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Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 33. zasedání
dne 8. 4.2013 projednalo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úvod, volbu ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání.
Zařazení obce Dobratice od 1. 4. 2013 do působnosti Policie ČR - obvodního
oddělení Hnojník.
Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci
Dobratice.
Rozpočtový výhled obce Dobratice na léta 2014 – 2016.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky p.č.
828/1 a p.č. 984/11, k.ú. Dobratice.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni na pozemek p.č. 1701/1, k.ú. Dobratice.
Výsledek výběrového řízení na nákup úklidové techniky malotraktoru VARI
Honda s příslušenstvím.
Zadání zakázky na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Dobratice“.
Výběr firmy pro výkon stavebního dozoru na stavební akce prováděné v
roce 2013 v obci Dobratice.
Žádost Linky bezpečí o poskytnutí finančního příspěvku na provoz
telefonní linky.
Výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce mostu M1/08 přes VT Lučina“.
Dodatečnou žádost TJ Dobratice o poskytnutí finančního příspěvku pro
kroužek mladých šachistů působící při ZŠ Dobratice.
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•
•
•

Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro spolky a organizace působící v obci Dobratice.
Stavění MÁJKY u Restaurace Obecník.
Stav připravovaných akcí plánovaných v letošním roce v obci.

Usnesení zastupitelstva obce Dobratice je zveřejněno na úřední desce Obecního
úřadu Dobratice a na webových stránkách obce, které naleznete na adrese
www.dobratice.cz.

Blahopřání jubilantům
V naší obci je již dlouhodobou tradicí poblahopřát jménem obce Dobratice občanům, kteří dosáhnou v daném roce významného životního jubilea
70 let, 80 let, 85 let, 90 let a výše.
Při této příležitosti navštěvují zástupci sociální komise jubilanty, aby jim
mohli jménem obce poblahopřát a předat dárkový balíček.
Na základě některých podnětů k návštěvě jubilantů prosíme ty občany, kteří dovrší v letošním roce nebo v dalších letech životního jubilea a nepřejí si osobní návštěvu zástupců sociální komise obce Dobratice, aby tuto
skutečnost v předstihu oznámili obecnímu úřadu na telefon 558 651 254.
Zástupci sociální komise navštěvují jubilanty zpravidla první pracovní den
následující po dni jubilea.
Děkujeme za spolupráci.

Výtěžek TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY v obci Dobratice v roce 2013
Při dobročinné akci Tříkrálová sbírka, kterou pořádá každoročně Charita
České republiky, byla v obci Dobratice ve sbírce probíhající od 2. do 15. ledna 2013, vybraná částka celkem ve výši 43.263,-Kč.
Všem dárcům děkujeme.
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Počítačový kurz pro seniory v rámci projektu

„Senioři komunikují 2013“
Informujeme občany, že naše obec byla vybrána pro uskutečnění počítačového
kurzu pro seniory v rámci projektu „Senioři komunikují 2013“.
Cílem projektu Senioři komunikují je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů. Vzdělávací projekt je zaměřen především na ty
seniory, kteří doposud neměli příležitost se seznámit se zmíněnými moderními
komunikačními prostředky blíže a chtějí se je alespoň v základních funkcích naučit ovládat.
Realizace kurzu proběhne v naší obci v týdnu od 16. září 2013 do 20. září
2013, denně od 9:00 do 12:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Dobratice.
Kapacita kurzu je pouze 10 osob.
Na tomto kurzu budou účastníci seznámeni se základní obsluhou počítače, zpracováním textů na počítačích, používáním internetu a elektronické pošty a využíváním platebních karet.
Žádáme seniory, kteří mají zájem o účast na tomto kurzu, aby se přihlásili
osobně na Obecním úřadu v Dobraticích nebo telefonicky na čísle 558 651 254.
Tento kurz bude poskytnut účastníkům zdarma.

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.
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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.

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.
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Změna telefonního čísla

Smíšené zboží Dobratice
pan Aleš Lisník
Nové telefonní číslo do prodejny
Smíšeného zboží v Dobraticích
pana Aleše Lisníka je:

702 559 812

Změna ordinačních hodin
MUDr. Iva Kučerová
Dětské středisko Dobrá
29. dubna 2013
7.30 hodin - 9.00 hodin.
30. dubna 2013
7.30 hodin - 9.00 hodin.

PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY V RESTAURACI OBECNÍK
Restaurace Obecník v Dobraticích
pořádá dne 19. 4. 2013 od 18:00 hodin

,, RETRO ZÁBAVU“.
Budou hrány hity 80 - 90 léta, občerstvení zajištěno.
Dne 30. 4. 2013 se bude konat slavnostní stavění
,,MÁJKY“ a hned poté dne 3. 5. 2013 pořádáme od 18.00 hodin

,,MÁJOVOU VESELICI“
s hudbou a občerstvením.

Poslední den v květnu dne 31. 5. 2013,
dojde ke kácení ,,MÁJKY“.
U této příležitosti je vyhlášena soutěž o nejlepší dršťkovou polévku.
Vše za doprovodu hudby, připravujeme i speciality na grilu.
Tímto srdečně zveme na připravované akce všechny občany Dobratic.
Zároveň rozšiřujeme druhy pizz na 20 druhů.
Marie Capcarová
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Rekonstrukce mostu M 1/08
bude probíhat od poloviny dubna do poloviny června, po tu dobu
bude komunikace od Harendy na Komorní Lhotku uzavřena.
První most na obecní komunikaci ve směru od Harendy na Komorní Lhotku je
dlouhodobě ve špatném technickém stavu - ocelové válcové nosníky jsou značně zkorodované, stejně jako ocelové trubky, které tvoří mostovku. Při hlavních
mostních prohlídkách v roce 2011 byl statikem stav nosné konstrukce hodnocen jako špatný. Most nevyhovuje na požadavky zatížení, betonové opěry i křídla mostu byla provedena nekvalitně, uchycení plynovodu na mostě je značně
rizikové, zábradlí nefunkční. Požádali jsme proto o dotaci Moravskoslezský kraj
a na rekonstrukci mostu získali částku 500 tis. korun. Následně byl zpracován
projekt rekonstrukce, proběhlo stavební řízení, byl vybrán zhotovitel stavby. Firma MAKOS a.s., která výběrové řízení za cenu 910 tis. Kč vyhrála, se na stavby
a rekonstrukce mostů specializuje. Práce na rekonstrukci mostu budou zahájeny ve druhé polovině dubna a budou ukončeny do poloviny června. Celá nosná
konstrukce bude v průběhu rekonstrukce mostu odstraněna a nahrazena novou
konstrukcí, která bude splňovat požadavky platných ČSN. Nová konstrukce bude
rámová, z ocelových profilovaných plechů, založena plošně na betonových patkách. Koryto pod mostem bude zpevněno dlažbou do betonu, mimo most bude
provedena kamenná rovnanina. Na místě stávajícího mostu v havarijním stavu
pak bude stát nová konstrukce, funkčně plně vyhovující a navíc i na pohled hezká.
Po dobu rekonstrukce mostu, tj. od 22. 4. do 14. 6. 2013, bude komunikace od
Harendy na Komorní Lhotku uzavřena. Objížďka povede po místních komunikacích, pro pěší bude v blízkosti instalována lávka a vyznačena pěšinka, po které
bude možné místo obejít. Vedení tras je zachyceno v grafické příloze.
Místo rekonstrukce mostu bude nutné po dobu stavebních prací objíždět a
obcházet, přinese to zejména občanům bydlícím v okolí určité komplikace.
Rekonstrukci mostu však není možné provést jiným způsobem, uzavírka komunikace je nutná.
Odměnou za dočasné nepohodlí nám však bude nový, bezpečný a také hezký
most, který bude sloužit i příštím generacím.
Alena Kacířová
starostka
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Policie informuje
Dobrý den !
Děkujeme místní samosprávě za umožněný prostor ve Vašem obecním zpravodaji k předání několika důležitých informovací.
Tak tedy na základě rovnoměrnějšího a účelovějšího rozvrstvení policejních sil a
zlepšení poskytovaných služeb dochází s účinností od 1. dubna 2013 k rozšíření
služebního obvodu Policie ČR Hnojník o další obce. K současným obcím Hnojník, Třanovice, Komorní Lhotka, Smilovice, Řeka, Horní a Dolní Tošanovice, Střítež a
Vělopolí, které tvořily již stabilní členy našeho služebního obvodu byly dále začleněny obce Dobratice, Horní Domaslavice, Vojkovice a Soběšovice, které spadaly do působnosti Obvodního oddělení Nošovice a obec Ropice, která spadala
do působnosti Obvodní oddělení Třinec. Některé obce se tak dle pamětníků po
desítkách let vracejí zpět do působnosti Policie ČR Hnojník, jako obce Ropice,
Dobratice a Vojkovice a my se budeme snažit všem občanům našeho služebního
obvodu poskytnout co nejprofesionálnější službu.
Stále platí, že Obvodní oddělení v Hnojníku můžete kontaktovat telefonicky
na mobilním čísle +420 605 427 336, které má hlídka policistů vždy u sebe, nebo
využijte bezplatné linky 158, 112 nebo přímé linky 974 732 741, 558 696 203,
email: fmoophnoj@mvcr.cz. S Vaším problémem Vám rovněž poradíme přímo na
Obvodním oddělení v Hnojníku čp. 222, vedle Obecního úřadu. Rovněž není žádný
problém učinit své oznámení na kterékoliv služebně Policie ČR, která by následně
Vaše oznámení postoupila k případným dalším opatřením Obvodnímu oddělení
Policie ČR Hnojník. Pokud byste chtěli svůj problém řešit např. ústně s vedením
oddělení, jsme Vám k dispozici vždy od 7-15 hod., každý pracovní den, ale není
problém si domluvit termín i na pozdější odpolední dobu.
npor. Mgr. Michal Berka vedoucí oddělení
npor. Bc. Martin Jahřabáč zástupce vedoucího
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Očekávání jara ve škole

Jaro jsme jako tradičně přivítali za doprovodu básní, říkadel a písní před školou,
kde jsme pálili smrtku (zimu) a přivítali „Jaro“. Březen bývá zpravidla měsícem knihy, proto akce ve škole v tomto měsíci byly zaměřené na knihu, čtení. Do školy se
nám podařilo zajistit besedu „Autorské čtení“ s paní spisovatelkou Petrou Braunovou, která pochází z Prahy. Žáci měli možnost se dozvědět, jak se taková kniha
tvoří. Měsíc knihy jsme zakončili knihovnickým dnem pod vedením p. Baumové,
Pavlíny Mikolášové a p. Mece. Velmi děkujeme za krásně strávené dopoledne!!!
V průběhu měsíce naši žáci reprezentovali úspěšně školu v pěvecké soutěži
„Loutnička“ a ve sportovním klání ve vybíjené „O velikonočního beránka“.
Ve čtvrtek 21. 3. 2013 proběhly zápisy do mateřských škol.
Konec měsíce jsme ukončili tradiční velikonoční dílnou pro děti (pečení perníčků, zdobení vajíček, výroba velikonočního přání…) a Dnem učitelů.
Touto cestou bych ráda poděkovala Obci Dobratice za přání ke Dni učitelů.
Nejbližší akce:
*
*
*
*

zdravotnický den
šachový turnaj - 24. 4. 2013 dopoledne
turnaj v pinpongu – sobota 27. 4. 2013 v tělocvičně
„Turistika rodiče s dětmi“ – v květnu

„Autorské čtení“
„Velikonoční dílna“

Mgr. Karla Peterková
ředitelka školy
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POZVÁNÍ A INFORMACE CÍRKVE ŘÍMSKOKATOLICKÉ
V letošním roce oslavíme 150-ti leté výročí započetí stavby kostela v Dobraticích. K tomuto výročí jsme vydali publikaci o historii farnosti.
Vážení spoluobčané, bratři a sestry přijměte prosím, pozvání na letošní Dobratickou pouť patronů kostela sv. Filipa a Jakuba ml., apoštolů,
v neděli 5. května 2013
Slavnostní mše sv. budou v kostele sv. Filipa a Jakuba ml.
v 09,00hod. a v 10,30 hod.
Hlavním kazatelem bude P. Vít Řehulka z farnosti Ostrava-Zábřeh.
Program pak bude dále pokračovat společenskou částí od 12 hodin v areálu hřiště TJ Dobratice
Vstupné :
dospělí 50 Kč,
školní děti 30 Kč,
děti do 10 let zdarma,
v ceně vstupného je vstup do areálu, program a oběd.
Program :
1. Přivítání, svátostné požehnání oběda a oběd.
2. Vystoupení dětského pěveckého sboru ZŠ Dobratice.
3. Vystoupení děti ze spolča farnosti.
4. Vystoupení kouzelnice „RADANA“ - vítězky řady kouzelnických soutěží u
nás i v zahraničí a držitelka titulu Missis ČR 2009. Délka programu 1 hod.
5. Malování dětí na obličej.
6. Bohatá tombola.
K poslechu bude hrát p. P. Chlebek
Pro účastníky poutě je připraveno bohaté občerstvení - pivo, limo, víno, domácí
koláčky, uzené klobásy - vše za lidovou cenu.
Vstupné na pouť je v předprodeji od 14.04.2013 – kde? V obchodech, před kostelem po mších svatých,na faře.
Již více jak dva roky se snažíme získat dotace na záchranu oltářů a obrazů v kněžišti kostela.Jsou naším místním kulturním dědictvím, vždyť mnozí z
nás před těmito oltáři byli sezdáni, křtili své děti, pohřbívali své drahé, apod.
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I když pro své stáří /skoro 150 let/ a cennou historickou hodnotu jsou prohlášeny za kulturní památku, mohou již za pár let skončit jako oltáře z kostela z
Dobré, Vendryně, Mostů u Jablunkova a jiných, celkovou likvidací.
V letošním roce chceme záchranu začít levým oltářem P. Marie. Všechny práce
budou provedeny podle závazného stanoviska Magistrátu města Frýdek-Místek. Průběh prací bude dokumentován a kontrolován Národním památkovým
ústavem pracoviště Ostrava podle předpisů a zákonů o Kulturních památkách.
Získali jsme dotaci 50 tis. Kč z fondů Ministerstva kultury a žádali jsme o
finanční příspěvek obec Dobratice. Nyní již 100 tis. Kč máme ušetřených z kostelních sbírek a darů. Celkové náklady na restaurování tohoto oltáře však činí
381.775,-Kč. Proto jsme vyhlásili akcí „Adoptuj si svého anděla“ nebo darem
podpoř záchranu některé částí oltáře P. Marie.
Tato akce není veřejnou sbírkou, pouze výzvou k možnosti věnování finančního
daru na konkrétní účel. Jména dárců - bude-li si to dárce přát, mohou být krátce
uvedena na andělu, rámu obrazu, apod. ze zadní strany, ale také ve farní kronice. Jestliže se rozhodujete k takovému kroku, dejte nám prosím vědět a to co
nejdříve. Na částku daru farnost vystaví potvrzení, jež může každá výdělečná
osoba uplatnit u svého zaměstnavatele k odečtu daně.
Č. účtu farnosti: 1680572399/0800 nebo 241279305/0300.
Rest. retabula oltáře /zadní nástěnná část/: 179 400Kč/tuto částku již máme
pokrytou/.
Restaurování menzy /stolu/ oltáře s obnovou původní barvy:
41.400 Kč
Rest. obrazu P. Marie Růžencové:
20.700 Kč
Rest. zlaceného rámu obrazu P. Marie s řezbami:
56.350 Kč
Rest. 1 anděla /tento anděl je již adoptován - děkujeme/:
21.850 Kč
Rest. 1 anděla:
21.850 Kč
Rest. 1 hlavičky anděla:
4.600 Kč
Rest. 1 hlavičky anděla:
4.600 Kč
Rest. obrazu sv. Izidora:
13.800 Kč
Rest. rámu obrazu sv.Izidora:
17.225 Kč
celkem:
381.775 Kč
Kéž, Vaší štědrost Vám Bůh odmění.
P. Jan Wojnar
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ZO Českého svazu zahrádkářů

pořádá tento rok 2 zájezdy:
1.

Národní výstava hospodářských zvířat (NVHZ) a zemědělské techniky
v Brně dne 29.6.2013

-

jedná se o tradiční výstavu na BVV, která je spojená s výstavami:

-

Intercanis – mezinárodní výstava psů
Interfelis - mezinárodní výstava koček
Interagility - mezinárodní soutěž v agility psů
Propet – výstava chovatelských potřeb
Letos bude výstava více než v předchozích letech zaměřena na prezentaci
rančů, agroturistiky, zájmového jezdectví a celý jeden pavilon má patřit
koním.
Doprovodný program NVHZ na 29. 6. 2013 je následující

-

Cena zájezdu je stanovena na 300,ceny vstupného jsou:
Vstupné na výstavu:
Základní vstupné
Celodenní vstupné zlevněné
• pro registrované
• děti 6 - 15 let, studenti s potvrzením o studiu,
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, senioři od 65 let
13

160,- Kč

130,- Kč
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Skupinová sleva – školy
(organizované skupiny škol v počtu min. 20 osob vč. doprovodu,
podmínkou je seznam studentů s razítkem školy)
80,- Kč
Rodinné vstupné
(2 dospělí a 2-4 děti do 15 let)
250,- Kč
Doporučujeme se zaregistrovat na internetových stránkách www.vystavazvirat.cz
pro získání levnějšího vstupného.

2.

Floria Podzim 2013

dne 12. 10. 2013
Specialitou podzimních výstav jsou výstavy kvetoucích cibulovin např. gladiol, jiřin
a lilií, výstava kaktusů, ovocných stromků, výstava Floria Bonsai, výstava drobného
domácího zvířectva a volba „Králíka Moravy“. V rámci tohoto zájezdu je taky naplánovaná návštěva arcibiskupských zahrad v Kroměříži.
Cena tohoto zájezdu činí 250,- Kč
ceny vstupného jsou:
Základní vstupné - dospělí
80,- Kč
Děti do 10 let
zdarma
Děti 10 - 15 let
60,- Kč
Důchodci nad 65 let
60,- Kč
Držitelé ZTP
60,- Kč
Držitelé ZTP/P
zdarma
Členové ČZS a ČSCH
60,- Kč
Hromadné vstupné pro školy (nutný jmenný seznam žáků)10,- Kč / osoba
Parkovné - osobní vozidlo
30,- Kč / den
Parkovné - autobus, mikrobus
150,- Kč / den
Zájemci o zájezdy se mohou závazně přihlásit u p. Platošové na tel. č. 737 303 345.
U obou zájezdů je odjezd v 6.00 hod. od OÚ v Dobraticích.
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ V DOBRATICÍCH V ROCE 2013

Datum konání akce

Název akce

Místo konání

Kdo poƎádá

19.4.2013

Retro zábava

Restaurace Obecník

Restaurace Obecník

27.4.2013

Dobratický turnaj ve
stolním tenisu

TĢlocviēna ZŠ
Dobratice

ZŠ a MŠ Dobratice,
Obec Dobratice

30.4.2013

Slet ēarodĢjnic

Areál u hƎištĢ TJ
Dobratice

Dobratické sdružení
žen

30.4.2013

StavĢní májky

Restaurace Obecník

Restaurace Obecník

3.5.2013

Májová veselice

Restaurace Obecník

Restaurace Obecník

25.5.2013

Vítání obēánkƽ

Zasedací místnost OÚ

Obec Dobratice

31.5.2013

Kácení májky

Restaurace Obecník

Restaurace Obecník

7.6.2013

DĢtské radovánky

Areál u hƎištĢ TJ
Dobratice

ZŠ a MŠ v Dobraticích

8.6.2013

RybáƎské závody pro
dĢti

Místní rybníky

Sdružení rybníkáƎƽ

10.8.2013

Plackové hody

Areál u hƎištĢ TJ
Dobratice

SDH Dobratice

24.8.2013

ZvĢƎinové hody

Myslivecké sdružení
Háj

Myslivecká chata
Dobratice

7.9.2013

2. Den Dobratic

Areál u hƎištĢ TJ
Dobratice

Obec Dobratice

+ Pohádkový les
13.9.2013

Zájezd seniorƽ

Velké Losiny, Dlouhé
StránĢ

Obec Dobratice

14.9.2013

RybáƎské závody
dospĢlí

Místní rybníky

Sdružení rybníkáƎƽ

Mikulášská zábava

TĢlocviēna ZŠ
Dobratice

ZŠ a MŠ Dobratice

6.12.2013
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Postaráme se o vaši zahradu
Využijte dlouholetých zkušeností našich odborníkĤ!
9 pĜímo na místČ zdarma zhodnotí stav a navrhnou potĜebné úpravy
9 kalkulaci provedou i v nČkolika cenových variantách
9 kreativita a zohlednČní jedineþnosti místa je samozĜejmostí

Nabízíme:
9 Zakládání nových trávníkĤ (dovoz zeminy a substrátĤ, urovnání terénu,
kultivace ploch, výsev travního osiva, ošetĜení hnojivy a selektivními herbicidy).
9 Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníkĤ).
9 Sadové a jemné terénní úpravy.
9 Výsadbu a péþi o dĜeviny a keĜe (prĤklesty a omlazení keĜĤ, pĜihnojování keĜĤ a
stromĤ, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení stromĤ, likvidaci
paĜezĤ frézováním, odstranČní náletĤ a výmladkĤ).
9 Realizaci zahrad od zpracování návrhĤ až po výsadbu, popĜ. následnou
údržbu.
Provádíme:
9 Výstavbu a rekonstrukci chodníkĤ, drobné asfaltování.
9 Opravy sekaþek a jejich servis.
Vaši zahradu mĤžeme vybavit:
9 RĤznými druhy pergol, zahradních altánĤ, popĜ. laviþek.
9 Ploty a zídkami dle vašich požadavkĤ.
9 Typizovanými dČtskými prvky.

Neváhejte a kontaktujte nás na adrese:

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek – Místek,
tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz,
www.tsfm.cz

NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!
16
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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
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•
•
•
•
•
•
•
•

4x tenisový kurt
2x volejbalový kurt
tenisová škola
poƎádání turnajƽ
mĢsíēní slosování o ceny
ubytování
whirlpool
dĢtské hƎištĢ

AKCE DUBEN
SLEVA 20%
PƎi zakoupení 10h
bodové permanentky
do 13. 5. 2013
cena pouze

720,-

Dne 13. 4. 2013 Vás srdeēnĢ zveme na oficiální zahájení
letošní sezóny, využijte naší speciální akce a pƎijěte si
tento den zahrát tenis zcela zdarma!
Sportovní areál se nachází v katastru obce Dobrá na
cyklostezce v blízkosti VÚHŽ – Dobrá
OtevƎeno: Po – Ne 9:00 - 19:00

Zápis do tenisové školy probĢhne:
19.4.2013 v 16:00
- srdeēnĢ Vás zvou Petra a David

Objednávky a rezervace:

+420 725 505 205
www.sportrelaxclub.cz
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GARÁŽOVÁ VRATA
PLOTY, PLETIVA
THUJE na živý plot

Vrata od 9.999,- Kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
PLOTY: Široká nabídka – prodej,
doprava, montáže.
THUJE na živý plot. Množstevní slevy.

Stínící tkanina: 35 – 90% stínivost.
www.KANCLIR.cz
Tel.: 722 550 000, 732 650 203.
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39,

Doprava materiálu po CELÉ ČR.

ZDARMA doprava

nad 7000,- Kč.

při nákupu

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.

Dřevoprodej Dobrá Stodola s.r.o.
Provozovna Vyšní Lhoty 238, 739 51
Tel: 725 148 501, E-mail: obchod@dobrastodola.cz
www. dobrastodola.cz
________________________________________________________
OSB deska 3N rovná hrana 1250 x 2500 3,125 m2/ks
Tl. 12mm rovná hrana 348 Kč/ks
Tl. 15mm rovná hrana 428 Kč/ks
Tl. 18mm rovná hrana 515 Kč/ks
OSB deska 4 P+D 625 x 2500 1,5625 m2/ks
Tl. 12mm pero drážka 186 Kč/ks
Tl. 15mm pero drážka 227 Kč/ks
Tl. 18mm pero drážka 273 Kč/ks
Palubky obkladové smrk A/B a B/C profil Klasik
12,5 x 96 x 3000-5000 Kvalita A/B 145 Kč/m2 B/C 104 Kč/m2
15 x 121 x 3000-5000 Kvalita A/B 174 Kč/m2 B/C 124 Kč/m2
19 x 121 x 3000-5000 Kvalita A/B 211 Kč/m2 B/C 148 Kč/m2
Palubky podlahové smrk A/B a B/C profil Klasik
24 x 146 x 3000-5000 Kvalita A/B 284 Kč/m2
28 x 146 x 3000-5000 Kvalita A/B 326 Kč/m2
CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH
VÍCE INFORMACÍ NA STRÁNKÁCH FIRMY – www.dobrastodola.cz., tel.: 725148501.
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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

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 380 ks. • Vyrábí tiskárna G-VARIADO PRINT s.r.o., Frýdek-Místek • Výtisk zdarma

