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obce DOBRATICE

Zastupitelstvo na svém 31. zasedání dne 4. 2. 2013
projednalo:

1. Přílohu č. 1/2013  ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při nakládání s 
komunálním odpadem, uzavřené mezi Frýdeckou skládkou, a.s. a obcí Dobratice.
2. Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene číslo B-1163/12, uzavřené mezi Povodí Odry, s.p. a obcí 
Dobratice.
3. Dodatek ke smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb k 
dotaci na rok 2013.  
4. Zadání zakázky na administraci a realizaci výběrového řízení v rámci realizace  
projektu Snížení energetické náročnosti ZŠ Dobratice  fi rmě Innova, s.r.o.
5. Zadání zakázky na administraci a realizaci výběrového řízení v rámci realizace 
projektu Nakládání s bioodpady v obci Dobratice  fi rmě Naviga Assistance, s.r.o.
6. Zadání zakázky na realizaci výběrového řízení na projekt Bezbariérový chod-
ník, 1. etapa – u Základní školy v Dobraticích fi rmě Tispol, s.r.o.
7. Výzvu k podání nabídky na realizaci výběrového řízení na projekt Rekonstruk-
ce mostu M1/08 a jmenování hodnotící komise.
8. Směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu.

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

      dne 8. ledna letošního roku jsme obdrželi Závěr zjišťovacího řízení podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Provozovna společnosti PAT-
REM PIPE TECHNOLOGIES s.r.o. – Dobratice“. Oznámení záměru podala u Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje společnost PATREM PIPE TECHNOLOGIES 
s.r.o. (dále Patrem) dne 1.11.2012, dne 9.11.2012 byla zveřejněna na příslušných 
úředních deskách informace o zahájení zjišťovacího řízení. K zahájenému řízení 
podali vyjádření Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v 
Ostravě, Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství,  obec Dobratice, 
manž. Juříčkovi a pan Škandera, členky petičního výboru paní Lenka Kubalová, 
Ing. Zdeňka Platošová a Ing. Hana Voznicová. 

     Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
se v Závěru zjišťovacího řízení vypořádal se všemi připomínkami a konstatoval, 
že vzhledem k podkladům předloženým v rámci zjišťovacího řízení, charakteru a 
kapacitě záměru a předpokládaným vlivům záměru na životní prostředí a veřej-
né zdraví, by posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivu na 
životní prostředí bylo neúčelné a nadbytečné. Relevantní připomínky a požadav-
ky obce a veřejnosti lze konkrétně řešit v následujících správních řízeních,  záměr 
nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.  

   Úplné znění Závěru zjišťovacího řízení, včetně všech vyjádření, je zveřejněno 
na www. dobratice.cz nebo na www. kr-moravskoslezsky.cz, veřejná správa-
úřední deska – E.I.A., SEA a IPPC – Přehled záměrů posuzovaných v působ-
nosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kód záměru MSK1712, 
nebo v tištěné podobě na Obecním úřadě Dobratice.      

           
Alena Kacířová  
starostka

Provozovna společnosti PATREM PIPE TECHNOLOGIES s.r.o. – Dobratice“. 
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Vážení občané,

 dne 30. 1. 2013 jsme obdrželi usnesení Krajského úřadu Moravskoslezského kra-
je, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury (dále Krajský úřad), kte-
rým zastavuje přezkumné řízení Územního plánu Dobratice z roku 2009 (dále ÚP).
Krajský úřad se v procesu přezkoumávání našeho územního plánu zabýval zákon-
ností samotného procesu pořizování ÚP, zákonností obsahu ÚP, zkoumal způsob 
vyhodnocení připomínek a námitek uplatněných v procesu pořizování ÚP, dále se 
zabýval samotným obsahem podnětu žadatele o přezkum ÚP, dvěma stanovisky 
obce Dobratice,  zkoumal všechna oprávnění k realizaci staveb, která vydal Staveb-
ní úřad Dobrá v době účinnosti ÚP. Dále se zabýval všemi podáními, kterými dotče-
né osoby uplatňují fi nanční újmu, která by jim zrušením ÚP vznikla rozdílem v ceně 
pozemku stavebního a pozemku zemědělského (celková újma byla vyčíslena na 
55,3 mil. Kč) a také podáními, která uplatňují možnou fi nanční újmu v důsledku 
již vynaložených fi nančních prostředků, které by v případě zrušení ÚP byly vyna-
loženy marně (celková újma byla vyčíslena na 71 mil. Kč).  

 Ustanovení § 94 odst.4 správního řádu stanovuje možný důvod pro zastavení 
přezkumného řízení, a to tehdy, kdy správní orgán dospěje po zahájení přezkum-
ného řízení k závěru, že rozhodnutí sice bylo vydáno v rozporu s právními předpi-
sy, avšak újma, která by některému účastníkovi jeho zrušením vznikla, je ve zjev-
ném rozporu s újmou, která by vznikla jinému účastníkovi nebo veřejnému zájmu. 
Konkrétní zvážení všech pro a proti a rozhodnutí se pro preferenci toho či onoho 
zákonem chráněného zájmu, je vždy na konkrétním správním orgánu, tj. v tomto 
případě Krajském úřadě. 
Krajský úřad po zvážení a vyhodnocení všech pro a proti dospěl k závěru, že proces 
pořizování ÚP i samotný ÚP sice má vady, které jsou v rozporu s legislativou, avšak 
případná fi nanční újma v souhrnné výši 126,3 mil. Kč tuto nezákonnost převáží a 
řízení z tohoto důvodu zastavil.
  
 Poděkování proto patří všem, kteří případnou ekonomickou újmu u Kraj-
ského úřadu uplatnili.

 Úplné znění Usnesení Krajského úřadu o zastavení přezkumného řízení ÚP Dob-
ratice je zveřejněno na www.dobratice.cz, na úřední desce obce nebo v tištěné 
podobě na Obecním úřadě Dobratice.  

Územní plán Dobratice
 zůstává nadále v platnosti !!!

Územní plán Dobratice
zůstává nadále v platnosti !!!

Alena Kacířová  
starostka
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Vážení spoluobčané, 

 vzhledem k častým dotazům na možnost umístění zpomalovacích prahů v naší 
obci, oslovila paní starostka Magistrát města Frýdku Místku, odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství, který podle platné legislativy ustanovuje umístění těchto 
zpomalovacích prahů a požádala jej o vyjádření.

 Zpomalovací prahy jsou jedním z opatření zklidňujících dopravu. Tyto zpoma-
lovací prahy lze umístit na komunikaci, která splňuje podmínky platných norem a 
předpisů a technické podmínky. Jednou z nich je, že po dané komunikaci nejsou 
vedeny spoje autobusové dopravy. Ne ve všech případech, kdy jsou všechny pod-
mínky splněny, je vhodné žádosti občanů o osazení zpomalovacího prahu vyhovět. 
Často se stává, že jsou zpomalovací prahy na žádost občanů instalovány a po čase 
na žádost těch stejných občanů demontovány. Nevhodné umístění zpomalovacího 
prahu, i když jsou splněny všechny podmínky, může v konečném důsledku doprav-
ní situaci a životní prostředí v dané lokalitě zhoršit. Zvýší se hladina hluku, vibrací a 
exhalací, mohou nastat problémy s odvodněním komunikace, je náročnější údržba 
v zimním období, nastává větší opotřebení komunikace vlivem dynamických účin-
ků vozidel. V neposlední řadě, zpomalovací práh tvoří velmi nebezpečnou překáž-
ku pro cyklistickou dopravu a může být příčinou těžkých úrazů. Důsledky instalace 
zpomalovacího prahu jsou pro běžného uživatele komunikace následující: zvýše-
ný hluk, zvýšené emise, zvýšena spotřeba, zvýšené opotřebení vozidla a negativní 
psychologický vliv na řidiče projevující se následnou agresivitou. Mimo tyto nega-
tivní vlivy existují i vlivy na bezpečnost a ochranu zdraví a majetku, tj. zpomalení 
zásahu policie, hasičů a zásahu záchranné služby.

 Na základě těchto skutečností, uvedených mimo jiné, ve vyjádření odboru 
dopravy a silničního hospodářství, komise životního prostředí a dopravy v součas-
né době nedoporučila instalaci zpomalovacích prahů na místních komunikacích. 
Domníváme se, že dodržováním dopravních předpisů a vzájemnou tolerancí řidi-
čů, chodců a cyklistů lze rizika spojená s provozem na našich komunikacích mini-
malizovat. Bezohledné chování technická opatření nevyřeší.

Zpomalovací příčné prahy

44

Lumír Švrčina
předseda komise životního 
prostředí  a dopravy

Zpomalovací příčné prahy
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Sociální komise obce Dobratice srdečně zve všechny důchodce
  
na již tradiční přátelské  POSEZENÍ S DŮCHODCI.

5

Pozvání na posezení s důchodci

Tato společenská akce proběhne
 v sobotu  23. 3. 2013 od 14.00 hodin 
v nové tělocvičně  Základní školy v Dobraticích.

Bude připraveno pohoštění, prohlídka školy a bohatý kulturní program – k poba-
vení vystoupí HAVÍŘOVSKÉ BABKY (veselé pásmo písniček a povídání) a k tanci i 
poslechu vám bude hrát CIMBÁLOVKA z tanečního souboru OSTRAVIČKA.

Společenská akce je podpořena fi nanční částkou 10.000,-Kč z  fondu Dobrý sou-
sed společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

TĚŠÍME SE NA VAŠI HOJNOU ÚČAST!

Žádáme účastníky, aby se na tuto akci přihlásili v termínu do  15. 3. 2013.
S sebou si prosím vezměte vhodnou obuv na přezutí. 
V případě potřeby zajistí Obecní úřad Dobratice dovoz tam i zpět autem.  Dovoz je 
nutno označit na přihlášce, kterou můžete doručit na obecní úřad, nebo se můžete 
nahlásit telefonicky na číslech obecního úřadu 558 651 254 nebo 558 651 387. Při-
hlášky můžete odevzdat také v obchodě u pana Lisníka Aleše nebo u paní Moješ-
číkové Danuše.
--------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška na „Posezení s důchodci“

Jméno a příjmení: .................................................................................................................................

Bydliště:  ....................................................................................................................................................
  
Dovoz:       žádám – nežádám

Datum:  ..........................................................   podpis:  .......................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------

Pozvání na posezení s důchodci
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Obec Dobratice obdržela od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
fi nanční příspěvek v celkové  výši 25.000,- Kč z fondu Dobrý 
soused. 
Finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč bude použit na částečnou úhradu hudební 
produkce  společenské akce „ Obecní ples“ a fi nanční příspěvek ve výši 10.000,- 
Kč bude použit na společenskou akci „Posezení s důchodci“. 

Finanční příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
z fondu Dobrý soused obdržela i Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s.  ve výši 
10.000,- Kč, který byl použit na  úhradu hudební produkce  společenské akce 
„Ples sportovců“  a Římskokatolická farnost Dobratice ve výši 6.000,- Kč jako pří-
spěvek na publikaci „ Z dějin farnosti Dobratice“  a na setkání s historikem  PhDr. 
Davidem  Pindurem, Ph.D., autorem publikace. 

Upozornění stavebníkům

Upozorňujeme stavebníky, že jsou v případě znečistění komunikace při výstavbě 
povinni zajistit její úklid. Ke splnění této povinnosti se mohou obrátit na jednotku 
SDH obce Dobratice, která má k dispozici technické vybavení pro čištění komuni-
kací. Kontakt na velitele jednotky SDH obce Dobratice p. Darnadyho Tomáše
je: 724  179  173.   

Upozornění stavebníkům

       Ohlédnutí za naší práci 
                        - MŠ Dobratice – školní rok 2012 – 2013

Naše mateřská škola je dvoutřídní s docházkou 2,5 – 7 letých dětí.
V tomto školním roce je celkově k docházce do MŠ zapsáno 36 dětí, z toho 16 dí-
vek a 20 chlapců. Předškolních dětí je 17 a 1 dítě má odloženou školní docházku. 
Do základní školy odešlo 8 dětí a nastoupilo 13 nových dětí.
Vzdělávání dětí zajišťují v dopoledních hodinách dvě kvalifi kované pedagogické 
pracovnice, v odpoledních hodinách nekvalifi kovaná učitelka, která si doplňu-
je kvalifi kaci studiem na VŠ a vysokoškolsky vzdělaná učitelka s pedagogickým 
zaměřením. Provozní činnosti zajišťují školnice a pracovnice školní jídelny.
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V  MŠ jsou zřízeny dvě třídy s názvem Kuřátka:
- 1. třída – 3 – 6 let (popř. 2,5 – leté) 
- 2. třída – 3 – 6 let (popř. 7 - leté)

Září – v tomto měsíčním bloku se děti seznamovaly s prostředím MŠ a novými 
kamarády, hledaly své místo ve skupině dětí. Aktivity byly zaměřeny na usnad-
nění adaptačního procesu, zejména pro nově příchozí děti. Polodenními výlety 
po okolí děti poznávaly nejen svou vesnici, ale i místo, kde a jak kamarádi bydlí. 
Děti si vytvořily fotogalerii své rodiny. Vytýčili jsme si bezpečná pravidla souži-
tí v MŠ a děti si je výtvarně zpracovaly a umístily na viditelné místo tak, aby je 
mohly v průběhu dne používat. V tomto měsíci jsme se zaměřili na přípravu kul-
turního programu k slavnostnímu otevření tělocvičny v základní škole. Naše děti 
vystoupily s pásmem písní a taneční improvizace na hudební nahrávku Zpíváme 
s Míšou. Proběhla členská schůze Rady rodičů, kde jsme si naplánovali společné 
akce, které budeme v průběhu celého školního roku uskutečňovat.

Říjen – celý měsíc byl ve znamení správného životního stylu. Děti se seznamova-
ly s významem ovoce a zeleniny pro zdraví, jak předcházet nemocem a důležitos-
ti otužování. Součástí správného životního stylu je i dobrá nálada, klid a pohoda. 
Z tohoto důvodu byl tento měsíc zahájen polodenním výletem do ZOO Ostrava, 
který přinesl dětem spoustu krásných zážitků a prožitků. Společně jsme s kama-
rády sbírali kaštany a žaludy k podzimní výzdobě a ke krmení lesní zvěře v zimním 
období. Na střelnici jsme si upekli brambory a jablíčka. Předškolní děti navštívily 
kamarády v 1. třídě základní školy v Dobraticích. Krásné podzimní počasí a příz-
nivý vítr nám umožnil se sejít ve spolupráci s rodiči na Drakiádě, která se konala 
na kopci u Harendy. Místní zahrádkáři nás pozvali na výstavku ovoce a zeleniny, 
na kterou děti přispěly svými výtvarnými pracemi na téma „ Krteček „. Pro rodiče 
byla v MŠ uskutečněna beseda s pracovnicemi PPP na téma „ Školní zralost, aneb 
jak pomoci dítěti k úspěchu v ZŠ „. Naše děti měly možnost se zapojit do oslav 
Hallowenu ve spolupráci se ZŠ Dobratice. Tento měsíc byl zakončen návštěvou 
divadelní společnosti Smíšek s Vesmírnou pohádkou. 

Listopad – v tomto měsíci jsme se snažili přiblížit dětem ekosystém lesa. Pravi-
delnými vycházkami do přírodního prostředí jsme prohlubovali lásku dětí k pří-
rodě, živým tvorům, vedli je k péči o ně. Děti se učily vnímat a oceňovat přírodní 
prostředí, její barvy, rozvíjet jemnou motoriku při práci s přírodninami, fantazii 
při tvoření s přírodním materiálem, umět si pomoci při samostatné práci, domlu-
vit se s kamarádem. Hotové výrobky jsme využívali k estetizaci prostředí mateř-
ské školy. Navštívila nás divadelní společnost Kaňka s pohádkou O napravené 
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berušce. S předstihem vánočních svátků se děti fotografovaly v MŠ na vánoční 
přáníčka pro své blízké. 

Prosinec – vyústěním tohoto měsíce bylo radostně oslavit a prožít vánoční svát-
ky. Pomoci různých aktivit jsme prohlubovali citové vztahy a vazby v rodině. Děti 
se učily emotivně zvládnout návštěvu Mikuláše, který navštívil naší mateřskou 
školu v dopoledních hodinách a rozdal dětem sladkou odměnu, za kterou patří 
velké poděkování p. Aleši Lisníkovi  a p. Danuši Moješčíkové.
Rozvíjeli jsme tvořivou práci dětí pomocí aktivního zapojení do výzdoby MŠ k 
těmto svátkům, nazdobili jsme si vánoční stromeček, upekli chutné cukroví. 
Pomocí pracovní dílny jsme zapojili do dění MŠ i rodiče, kteří prožili radostné 
odpoledne v přítomnosti svých dětí, kde si společně odlévali a vyráběli svíčky z 
voskových plátů, vykrajovali si ozdoby na vánoční stromeček.
Tento měsíc jsme uzavřeli vánoční besídkou pro rodiče, na které děti předvedly 
pásmo básní a písní a společně jsme si s rodiči zazpívali známé vánoční koledy u 
nastrojeného stromečku. Ani Ježíšek na děti nezapomněl, přinesl spoustu krás-
ných dárečků, a tímto bychom zároveň chtěli touto cestou poděkovat sponzorům, 
kteří mají velký podíl na uskutečnění splněných přání dětí. (p. Hlisnikovský Milan, 
p. Kavka Jan, p. Pšenica Lukáš, Bc. Pavelková Irena, p. Kocich Lubomír, Obecní 
úřad Dobratice, MO KSČM Dobratice, Comfort Dobratice, DECKENBACH, cz, s.r.o. 
Homole, MUDr. Eva Skaličková,  Klub důchodců Dobratice, Karimpex – strojírny, 
s.r.o. Orlová - Poruba). Sponzorům, kteří nám přispívají v průběhu roku rovněž 
patří vřelé poděkování (p. Zrzavé Elišce – pohoštění u příležitosti Dne matek + 
výletu dětí, p. Šokalové Aleně – občerstvení u příležitosti výletu).

Leden – tento měsíc byl ve znamení sportovních aktivit, her na sněhu a se sně-
hem. K uskutečňování těchto aktivit nám přálo počasí, děti mohly prozkoumat a 
hrát si na všech formách sněhu, stavěly sněhuláky, jezdily na bobech na prašanu, 
zkoumaly ledové pláty způsobené táním ledu. Při sportovních činnostech jsme 
sledovali dodržování bezpečnostních pravidel. Do dění MŠ byli zapojeni i rodiče, 
kteří měli možnost se zúčastnit sobotního sportovního dopoledne.
Předškolní děti se zúčastnily zápisu do ZŠ, kde předvedly své vědomosti.
V závěru měsíce proběhla členská schůze Rady rodičů, na které jsme si zhodnotili 
spolupráci v 1. pololetí a naplánovali si společné akce do konce školního roku.

V Dobraticích – 1. 2. 2013                                                                    zapsala Slezáčková Eva
                                                                                                                      vedoucí učitelka MŠ
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Závěrem roku 2012 proběhl ve škole již tradiční „Vánoční jarmark“, který jsme 
zahájili společně s vánočními koledami před školou. Za pomocí všech dětí, rodi-
čů, učitelů a zaměstnanců školy vznikla ta správná vánoční atmosféra. Celou ško-
lu provoněl vánoční punč a vůně medových perníčků.
 Do nového roku 2013 jsme vstoupili s úsměvem a s přípravou na uzavření I. polo-
letí 2012/2013. Ve čtvrtek 24.1.2013 se uskutečnil zápis do 1. ročníku v duchu 
pohádek a povolání. Děti zvládly orientaci v novém prostředí a úspěšně absolvo-
valy svou první zkoušku. Bylo přijato 22 dětí. 
„Umíme všichni kreslit“ – s tímto mottem proběhla beseda s ilustrátorem Adol-
fem Dudkem, který dětem ukázal, jak se dá jednoduše malovat. 
I. pololetí jsme ukončili školním kolem v recitační soutěži. Tři žáci z každé katego-
rie nás budou reprezentovat v okrskovém kole. Držíme palce!!!
Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům a přátelům školy, kteří se 
věnují dětem 
a ukazují jim, jak smysluplně lze trávit volný čas. K naší velké radosti jsme obdrželi 
sponzorský dar v podobě šachovnic ke zkvalitnění výuky šachového kroužku. 
Velké poděkování patří dárci těchto her p. Milanu Hlisnikovskému.

Připravujeme:

11. 2. – 15. 2. – Lyžařský kurz ve Ski areálu Řeka
18. 2. – 22. 2. – jarní prázdniny
březen – připravujeme velikonoční dílnu na podporu nadace „Bez mámy“
- „Knihovnický den“
- „Vítání jara“
27. 3. – 28. 3. – velikonoční prázdniny

                                Mgr. Karla Peterková
                                  ředitelka školy 

Změna ordinační doby dětské středisko Dobrá – MUDr. Iva Kučerová

            Pátek 1. března 2013:   7.30 hodin – 9.00 hodin.



Zápis do Mate ské školy 
v Dobraticích 

prob hne dne

21. 3. 2013 od 10 do 13 hodin 

v budov  mate ské školy.

V p ípad  nutnosti je možné po telefonické domluv
dohodnout si sch zku v jiném ase na telefonním ísle

558 651 126.

Vezm te s sebou rodný list dít te.



Ob anské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro ob any z okraje spole nosti – materiální pomoc 

sociáln  pot ebným, azylové ubytování i pracovní p íležitost. 
 Více na  www: diakoniebroumov.org

Ob anské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci 
s Obecním ú adem Dobratice vyhlašuje

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
Letního a zimního oble ení /dámské, pánské,d tské/
L žkovin, prost radel, ru ník , ut rek, záclon,
Látky (minimáln  1m2, prosíme, nedávejte nám od ezky a zbytky látek) 
Domácí pot eby-nádobí bílé i erné, skleni ky- vše nepoškozené 
Vatované a pé ové p ikrývky, polštá e a deky 
Obuv – veškerou nepoškozenou 
Hra ky – nepoškozené a kompletní 
Pe í, pé ové p ikrývky a polštá e

V CI, KTERÉ VZÍT NEM ŽEME:
ledni ky, televize, po íta e a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických d vod
nábytek, jízdní kola a d tské ko árky - ty se transportem znehodnotí 
zne išt ný a vlhký textil 

Sbírka se uskute ní v obci Dobratice ve dnech: 

od pond lí 4. b ezna 2013 – do pátku 8. b ezna 2013

V ci m žete odevzdávat na Obecním ú adu Dobratice ve výše 
uvedené dny b hem pracovní doby OÚ Dobratice. 

V ci prosíme zabalené do igelitových pytl i krabic, 
aby se nepoškodily transportem

Bližší informace Vám rádi sd líme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203



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

Právní záležitosti
s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu, 
mezi 15 až 17 hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích 
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.

Muzeum Těšínska v Českém Těšíně ve spolupráci s Klubem českých turistů  
u příležitosti 90. výročí otevření turistické chaty na Prašivé,  vydalo publika-
ci „PRAŠIVÁ“.  Zájemci si mohou tuto publikaci zakoupit na Obecním úřadu 
v Dobraticích  za cenu 200,--Kč/ks.
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