
Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu dne
8. 7. 2009 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Na 32. zasedání ZO  Dobratice bylo projednáno:
— žádost o finance na opravu soc. zařízení v MŠ Dobratice
— nabídka použitého přebytečného nábytku ze ZŠ Dobratice — školní lavi-

ce, židle
— informace o dotacích
— schválení poplatku za zveřejňování inzerce na webových stánkách a ve

zpravodaji
— informace o prodeji pozemku p. č. 27/2 k. ú. Bukovice
— rozpočet SOPM na rok 2009

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

Posuzování vlivů záměru „Optimalizace trati
Ostrava–Kunčice—Frýdek–Místek—Český Těšín, včetně

PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín“ podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí —

zveřejnění stanoviska
Stanovisko k posuzování vlivů provedení záměru „Optimalizace trati Os-

trava - Kunčice — Frýdek–Místek — Český Těšín, včetně PEÚ a optimalizace
žst. Český Těšín“, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, lze shlédnout
od 17. 6. 2009 na webových stránkách obce Dobratice www.dobratice.cz,
v sekci úřední deska, nebo v pracovní době v kanceláři Obecního úřadu
v Dobraticích.

www.dobratice.cz
Dne 20. 6. 2009 čččč ....     6666 //// 2222 0000 0000 9999

Zpravodaj
obce Dobratice
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Informace občanům — Provoz MŠ Dobratice
a školní jídelny v době letních prázdnin

V době od 10. 8. do 21. 8. 2009 bude v MŠ Dobratice probíhat letní provoz.
Strávníci, kteří odebírají obědy ze školní jídelny, se mají možnost  přihlásit.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu, konaných
ve dnech 5. a 6. 6. 2009 v obci Dobratice

Počet voličů v obci 862
Účast voličů při volbách 238 v procentech 27,61
Počet platných hlasů 238
Počet volených stran v obci 123

Umístění jednotlivých stran v obci
Strana počet hlasů %
1. ODS 77 32,35
2. ČSSD 44 18,48
3. KSČM 36 15,13
4. KDU-ČSL 35 14,71
5. Suverenita, Politika 21 15 06,30
6. Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy 5 02,10
7. Strana svobodných občanů 3 01,26
8. Věci veřejné 3 01,26

Změna ordinačních hodin
Dětské středisko Dobrá — MUDr. Iva Kučerová
01. 7.—27. 7. 07.30—09.00
24. 8.—28. 8. 07.30—09.00
Středy 14.30—16.00

Informace Tělovýchovné jednoty Comfort Dobratice
V sobotu 27. 6. 2009 se uskuteční na hřišti TJ Comfort Dobratice již 4. roč-

ník mezinárodního turnaje žáků „O putovní pohár starosty obce Dobratice“.
Program turnaje slavnostně zahájí starosta obce Antonín Šigut  v 9.00 hod.,
slavnostní ukončení a předávání cen bude v 17.00 hodin. 

Turnaje se zúčastní  TJ Oravská Lesná, TJ Smilovice, TJ Sokol Lučina a do-
mácí TJ Comfort Dobratice. Zveme všechny rodiče, příbuzné a fanoušky
mladých sportovců.

Turnaj mužů  „O pohár Comfort Dobratice“ se uskuteční v sobotu  1. srpna
2009. Účastníci turnaje budou upřesněni později.

V průběhu července 2009 bude hřiště uzavřeno a prováděny nezbytné zá-
kladní práce pro údržbu trávníku.
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ŠKOLA FINIŠUJE…
Vyvrcholením jara byl dětský den, letos zaměřený na hudbu z let minulých.

Takže zaznívala ABBA, starý charleston,  muzikálové písně z Pomády a Re-
belů, Jiří Schellinger  jako Švihák lázeňský a další. Vystoupili dětští tanečníci
ze skupiny Palas Dance a nenechaly se zahanbit ani tanečnice a zpěvačky ze
SRPŠ. Rodiče měli veliký podíl na úspěšnosti akce: zabezpečili dešťovou verzi
pomoci dvou velkých stanů, připravili hry pro děti, zajistili občerstvení a ma-
minky, příp. babičky  napekly skvělé koláče. Počasí se nakonec umoudřilo,
takže jsme všichni společně strávili příjemné odpoledne. 

Dobíralo se učivo a rodiče byli informováni  o stávajících výsledcích — pro-
běhly individuální pohovory — co se dá ještě zlepšit, kde je třeba přidat. Ná-
sledovaly závěrečné písemky a odjezd větších dětí na ozdravný pobyt —
školu v přírodě, probíhající ve Velkých Karlovicích. Pro malé děti je připraven
školní výlet na hrad Bouzov a do jeskyní Javoříčko. 

Takže se připravujeme na závěrečnou pedagogickou radu, závěrečnou po-
radu se zřizovatelem, Školskou radou  a SRPŠ a na slavnostní zakončení škol-
ního roku.

Prázdniny ve škole: ZŠ — výměna oken v zadním traktu budovy a oprava
kanalizace v přístavbě. MŠ Dobratice — díky rozhodnutí zastupitelstva
o účelovém navýšení rozpočtu bude provedena oprava sociálního zařízení
a v srpnu je zajištěn dvoutýdenní provoz pro potřebné rodiče. MŠ Vojkovice
— výměna dveří a elektroopravy. …A máme již připraveny úvazky, třídnictví
a rozvrh a začínáme na novo!

Mgr. Milan Thiel, ředitel školy
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Nový Dětský klub Krteček v Dobré

— Nemáte v době letních prázdnin, kdy  je Mateřská škola uzavřená,
zajištěno hlídání Vaší ratolesti?

— Chcete chodit do práce i při rodičovské dovolené, ale nemáte
hlídání?

— Potřebujete si něco zařídit a někdy to s dítkem nejde?
— Nebo jen chcete, aby si Vaše dítko zvykalo na kolektiv, našlo si

nové kamarády a vyhrálo si?
— Chcete se seznámit s dalšími maminkami a taky si něco dobrého

smlsnout? 
— Chcete prodat či darovat něco, z čeho již vaše děťátko vyrostlo?
— Hledáte prostory pro dětskou párty?

Pak JSME TU PRÁVĚ PRO VÁS — Vaše děti pohlídáme, volný čas Vám
zajistíme.

3. srpna 2009, v 8 hodin otevírá vznikající občanské sdružení nový
Dětský klub Krteček v Dobré

Už v den otevření Vám zde pohlídáme Vaše dětičky — stráví pěkný den
se soutěžemi, odměnami a různými aktivitami. Každé dítko dostane
v tento den dárek.

Nabízíme:
Hlídání dětí 7—16 h (po domluvě je možné i dříve a déle, i o víkendu).
Chvilkové jednorázové hlídání, ale dlouhodobé a pravidelné.
Ve věku 2—7 let (lze i mladší dětičky pohlídat).
Spoustu zábavy (kreslení, tvoření, cvičení, říkadla, zpívání, soutěže
a odměny, základy hraní na zobcovou flétnu, základy anglického
jazyka).
Smysluplné využití volného času dítěte.
Všestranný rozvoj dítěte při návštěvě klubu.
Pořádáme akce pro děti (Karneval, Den Matek, Den Dětí, Mikuláš,
Vánoce, Den Země, Drakiáda atd.) 
A navíc něco pro maminky — vždy od 16 do 18.30 h pravidelné setká-
vání maminek s dětmi (i mladšími), kde budou moci probrat vše, co
maminky a jejich děti zajímá, lze zakoupit nějaký ten zákusek a občerstvení,
vstup samozřejmě i pro tatínky, prarodiče atd.
Dětský bazárek (oblečky, hračky, příslušenství) maminky, které budou
mít něco, co by rády prodaly nebo darovaly, ať použitého či nového tak to
zde mohou nabídnout.

Budeme se těšit na všechny maminky a Vaše dětičky.

Kontakt: Květa Pantlíková, tel: 607 277 738,
e-mail: kveta.pantlikova@seznam.cz
sídlo: Dobrá u Frýdku-Místku, Dobrá 215, vchod vedle pivnice
u Pantlíka
web: http://detskyklubkrtecek.blog.cz
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• Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá. • Výtisk zdarma


