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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
A JEŠTĚ KE KORONAVIRU, TENTOKRÁT Z POHLEDU OBECNÍHO ROZPOČTU
A PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ
Jistě jste zaznamenali diskusi, protesty, otazníky kolem plnění krajských,
městských a obecních rozpočtů v tomto
a následujících letech. Rozpočty samosprávných celků jsou plněny na základě
tzv. rozpočtového určení daní ze státního
rozpočtu. Co stát vybere na daních, částečně použije na provoz státu a částečně, podle přesně předem stanoveného
klíče, přerozdělí na rozvoj území přes
obce a kraje. Dalším zdrojem příjmů
obcí jsou daň z nemovitosti, která jde
obcím přímo, vlastní příjmy obcí z pronájmů, poplatků…a také dotace, o které
ale obce musí žádat a složitým mechanismem soutěžit.
Hlavním a nejpodstatnějším příjmem
naší obce jsou příjmy z rozpočtového
určení daní přerozdělené od státu. A ty
jsou samozřejmě závislé na výkonnosti
ekonomiky, co stát nevybere, nemůže
přerozdělovat. Je zcela zřejmé, že nutně
dojde k poklesu, je jenom otázka, zda to
bude o 10, 20 nebo nově 25%. Přesně to

nikdo nedokáže predikovat, musíme se
však na pokles příjmů připravit.
Z toho pohledu jsme dost zvažovali, zda letos plánované investiční akce
uskutečnit v plném rozsahu. Vzhledem
k tomu, že máme našetřeno z minulých
let, všechny akce jsou investičně připravené a potřebné, nakonec jsme usoudili,
že by byla škoda je zastavit. V průběhu
letních měsíců se tedy bude v obci stavět, jako by se nic nedělo.
PROBĚHNE:
1. rekonstrukce bukovické cesty, kde už
nyní fa C2Net pokládá optický kabel.
2. Rekonstrukce veřejného osvětlení,
kdy budou všechna zbývající svítidla
vyměněna za úsporná LED a starý
kabel větve Podlesí bude nahrazen
novým izolovaný vodičem.
3. Výstavba veřejného hřiště v lesoparku
u fotbalového hřiště, jako první etapa
budování tohoto areálu.

Foto: Pokládka optického kabelu na
Bukovicích, I. Spratková

Očekávanému propadu příjmů se
musíme přizpůsobit, ale věříme, že ho
ustojíme.
Alena Kacířová, starostka

A JEŠTĚ TAK TROCHU KE KORONAVIRU A HLAVNĚ K MOBILNÍMU ROZHLASU
Krize mívají i svůj pozitivní účinek
a člověk si na nich mnohé uvědomí, i my
na obci. Pro krizové případy, kdy je potřeba občany informovat o vzniklé situaci,
rizicích, opatřeních…máme zprovozněn
systém Mobilní rozhlas. Domnívali jsme
se, že jsme na krizové situace připraveni.
Když jsme však chtěli rozeslat zprávy
o připravených opatřeních - nabídnout
občanům možnost dovozu nákupů, léků,
obědů, roušek…zjistili jsme, že v systému nejsou zaregistrováni všichni a my
nemáme jistotu, že se informace dosta-

nou do každého domu. Proto nezbylo,
než přistoupit ke klasickým lístečkům
do schránek. Trochu archaická metoda
v dnešní době, hlavně zdlouhavá, neoperativní.
Je také potřeba si uvědomit, že může
dojít k haváriím, požárům, povodním
a včasná informovanost by v tomto případě mohla mít i existenční význam.
Žádáme proto, aby se nám do systému zaregistrovali všichni, kteří tak
dosud neučinili. Stačí zaslat své jméno, číslo popisné a telefonní číslo na

e-mail obec@dobratice.cz nebo na tel.
734 159 595. Dejte nám, prosím, vědět
i v případě změny telefonního čísla.
Pokud nám zašlete i e-mailový kontakt, budeme vás moci informovat o kulturních akcích, výlukách na železniční
trati, odstávkách sítí…
Věříme, že se databázi podaří doplnit
a aktualizovat. V opačném případě její
význam podstatně klesá.
Děkujeme za spolupráci.
Alena Kacířová, starostka

PLÁNOVANÉ AKCE KULTURNÍ KOMISE
V tomto roce nám situace bohužel
nepřeje k společným setkáním, jak sportovním, tak kulturním.
Důkladně jsme zvažovali, zda akce,
které jsme měli naplánovány na letní
sezónu uspořádat. Vzhledem ke stále
přísným a stále se měnícím vládním na-

řízením, jsme se rozhodli největší letní
akci „Den Dobratic“, zrušit. Závazky, které máme vůči účinkujícím a spolkům,
které akci realizují, jsme museli s předstihem řešit.
Máme v plánu pořádat akce menšího
rozsahu, které v případě nepřízně poča-

sí, nebo jiných událostí, je možno bez
komplikací rušit. Věříme, že v podzimní
a zimní sezoně nám plánované akce vyjdou. Přejeme, Vám, ať si sluníčkové dny
užijete ve zdraví, spokojenosti a ze zahrad
jsou slyšet jen veselá sousedská setkání.
Kulturní komise obce Dobratice
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POZVÁNKA
Zveme občany na setkání k představení záměru obce podpořit výstavu domovních čistíren odpadních vod
a představení výrobců. Seznámíme vás s postupem, s výrobci a jejich výrobky, budete se moci zeptat.
Kdy:
Dne 24. 6.2020
Kde:
Areál u hřiště TJ Dobratice
Program: 16:00 – 16:30 hod - seznámení se záměrem
16:30 – 19:00 hod - představení pozvaných výrobců DČOV
Zve zastupitelstvo obce Dobratice

Dva nejčastěji používané postupy pro získání povolení k výstavbě domovní čistírny odpadních vod
1. společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru

2. společné územní a stavební řízení a povolení k
nakládání s vodami

Je nutno mít čistírnu odpadních vod označenou CE.
Toto označení vyjádřuje, že ČOV splňuje technické
Jedná se o správní řízení. Povolení nakládání s vodami
požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, a že
je omezeno na dobu 10 let, poté je nutno požádat
byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený
vodoprávní úřad o prodloužení povolení k nakládání s
vodami.
postup. Nepovoluje se nakládání s vodami, z tohoto
důvodu povolení není časově omezeno.
Povinností vlastníka stavby vodního díla je zajistit
Povinností vlastníka stavby vodního díla je provádět
dvakrát ročně měření míry znečištění odpadních vod tj.
jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně
u vypouštěných odpadních vod z ČOV provést odběr
způsobilé, pověřené Ministerstvem životního
vzorků oprávněnou laboratoří.Výsledky míry
prostředí, technické revize vodního díla ohlášeného a
znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod
výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince
budou zasílány vodoprávnímu úřadu a správci povodí
příslušného roku vodoprávnímu úřadu.
vždy k 31.01. za předchozí kalendářní rok.
K žádosti je potřeba předložit projektovou dokumentaci vypracovanou autorizovanou osobou pro
vodohospodářské stavby dle přílohy č. 8 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů.
Dále - k odvádění odpadních vod z ČOV do vod podzemních je nutno doložit souhlasné vyjádření osoby s
odbornou způsobilostí (hydrogeologický posudek)
Nebo - k odvádění odpadních vod z ČOV do vod povrchových je nutno doložit souhlasné vyjádření správce
vodního toku
K oběmy typům koordinované stanovisko - kontaktní osoba p. Martin Harvan, Magistrát města Frýdku-Místku,
odbor územního plánování a stavebního řádu, Radniční 1148, F-M, kancelář č. 404, email:
martin.harvan@frydekmistek.cz, tel. 558 609 279
K oběmy typům stanovisko Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, Ostrava

Další možností, zbytečně komplikovanou a prakticky nevyužívanou, je podat žádost, o umístění stavby na
stavebním úřadě v Dobré a poté postupovat podáním žádosti u vodoprávního úřadu podle budu 1. nebo 2.
Vždy je mnohem lepší, když se lidé přijdou informovat k nám na vodoprávní úřad.
V případě jakýchkoliv pochybností nebo potřeby něco vyjasnit doporučujeme konzultovat záměr přímo na
přílušném vodoprávním úřadě, který je součástí odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města
Frýdku-Místku, Politických obětí 2478, Místek
Kontaktní osoby vodoprávního úřadu:
Věra Volníková, tel.: 558 609 494
Ing. Michaela Kuběnová, tel.: 558 609 678
Ing. Veronika Rajnochová, tel.: 558 609 492

volnikova.vera@frydek-mistek.cz
kubenova.michaela@frydek-mistek.cz
rajnochova.veronika@frydek-mistek.cz
Ing. Petra Mičková, vedoucí oddělení vodního hospodářství OŽPaZ

V barevném rozlišení katastru obce
Dobratice je znázorněna propustnost
podloží pro vsak. Červeným odstínem
jsou pak označena místa s nejméně
vhodným podložím (slabá propustnost).
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Mapu vsakovacích koeﬁcientů je třeba předložit projektantovi. Slouží jako
podklad pro zpracování projektu výstavby domovní čistírny odpadních vod!
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Následuje ilustrační mapa vsakovacích koeﬁcientů, která dle znázorněných
informací ukazuje na technologickou složitost budoucích projektů domovních čistíren odpadních vod určených pro vsak.
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Podklad převzat z Národního geoportálu INSPIRE, 2019
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izoliniekoeficientu vsaku v m/s
vymezení zájmové oblasti

sondy použité k vykreslení izolinií
koeficient
vsaku
[m/s]
sondy
použité
k vykreslení
izolinií
sondy
použité
k vykreslení
izolinií
Hodnota
koeficient
vsaku
[m/s] koeficientu vsaku v m/s
koeficient
vsaku
[m/s]
izoliniekoeficientu vsaku v m/s

Ivana ONDRAŠÍKOVÁ

Ivana ONDRAŠÍKOVÁ

vymezení
zájmové
oblasti
vymezení
zájmové
oblasti
OBJEDNATEL:

Hodnota koeficientu vsaku v m/s
Obec Dobratice, Dobratice 49, 739 51 pošta Dobrá
E-5 E-5 E-5 E-5 E-5
1,3 1,5 1,7 1,9 2,1
NÁZEV
Hodnota
vsaku
5v m/s
6 AKCE:
-6koeficientu
-5 7E-5 9E-5 1E-5
-6vsaku
-6
-6 koeficientu
Hodnota
E-5 ,5ENAKLÁDÁNÍ
0E- 1,1vE-m/s
1,0E 3,0E 5,0E 7,0E 9,DOBRATICE
1
1,-3STUDIE
1,
1, S VODAMI
2,

UPRAVIL:

Ivana ONDRAŠÍKOVÁ

Ivana ONDRAŠÍKOVÁ

DATUM: BŘEZEN 2019

VYPRACOVAL:

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:

HAGEO s.r.o. Obec Dobratice, Dobratice 49, 739 51 pošta Dobrá
Jílová 1355/4
702 00 Ostrava-Přívoz
NÁZEV AKCE:

UPRAVIL:

DOBRATICE - STUDIE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
DATUM: BŘEZEN 2019

Ivana ONDRAŠÍKOVÁ

Ivana ONDRAŠÍKOVÁ

NÁZEV PŘÍLOHY:
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
VYPRACOVAL:
UPRAVIL:
VYPRACOVAL:
UPRAVIL:

OBJEDNATEL:

PODMÍNKY PRO VSAKOVÁNÍ

Ivana
ONDRAŠÍKOVÁ
Ivana
ONDRAŠÍKOVÁ
MĚŘÍTKO:
Ivana
ONDRAŠÍKOVÁ
Ivana
ONDRAŠÍKOVÁ
DLE OVĚŘENÉHO
KOEFICIENTU
VSAKU

MĚŘÍTKO:

HAGEO s.r.o.
Jílová 1355/4
702 00 Ostrava-Přívoz
DATUM: BŘEZEN 2019

Obec Dobratice, Dobratice 49, 739 51 pošta Dobrá

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:

OBJEDNATEL:
Č. PŘÍLOHY:
DOBRATICE - STUDIE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

MĚŘÍTKO:

NÁZEV PŘÍLOHY:

1 : 15 000
NÁZEV AKCE:
OBJEDNATEL:

DLE OVĚŘENÉHO KOEFICIENTU VSAKU

NÁZEV PŘÍLOHY:

-6E-06E,-06E-06E,-06E-06E,-06E-06E,-06E-16E,-15E-35E,-35E-55E,-55E-75E,-75E-95E,-95E-15E,-15E-5
, 1 1, 1 1, 1 2, 2
, 3 5, 5 7, 7 9, PODMÍNKY
1,03
1 1VSAKOVÁNÍ
9 1, 1 1,PRO
1,0E

HAGEO s.r.o.
Jílová 1355/4
702 00 Ostrava-Přívoz

OBJEDNATEL:

VYPRACOVAL:
-6m/s
-6 0vsaku
E-6 E-5 E-5 E-5 E-5 E-5 E-5
Ev
E-6UPRAVIL:
E-6 v,0m/s
izoliniekoeficientu
izoliniekoeficientu
1,0E vsaku
5
7,0 9,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1
3,

vymezení zájmové oblasti

VYPRACOVAL:
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JAN POLOCH A OBECNÍ VOLBY V ROCE 1927
Milí spoluobčané,
jak jsme Vás již informovali v předcházejících číslech obecního zpravodaje,
obec Dobratice připravuje ve spolupráci
s ostravským nakladatelstvím Montanex
publikaci k dějinám obce. V té by měl
pozorný čtenář nabýt znalosti, které
zdaleka překračují vypovídací hodnotu
obecní kroniky. Je třeba si uvědomit,
že přes chvályhodné úmysly obecních
kronikářů neobsahuje kronika pravdu
celou, ba že některé informace úmyslně
zatajuje. Vždy se lépe píše o věcech dobrých a dosažených úspěších, než o tom
co se nepovedlo. V jednom případě však
obecní kronikář zatajoval i to dobré, co
obecní zastupitelstvo vykonalo. Jaký důvod jej k tomu vedl? Pokora, skromnost
a sebekázeň. Sám byl v době, o které
psal, nejvyšším představitelem obce
a své skutky nechtěl nijak vyvyšovat.
Tím kronikářem byl jeden z nejvýznamnějších občanů naší vsi, řídící učitel Jan
Poloch, zároveň významný představitel
obecní samosprávy 20. let 20. století.
Jan Poloch pocházel z Janovic,
a přestože nebyl dobratickým rodákem,
se s naší obcí natrvalo sžil. Za podstatnou
část svého života, kterou v Dobraticích
prožil, se plně účastnil veřejného života
a obyvatelé si ho pamatovali nejen jako
řídícího učitele, ale rovněž jako starostu

obce, který byl ceněn pro své nadstranické vnímání obecní správy, taktéž plnil
funkci matrikáře a díky svému hudebnímu nadání byl dlouholetým (téměř 50.
let) varhaníkem zdejšího kostela.
Jan Poloch nastoupil na dobratickou školu již v roce 1903, účastnil se
první světové války, kterou předčasně
opustil pro zranění ruky jako válečný
invalida, aby ve zdejší škole navázal na
své předválečné učitelské působení. Od
1. listopadu 1915 působil také v pozici
zásobovacího komisaře a od 1. ledna
1917 byl ustanoven řídícím učitelem (obdoba ředitele školy). Jako člen sociálně
demokratické strany se stal v roce 1920
vládním komisařem pro Dobratice (nevolený správce obce) a od roku 1923 starostou obce. V roce 1936 pak odešel do
penze, avšak v době německé okupace
se opět stal představeným obce. V prvorepublikovém období byl zakladatelem
místního odboru Slezské matice osvěty
lidové a režisérem místního ochotnického spolku. V roce 1927 se významně
podílel na vzniku místního hasičského
sboru, ve kterém plnil funkci vzdělavatele. Dlouhé roky byl také členem Skalického pěveckého smíšeného sboru,
pro který rovněž komponoval skladby.
V obecní politice vždy preferoval zájmy obce nad zájmy jednotlivce a jeho

Nejstarší dochovaná fotograﬁe zakládajících členů hasičského sboru v Dobraticích

nadstranického jednání si vážili členové
všech politických uskupení v obci. Své
vážnosti několikrát využil při urovnávání
jak mezistranických tahanic v obecním
zastupitelstvu, tak také při řešení sousedských sporů mezi občany. Význam
jeho osobnosti, a to jak si ho i jeho političtí rivalové vážili, je nejlépe patrný
na situaci, která nastala před obecními
volbami v roce 1927.
Volby v roce 1927 byly velmi významné a Jan Poloch, jako dosluhující starosta, v jejich přípravách sehrál důležitou
roli. Sám se vždy snažil vykonávat svou
funkci bez ohledu na politickou stranickost a prosazoval vzájemnou spolupráci
místo politického soupeření, a tak před
volbami na 2. října 1927 svolal schůzi
zastupitelů a představitelů šesti politických uskupení, kterým navrhl vytvoření
společné kandidátky na místo kandidátek jednotlivých politických stran. Jeho
cílem bylo jednak, aby se obec vyhnula
nečestné volební agitaci, a pak, aby
byly ušetřeny náklady spojené s volbami. Účastníci schůzky s návrhem
Jana Polocha souhlasili, avšak širší
debata se rozvinula kolem rozdělení
15 mandátů mezi jednotlivá politická
uskupení, jelikož představy jednotlivých stran byly odlišné. Jednání byla
zdlouhavá, ale po několika zamítnutých

06/2020

6 | DOBRATICKÝ zpravodaj

návrzích se kandidátní listinu, tak aby
souhlasili všichni komunální politici,
podařilo sestavit. Předvolební dohoda
zajišťovala čtyři mandáty straně lidové
(František Dyba, Leopold Mec, Ignác
Šigut, František Žvak z Bukovic) a stejně
tak straně komunistické (Ferdinand Baran, Jan Čubok, Josef Navrát a Filip Vlček). Tři mandáty získala strana sociálně
demokratická (František Buchal, Karel
Krupa, Jan Poloch), dva strana živnostenská (Josef Blahut, Rudolf Gongol), jeden strana republikánská (Isidor Sobek)
a do zastupitelstva byl navržen také

jeden nezávislý kandidát Pavel Heczko.
Společná kandidátka měla název Kandidátní listina spojených stran pro volbu
obecního zastupitelstva v Dobraticích.
Vzhledem k volebnímu spojenectví došlo ve volbách pouze již k faktickému
potvrzení kandidátky a navržení kandidáti se stali členy nového zastupitelstva obce, které na prvním zasedání 15.
listopadu 1927 zvolilo za starostu obce
opět Jana Polocha. Ten poděkoval za
projevenou důvěru, avšak funkci starosty, vzhledem ke zdravotnímu stavu,
nepřijal. Musela tedy proběhnout další

volba, ve které získal 7 hlasů Ferdinand
Baran a 7 hlasů František Dyba. Jeden
hlasovací lístek zůstal prázdný. Opakovaná volba přinesla stejný výsledek,
a tak o starostovi rozhodl los, který tuto
funkci přisoudil Ferdinandu Baranovi.
V nynější době by se asi stejný kousek, v podobě předvolební dohody, již
nepovedl, přesto se jedná o pozoruhodný moment z dějin naší obce. Nejen
o tom, ale i o dalších zajímavostech bude
připravovaná kniha, která by měla světlo
světa spatřit do počátku roku 2022.
Mgr. Lukáš Lisník, zastupitel

občany, kteří bojovali po boku západních
spojenců za naši svobodu a také dostat
tyto informace do podvědomí našich nových spoluobčanů.
Jak již bylo uvedeno dříve, z Dobratic
to byl Miroslav Šigut a ze sousedních Nošovic Antonín Mikoláš.
Vzhledem k rozsáhlosti mého článku
jsem ho rozdělil na dvě části – v první se
podělíme o informace z jejich života, ve
druhé (v dalším čísle Zpravodaje) Vás
seznámím s jejich strastiplnou cestou
do Anglie.
Pan Miroslav Šigut se narodil 4. října
1917 na Podlesí čp. 98 jako třetí ze sedmi
dětí Ignáce Šiguta, známého tesařského
mistra.
Po vyučení automechanikem pracoval
ve Vítkovických železárnách a při zaměstnání si získal průkaz sportovního pilota.
15. března 1939 nastoupil základní
vojenskou službu do Nitry, odkud se za
necelých 14 dnů vrátil domů. Do zahraničního odboje odešel 2. června 1939 se

svými třemi kamarády – Antonínem Mikolášem, Otou Krestou a Rudolfem Simperem z Příboru. Za dramatických ústupů
před německou armádou ve Francii se dostal s ostatními k břehům Atlantiku, kde se
skupinou asi 700 vojáků byli holandskou
obchodní lodí evakuováni do Anglie. V té
době byly již utvořeny v Anglii u Královského letectva RAF samostatné čsl. perutě
– 310., 311., 312. a 313. Byl přidělen k 310.
peruti. Protože neměl základní vojenský
výcvik, byl odvelen k pěšímu výcviku do
Kanady. Po jeho návratu do Anglie byl
vybrán do pilotní školy a po jejím absolvování byl přidělen k 311. bombardovací
peruti a patřil k té části perutě, která byla
přidělena k pobřežnímu Královskému letectvu RAF. Úkolem byly hlídkové lety nad
vodními cestami konvojů z Ameriky, vyhledávání nepřátelských ponorek a jejich
zneškodňování. V roce 1944 byl zařazen
do přeškolovacího kurzu na Bahamských
ostrovech. Odtud se vrátil zpět do Anglie
ke svému útvaru – osádka č. 22 a byl veden jako kapitán letounu v hodnosti F/Sgt
(Flight Sergant česky rotný). Jak sám prý
říkával, že měl „z pekla štěstí“. Štěstí jej
doprovázelo jak v přípravných výcvicích,
bojových nasazeních a i při samotném
návratu do vlasti – totiž letadlo, kterým
se měl vrátit, havarovalo a všichni, kteří
byli na palubě, zahynuli. Na domácí půdu
přistál v Praze v srpnu 1945. Ještě tentýž
měsíc navštívil dosud žijící oba rodiče na
Podlesí. Ze zdravotních důvodů požádal
o propuštění z armády a přešel jako dopravní pilot k Čsl. aeroliniím. Zde létal
na různých linkách do roku 1951, kdy mu
byla odebrána licence pilota, a musel aerolinky opustit. Pracoval pak v Praze jako
automechanik na opravách vstřikovacích
čerpadel. Oženil se v srpnu 1948 a jeho

NAŠI NEBEŠTÍ JEZDCI
Nedávno se na nás obrátil pan Josef
Brabec z Brna s prosbou o poskytnutí
informací o našem pilotovi Miroslavu
Šigutovi a jeho kamarádovi Antonínu
Mikolášovi. Píše totiž scénář pro ﬁlmový
dokument o Helmutu Čermákovi, který
byl v Anglii ve II. světové válce zařazen do
311. bombardovací perutě RAF - britského
Královského letectva. Vzhledem k jeho
nízkému věku 16 let (byl nejmladším čsl.
vojákem na západě) byl zařazen jako střelec a navigátor bombardérů. Často létal
na bojové akce se svým přítelem pilotem
Miroslavem Šigutem z téže bombardovací perutě, jinými slovy byli nerozluční
kamarádi.
Při práci s materiály od p. Brabce jsem
si všiml, že osudy Helmuta Čermáka a Miroslava Šiguta jsou si velmi podobné.
Helmut Čermák pracoval po návratu
z Anglie u ČS aerolinií, avšak v roce 1950
byl z těchto aerolinek vyhozen. Poté pracoval jako automechanik v Praze, kde
se s Miroslavem Šigutem navštěvovali.
V roce 1953 se H. Čermák podílel s pilotem J. Slovákem na únosu letadla DC-3
na lince Praha – Brno a to do Frankfurtu n. Mohanem. Pilot J. Slovák byl totiž
prověřený KSČ a proto mohl létat i do
zahraničí (letěl například s naší vládní
delegací 9. března 1953 do Moskvy na
pohřeb Stalina - mimochodem na pohřbu
došlo k nezvládnutelným tlačenicím, při
nichž bylo 1500 lidí ušlapáno k smrti).
Únos do Frankfurtu byl realizován
23. 3. 1953, odkud byli únosci přepraveni
do USA. Helmut Čermák zemřel v USA
v roce 2008.
Tyto obdobné osudy pilotů a skutečnost, že od jejich odchodu za hranice republiky již uplynulo 81 let, mě inspirovaly
k připomenutí a vzpomenutí si, na naše

Miroslav Šigut

Foto: rodina
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manželka, která byla židovského původu, jako jediná z celé své rodiny přežila
hitlerovské koncentráky. V roce 1968 celá
rodina odešla do Švýcarska - Zürichu, kde
Miroslav pracoval u švýcarských aerolinií
jako technik.
Miroslav Šigut zemřel 9. září 1995 ve
věku 78 let, ve vojenské hodnosti plukovníka letectva s mnohými vyznamenáními.
Na jeho přání byla urna s jeho pozůstatky
uložena na hřbitově čsl. letců v Anglii,
kde odpočívá mezi svými spolubojovníky.
Má tam svůj pomníček.
Na náhrobní desce rodiny Šigutových
na našem hřbitově v Dobraticích je vytesán pro paměť nápis – Miroslav – Plk. let.
P.O. 311 SQ RAF – nar. 1917 – zemřel 1995.
Dalším účastníkem západního odboje, možno říci našim, je pan Antonín
Mikoláš. Narodil se 19. dubna 1919 v Nošovicích čp. 127. Byl nejstarším z 8 dětí
Karla Mikoláše. Do obecné školy chodil
v Dobraticích. Pak navštěvoval Gymnázium v Českém Těšíně, zde přerušil studium
a vyučil se zámečníkem u fy Klaner v Dobré. Své mládí prožíval mezi bukovickou
mládeží a snad byl více znám u nás než
v Nošovicích. Při učení navštěvoval kurz

Pamětní deska v ZŠ
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pro motorový pilotní výcvik, kde v roce
1938 dostal osvědčení. V červenci nastoupil vojenskou službu v leteckém pluku
„Dr. Beneše“ v Olomouci. Během služby
se plně osvědčil a byl proto jmenován
v březnu 1939 pilotem – letcem.
V Anglii byl přidělen ke 310. stíhací peruti RAF. V pokračovací škole pro stíhače

Antonín Mikoláš

Foto: rodina

9. SFTS prováděl 12. srpna 1941 se svým
instruktorem, rotným Františkem Seďou,
cvičný let v letounu Milex Master podle přístrojů. V blízkosti mraků došlo ke srážce
s letadlem Airspeed Oxford, z nedaleké
školy pro bombardéry. Při kolizi zahynulo všech pět členů obou posádek. Tento
osudný cvičný let ukončil jeho cestu v boji
za osvobození své vlasti. Je pohřben na
hřbitově v Chippenhaumu Wilshire 1-H7,
kde má svůj pomníček.
Antonín, v té době četař – seržant, byl
po smrti v roce 1989 povýšen do hodnosti majora in memoriam. 28. října 1997
u příležitosti oslav 79. výročí vzniku čsl.
samostatnosti, převzal jeho bratr Jan náš občan, v Husových sadech v Ostravě
z rukou primátora Evžena Tošenovského
urnu s prstí z hrobu Antonína z Anglie.
Tato je uložena v hrobě rodičů na našem hřbitově v Dobraticích. On jediný ze
„čtyřlístku“, který odešel v roce 1939, se
nevrátil do osvobozené vlasti v roce 1945.
V květnu 2015 byla v naší ZŠ u příležitosti oslav 70. výročí osvobození republiky odhalena oběma pilotům pamětní
deska.

Foto: B.Blahut
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ŠKOLSTVÍ
ON-LINE VÝUKA SOUBĚŽNĚ S PREZENČNÍ VÝUKOU
V pondělí 25. 5.
byla souběžně s online výukou, zahájena prezenční výuka.
Do školy se vrátilo
50% žáků. Byly vytvořené 4 skupiny.
Vzdělávací aktivity probíhají každý
všední den a jsou zaměřeny na hlavní
předměty. Obsah a forma všech vzdělávacích aktivit vychází ze vzdělávacího
obsahu ŠVP a je v souladu se vzděláváním na dálku. Jsou zajištěna hygienická

a epidemiologická opatření. Smyslem
vzdělávacích aktivit v této době není
primární sběr podkladů pro hodnocení
na vysvědčení, ale je účelem poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou
vazbu k dosahování pokroku. V dopolední i v odpolední části je vzdělávací
a výchovná činnost ve skupině zajištěna
pedagogickými pracovníky. Zároveň se
nám blíží konec školního roku, předání
vysvědčení všem žákům a zhodnocení
celého školního roku. Pro všechny to
určitě bude nová zkušenost.

Znovu se vracím k poděkování rodičům (prarodičům…), za jejich úžasnou
podporu dětí a toho, že v tak těžké a vypjaté situaci vše krásně zvládají a především komunikují. Věřím, že všechna
přijatá opatření a nabídnutý způsob online výuky přispěje ke zkvalitnění jak
domácího vyučování, tak i prezenčního
vyučování a pomůže nám všem překlenout toto nelehké období.
Děkuji za spolupráci a přeji nám všem
brzký návrat do běžného života.
Karla Peterková, ředitelka školy

INFORMACE SPOLKŮ A SDRUŽENÍ
SPORTOVNÍ DĚNÍ
A NUCENÁ PAUZA
Když se na podzim roku 2019, konkrétně 2. listopadu, uzavřela podzimní
část fotbalového ročníku 2019-2020,
nikdo nemohl předvídat, jak vše změní
jeden neviditelný, ale zákeřný vir. Pro
fotbalisty proběhla zimní příprava podle plánu, pro březnový zpravodaj jsme
měli připravený rozhovor s trenérem
Mariánem Korabíkem se sdělením všech
potřebných informací pro fanoušky, jenže vše bylo nakonec jinak.
Proto jsme ani některé připravené
materiály ve známost nedávali.
Nyní se doba posunula k lepšímu,
sportovci se pomalu, ještě s určitými
omezeními, vrací do režimu, na který
byli zvyklí. I nám fanouškům už chyběl
ten potřebný adrenalin – zajít si na fotbal, „zafandit“ tomu svému týmu, dát si
lahodný pivní mok nebo super klobásku
z udírny a taky se vidět s partou, co doposud skrývala svou tvář pod různými
typy roušek.
I to je život, nikdo z nás si nedovede
udělat podmínky podle svých představ.
Musíme vše brát podle pravidel, která si
nevytváříme my sami.
První červnová sobota byla nádherná a v Dobraticích i takovým malým
fotbalovým svátkem a o tom už i tato
reportáž.
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DOBRATICE – DOBRÁ 4:0 (1:0)
Krásné teplé letní počasí, výborně
připravený odpočinutý trávník dobratického hřiště a dlouho toužebně očekávané přátelské fotbalové derby po téměř
sedmiměsíční pauze zaviněné pandemii
Covid-19, byly hlavním tahákem, proč
sobotní prosluněné odpoledne strávit v Dobraticích na fotbale. Trenérovi
domácích, Korabíkovi a jeho asistentu
Musálkovi se hlásil téměř celý početný
kádr domácích fotbalistů. Dá se říci, že
až na Školu a Bélu bylo mužstvo zcela
kompletní. Rovněž hosté disponovali
početným kádrem hráčů, což udělalo radost i hostujícímu trenérovi Zářickému.
Před zahájením utkání uctili hráči i diváci minutou ticha vzpomínku na hráče a rozhodčího pana Martina Šimíka,
který nedávno, 6. května 2020, nečekaně navždy opustil fotbalové trávníky.
Odchovanec doberského fotbalu právě tam začínal s prvními fotbalovými
krůčky v nejmladších kategoriích. Svůj
fotbalový talent dále úspěšně rozvíjel
následně v mládežnických družstvech
v Městském fotbalovém klubu ve Frýdku Místku. Po přechodu do kategorie

dospělých, přišel posílit náš dobratický
fotbal. Stále více však tíhnul k poslání
fotbalového rozhodčího. Pro svůj poctivý přístup byl oblíbeným rozhodčím
a po získání ostruh v řadách okresních
rozhodčích, brzy postoupil mezi rozhodčí krajské. Jeho fotbalová dráha
na hřišti se uzavřela nečekaně, ve věku
22 let.
Po vzpomínce na Martina dal hlavní
rozhodčí Réwai pokyn k zahájení utkání
svým úvodním hvizdem. Po úvodním
tlaku domácích přišla 6. minuta, kdy
po akci Dobiáše si vstřelil vlastní gól
asi nejzkušenější hráč a pilíř hostující
obrany Kamil Zícha. Po té se po dlouhou
dobu střídaly akce na obou stranách.
Ve 27. minutě kopali hosté po faulu pokutový kop a nejenže směr střely vystihl
domácí gólman Bocek, ale hostující exekutor – brankář, netreﬁl ani jeho svatyni.
Poté se opět rodily šance, ale více jich
bylo na straně domácích. Jak poznamenal jeden z diváků „Šancí bylo na pět
zápasů“. A tak po šanci, kdy se po centru
netreﬁl hlavou Causidis ukončil dobře
pískající rozhodčí první poločas.

Jak skončil první poločas, tak začal
i druhý. Hráči měli chuť hrát, ale na některých byla vidět dlouhá sedmiměsíční
herní pauza. Ne vždy je míč poslouchal,
jak by si představovali. Pak přišla 68. minuta a domácí Pařenica po souvislém
tlaku zvýšil svou brankou stav utkání
na 2:0. Domácí ještě následně nastřelili
břevno hostující branky. V 77. minutě
měli hosté svou největší šanci druhého
poločasu, kdy po rohu dvakrát nechali
vyniknout domácího brankáře Tesarčíka, který bravurně zlikvidoval dvě gólové
hlavičky hostů. To bylo z jejich strany vše
a domácí již úplně převzali iniciativu.
V 80. a v 86. minutě domácí ještě upravili
brankami Hlaváče a Causidise výsledek
na konečných 4:0.
Závěrem. Hrál se pohledný fotbal
a početná divácká návštěva určitě nelitovala, že na utkání přišla a byla se snaživým výkonem obou celků spokojena.
Stránku připravili
Karel Moškoř a Petr Vlček

INFORMACE Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI DOBRATICE
Drazí přátelé, v těchto dnech doznívají opatření, která jsme museli dodržovat v rámci prevence před šířením
nemoci covid-19. Opouštíme sledování
bohoslužeb online a otevírají se kostely
většímu počtu osob. Izolace ukázala,
jak potřebujeme dobré vztahy, že zdraví
není jistota zaručená lidským právem,
že se smrtí musíme počítat a být na ni
připraveni.
Nyní, o to s větším nadšením, chceme
vytvářet osobní společenství s Bohem
i mezi sebou navzájem, ve kterém budeme zbavování strachu a posilování
ve vzájemné důvěře. Děkujme Bohu za
dar života, za obětavost těch, kteří v náročných podmínkách sloužili druhým.
Měsíc červen je bohatý na významné
církevní slavnosti.
Pro zopakování je připomenu:
Slavnost Nejsvětější Trojice (7. 6.),
Slavnost Těla a Krve Páně (14. 6.),
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
(19. 6.), Slavnost Narození Jana Křtitele
(24. 6.) a Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů (29. 6.). A trochu dál – zkraje července (5. 7.) - Slavnost Cyrila a Metoděje.

U duchovních záležitostí se nevyhneme ani těm materiálním. Koncem
června ﬁrma pana D. Dvořáka zahájí rekonstrukcí chodníku před průčelím kostela a následně zpevněná plocha bude
rozšířená do půlkruhu k snadnějšímu
shromažďování osob. (Připojují ukázku
dlažby propouštějící vodu). Místo bude
osazeno dvěma novými lavičkami k sezení a doplněno okrasnými keři.

Máme se na co těšit. Z tohoto důvodu, všechny občany přicházející do
kostela a na hřbitov žádám, aby v době
prováděných prací nevstupovali na
pracoviště a používali vedlejší vstupní
branku.
Přeji všem, aby nyní naše přátelství
projevována při vzájemných setkáních,
byla hlubší a opravdovější.
P. Jan Wojnar
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KDE KOPRETINY V TRÁVĚ ZÁŘÍ, TAM SE VČELKÁM DOBŘE DAŘÍ!
Albert Einstein kdysi prohlásil, že
kdyby vymřely včely, tak lidstvo má před
sebou jen pár smutných let svojí existence. Z blanokřídlého hmyzu jsou to
právě včely, na kterých jsou lidé vpravdě
existenčně závislí. Včelky totiž opylují
celou řadu hospodářsky významných
plodin, bez kterých se jen těžko uživíme.
Snad jste si letos všimli, že přes
slunečné počasí v dubnu a začátkem
května, je včel na kvetoucích bylinách
a stromech výrazně méně. Když se cimrmanovsky zeptáme, kam se nám ty
včeličky ztratily, můžeme jen smutně
konstatovat, že se nikam nezatoulaly,
ale jednoduše vymřely.
V našem regionu, tak jako i v jiných
částech republiky, podlehla takzvanému kolapsu včelstev více jak polovina
tohoto pracovitého hmyzu. Při tomto
zhroucení včelstva dělnice opouštějí
plod, zásoby medu, několik posledních
chůviček a královnu. Včelstvo pak umírá.
Jaká je příčina?
Těch je hned několik. Dá se říci, že se
jedná o multifaktoriální problém, kdy se
účinky různých negativních vlivů sčítají.
Velkou roli hraje zamoření roztočem
Varroa Destructor, který saje včelám
a včelímu plodu hemolymfu. Zároveň
také s sebou přináší různé virózy včel.
K tomuto vývoji přispívá nesprávné používání insekticidů a repelentů

v rostlinné výrobě. Nedostatek a malá
pestrost včelí pastvy, globální změny klimatu a v poslední době i elektromagenetické záření mobilních sítí, které včely
dezorientuje při jejich návratu do úlu.
Jistě se můžete zeptat, jak by se dalo
naším malým, opylovačkám pomoci?
Můžeme začít sami u sebe a neměnit své okolí v zelenou, každý týden na
krátko sekanou poušť. Na těchto super

krátkých trávnících už nevykvete ani
ta sedmikráska a včely i jiný hmyz tam
doslova nemají co „žrát“. Nemluvím
ani o tom, kolik živočichů (včetně včel)
skončí svůj život homogenně nadrceno
v koši sekaček.
Pokud například posečeme zahradu
jen 2 x za sezónu, uvidíme doslova zázrak života. Přiletí nám tam na pestrou
paletu květů nejen včelky, ale i motýli
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a jiný hmyz. Konečně po létech třeba
uvidíte v červnu za vlahých večerů i svatojánské mušky. Za hmyzem také přiletí
ptáci a Vaše zahrada bude znova plná
života.
Dnes řeší celá republika nedostatek
vody, některé regiony už dosáhly více jak
ročního deﬁcitu srážek. Přitom i malé
dítě ví, že vzrostlý trávník je schopen zadržet a pomalu odpařit více vody do atmosféry než trávník na krátko posečený.
Včelám můžeme také prospět, když
budeme vysazovat různé druhy medonosných keřů a stromů (třeba kolem
cest), které by zabezpečily pastvu včelám po celou hlavní sezónu. Ta u nás
není zase tak dlouhá. Začíná květem
třešně ptačí (nebo taky angreštu) v dubnu, a končí odkvětem lípy cca v polovině
června. Pak už se včely po medobraní
musí nakrmit cukrem a připravit se na
zimu.
Dejme prostě včelám šanci žít s námi
v zahradách i sadech a přinášet tak štěstí i prospěch celému lidstvu.
Ing. Lumír Dvorský, ZO ČSV Dobrá,
zastupitel obce Dobratice

OSTATNÍ INFORMACE
AHOJ VŠEM PRAVIDELNÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM PRAŠIVÉ
Tak máme snad za sebou skoro tříměsíční uzavírku vnitřních prostor chaty
a od středy 27. 5. Už Vás budeme moci
konečně zase přivítat uvnitř, poskytnout Vám posezení, nechat Vás vyfotit
se s medvědem, Vaše dítka si pohraji
v dětském koutku apod. Už se na naše
společné setkání těšíme.
OTEVÍRACÍ DOBA - bude zatím středa až neděle od 10 do 17 hodin, možná se
lehce během následujících dní a týdnů
ještě upraví. Vše budeme samozřejmě
zveřejňovat na fasebooku i webu.
BESEDY – to je téma, které Vás hodně
zajímá, na které mi píšete, voláte a ptáte
se. Do podzimu už nic pořádat nebudeme.
Stejně jako v minulých letech, začneme
s besedami zase až od září a ty pak poběží
až do května. Zajímavých hostů máme
naplánováno strašně hodně, že se ani do
programu nevejdou. Takže se fakt máte
na co těšit. Největšími lákadly, a doufám,
že to klapne, jsou rozhodně Radek Jaroš
a mořeplavec Richard Konkolski.

VEŘEJNÁ SBÍRKA – právě jsme odstartovali sbírku na výstavbu workoutového hřiště (venkovní přírodní posilovna) a relaxační zázemí u chaty, a to
pomocí veřejného projektu „Daruj FM“,
který zaštiťuje město Frýdek-Místek. Více
o projektu na: https://darujfm.cz/sbirky/
prasiva/
Budeme moc rádi za Vaši podporu,
za sdílení a přeposlání této informace
dále. Moc děkujeme.
EKO-KRŮČKY – zároveň jste asi zaznamenali, že se podařilo nainstalovat
a dokončit práce kolem tepelného čerpadla, což byl jeden z největších eko
-projektů poslední doby. V posledních
měsících nás ale nejvíce trápí nepořádek
v lesích, který tam dělají návštěvníci.
Prosíme, všímejte si okolí a těchto lidí,
upozorňujte je na jejich nevhodné chování, a když, tak mějte po ruce nějaký
pytlík na odpadky a seberte, co najdete.
Společně tak pomůžeme naší krásné
přírodě.

PLÁNY DO BUDOUCNA – OSLAVY
100 LET – jak asi víte, chata bude příští
rok slavit 100 let. Kostelík letos slaví let
380. U této příležitost plánujeme vydat
společně s Muzeem Těšínska a farností
Dobrá novou knihu o Prašivé. Měla by
vyjít letos na podzim a veškerý výtěžek
z prodeje bude věnován na obnovu chaty a údržbu kostelíka. Zároveň existuje
myšlenka natočit o Prašivé dokumentární ﬁlm.
Postupně také dáváme dohromady
realizační team na oslavy. Pokud byste
měli někdo chuť se aktivně zapojit do
plánování oslav, měli tipy a podněty, budeme moc rádi. Každá pomocná ruka,
každý zajímavý nápad se bude hodit, proto se neváhejte určitě ozvat. Děkujeme.
Psát by šlo ještě hodně, ale lepší
bude se určitě potkat co nejdříve zase
osobně a popovídat si.
Mějte se fajn, těšíme se na viděnou.
Vaše chata Prašivá
www.ChataPrasiva.cz
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NADŠENCI UKLÍZELI CELÝ MASIV PRAŠIVÉ
V sobotu 2.5. ráno se sešla parta
11 nadšenců, která si dala za cíl uklidit celý masiv Prašivé. Nejenže byla
uklizena louka a les v okruhu 100m
kolem chaty, kostela a startovačky
paraglidů, ale uklizeno bylo také na
přístupových trasách od parkovišť

u Kohutky, na Kamenitém, u Rybárny
ve Vyšních Lhotách a u Sauny v Komorní Lhotce.
Ač se to nezdá, nasbíralo se spousty nepořádku...převážně papírové kapesníčky, plastové láhve, plechovky
od nápojů apod. Nalezenou kuriozitou

byl pytlík ještě s cenovkou v Kčs, který
tam musel být tedy aspoň 30 let...
Velké díky patří všem, kteří se
úklidu zúčastnili. Zároveň žádáme
širokou veřejnost, aby nám pomohla
udržet přírodou čistou... DĚKUJEME!
Vaše chata Prašivá
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FAJNY TÁBOR
Jako každý rok pořádáme i letos
Fajny tábor. Jeho konání není ohroženo ani pandemií, ani ničím jiným,
takže můžete děti směle přihlašovat.
Termín tábora je 18. -25. 7.2020, termín přihlašování posouváme až do
konce června.

Pozor, pozor! Přihlašování doporučujeme neodkládat, aby nevznikla
tlačenice. Po době náročných domácích karantén se většina rodičů může
těšit na představu týdne bez ratolestí.
Cena tábora je 1450 Kč. Veškeré podrobnosti a přihlášku k vyplnění na-

leznete na www.fajnytabor.cz. Fajny
tábor je stanový a v krásné přírodě
na čerstvém vzduchu. Bude probíhat
bez roušek (dle oﬁciálních pokynů), ty
bude potřeba jen na cestu.
Za tým vedoucích se na děti těší
hlavní vedoucí Michaela Gongolová
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S MAS POBESKYDÍ SE
NA ROZVOJI NAŠEHO
REGIONU MŮŽETE
PODÍLET I VY
Pod pojmenování místní akční skupina (MAS) se skrývají organizace, které sdružují místní podnikatele, veřejné
subjekty i neziskové organizace, společným cílem je rozvoj svého venkovského
regionu. Najdete je nejen po celé České
republice, ale také ve většině států Evropské unie. Prostřednictvím MAS Pobeskydí
byly v uplynulých letech v našem regionu
realizovány desítky projektů např. v oblasti školství, sociální péče, příměstských
táborů, občanské vybavenosti a infrastruktury nebo podnikání a zemědělství.
V letošním roce bude probíhat příprava
nové Strategie MAS Pobeskydí. Proto bychom vás touto cestou rádi informovali
o možnosti zapojení se do odborných
pracovních skupin, které při tvorbě nové
strategie hrají klíčovou roli. Pracovní
skupiny jsou otevřeny každému, kdo má
zájem aktivně se podílet na dalším rozvoji
Pobeskydí. Bližší informace o pracovních
skupinách a činnosti MAS Pobeskydí naleznete na webových stránkách www.
pobeskydi.cz. Budeme rádi, když se do
rozvoje regionu zapojíte i Vy.

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY DĚTSKÉHO STŘEDISKA DOBRÁ
– MUDR. IVA KUČEROVÁ
16. 7. – ČTVRTEK - NEORDINUJE SE
17. 7. - PÁTEK - NEORDINUJE SE
NUTNÉ PŘÍPADY OŠETŘÍ DS POLITICKÝCH OBĚTÍ MÍSTEK
(U BÝVALÉHO AUTOBUSOVÉHO STANOVIŠTĚ)

A MUDR. MÁCOVÁ DS RAŠKOVICE, MORÁVKA-TEL.733 685 195
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USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOBRATICE,
KONANÉHO DNE 11. 5. 2020 V 17:00 HODIN
V KLUBOVNĚ OBECNÍHO ÚŘADU DOBRATICE
Po dlouhé době se konalo zastupitelstvo obce Dobratice, přinášíme stručný
výtah z důležitých bodů. Celé znění usnesení je k dispozici na webových stránkách obce Dobratice.
Přítomno bylo 8 členů ZO – Břetislav
Bortlíček, Alena Kacířová, Jiří Lisník,
Ondřej Spilka, Radovan Otipka, Lumír
Dvorský, Kateřina Vitásková, Stanislav
Moravec, omluven byl Lukáš Lisník
Zastupitelstvo obce Dobratice
A: Schvaluje:
18/1 Doplněný program 18. zasedání
Zastupitelstva obce Dobratice.
Schváleno jednomyslně.
18/2 Ověřovatele zápisu ve složení pan
Radovan Otipka a pan Ondřej
Spilka. Schváleno jednomyslně.
18/3 Celoroční hospodaření obce Dobratice a Závěrečný účet obce
Dobratice za rok 2019, včetně
zprávy auditora Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2019, bez výhrad. Schváleno jednomyslně.
18/4 Účetní závěrku obce Dobratice za
rok 2019, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019, bez výhrad.
Schváleno jednomyslně.
18/5 Prominutí nájemného za pronájem pohostinství Obecník číslo popisné 340, v celkové výši 8000 Kč,
z důvodu uzavření objektu v době
trvání nouzového stavbu k zamezení šíření onemocnění COVID-19.
Schváleno jednomyslně.
18/6 Poskytnutí ﬁnančního daru z rozpočtu obce ve výši 1000 Kč pro
rok 2020, na provoz dětské krizové linky - Linky bezpečí, z. s., IČ:
61383198, a to zasláním na účet
vedený u ČSOB 3856680/0300.
Schváleno jednomyslně.
18/7 Výběr ﬁrmy K2 stavební Moravia,
s.r.o., IČ: 28573994, se sídlem Počáteční 429/10, 710 00 Slezská
Ostrava, jako zhotovitele stavby
s názvem: Lesopark Dobratice –
veřejné hřiště. Hlasování: 7 pro,
2 proti (Jiří Lisník, Ondřej Spilka)
18/8 Výběr firmy GAMAKU s.r.o., IČ:
60751622, Roháčov 145/14, 130
00 Praha 3, jako zhotovitele stavby s názvem: Veřejné osvětlení
obce Dobratice. Schváleno jednomyslně.

18/9 Výběr ﬁrmy Strabag, a.s., odštěpný závod Morava, oblast sever,
IČ: 60838744, se sídlem Praha 5,
Kačírkova 982/4, 158 00 Jinonice,
jako zhotovitele stavby s názvem:
Oprava místních komunikací 2C
a 3C. Schváleno jednomyslně.
18/10 Podání žádosti, o dotaci v rámci
programu Dotace pro jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obcí
u Ministerstva vnitra - Generální
ředitelství HZS ČR na pořízení cisternové automobilové stříkačky
CAS 30/9000/540 – Scania P440
6x6, s případným doﬁnancováním
z rozpočtu obce v případě získání
dotace. Schváleno jednomyslně.
18/11 Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 4/2020. Schváleno jednomyslně.
B: Rozhodlo:
18/12 O uzavření smlouvy o dílo s ﬁrmou K2 stavební Moravia, s.r.o.,
IČ: 28573994, se sídlem Počáteční
429/10, 710 00 Slezská Ostrava,
jako zhotovitelem stavby s názvem: Lesopark Dobratice – veřejné hřiště. ZO pověřuje starostku
podpisem. Schváleno. Hlasování:
7 pro, 2 proti (Jiří Lisník, Ondřej
Spilka)
18/13 O uzavření smlouvy o dílo s ﬁrmou
GAMAKU s.r.o., IČ: 60751622, Roháčov 145/14, 130 00 Praha 3, jako
zhotovitelem stavby s názvem:
Veřejné osvětlení obce Dobratice.
ZO pověřuje starostku podpisem.
Schváleno jednomyslně.
18/14 O uzavření smlouvy o dílo s ﬁrmou
Strabag, a.s., odštěpný závod Morava, oblast sever, IČ: 60838744, se
sídlem Praha 5, Kačírkova 982/4,
158 00 Jinonice, jako zhotovitelem
stavby s názvem: Oprava místních
komunikací 2C a 3C. ZO pověřuje
starostku podpisem. Schváleno
jednomyslně.
18/15 O uzavření Darovací smlouvy č.
20/2020 mezi obcí Dobratice jako
obdarovaným a Římskokatolickou
farností Dobratice, IČ: 45239738,
739 51 Dobratice č. p. 66, jako
dárcem, na pozemky p. č. 505/1
a st. 65, oba k. ú. Dobratice, včetně
všech jejich součástí a příslušenství. ZO pověřuje starostku podpisem. Schváleno jednomyslně.

18/16 O uzavření Darovací smlouvy
č. 21/2020 mezi obcí Dobratice
jako dárcem a Římskokatolickou
farností Dobratice IČ: 45239738,
739 51 Dobratice č.p. 66, jako
obdarovaným, na poskytnutí ﬁnanční částky ve výši 60.000 Kč
na opravu přístupového chodníku a výstavbu zpevněné plochy
u vstupu do kostela. ZO pověřuje
starostku podpisem. Schváleno
jednomyslně.
18/17 O uzavření Směnné smlouvy
č. SS-FM-038-20-Vym mezi obcí
Dobratice a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, s. p. o., IČ: 65993390,
se sídlem Na Pankráci 456/56,
140 00 Praha 4 – Nusle. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. Schváleno jednomyslně.
18/18 O uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Dobratice
jako budoucím povinným a ﬁrmou C2NET s.r.o., IČ: 28584996, se
sídlem J. V. Sládka 84, 738 01 Frýdek-Místek, jako budoucí oprávněnou, pro vedení optické sítě
v pozemcích obce. ZO pověřuje
starostku podpisem. Schváleno
jednomyslně.
18/19 O uzavření Přílohy č. 1 ke Smlouvě
o dílo, mandátní a o spolupráci při
nakládání s komunálním odpadem, odpadem stavebním, mezi
obcí Dobratice a Frýdeckou skládkou, a.s., IČ: 47151552, se sídlem
Panské Nové Dvory 3559, 738 01
Frýdek-Místek, platné od 1. 4. 2020.
ZO pověřuje starostku podpisem.
Schváleno jednomyslně.
18/20 O uzavření Smlouvy č. 23/2020
o poskytnutí návratné ﬁnanční
výpomoci z Programu pro poskytování návratných ﬁnančních výpomocí, na pořízení moderního
zdroje tepla mezi obcí Dobratice
jako poskytovatelem a L. M. jako
příjemcem. ZO pověřuje starostku podpisem. Schváleno jednomyslně.
C: Bere na vědomí:
18/21 Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 18. 3. 2020. Schváleno
jednomyslně.
Ondřej Spilka, zastupitel obce
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