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č. 11/2009

Dne 19. 11. 2009

Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat v pátek
11. 12. 2009 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Na 37. zasedání ZO Dobratice bylo projednáno:
— Pověření k inventarizaci a složení inventarizačních komisí na rok 2009.
— Smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene na p. č. 989 k. ú. Dobratice na přípojku NN.
— Smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene na p. č. 433 k. ú. Bukovice
na přípojku NN.
— Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výdaje spojené s činností jednotek SDH.
— Zápis z provedené kontroly hospodaření Sdružení obcí povodí Morávky
k 31. 8. 2009.
— Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 89 k. ú. Dobratice — vodní
plocha.
— Návrh na místopřísedící u Okresního soudu ve Frýdku–Místku pro volební období 2010—2014.
— Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
Obnova MK Dobratice — 1C-Nádraží — Hranice.
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, aby udržovali pořádek u kontejnerů na separovaný odpad a nenechávali volně ležet nevytříděný domovní odpad vedle
těchto sběrných nádob.

Kalendář plánovaných akcí
21. 11. 2009 —
26. 11. 2009 —
15. 12. 2009 —
13. 12. 2009 —
16. 11. 2010 —
29. 11. 2010 —
13. 12. 2010 —

Předvánoční pečení perníčků – Fara Dobratice
Beseda o zdraví — Zasedací místnost OÚ v Dobraticích
Mikulášský večírek — Pohostinství Na Šenku
Předvánoční posezení s důchodci — Pohostinství Na Šenku
Ples sportovců — Pohostinství Na Šenku
Hasičský ples — Pohostinství Na Šenku
Obecní ples — Pohostinství Na Šenku

Škola na podzim po druhé
Přespolní běhu se účastnilo 5 žáků: z okrskového kola v Dobré postoupila do okresního kola v Jablunkově Noemi Pěkníková a skončila na pěkném
desátém místě — blahopřejeme!
Ve výuce angličtiny se žáci seznamují s životem v anglicky mluvících zemích a také s jejich zvyky — nejpřijatelnější a nejbližší je dětem Halloween,
který proběhl 26. října. V našem pojetí se jedná o zábavu spojenou s přespáním ve škole. Průvodu a programu se zúčastnilo kolem 80 rodičů, dětí
a žáků. Ve škole přespalo padesát tři žáků. Moc děkujeme rodičům za pochutiny, které byly využity částečně jako večeře, zcela jako snídaně a svačina. Nejlépe to vyjadřují slova jedné dívky: „tady je to jako v hotelu all inclusive“.
V rámci čtení proběhla soutěž Básně o podzimu — svou fantazii
(v mnoha případech i fantazii rodičů) vloženou do rýmů vyzkoušelo 41
žáků — nejlepší si můžete přečíst níže. V každé třídě byly vyhodnoceny tři
práce. SRPŠ všechny skladatele odměnilo sladkostmi.
V současné době probíhají testy čtenářských dovedností. Druhá a třetí tř.
měla čtení s porozuměním, 4. a 5. r. dělá rychlostní test, včetně diagnostistiky, tzn. porozumění, plynulost, výraznost, intonace, předložky, délky,
pauzy apod. Reagujeme tak na informace, že české děti neumí číst, chceme
zjistit, jak jsou na tom naší žáci.
Co se chystá: Mikuláš ve škole — 4. 12., Mikulášský večírek pro rodiče —
5. 12., Vánoční jarmark — 17. 12.
JEŽEK
Lukáš Mitura 2. tř.
Na zahradě v trávě,
říká žába žábě.
Potkala jsem ježka,
běžel k nám do Tesca.
Běžel koupit svačinu
na letošní dlouhou zimu.
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Kulturní komise při OÚ v Dobraticích pořádá dne 26. 11. 2009 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu

BESEDU na téma: ZDRAVÍ, ZDRAVÁ VÝŽIVA A ŽIVOTNÍ STYL
ZVEME Vás tímto k příjemnému posezení

Dobratice, Vojkovice 28. 11. — 6. 12. 2009

Na misie zvou redemptoristé z kláštera
Sv. Klemeta Hofbauera v Tasovicích u Znojma
P. Jiří Šindelář CSsR & P. Tomasz Waściński CSsR,
Jan Wojnar, duchovní správce farnosti
www.lidovemisie.cz

Lidové misie v kostele sv. Filipa a Jakuba 28. 11. — 6. 12. 2009
SOBOTA
28. 11.
I. NEDĚLE
ADVENTNÍ
29. 11.

17.00 „OHEŇ JSEM PŘIŠEL UVRHNOUT NA ZEM…“
Zahájení misií, mše sv. s misijní promluvou
19.00 „JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ — mše sv. s misijní promluvou
10.15 „Život s Ježíšem …aneb dvěma pánům nelze sloužit“
— krátké setkání pro mladé lidi
16.00 Koncert v kostele
17.00 „Zadáno pro ženy“ — katecheze
20.00 Beseda o víře, církvi, Bohu,… vhodné pro lidi, kteří
s těmito tématy mají problém i pro nevěřící, neznalé…
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PONDĚLÍ
30. 11.

ÚTERÝ
1. 12.

STŘEDA
2. 12.

ČTVRTEK
3. 12.

PÁTEK
4. 12.

SOBOTA
5. 12.

18.00 Škola modlitby
18.30 „HŘÍCH ČLOVĚKA A…“ — mše sv. s misijní promluvou
19.30 Setkání pro maminky s dětmi
Během dne možnost návštěvy školy, nemocných, seniorů,…
17.00 Setkání pro děti 1.—5. tř. a 6.—9. tř.
18.00 Škola modlitby
18.30 „…SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU“
Mše sv. s mis. promluvou
19.30 „Zadáno pro muže“ — katecheze
18.00 Škola modlitby
18.30 „ZPOVĚĎ nebo SVÁTOST SMÍŘENÍ?“
Mše sv. s mis. promluvou
Během dne možnost návštěvy školy, nemocných, seniorů,…
18.00 Škola modlitby
18.30 „MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ“ — mše sv. s mis.
promluvou, zaměřená na smír v rodinách,
ve farnosti i v církvi
19.30 „O zpovědi, jako o svátosti smíření“
katecheze pro mládež a dospělé
18.00 Škola modlitby
18.30 „CÍRKEV“ — mše sv. s misijní promluvou
Během dne možnost návštěvy školy, nemocných, seniorů,…
18.00 Škola modlitby
18.30 „O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA“
Mše sv. s mis. promluvou
19.30 Beseda s misionáři, odpovědi na dotazy z misijní ankety
18.00 Škola modlitby
18.30 „PÍSMO SVATÉ“ — mše sv. s misijní promluvou
Během dne možnost návštěvy školy, nemocných, seniorů,…
18.00 Škola modlitby
18.30 „EUCHARISTICKÁ SLAVNOST“
Mše sv., na závěr adorace
18.00 Škola modlitby
18.30 „UTRPENÍ V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA“ — mše sv., spojená
s udělováním svátosti pomazání nemocných
Během dne možnost návštěvy školy, nemocných, seniorů,…
18.00 Škola modlitby
18.30 „BÝT SVĚTLEM A SOLÍ SVÉMU OKOLÍ“ — mše sv.,
zaměřená pro mladé lidi, hraje a zpívá schola
19.45 Pozvánka na dobrý film, 138 min.,
v sále bývalé školy ve Vojkovicích
18.00 Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci —
napište nám svá poděkování a prosby.
18.30 „PANNA MARIA“ — mše sv. s misijní promluvou
Během dne možnost návštěvy nemocných, seniorů,…
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16.30 „PŘEDEVŠÍM VŠAK MĚJTE LÁSKU“ — mše sv., spojená
s obnovou manželských slibů, mikulášská nadílka
dětem. Hraje a zpívá schola Venimus z Frýdku.
18.00 „Láska, vztahy, povolání, budoucnost“
Setkání pro mládež
II. NEDĚLE 19.00 „KRISTŮV KŘÍŽ“ — mše sv. s misijní promluvou
ADVENTNÍ
a posvěcením misijního kříže.
6. 12.
Po mši sv. průvod a postavení kříže na vybraném
místě, uctění kříže a závěr misií.

Udělování svátosti smíření během misií:
Středa—sobota: 8.00—9.30; 18.00—19.30
„Copiosa apud Eum redemptio“ (Ž 130,7)
„Hojné je u Něho vykoupení“
Pozn.: Během misijního týdne navštívíme rádi i lidi, kteří nemají kontakt
s knězem. Prosíme vás, aby jste o této možnosti promluvili se svými sousedy a známými. Je to Váš malý misijní úkol. Zprostředkujte někomu z vašich
bližních setkání s misionáři.
Z průběhu lidových misií může být pořízen videozáznam, fotografie ať
dělá pouze jeden člověk. Prosíme nepořizujte během misií vlastní zvukové
nahrávky.
Během misijního týdne se ruší všechny ostatní aktivity ve farnosti.
ZÍTRA SE BUDE Z ASE VĚŘIT!
Splní se tato předpověď, jenž je vlastně názvem jedné knihy? Prognózy do
budoucnosti nejsou jednoznačné. Z jedné strany průzkumy veřejného mínění a statistiky ukazují, že víra a religiozita upadají; ze strany druhé je naopak patrné, že v dnešním světě stoupá zájem o osobu Ježíše Krista a jeho
radostnou zvěst — „evangelium“.
Nejsem jasnovidec, ale jednu věc si troufám přesto říci: Zítra bude věřit
jen ten, kdo bude schopen svoji víru obhájit. A to hlavně v nekřesťanském
prostředí, ve kterém žijeme. Uzavřená křesťanská společnost náleží minulosti. Křesťan budoucnosti má být schopen svoji víru žít i v labyrintu globalizujícího se světa. Proto křesťanství ze zvyku, bez osobního vztahu ke Kristu, skutečně nemá budoucnost. Takoví křesťané jsou schopni donést jakési
zbytky křesťanské víry až ke konci svého života, ale často již nedokáží tuto
víru předat svým dětem. Dříve či později si jejich děti začnou klást otázky,
které si oni sami možná nikdy nepoložili: „K čemu je dobré chodit v neděli
do kostela? Proč máme vlastně křtít své děti? A k čemu je dobrý církevní
sňatek? Nač přispívat na opravy či budování kostelů? A je vůbec nutné
uspořádat rodičům důstojný církevní pohřeb?“ Je zřejmé, že mnozí nenajdou na tyto otázky kladnou odpověď a vyvodí z toho pro svůj život praktické důsledky — zítra již věřit nebudou. Alespoň ne jako křesťané, živé rato5

lesti, naroubované ke kmeni, kterým je sám Ježíš Kristus. V pluralistickém
světě, v němž existují nejrůznější životní názory vedle sebe, bude mít pevnou křesťanskou víru jenom ten, kdo o Kristu něco ví, plně Mu důvěřuje
a svoji víru v Něj si dokáže obhájit. Obstojí ten, kdo ví, KOMU a PROČ uvěřil.
Milí bratři a sestry v Kristu, přátelé i ostatní lidé s dobrými úmysly, přijměte, prosím, tímto pozvání na LIDOVÉ MISIE, jež vám mohou dát nejednu odpověď na otázky ohledně života a víry, které si možná sami čas od
času kladete. Misie povedou redemptoristé z kláštera sv. Klementa Hofbauera v Tasovicích u Znojma: P. Jiří Šindelář a P. Tomasz Waściński.
Více o lidových misiích redemptoristů v našich farnostech naleznete na
našich stránkách: www.lidovemisie.cz.

Energetické využití biomasy
Putovní výstava posterů
14. 12. — 31. 12. 2009
Konzultační centrum biomasa pořádá v rámci projektu Podpora
lokálního vytápění biomasou putovní výstavu posterů po městech
a obcích Moravskoslezského, Jihomoravského a Zlínského kraje
zaměřenou na tématiku využívání biomasy. Cílem putovní výstavy je
informovat, jaké technologie jsou běžné pro energetické vyžívání
biomasy, jaké emise škodlivých látek vznikají při spalování biomasy
a fosilních paliv, jaké jsou ekologické aspekty záměny fosilních paliv za
biomasu a jak postupovat při správném vytápění biomasou. Ve Vaši
obci budou postery vystaveny od 14. 12. do 31. 12. 2009 na Obecním
úřadě Dobratice.
Konzultační centrum biomasa
VŠB – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33, Ostrava-Poruba
tel.: 597 323 851
e-mail: biomasa@vsb.cz
www.biomasa-info.cz
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Římskokatolická farnost Dobratice
si Vás v rámci lidových misií dovoluje pozvat na
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY,
který se koná v neděli 29. 11. 2009 v 16 hod.
v kostele sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích.
V programu zazní skladby
J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, ad.
Účinkují:
Komorní sbor ZUŠ duchovní hudby Frýdek–Místek,
sbormistr Josef Vojvodík
Chrámový sbor Filia Dobratice, sbormistr Karla Zouharová
Pěvecký sbor ZŠ Dobratice, sbormistryně Blanka Cebulová a
Veronika Gongolová
Zpěv — Michaela Rácová
Hoboj — Petra Ošmerová, Josef Vojvodík
Housle — Jiří Hajdušek, Zdeněk Plecháček
Varhany — Veronika Hrubišová, Marek Kozák
Na varhany se zde představí teprve šestnáctiletý mimořádně
talentovaný varhaník ostravské konzervatoře Marek Kozák.
Pochází z Brušperka.
Hře na klavír se věnuje od čtyř let
a hře na varhany od devíti let.
Přestože na konzervatoři studuje teprve druhým rokem,
získal již nejvyšší ocenění v mezinárodních varhanních
soutěžích — v roce 2006 2. cenu a cenu za improvizaci
na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Opavě
a v roce 2008 tamtéž 1. cenu a taktéž cenu za improvizaci.
Účastnil se mnoha mistrovských kurzů u nás i v zahraničí.
Přijměte, prosím, naše pozvání ke společnému prožití
odpoledne 1. adventní neděle.
K. Zouharová, P. J. Wojnar.
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Vážení občané,
Kulturní komise při OÚ v Dobraticích si Vás dovoluje pozvat
na (již tradiční)

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
S DŮCHODCI,
které se uskuteční v neděli 13. prosince 2009 od 14 hodin
v pohostinství Na Šenku v Dobraticích.
Připraveno bude pohoštění, vystoupení dětí ze Základní
školy v Dobraticích
a vystoupení pěveckého souboru Ostravička.
J S T E S R D E Č N Ě Z VÁ N I

Nabídka pro klienty
Bojíte se krize, nevíte si rady? Stavební spoření tady bylo, je a bude.
Nabízím poradenství v oblasti spoření a financování bydlení — máte
nemovitost, chcete provést její rekonstrukci a nevíte kde na to vzít?
V případě zájmu mě můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech.
Bc. Dana Hárendarčíková
tel. 724 070 197
Dana.Harendarcikova@mpss.cz
Prodej sudového vína — manželé Holubovi, Dobratice č. p. 147 (Hranice),
nabízí k prodeji sudové víno z Moravy, oblast Pálava. Před vlastním nákupem
je zde možnost ochutnat víno přímo ve sklípku. Zájemci volejte
telefon 731 101 685 — Pavla Holubová nebo 605 811 841 — Blackie.
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

