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Na 10. zasedání zastupitelstva obce Dobratice,
které se konalo dne 13. 6. 2011 v zasedací místnosti
obecního úřadu Dobratice, bylo projednáno:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.

Úvod, doplnění a schválení programu, volba ověřovatelů zápisu.
Kontrola úkolů z 9. zasedání ZO Dobratice.
Harmonogram jednání zastupitelstva na 2. pololetí roku 2011.
Žádost Římskokatolické farnosti Dobratice o navýšení finančních
prostředků.
Smlouva č. 200/2011 o pronájmu pozemků mezi firmou Tozos spol.
s r. o. jako nájemcem a obcí Dobratice jako pronajímatelem.
Nabídka obci Dobratice ohledně pronájmu pozemků — p. Budínský
Miroslav.
Výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku na výkon inženýrské a investorské činnosti včetně technického dozoru stavebníka při
realizace stavby a výkonu koordinátora a BOZP „Rekonstrukce a pří
stavba ZŠ Dobratice“.
Žádost TJ Dobratice, o.s., o poskytnutí mimořádné finanční částky na
oslavy 60. let od založení TJ Dobratice.
OZV č. 1/2011, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Změna Organizačního řádu obce Dobratice.
Rozpočtové opatření č. 3/2011.
Zápis z finančního výboru.
Revize mostů — zadání zakázky.
Různé — diskuse.

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

Platba za odpady a za psa
Upozorňujeme občany, že dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, je poplatek splatný nejpozději do konce měsíce června příslušného kalendářního roku.
Sazba poplatku za psa na rok 2011 činí za prvního psa 60 Kč a za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele 90 Kč. Poplatek byl splatný do 31. 3.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky, nebo část těchto poplatků, může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto navýšení je příslušenstvím poplatku, následuje exekuce (zákon č. 565/1990 Sb. §11).

Informace ČEZ Distribuční služby s. r. o.
Společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. informuje, že od měsíce června
do měsíce října 2011 budou 2 zaměstnanci ČEZ Distribuční služby provádět Řád preventivní údržby, a to po celém území obce Dobratice a rovněž
i po pozemcích nacházejících se u rodinných domů.

Autobusový výlet na Pustevny a do skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm pro důchodce
Sociální komise při OÚ v Dobraticích má v plánu uspořádat pro naše
důchodce výlet autobusem, tentokrát na Pustevny
a do rožnovského skanzenu.
Tento výlet je plánován na pátek dne 2. 9. 2011, autobus bude zajištěn
od Obecního úřadu v Dobraticích.
Čas odjezdu bude upřesněn. Doprava pro důchodce je zdarma.
Prosíme proto případné zájemce, aby se přihlásili nejpozději do konce
měsíce července 2011 na Obecní úřad v Dobraticích,
tel.: 558 651 254, 558 651 387 nebo u paní Bortlíčkové Ivony, tel.: 774 112 781.
Doufáme, že kapacita autobusu bude naplněna a výlet se vydaří alespoň
stejně tak, jako loni.

Obec Dobratice příjme pracovníka na pozici technického správce obce,
který bude mj. dohlížet na výstavbu tělocvičny u Základní školy Dobratice a na další investiční akce obce. Požadujeme středoškolské vzdělání,
řidičský průkaz typu B a znalost práce na počítači.
Žádost, včetně životopisu s uvedením odborných znalostí, zkušeností
a dovedností, předkládejte prosím na Obecní úřad Dobratice, Dobratice
č.p. 49, PSČ 739 51 pošta Dobrá, v termínu do 11. 7. 2011.
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Předávání lesních hospodářských osnov
vlastníkům lesů
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „magistrát“), jako orgán státní správy lesů, příslušný podle ust. §
61 odst. l písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a podle ust. § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2, 3 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 17 odst. 1
vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, oznamuje vlastníkům lesů (s výměrou lesního majetku do 50 ha), že ve dnech 13. června
2011 od 8.00 hod. do 17.00 hod., 15. června 2011 od 8.00 hod. do 17.00 hod.,
16. června 2011 od 8.00 hod. do 15.00 hod. budou na pracovišti magistrátu
ve Frýdku–Místku, ul. Palackého 115, 4. nadzemní podlaží, v kanceláři č. 431,
předávány vlastnické separáty lesních hospodářských osnov Frýdek–Místek,
s platností pro období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2020 (dále jen „LHO“).
Vlastníci lesů (s výměrou lesního majetku do 50 ha), nacházejících se ve
shora uvedených katastrálních územích nebo jejich částech, v případě
zájmu využít LHO pro hospodaření v lese, obdrží vlastnické separáty LHO,
týkající se jejich lesů, na vyžádání bezplatně na základě písemného potvrzení o převzetí. Při převzetí vlastnického separátu LHO je nutno předložit
průkaz totožnosti a v případě, že vlastnický separát LHO nepřevezme vlastník lesa osobně, také plnou moc pro převzetí.
Vlastníci lesů, kteří nebudou moci převzít vlastnický separát LHO ve
shora uvedených termínech, mohou tak učinit na stejném místě po dobu
platnosti LHO, v úřední dny magistrátu a to v pondělí a středu v době od
8.00 do 17.00 hod., ve čtvrtek v době od 13.00 do 15.00 hod.

Změna ordinační doby dětské středisko Dobrá —
MUDr. Iva Kučerová
Ve dnech od 27. 6. do 8. 7. 2011, od 18. 7. do 29. 7. 2011 a od 8. 8. do 26. 8. 2011
Pondělí
7.30—19.00 hod.
Úterý
7.30—19.00 hod.
Středa
14.30—16.00 hod.
Čtvrtek
7.30—19.00 hod.
Pátek
7.30—19.00 hod.

Aktivity konce května a června
Barevný týden (organizován Mgr. Mojákovou) je akce rozvíjející dětskou
fantazii a tvořivost v oblečení (každý den jiná barva), ve slohu a v týmové
spolupráci celé třídy. Jsou zapojeny i kuchařky — pro daný barevný den vaří
stejně barevnou stravu.
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Dětský den se nesl ve znamení 140. výročí postavení školní budovy.
Různé okolnosti způsobily, že „radovánky“ proběhly v pátek odpoledne.
Termín byl veřejností akceptován a můžeme říci, že se akce, včetně počasí,
vydařila. Děti MŠ, žáci ZŠ a taneční soubor, předvedli svůj program veřejnosti. Naopak, rodiče bavili děti hrami a soutěžemi: přetah lanem, chůze na
chůdách, střelba z luku, střelby se vzduchovky, hasičská soutěž a orientační
běh, rybolov a kolo štěstí, hod do „tlamy. Zábavné odpoledne zakončily
svým s napětím očekávaným vystoupením mažoretky z řad maminek.
Další, již volná zábava se protáhla do pozdních hodin. Poděkování patří
všem učitelům, kteří nacvičili vystoupení, všem vystupujícím, všem, kteří
řídili zábavu pro děti, všem organizátorům (především p. JUDr. Hajdíkové)
a maminkám pečícím koláče, či vydávající svačinky dětem.
V rámci 140. výročí školy je v přízemí ZŠ otevřena výstava. Máte možnost
vidět, jak se vyvíjely školní lavice, nahlédnout do historických materiálů: fotografií, učebnic a kronik. Těšíme se na vaši návštěvu.
Škola v přírodě — 34 žáků 3.—5. ročníku vyrazilo do Beskyd na Bumbálku,
kde strávili pod vedením tří pedagogů jeden týden. Týden byl naplněn poznáním prostředí — výprava k prameni Bečvy, návštěvou Rožnova p. R.
(skanzeny, výstavu Svět kamenů a svíčkárnu), společnými hrami a jinými zábavnými činnostmi. Poděkování patří p. Lisníkovi, který podpořil akci sladkostmi na odměny a hlavně učitelům, kteří věnovali svůj volný čas dětem.
Ještě nás čeká: školní výlet žáků 1. a 2. třídy, závěrečná pedagogická rada,
hodnotící porada a slavnostní závěr roku.
Mgr. Milan Thiel, ředitel

Ohlédnutí za naší práci — MŠ Dobratice —
školní rok 2010/2011 — červen 2011
A je tady druhé pololetí. Ani jsme se nenadáli a kalendář se přehoupl do
druhé poloviny školního roku. Nastala zima v plném proudu a my jsme si
společně užívali zimních radovánek.
Únor — záměrem tématu bylo poznávat své okolí, sebe samého, vytvářet
obraz o své identitě a aktivně se podílet na vytváření pravidel. Ve své práci
jsme se zaměřili na předškolní děti, jejich přípravu do základní školy. Při
sportovních aktivitách se děti učily dodržovat bezpečnostní pravidla a podílet se na vytváření nových. Využívali jsme sníh k zimním radovánkám
(jízda na lopatách, stavění iglú na školní zahradě). Aktivně se děti zapojily
do zimního sportování. Ve spolupráci se zákonnými zástupci jsme pečovali o lesní zvířátka, krmili jsme je senem a jablíčky. Pozorovali jsme ve sněhu
jejich stopy a starali se o ptáčky v krmítku. Vyvrcholením bloku byla návštěva Planetária Jana Palisy v Ostravě. Dětem byla formou pohádky přiblížena sluneční soustava a vesmír.
Březen — cílem tématu bylo poznávat své okolí, znát název vesnice, ve
které žijeme. Při polodenních vycházkách měly děti možnost poznat, kde
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bydlí jejich kamarádi. Formou pohádek a didaktických her zaměřených na
povolání se děti seznamovaly s různými druhy lidských profesí a kresebně si
vyzkoušely nastínit „ své budoucí povolání“. Pomocí maňáskových her pronikly děti do možnosti nebezpečí, které je mohou v životě potkat a ohrozit.
Vyvrcholením masopustního reje byl dětský karneval v mateřské škole, na
který navazoval karneval ve spolupráci se ZŠ na Šenku. V závěru měsíce jsme
začali pozorovat změny v přírodě vlivem jarního počasí. Děti navštívily místního chovatele klokanů, který je seznámil s jejich životem a vysvětlil jim přiměřenou formou, co k životu potřebují. Proběhl zápis do mateřské školy.
Duben — tomuto měsíci dominovaly velikonoční svátky. Výchovně vzdělávací práce se zaměřila na jejich přípravu. Děti se aktivně zapojily do velikonoční výzdoby naší školičky.
Se zákonnými zástupci si vyráběli „velikonoční kraslice“. Společně jsme
upekli mazance, které si děti dle vlastní volby nazdobily do podoby velikonočního ježka a věnce. Zúčastnili jsme se velikonoční výstavy na obecním
úřadě, kde si děti mohly prohlédnout různé podoby velikonočních kraslic,
vyzkoušely si jejich zdobení. Na této výstavě se podílely svými keramickými
výtvory k tématu. Mimo jiné naší školku navštívila divadelní společnost
Myška s pohádkou „Žabka carevna“. Na tuto pohádku se k nám přijeli podívat i kamarádi z MŠ Vojkovice. U příležitosti Dne země se děti v rámci
svých možností zapojily do úklidu „našeho lesíčku“.
Květen — záměrem tématu bylo prohlubování rodinných vztahů a vazeb,
vést děti k uvědomění si, co znamená pojem „rodina“. Děti namalovaly
svým maminkám „hrníček“ a upekly chutný ořechový zákusek. Společně
s maminkami jsme v mateřské škole prožili krásné odpoledne, na kterém
svým maminkám zatančily tanečky, zazpívaly písně, přednesly básně a zacvičily na gymnastických míčích. S tímto programem rovněž vystoupily
v rámci oslav ke Dni matek pro širokou veřejnost. Jarní probouzející přírodu mohly děti každodenně pozorovat při pobytu venku. V praktických činnostech poznávaly květiny, pletly věnečky, všímaly si proměn přírody působením jarního počasí. Děti shlédly v mateřské škole divadelní pohádku
„O princezně Zapoměnce“ v podání divadelní společnosti Kaňka. V letošním roce se nám podařilo uskutečnit výšlap dětí společně se zákonnými zástupci na Bílý kříž, kterého se zúčastnilo málo rodičů se svými dětmi.
Červen — cílem tématu je ověření si získaných dovedností a vědomostí
činnostmi přizpůsobených k dětem. Svůj svátek děti oslavili netradičně –
jízdou vláčkem do Frýdku na zmrzlinu. Pro některé děti se jednalo o prvotní setkání s tímto dopravním prostředkem. Již tradičně ve spolupráci se základní školou jsme se setkali na dětských radovánkách, které byly ve znamení 140. výročí školy. Naše děti vystoupily na skladby Dády Patrasové zaměřené na období výletu ke konci školního roku, které ke škole patří. Ve
spolupráci se zákonnými zástupci prožijí děti radostné pozdní odpoledne
při smažení vaječiny na Višňovce. Školní výlet plánujeme formou pěší turistiky na Prašivou se svátečním obědem. Děti se budou fotografovat
k ukončení školního roku a předškolní děti si zhotoví své „první tablo“. Dle
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počasí přizpůsobíme rozloučení s předškolními dětmi opékáním párků na
Střelnici, nebo formou pohádek v mateřské škole. Prázdniny se velkými
kroky blíží a my se budeme těšit na nový školní rok, ve kterém nás přivítá
„nová, moderně zrekonstruovaná školní zahrada“. Všichni se na ni už moc
těšíme a doufáme, že se projekt vydaří.
Eva Slezáčková, vedoucí učitelka MŠ Dobratice

TOZOS spol. s r. o., Horní Tošanovice 1, 739 53 Hnojník,
tel./fax: 558 694 271-3, e-mail: tozos@tozos.cz

Mléko ze dvora
Na kravíně firmy TOZOS spol. s.r.o. v Horních Tošanovicích je nově v provozu mléčný automat. Čerstvé a vychlazené syrové kravské mléko si nyní
můžete zakoupit každý den v týdnu od 9 do 17 hodin. K místu prodeje Vás
dovedou informační tabule.
Těšíme se na Vás.
Pracovníci farmy skotu
TOZOS spol. s r. o. Horní Tošanovice

DOVOLENÁ MUDr. Pitříka: 20. 6. 2011 až 1. 7. 2011
V akutních případech zastupuje MUDr. Olšarová: tel: 602 580 196 v ordinaci v Třanovicích (kaplův dvůr).
Pondělí:
12.00—15.00 hod.
Úterý:
8.00—10.00 hod.
Středa:
13.30—15.00 hod.
Čtvrtek:
8.00—10.00 hod.
Pátek:
11.00—13.00 hod.
MUDr. Pitřík začne ordinovat 4. 7. 2011.

Římskokatolická církev
Ani během generální opravy kostela se církevní život v naší obci nezastavil. V týdnu se scházíme a střídáme se při všech aktivitách v jedné farní
místnosti. Je zajímavé, že vždy zůstane dostatek volných míst pro další příchozí. O nedělích, dík porozumění paní Moješčíkové, se scházíme k bohoslužbám v sále Na Šenku. Časy všech bohoslužeb jsou zachovány tak, jako
byly dříve v kostele.
Někteří občané jsou právem zvídaví na to, jak práce v kostele pokračují.
Počáteční tempo prací doposud neochabuje! Pozorovali jsme výkopové
práce a množství odvezené hlíny z kostela i okolo něj. Po vyhloubení pod6

lahy v interiéru kostela byla otlučená mokrá omítka z soklu zdi po celém
obvodu. Svépomocně jsme si zrenovovali a doplnili el. rozvody a následně
se nahazovala v několika vrstvách sanační omítka. V zákristii byl nově proveden rozvod vody a kanalizace. Po navezení a zhutnění štěrku byla uložena kare síť a položen beton. Okolo kostela bylo, podle nové normy, doplněno uzemnění hromosvodní soustavy, do štěrkového násypu byla uložena
drenáž a okolo stěny bopová folie. Nefunkční kanalizace byla zprovozněná.
Mezi tím, abychom se nenudili, nám atmosférické přepětí spálilo elektroniku ovládání zvonů. Věříme, že prováděcí firma Demiros, provede
veškeré práce do konce července.
Děkujeme za modlitby, za pochopení i za finanční příspěvky
mnohých občanů na práce, které
financuje farnost z vlastních zdrojů. Za všechny pracovníky na G.O.
kostela a za všechny dárce je sloužená během opravy každou sobotu v 8 hodin mše svatá. Těšíme se,
že nám v zimě bude v kostele příjemně a teplo.
• Rodiče, přejete si, aby vaše dítě bylo vzděláváno ve křesťanské nauce
a chcete v tomto směru s katechetou spolupracovat? Pak přihlaste své
dítě ve šk. roce 2011/12 do hodin náboženství. (tel. 604 406 923).
P. Jan Wojnar

Na Prašivou ze všech stran
Jan Sládek
Beskydy — Prašivá. Místo známé, hojně navštěvované,
navíc s chatou KČT. V místě úplně a správně zvaném
Malá Prašivá (706 m n. m.) stojí od roku 1921 turistická
chata postavena Pobeskydskou jednotou slezskou (PJS), pozdějším KČST
Frýdek. Navíc opodál stojí kostelík z dob rekatolizačních — z roku 1640!
I proto ta tradice, známost místa a velká návštěvnost. Ke svatému Antoníčkovi se chodili modlit poutníci. Kdy pouti, přerostly v turistiku? Jeho sochu
můžete spatřit v údolí. U hlavní cesty z Frýdku na Morávku za obcí Vyšní
Lhoty při odbočce na Prašivou, vždy zve k návštěvě místa (4 km).
Pobeskydská jednota (založena1910) byla jedním z kořenů české turistiky
v této části Beskyd. Stanovila si úkol náročný, veskrze turistický a odvážný.
Postavit chatu. Opatrně však zacházejme s označením — první. Ano, první
ve slezské části Beskyd. A ještě nutno dodat, že první — české, protože na
významných vrcholech již stály chaty německého Beskidenvereinu (Javorový, Lysá hora, Čantoryje) i v té době již vyhořelé, původní polské schronisko
na Ropičce.
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Vše signalizuje úporný zápas o zachování českého charakteru tohoto
koutu naší země — Těšínského Slezska. Předsedou PJS a hlavním iniciátorem a organizátorem výstavby chaty byl právník Jan Valeček, rodák z Mikolajic u Opavy, později soudce v Jablunkově a Frýdku. Profesní kariéru ukončil jako senátní president Nejvyššího soudu v Brně. V dubnu byl uveden do
Síně slávy české turistiky a při oslavě 90 let chaty mu bude odhalena na Prašivé pamětní deska.
Vztah okolních obcí k místu a chatě na Prašivé nemohl najít lepší zviditelnění. V roce 2010 byla otevřena naučná stezka. Zvláštní a ojedinělá. Čím?
Má hvězdicové uspořádání. Šest výstupových tras se setkává u chaty. 26 (!)
naučných tabulí a dvě výhledová místa informují o širokém okolí — obcích,
osobnostech, pamětihodnostech, historii i současnosti…
Z Nošovic s pivovarem Radegast (možnost exkurse) a dnes automobilkou
Hyundai, přes Vyšní Lhoty (v jejichž katastru chata stojí).
Z Horních Domaslavic. Neodpustím si připomenout, že na konci Žermanické přehrady stojí kostel s malým hřbitovem. Turisté čas od času položí
kytičku k hrobu pátera Jana Evangelisty Ježíška. Dopátrali jsme se k poznání, že byl turistou v kněžské sutaně a zván otcem české turistiky na Těšínsku. Jako dnešní stezka, putovával jako turista s přáteli přes Vojkovice
a Dobratice na Prašivou.
Z Hnojníka — nádraží ČD, přes Komorní Lhotku s kvalitním rekreačním
zázemím, včetně vyhledávané finské sauny a bylinných lázniček.
Z Morávky s výstupem a posléze krásným hřebenem, přes chatu na Kotaři. Je to jediná trasa, z níž k chatě sestoupíte dolů — z vrcholu kopce Prašivá (843 m n. m.)
Z centra Pražma přes výhledové místo Nad Vysutým pohodlným výstupem lesem.
Z Raškovic přes rozdělovací jez na řece Morávce. Umělým přivaděčem
může posilovat přítok do Žermanické přehrady vybudované na řece Lucině.
Navíc s malým muzeem — Památníkem Raškovic s informací o další osobnosti PJS továrníku a starostovi Josefu Adámkovi.
100 let odboru KČT Frýdek-Místek — původně PJS — oslavily obce, turisté a občané tímto dílem. Myslím, že to nešlo lépe. Tradice jsou hluboké.
V cíli všech tras Vás na chatě uvítá proslavený (opravený) medvěd. Nelekněte se. Je umístěn za dveřmi vchodu do chaty.
Cyklotrasy jsou rovněž vyznačeny. Z širšího okolí — Ostravy, Frýdku, Havířova, Českého Těšína, Třince.
Podhůřím Beskyd se trasy přibližují Vyšním Lhotám, odkud je výjezd slušnou — Olšákovou cestou až k chatě a kostelíku.
Samo místo na Prašivé je cílem, zdaleka viditelným. Je to první kopec nad
„Ostravskou plání“, trochu vystrčen před Beskydy. Pěšky, nebo na kole láká
k návštěvě. Navíc je cílem vděčným, chata Prašivá dobře poslouží všem turistům.
Nedaleko chaty počíná svůj tok řeka Lučina. Napájí Žermanickou přehradu,
teče kolem Havířova a Šenova k Ostravě, kde se pod hradem vlévá do Ostravice. Letošní evropská akce Eurorando nás přiměla k označení jejího pramene.
Stane se tak v sobotu 11. 6. 2011, při pochodu Šenov, Lapačka — Prašivá.
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V den státního svátku 28. 9. 2011 se sejdeme u chaty. Oslavíme 90 let jejich služeb turistům, 100 let odboru KČT Frýdek–Místek a jako součást uvedení do Síně slávy české turistiky odhalíme na chatě pamětní desku Jana
Valečka. Dosti důvodů se sejít. Srdečně zveme.
Info.:
Mapa: KČT 1:50 000 č. 61-62 Ostravsko, č. 96 Moravskoslezské Beskydy
Sekce historie KČT oblasti MS Jan Sládek, tel.776 126 091, e.mail: kct.sladek@quick.cz

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 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby — nádobí bílé i černé, skleničky — vše nepoškozené
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv — veškerou nepoškozenou

Věci, které vzít nemůžeme:
➢ 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 20.—24. ČERVNA 2011.
Věci můžete odevzdávat v kanceláři Obecního úřadu Dobratice, a to ve
výše uvedené dny během pracovní doby OÚ Dobratice.
Děkujeme za Vaši pomoc

Právní záleÏitosti
s obãany a podnikateli projedná a vyfiídí kaÏdou stfiedu mezi 15 aÏ 17 hodinou
na Obecním úfiadû v Ra‰kovicích

JUDr. Marcela Îoriãová
formou poradenství, spisování listin, Ïalob, smluv — vãetnû kupních,
rovnûÏ pfievody nemovitostí, zfiizování vûcn˘ch bfiemen apod.
Kontakt tel. ã. 596 810 741 i fax, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz
9

10

11

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.
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