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Dobratický zpravodaj

ÚVODNÍK
Milí čtenáři zpravodaje,
asi nejvíce napilno měly v uplynulých týdnech v širokém okolí včely. Mimořádné klimatické podmínky nám udělaly radost,
stromy se báječně rozkvetly, stejně tak řepka olejka. Už dlouho
neměli meteorologové tak teplé měsíce a dokonce posledních
sedm měsíců je hodnoceno teplotně nadprůměrné. Ale přece
jenom se nám v květnu připomněli tři kalendářní pánové Pankrác, Servác a Bonifác doplněni Žofií a na nedostatek vody si v tom jejich májovém
týdnu asi nikdo nestěžoval. Za námi jsou některé události, které už patří k tradicím
na vesnici jako je posezení s důchodci, rej čarodějnic nebo dobratická pouť. Radost
sportovním fanouškům určitě dělají fotbalisté. Ti jdou cílevědomě za postupem do
vyšší soutěže. Jejich hra se tak líbí divákům, že neváhají za nimi jezdit i do vzdálenějších míst jejich zápasů. Dokonce se poprvé vypravili společně fandové s fotbalisty
na zápas autobusem. Kromě takto strávených chvil však máme v naší obci i dost
možností k tomu, aby se nám žilo ještě příjemněji. K tomu bychom ale měli přispět
i my sami. Jak? Třeba způsobem, jaký zvolili někteří občané. A to stojí za zaznamenání, čtěte níže.
Karel Moškoř, redaktor

CHVÁLÍME A DĚKUJEME
Dne 16. 4. 2014 členové občanského sdružení „Důchodci obce Dobratice“ i přes
nepříznivé povětrnostní podmínky provedli úklid kolem celého vodního toku Lučiny, části Zbojičného, lesoparku u hřiště a podél železniční tratě, vše na katastru obce.
Sešlo se dvanáct dobrovolníků a vytvořené dvojice krátce po deváté hodině vyrazily
do terénu. Největší nepořádek je vždy tradičně podél dolní části vodního toku Zbojičného a lesního parčíku za hřištěm. Čtyřhodinová akce skončila naplněním jedenácti velkých igelitových pytlů, do kterých se napakovaly plasty, plechovky, sklo,
papír, kartony a všelijaké obaly se stavebních materiálů. Druhá „úklidová četa“ měla
nastoupit ke sběru různých pohozených
věcí v neděli 18. května, ale po vydatných
lijácích museli i kvůli bezpečnosti svůj záměr
mladí lidé z Církve adventistů sedmého dne,
odložit na dobu přijatelnějšího počasí. Všem
účastníkům, ochotným přispět k čistotě a
hezkému prostředí v obci, patří poděkování starostky.
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HMMC navyšuje kapacitu výroby
Ministerstvo životního prostředí vede proces posuzování vlivů záměru „Navýšení
kapacity ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.“ na životní
prostředí. Dokumentace k záměru je v současné době vrácena zpracovateli k doplnění některých částí. Dokument Vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí je zveřejněn na stránkách obce www.dobratice.cz a na úřední desce obce, v
tištěné podobě je k dispozici na Obecním úřadu Dobratice. Dokumentace k záměru
je zveřejněna na stránkách http://www.cenia.cz/eia, a to pod kódem OV9143, tam
je také možno sledovat celý proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí.
Alena Kacířová, starostka obce

RESTAURACE OBECNÍK V DOBRATICÍCH
pořádá 31. 5. 2014 od 16 hodin

KÁCENÍ MÁJKY
K POSLECHU A TANCI HRAJE COUNTRY SKUPINA
Čepujeme: Radegast 10 a12, Černý Kozel, Svijany 13 - kvasničák,
Třinecká 14, Radas 11.
Soutěž o nejlepší dršťkovku. Můžete se zúčastnit.
Info: tel. 777 186 554. Různé speciality na grilu.
Srdečně zveme.
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PŘEDSTAVUJEME – MLADÍ HASIČI V OBCI
Historie dobrovolných hasičů v naší obci začíná v roce 1927. V červnu téhož roku se
sešel přípravný výbor v čele s Karlem Chovancem. Výbor vypracoval spolkové stanovy a ty byly zemskou politickou správou v Brně schváleny pod názvem „Sbor dobrovolných hasičů pro Dobratice a Šprochovice“. Dne 28. srpna 1927 se konala první
ustavující valná hromada hasičského sboru a prvním zvoleným starostou byl Rudolf
Gongol. Hlavním úkolem tohoto výboru bylo vybavit sbor potřebnou výzbrojí a
výstrojí. V roce 1928 byla zakoupena první stříkačka. Stavba hasičské zbojnice byla
dokončena v roce 1934 přístavbou věže na sušení hadic. Celá budova byla ze dřeva.
První soutěže se zúčastnilo družstvo ve složení Dominik Blahut, Dominik Štvrtňa,
Albín Kacíř a Bohumil Dobiáš v roce 1933 ve Starém Městě v závodě frýdecké župy
skončili třetí. Historickým mezníkem bylo založení ženského oddílu v roce 1936. V
roce 1938 byl schválen nový název „Sbor dobrovolných hasičů pro Dobratice“. Po
skončení 2. světové války byly schváleny nové Stanovy, jednotné pro všechny sbory v republice. Novým starostou sboru v Dobraticích se stal Karel Chovanec, v roce
1954 jej vystřídal Albín Kacíř. Stávající budova hasičské zbrojnice (společná pro MNV
a hasiče) byla zahájena v prosinci 1948 a zkolaudována byla v roce 1952.V květnu
1949 byla zakoupena motorová stříkačka a hasičský sbor dostává v červnu 1950
poplašnou sirénu s dosahem slyšitelnosti 8 km. Ještě několikrát se měnily názvy,
pro zajímavost připomínáme, Československé hasičstvo (ČSH), Místní jednota ČSPO
a SPO ČSSR (Svaz požární ochrany). Dalším předsedou byl Stanislav Kacíř, velitelem
Břetislav Veselka, po něm Jan Gurník. Do čela sboru v roce 1993 je zvolen Ing. Lumír
Baum, pak Ing. Petr Kacíř. Po sametové revoluci vzešlo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho činnost je zaměřena do oblasti poskytování odborné pomoci v
oblasti ochrany před požáry a zdolávání mimořádných událostí.
Zajímavostí k zaznamenání je to, že se do vedení na post starostky dostávají ženy a
to nejprve Marie Otipková, velitelem jednotky byl Daniel Dvořák. V současné době
je starostkou Anna Kacířová a velitelem Tomáš Darnady.
Hasiči také mají čestný prapor ÚV ČSPO z roku 1965 jako vyznamenání za záslužnou
práci pro společnost. V roce 2007, k 80. výročí založení sboru, nabídli manželé Milan
a Jiřina Hlisnikovští dobratickým hasičům finanční dar (50000 Kč) na zhotovení Historického praporu SDH. Sbor manželům jako poděkování dal vyšít stuhu k 80. výročí
s jejich jmény. Tento historický prapor s vozidly Avia a T 148 byl požehnán 5. května
2007 při mši svaté za hasiče.
Vzpomínám si, že za našeho mládí, chtěl být každý kluk na vesnici hasičem, děvčata
nevyjímaje. Jak se daří dnes práce s mladými adepty jsem zjišťoval přímo na pátečním setkání mladých hasičů. Jejich přípravu zajišťuje paní Marie Otipková a té jsem
se optal na některé zajímavosti z výcviku: „Právě se připravujeme na okresní kolo hry
Plamen. Máme družstvo mladších, které tvoří: M.Pindurová, T.Karasová, B.Sobková,
T. Kohutová, O.Šára, Jakub a Jan Sobkovi, David a Vojta Dvorští. Ve starším družstvu jsou:
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P.Macečková, L.Sobková, R.Otipková, M.Mikolášová, B.Spilková, D.Pindur, R.Maceček a
M.Bojko. Mně to pořád baví a ráda děti připravuji. Nejsem na ně sama a spoléhám na
pomocníky jakými jsou Roman Mutina, bráchové Poljakovi, Radek Mutina a děvčata
J.Vávrová s T.Otipkovou. Během roku máme různé soutěže s okolními vesnicemi a je
pořád motivace k tomu, aby se děti zlepšovaly a hasičský výcvik je bavil a dělal radost“.
Současnou starostkou sboru je paní Anna Kacířová. Co je nového u hasičů, s
jakou technikou vyjíždějí, kolik jich v obci je a další zajímavosti shrnula takto: „Členská základna má 85 členů z toho 39 mužů, 23 žen a 23 mládeže. Zásahová jednotka
obce Dobratice je zařazena v požárním poplachovém plánu Moravskoslezského kraje
do kategorie JPO III tzn., že se jedná o jednotku vybrané obce určené k zásahu i mimo
území svého zřizovatele. Současný početní stav je 15 členů (minimum je 12 členů).
Máme k dispozici auto CAS 32 - Tatra 815 a DA - Ford Transit. Každá organizace má
svoje specifické poslání a přínos pro obec. Hasiči byli, a vždy budou tam, kde je potřeba
pomoci občanům při mimořádných událostech i v extrémních situacích. Sbor dobrovolných hasičů se snaží přispět také ke kulturnímu vyžití v obci, pořádá každoročně ples a
plackové hody. Je též nápomocen při organizování Dne Dobratic“.
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla se zhoršily povětrnostní podmínky v celém
Moravskoslezském kraji. Vydatné deště dovedou pořádně potrápit nejen občany,
ale připraví pro záchranné sbory nejednu krušnou chvíli. Dobratická zásahová jednotka byla v pohotovosti. Její velitel Tomáš Darnady nám sdělil podrobnosti posledních dnů:„Naší náplní bylo především monitorování rozvodněných toků a tak jsme
zjišťovali momentální stavy v Dobraticích, Vojkovicích i Domaslavicích“. Jinak si můžete
o dobratických hasičích přečíst více na obecních webových stránkách.
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Sportujeme, tančíme a zpíváme...
Závěr dubna byl ve znamení sportovních aktivit, na kterých se
významně podílela naše škola. Ve čtvrtek 24. dubna se konal devátý ročník šachového turnaje Povodí Morávky. Turnaje se zúčastnilo
čtyřicet žáků a žákyň z okolních škol a to z Lučiny, Morávky, Nošovic, Raškovic, Hnojníku a Dobratic. Celý turnaj vedl ředitel Beskydské šachové školy z Frýdku-Místku, Pavel Benčo. Žákům soupeře vylosoval počítač
a hrálo se na sedm kol. Na prvním místě se umístil Vojtěch Pytlík (ZŠ Hnojník), na
druhém místě byl Marek Menšík (ZŠ Lučina) a třetí místo patřilo domácímu hráči
Jiřímu Valovi (ZŠ Dobratice). Hned za ním skončili další dobratičtí žáci Roman Tyrlík
a Adam Kukuczka. Nejlepší z dívek byla Markétka Klegová ze ZŠ Dobratice. Velké
poděkování patří vedoucím šachového oddílu Milanu a Mirkovi Čubokovým a
panu Hlisníkovskému za sponzorský dar.
V sobotu 26. dubna se v tělocvičně školy uskutečnil II. ročník pinpongového tur6
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naje. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: kategorie mužů a kategorie dětí. Obě kategorie se hrály systémem
každý s každým
bylo to nejlepší
řešení. Mezi dětmi vyhrál
ZAZNAMENALI
JSME -aPŘEDNÁŠKY
O TANZÁNII
Nikolas Nytra, druhý skončil Jan Hanzlík a třetí jeho bratr Jakub. Jen těsně za ním
skončila nejlepší z dívek Adéla Lubojacká s Denisou Badovou. Muži měli už předem
jasno, kdo je největším favoritem na vítězství. Třeba vyzdvihnout výborný výkon
místostarosty obce, Romana Budínského, který favority pěkně potrápil a nakonec se
vklínil na skvělé druhé místo. Pozici nejlepšího obhájil soběšovický Jaroslav Slanina
a bronz vybojoval Michal Matula. Vítězové vyhráli poháry a medaile. Díky sportovnímu nadšení účastníků byl turnaj úspěšný a těšíme se na další ročník. Děkuji všem,
kteří se na přípravách turnaje podíleli!
Pomalými krůčky jsme se dostali do měsíce, ve kterém všechno kvete, a tím je květen.
Na počátku května proběhly sběrové dny papíru a na výsledky čekáme, jak úspěšní
sběratelé jsme byli.
8. květen - státní svátek. Příznivci turistiky se shromažďují na vlakovém nádraží v
Dobraticích a míří směr Frýdlant nad Ostravicí - Skalka - Ondřejník - Kunčice pod
Ondřejníkem. S dobrou náladou jsme zvládli turistický pochod a už plánujeme
novou trasu na příští rok. Sportu zdar!!!!!
Voní šeříky, znějí příjemné tóny hudby, děti tančí, hrají divadlo a my zahajujeme
„Den matek“. Žáci pátého ročníku přednášejí své autorské básně pro maminky, hrají líbivé tóny na klavír a pozoun. Pak následuje taneční vystoupení pod vedením
paní Kozákové a dramatický kroužek pod vedením paní Mojákové se představuje
se svou pohádkou. Na závěr první části programu zazpíval pěvecký kroužek. Jako
v loňském roce, tak i v letošním roce byl Den matek věnován našim maminkám,
babičkám a též partnerské škole v Ilenge, africké Tanzánii. Paní Gongolová vedla
besedu o budování a pokračování stavebních úpravách v africké škole. Toto krásné
odpoledne jsme oslavili společně s rodiči v úterý 13. května za podpory OÚ Dobratice.
POSTŘEH Z AKCE – TURNAJE VE STOLNÍM TENISU: Původně jsem přijel nafotit několik fotek a napsat kratičký
článek. Ale jako bývalému sporťákovi mi to nedalo a doplnil jsem mužskou kategorii. Pravda, stolní tenis jsem mnoho let nehrál a na nějaký úspěch nebylo pomyšlení. Nicméně musím říci, že v tělocvičně základní školy byla super
atmosféra. Tady si dovolím složit poklonu paní ředitelce Peterkové, která připravila všem perfektní servis, počínaje
zorganizováním turnaje, občerstvením, cenami a vyhlášením výsledků na samotný závěr. K. Moškoř
DŮCHODCI JEDNALI
Valná hromada občanského sdružení „Důchodci obce Dobratice“ na svém jednání
dne 23. 4. 2014 zhodnotila svou činnost za uplynulý rok .
Doplnila výbor o dva členy, kteří se budou podílet na zajištění sportovního vyžití
členů sdružení. Rovněž schválila plán činnosti na příští období. První z akcí podle
plánu bude 28.května smažení vaječiny na střelnici v 15.00 hodin. Další připravované aktivity v tomto roce jsou zaznamenány v plánu.
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Z plánu činnosti o.s. „Důchodci obce Dobratice“ pro rok 2014
květen:
červen:
červenec:
srpen:
září:
říjen:
listopad :
prosinec:

smažení vaječiny (28.5. ve 15.00 hodin na střelnici)
výšlap na Prašivou (13.6. v 8,00 od Harendy)
výlet na kolech (první středa v měsíci)
posezení u táboráku (13.8. v 17,00 hodin na střelnici)
zájezd (12.9.)
turistický výšlap (bude upřesněno)
zdravá výživa (26.11. v 16,00 hodin na OÚ)
turnaj v žolíku (první středa v měsíci)
vánoční nadílka (17.12. ve 14.00 hodin na OÚ)
Antonín Šigut - předseda sdružení

ZPRÁVY Z DOBRATICKÉ FARNOSTI
DOBRATICKÁ POUŤ - Drazí spoluobčané, krátce se poohlédněme za letošní Dobratickou poutí: za slavnostními bohoslužbami, dobrým jídlem a pitím, radostí dětí i
dospělých. Dospělí se vrátili do svých dětských let, kdy jejich potomci čekali na své
štěstí před točícím se kolem štěstím. A především potulný kejklíř a komediant Víťa
Marčík dokázal oslovit nejen malé diváky, ale především zapojit i dospělé. Děkuji
všem sponzorům, organizátorům a těm, kteří přidali své ruce ke zdaru dobrého díla.
Již nyní se těšíme na příští rok.
RESTAURÁTORSTVÍ OLTÁŘE – K závěru se blíží restaurátorské práce bočního oltáře sv. Expedita. Sv. Expedit byl vrchním velitelem římské legie zvané „Withering“ v
arménském městě Melitene. Jeho úkolem bylo strážit východní hranice území před
vpádem asijských barbarů. Po mimořádně bouřlivém období svého mladého života
konvertoval na křesťanství. Svým obrácením se stal obětí hněvu císaře Diokleciána,
který ho v roce 303 po Kr. nechal v Melitene mučit a popravit. Na oltářním obraze
je znázorněn jako mladý římský voják oděný do spodního šatu, pancíře, vysokých
bot a s purpurovým pláštěm přes ramena. U světcových nohou je černý havran s
nápisem CRAS (zítra). Má symbolizovat ďábla jako pokušitele. Směrem ke krucifixu zavěšenému na stojanových hodinách směřují Expeditova slova NON CRAS SED
HODIE (Ne zítra, ale dnes). Tato ikonografie a nápisy odkazují na světcovo vítězství
nad pokušením odkladu dobrého činu na pozdější dobu. Sv. Expeditus je vzýván
jako patron rychlého rozhodování, zastánce rychlých a spravedlivých řešení naléhavých právních a úředních záležitostí, poštovnictví apod. V dolní části obrazu je
zkomolený latinský nápis S. EXPEDITUS. ORAP. (Sv. Expedite, oroduj za nás!). Kult sv.
Expedita se v Evropě začal rozvíjet v 17.století (Německo, Belgie, Francie, Portugalsko). Mimořádné úctě se těší v Jižní Americe. Vyobrazení tohoto světce se nachází v
naší zemi velice vzácně. Nejbližší zobrazení tohoto světce se nachází ve františkánském klášteře v Opavě. Svátek sv. Expedita slavíme 19. dubna, tělo ani jeho ostatky
8
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se doposud nikde nenašly.
OBRAZ SV. ANNY - V horní části bohatě zdobeného oltáře je umístěn menší obraz
sv. Anny. Dílo zachycuje sv. Annu vyučující dceru, Pannu Marii. Světice si pravou
rukou přidržuje na klíně knihu a levicí se dotýká zad své dcery. Marie je zde zobrazena jako mladinká dívka se zbožně sepjatýma rukama sledující text modlitby v
rozevřené knize. Svátek sv. Anny slavíme 26. července. O kulturních památkách se
dočtete v útlé brožuře, kterou si můžete vzít zdarma v kostele.
SLAVNOSTI - Srdečně všechny zvu na pouť a žehnání obnoveného kříže ke kapli
do Vojkovic v neděli 1. června v 10.30 hodin
8.6. Slavnost sv. Ducha spojená se zvykem setkávat se a smažit vaječinu
13. a 15. 6. pouť svatého Antonína Paduánského na Prašivé
22.6. v Dobraticích procesí Božího těla
Příjemné, teplé a slunečné dny plné Boží milosti přeje Jan Wojnar

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Ve fotbalové branži se v posledních týdnech hodně mluví i píše o super tažení dobratických fotbalistů. Muži jdou
neochvějně za postupem do 1.A třídy. Ale jakým způsobem! Do doby uzávěrky tohoto čísla mají za sebou šňůru
patnácti utkání bez porážky s bilancí 13 výher a 2 remízy! Svoje soupeře doslova drtí a co je důležité, hrají skvělý
útočný fotbal a to se divákům líbí. Svým tažením za postupem doslova pobláznili fanoušky a jejich touha vidět
dobratické fotbalisty v akci přináší neskutečně vysoké návštěvy. Jen pro ilustraci. Na domácím hřišti se hraje před
diváckou kulisou dosahující 150 - 200 diváků, na Staříč jich bylo skoro tři sta! Na hřiště soupeřů jezdí desítky fandů a
výbor TJ neváhal vypravit i autobus do vzdálenějších míst. Je téměř jisté, že se bude v Dobraticích slavit. V současné
době činí náskok Dobratic 13 bodů a to by se muselo něco mimořádného stát, aby se postup nepovedl. Přikládám
výsledky v dubnu a květnu:
Dobratice – Mosty 4:0, Světlík, Oborný, Béla a Marián Causidis
Petrovice – Dobratice 0:3, F.Kolář, Oborný a Hlaváč
Dobratice – H.Suchá 5:0, Hlaváč 2, Lýsek, D.Kolář a Marián Causidis
Staré Město – Dobratice 0:3, F.Kolář, Marián Causidis a Hlaváč
Dobratice – Staříč 4:0, Hlaváč 3 a Farny
Škoda jen, že nemůžeme se stejnou radostí a hrdostí psát o výsledcích našich žáků a dorostu. Těm se na jaře vůbec
nedaří. Jediným kladným zábleskem je první bod nejmladšího výběru za remízu 5:5 s Baškou.
Fotbal v červnu
datum
SO 7.6.
SO 7.6.
NE 8.6.
SO 14.6.
SO 14.6.
SO 14.6.
SO 21.6.
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čas
14:30
17:00
10:00
11:30
14:30
17:00
17:00

kategorie
dorost
MUŽI
žáci
žáci
dorost
MUŽI
MUŽI

domácí
Dobratice
Fryčovice
Kozlovice
Dobratice
Palkovice
Lučina
Dobratice

hosté
Kozlovice
Dobratice
Dobratice
Ostravice
Dobratice
Dobratice
Dobrá

Dobratický zpravodaj

SPORTOVNÍ
RUBRIKA
Termíny akcí konaných
v Dobraticích
červen - říjen 2014
Datum

Název akce

Pořádá

6. 6.
14. 6.
15. 6.
9. 8.
16. 8.
23. 8.
6. 9.
12. 9.
13. nebo 20. 9.
14. 9.
18. 9.
12.10.

Radovánky
Dětské rybářské závody
Pouť na Prašivé
Plackové hody na hřišti
Posezení s důchodci v areálu Kamenité
Srnčí hody
3. Den Dobratic + Pohádkový les
Zájezd důchodci
Rybářské závody - dospělí
Memoriál Petra Hromady
Setkání sedmdesátníků
Krmáš

ZŠ+MŠ Dobratice
Sdružení rybníkářů
Hasiči
SOMP
Myslivecké sdružení
obec Dobratice
obec Dobratice
Sdružení rybníkářů
TJ Dobratice
obec Dobratice
Farnost

KLUB ZDRAVÍ A VAŘENÍ
Klub zdraví a vaření Vám chce pomoci ke každodennímu správnému rozhodnutí,
jak si uchovat tělesnou a duševní pohodu. Scházíme se již 3 roky, vždy druhou neděli v měsíci. Na těchto setkáních probíráme různá zdravotní témata, učíme se zdravě
vařit a samozřejmě ochutnáváme.
V červnu se uskuteční setkání na téma „Který zeleninový salát je nejlepší?“, na
které Vás srdečně zveme. Soutěže se můžete zúčastnit i Vy. Přineste s sebou zeleninový (bezmasý) salát s receptem. Ochutnávka, zároveň s vyhodnocením, se uskuteční v neděli 8. 6. 2014 v 17:00 ve sboru CASD ve Vojkovicích v malém sále.
Více informaci o Klubu zdraví a vaření získáte na http://vojkovice.webnode.cz/
Za Klub zdraví se na Vás těší Alena Maďová

Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové dipl. um. spolu s jejími žáky
Vás zvou na

KONCERT ŽÁKŮ,

který se koná v ZŠ Dobratice - 1. patro
dne 9. června 2014
v 16.30 hodin
Těšíme se na Vaši účast
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6. června 2014
v 16 hodin na hřišti

soutěže, střelba z luku, občerstvení, malování na obličej,
orientační běh

„Letem světem“
vystoupení dětí a hostů z Indie a Ameriky

v pátek

SRPŠ při ZŠ a MŠ Dobratice pořádá

5/2014
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Terénní
služba
POTŘEBUJETE PORADIT, POMOCI, PODPOŘIT
NEBO DOPROVODIT?
Jsme tady pro Vás! Terénní služba ZOOM, která Vám nabízí:
1. Poradenství - pomůžeme Vám vyřešit Vaší obtížnou situaci např.: s dluhy, poradíme na jaké
dávky máte nárok, pomůžeme při hledání zaměstnání, bydlení apod.
2. Pomoc - pomůžeme Vám vyplnit formuláře k vyřízení potřebných dávek, sepsat žádosti
k soudu, na úřady, na město apod. Dále Vám můžeme pomoci při vyřizování a jednání na
úřadech, u lékaře, na poště apod.
3. Podpora - můžete si s námi popovídat o všem, co Vás trápí (zdravotní problémy, rodinné
a partnerské problémy, sousedské vztahy, zadlužení, apod.).

4. Doprovod - můžeme Vás doprovodit na úřad, poštu, k lékaři, do nového zaměstnání apod.
5. Zlepšení dovedností - snažíme se Vám pomoci s běžnými činnostmi (např. pomoc s chodem
v domácnosti, pomoc při práci na počítači, jak napsat životopis, jak se ucházet o práci apod.).
6. Poskytnutí informací - můžeme Vám pomoci, jestliže máte jakýkoliv problém a nevíte si
rady, kam se s ním obrátit (např.: neznáte kontakty, úřední hodiny či telefonní čísla na úřady,
lékaře aj.).

KDY A KDE NÁS NAJDETE:
PONDĚLÍ AŽ PÁTEK: 08:00 — 15:00
x
x

Sadová 604 (4.patro), Frýdek-Místek (poblíž hlavní pošty).
v blízkosti autobusové zastávky linky 1,2 „Nový byt“.

Služba je BEZPLATNÁ!
Kontakt:
Bc. Lenka Vaňková, DiS.
Bc. Lucie Zíková, DiS.

+420 731 759 039
+420 732 449 204

EMAIL: terennisluzba.f-m@caritas.cz
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AUTOMATICKÉ
VJEZDOVÉ BRÁNY

Samonosné posuvné brány
Křídlové brány
Kontakt:
Jiří ZEMAN
mobil.tel. 731 067 178
www.branyzeman.cz
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Na 46. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice
dne 12. 5. 2014 bylo projednáno:

* Příspěvek na občerstvení pro členy okrskové volební komise pro volby do
*
*
*
*
*
*

Evropského parlamentu, konané ve dnech 23. a 24. 5. 2014, ve výši 1000,- Kč
celkově pro celou komisi.
Podání žádosti o dotaci č. 2 na akci: „Zateplení obecního úřadu a hasičské zbrojnice v Dobraticích“, na Státní fond životního prostředí.
Žádost Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o., o zřízení druhého oddělení v MŠ Vojkovice z důvodu navýšení počtu dětí z 28 na 30 dětí.
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 777017522 se společností Right Power Energy s.r.o. o
dodávkách elektřiny a o sdružených službách dodávek elektřiny.
Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 2/2014.
Žádost Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o., o souhlas s navýšením
počtu žáků ve školní družině s účinností od 1. 9. 2014.
Návrh programu na akci „Den Dobratic“, která se bude konat v sobotu 6. 9. 2014.

Sběr starého železa
V sobotu dne 14. 6. 2014
proběhne u dolního kravína
v době od 8.00 do 11.00 hodin
sběr starého železa.
Srdečně zveme všechny příznivce sportovního rybolovu na

tradiční DĚTSKÉ rybářské závody
konané dne 14. 6. 2014 na dobratických rybnících. Zápis rybářů od 8:00 hod, zápisné 50,- Kč za rybáře, požadovaný věk do 15 let, možnost zapůjčení rybářského náčiní. Závody proběhnou v čase od 9:00 do 14:00 hod. Zajištěno bohaté občerstvení a
poháry pro vítěze. Těšíme se na Vás, sdružení Rybníkářů obce Dobratice.
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
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