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VÝSTAVBA CHODNÍKU POKRAČUJE
V roce 2011 jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci a vyřídili stavební 
povolení na výstavbu chodníku podél hlavní komunikace s názvem Bezbariérový 
chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích. První dvě etapy, od želez-
ničního mostu po parkoviště u základní školy, byly postaveny v roce 2013. 
V letošním roce jsme získali ze Státního fondu dopravní infrastruktury příslib dota-
ce na pokračování, tj. na 3. etapu. Ta povede od základní školy, kolem obecního 
úřadu, k mateřské školce. Součástí bude výstavba parkoviště u obecního úřadu
a místa pro přecházení u mateřské školky. Délka této, poslední, etapy je 748 m, šířka 
chodníku 1,5 m. Do vyhlášeného výběrového řízení na zhotovitele stavby podalo 
nabídky dvanáct � rem, nejvýhodnější nabídku podala � rma K2 stavební Moravia 
s.r.o. s cenou 4 085 tis. Kč. Přislíbená dotace je ve výši 85% uznatelných nákladů. 
Po dobu výstavby chodníku může docházet k omezením provozu na hlavní komu-
nikaci. Žádáme proto řidiče, aby obcí projížděli velmi pozorně, opatrnost je namístě 
také u chodců, zejména dětí.     
Věříme, že stavba bude probíhat bez komplikací a v listopadu už projdeme bezpeč-
ně po celé trase od nádraží až k mateřské školce.          
                           Alena Kacířová, starostka

POPLATEK ZA ODPADY ZA ROK 2016
Připomínáme občanům, že poplatek za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území 
obce Dobratice činí 520,- Kč a je splatný do konce měsíce září 2016.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě, převodem na 
účet vedený u ČS, a.s. číslo účtu 1681973389/0800 nebo ČSOB, a.s. číslo účtu 
2012822/0300. Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo popisné vašeho 
domu. Upozorňujeme občany, že od měsíce října 2016 budou vyváženy pou-
ze odpadové nádoby se známkou platnou pro tento rok, kterou obdržíte po 
zaplacení poplatku.

DEN DOBRATIC
Vážení spoluobčané, naší snahou je, aby nás Den Dobratic, coby svátek obce, nejen 
bavil, ale také co nejvíce vypovídal o životě na vsi.
Snažíme se oslovit všechny šikovné, zručné a nápadité, kteří by měli zájem pre-
zentovat svou zájmovou organizaci či spolek nebo své koníčky, případně řemeslo. 
Proto jsme se vrátili k osvědčené tradici a poskládali jsme náplň Dne Dobratic ve 
vlastní režii, bez angažmá agentury.  
Podařilo se nám pro vás připravit bohatý program. Stále je však prostor, doplnit 
zájemce! Pokud se máte chuť zapojit již letos, případně v dalších ročnících, neče-
kejte a kontaktujte nás telefonicky: 734 159 585, 558 651 387 a nebo na e-mail: 
obec@dobratice.cz
                                 Za kulturní komisi obce Dobratice Iva Spratková 
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Z HISTORIE - STAROSTOVÉ OBCE DOBRATIC - DOPLNĚNÍ
V Dobratickém zpravodaji č. 3/2016 jsem v článku  „ Přehled starostů Dobratic“ neu-
vedl jména  starostů v létech 1920 – 1923 a 1938 – 1939. Po konzultaci s našimi 
občany  a materiály jsem došel k následujícímu:
v období 1920 – 1923 byl Jan Poloch pověřen funkcí vládního komisaře, pravdě-
podobně pro náběh nově vzniklé republiky. Domnívám se, že  byl také pověřen 
vedením obce Dobratice.
Od října 1938 byl ustanoven starostou Dobratic občan polské národnosti  Pavel 
Heczko. Ten starostoval Dobraticím do září 1939, kdy Německo napadlo Polsko,
a polský vliv byl nahrazen německým.
Tím také děkuji občanům za spolupráci, zvláště panu Karlu Rodkovi.
                       Břetislav Blahut, kronikář

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM DĚTÍ V DOBRATICÍCH
Měsíc červen je tradičně pro děti posledním měsícem ve školním roce. Jeho první 
den je věnován svátku, který je v kalendáři uváděn jako Mezinárodní den dětí. Mě 
ale tento název připadá velmi  neosobní  a k dětem příliš politický – spíše se mi líbí 
Svátek dětí nebo jenom Den dětí. Proto budu dále používat Den dětí. Jak vůbec 
tento svátek vznikl?
První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku. Tehdejší  pre-
zident Mustafa Kemal v roce 1920 prohlásil, že důležitou součástí  budování nové-
ho státu jsou děti. Proto ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka 
slaví dodnes. Světová konference, konaná 1. června  1925 v San Franciscu, určila 
toto datum jako Den dětí. OSN v roce 1954 vyhlásila Světový den dětí (anglicky, 
česky Mezinárodní den dětí)  o� ciálně.
U příležitosti letošního Dne dětí vznikla ve školách republiky 
aktivita „Celé Česko čte dětem“, do které se zapojila i naše ško-
la. A tak  jsme 1. června v sestavě A. Kacířová, I. Spratková, B. 
Bortlíček a B. Blahut vyrazili do naší základní školy. Po devá-
té hodině jsme se sešli se všemi dětmi a učitelkami v největ-
ší třídě, abychom si společně s dětmi něco přečetli a trochu 
podiskutovali. Úvodem jsme dětem přečetli pasáže  jedné 
z nejúspěšnější knihy pro děti - Deník malého poseroutky a 
poté kapitolu z kroniky naší obce  o historii zdejší školy. Pak se 
rozběhla skutečná diskuse k přečteným knihám, prázdninám, 
dovoleným s rodiči a způsobech trávení volného času dětí.
Děti byly moc fajn a diskuse nebrala konce. Až školní zvonek ukončil naše společné 
setkání, které se věřím, líbilo jak zástupcům obce, tak našim učitelům a žákům o to 
více, že všichni byli obdarováni sladkou odměnou. A ani na nás děti nezapomněly. 
Dostali jsme hezké upomínkové předměty, které vyrobili žáci základní školy. 
                        Břetislav Blahut
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KLUB DŮCHODCŮ

DŮCHODCI NA PRAŠIVÉ
Již tradičně si členové Klubu důchodců Dobratic vyšlápli na Malou Prašivou u pří-
ležitosti malé poutě na Antonína. Počasí nám sice nebylo nakloněno, ale 26 důchod-
cům to žádné vrásky nedělalo, když nás občas přepadla dešťová přeháňka. Většina 
nás vyšla pěšky, zbytek vyjeli auty, což o malé pouti je možné. Řada z nás navštívila 
dřevěný kostelík, který byl postaven v roce 1640. Ke kostelíku sv. Antonína Paduán-
ského se vztahuje legenda, když hrabě Oppersdorf, majitel frýdeckého panství byl 
na lovu se svou družinou. Osamocen pronásledoval jelena s mohutným parožím, 
kterého postřelil a ten jej v mohutné smrtící křeči přirazil mezi kmen stromu. Tři 
dny a tři noci byl tak hrabě uvězněn, než jej našla jeho družina. Na zázrak, že zůstal 
naživu, nechal zde postavit dřevěný kostelík. Někteří z nás navštívili v kostelíku mši 
svatou, kterou sloužil P. Mgr. Bohumil Vícha, farář z Dobré. 
Rovněž jsme navštívili renovovanou chatu na Prašivé. Chata byla postavena v roce 
1921, doznala řadu oprav a po půl století dne 11. června tr. byla znovu otevřena roz-
hledna, kterou zprovoznili noví majitelé s přispěním nadšenců hor. Rozhledna je ve 
výšce 16 m a je přístupná pátek dopoledne, sobotu a neděli odpoledne, vždy na půl 
hodiny. Ti, kteří pravidelně zavítají na chatu, tak jistě uznají, že zde bylo vykonáno 
kus poctivé práce.  Je potěšující, že o památky se pečuje, aby historie byla zachová-
na a vážili jsme si hodnot, které vybudovali naší předkové.   
Při venkovním posezení si každý z nás pochutnal na dobrém pivu, někdo ochutnal 
teplou polévku nebo zakousl do své svačinky na posilněnou a vyplnili si tak čas, než 
přestalo pršet.  
                                                                                                                                                Jiří Kohut  

VÝLET DŮCHODCŮ NA LYSOU HORU
Klub důchodců naplánoval pro své členy výjezd autobusem na Lysou horu, který 
se uskutečnil 29. června t.r., počasí nám velmi přálo. Během jízdy autobusem nás 
slovem o historii Lysé hory a přístupových cestách na vrchol, seznámil exředitel ZŠ
p. M. Thiel. Za hezkého počasí byly vidět vrcholky Tater, např. Krivaň, na druhou 
stranu byl nádherný pohled na Ostravu a blízké okolí.
Navštívili jsme také stanici Horské služby na Lysé hoře, která je nejvýše položenou 
stanici v rámci České republiky. O činnosti horské služby nás obeznámil p. Pavlica ml.
a zároveň nám představil dopravní prostředky, kterými se dostávají k postiženým 
turistům, lyžařům a odpovídal na dotazy, např. jak se stát záchranářem horské služ-
by. 
Snad každý z nás si pohladil hladící bod na Lysé hoře, který je vrcholem hory na 
bodu 1324 m n.m.. Také jsme si prohlédli obě nádherné chaty, chatu E. Zátopka 
– MARATON a chatu P. Bezruče. Turistická chata P. Bezruč byla postavena v r. 1934, 
ale v roce 1978 do základu vyhořela. Nová chata se stavěla až v roce 2012 – 2015
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a otevřena byla v prosinci 2015. Pro veřejnost v červnu 2016. Současně se stavěla 
chata MARATON, která byla otevřena v září 2015 za účasti olympijské vítězky v hodu 
oštěpem, manželky Emila Zátopka pí. Dany Zátopkové. Pro turisty k občerstvení 
sloužil bufet zvaný Šantán, který po demontáži má být přemístěn na některé místo 
na Morávce. Dominantou Lysé hory je televizní vysílač tyčící se do výšky 78 m. 
Ve zbývajícím čase jsme poseděli v některé z chat nebo venku pod slunečníky
u dobrého piva či jiné pochutiny. Dvě hodiny strávené na Lysé hoře uběhly hodně 
rychle, někteří si na památku nafotili chaty, vysílač či okolí nebo společné foto
z výletu. Účastníci výletu (celkem nás bylo 49) byli spokojeni už proto, že někteří na 
Lysé hoře byli po dlouhé době, někteří poprvé.
                                                                                                                                                 Jiří Kohut
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ŠKOLSTVÍ

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁCI MATEŘSKÉ ŠKOLY – II. POLOLETÍ 
Druhé pololetí jsme zahájili měsícem únorem, ve kterém sehrál nejdůležitější úlohu 
karnevalový rej ve znamení večerníčkových pohádek. Děti v mateřské škole prožily 
dopoledne plné her, soutěží a zábavy. Na tuto akci navazoval 
karneval ve spolupráci se ZŠ Dobratice. Naše děti vystoupily s 
tanečním programem „Začíná karneval“.
V měsíci březnu jsme si povídali o různých druzích pracovních 
profesí, příchodu jara, o životě domácích zvířat. Hlavní náplní 
tohoto měsíce byly oslavy Velikonočních svátků. Děti se sezná-
mily s velikonočními tradicemi, zvyky, společně s rodiči se zapojily do velikonoční 
soutěže o „NEJ dekoraci“. 

Měsíc duben byl zahájen třítýdenním projektem o dopravě „Čer-
vená, žlutá, zelená, víme, co to znamená“. Děti si rozvíjely poznat-
ky o dopravních prostředcích, dopravních značkách a bezpeč-
ném a obezřetném chováním na silnici. 
Začátek měsíce května byl ve znamení oslav Dne matek, na kte-
rý si děti pro své maminky připravily bohatý kulturní program 
v podobě básní, písní, tanečků, dramatizace pohádek a výroby 
malého dárečku.
Červen, závěrečný měsíc v tomto školním roce, byl věnován pře-

devším přípravě na dětské radovánky a rozloučení s předškolními dětmi. Rovněž 
byl realizován další projekt týkající se zdravého životního stylu s názvem „V zdra-
vém těle zdravý duch“. 
Byl uskutečněn celodenní výlet do Frenštátu pod Radhoštěm s cílem navštívit 
naučnou stezku Beskydské nebe „Život v korunách stromů“.  Při komentované pro-
hlídce děti získaly nové informace o životě ptáků a lesním ekosystému.  Podnikali 
jsme polodenní výlety po okolí, při kterých si děti rozvíjely poznatky o přírodním 
prostředí a zvyšovaly svou fyzickou zdatnost. 
Slavnostně jsme se rozloučili s předškolními dětmi knižní upomínkou.
                        Eva Slezáčková

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE
V letošním školním roce 2015/2016 navštěvovalo základní školu 87 žáků. V průběhu 
roku se 3 žáci odstěhovali. Z počtu 85 žáků prospělo 75 žáků s vyznamenáním a 10 
žáků prospělo. Bylo uděleno 70 pochval za prezentaci školy a 4 napomenutí třídní-
ho učitele. V závěru školního roku se pátá třída zúčastnila srovnávacích zkoušek
z šesti okolních škol. Testy proběhly v předmětech: matematika, český jazyk
a anglický jazyk. Nejlepší úspěšnost (85%) jsme měli v českém jazyce a celkově se 
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škola umístila na druhém místě. V závěru školního roku byla ukončena celoroční 
soutěž ve sběru plastů v okrese Frýdek-Místek a opět jsme obhájili 1. místo. Velmi 
děkujeme všem dětem a všem rodinám za podporu v soutěži.
Ráda bych poděkovala všem pedagogům, zaměstnancům školy, rodičům, obecním 
složkám, sponzorům a obecnímu úřadu, za dobrou spolupráci.
Přeji všem slunečné a pohodové prázdniny!
                                                  Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN DS DOBRÁ 
MUDr. KUČEROVÁ IVA 

22. 8.  –  26. 8. 2016
PO, ÚT, ČT, PÁ         7:30 – 9:00 hod.                    ST  14:30 – 16:00 hod.

SPORT

FOTBALOVÉ BILANCOVÁNÍ
Žákům, dorostencům a mužům skončil tento fotbalový ročník. A tak doplníme 
poslední výsledky a krátce zhodnotíme jejich účinkování na hřištích doma i venku.
Žáci: Dobratice - Nebory 5:1 (2:0),  o góly se podělili Bargel 2x, Vrábel, Spilka
a Bezecný. 
Janovice - Dobratice 1:2, oba góly zaznamenal  Bargel.
Muži: Dobratice - Čeladná 3:4 (1:2), branky domácích: Zeman, Číž a L.Klesniak. 
Střeleckou přestřelku nakonec lépe zvládl suverénní postupující celek do Krajského 
přeboru.
Dobratice – Dolní Datyně 1:5, čestný úspěch dal T. Bortlíček. Nejslabší domácí 
vystoupení dobratického týmu, ale v podstatě se už jen soutěž dohrávala bez zby-
tečných emocí.
V rámci sportovního dne a zakončení sezóny sehráli před domácími fandy prestižní 
zápas dorostenci proti nejstaršímu výběru Dobratic.  Vyrovnaný zápas nakonec roz-
hodli ti mladší až ve 2.poločase. dorost Dobratice - stará garda Dobratice 2:0, góly 
dávali  Bezecný a J.Gongol
V pohledu na konečné tabulky soutěží lze říci, že svým výkonem nezklamali naši 
žáci. Ti se statečně prali s mnohem vyspělejšími soupeři, nedali svou kůži zadarmo, 
a jako odměna jim patří pěkné 5.místo z 11.týmů. Mezi nejlepší střelce kluků patřili: 
M.Spilka 23 branek, M.Vrábel 17 a M.Pohludka 14 zásahů.
Dorostenci byli největším propadákem, protože skončili předposlední s mizivou 
bilancí jen 8 bodů. Mezi střelce se zapsali J.Bezecný 5x, A.Kohut a M.Bargel po třech 
vstřelených brankách.
Muži obsadili v konečné tabulce 1.A.třídy 8.místo, což je v konkurenci zkušenějších 
celků pěkný úspěch pro vesnický klub. Škoda jen toho závěru, kdy se mnoho bodů 
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více rozdalo, než získalo, ale v neúplné sestavě se již těžko dohrává.  Muži prošli 
zajímavou etapou, kdy se během jedné sezóny vystřídali dva trenéři (M. Blahuta
a M. Korabík) a na hřiště vyběhlo aspoň na nějakou tu minutu 27 hráčů! Dominantní 
postavou byl kapitán Marián Causidis, který odehrál  2371 minut a dal rovněž nej-
více branek a to patnáct, za ním se střelecky prosadil L.Somr 6x a M.Hlaváč 5x. Co 
třeba nakonec fotbalové sezóny ocenit, je věrnost dobratických fanoušků. Ti byli 
tím pověstným viditelným, dalším článkem týmu a jezdili na všechny zápasy i do 
dalekých končin jiných okresů. A za to jim patří poděkování. 
                           Karel Moškoř

PRÁZDNINOVÉ DĚNÍ V TJ DOBRATICE
Fotbalové družstvo mužů zahájí již svůj třetí soutěžní ročník v krajské soutěži 1.A 
třídě. U kormidla zůstává osvědčená dvojice – trenér Marián Korabík, vedoucí týmu 
Boris Causidis. Zato samotný kádr prošel hned několika změnami. Dominiku Hillovi, 
Martinu Šimíkovi a Stanislavu Špokovi vypršelo hostování a vracejí se zpět do své-
ho mateřského klubu MFK F-M. Naopak hostování hráčů Radima Číže (Baška)
a Lukáše Zemana (H. Suchá) se proměnilo v trvalý přestup. O budoucnosti Michala 
Hlaváče, který na jaře hostoval v divizním Frýdlantě n. O., se nadále jedná. Tým dále 
posílí dva noví hráči Jiří Škola a Radek Škapa, kteří přicházejí na přestup z Raškovic 
a jedna staronová posila v podobě zkušeného Vladislava Pielesze.
Během letní přípravy sehráli/sehrají muži hned čtyři přípravná utkání:
16.7. od 10:00 Dobratice – Vojkovice 7:1
23.7. od 10:00 Jistebník – Dobratice (po uzávěrce)
29.7. od 17:30 Č. Těšín – Dobratice (tráva)
06.8. od 10:00 Dobratice – Bohuslavice

K výrazné změně došlo před novým soutěžním ročníkem u mládežnických kate-
gorií. Navázali jsme (doufám, že dlouhodobou) spolupráci se sousedními TJ Sokol 
Vojkovicemi, což se projeví také na společném názvu mládežnických týmů, za kte-
ré mohou nastupovat hráči registrovaní v obou týmech. 
Dorostenci budou v nové sezóně nastupovat pod názvem TJ Dobratice – Vojkovice 
a pod taktovkou manželů Bezecných budou své domácí zápasy odehrávat na hřišti 
v Dobraticích.
Žáci budou hrát, stejně jako v minulé sezóně, systémem 6+1 a pod názvem TJ 
Sokol Vojkovice – Dobratice budou své domácí zápasy hrávat na hřišti ve Vojkovi-
cích pod vedením trenéra Adama Kolka.
Poprvé v historii dobratického fotbalového oddílu budou navíc své utkání odehrá-
vat také mladší žáci, kdy se jedná o fotbalové naděje narozené v roce 2004
a mladší. Rodiče, kteří by měli zájem zapojit své děti (kluky i holky) do sportovního 
dění, se mohou kontaktovat na zkušené trenéry Patrika Lýska, tel. 607 161 216 nebo 
Rostislava Malečka, tel. 774 651 556. Benjamínci budou nastupovat pod názvem TJ 
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Dobratice – Vojkovice, tréninky budou probíhat na hřišti v Dobraticích a své zápasy 
budou odehrávat turnajovým způsobem.

Velmi aktivní je také fotbalové družstvo starých pánů, které pravidelně trénuje 
a zúčastňuje se turnajů v okolí, ale i na Slovensku a v Polsku. V neděli 18.9.2016 se 
od 10:00 hod. na hřišti v Dobraticích uskuteční již 7. ročník mezinárodního turnaje 
starých pánů “Memoriál Petra Hromady”.

Nedílnou součásti Tělovýchovné jednoty v Dobraticích je také šachový oddíl. Ten 
zaznamenal minulou sezónu nevídaný úspěch, když „A“ družstvo postoupilo do 
krajské soutěže, kdy z 11-ti partií zaznamenalo 8 vítězství, 2 remízy a pouze jedi-
nou porážku. Šachový oddíl pracuje pod vedením Miroslava Čuboka a aktuálně 
eviduje 18 řádných členů. V současné době se jedná o posílení „A“ družstva, které 
bude nastupovat v krajské soutěži „B“, jenž se hraje v osmi hráčích. Dobratické „B“ 
družstvo bude i nadále nastupovat v okresním přeboru, který se hraje o pěti hrá-
čích. Oddíl šachistů se schází, mimo letních prázdnin, každý pátek od 17. hodin
v klubovně OÚ. Nový soutěžní ročník začíná šachistům v říjnu.
                   za výbor TJ Dobratice Josef Slavický, tajemník
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                                                          PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu, mezi  15:00 - 16:30 hod. 

na Obecním úřadě v Raškovicích a každou středu mezi 16:30 – 18:00 hod. v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Nošovicích (zelená budova potravin)

JUDr. Marcela ŽORIČOVÁ,
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv  -  včetně kupních, rovněž převody nemovi-

tostí, zřizování výminků a služebností (věcných břemen) apod.
Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz       

DOBRATICE
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24. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice 
dne 18. 7. 2016 bylo projednáno:

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
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Smlouva o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – vedení inženýrských sítí, 
vodovodní přípojky na pozemek p.č. 770/6, k.ú. Dobratice.  
Smlouva o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – vedení inženýrských sítí, ply-
nová přípojka na pozemek p.č. 1354/3, k.ú. Dobratice.
Zhotovení cesty u Dobratického centra sportovních aktivit.
Smlouva č. Z-S14-12-8120055389 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distri-
bučního zařízení určeného k dodávce el. energie s ČEZ Distribuce, a.s.
Výběr zhotovitele realizační projektové dokumentace a inženýringu pro rekon-
strukci veřejného prostranství před Obecním úřadem Dobratice. 
Výběr typu svítidel veřejného osvětlení v obci Dobratice.
Kupní smlouva na pozemek p.č. 594/3, k.ú. Dobratice, druh pozemku ostatní 
plocha.
Schválení strategického plánu obce Dobratice.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí a K2 stavební Moravia s.r.o.
Informace o připravované projektové dokumentaci k výstavbě cyklostezky 
v úseku Dobrá – Morávka podél řeky.

24. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice  
dne 18. 7. 2016 bylo projednáno: 

1. Smlouva o uzav ení smlouvy o smlouv  budoucí – vedení inženýrských 
sítí, vodovodní p ípojky na pozemek p. . 770/6, k.ú. Dobratice.   

2. Smlouva o uzav ení smlouvy o smlouv  budoucí – vedení inženýrských 
sítí, plynová p ípojka na pozemek p. . 1354/3, k.ú. Dobratice. 

3. Zhotovení cesty u Dobratického centra sportovních aktivit. 
4. Smlouva . Z-S14-12-8120055389 o smlouv  budoucí o realizaci p eložky 

distribu ního za ízení ur eného k dodávce el. energie s EZ Distribuce, 
a.s.

5. Výb r zhotovitele realiza ní projektové dokumentace a inženýringu pro 
rekonstrukci ve ejného prostranství p ed Obecním ú adem Dobratice.  

6. Výb r typu svítidel ve ejného osv tlení v obci Dobratice. 
7. Kupní smlouva na pozemek p. . 594/3, k.ú. Dobratice, druh pozemku 

ostatní plocha. 
8. Schválení strategického plánu obce Dobratice. 
9. Dodatek . 1 ke smlouv  o dílo mezi obcí a K2 stavební Moravia s.r.o. 
10. Informace o p ipravované projektové dokumentaci k výstavb

cyklostezky v úseku Dobrá – Morávka podél eky. 

MUDr. BOHUSLAV PITŘÍK 1. 9. – 23. 9. 2016 NEORDINUJE 
Ve dnech 1. 9. – 23. 9. 2016 bude mít MUDr. Bohuslav Pitřík, praktický lékař, 
dovolenou. Ve výše uvedených dnech jej zastupuje ve svých ordinacích  
MUDr. Jana Olšarová, tel. 602 580 196, takto: 

  

Ordinace Třanovice    
Kapplův dvůr 

Ordinace Hradiště  
čp. 136 

Pondělí 12:00 – 15:00 hod. 07:30 – 10:30 hod. 
Úterý 08:00 – 10:00 hod. 12:30 – 15:00 hod. 
Středa 13:30 – 15:30 hod. 07:30 – 11:00 hod. 
Čtvrtek 08:00 – 10:30 hod. 12:30 – 14:30 hod. 

Pátek 11:00 – 13:00 hod. 07:30 – 10:00 hod. 
MUDr. Bohuslav Pitřík začne ordinovat 26. září 2016. 

Dobratický zpravodaj, vydavatel: Obec Dobratice čp.49, tel.: 558 651 254, 558 651 387 
e-mail: obec@dobratice.cz, redaktor: Ilona Spilková, e-mail: ilona.spilkova@centrum.cz, tel.:605 931 848
Za věcnou i gramatickou správnost zodpovídají autoři jednotlivých příspěvků.
ev.číslo MK ČR E 14306, náklad 400 ks, tiskne  MÍSTECKÁ TISKÁRNA s.r.o. Frýdek–Místek, výtisk zdarma
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