
Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu
19. 5. 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Na 42. zasedání ZO Dobratice bylo projednáno:
11. Kontrola úkolů z 41. zasedání ZO Dobratice.
12. Zásady úhrady nákladů na pořízení změn územního plánu Dobratice. 
13. Řešení mateřské školy — prostory.
14. Návrh smlouvy o půjče.
15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD01/2010 o zajištění LS nátrže

VT Lučina v Dobraticích.
16. Smlouva o poskytování služeb.
17. Smlouva o nájmu a provozování vodního díla.
18. Závěrečný účet obce Dobratice za rok 2009 a zpráva o výsledku pře-

zkoumání hospodaření obce za rok 2009.
19. Rozpočet SOPM na rok 2010.
10. Publikace „Tradiční mluva“ — projekt knihovny Raškovice a SOPM.
11. Zásady výstavby inženýrských sítí v lokalitách určených k výstavbě

v obci Dobratice.

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

Očkování psů proti vzteklině
V pondělí dne 26. dubna 2010 proběhne v obci Dobratice očkování psů

proti vzteklině. Podle zákona o veterinární péči musí být každý pes starší
třech měsíců vakcinován. Poplatek za očkování jednoho psa činí 120 Kč a je
splatný ihned na místě. Pes musí mít náhubek a musí být v doprovodu do-
spělé osoby, nezapomeňte očkovací průkaz psa. 

www.dobratice.cz
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Všichni, kteří byli v loňském roce na očkování se svým psem, mají v oč-
kovacím průkazu napsáno nebo jim bylo u očkování sděleno, zda musejí
přijít i v roce letošním, nebo stačí vakcinace jednou za dva roky. 

Pokud si nebudete jisti, můžete se informovat po 19. hodině u paní dok-
torky Sušovské, telefon 558 696 271. Pokud bude mít někdo zájem o jinou
očkovací vakcínu, může se také domluvit na uvedeném telefonním čísle. 

Očkování psů proběhne na třech místech: 
od 16.00 do 16.15 hod. rozcestí ke Komorní Lhotce — zastávka, 
od 16.20 do 17.00 hod. před budovou Obecního úřadu v Dobraticích,
od 17.10 do 17.30 hod. u křižovatky (u p. Szczeczora) na Bukovicích.

Výkup železného šrotu
V sobotu dne 24. dubna 2010 proběhne u dolního kravína v obci Dobra-

tice v době od 8.00 do 12.00 hod. výkup železného šrotu. 

Čištění komínů
Čištění komínů bude provádět v obci Dobratice p. Kubala Vítězslav (bý-

valý pracovník Kominictví Šputa Frýdek–Místek) v těchto termínech: 18.,
19., 20. května 2010, 5. a 6. srpna 2010, 19., 21., 22. listopadu 2010. Telefon-
ní kontakt na p. Kubalu je: 603 955 091. 

Změna ordinační doby MUDr. Iva Kučerová —
dětské středisko Dobrá

Pátek 23. 4. 2010 7.30—9.00 hod.
Pondělí 26. 4. 2010 7.30—9.00 hod.

Kalendář plánovaných akcí
19. 5. 2010 — Den matek (Pohostinství Na Šenku)
12. 6. 2010 — Dětské radovánky 

Informace finančního výboru zastupitelstva
obce Dobratice

Hlavním bodem posledního jednání finančního výboru v únoru 2010 byl
návrh rozpočtu obce Dobratice na rok 2010. Do tohoto rozpočtu byly zahr-
nuty také všechny finanční žádosti společenských organizací a komisí za-
stupitelstva obce. Všem žádostem bylo vyhověno s ohledem na možnosti fi-
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nančních prostředků obce. Finančně nejnáročnější bude v příštím období
připravovaná stavba tělocvičny u základní školy.

Rozpočet byl před jednáním zastupitelstva obce 15 dnů zveřejněn na
úřední desce, zastupitelstvo obec Dobratice schválilo pro rok 2010 vyrovna-
ný rozpočet ve výši 18 663 639 Kč. Rád bych upozornil, že je možné ušetřit
nemalé finanční výdaje např. ve svozu komunálních odpadů. V případě
kvalitnějšího třídění odpadu každé domácnosti (sklo, plasty), snížíme spo-
lečně náklady za odvoz a zvýší se nám přidělené finance za tříděný odpad.
Pro dokreslení obrazu odpadového hospodářství uvádím, že obec zaplatila
celkem za loňský rok 678 727 Kč za odvoz a likvidaci odpadu a 20 730 Kč za
nákup nových kontejnerů, příspěvek na tříděný odpad od společnosti EKO-
KOM činil 88 018 Kč, na poplatcích se vybralo 546 099 Kč. Obec doplatila ze
svých prostředků za loňský rok 65 370 Kč. Pokud se společně nenaučíme tří-
dit komunální odpad, čeká nás v příštím roce další navýšení poplatků.

Věřím, že se nám v letošním roce podaří opět o něco více zvelebit naši
obec, zúročit a využít možnosti, které máme nejen v majetku, ale také ve
schopných a ochotných spoluobčanech.

Stanislav Moravec 

Dobratická pouť — den společenství občanů
Dobratic a Vojkovic

Přijměte opět pozvání ke slavení Dobratické pouti, a to v neděli 2. května
2010.

Začneme v kostele bohoslužbou v 8 hod., které bude předsedat děkan frý-
deckého děkanátu R. Sikora, a při bohoslužbě v 10 hod. — udělí biskup os-
travsko-opavské diecéze František V. Lobkowicz mladým lidem svátost
křesťanské dospělosti – biřmování. 

Asi od 11.30 hod. budeme společně pokračovat ve slavení FARNÍHO OD-
POLEDNE na farní zahradě. Čeká na nás dobrý guláš, pivo jako křen, do-
mácí koláče. Nebude chybět ani dechovka, vystoupení klaunů a dětí. Také
si zazpíváme s harmonikou. Vše bude hrazeno dobrovolnými dary. Za ne-
příznivého počasí se sejdeme Na Šenku. Za všechny, kdo se na přípravě to-
hoto dne podílejí, zve P. Jan Wojnar 

Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta obce Dobratice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:
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hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se usku-
teční ve dnech:

PÁTEK DNE 28. 5. 2010 OD 14.00 HOD. DO 22.00 HOD.
A

SOBOTA DNE 29. 5. 2010 OD 8.00 HOD. DO 14.00 HOD.

* V obci Dobratice je určen jeden volební okrsek.

* Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu v okrsku č. 1
Dobratice je klubovna SDH, která se nachází v budově Obecního úřadu
čp. 49 Dobratice (přízemí — hlavní vchod).

* Voličem je státní občan ČR, který alespoň 29. 5. 2010 dosáhne věku nej-
méně 18 let.

* Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Posla-
necké sněmovny Parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

* Volič k tomu, aby mohl hlasovat, prokáže po příchodu do volební míst-
nosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným občan-
ským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými do-
klady, nebude mu hlasování umožněno.

* Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve
volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za pod-
mínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, o volbách do Parlamentu na voličský průkaz v ja-
kémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

* Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podá-
ním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 21. května 2010, obecnímu úřadu, který stálý se-
znam voličů vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 26. května 2010 do 16.00 hod. Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Po-
slanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku na území České re-
publiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič, který
se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po pro-
kázání totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi. 

* Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
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mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

Pozvánka na setkání s Afrikou
Místo konání: v sále „Na Šenku“ v Dobraticích
Datum a čas: dne 29. 4. 2010, v 18 hod.

Občanské sdružení Bez mámy Vás zve na setkání s matkou představenou
afrického misijního řádu. Povídat se bude o obyčejných lidech, o jejich kaž-
dodenních radostech i starostech, o misijní činnosti a o spolupráci africké
kongregace a českého občanského sdružení Bez mámy, které pomáhá tam-
ním sirotkům. Přítomni budou členové vedení sdružení (Tomáš a Michaela
Gongolovi a Michal Soták) a matka představená řádu Mirambo Immacula-
ta Basil. Promítat se budou také fotografie z cesty členů sdružení do Tanza-
nie v r. 2009. Při akci bude možné si zakoupit fotografie a jiné sponzorské
předměty.

Více informací naleznete na www.bezmamy.cz

Zprávy ze škol
Zápis do mateřských škol proběhl 25. března 2010: do MŠ Dobratice bylo

přijato 12 dětí — zařízení je zcela naplněno (30 dětí), do Vojkovic bylo při-
jato 7 dětí (24 dětí). 

Před Velikonocemi proběhla před školou první ukázka lidových řemesel:
drátkování kraslic, pletení košíků, voskování kraslic, pletení karabáčů,
práce na hrnčířském kruhu, ruční kování podkov, výroba voskových figurek,
prodávaly se keramické výrobky. Poděkování za úspěšnou akci patří školské
komisi OÚ (organizace), ženám, které vyráběly keramické věci k prodeji
a všem občanům Dobratic, kteří předvedli svoji rukodělnou práci! 

Ve škole byla organizována akce o výrobu nejkrásnějšího Velikonočního
beránka.

Stejný den byl v rámci Měsíce knihy a internetu v obecní knihovně i Den
knihy — věnován Karlu Čapkovi. Děti dokončovaly jeho neukončenou po-
hádku „O Alíkovi“. Výsledkem je 25 skvělých konců pohádky, které by jistě

PEDIKÚRA A MANIKÚRA MARCELA PIONTKOVÁ
tel. 603 358 616, nabízí v budově obecního úřadu ve Vojkovicích nebo

v pohodlí vašeho domova: suchou (medicialní) a mokrou pedikúru,
modeláž nehtů, parafinové zábaly, masky, peeling, P-shine nohou
i rukou.
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autora potěšily. Jedna práce je i od dospělé občanky. Ze všech prací bude
vytvořena kniha. V současné době jsou práce na nástěnce ve vestibulu
školy. Součástí akce byla i burza knih a prodej současných dětských knih.

34 dětí ze zúčastnilo celosvětové matematické soutěže „Matematický
klokan“.

V okrskovém kole ve vybíjené v Palkovicích jsme skončili na šestém místě.
Den bezpečnosti — 12. 4. 2010 besedu a ukázky techniky provedli poli-

cisté z útvaru v Nošovicích.
Žáci vystupovali na Vítání občánků, Viktorie Mojáková vystupovala na

Koncertu vítězů pěvecké soutěže Loutnička, David Dvorský je vybrán do fi-
nále literární soutěže „Tvořím vlastní nakladatelství“. I další žáci školy
jsou úspěšní i ve své osobní činnosti. Několik žáků aktivně trénuje judo
a Ondřej Karas obsazuje opakovaně čelní místa na turnajích (Pohár eurore-
gionu Beskydy, Pohár Opavy). Možná nevíte, že bývalá žákyně školy Aneta
Dvořáková je reprezentantkou ČR v tenise.

Zapojili jsme se do akce Ovoce do škol — všechny děti dostávají 2× —
3× týdně v rámci svačiny jablko, hrušku, pomeranč apod.

Sběr papíru — výzva: kontaktujte nás — Váš starý papír si odvezeme!

Mgr. Milan Thiel, ředitel ZŠ a MŠ Dobratice, p. o.
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na oslavu jednoho
z nejkrásnějších měsíců v roce.

Kde: restaurace Na Šenku
Kdy: 8. 5. 2010 od 19.00 hodin

Cena vstupného činí 120 Kč a zahrnuje jednak teplou večeři,
jednak reprodukovanou hudbu k tanci a poslechu.

Další bohaté občerstvení bude zajištěno.

Moc se na Vás těšíme, tak přijďte „pobejt“.

Sdružení občanů a přátel Kulturní komise
při Obecním úřadu v Dobraticích.

Vstupenky na akci bude možno zakoupit na Obecním úřadě
v Dobraticích nebo u paní Sylvy Bednářové — t. č. 608 416 806.



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


