
Další zasedání zastupitelstva obce Dobratice se bude konat 13. ledna
2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Na 38. zasedání ZO Dobratice bylo projednáno:
1. Kontrola usnesení z 37. zasedání ZO.
2. Smlouva o zřízení věcného břemene pozemek p. č. 1541/2, k. ú. Dobratice. 
3. Úprava vodního toku Lučina.
4. Rozpočtové opatření, pověření starosty rozpočtovými úpravami, rozpo-
čtový výhled, rozpočtové provizorium.
5. Návrh kupní smlouvy pozemek p. č. 1701/6, k. ú. Dobratice. 
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009.
7. Pronájem rybníky.
8. Schválení využití fondů ZŠ.
9. Dodatek č. 1/2010 Frýdecká skládka, a. s.

Usnesení zastupitelstva obce je zveřejněno na úřední desce Obecního
úřadu Dobratice a elektronické úřední desce, kterou naleznete na
www.dobratice.cz

Uzavření Obecního úřadu Dobratice
Obecní úřad Dobratice bude v době od 23. 12. 2009 do 31. 12. 2009 uza-

vřen. Případná podání můžete učinit písemnou formou a vhodit do schrán-
ky obecního úřadu umístěné na vstupních dveřích budovy. 

www.dobratice.cz
Dne 15. 12. 2009 čččč ....     1111 2222 //// 2222 0000 0000 9999

Zpravodaj
obce Dobratice
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Výše poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2010
Zastupitelstvo obce Dobratice schválilo na svém 38. zasedání dne 11. 12.

2009 obecně závaznou vyhlášku Obce Dobratice č. 2/2009 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů. 

Výše poplatku pro rok 2010 činí 500 Kč za každou trvale hlášenou osobu
v obci Dobratice. 

Poplatek lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním pře-
vodem na účet vedený u ČS, a. s., č. účtu 1681973389/0800, jako variabilní
symbol uveďte číslo popisné domu. 

Poplatek je splatný k 28. 2. a 31. 8. 2010.
Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k in-

dividuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba, uhradí poplatek ve výši 500 Kč v termínu do 30. 4. 2010.

Po zaplacení poplatku za likvidaci odpadu, jehož první polovina je splat-
ná do konce měsíce února 2010, obdržíte novou známku na popelnici, plat-
nou pro vývoz v roce 2010. Upozorňujeme občany, že bez nové známky se
budou vyvážet popelnice pouze do konce února 2010. 

Pro osoby nebo firmy podnikající na území obce Dobratice byl zastupi-
telstvem obce Dobratice zvýšen poplatek pro rok 2010 na 1 500 Kč za 1 po-
pelnici. 

Upozornění občanům
Již delší dobu se potýkáme s problémem znehodnocování majetku v naší

obci, především autobusových zastávek, které jsou ničeny a pomalovány.
Žádáme tímto rodiče, aby upozornily své děti, že tímto znehodnocováním
a ničením majetku je páchán trestný čin! Za nezletilé do 15 let zodpovídají
rodiče a celá záležitost je již v šetření.

Výše poplatku za psa
Výše poplatku za psa činí pro rok 2010 stále 60 Kč, za druhého a každého

dalšího psa téhož vlastníka činí výše poplatku 90 Kč. Poplatek za psa je
splatný do konce měsíce března 2010.

Informace Frýdecké skládky a. s. — odvoz popelnic
Přelomem roku 2009/2010 dojde ke změně v počítání týdnů. Jelikož po-

slední týden r. 2009 i první týden r. 2010 je lichý, bude od 1. 1. 2010 vývoz
směsného komunálního odpadu v naší obci prováděn každý lichý týden
v pátek.
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Poslední vývoz v roce 2009 bude proveden v sudém týdnu dne 25. 12. 2009
a první svoz v roce 2010 v lichém týdnu dne 8. 1. 2010, 14-ti denní interval
svozu bude zachován.

Změna ordinační doby dětského střediska Dobrá —
MUDr. Iva Kučerová

Pondělí 28. 12. 2009 7.30—11.00 hod.
Úterý 29. 12. 2009 7.30—19.30 hod.
Středa 30. 12. 2009 12.30—16.00 hod.
Čtvrtek 30. 12. 2009 7.30—10.30 hod.

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2010
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu

s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného s účinností od 1. ledna
2010 takto:

Voda pitná (vodné) 30,70 Kč za 1 m3 (včetně 10 % DPH) 

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu 2010, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Všem občanům obce Dobratice krásné a klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2010 mnoho zdraví, štěstí, lásky a osobních úspěchů
přeje Zastupitelstvo obce a pracovníci Obecního úřadu Dobratice.

Zároveň všechny srdečně zveme na tradiční silvestrovský přípitek před
budovu Obecního úřadu v Dobraticích.
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Co dělají včelky v zimě
Jedno hodně staré přísloví říká: V listopadu, prosinci a lednu včelám pokoj

dej, ony spí a tak málo medu sní. Toto přísloví nám trochu naznačuje, jak na
tom včely v zimním období jsou. Ale jen trochu. Není to totiž úplná pravda
o včelách, ty nespí jako např. medvědi, mají jen utlumenou aktivitu. Jejich
chování v zimním období je dáno charakterem počasí. Pokud teplota kles-
ne pod 10 °C, včely se stáhnout do zimního chomáče, ve kterém lépe udr-
žují teplotu, potřebnou k životu. Včely na povrchu chomáče sedí vedle sebe
a jen občas si vymění místo se včelami uvnitř. Potřebné teplo „vyrábějí“ sla-
bým pohybem křídel, noh a vzájemným přemisťováním. Na povrchu cho-
máče dosahuje teplota okolo 11 °C, uvnitř je samozřejmě vyšší a pohybuje
se okolo 20—25 °C. Uprostřed tohoto chomáče bývá královna a nejmladší
včely. 

Na sebemenší vyrušení včely reagují hukotem. To samozřejmě znamená
větší spotřebu zimních zásob a tím případné vyhladovění a úhyn včelstva
ke konci zimy. Větší spotřeba zásob také nastává při poklesu venkovní tep-
loty, kdy včely musí vynaložit více energie na udržení teploty v chomáči. 

Během zimního období včely postupně spotřebují většinu zásob. Nestrá-
vené zbytky potravy se hromadí ve výkalovém vaku, který může dosáhnout
až 1/3 velikosti včely. Tak jako lidé, i včely se potřebují těchto „odpadů“ z těla
zbavit. Protože jsou včely tvory čistotnými, snaží se výkalů zbavit venku. To
se děje při prvním vhodném počasí, kdy se teplota vzduchu vyšplhá něko-
lik stupňů nad nulu, svítí sluníčko, prostě je krásný den. Nevadí, že je ještě
sníh, včely jen vyletí, „vykonají potřebu“ a vrátí se zpět do úlu. Problém
ovšem nastane, kdy zimní počasí přetrvává, teplota vzduchu je stále pod
nulou a včely mají výkalové váčky „beznadějně“ plné. Pak jsou včely nuce-
ny kálet v úlu, protože nemůžou jinak — když totiž vyletí ven, zmrznou. Tím
se ale uvnitř úlu vytvoří nezdravé prostředí, a včelám pak hrozí, že one-
mocní a zeslábnou.

A jak to je se včelami, když se celý úl octne pod sněhem? Nic se neděje,
pokud se na povrchu sněhové pokrývky neutvoří ledová vrstva. Pak hrozí, že
se včely udusí, protože se do úlu nedostane tolik potřebný vzduch. 

V zimním období jsou včely téměř v nečinnosti. Téměř. Včelí královna
totiž může i během zimy klást vajíčka, ze kterých se pak líhnou nové včely.
To ale záleží na tom, jaká je zima a v jaké „kondici“ včelstvo je. Toto plodo-
vání začíná většinou v únoru a postupně se jeho intenzita zvětšuje. Tehdy
stoupne teplota uvnitř chomáče na 34,5 °C, na teplotu nutnou k tomu, aby
se včelí plod vyvíjel správně. Když se pak venku oteplí na více než 10 °C
a začnou kvést vrby, javory a další stromy, je tady jaro a včely se již začínají
připravovat na první snůšku. Matka klade více a více vajíček, z nich se líh-
nou larvičky a pak mladé včelky. Ale o tom zase někdy jindy.

Za ZO včelařů v Dobré Mgr. Petr Juřák 
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Začíná zima,
to je pro školu Mikuláš a hlavně příprava Vánočního jarmarku. Letošní

poněkud zvláštní průběh roku (velká nemocnost zaměstnanců i žáků, pro-
blematické zákony ministerstva školství a problémy s financemi) se proje-
vil i na konci roku. Podrobněji popíši rok v některém s dalších zpravodajů.
Bylo uděleno čtyřdenní ředitelské volno, neboť v MŠ Vojkovice scházelo
80 % dětí, v MŠ Dobratice 50 % dětí a v ZŠ 30 % žáků, ani zdravotní stav za-
městnanců nebyl valný. Nevhodné načasování chřipkového volna způsobi-
lo odklad Mikuláše pro děti a žáky a zrušení Mikulášské zábavy pro rodiče.
Chybějící výuku nyní na-
hrazujeme zvýšenou pílí
a zrovna tak aktivně do-
končujeme výrobky pro
prodej na jarmarku. Věří-
me, že se v hojném počtu
Vánočního jarmarku zú-
častníte. 

Děkuji zřizovateli — obci
Dobratice, zastupitelům,
všem příznivcům z řad ro-
dičů i občanů, všem svým
zaměstnancům za práci
a podporu školy. Přeji Vám
pěkné Vánoce, zdraví
a štěstí v novém roce 2010.

Milan Thiel, řed. ZŠ a MŠ

Vážení občané a přátelé dobrovolných hasičů z Dobratic!
Dovolujeme si Vás již nyní pozvat na náš tradiční 

Hasičský ples
V pátek 29. ledna 2010 se na Vás budeme těšit od 20 hodin

v pohostinství Na Šenku.
K tanci a poslechu bude hrát známá hudební skupina Flash!

Věříme, že si najdete čas a přijdete se s námi pobavit. 

Hasiči z Dobratic 

Předprodej slosovatelných místenek
(cena 130 Kč včetně večeře — výběr ze 2 jídel)

bude zahájen od 20. 12. 2009 na adrese:
Tomáš Gurník, Dobratice 241, tel. 605 762 198
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV — FARNOST DOBRATICE
OHLÉDNUTÍ Z A LIDOVÝMI MISIEMI — VYVÝŠENÍM KŘÍŽE:

V neděli 6. 12. jsme slavnostně vyvýšili misijní kříž a tak i část obce
Dobratic – Hranice má svůj kříž. Tímto veřejně děkuji hasičským sborům
Dobratic a Vojkovic, že se ujali přemístění a vztyčení kříže, předsedovi kul-
turní a sociální komise obce — MUDr. Pavlu Řehovi za pronesený projev.

Papež Pavel VI. v době, kdy se rozhodovalo o stavbě mešity v Římě, řekl
o tomto náboženském symbolu: „Je to znamení civilizace.“ Jakým zname-
ním — symbolem je kříž? Je symbolem naší kulturní identity! Ukazuje pře-
devším na ponížení, kterým dodnes mnozí spravedliví a chudí trpí. Je při-
pomínkou toho, co se stane člověku, když není respektována spravedlnost
a plyne odtud spíše hodnota nezištnosti, přejícnosti, kterou máme dnes za-
potřebí všichni, ať už patříme k jakékoli víře. Takže se pohybujeme nejdříve
v oblasti humanity a pak v oblasti náboženské. V tomto smyslu má symbol
krucifixu také svou kulturní váhu. Jsme schopni ještě dnes přijímat symbo-
ly? Nebo spějeme k etické a morální prázdnotě, ke kultuře a k dějinám, které
nemají obsah? Kříž je znamením univerzality, kterou potřebujeme, tedy
lásky, která nemá hranice, lásky, která je ochotna položit život za druhé, do-
konce i za nepřátele. To potřebujeme všichni. 

Srdečné poděkování také náleží všem, kdo se zapojili do přípravy koncertu
duchovní hudby, který jsme prožili v neděli 29. 11. (účast byla asi 220 osob). 

• V některou neděli během měsíce ledna 2010, bude v Křesťanském ma-
gazínu ČT2 zařazeno vysílání z misii z Dobratic.

POZVÁNÍ NA PLES SPORTOVCŮ

Sportovci TJ Comfort Dobratice pořádají vždy
počátkem roku tradičně svůj ples, který má už své jméno i úroveň.

Dokáží se na něm dobře pobavit jak mladí,
tak i střední a starší generace.

Zveme tímto co nejsrdečněji všechny členy, příznivce a občany na

„PLES SPORTOVCŮ“,
který se koná v sobotu 16. 1. 2010 od 19.00 hod.

v sále pohostinství „Na Šenku“. 
K tanci bude hrát oblíbená hudební skupina TRIO WHITE z Opavy

se zpěvačkou Kristýnou Plebanovou.
Cena vstupenky s večeří a místenkou činí 150 Kč.

Připravujeme rovněž tradiční bohatou tombolu a občerstvení.
Zajistěte si vstupenky a místenky včas,

předprodej bude zahájen od 5. 1. 2010 v klubovně TJ,
p. Dobiášová, mobil: 606 304 818.

Srdečně zve výbor
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Vánoční a novoroční svátky:
Hle, zvěstuji vám velikou radost,

která bude pro všechen lid. (Lk 2,10)

Čtvrtek 24. 12. od 9 do 11 hod. skauti nabízejí u betlémských jeslí v kos-
tele Betlémské světlo, které si můžete odnést ke štědrovečernímu stolu (je
nutno si donést vlastní svíci, lucerničku,…). Atmosféru v tuto chvíli zpří-
jemní betlém, koledy, horké kakao, skauti představí svou činnost — zodpo-
ví dotazy. 

Betlémské světlo je symbolem naděje a přátelství lidí dobré vůle. Křesťa-
nům symbolizuje především postavu Ježíše Krista. On je také na různých
místech Písma svatého nazýván Světlem. Přijměte toto poselství z rukou
skautů a obohaťte jím váš sváteční domov! 

více na www.betlemskesvetlo.cz

Předvečer Slavnosti Narození Páně — v 15.30 h — bohoslužba zaměřená
zvlášť pro rodiče s dětmi

Slavnost Narození Páně, v noci — ve 22.00 h — „půlnoční mše sv.“, zpívá
sbor Filija

Pátek 25. 12. Slavnost Narození Páně, ve dne — bohoslužba v 10.00 h,
zpívá sbor Filija

V 17.00 h jsme zvání do kostela sv. Jiří v Dobré ke zhlédnutí Živého betléma. 

Sobota 26. 12. Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka, bohoslužba v 9.00 h

Neděle 27. 12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, bohoslužba v 9.00 h

Čtvrtek 31. 12. v 16 h večerní bohoslužba na poděkování za uplynulý rok
s prosbou o Boží pomoc do nového roku.

Na Prašivé v 15.00 hod.

Pátek 1. 1. 2010 Slavnost Matky Boží Panny Marie, bohoslužba v 10.00 h

Třikrálové koledování 
Tak jako letos, také začátkem příštího kalendářního roku (1. 1.—14. 1.) se

vydají malí koledovníci po naší farnosti dům od domu. Každému, kdo poo-
tevře dveře, přinášejí pokoj a požehnání. 

Samozřejmě, do zapečetěných pokladniček budete moci přispět na vy-
brané charitní projekty. V roce 2009 naše farnost podpořila projekty chari-
ty 41 411 Kč. Jak byly využity výnosy z poslední sbírky a záměry pro využití
sbírky nadcházející najdete na www.fm.charita.cz. Nezapomeňme, prosím,
také obdarovat nějakou pamlskou promrzlé malé koledníky. 



Obecní úřad Dobratice čp. 49, 739 51, Tel: 558 651 254, 558 651 387, Fax: 558 651 254,
e-mail: obec@dobratice.cz, ev. č. MK ČR E 14306, náklad 360 ks.

• Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá. • Výtisk zdarma

Flétnisté a klavíristé z Dobratic, Vojkovic, Nošovic, Dobré
a Soběšovic, Vás zvou na své předehrávky, pod vedením učitelky
Miriam Dýrrové dipl. um.

Kdy: 21. ledna 2010      V kolik: 16.30 hodin
Kde: v ZŠ Dobratice, 1. patro

Nabídka pro klienty 
Bojíte se krize, nevíte si rady? Stavební spoření tady bylo, je a bude.

Nabízím poradenství v oblasti spoření a financování bydlení — máte
nemovitost, chcete provést její rekonstrukci a nevíte kde na to vzít?
V případě zájmu mě můžete kontaktovat na níže uvedených kontak-
tech.

Bc. Dana Hárendarčíková
tel. 724 070 197
Dana.Harendarcikova@mpss.cz

Vždyť svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střed-
ní Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou
píši písmena C+M+B, u nás v ČR obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně po-
čáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se li-
dově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“:
„Kristus žehnej tomuto domu“. 

Ať Vás naplní vánoční radost z Božího zájmu o člověka
a změní ve sváteční i každý všední den nového roku

Vám přeje duchovní správce o. Jan W.


