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Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu
10. 2. 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Na 39. zasedání ZO Dobratice bylo projednáno:
— Změna smlouvy o nájmu a provozování vodního díla.
— Dodatek ke smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb mezi Obcí Dobratice a Místní knihovnou Dobrá.
— Návrh majetkoprávního řešení chaty — bývalá střelnice.
— Výběrové řízení na opravu vodního toku Lučina — od mostku u hřiště TJ.
— Výběrové řízení na opravu místní komunikace část Hranice.
— Schválení výše odměny pro velitele jednotky SDH Dobratice od 1. 2.
2010.
— Schválení částečné úhrady za telefon pro velitele jednotky SDH Dobratice od 1. 2. 2010.
— Žádost o finanční příspěvek Střední školy, Základní školy a Mateřské
školy logopedické Frýdek–Místek.
Usnesení zastupitelstva obce je zveřejněno na úřední desce Obecního
úřadu Dobratice a elektronické úřední desce, kterou naleznete na
www.dobratice.cz

Upozornění občanům
Důrazně žádáme občany, aby
udržovali pořádek u kontejnerů na
separovaný odpad a nenechávali
volně ležet nevytřízený domovní
odpad vedle těchto sběrných
nádob.

2

3

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
opět máme za sebou další rok a nastává doba hodnocení…
O půlnoci 31. 12. 2008 jsme společně před budovou obecního úřadu přivítali nový rok 2009…
Po měsíci příprav se na Valentýna — 14. 2. uskutečnil již tradiční Obecní
bál, na kterém se pobavilo více jak 140 občanů.
Po náročném několikaměsíčním snažení se nám úspěšně podařilo
v pátek 1. května uspořádat akci „HRY BEZ KATASTRU ANEB UPAL SI SVOU
ČARODĚJNICI“, které se aktivně i pasivně zúčastnili kromě zástupců okolních obcí také zástupci družební obce ze Slovenské republiky ze Zábiedova.
Společně jsme si zasoutěžili a pobavili se. V neděli 10. května jsme oslavili
v sále pohostinství Na Šenku DEN MATEK.
27. června jsme v zasedací místnosti obecního úřadu přivítali nové občánky. V loňském roce to bylo 5 holčiček a 3 chlapečci.
Z důvodu nepříznivého počasí byla 29. srpna zrušena akce „POHÁDKOVÝ
LES“.
Tak jako předloni, tak i loni jsme pod vedením paní Aleny Křibíkové pekli
v sobotu 21. listopadu ve škole vánoční perníčky a hned ve čtvrtek 26. listopadu byla uspořádaná beseda na téma „Zdraví, zdravá výživa a životní styl“.
V neděli 13. prosince jsme v pohostinství Na Šenku připravili pro naše seniory předvánoční posezení plné zpěvu, tance a promítání fotek z obecních
akcí. O nádhernou atmosféru se kromě dětí ze základní školy postarali také
tanečníci a zpěváci ze souboru Ostravička.
A 31. prosince 2009 jsme se opět sešli před budovou obecního úřadu, společně se rozloučili se starým rokem a přivítali rok nový…
Co se týče sociální sféry, tak i v loňském roce jsme vykonávali soudem pověřeného opatrovníka nesvéprávné občance.
Od 1. 11. 2009 vzešel v platnost nový územní plán Obce Dobratice.
Na obecním úřadu bylo zřízeno pracoviště CZECHPOINT. Zpravodaj
obce dostal nový „kabát“.
V obci byly recyklátem zpevněny účelové komunikace v části Bukovic,
Hranic a Dobratice u rybníků…
Byl odkoupen pozemek u firmy TOZOS na skládku posypového materiálu, který byl rovněž zpevněn recyklátem.
Opraveny byly všechny obecní komunikace. V letních měsících byly opraveny všechny mosty, lávky a propustky. Byly provedeny nátěry konstrukcí.
Na budově restaurace Obecník byla provedena oprava fasády a nátěr. Ke
konci roku byla provedena celková výměna zábradlí na mostu pod kostelem.
V loňském roce byly v obci pořízeny další nádoby na tříděný odpad —
plasty a bílé sklo.
Bylo rozšířeno veřejné osvětlení.
V areálu u hřiště byla svépomocí postavena udírna.
Opět jsme žádali o dotace — na tělocvičnu, na opravu cesty na Hranicích,
na opravu mostů…
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Schválená dotace je na rekonstrukci části cesty Hranicemi — úsek od
nádraží.
S napětím očekáváme vyjádření Regionální rady, zda získáme dotaci na
tělocvičnu.
V letošním roce je v plánu rozšíření a oplocení hřbitova, včetně odvodnění a zhotovení chodníků na nový hřbitov, dále pak již zmíněná rekonstrukce
cesty na Hranicích. Plánuje se úprava koryta vodního toku Lučina u mostu
u hřiště.
Další rekonstrukce, opravy a realizace plánů se bude odvíjet podle výše finančních prostředků, s kterými budeme moci disponovat.
Ke konci roku 2009 bylo v naší obci trvale přihlášeno 1103 obyvatel.
K trvalému pobytu se během roku přihlásilo 28 osob a 13 osob se odstěhovalo. V průběhu roku se narodilo 12 dětí a museli jsme se bohužel navždy rozloučit s 11 občany.
Dovolte nám poděkovat všem občanům naší obce, kteří se podíleli na realizaci všech akcí uskutečněných v loňském roce a doufáme, že se budeme
setkávat a spolupracovat i v roce letošním.
Velký dík patří rovněž všem, kteří se ve svém osobním volnu věnují rozvoji
místních organizací, sdružení a spolků. Tímto také děkujeme za spolupráci.
Chtěli bychom Vám všem jménem svým i jménem zastupitelů naší obce
ještě jednou popřát pevné zdraví, osobní spokojenosti a mnoho elánu.
Věříme, že i tento rok prožijeme s trochou vstřícnosti, lidskosti a tolerance ve spokojenosti a pohodě.
Antonín Šigut, starosta
Ivona Bortlíčková, místostarostka
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Kalendář plánovaných akcí
29. 1. 2010 — Hasičský ples — Pohostinství Na Šenku
13. 2. 2010 — Obecní ples — Pohostinství Na Šenku

Vánoce a škola
Vánoce začaly nepřímo tj. nácvikem programů na besídky MŠ a pěvecká
vystoupení ZŠ a tvorbou výrobků na Vánoční jarmark.
První akci ve škole byla dílna pečení perníčků pro zájemce z řad žen. Akce
proběhla v prostorách školní družiny a byla organizována OÚ — školskou
a kulturní komisi. Vlastní Vánoce začaly pro děti pěveckým vystoupením na
Vánočním setkání důchodců v sále Na Šenku — opět organizováno školskou a kulturní komisi. V posledním týdnu před Vánocemi došlo k vyvrcholení — obě mateřské školy připravily své Vánoční besídky pro rodiče a ve
škole proběhl, ve spolupráci se SRPŠ, Vánoční jarmark. Přestože všechny
akce byly ovlivněny chřipkovou epidemií (pro velký počet nemocných dětí
byl celý subjekt dokonce 4 dny uzavřen), byla účast rodičů a občanů na akcích pěkná. Při jarmarku se to projevilo „slušným“ ziskem (5 000 Kč), mimo
bylo ještě odesláno 750 Kč na fond postižených dětí „Píšťalka“. Děkujeme
rodičům, kteří podpořili náš jarmark zasláním drobných pochutin na občerstvení. Nacvičený pěvecký program byl, mimo jarmarku, ještě předveden v domově důchodců v Komorní Lhotce, důchodcům byly předány
i drobné vánoční dárky. V případě postižených dětí i důchodců jsme touto
formou projevili podporu s jejich obtížnou situací.
Připravujeme se na recitační soutěž a pěveckou soutěž „Loutnička“.
V předvečer vydání pololetního vysvědčení proběhne „pasování prvňáčků“
za „opravdové“ žáky školy. Organizujeme zájezd do ostravského divadla na
muzikál Hello Dolly (25. 2.) pro děti a rodiče. Nenaplníme-li autobus dětmi,
rodiči a učiteli je možnost doplnit z řad občanů.
Milan Thiel, řed. ZŠ a MŠ

Podle §36 odstavec 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji:

ZÁPIS
DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis proběhne dne 4. 2. 2010 v době 14.00—17.00 hod v budově ZŠ
v Dobraticích. Je určen pro děti, které dosáhly 6ti let v době od 1. 9. 2009
do 31. 8. 2010, při splnění dalších předpokladů i děti,
které dosáhnou 6ti let v době od 1. 9. do 31. 12. 2010.
Zákonný zástupce žáka předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
Mgr. Milan Thiel, řed. ZŠ a MŠ Dobratice
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Autobusový výlet na Lysou horu pro důchodce
Kulturní a sociální komise při OÚ Dobratice má
v plánu v letošním roce uspořádat pro naše důchodce výlet autobusem na Lysou horu s průvodcem. Tento výlet by se uskutečnil v měsících květen nebo červen (bude později upřesněno), odvoz
autobusem by byl zajištěn od Obecního úřadu
Dobratice na Lysou horu a zpět. Doprava bude pro
naše důchodce zdarma. Prosíme proto případné zájemce, aby se přihlásili
nejpozději do konce měsíce ledna 2010 na Obecní úřad v Dobraticích, abychom stihli včas zajistit vše potřebné.

Ř Í M S KO K ATO L I C K Á C Í R K E V – FA R N O S T D O B R AT I C E

Tříkrálová sbírka 2010
Také začátkem letošního roku se vydali malí koledovníci dům od domu
v obcích Dobratice a Vojkovice. Každému, kdo pootevřel dveře, přinášeli
pokoj a požehnání.
Při této příležitostí lidé darovali v letošním roce v Tříkrálové sbírce na
předem vyhlášené projekty Charity Frýdek–Místek v Dobraticích 46 533 Kč
a ve Vojkovicích 18 331 Kč. (Loni to bylo celkem 41 411 Kč)
V jednotlivých částech Dobratic chodily tyto skupinky:
Hranice — 4026 Kč Klusová Marie a děti Jožka, Honzík a Anna Marie.
Dobratice spodní část — 6890 Kč Sobková Zdenka a děti Markéta, Lucka
a Kubík.
Dobratice střed — 8487 Kč Lisníková Kamila a děti Péťa a Kuba Lisníkovi,
Kristina Lyčková
Dobratice horní část — 7325 Kč Puzoňová Renáta a děti Barunka, Eliška
a Šimon.
Šprochovice — 4610 Kč Šokalová Věra a děti Eliška a Vojta Šokalovi,
Maruška Jelenová.
Podlesí — 6215 Kč Šokalová Marie a děti Víťa a Vojta Smolíkovi, Eliška
Šokalová.
Nováková Eva a děti Verunka Nováková, Maruška Mikolášová, Jirka
Gongol.
Bukovice — 8980 Kč Švrčinová Marie a děti Miris a Hanka Rypáková, Péťa
Švrčina a Simona Tvrdá.
Charita Frýdek–Místek srdečně děkuje všem štědrým dárcům a obětavým koledníkům.
Marie Šokalová
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POZVÁNÍ NA VALNOU HROMADU
Výbor honebního společenství „Háj“ svolává na den 19. 2. 2010 v 16.00
hod. na myslivecké chatě v Dobraticích valnou hromadu.

NABÍZÍME REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽE
I vaše tělo si zaslouží být hýčkané masáží.
Od 20. ledna 2010 (dle telefonických objednávek) ve Vojkovicích na obecním úřadu.
Petra Blahutová — 604 359 414

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.2 MK ČR E 14306, náklad 360 ks.
• Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá. • Výtisk zdarma

