitnější tým 
v přípravě, a to Český Těšín. Pak se utkáme 
s Oldřichovicemi a týden před zahájením 
nového ročníku zajedeme ještě do Staří-
če. Pak už se bude hrát o body a věřím, že 
budeme stále bojovat v popředí tabulky.

2) K tomu je třeba kvalitní kádr, k jakým 
změnám jste po dohodě s vedením klu-
bu sáhli? Kádr samozřejmě posilujeme. 
Co se týče odchodu, tak náš výběr opustil 
jen Hlaváč, který bude hrát v Háji ve Slez-
sku. Dobratičtí se mohou těšit na nové 
tváře. V brance se objeví Bocek z Třince, 
z Tošanovic přišli mladí kluci Šimeček 
a Mitrenga. Dres oblékne také už v Dobra-
ticích známý Stříž a novou akvizicí bude 
Pavel Slavík. V realizačním týmu přibude 
na lavičku P. Musálek.

Text + foto: K. Moškoř



10 / Dobratický zpravodaj léto/2019



léto/2019 Dobratický zpravodaj / 11

Po výšlapu na Prašivou 13. 6., u příle-
žitosti malé poutě, zamířili senioři 27.6. 
do Chotěbuzi. Ale postupně…

Již tradičně se důchodci z Dobratic za 
krásného počasí scházejí spolu s ostatní-
mi poutníky na Prašivé, u příležitosti malé 
poutě. Někteří vyšlápnou, jiní přijedou 
auty. Mnozí zavítali do kostelíka sv. Anto-
nína Paduánského na mši svatou, kterou 
celebroval farář z Havířova.  Je škoda, že 
již pár let není na Prašivé ani jeden stá-
nek, byť je to malá pouť.

Při posezení u chaty Prašivá jsme si 
připomněli, malým ohlédnutím, soutěž 
seniorů v Třinci a dodatečně byly předány 
medaile p. Lukášové, p. Moskvové a p. Ko-
zelskému (výsledky již byly prezentovány 
ve zpravodaji 6/2019).    

Další akcí v měsíci červnu, byla ná-
vštěva Archeoparku a Rybího domu 
v Chotěbuzi. Archeopark se nachází v lo-
kalitě Chotěbuz – Podobora a spadá pod 
Muzeum Těšinska. V této lokalitě se ne-
ustále provádějí archeologické výzkumy 
slovanského sídliště z 8. až 11. století. 

Jsou zde k vidění rekonstruované čelní 
hradby, tři obytné objekty, halová stavba 
(společenská) a zajímavá vstupní brána 
vedená kotlinou s dřevěným mostem, 
který byl při napadení nepřátel zapálen. 
Archeologická lokalita je jednou z nej-
významnějších pravěkých památek Tě-
šínského Slezska. Objekty jsou omítnuty 
hlínou, střechy pokryty silnou vrstvou 
slámy. Slované byli šikovní obchodníci 
i bojovníci. Vybrali si dobré místo, které 
je těžko přístupné, navíc z hradiska mohli 

dobře kont-
rolovat ob-
chodní stez-
ky, vedoucí 
z jihu na se-
ver a také na 
východ. V bu-
d o v ě  j s o u 
v y s t a v e n y 
různé před-
měty, které 
zde byly při 
vykopávkách 
nalezeny. Ar-

cheopark je otevřen pro veřejnost od 
roku 2006 a stále se buduje. Při prohlídce 
bylo možno shlédnout fi lm, který doku-
mentuje, jak zde Slované žili. Rybí dům, 
který je jen pár metrů od Archeoparku 
jsme jen krátce prošli, podívali se na růz-
né druhy ryb, ale k posezení zde nedošlo, 
neboť bylo velmi obsazeno. Proto jsme 
zakončili naše putování obědem v Motelu 
v Tošanovicích.

Pár snímků je k vidění na http://obec-
dobratice.rajce.idnes.cz/    

Text + foto:  Kohut Jiří, člen KD

Důchodci nezahálí
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Ostatní informace

Obdivovatelé historických vozů se 
mohli podívat na skoro 150 automobilů 
i motocyklů, které v sobotu 27. července 
dopoledne projížděly Dobraticemi. His-
torické vozidla totiž v rámci 22. Ročníku 
Beskyd Rallye měly etapu z Malenovic 
na Slovensko a trasa směřovala též přes 

Vyšní Lhoty, Dobratice, Komorní Lhotku 
na Čadcu, Turzovku s cílem opět v Ma-
lenovicích. Účastníky ten den čekala 
trasa měřící 160 kilometrů. Byla to pěkná 
podívaná, některé skvosty najdete ve 
fotogalerii obce.  

Text + foto: K. Moškoř

HISTORICKÉ VOZIDLA PROJÍŽDĚLY DOBRATICEMI

DOVOLENÁ
MUDr. Bohuslav Pitřík, praktický lékař 

čerpá ve dnech 2. 9. – 20. 9. 2019 řádnou dovolenou.

ZÁSTUP: MUDr. Jana Olšarová ve svých ordinacích:

Těrlicko-Hradiště Třanovice
7:30 – 10:30 pondělí 12:00 – 15:00

12:30 – 15:00 úterý 8:00 – 10:00
7:30 – 11:00 středa 13:30 – 15:30

12:30 – 14:30 čtvrtek 8:00 – 10:30
7:30 – 10:00 pátek 11:00 – 13:00
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Důležité: přiberte s sebou spacáky a karimatky, nocování pod širákem na louce je fajn 
zážitkem i pro děti. Možnost občerstvení bude na chatě minimálně do 22hodin.

Inzerce

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



14 / Dobratický zpravodaj léto/2019

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. 

Grafi cká úprava a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek. Náklad 450 ks. 
Fotografi e na obálce: I. Spratková, archív MŠ, K. Moškoř, J. Kohut. Grafi cké zpracování: I. Spratková. 

Vydáno dne: 7. 8. 2019. Uzávěrka příštího čísla: 6. 9. 2019. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254. 
Neprošlo jazykovou úpravou.

  Malování  interiéru – speciální realizace 
 Klasická výmalba a úprava stěn interiéru 
 Stěrkování  a broušení stěn 
 Speciální techniky ( benátský štuk,                                                                                       

              encanto, ottocento, ….) 
 Imitace zdiva, pohledové betony 
 Tabulové, magnetické stěny 
 Speciální malby map na přání    

 

Kontakt:  
Václav Kerl  
kerlik.malovani@gmail.com 
tel. : 724 686 325 
malby-special.netstranky.cz 

 
 
 

 



CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Dobratice

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 1 962,90 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
32,22 MWh

Úspory vody *
135,95 m3

Úspory ropy **
1 967,99 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 28,23 t

Úsporu primárních
surovin
0,99 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 6,44 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
1 824 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
28 941 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.



„POSTŘEHY Z ARCHEOPARKU“ 

„TAKTO SE JEZDÍ PO DOBRATICÍCH“


