
Další zasedání zastupitelstva obce Dobratice se bude konat ve středu dne
14. 10. 2009 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Na 35. zasedání zastupitelstva obce Dobratice bylo
projednáno:

— Nabídka poskytování zimní údržby
— Rozšíření veřejného osvětlení v části obce Podlesí a za rybníky
— Úprava rozpočtu ZŠ Dobratice
— Výjimka vhodná zřetele pro MŠ Dobratice a Vojkovice
— Požadavek na zástupce za zřizovatele do školské rady
— Darovací smlouva Třinecké železárny, a. s.
— Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování závodního stravování
— Záměr Charity Frýdek–Místek — zřízení pečovatelského domu v objektu

č. p. 283
— Informace ke změně jízdního řádu ČD
— Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 5

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

Oznámení zahájení řízení o vydání Územního plánu
Dobratice formou opatření obecné povahy a pozvání

k veřejnému projednání
Tímto dáváme na vědomí vlastníkům pozemků a staveb dotčených návr-

hem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavi-
telných ploch a zástupce veřejnosti, že veřejné projednání o návrhu opat-
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ření obecné povahy — Územního plánu Dobratice dle ustanovení § 52
odst. 1 stavebního zákona, se uskuteční dne 7. 10. 2009 v 17.00 hodin
v sále pohostinství Na Šenku v Dobraticích. 

Úplné znění návrhu Územního plánu Dobratice je k nahlédnutí:
v tištěné podobě: 
— na Obecním úřadě Dobratice (pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.,

úterý, čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod. a pátek od 8.00 do 12.00 hod.)

— na Magistrátu města Frýdku–Místku, odboru územního a ekonomického
rozvoje, Radniční 1148, kanc. č. 407 (pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hod.,
čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod., úterý, pátek od 8.00 do 13.30 hod.).

— v elektronické podobě:
na internetové adrese www.dobratice.cz pod odkazem Úřední deska.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona bude návrh Územního
plánu Dobratice vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu od 8. 9. 2009
do 7. 10. 2009.

Poplatek za odpady
Žádáme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za svoz a třídění komu-

nálního odpadu, který činí v letošním roce 490 Kč/osobu a jehož splatnost
byla 31. 8. 2009, aby tak neprodleně učinili.

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu v obci Dobratice se uskuteční dne 24. října

2009 v níže uvedených intervalech:
Prodejna Lisník 8.40—08.55 hod.
Dolní kravín 9.05—09.35 hod.
Prodejna Bukovice 9.45—10.00 hod.
Harenda 10.10—10.40 hod.

Zároveň bude prováděn se sběrem nebezpečného odpadu i sběr do vel-
koobjemového kontejneru. Kromě pojízdného kontejneru bude navíc při-
staven den před sběrem, tj. v pátek 23. 10. 2009, kontejner na velkoobjemo-
vý odpad (skříně, matrace, koberce, ostatní nábytek), u dolního kravína. Žá-
dáme občany o dodržování pořádku a neukládání odpadu mimo kontejner.

Nebezpečné odpady: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, pou-
žité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, auto-
baterie, prošlé a nepotřebné léky.

Rozbité či rozebrané televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, led-
nice, mrazničky, sporáky, pračky.
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Zpětný odběr elektrozařízení: pouze kompletní — nerozebrané!: ledni-
ce, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné
konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky,
monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní do-
mácí spotřebiče.

Rovněž informujeme občany, že mají možnost kdykoliv během pracovní
doby OÚ Dobratice, zanést veškeré drobné nepotřebné elektrozařízení (kal-
kulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty,
telefony, DVD přehrávače, drobné kuchyňské spotřebiče aj.) do připravené
nádoby, tzv. E-boxu, který je umístěn v budově Obecního úřadu Dobratice
— hlavní vchod. 

Důrazně žádáme občany, aby dodržovali veřejný pořádek a platnou le-
gislativu v oblasti nakládání s odpady, především aby udržovali pořádek
kolem kontejnerů na separovaný sběr a nenechávali volně ležet nevytří-
děný domovní odpad vedle kontejnerů. Je to vizitka nás všech! 

Výkup železného šrotu
V sobotu dne 10. října 2009 v době od 8.00 do 12.00 hod. proběhne u dol-

ního kravína v obci Dobratice výkup železa. 

Upozornění majitelům psů
Důrazně a opětovně vyzýváme majitele psů, aby si je zabezpečili před vol-

ným pobíháním po obci. Psi vyvolávají strach u dětí i dospělých a ohrožují
jejich zdraví. Zamyslete se nad možnými riziky, které mohou tito volně po-
bíhající psi způsobit. 

Upozornění na neekologické spalování
Z důvodu množících se stížností důrazně upozorňujeme občany, aby

v nadcházející topné sezóně netopili neekologicky, nespalovali ve svých do-
mácnostech nebezpečný odpad, jako jsou např. plasty, lakované dřevěné
rámy oken a jiný nevhodný materiál. Spalováním tohoto odpadu vznikají
nebezpečné látky, které se dostávají do ovzduší a způsobují nemoci a aler-
gie. Neznečišťujte životní prostředí sobě i svým spoluobčanům. 

Informace pro občany
Informujeme občany, že na obecních webových stránkách www.dobrati-

ce.cz, je umístěna ikona pro inzerci, kde můžou zájemci zveřejnit svou sou-
kromou inzerci a to za cenu, která byla schválena zastupitelstvem obce
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Dobratice dne 10. 6. 2009: nekomerční inzeráty zdarma, komerční inzerát
za cenu 100 Kč na dobu 3 měsíců zveřejnění. Inzerci je možno vložit pouze
prostřednictvím pověřených pracovníků na Obecním úřadu Dobratice. 

Zřízení místního pracoviště CzechPOINT
v obci Dobratice

Na základě žádosti Obce Dobratice byla Ministerstvem vnitra ČR, za fi-
nanční účasti Evropské unie poskytované v rámci Integrovaného operační-
ho programu, přidělena dotace na zřízení kontaktního pracoviště Czech-
POINT v obci Dobratice, v rámci prioritní osy 6.2 — Zavádění ICT v územní
veřejné správě — Cíl Konvergence, název projektu: Typový projekt — Czech-
POINT — Kontaktní místo, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/02.00316.

Pracoviště bude zprovozněno až po nabytí účinnosti nové vyhlášky, kde
bude uveden Obecní úřad Dobratice jako kontaktní místo CzechPointu.
Účinnost nové vyhlášky je navrhována k 1. listopadu 2009. O termínu zpro-
voznění kontaktního místa, které bude zřízeno na Obecním úřadě Dobrati-
ce, vás budeme informovat. 

Změna ordinačních hodin MUDr. Iva Kučerová,
DS Dobrá, v době od 29. 9. 2009 do 7. 10. 2009

29. 09. úterý 7.30—09.00 hod.
30. 09. středa 14.30—16.00 hod.
01. 10. čtvrtek 7.30—09.00 hod.
02. 10. pátek 7.30—09.00 hod.
05. 10. pondělí 7.30—09.00 hod.
06. 10. úterý 7.30—09.00 hod.
07. 10. středa 14.30—16.00 hod.

Informace MUDr. Pitříka
OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE

V říjnu 2009 proběhne očkování proti chřipce ve všech ordinacích
MUDr. Pitříka. Očkovat se mohou lidé kdykoliv v ordinačních hodinách
příslušné ordinace.

Očkování je maximálně vhodné pro občany starší 65 let a pacienty jak-
koliv oslabené.

Toto očkování je doporučené i kvůli ptačí chřipce.
Ordinace MUDr. Pitříka
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Závěr školního roku, prázdniny
a zahájení školního roku

VÝSLEDKY VZDĚL ÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ (II.  POLOLETÍ)

1. Počet žáků ve třídě
2. Počet žáků s vyznamenáním
3. Počet žáků, kteří prospěli
4. Počet žáků, kteří neprospěli
5. Průměrný prospěch ve třídě
6. Pochvaly a ocenění
7. Kárná opatření

Třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 16 15 1 1,06 8
2. 14 13 1 1,14 8
3. 12 10 2 1,19 6
4. 15 10 4 1 1,42 3 2
5. 12 6 6 1,40 3 2

Celkem 69 54 tj. 14 1 1,24 28 4
78,2 % 20,2 % 1,6 %

JINÉ O UPLYNULÉM ŠKOLNÍM ROCE
Klady: celkově za školní rok bylo uděleno 38 pochval. 
Zápory: celkově za školní rok byly uděleny 3 DŘŠ, 8 napomenutí TU. 
Negativem je velké množství zameškaných hodin celoročně: 6 158 tj. prů-

měr na žáka 89,2 hod. V loňském roce 5 439 — průměr na žáka 78,82 hod. 
Bylo zaznamenáno 6 lehkých úrazů. Probíhal jeden nepovinný předmět

— náboženství.
Na naší škole bylo po vyšetření v OPPP ve F–M, příp. SPC v Ostravě zařa-

zeno 8 žáků mezi žáky integrované, z toho jeden je veden i jako tělesně po-
stižený. Pro tyto žáky byly zavedeny dodatečné reedukační hodiny.

Z 12 žáků pátého ročníku odešlo 12 do školy v Dobré.

PRÁZDNINY
V MŠ Vojkovice byly vyměněny vstupní dveře, upraveny stropy a oprave-

na elektřina. V MŠ Dobratice bylo zrekonstruováno sociální zařízení. V ŠJ
Dobratice bylo doplněno vybavení — myčka, zlepšen výdej stravy pro děti
MŠ. V ZŠ Dobratice byla vyměněna okna na zadní zdi a opraveny odpady
v přístavbě budovy. Poděkování patří zřizovateli a Obci Vojkovice za navý-
šení financí nezbytných k provedení stavebních úprav. 

Z AHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU — „ROK POHÁDEK“
MŠ Vojkovice — 25 dětí, MŠ Dobratice 26 dětí.
ZŠ: 1. r — 19 žáků, tř. učitel Mgr. Karla Peterková, 2. r . — 17 žáků , tř. uči-

tel Bc. Ivana Ďugová, 3. r. — 14 žáků, tř. učitel Mgr. Hana Radovesnická, 4. r.
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— 12 žáků, tř. učitel Mgr. Milan Thiel, 5. r. — 14 žáků, tř. učitel Mgr. Marta
Mojáková, školní družina předpoklad 36 žáků, vychovatelky p. Sylva Bedná-
řová, p. Petra Badová. Celkem máme 76 žáků. 

V září zahájí svou výuku dvě skupiny nepovinného předmětu — nábo-
ženství. V budově školy bude pokračovat činnost ZUŠ, která se rozšíří i do
MŠ Vojkovice. Od října se rozběhne zájmová činnost pro žáky ZŠ 12 krouž-
ků. Pro rodiče a jiné zájemce nabízíme výtvarné činnosti, řešíme možnost
výuky angličtiny, nebudeme již nabízet informatiku — dlouhodobě není
zájem.

Mgr. Milan Thiel, řed. ZŠ a MŠ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
PODĚKOVÁNÍ Z A ÚRODU A PLODY ZEMĚ

Již tradičně jednu z podzimních nedělí shromáždíme u oltáře v kostele
symboly plodů naších zahrádek a polí, takto vyjádříme vděčnost Bohu za
Jeho projevy dobra vůči nám. Letos takto učiníme v neděli 20. září v 9.
hodin.

PAPEŽSKÁ NÁVŠTĚVA 

Již od neděle 20. 9. bude na kostele vlát vatikánská vlajka, která nás bez-
prostředně upozorní na výjimečnou státní návštěvu papeže v naší vlasti.
Společným autobusem s věřícími z okolních vesnic v neděli 27. 9. se mnozí
z nás vypraví na papežskou mši do Brna Tuřan. 

16 mladých lidí zase vyjede 28. 9. nočním vlakem na pondělní setkání
s papežem do Staré Boleslavi, místa úmrtí velkého státníka sv. Václava.
V neděli a v pondělí nebudou ve farnosti bohoslužby! 

Pro ty, kdo se na poslední chvíli rozhodnou osobně účastnit v Brně nebo
ve Staré Boleslavi, bude posíleno několik pravidelných vlakových spojení
a vypraveno několik zvláštních vlaků; a to jak ve směru do Brna nebo do
Staré Boleslavi, tak i zpět. Nádraží Šlapanice a Brno-Slatina nejsou daleko
od letiště (do 2 km), pro lidi se sníženou mobilitou bude připravena kyva-
dlová doprava. Nádraží ve Staré Boleslavi je také vzdáleno necelé 2 km, opět
pro lidi se sníženou mobilitou bude připravena kyvadlová doprava. Všech-
ny spoje posílené i vypravené zvláštní vlaky budou zařazeny do elektronic-
kých jízdních řádů IDOS. Také na internetu najdete tyto spoje. Místenky do
jednotlivých sektorů jsou k dispozici na www.navstevapapeze.cz, nebo je
obdržíte přímo na místě v Brně Tuřanech a ve Staré Boleslavi.

Ti, kdo se osobně neúčastní těchto slavností, zůstanou doma u televiz-
ních přijímačů. Přímé přenosy zajistí nejen Čt 1(2), ale rovněž televize Noe
/www.tvnoe.cz/ 26. 9. v 11.00 a v 16.45, 27. 9. v 7.00, 17.00, 20.00, (00.30 do-
kument), 28. 9. v 6.35, 17.00 hod. 
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VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTEL A — KRMÁŠ

Letos uplyne 144 let od posvěcení kostela v Dobraticích. Toto výročí osla-
víme v neděli 11. října, kdy přijede do naší obce P. Jiří Šindelář, který v 9 hod.
s námi prožije mši a po ní v 10.15 hod. dopoledne bude pro nás k dispozici
v sále Na Šenku. Tam zodpoví naše otázky a za pomoci vizuálních obrazů
bude hovořit na téma: „Jak v dnešní době probíhají misie jinde?“ Proč by-
chom se spolu o krmáši nesešli s naším hostem? Všichni občané jsou sr-
dečně zváni k přátelskému posezení u čaje a koláčků! 

P. Jan Wojnar 

Pozvání ZO Českého zahrádkářského svazu Dobratice

Dne 9. 10. 2009 —11. 10. 2009 proběhne 

ZAHRÁDKÁŘSKÁ A VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
ovoce, zeleniny a jiných zajímavých výpěstků z našich zahrad.

Výstava se uskuteční v pátek 9. 10. 2009 v době od 12.00 do 18.00 hod.
v pohostinství Obecník, v sobotu 10. 10. 2009 v době od 9.00 do 15.00 hod.
v pohostinství Obecník a v neděli 11. 10. 2009 se výstava přesune do sálu

pohostinství Na Šenku a proběhne v době od 10.00 do 12.00 hod. 

V rámci výstavy proběhnou i zajímavé soutěže a prodej zahradnických
a včelařských produktů. Bližší informace budou uvedeny aktuálně na

webových stránkách obce Dobratice www.dobratice.cz a na plakátech. 
Srdečně všechny zveme k podívané a jsou vítány i Vaše NEJ výpěstky, které

můžete doručit ve čtvrtek odpoledne nebo v pátek před zahájením
výstavy. 

Těší se na Vás místní zahrádkáři a včelaři



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

Kosení trávy

— přerostlé
— neudržované
— včetně svahu

Kácení stromů,
řezání dřeva.

Mobil
608 728 530


