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  ÚVODNÍK

Milí spoluobčané,
astronomická zima skončila a jaro začalo 20. března 2014 v 
17:56 hodin. Ten den nastala rovnodennost. To je okamžik, 
kdy střed obrazu Slunce na nebeské sféře prochází jarním 
nebo podzimním bodem. Rovnodennosti nastávají, když 
den trvá stejně dlouho jako noc, tedy právě dvanáct hodin. 
Ale popravdě řečeno, mohli jste cítit a vidět v letošních prv-

ních měsících roku nějakou pořádnou zimu? Lidé si mohou naplánovat svoje dovo-
lené, rodinné aktivity, sportovci například svoje zápasy jarní části, školy prázdniny a 
výlety. Ovládnout přírodu, my lidé, nikdy nedokážeme. Tato moc patří úplně něko-
mu jinému. V dnešním čísle věnujeme více prostoru našim nejmenším dětem. Fan-
dům fotbalu a fotbalistům začíná jarní sezóna a půjde se s odhodláním postoupit 
ještě o fotbalovou třídu výše. V dubnu jsou před námi Velikonoce a ani o nich tady 
nemůže chybět pár vět. Počasí je příjemné a láká už do našich zahrad a polí k jarní 
údržbě. I tady bychom měli dávat pozor na to, co je nám dovoleno a čím bychom 
mohli svou ledabylostí znepříjemnit život nejen sobě, sousedům a v nejhorším pří-
padě hasičům. K tomu je na úvod i jedna důležitá výzva.
              Karel Moškoř, redaktor

                                        UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Jaro nás letos přivítalo po krátké a suché zimě o něco dříve, a i když je pro mnohé z 
nás nejhezčím obdobím v roce, hasiči se bohužel setkávají s nárůstem počtu požárů 
z důvodů velmi nebezpečného vypalování suchých porostů, zakládání ohňů v příro-
dě a spalování hořlavých látek na volném prostranství. S příchodem jara se také blíží 
čas vynášení či pálení Morany (neboli smrti), což je tradiční pohanský zvyk, který se 
dochoval až dodnes. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity mohou přímo ohro-
zit lidský život! Na rozdíl od pálení Morany je vypalování porostů podle zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
požární ochraně“) striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle 
zákona o požární ochraně občanům pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnickým a pod-
nikajícím fyzickým osobám může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč. 
Bohužel i přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích každoročně dochází ke 
vzniku požárů způsobených vypalováním starých porostů, které často končí tragic-
ky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A 
proto znovu upozorňujeme, vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!
(Výňatek z materiálu zaslaného  obcím)                       

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - územní odbor Frýdek - Místek



Jsme dvoutřídní mateřská škola dětí ve věku 2,5 - 6 let.V letošním školním roce je k 
docházce zapsáno 34 dětí, z toho 19 dívek a 15 chlapců. Předškolních dětí je devět. 
Do ZŠ Dobratice odešlo 17 dětí a stejný počet nastoupil nových. Předškolní vzdělá-
vání dětí zajišťují tři kvalifi kované pedagogické pracovnice a jedna nekvalifi kovaná 
učitelka, která si doplňuje kvalifi kaci studiem pedagogiky na vysoké škole. Provozní 
činnosti zajišťují školnice a pracovnice školní jídelny. V období topné sezóny pracuje 
v mateřské škole také topič.
V MŠ jsou zřízeny dvě třídy s názvem Kuřátka:
- 1. třída – 3 – 4 roky (popř. 2,5 – leté) 
- 2. třída – 3 – 6 let (popř. 7 - leté)
Pololetní  ohlédnutí
Září – měsíční blok byl zaměřen na adaptační proces, ve kterém se děti seznamo-
valy s novými kamarády a prostředím mateřské školy. Pomocí různých aktivit jsme 
se snažili zapojit děti do herních skupin, navázat nová přátelství dětí. Společně jsme 
si vytýčili dohodnutá pravidla soužití v mateřské škole. Děti představily přiměřeně 
věku kamarádům svou rodinu, ve které žijí. Ve spolupráci se základní školou měly 
děti možnost shlédnout práci s dravými ptáky. Předškolní děti se zapojily do pro-
jektu „ Zdravý úsměv“, ve kterém se učí správné péči o svůj chrup. Na členské schůzi 
Rady rodičů jsme si naplánovali společné akce.
Říjen – celý měsíc byl ve znamení zdravého životního stylu. Děti se seznamovaly 
s různými druhy ovoce a zeleniny. V praktických částech si připravovaly ovocné 
špízy a jednohubky z donesených produktů z domova. V mateřské škole proběhla 
výstavka ovoce a zeleniny. V rámci zvýšení fyzické zdatnosti u dětí, byl uskutečněn 
polodenní výlet na Prašivou za pokladem skřítka Podzimníčka. Tradiční akcí byl 
polodenní výlet do ZOO Ostrava, který jsme v letošním roce zvládli i s věkově malý-
mi dětmi. Na střelnici se děti seznámily při pečení brambor se starodávnými zvyky. 
Před prostranstvím základní školy měly děti možnost shlédnout ukázku techniky 
požární ochrany, prohlédnout si požární auto zevnitř. V tomto měsíci proběhly akce 
ve spolupráci s rodiči i se základní školou. Na kopci u Harendy jsme se sešli za krás-
ného slunečného počasí na Drakiádě. Základní škola pořádala Halloween, kterého 
se zúčastnily i naše děti. 
Listopad – tento měsíc byl zaměřen převážně na sběr přírodnin, které jsme využíva-
li nejen pro hru, ale také posloužily k estetizaci prostředí mateřské školy a v zimním 
období jsme je využili ke krmení lesní zvěře. Vzhledem k příznivému počasí moh-
ly děti přírodu pozorovat přímo, nejen zprostředkovaně v knižních publikacích. V 
aktivitách se děti učily prožitkem, zapojovaly všechny smysly při zkoumání příro-
dy a objevování krás podzimu. Měly možnost pozorovat zblízka i lesní zvěř (srnu, 
veverku, drobný hmyz). V předstihu vánočních svátků proběhlo fotografování dětí 
na vánoční přáníčka.
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Prosinec – v tomto měsíci jsme se zaměřili na přípravu oslav vánočních svátků. Děti 
se aktivně zapojily do výzdoby MŠ, vyrobily si ozdoby na stromeček, odlévaly lodič-
ky z ořechových skořápek, sušily ovoce a vykrajovaly medové pláty. Společně jsme 
si upekli medové perníčky, které jsme za pomoci paní Stolárikové, maminky dítěte 
docházející do MŠ,  nazdobili. Tyto perníčky sloužily jako občerstvení pro maminky 
na vánoční besídku a částečně k prodeji na vánočním jarmarku v základní škole. 
V dopoledních hodinách proběhla Mikulášska nadílka ve spolupráci se ZŠ Dob-
ratice, kdy se starší kamarádi podíleli na oslavě, ztvárnili Mikuláše, čerta a anděly. 
Děti dostaly balíčky, za které patří poděkování panu Lisníkovi a radě rodičů, která 
přispěla fi nanční částkou na zakoupení dobrot. Školní jídelna darovala dětem do 
balíčku ovoce. V mateřské škole v rámci projektu Zdravý úsměv proběhla beseda s 
dětmi na téma ochrany a očisty ústní dutiny. Byli jsme osloveni společností Prima 
vizus a poskytli prostory pro vyšetření zraku dětí. V rámci celostátní akce Česko zpí-
vá koledy, se naše obec zapojila do tohoto projektu. Děti se mohly se svými rodiči 
zúčastnit zpívání. Již tradičně jsme se setkali s rodiči u vánočního stromečku. Děti si 
připravily program, přednesly vánoční básně, zazpívaly koledy, zatančily na skladbu 
Mrazíka. Díky sponzorům, kteří přispěli fi nanční částkou, jsme mohli vidět zářivé oči 
dětí při rozbalování dárečků, které jim Ježíšek přinesl pod stromeček do mateřské 
školy. Štědrými sponzory byli: Lukáš Pšenica, Milan Hlisnikovský, Comfort Dobratice, 
ZO KSČM Dobratice, Mudr. Eva Skaličková a Jan Kavka. Během celého měsíce byly 
posilovány citové vztahy na rodinu a kamarádské vztahy mezi dětmi. 
Leden – po návratu dětí z vánočních prázdnin jsme si společně vyprávěli zážitky z 
domova, které se děti  pokusily vyjádřit kresbou. V tomto měsíci nám nepřály sněho-
vé podmínky, proto jsme využili prvního sněhu k tomu, aby v mateřské škole probí-
hala OLYMPIÁDA, do které se děti aktivně zapojily. Z keramické hlíny si děti vykrojily 
medaili, o kterou v průběhu týdne soutěžily. Předškolní děti se úspěšně zúčastnily 
zápisu do 1. třídy. V tomto měsíci děti provázely známé pohádky. Děti se učily podle 
obrázků pojmenovat pohádku, pokusily se ji zdramatizovat i výtvarně zachytit. Star-
ší děti provázela tímto týdnem pohádka O sněhové královně. Mateřskou školu nav-
štívila divadelní společnost 1-2 pod vedením paní Laryšové s pohádkou O červené 
Karkulce, která navazovala na pohádkový blok. Děti se aktivně zapojily do péče o 
lesní zvěř, odnesly zvířatům kaštany, žaludy a seno.                            
                    Slezáčková Eva  -  vedoucí učitelka MŠ

                      
        26. března 2014  středa 14.30  - 16.00 hodin
 27. března 2014 čtvrtek   7.30  -    9.00 hodin
 28. března 2014 pátek   7.30  -    9.00 hodin

Změna ordinační doby MUDr. Iva Kučerová - DS Dobrá
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Po předání vysvědčení za 1. pololetí se žáci zúčastnili školního 
kola v recitační soutěži. Hodnotilo se ve třech kategoriích.  Z 
každé kategorie mohli postoupit jenom první tři. Do obvod-
ního kola postoupili Tkáčová Markéta, Káňa Michal, Šokala 
Vojtěch, Václavková Anna, Cichá Aneta, Nováková Veronika, 
Sobek Jakub, Klegová Markéta a Moják Michael. V tomto kole 
soutěžilo 18 dětí v každé kategorii, takže konkurence byla veli-
ká. I  přesto  se  nám  podařilo získat nádherné 3. místo, které 
si přivezla Tkáčová Markéta z 1. ročníku. Blahopřejeme!!!! 
Po krátkých pololetních prázdninách jsme zahájili II. pololetí a netrpělivě čekali na 
příznivé sněhové podmínky pro lyžařský výcvik. Bohužel počasí nám nepřálo, takže 
jsme nikam nejeli.  Ve spolupráci s nadací „Bez mámy“ jsme mohli přivítat ve škole 
milou návštěvu z daleké Afriky, Chrise Zacharia Lamecke z Tanzanie a paní Micha-
elu Gongolovou. V minulém roce se nám podařilo podpořit školu v Ilenge, která je 
zároveň naší partnerskou školou. Prostřednictvím prezentace nám Chris ukázal, co 
nového se ve škole vybudovalo za pomoci naší podpory. Jsme rádi, že se můžeme 
podílet na výstavbě této školy. Přejeme jim, aby získali nové sponzory.  Čeká nás také 
příprava na pěveckou soutěž „Loutnička“, nejprve bude školní kolo a ti nejúspěšnější 
budou reprezentovat školu začátkem dubna v oblastní kole ve Frýdku - Místku.  
   
Nejbližší akce:
27. 3. - knihovnický den
16. 4. - velikonoční dílna ve škole (v rámci vyučování) 
17. - 18. 4. - velikonoční prázdniny
26. 4. - turnaj ve stol.tenisu – 8,00 v tělocvičně (kategorie dětí, žen a mužů)
                                              

PŘIPRAVUJE SE

Základní škola v Dobraticích
ve spolupráci s šachovým oddílem TJ Dobratice pořádá 

9. turnaj škol  ve Sdružení obcí povodí Morávky v šachu

Termín konání: čtvrtek 24.dubna 2014 od 8,00 hodin
Ředitel turnaje: Antonín Surma, BŠŠ Frýdek – Místek

ZE ŽIVOTA ŠKOLY   

Karla Peterková – ředitelka školy
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  ZAZNAMENALI JSME - PŘEDNÁŠKY O TANZÁNII

Vidět černocha je pro české děti pořád ještě něčím zajímavým. A z jedné africké 
země, Tanzánie, zavítal do Dobratic na několik dnů Chris Zacharia Lamecke, který 
spolupracuje s humanitární organizací „Bez mámy“. S Chrisem se setkaly nejprve děti 
v základní škole a potom také ti, co přišli na přednášku pro  občany. Něco o půso-
bení této organizace nám řekla Michaela Gongolová: „Humanitární organizace Bez 
mámy pomáhá v Tanzánii od roku 2006. Svou pozornost zaměřuje na děti, především 
sirotky. V Tanzanii žije zhruba 2,5 milionů dětí, které přišly o své rodiče. Většinou z důvo-
du nemoci AIDS. O tyto děti se nestará většinou nikdo, nebo jen vzdálení příbuzní. Tak 
jako tak, přežívají ve velmi nuzných podmínkách. V létě loňského roku se nám podařilo 
spustit provoz v Centru pro sirotky v Mahangu – v chudé vesnici na jihu Tanzánie. První-
mi obyvateli se stalo 7 chlapců, vychovatel a kuchařka. Sirotků, kteří potřebuji pomoc je 
však daleko víc. Snažíme se vyhledávat nejnaléhavější případy a poskytnout jim domov 
v našem Centru. Aktuálně také pracujeme na dostavbě ubytovny pro dívky. Po úplném 
dokončení komplexu Centra bude možné ubytovat až 80 sirotků. V Africe rovněž realizu-
jeme projekt Škola škole – pomoc českých škol školám na chudém tanzanském venko-
vě. Do projektu pomoci školám se 
v loňském roce také zapojila ZŠ 
Dobratice, která svým příspěvkem 
podpořila základní školu v Ilenge. 
Děkujeme všem učitelům, žákům 
a rodičům za jejich úsilí a podpo-
ru“.
„Je hezké vidět na vlastní oči 
výsledky práce, která má smy-
sl. Nabyl jsem přesvědčení, že 
jestli má nějaká pomoc v Africe 
význam, tak to je stavění škol a co 
Afrika potřebuje, tak to je vzdělání. 
A tak opravdu velký dík patří čle-
nům humanitárního sdružení Bez 
mámy, za uspořádání zajímavé 
akce, ale hlavně za vše, co dělají 
pro děti v Tanzánii. Míšo, Chrisi a 
Tomáši děkujeme“, 
takto zhodnotil poslední setká-
ní na besedě s africkým hostem 
kronikář obce, Břetislav Blahut.

                                                                                                                                                                                        3/2014 
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 CÍRKEVNÍ ZPRÁVY

V postním období můžete zavítat na různá setkání, která  připravují církve. Zde je 
nabídka dvou nejbližších z nich, kde mohou dobratičtí občané, podle vyznání, zaví-
tat.
Sbor Slezské církve evangelické a.v. v Komorní Lhotce
13.4. Palmová neděle, 8,30 hodin
17.4  Velký čtvrtek,16,30 hodin
18.4. Velký pátek, 8,30 a v 16,30 hodin
20.4. Velikonoční neděle, 8,30 hodin
21.4.Velikonoční pondělí, 8,30 hodin
Více informací o aktivitách sboru najdete na www.sceavkl.cz

Římskokatolická farnost Dobratice
Velikonoce jsou ústřední svátky všech křesťanů. Celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, 

vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. A účast na tomto tajemství získává člověk sjednocením s 

Kristem skrze křest. Není potom divné, že jedním z hlavních úkolů postní doby je vyvrcholení 

na křest těch, kteří budou pokřtěni. Pro ostatní věřící je tato doba přípravou na obnovu křtu 

o Velikonocích. 

Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života jako velkého 

putování do domu Otcova. Bůh není jako my. Je Otec, původce lásky. Právě o tomto mluví 

Ježíš. Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu, snaha dosáhnout štěstí a naplnění života pouze 

vlastními silami. Toto vše vede člověka ke hříchu, jenž je bariérou v přijímání Boží lásky, někdy 

přímo jejím odmítnutím. Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit se k Bohu, nechat 

se Bohem milovat a v síle této lásky se pak vydávat po jeho cestách. Cesta obrácení s sebou 

přináší jak “negativní” aspekt, osvobození od hříchu a zla, tak aspekt “pozitivní”, rozhodnutí 

pro dobro. V této perspektivě lze pak slavit svátost pokání, jakožto zásadní bod cesty obrácení 

pokřtěného člověka.                                                                       P.J.Wojnar

Od 30. března se změnou na letní čas budou bohoslužby v kostele začínat: 
Po: 17,00 h, St: 9,00 h,  Čt: 17,00 h,  Pá: 17,00 h,  So: 8,00 h, Ne: 9,00 hodin. 

Slavení velikonočních svátků v kostele:
13.4.  Květná neděle - bohoslužba v 9 hodin, žehnání ratolesti 
16.4.  středa - zpovědní den: od 8 hodin a od 17 do 18 hodin
17.4.  Zelený čtvrtek - 17 hodin  bohoslužba na památku Večeře Páně, následuje  
 společná adorace v Getsemanské zahradě.
18.4.  Velký pátek - 17 hodin velkopáteční obřady, následuje adorace.  
 Den přísného půstu od masa i újmy v jídle. 
19.4.  Bílá sobota - 9 hodin adorace dětí a rodičů.
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POZVÁNKYV 19 hodin velikonoční vigilie Vzkříšení s obnovou křestních závazků. 
 Ve výše uvedených dnech bude kostel po celý den otevřený! 
20.4.  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, bohoslužby v 9 hodin a v 10,30 hodin,
          žehnání velikonočních pokrmů 
21.4.  Pondělí velikonoční, bohoslužba v 9 hodin
Všechny nemocné, kteří již nemohou přijít ve velikonoční  době do kostela, rád nav-
štívím v jejich domech. Každý pokřtěný je povinen o velikonocích přijmout svátosti 
a jeho příbuzní jsou zodpovědni jim zprostředkovat setkání s knězem. 

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, 

z něhož by člověk mohl a musel mít strach. (Jan Pavel II.)

Tuto  jistotu  vítězství dobra nad zlem společně s velikonoční radostí 

                                                                                                                                                  přeje   P. Jan Wojnar

Další nabídka setkání a významné svátky:
29. 3. odpoledne Křížová cesta od Kohutky na Prašivou
 mládeže a rodin děkanátu Frýdek
5. 4. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Opavě
6. 4. Křížová cesta v Dobraticích u jednoho z křížů v obci
19.4. Památka sv. Expedita  – jediného, v širokém regionu znázorněného světce,  
 a to u nás v kostele na pravém bočním oltáři, kulturní památka

Letošní velikonoční doba bude poznamenána ojedinělou slavností: 
27. dubna budou v Římě svatořečeni bývalí papežové, Jan Pavel II. a Jan XXIII.
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 SPORTOVNÍ RUBRIKA

1. ročník O putovní pohár v badmintonu
Nadšení organizátoři uspořádali v neděli 23. února v Dobraticích zajímavý turnaj. 
A zájem byl mimořádně veliký, přišlo patnáct párů. V tělocvičně místní školy si dali 
dostaveníčko milovníci opeřeného míčku. Sport, který se dá hrát rekreačně ven-
ku na zahradě, louce i chodníku, když nefouká vítr. Hrají ho mladí i věkově starší, 
zkrátka badminton. Na palubovce tělocvičny měli všichni stejné podmínky na třech 
připravených hřištích a žádný vítr nehrozil, maximálně tak respekt ze soupeřů. Sice 
přes veliká okna nepříjemně svítilo sluníčko, ale s tím se museli všichni adepti smířit. 
Někteří si zahráli svůj první zápas na takovém prostoru, jiní už zkušeně zvládali úde-
rovou jistotu a souhru se svým partnerem.  Vše se odehrávalo ve dvou skupinách 
systémem každý s každým a to je nejférovější způsob soupeření. Až pak se rozho-
dovalo teprve o tom, kdo je ze všech ten nejlepší. Po odehrání všech utkání o pořadí 
bylo zřejmé, jak první ročník dopadl. Na tzv.bednu nejlepších vystoupili:
1. Čadrová Barbora, Klega Tomáš
2. Šerá Jana, Maleček Rostislav
3. Dujkovi Jarmila a Robert
Poděkování si na závěr turnaje určitě zasloužili všichni, kteří přiložili ruku k organiza-
ci a vše perfektně zvládli. Blanko Cebulová a spol., díky!!!

FOTBALOVÉ JARO JE TADY!!
Natěšení fandové nejpopulárnějšího sportu u nás se poslední březnovou sobotu 
dočkají prvního jarního mistrovského utkání našich mužů. Přikládáme rozpis nej-
bližších zápasů všech fotbalových oddílů TJ Dobratice.  DOBRATICE DO TOHO!!!

Rozpis utkání TJ Dobratice – b ezen a duben 2014
datum as kategorie domácí hosté
SO 29.3. 15:30 MUŽI Dobratice Jablunkov

NE 6.4. 13:00 dorost Raškovice Dobratice
NE 6.4. 15:30 MUŽI Nýdek Dobratice

SO 12.4. 13:30 dorost Dobratice Sedlišt
SO 12.4. 16:00 MUŽI Dobratice Mosty

SO 19.4. 09:30 žáci Václavovice Dobratice
SO 19.4. 13:30 dorost Baška Dobratice
NE 20.4. 16:00 MUŽI Petrovice Dobratice

SO 26.4. 11:30 žáci Dobratice Lískovec
SO 26.4. 13:30 dorost Dobratice Lískovec ( ep.)
SO 26.4. 16:00 MUŽI Dobratice Horní Suchá
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytu-
je sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně 

potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
 Více na  www: diakoniebroumov.org

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
ve spolupráci s Obecním úřadem Dobratice 

VYHLAŠUJE
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

   - Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
  - Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
  - Látky (minimál.  1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
  - Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
  - Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
  - Obuv - veškerou nepoškozenou
  - Hračky - nepoškozené a kompletní
  - Peří, péřové přikrývky a polštáře
  - Menší funkční elektrospotřebiče

  VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 - ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů

  - nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

  - znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční v obci Dobratice ve dnech :

od pondělí 7. dubna 2014  do pátku 11. dubna 2014

Věci můžete odevzdávat na Obecním úřadu Dobratice ve výše uvedené dny 
během pracovní doby OÚ Dobratice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:

Tel. : 224 316 800, 224 317 203



Zápis do Mate ské školy
v Dobraticích 

prob hne ve st edu
26. 3. 2014

dopoledne od 10 – 12 hodin 
odpoledne od 15 – 16 hod 

 v budov  mate ské školy. 

Vezm te s sebou rodný list dít te.

Zápis do Mate ské školy
v Dobraticích 

prob hne ve st edu
26. 3. 2014

dopoledne od 10 – 12 hodin 
odpoledne od 15 – 16 hod 

 v budov  mate ské školy. 

Vezm te s sebou rodný list dít te.

Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové 
ve spolupráci s OÚ Dobrá vás zve

 s názvem „Což tak si dát“
- jazz, pop, hudbu z pohádek, nebo něco vážnějšího -

28.dubna 2014 v 18,00 hodin
ve společenském sálu při ZŠ Dobrá

Hrát budou: 
 - studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě

 - žáci ze Soukromé hudební výuky Miriam Dýrrové
 - žáci ze ZUŠ Havířov

Veselé i známé skladby, také vážnější hudební díla A.Vivaldiho, F.Seitze, 
N.R.Korsakova a dalších

uvede moderátor večera, Jan  Lörinc.

na JARNÍ KONCERT

                                                                                                                                                                                                   Dobratický zpravodaj                                                                                           
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Dobratický zpravodaj, vydavatel: Obec Dobratice čp.49, tel.: 558 651 254, 558 651 387 
email: obec@dobratice.cz,  redaktor: Karel Moškoř, email.: k.moskor@seznam.cz , tel.:739 439 808 
ev.číslo MK ČR E 14306, náklad 390 ks, tiskne  G-VARIADO PRINT s.r.o. Frýdek–Místek, výtisk zdarma

       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 výminků a služebností 
(věcných břemen) apod.
Kontakt: tel.,fax 596810741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz.

               Na 44. zasedání Zastupitelstva obce  Dobratice bylo projednáno: 

Rozpočet obce Dobratice na rok 2014, příjmy i výdaje ve výši 12.162.047,-Kč.
Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská ško-
la Dobratice za rok 2013, včetně rozdělení hospodářského výsledku ve výši 
169.347,95 Kč a to 152.413,16 Kč do rezervního fondu a 16.934,79 Kč do fondu 
odměn.
Ceník úhrady provozních nákladů za užívání tělocvičny platný od 1. 1. 2014.
Kupní smlouva  mezi obcí Dobratice a panem Lumírem Madou na pozemek p.č. 
440/6, k.ú. Bukovice u Dobratic, o výměře 276 m.
Kupní smlouva mezi obcí Dobratice a panem Zdeňkem Polochem  na pozemek 
p.č. 440/7, k.ú. Bukovice u Dobratic, o výměře 133 m2.
Informaci o získání dotace na stavební akci: Mateřská školka Dobratice – rekon-
strukce kanalizace a čištění odpadních vod, zadání zakázky na realizaci výběrové-
ho řízení na zhotovitele stavby.
Žádost obce Dobratice o poskytnutí fi nančního příspěvku z fondu Dobrý soused-
na kulturní akci s názvem „Den Dobratic“, žádost Římskokatolické farnosti
Dobratice na kulturní akci s názvem „Příprava Dobratické pouti 2014“ a žádost 
Tělovýchovné jednoty Dobratice, o.s.  na akci „Letní slavnost sportovců s nočním 
karnevalem“.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a 
smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-8014752/1, uzavřena mezi obcí Dobrati-
ce a ČEZ Distribuce, a.s.   
Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2014.

*
*

*
*

*

*

*

*

*



Turnaj v badmintonu

V dobratickém kostele



Dětský karneval

www.dobratice.cz


