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č. 7/2010

Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu
8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Na 46. zasedání ZO Dobratice bylo projednáno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Zvolení návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Kontrola usnesení z 45. zasedání ZO.
Smlouva o dílo — změna č. 1 územního plánu obce Dobratice.
Schválení smlouvy o zajišťování veřejného pohřebiště v jiné obci — mezi
obcí Dobratice a Vyšní Lhoty.
Rozpočtové opatření č. 2 obce Dobratice
Výběrové řízení na dodavatele pro stavební akci — Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobratice č. p. 58.
Omezení provozu na obecních komunikacích
Různé.

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

MUDr. Pitřík má dovolenou: 30. 8. 2010 — 17. 9. 2010
Zastupovat bude MUDr.Olšarová ve svých ordinačních hodinách (ordinační hodiny budou vypsány na budově OÚ ve Vojkovicích).
V akutních případech se obracejte na pohotovost ve Frýdku–Místku.

Kalendář plánovaných akcí
21. 8. 2010 — Pohádkové hry bez katastru a Pohádkový les pro děti — Kulturní komise při OÚ v Dobraticích — areál u hřiště v Dobraticích

Oznámení:
Změna správce chaty MS HÁJ Dobratice.
Zájemci volejte tel. 736 748 910, pan Woznica Bohuslav.

Informace:
Bylo nalezeno štěně labradora, stáří asi 4 měsíce. Majitel ať se hlásí na tel.
čísle 607 285 076.

Kulturní komise při OÚ Dobratice Vás srdečně zve
dne 21. 8. 2010 do areálu u hřiště v Dobraticích na:

POHÁDKOVÝ LES PRO DĚTI
les plný pohádkových postaviček, soutěží a sladkostí

od 13.30 hod.
a

POHÁDKOVÉ HRY BEZ KATASTRU
od 15.00 hod.
Boj o Putovní pohár Obce Dobratice, královskou korunu a ruku spanilé
princezny, za účasti naší spřátelené obce Zábiedovo ze Slovenska
a sousedních obcí.
Zajištěno bohaté občerstvení, hudba a zábava.
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Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci
s Obecním úřadem Dobratice vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Jaké věci je možné darovat:
➢ Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
➢ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
➢ Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
➢ Domácí potřeby — nádobí bílé i černé, skleničky — vše
nepoškozené
➢ Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
➢ Obuv — veškerou nepoškozenou
Věci, které vzít není možno:
➢ ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce — z ekologických důvodů
➢ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky — ty se transportem
znehodnotí
➢ znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Sbírka se uskuteční v obci Dobratice
ve dnech: 6. 9. 2010 — 10. 9. 2010
Věci můžete odevzdávat v kanceláři Obecního úřadu Dobratice,
a to ve výše uvedené dny během pracovní doby OÚ Dobratice.
Děkujeme za Vaši pomoc.
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Soukromá hudební výuka
Kdo má zájem naučit se hrát
na tyto hudební nástroje:
zobcové flétny — sopránová, altová, tenorová,
basová, klavír, pozoun, akordeon
Přihlaste se: dne 9. září 2010 v ZŠ v Dobraticích,
v 14.00—15.30 hodin.
Schůzku si můžeme domluvit také individuálně
(604 821 849).
Těší se na Vás Miriam Dýrrová dipl. um.

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY JABLOTRON
Ing. Tomáš Pindur
Dobratice 325, 739 51 okr. Frýdek–Místek
IČ: 76443868
DIČ: CZ7111254931
Tel.: 604 409 272 E-mail: tomaspindur@seznam.cz
— ochrana a zabezpečení domů, bytů a komerčních prostor pomocí čidel
nebo kamerovým systémem firmy JABLOTRON
— předávání informace o poplachu pomocí alarmu, zasíláním SMS, fotek
nebo voláním na předvolená telefonní čísla
— komunikace s pultem centrální ochrany
a 1/2 roční střežení objektů zdarma
— detekce požáru a úniku plynu
— dálkové ovládání ústředny pomocí GSM nebo ADSL modulu pro zajištění
a odjištění objektů, ovládání garážových vrat, vytápění objektů,
ovládání elektrických spotřebičů, osvětlení a rolet, bezdrátový zvonek,
ovládání dveřních zámků a spousta dalších možností aplikací
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PÁLENICE FRÝDEK–MÍSTEK
se sídlem v bývalém
SELIKU (Pionýrů 839) v MÍSTKU
zahájí letošní sezónu 16. srpna 2010
Ovoce k výrobě destilátu začneme přijímat a vykupovat od 16. srpna 2010
vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Za dovezených 10 kg jablek, 12 kg švestek nebo 14 kg hrušek
si za 30 dnů odvezete 1 litr 50% kalvadosu, slivovice, hruškovice
a zaplatíte jen 132 Kč.
Samozřejmě také nabízíme vypálení destilátu z vlastního kvasu
(po předchozím objednání).
CENÍK:

Koncentrace ALC/VOL
Cena za vypálení z vlastního kvasu
Cena za vypálení z dodaného ovoce

1 litr/ 50%
120 Kč
132 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně a DPH.
Upozorňujeme pěstitele na zákon č. 61/1997 Sb. §4, kde je výroba destilátu
omezena na
30 litrů 100% ALC/VOL destilátu za 1 rok pro 1 domácnost!
Tento destilát se nesmí prodávat!

Také nabízíme:
Možnost odběru destilátů stočených v lahvích
Výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) — aktuální cena bude vždy
oznámena.
Zestaření destilátu ultrazvukem
Uložení destilátů v dubových sudech
Prodej demižonů a lahví
Prodej destilátů (meruňkovice, slivovice, hruškovice, třešňovice
a kalvádos)
Další informace najdete na www.palenicefm.cz
Nebo na telefonech: 602 960 052
723 312 298
558 431 700
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