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VÁŽENÍ OBČANÉ,
ke konci roku bývá zvykem ohlédnout se zpět a bilancovat, u obce je pak důvodem i roční působení nového zastupitelstva.
Nejvýznamnější událostí pro obec je jistě stavba Rekonstrukce základní školy
a přístavba tělocvičny. Obec získala dotaci z Evropských fondů ve výši 13 647
tis., kdy celkové náklady jsou 16 408 tis. Úspěch je zásluhou minulého zastupitelstva, pana starosty a pana ředitele, kteří nechali zpracovat projekt i žádost
o dotaci. Je třeba připomenout, že tento záměr se v celkovém bodovém hodnocení Úřadu regionální rady MSK umístil na prvním místě a byl 15 člennou Regionální radou v polovině května hodnocen jako nejlepší v tomto kole.
A na současném zastupitelstvu teď je stavbu postavit a na paní ředitelce základní školy pak bude, aby tělocvičnu s co nejmenšími ztrátami provozovala.
Tělocvična má 27×16 m, výška je 8 m. Vytopit tento obrovský prostor bude značně nákladné, součástí přístavby pak jsou ještě šatny, sociální zařízení, kabinet,
nářaďovny.
Teď jsme někde uprostřed výstavby, proběhla výměna oken ve staré budově,
rekonstrukce vnitřních prostor na výdejnu jídel, je téměř hotová hrubá stavba
tělocvičny, dokončují se vnitřní rozvody a začínají vnitřní omítky a obklady.
Další významnou akcí byla Rekonstrukce dětského hřiště u mateřské školky,
na kterou jsme počátkem května získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 308 tis. Kč.
Květen byl pro obec opravdu štědrý, protože jsme dostali ještě finanční prostředky na opravu břehů vodních toků, kde by při příštích velkých vodách hrozilo, že nám voda vezme přilehlé místní komunikace. Dostali jsme dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci povodňových škod 2010. Na Holčinu 343
tis., Šprochůvku 429 tis., Zbojičný 229 tis. První dvě opravy jsou hotové, třetí
proběhne v příštím roce.
Další finanční prostředky máme přislíbeny ze Státního zemědělského intervenčního fondu na instalaci radarů s displejem na hlavních vjezdech do obce.
Po realizaci, která proběhne v příštím roce, získáme 115 tis. Kč, kdy celkové náklady se předpokládají ve výši 156 tis. Kč.
Z finančních prostředků obce jsme pak nechali zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku podél hlavní komunikace od železničního

mostu po mateřskou školku. V současné době běží potřebná povolovací řízení.
Po jejich skončení můžeme podat žádost o dotaci na výstavbu chodníku na
Státní fond dopravní infrastruktury. V rámci přípravy byly vyřešeny - souhlasy
občanů s trasou chodníku, odvodnění, přeložka vodovodu. Naším cílem bylo
nechat zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby následné náklady na výstavbu byly co nejmenší.
Důležitou investicí bylo zakoupení obecního osobního vozidla, které zajišťuje každodenní převoz obědů z mateřské školy do základní školy, kde již děti ze
školy od počátku prosince obědvají a nemusí tak denně docházet do školky.
Rozvážejí se obědy důchodcům, zajišťuje běžný chod obce.
V budově obecního úřadu a hasičské zbrojnice proběhla výměna okapů, které
byly proděravělé a tekly i přímo u vstupních dveří. Na topení byly osazeny nové
ventily a termoregulační hlavice tak, aby systém mohl být lépe regulován. Bylo
to i doporučení aktualizovaného Energetického auditu s nejkratší dobou návratnosti, cca 1-2 roky. Do topných větví se doplňovaly zpětné klapky, aby se
větve lépe oddělily a netopilo se tam, kde topit nechceme. Za budovou obecního úřadu jsme nechali nainstalovat pro obecní auto obyčejnou plechovou
garáž. Není to žádný estetický zázrak, ale svůj účel plní.
V létě proběhla standardní oprava všech komunikací, kromě cesty k Lesnímu
dvoru, kterou přislíbil opravit v příštím roce TOZOS. Nechali jsme zpracovat
kontrolní prohlídky všech mostů, z nich nám pro příští roky vyplývá řada nutných opatření. Co se týká zimní údržby, přikoupili jsme další zásněžky a jsou
připraveny trasírky k označení některých úseků, špatně viditelných ve vánicích.
Přibylo nám 12 kontejnerů na vytříděné odpady, které jsme získali bezplatně.
V oblasti kulturní a společenské proběhly všechny akce jako v letech minulých. Pro důchodce bylo organizováno společenské posezení, zájezd do Rožnova, blahopřání jubilantům, předjednáno založení Klubu důchodců. Přivítali
jsme nové občánky, oslavili Den matek. Z dalších akcí je to pak každoroční společné vítání nového roku, Obecní ples, Pálení čarodějnic, Pohádkový les, ale
taky hezké odpoledne, kdy jsme učily vázat adventní věnce. Příjemný den jsme
strávili s návštěvou z družebního Zábiedova u příležitosti Sportovního dne
SOPM v Dobré.
Z činnosti místních spolků a organizací musíme připomenout úspěch rybníkářů, kterým se podařilo získat 100 tis. Kč na zvelebení rekreačního areálu
u rybníků z nadačního fondu Hyundai. Sportovci v letošním roce oslavili 60. výročí založení TJ v Dobraticích slavnostním otevřením zrekonstruovaného hřiště. Celý areál je nyní dokončen a slouží občanům. Další významnou akcí letošního roku byla úspěšná rekonstrukce kostela.
Při výčtu událostí a změn spojených s letošním rokem je potřeba zmínit, že od
1. srpna působí na základní škole nová paní ředitelka, obecní kroniku vede nový
kronikář, komise a výbory pracují v jiném složení.
Domnívám se, že se toho v obci za už téměř plynulý rok událo docela dost, že
jsme navázali na činnost předcházejícího zastupitelstva, rozvázané nitky znovu
spojili.
Všem občanům, kteří se podíleli na činnosti v obci, chci proto upřímně poděkovat za všechno, co pro obec udělali. Chci poděkovat - fotbalistům, hasičům, rybníkářům, základní a mateřské škole, organizátorům společenských
akcí, farnosti…...
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Jaký bude příští rok a roky následující je otázka, na kterou asi dnes nikdo odpověď nezná.
Ale všechno záleží na nás, na naší tvořivosti, na naší schopnosti se domluvit.

Všem občanům Dobratic přeji krásné vánoční svátky plné
sváteční pohody a odpočinku.
Do nového roku pak všem pevné zdraví, osobní spokojenost,
toleranci ke svým blízkým, úspěch v práci i soukromí.
Zvu vás ke společnému přípitku a přivítání nového roku
před silvestrovskou půlnocí k budově obecního úřadu.
Alena Kacířová, starostka

Na 16. zasedání zastupitelstva obce Dobratice
bylo projednáno:
1. Úvod, volba ověřovatelů zápisu.
2. Doplnění a schválení programu.
3. Kontrola plnění usnesení z 15. zasedání ZO Dobratice.
4. Žádost o dotaci ze SZIF na rekonstrukci topení v ZŠ.
5. Rozpočtové opatření obce Dobratice.
6. Rozpočtové provizorium.
7. Příkaz k provedení inventarizace, složení inventarizačních komisí, harmonogram inventarizace.
8. Obecně závazná vyhláška obce Dobratice č. 2/2011 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
9. Výše poplatku za 1 popelnici pro osoby nebo firmy podnikající na území
obce Dobratice pro rok 2012.
10. Pověření starostky obce provádět rozpočtové opatření v době od 13. 12.
2011 do 31. 12. 2011.
11. Dodatek ke smlouvě o dílo SoD 67/2011.
12. Souhlas s podáním žádosti na Pozemkový fond ČR o úplatný převod
pozemku p. č. 499, k.ú. Dobratice, na obec.
13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-8005540/1 o zřízení věcného
břemene.
14. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene plynová přípojka
k RD (novostavba).
15. Žádost Klubu českých turistů o příspěvek na obnovu Bezručovy chaty na
Lysé hoře.
16. Nájemné z bytů.
17. Harmonogram termínů konání ZO.

Usnesení zastupitelstva obce Dobratice je zveřejněno na úřední desce
Obecního úřadu Dobratice a na webových stránkách obce, které naleznete
na www.dobratice.cz.
Sedmnácté zasedání zastupitelstva obce Dobratice se bude konat 9. ledna
2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.
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Výše poplatku za odpady
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, zůstává pro rok 2012 stejná
a činí 500 Kč pro poplatníka, kterým je fyzická osoba, která má v obci Dobratice trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba. Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce června roku
2012.
Pro osoby nebo firmy podnikající na území obce Dobratice byl zastupitelstvem schválen poplatek pro rok 2012 za 1 popelnici na 1500 Kč.
Výše poplatku za psa
Výše poplatku za psa zůstává stejná a činí pro rok 2012 stále 60 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka činí výše poplatku 90 Kč. Poplatek za
psa je splatný do konce měsíce března 2012.
Žádáme občany, aby poplatky pro rok 2012 nezasílali už v letošním roce.
Oznámení Severomoravských vodovodů a kanalizací, a.s., o změně
ceny vodného od 1. 1. 2012
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného s účinností od 1. ledna
2012 takto:
Voda pitná (vodné)
34,90 Kč (včetně 14% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2012, popřípadě bude postupováno dle uzavřených
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Přehled plesů v obci Dobratice v roce 2012 v sále Na Šenku
Hasičský ples
13. ledna 2012 (pátek)
Sportovní ples
28. ledna 2012 (sobota)
Obecní ples
24. února 2012 (pátek)
Charita Frýdek-Místek — Třikrálová sbírka
I na začátku nového roku 2012 budou ve dnech 1.—14. 1. chodit malí koledovníci po naší farnosti dům od domu. Každému, kdo pootevře dveře, přinášejí
pokoj a požehnání.
Samozřejmě, při této příležitostí do zapečetěných pokladniček budete moci
přispět na vybrané charitní projekty.
Písmena na vašich dveřích K+M+B pak budou zkratkou latinského "Christus
mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu".
Marie Šokalová
Změna ordinační doby MUDr. Iva Kučerová – dětské středisko Dobrá
V pátek 30. 12. 2011 paní doktorka neordinuje. Nutné případy ošetří MUDr.
Marie Mácová, dětské středisko Raškovice, tel. 733 685 195.
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Uzavření Obecního úřadu Dobratice
Obecní úřad Dobratice bude z důvodu čerpání dovolené od 23.12.2011 do
30.12.2011 uzavřen. Případná podání můžete učinit písemnou formou a vhodit
do schránky umístěné ve vstupních dveřích budovy, nebo zaslat e-mailem na
adresu obec@dobratice.cz.
Kontakt na hlášení poruch veřejného osvětlení ve správě ČEZ Energetické služby, s. r. o.
Pro nahlášení poruchy zařízení veřejného osvětlení na Centrální dispečink
platí tyto následující čísla, kde je zajištěna nepřetržitá 24hodinová dispečerská
služba:
Telefon: 595 111 210, 595 111 211, 721 085 311, 602 585 231, nebo e-mail:
ced.es@cez.cz.
Poruchy veřejného osvětlení můžete rovněž hlásit prostřednictvím Obecního
úřadu Dobratice, telefon 558 651 254, 558 651 387 nebo na e–mail: obec@dobratice.cz.
Informace pro poplatníky daně z nemovitostí
Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších přepisů, vydané ve sbírce zákonů pod č. 212/2011 – Zpevněné plochy
pozemků jako předmět daně z pozemků.
Dnem 1.1.2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), které se podle činnosti nebo v souvislosti s ní stávají předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně. Bližší informace naleznete na webových stránkách naší obce www.dobratice.cz v sekci Informace.
Vánoce 2011 — Dobrá
24. 12.
05.00 hod. a 22.00 hod.
25. 12.
08.00 hod. a 10.30 hod.
26. 12.
08.00 hod. a 10.30 hod.
31. 12. 2011
10.30 hod. a Prašivá 15.00 hod.
1.1. 2012
10.30 hod. a 15.00 hod.
Radostné a požehnané svátky Kristova narození a Jeho pomoc a ochranu po
celý další rok 2012 Vám všem přeje a vyprošuje
P. Bohumil Vícha, farář v Dobré
fuzbor@volny.cz • http://bvi.rajce.idnes.cz

Informace pro občany o převedení agendy dávek hmotné nouze
a agendy příspěvků pro zdravotně postižené občany z Magistrátu
města Frýdek-Místek na Úřad práce ČR
Od 1. ledna 2012 se mění a sjednocuje sociální dávkový systém České republiky. Administrace dávek a rozhodování o dávkách bude prováděno jediným
správním orgánem - Úřadem práce ČR, prostřednictvím příslušných kontaktních pracovišť úřadu. V souvislosti s uvedenou změnou se agenda dávek hmotné nouze a příspěvků pro zdravotně postižené občany převádí z Magistrátu
města Frýdek-Místek na Úřad práce ČR — krajskou pobočku v Ostravě.
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Od 1. 1. 2012 je příslušné pro podávání a vyřizování žádostí o dávky hmotné
nouze a příspěvků pro občany se zdravotním postižením (tj. příspěvek na
péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky) Kontaktní pracoviště ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3510, 738 01 Frýdek-Místek, tel. 950 113 111.
Řízení o žádostech, o kterých nebylo do 31. 12. 2011 Magistrátem města rozhodnuto, budou rovněž převedena a dokončena v působnosti úřadu práce.
Úřední hodiny na Kontaktním pracovišti ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3510,
jsou stanoveny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8
do 13 hodin, v pátek od 8 do 13 hodin pro podání žádostí.

Ohlédnutí za naší práci
MŠ Dobratice – školní rok 2011/2012
Naše mateřská škola je dvoutřídní, s docházkou 2,5—7letých dětí. V loňském
školním roce ukončilo docházku do MŠ 11 dětí, z toho 8 předškolních a 3 děti
se odstěhovaly. Do naší školičky nastoupilo 11 nových dětí. Celkově je pro tento
školní rok zapsáno 30 dětí, z toho počtu je 7 dětí předškolních, 2 děti mají odloženou školní docházku. Třídy jsou smíšené a převládá docházka dětí ve věku
4—5 let.
Vzdělávání dětí zajišťují v dopoledních hodinách dvě kvalifikované pedagogické pracovnice a asistent pedagoga, v odpoledních hodinách nekvalifikovaná
učitelka, která si doplňuje kvalifikaci studiem na VŠ. Provozní činnosti zajišťují
školnice a pracovnice školní jídelny.
V MŠ jsou zřízeny dvě třídy s názvem Kuřátka:
• 1. třída – 3—6 let (popř. 2,5leté)
• 2. třída – 3—6 let (popř. 7leté)
Září — celé měsíční téma bylo ve znamení adaptačního procesu a seznámení dětí s prostředím MŠ. Školní zahradu jsme nemohli plně využívat z důvodu
probíhající rekonstrukce. Podzimní počasí nám přineslo sluníčko, proto naše
vycházky směřovaly do okolních lesů a tím se děti seznamovaly s okolím MŠ.
Děti si stanovily pravidla soužití ve skupině, která starší děti výtvarně zpracovala a děti se je snaží v průběhu dne dodržovat. První společnou akcí byla členská
schůze Rady rodičů, na které jsme si naplánovali společné akce a doplnili jsme
si výbor. Byl zvolen nový předseda, člen výboru. V rámci týdenního bloku – Moji
kamarádi jsme navštívili malé hospodářství pana Mitury, kde nám Štěpánek
prezentoval domácí zvířata, o které se pomáhá starat. Vyvrcholením bloku Moje
rodina bylo sestavení panelů s obrázky a fotografiemi rodin dětí, nad kterými si
kamarádi v průběhu dne vyprávěli.
Říjen — v tomto měsíci nám přálo počasí, co nejvíce aktivit bylo přenášeno
do přírodního prostředí. Děti měly možnost shlédnout exotická zvířata v Zoo
Ostrava, sledovaly i měnící se podzimní přírodu. Nabídly zvířátkům opadané
žaludy u výběhu koz. Na střelnici si děti vyzkoušely pečení brambor a jablíček,
ochutnaly jejich chuť, hmatem zjistily tvar a teplotu. Ve spolupráci s Obecním
úřadem naše děti měly možnost si zahrát „Na zahradníky“, kdy aktivně pomá6

haly při výsadbě ovocných keřů na školní zahradě. Při pobytu v lesíčku děti průběžně sbíraly přírodniny a padané listí, ze kterého si v MŠ vyrobily „Podzimníčkovou panenku“, která slouží k výzdobě MŠ. Ve spolupráci se ZŠ proběhla Drakiáda na hřišti TJ Sokol Dobratice, které se zúčastnil malý počet dětí z důvodu
nepříznivého počasí a na konci měsíce jsme se společně sešli na Halloweeenu.
V MŠ proběhl cvičný poplach, na který navazovalo shlédnutí požární techniky.
Děti si prohlédly auto nejen z venku, ale i ze vnitř, viděly výstražná světla. Mateřskou školu navštívila divadelní společnost Jedna, dvě s pohádkou „O líném
Honzovi“. Předškolní děti navštívily kamarády v 1. třídě ZŠ Dobratice.
Listopad — v předstihu vánočních svátků se děti v MŠ fotografovaly na vánoční přáníčka.
Společně s rodiči proběhla v MŠ pracovní dílna, ve které si děti vyráběly vánoční zápichy do květináčků a adventní věnce sloužící pro výzdobu mateřské
školy. Oslovili jsme sponzory s prosbou o malý finanční příspěvek na koupi hraček pro naše děti. Pozvali jsme na návštěvu kamarády z MŠ Vojkovice a společně jsme shlédli pohádku „O krtkovi a neposlušných hodinách“, kterou nám zahrála divadelní společnost Kaňka. Celý měsíční blok byl ve znamení zdravého
životního stylu, děti se seznamovaly nejen s ovocem a zeleninou v knižních
publikacích, rovněž prostřednictvím praktických činností, experimentovaly
s ovocem, rozvíjely fantazii, hledaly tvary. Každodenními pobyty venku jsou
děti vedeny k otužování vzduchem a rozvoji pohybových činností.
Prosinec – v tomto měsíčním bloku se děti seznámily nejen s vánočními tradicemi a zvyky, byly vedeny k vnímání atmosféry předvánočního a vánočního
času. Naší mateřskou školu navštívil v dopoledních hodinách Mikuláš s čertem,
který rozdal dětem sladkou odměnu, za kterou patří velké poděkování p. Lisníkovi Alešovi a p. Moješčíkové Daně a p. Ciché Petře.
Děti se aktivně zapojily do vánoční výzdoby mateřské školy, nazdobily si vánoční stromeček. Upekli jsme si chutné cukroví z perníkového těsta, které nám
přinesla maminka Terezky, p. Anna Kohutová. V pracovní dílně společně s rodiči si děti zdobily glazurou vánoční zápichy, se kterými se představíme na vánočním jarmarku v základní škole.
Společně s kamarády ze základní školy jsme shlédli divadelní pohádku „Dobrodružství veverky Zrzečky“. U slavnostně vyzdobeného stromečku jsme si
povídali o vánočních svátcích, děti prozradily svá tajná vánoční přání. Vyvrcholením tohoto bloku bude vánoční besídka v mateřské škole, na kterou si děti
pozvou své rodiče a společně si zazpíváme koledy u vánočního stromečku a nakoukneme na dárky, které dětem přinesl Ježíšek. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat těmto sponzorům, kteří nám finanční částkou pomohli vykouzlit šťastný úsměv na tvářích našich dětí. (p. Hlisnikovský Milan, p. Kavka Jan, p. Pšenica Lukáš, p. Pavelek Martin, p. Kocich Lubomír, p. Kacíř Stanislav, Obecní úřad
Dobratice,
MO KSČM Dobratice, Comfort Dobratice, p. Capcarová — restaurace Obecník). Sponzorům, kteří nám přispívají v průběhu roku rovněž patří vřelé poděkování. (p. Zrzava Eliška – pohoštění u příležitosti Dne matek + výletu dětí, p.
Šokalové Aleně — občerstvení u příležitosti výletu).
V Dobraticích 9. 12. 2011

Zapsala Eva Slezáčková, vedoucí učitelka MŠ
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Adventní čas
Adventní čas jsme s dětmi zahájili výrobou věnců a povídání si
o adventu. Je to období příprav na svátky vánoční a zároveň
období pro zhodnocení celého roku. V průběhu roku se ve
škole mnoho udělalo. Hezký dárek od obce dostala naše školka – je to školní zahrada s koloběžkovou dráhou a škola – přístavba tělocvičny s výdejnou. Školní zahrada byla dokončena na podzim a slavnostní
otevření nás čeká na jaře. Výdejnu se nám podařilo zahájit 1. 12. 2011 a na
přístavbě tělocvičny se stále pracuje. Všechny děti mají velkou radost jak
z vybudování zahrady, tak i otevření výdejny ve škole, a proto patří velké poděkování OÚ Dobratice.
❖ Děkujeme Markovi Spilkovi, který je žákem
4. třídy, za vzornou reprezentaci naší školy.
Marek se probojoval až do finále matematické
soutěže, která proběhla 28. 11. 2011 na půdě
poslanecké sněmovny v Praze.
Olympiádu připravila už počtvrté organizace Mensa, která sdružuje
lidi s IQ vyšším než 130.
❖ Děkujeme šachistům (Kryštof Hajdík, Radek Mace
ček, Markéta Klegová, Roman Tyrlík) za vzornou
reprezentaci školy v okresním v přeboru šachu.
Mgr. Karla Peterková
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Prodám osobní auto RENAULT Clio,
rok 2006, první majitel, tel. 605 325 834, Dobratice.
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Eva Golatová
Přeje všem zákazníkům hezké vánoční svátky
a mnoho zdraví v roce 2012.
Můžete zde zakoupit dárkové poukazy, permanentky
a věnovat tak
KRÁSNÝ DÁREK

✳
MASÁŽE — havajské, klasické, thajské,
MASÁŽE — lávové kameny, čokoládové…
RELAXAČNÍ BALÍČKY
např. Čokoládový sen, Relaxační balíček pro dva
s infrasaunou a aroma lázeň aj.
HYDROMASÁŽNÍ VANA se světelnou terapií
INFRASAUNA se solnou terapií

✳
Otevírací doba
pondělí—pátek od 9:00—18:00 hod. na objednávku
Kontakt: Eva Golatová, Nižní Lhoty 26,
tel. 606 930 822 www.masazeevita.cz
Platit můžete i šeky UNIŠEK, UNIŠEK+, CADHOC

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

