
Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu
14. dubna 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Na 41. zasedání ZO Dobratice
bylo projednáno:

01. Návrh rozpočtu obce Dobratice na rok 2010.
02. Návrh služeb DIGIS spol.s r.o.
03. Splnění smluvních vztahů mezi obcí Dobratice a obcemi Vojkovice, Vyšní
03. Lhoty a Horní Domaslavice.
04. Spisová služba pro ZŠ Dobratice.
05. Informace o dotaci.
06. Výsledky výběrového řízení na Obnovu MK Dobratice–1C–Nádraží–Hranice.
07. Schválení smlouvy s fa Aston com a pověření starosty podpisem smlouvy.
08. Budova bývalé prodejny Bukovice.
09. Zastřešení parketu — určení výběrové komise.
10. Návrh na bezúplatný převod pozemků.

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, kteří ještě nemají zaplacen poplatek za likvidaci

odpadu a poplatek za psa, aby tak neprodleně učinili.

Kalendář plánovaných akcí
26. 3. 2010 — Den velikonočních řemesel — ZŠ v Dobraticích.
27. 3. 2010 — Vítání občánků — zasedací místnost OÚ v Dobraticích.
09. 5. 2010 — Den matek — pohostinství Na Šenku.
12. 6. 2010 — Dětské radovánky — areál u hřiště TJ ve Vojkovicích.

www.dobratice.cz
Dne 18. 3. 2010 čččč ....     3333 //// 2222 0000 1111 0000

Zpravodaj
obce Dobratice
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Aktivní škola v předjaří
25. 2. jsme navštívili divadlo J. Myrona v Ostravě, představení Hello Dolly.

Zúčastnilo se 48 rodičů s dětmi a zaměstnanců školy. 
28. 2. byl v sále „Na Šenku“ Dětský karneval. Přišlo více než 200 lidí, z čehož

bylo 98 dětí v masce.
1. 3. Ve zprávách televize Polar proběhl pořad o naší „tělocvičně“. Je stažen

na www stránkách ZŠ. Při dalším řešení situace s tělocvičnou požádáme
o pomoc i vás — občany.

2. 3. Proběhlo ve FM okrskové kolo pěvecké soutěže „Loutnička“. Měli jsme
zastoupení šesti dětmi, ve své kategorii zvítězila naše žákyně Viktorie
Mojáková a postupuje do okresního kola.

3. 3. Neproběhlo školní divadelní představení „Na červenou“. Divadelní sou-
bor se opozdil a nebylo již možno, vzhledem k času, představení odehrát.

4. 3. Postupující z okrskového kola žák David Dvorský se účastnil recitace
v ZUŠ FM v okresním kole. 

Bylo dokončeno vybavování školy — všechny třídy mají nastavitelné lavice
i židle, v počítačové učebně má skoro každý žák počítač jen pro sebe a zakoupi-
li jsme mobilní ozvučovací techniku použitelnou i mimo elektrický zdroj (lze
zapůjčit organizacím pro jejich akce).

Připravujeme: 26. 3. Den knihy a Velikonoční odpoledne (předpokládáme
i účast rodičů a občanů, neboť bude burza knih, výuka pletení košíčků a kara-
báčů, ozdoba vajíček drátkováním, prodej výrobků s velikonoční tématikou,
možnost vyzkoušet hrnčířský kruh apod.). Zahájíme sběr starého papíru (mů-
žete dopravovat do školy nebo oznámit a my si přijedeme). 

ZO ČSZ Dobratice pořádá v sobotu 8. 5. 2010 zájezd do Polska.
Odjezd od OÚ v Dobraticích v 5.30 hodin, cena 250 Kč na osobu.
Navštívíme: Tychy – trhy, Goczalkovice – nové zahradnické centrum – nákupy.
Pojištění si zařídí každý sám individuálně. Výměna peněz — je lepší mít vymě-
něno, nebudeme se zdržovat výměnou!!!
Přihlášky i s penězi do 20. dubna u Aničky Platošové, tel. Kontakt: 737 303 345

Z činnosti Českého svazu zahrádkářů
ZO Dobratice

ZO ČSZ Dobratice zhodnotila svou činnost za rok 2009 na výroční schůzi
27. února 2010. Činnost svazu se zaměřila na zvelebení svazové zahrady, která
proběhla ve čtyřech etapách: ✿ 1. Výsadba mladých stromků ✿ 2. Jarní řez sta-
rých i mladých stromů ✿ 3. Chemická a biologická ochrana půdy a stromů ✿
4. Probírka a řez před sklizní — 2× Vše s náležitou přednáškou a ukázkou člena
regionální rady p. Čestmíra Ježe. Výpěstky z našeho sadu byly vystavovány na
výstavách v Olomouci, Frýdku–Místku. 

Na jaře se tradičně uskutečnil zájezd do Polska.
Ve spolupráci se svazem včelařů byla uskutečněna již druhá podzimní výsta-

va výpěstků v naší obci spojená s výtvarnou soutěží dětí mateřské a základní
školy na téma „Včela“. 

Za ZO ČSZ M. Hlisnikovský
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Poutě a mše svaté v roce 2010: 
Farní kostel sv. Jiří Dobrá: 

malá pouť — sobota 24. 4. v 8.00 hod. 
velká pouť — neděle 25. 4. v 8.00, 9.15, 10.30 hod.
krmáš — neděle 19. 9. v 8.00 a 10.30 hod. 

Filiální kostel sv. Antonína Prašivá:

www.ado.cz/poutni/
malá pouť — sobota 12. 6. v 10.30 hod. a v 17.45 hod.
velká pouť — neděle 13. 6. v 10.30 hod.
pouť dětí — čtvrtek 1. 7. v 10.30 hod. Kamenité a Prašivá 
krmáš — neděle 10. 10. v 10.30 hod. 
ostatní mše sv. — neděle 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8. v 10.30 hod. 

— červenec a srpen — každá středa v 17.45 hod.
— pátek — 31. 12. v 15.00 hod. 

Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty:

malá pouť — pondělí 31. 5. v 17.45 hod.
velká pouť — neděle 6. 6. v 10.30 hod.
krmáš — neděle 24. 10. v 10.30 hod
soboty s nedělní platností — ZČ v 15.45 hod., LČ v 17.45 hod. 

Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě.
P. Bohumil Vícha, farář v Dobré

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST:
Přijměte pozvání ke slavení velikonočních svátků v Římskokatolické církvi

v Dobraticích:
1. dubna, Zelený čtvrtek, v 9 hod. Missa Chrismatis v katedrále

v Ostravě, v 18 hod. mše svatá na památku Večeře Páně 

2. dubna, Velký pátek, den přísného půstu, v 17. 30 h Velkopáteční obřady

3. dubna, Bílá sobota, V tento den se neslaví žádná liturgie.

V NOCI: DOBA VELIKONOČNÍ

VELIKONOČNÍ VIGILIE, liturgie v 19.30 h, zpívá sbor

4. dubna, SLAVNOST ZMRTVYCHVSTÁNÍ PÁNĚ, slavnostní liturgie
se zpěvem sboru v 10.00 h, žehnání velikonočních pokrmů

5. dubna, pondělí velikonoční, liturgie v 9 h

Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na „velkou noc“,
v níž byl Kristus vzkříšen. V čem je právě pro mne tato noc velká? Kéž je vel-
kou právě radostí, která z podstaty vzkříšení Krista vyplývá. 

Tuto radost všem občanům Dobratic přeje
P. Jan Wojnar
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Základní a mateřská škola Dobratice a kulturní komise OÚ Dobratice 

Vás srdečně zve na 

Den velikonoãních
fiemesel

Kdy? V pátek 26. března 2010 od 14 do 17 hodin 

Kde? Před budovou ZŠ Dobratice
(v případě nepříznivého počasí v ZŠ Dobratice)

Co? K vidění (pro odvážné i k vyzkoušení) budou:

1 ❇ Výroba keramiky na hrnčířském kruhu 
2 ❇ Drátování vajíček
3 ❇ Odlévání voskových svíček
4 ❇ Filcování ovčí vlny 
5 ❇ Zdobení velikonočních perníčků
6 ❇ Paličkování
7 ❇ Pletení košíků a pomlázek 
8 ❇ Ukázky kovářského řemesla

K prodeji budou:
velikonoční keramika, dekorační košíky,

kytičky z pedigu, věnečky na dveře, 
zápichy z ovčí vlny, výrobky ze včelího vosku 

a mnoho dalších jarních dekorací. 

Pro děti k pohlazení živá ovečka!
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Prodej palivového dříví
Listnaté měkké  - - - - - - - - - - - - - 600 Kč/m3

Listnaté tvrdé  - - - - - - - - - - - - - - 900 Kč/m3

Prodej stavebního řeziva (hranoly) od 4200 Kč/m3

Montáž krovu, krytiny a okapového systému.

GADLINA FERDINAND • • Sklad Smilovice • • Tel. 775 214 443

Nabídka pro klienty
Chcete lépe bydlet?

Chystáte se stavět nebo provádět rekonstrukci
stávajícího bydlení?

Nabízím vám své služby s více než 5letou praxi v oblasti poradenství
financování dle vašeho přání.

Dále vám nabízím své služby v oblasti stavebního spoření, penzijního
připojištění, pojištění nemovitosti,založení studentského účtu,

modrého konta, vyřízení kreditní karty, spotřebitelského úvěru.

Bc. Dana Hárendarčíková

rodinný finanční poradce • 724 070 197
dana.harendarcikova@mpss.cz • danaharenda@email.cz



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


