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Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 32. zasedání
dne 11. 3. 2013 projednalo:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Dobratice za rok 2012, rozdělení hospodářského výsledku.
Rozpočet obce Dobratice na rok 2013.
Schválení účetní závěrky obce Dobratice a Základní školy a mateřské školy
Dobratice k 31. 12. 2012.
Zadání zakázky na realizaci výběrového řízení a administraci projektu
„Nakládání s bioodpady v obci Dobratice“ firmě Naviga Assistance, s.r.o.
Směrnici pro zadávání veřejných zakázek.
Jmenování náhradníků za členy hodnotících komisí pro výběr nejvýhodnějších nabídek zadávaných zakázek.
Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze Státního
zemědělského intervenčního fondu na projekt: “Bezbariérový chodník,
1. etapa – u Základní školy v Dobraticích“.

Usnesení zastupitelstva obce Dobratice je zveřejněno na úřední desce Obecního
úřadu Dobratice a na webových stránkách obce, které naleznete na adrese
www.dobratice.cz.
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Očkování psů proti vzteklině
V pondělí dne 6. května 2013 proběhne v obci Dobratice očkování psů proti
vzteklině. Podle zákona o veterinární péči musí být každý pes starší třech měsíců
vakcinován. Poplatek za očkování jednoho psa činí 120,-Kč a je splatný ihned na
místě. Pes musí mít náhubek a musí být v doprovodu osoby, která je schopna
udržet psa při zákroku, nezapomeňte očkovací průkaz psa.
Všichni, kteří byli v loňském roce na očkování se svým psem, mají v očkovacím
průkazu napsáno, nebo jim bylo u očkování sděleno, zda musí přijít i v roce letošním, nebo stačí vakcinace jednou za dva roky.
Pokud si nebudete jisti, můžete se informovat po 19. hodině u paní doktorky
Sušovské, telefon 558 696 271. Pokud bude mít někdo zájem i o jinou očkovací
vakcínu, může se také domluvit na uvedeném telefonním čísle.
Očkování psů proběhne na třech místech:
Od 16:00 do 16:15 hodin rozcestí ke Komorní Lhotce – autobusová zastávka.
Od 16:20 do 16:45 hodin před budovou Obecního úřadu Dobratice.
Od 16:50 do 17:00 hodin u křižovatky ( u p. Szczeczora) na Bukovicích.

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
a velkoobjemového odpadu v obci Dobratice
Sběr proběhne v obci Dobratice v sobotu dne 11. května 2013
- prodejna Lisník
- dolní kravín
- bývalá prodejna Bukovice
- Harenda

8.40
9.05
9.45
10.10

- 8.55 hod.
- 9.35 hod.
- 10.00 hod.
- 10.40 hod.
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Zároveň bude prováděn se sběrem nebezpečného odpadu
i sběr velkoobjemového odpadu
Nebezpečné odpady
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné
chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.
Rozbité či rozebrané
Televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky,
pračky.
Velkoobjemové odpady
Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení – pouze kompletní – nerozebrané
Lednice, 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 domácí spotřebiče.

Oprava částky poskytnutého příspěvku
Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s. obdržela od společnosti Hyundai
Motor Manufacturing Czech s.r.o. z fondu Dobrý soused finanční příspěvek ve výši 12.000,- Kč, který byl použit na úhradu hudební produkce
společenské akce „Ples sportovců“ .
V minulém zpravodaji jsme chybně uvedli částku 10.000,-Kč.
Tímto se za vzniklou chybu omlouváme.
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Začátek druhého pololetí
Začátek druhého pololetí jsme zahájili přípravou na dětský karneval, lyžařský
kurz, recitační soutěž a na pěveckou soutěž „Loutnička“. V pátek 8. 2. se uskutečnil poprvé „Dětský karneval“ v nové tělocvičně. Karneval zahájil taneční kroužek
pod vedením p. Kozákové. V průběhu celého karnevalu nás bavili klauni pod
vedením p. Cebulové a děti měly možnost si zasoutěžit v různých disciplínách.
Na organizaci se podílela SRPŠ ZŠ a MŠ Dobratice. Rodičům děkujeme za podporu – pečení zákusků, zhotovení chlebíčků, přípravu tomboly, sálu, p. Cebulové za
hlavní program, všem pedagogům za přípravu soutěží a hlavní poděkování patří předsedkyni SRPŠ p. Hajdíkové za pečlivou organizaci. Velmi potěšitelná byla
hojná účast masek, rodičů a jiných příbuzných. Velký dík!!!
Druhý týden v únoru jsme odstartovali II. ročník „Lyžařského kurzu“ ve SKI areálu
Řeka. Sněhové podmínky byly ideální, zasvítilo nám i krásné sluníčko a na konci
kurzu byl u všech dětí krásný úsměv ze soutěže ve slalomu na lyžích. Máme
radost z úspěšně vydařené akce. Nejenom sportem žije celá škola, ale zúčastňujeme se i recitačních a pěveckých soutěží. V den vysvědčení bylo ve škole školní
kolo v recitační soutěži. Žáci soutěžili ve třech kategoriích - 0. kategorie- (1. třída
se umístila na 1. místě - Anna Václavková, 2. místo – Karolína Kavková, 3. místo – Tereza Skupieńová), I. kategorie – (1. místo – Jan Hanzlík, 2. místo – Jakub
Sobek, 3. místo – Aneta Cichá); II. kategorie – (1. místo – Denisa Badová, 2. místo
- Sára Kollárová, 3. místo – Michael Moják). Do dalšího kola postupovala pouze I. a
II. kategorie. Obvodní kolo se konalo v ZŠ Dolní Domaslavice ve středu 13. 2., kdy
zároveň probíhal lyžařský kurz. Proto školu úspěšně reprezentovali pouze žáci,
kteří se nezúčastnili lyžařského výcviku (Jan Hanzlík, Jakub Sobek a Sára Kollárová). U soutěží chvíli ještě zůstaneme. Máme právě za sebou školní kolo „Loutničky“. Všem, kteří nás budou reprezentovat v dalším kole – „Držíme palce!!!“
Březen – měsíc knihy - s knihou se nesetkáváme jenom v březnu, ale po celý rok.
Jenom březen nám to nejvíce připomíná a snažíme se dětem, co nejlépe přiblížit
jaké dobrodružství, legraci a pohodu mohou s knihou zažít. Proto buďme i my
dospělí pro naše děti vzorem a snažme se jim vytvořit pozitivní vztah ke čtení.
Na konci března ve škole proběhne knihovnický den pod vedením p. Baumové a
beseda se spisovatelkou p. Petrou Braunovou. S knihovnickým dnem je spojeno
vítání jara, proto jako každý rok bude pro děti v dopoledních hodinách připravena velikonoční dílna.
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Naše škola se v roce 2013 zapojila do projektu „ŠKOLA ŠKOLE“, Občanské sdružení
Bez mámy.
Hlavním cílem Občanského sdružení Bez mámy je podpora konkrétních dětí,
stavba sirotčince, podpora vzdělanosti a pomoc ve zdravotnictví.
Do projektu jsou zapojeni Čeští školáci, kteří sami vytvářejí a realizují programy
získávání financí na pomoc partnerské škole v Tanzánii. Čeští školáci pak sami
rozhodnou, s čím se tanzanské škole za získané peníze pomůže (betonová podlaha, omítka, vymalování, nové toalety, nová střecha, školní hřiště nebo se opatří
lavice, učebnice, míče…).
Naší partnerskou školou se stala škola v Tanzánii – Základní škola v ILENGE.

Nejbližší akce:
•
•
•
•
•
•

Zápis do MŠ – 21. 3. od 10:00 – 12:00 hod.
Knihovnický den – 22. 3.
Beseda se spisovatelkou p. Petrou Braunovou
Zdravotnický den
Velikonoční prázdniny – 28. 3. – 29. 3.
Šachový turnaj – 24. 4.
Mgr. Karla Peterková
ředitelka školy
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POZVÁNÍ A INFORMACE CÍRKVE ŘÍMSKOKATOLICKÉ
Přijměte, prosím, pozvání ke slavení velikonočních svátků
v kostele v Dobraticích:
24. 3. Květná neděle, žehnání ratolesti, bohoslužby v 9.00 hod. a v 10.30 hod.
27.3. středa - zpovědní den: od 8.00 hod., od 17.00 hod. do 18.00 hod.
28.3. Zelený čtvrtek, v katedrále Božského Spasitele v Ostravě je sloužená v 9.00h
mše svatá se svěcením olejů a s obnovou kněžských závazků. Otec biskup zve všechny věřící.
V 17.00 hod. bohoslužba na památku Večeře Páně. Navazuje společná adorace
v Getsemanské zahradě.
29.3. Velký pátek, den přísného půstu od masa i újmy v jídle. V 17.00 hod. velkopáteční obřady. Čas adorace bude upřesněn.
30.3. Bílá sobota, v 9.00 hod. adorace dětí a rodičů. V 19.30 hod. velikonoční
vigilie Vzkříšení s obnovou křestních závazků.
Děkuji všem, kteří cestou okolo kostela či na hřbitov neopomenou vstoupit také
do kostela. Ve výše uvedených dnech bude kostel po celý den otevřený! Změna
zimního na letní čas.
31.3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Dnes jsou žehnány velikonoční pokrmy.
Bohoslužby v 9.00 hod. a v 10.30 hod.
1.4. Pondělí velikonoční. Bohoslužba v 9. 00 hod.
Všechny nemocné, kteří již nemohou přijít v době velikonoční do kostela, rád navštívím v jejich domech. Každý pokřtěný má tuto povinnost a jeho příbuzní jsou zodpovědní jím zprostředkovat setkání s knězem. Děkuji vám za tuto službu.
Přijměte, prosím, pozvání ke slavení pouti a slavností:
farní kostel sv. Filipa a Jakuba:
malá pouť - pátek 3. 5. v 17.00 hod.
velká pouť - neděle 5. 5. v 9.00 a v 10.30 hod.
6
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Noc kostelů - pátek 24.5. od 18. do 23.00 hod.
památka sv. Jana a Pavla - ochránců před nepohodou počasí /jejich
sochy jsou umístěny v průčelí kostela/ 26. 6.
krmáš - neděle 6. 9.

kaple Navštívení Panny Marie ve Vojkovicích:
májové pobožnosti během měsíce května vždy v úterý a čtvrtek v 18.15 hod.
pouť
- neděle 9. 6. v 10.30 hod.
mše sv.
- neděle 30. 6. v 10.30 hod.
krmáš
- neděle 3. 11. v 10.30 hod.
Kristus nesl svůj kříž pro nás a pro naši spásu, projevoval lásku až do krajnosti, a
přesto mu dav nadával, posmíval se mu, tupil ho. Ale On donesl svůj kříž až na určené
místo, vydal i svůj život, a to vše proto, aby smrt a lidskou nenávist přemohl a zvítězil
na celé čáře. Tuto jistotu života, radost ze života přeji k svátkům velikonočním
všem občanům Dobratic.
P. Jan Wojnar
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Dobratice

Zveme Vás na
velikonoční výstavu
a malý jarmark,
který se uskuteční ve dnech

27. a 28. 3. 2013
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice
v době od 9:00 do 18:00 hodin (perníčky, kraslice,
velikonoční dekorace).

2/2013

SDRUŽENÍ DOBRATICKÝCH ŽEN
POŘÁDÁ

ReJ
CAROdeJNIC
Kdy: 30. dubna 2013
Kde: na TJ hřišti od 17:00 hod.

„Milé kolegyně a kolegové !“
• sraz před OÚ v 16,30 hod.
• společný přelet
• soutěže pro děti
• soutěž o „MISS ČARODĚJNICI“
• občerstvení zajištěno
• hudba v rytmu DISCO

Informační zpravodaj obce Dobratice

Rozpis utkání TJ Dobratice - jaro 2013
datum

ēas kategorie

kolo

Z

domácí

hosté

SO 23. 3.

15:00 MUŽI

16

110

StaƎíē

Dobratice

SO 30. 3.
SO 30. 3.

13:00 dorost
15:30 MUŽI

13
17

75
116

Dobratice
Dobratice

VendrynĢ
SedlištĢ

SO 6. 4.
NE 7. 4.

13:00 dorost
15:30 MUŽI

14
18

82
123

OldƎichovice
Nýdek

Dobratice
Dobratice

SO 13. 4.
SO 13. 4.
SO 13. 4.

11:30 žáci
13:30 dorost
16:00 MUŽI

11
15
19

51
88
131

Dobratice
Dobratice
Dobratice

Janovice
Návsí
Mosty

SO 20. 4.
SO 20. 4.
NE 21. 4.

13:30 dorost
16:00 MUŽI
13:45 žáci

16
20
12

93
136
60

Mosty
Horní Suchá
Smilovice

Dobratice
Dobratice
Dobratice

SO 27. 4.
SO 27. 4.
SO 27. 4.

11:30 žáci
13:30 dorost
16:00 MUŽI

13
17
21

62
101
146

Dobratice
Dobratice
Dobratice

Kunēice p. O.
Smilovice
Doubrava

SO 4. 5.
SO 4. 5.
NE 5. 5.

9:30 žáci
16:30 MUŽI
14:15 dorost

14
22
18

69
149
104

Palkovice
Hnojník
Písek

Dobratice
Dobratice
Dobratice

SO 11. 5.
SO 11. 5.
SO 11. 5.

12:00 žáci
14:00 dorost
16:30 MUŽI

15
19
23

73
114
161

Dobratice
Dobratice
Dobratice

Vojkovice
Milíkov
SAD HavíƎov

SO 18. 5.
SO 18. 5.
SO 18. 5.

14:15 dorost
15:00 žáci
17:00 MUŽI

20
16
24

115
78
162

Luēina
Raškovice
Fryēovice

Dobratice
Dobratice
Dobratice

SO 25. 5.
NE 26. 5.
NE 26. 5.

12:30 žáci
14:30 dorost
17:00 MUŽI

17
21
25

84
126
175

Dobratice
BystƎice
Hrádek

Václavovice
Dobratice
Dobratice

SO 1. 6.
SO 1. 6.

14:30 dorost
17:00 MUŽI

22
26

128
177

Dobratice
Dobratice

Hrádek
Dolní DatynĢ

SO 8. 6.
SO 8. 6.
NE 9. 6.

14:30 žáci
17:00 MUŽI
14:30 dorost

10
15
12

50
101
71

Dobratice
Dobratice
Bukovec

Tošanovice
Jablunkov
Dobratice

SO 15. 6.

17:00 MUŽI

14

97

Dobrá

Dobratice
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Je Vám horko? Je Vám zima? Pro Vás jsme tady!
Klimatizace s tepelným čerpadlem v létě chladí a v zimě topí
s náklady o 70% méně než např. elektrický přímotop.

Dodáváme a instalujeme klimatizace a tepelná čerpadla
světových značek, nejlepší kvality s prodlouženou zárukou.
Dýchejte čistý vzduch, zbavený prachu, bakterií, alergenů a dalších
škodlivých částic díky 5-ti stupňové filtraci. Klimatizace s tepelným
čerpadlem obsahuje ionizátor vzduchu a plazma filtr.
Sami si nastavíte teplotu v místnosti, která Vám bude vyhovovat.
V létě se ochladíte, v zimě se zahřejete. Zařízení budete používat celý
rok, za velmi nízké náklady.
Cenovou nabídku a měření vypracujeme zdarma.
Zavolejte 724 029 987, přijedeme za Vámi a poradíme Vám.

Email: klimaracingteam@seznam.cz
Web: www.klimaracingteam.cz

STUDIO SHINE s.r.o.,
Poli ckých obě 118,
Frýdek-Místek

OPRAVÍME
A SEŘÍDÍME
OKNA,
DVEŘE PVC I EURO
Kontakt:

736 10 10 20

Firma Kerak Kompt s.r.o. prodejna obkladů a
dlažeb ve Vyšních Lhotách,
vás srdečně zve na prohlídku nové vzorkové prodejny RAKO, ve které jsou
představeny novinky obkladů a dlažeb od 1.3. pro rok 2013. Také vám
můžeme nabídnout novinky sprchových koutů a masážních boxů, sprchových zástěn a dveří firem RAVAK, ARTTEC, VAGNERPLAST a dalších. Přijďte
si vybrat obklady do vaší nové kuchyně či koupelny od výrobců RAKO, Paradyz a dalších. Máme skladem mrazuvzdorné dlaždice v rozměrech 30x30,
33x33 a větších rozměrů, vhodné na balkony, terasy, do sklepních prostor a
garáží. Můžete si vybrat jak v rozměrech, barvách, tak i v různých cenových
relacích. Vyprodáváme dlaždice, které se již nevyrábějí za cenu 99,-Kč za
1m2. Za tuto akční cenu si můžete ve výprodeji vybrat i různé obklady ve
zbytkovém množství. Prodáváme výrobky firmy HENKEL, spárovací hmoty
CERESIT v 50 barevných odstínech interiérové nebo flexibilní.
Lepidla si u nás také vyberete na obklady a dlažbu i flexibilní, nebo speciální rychle tuhnoucí. Veškeré zboží zakoupené v naší prodejně vám rádi
zavezeme do vašich domovů ZDARMA. Komu naše prodejní doba nevyhovuje PO-PA 8-17 hodin, SOBOTA 8-11 hodin, tak si může po telefonu
domluvit jinou dobu na prohlídku prodejny, rádi zůstaneme v práci pro
vás déle.
Kontakt: Mládek , telefon 602 190 377, 558 431 605,
e-mail: kerak.mladek@seznam.cz.
Naše prodejna je umístěna v areálu fa. Spolstav Vyšní Lhoty 53.
Těšíme se na vaši návštěvu. Mládek.

Hypotéky

Právní záležitosti
S občany a podnikateli projedná a vyřídí každou
středu, mezi 15.00 – 16.30 hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích a každou středu mezi
16.30 – 18.00 hodinou v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Nošovicích ( zelená budova
potravin)
JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství,
spisování listin, žalob, smluv - včetně kupních,
rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných
břemen apod.
Kontakt:
tel. i fax 596 810 741
mobil 603 447 219
e-mail: zoric@atlas.cz.

CHCETE BYDLET VE SVÉM?
UVAŽUJETE O REKONSTRUKCI?
Spolupracujeme s vĢtšinou bank na trhu a mƽžeme Vám tak
nabídnout nejen srovnání úrokových sazeb mezi bankami,
aniž byste museli trávit ēas návštĢvou každé z bank, ale také
Vám pomƽžeme nezávisle posoudit jejich podmínky.

VYUŽIJTE NÍZKÝCH ÚROKp HYPOTÉK!
•
•
•
•
•

Hypotéky a úvĢry ze stavebního spoƎení
Refinancování stávajících hypoték a snížení úroku
Možnost hypotéky i bez prokazování pƎíjmƽ
Veškerou administrativu vyƎídíme za Vás
S realizací hypoték máme dlouhodobé zkušenosti
VĢnovat se Vám bude hypoteēní specialista:
Bc. Pavlína Kirschnerová
tel. 731 163 774

eská spoƎitelna, SOB, Hypoteēní banka, Komerēní
banka, Raiffeisenbank, Stavební spoƎitelny
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