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Vážení občané, 

koncem roku se zpravidla ohlížíme zpět, hodnotíme, bilancujeme. Dovolte i mi, 
abych připomenula, co se u nás v obci v letošním roce událo. 
Nejvýznamnější akcí byla samozřejmě Výstavba tělocvičny u základní školy. 
Zatímco v loňském roce probíhala hrubá stavba, letošní rok s instalacemi, vnitř-
ním vybavením a dokončovacími pracemi vnitřními, venkovními na fasádě i 
terénními úpravami, byl pro obec i základní školu, jako společného investora, 
podstatně náročnější. Zejména na samém závěru to bylo vybavení tělocvičny 
– tělocvičné nářadí, nábytek – kuchyňská linka do baru, skříňky do šaten, sto-
ly, židle, pódium, ozvučovaní technika, ale i řada zdánlivých maličkostí, jako 
jsou závěsy do sprch, zátěžové koberce, označení dveří…. Vše se povedlo zdár-
ně dokončit a novou tělocvičnu za 17 mil Kč jsme 28. září společně s oslavou 1. 
Dne Dobratic slavnostně otevřeli. V současné době je již v plném provozu, jak 
pro tělesnou výchovu žáků, odpolední sportovní aktivity dětí, tak pro sportovní 
aktivity dospělých – tréninky fotbalistů, cvičení žen, úspěšnou jógu, badminton, 
volejbal, i  pro společenské účely. Je ještě potřeba vychytat některé drobnosti, ale 
to hlavní je hotovo, plně funkční a sloužící občanům obce. 
Pro příští rok jsme získali dotaci na zateplení staré budovy školy. Akce by měla 
být realizována během prázdnin, takže pokud vše půjde bez problémů, přivítá 
děti v září škola v novém kabátě. 
Menší investiční akcí byla oprava břehu vodního toku Zbojičný u hlavní cesty 
pod Veselkovými za 255 tis Kč, na kterou jsme dostali 90% dotace z Ministerstva 
zemědělství. A pak to byla instalace radarů na obou vjezdech do obce za 156 tis. 
Kč, na které jsme dostali dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu 
a Krajského úřadu MSK.  

Doprava

V létě proběhla standardní oprava všech komunikací, s TOZOSEM se podaři-
lo domluvit i opravu cesty k Lesnímu dvoru. Byly pročištěny příkopy, propustky, 
proběhly stavební úpravy  příkopů a propustků ve směru od Zbojičného na Pod-
lesí, byla vyřešena v rámci možností zatáčka u pana Janíka apod. 

Od Moravskoslezského kraje se podařilo získat dotaci ve výši 500 tis Kč. na opra-
vu 1. mostu ve směru od Harendy na Komorní Lhotku, stavba se v současné době 
připravuje tak, aby mohla být v letních měsících příštího roku realizována. 

Další dotaci ve výši 1 mil. Kč se podařilo získat ze Státního zemědělského inter-
venčního fondu na výstavbu první etapy chodníku, který povede od základní 
školy dolů po řadovky. I tato stavba proběhne v příštím roce.     
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Budova obecního úřadu a hasičské zbrojnice

V letošním roce jsme jen rozkopali okolí budovy, protože propojení hromosvodů 
byla nutná podmínka pro získání revize. Lze však konstatovat, že budova není v 
dobrém stavu, u elektriky lze hovořit o stavu havarijním. Jeví se tedy jako nutné 
začít připravovat podstatnou rekonstrukci budovy. 
  
Podpora třídění odpadů v obci

Přibyly nám 3 kontejnery na plasty, 2 na papír, 2 na sklo, všechny se nám podařilo 
získat bezplatně z Ekokomu. Zakoupili jsme dva nové velké kontejnery, jeden na 
plasty a jeden na papír. 
Podali jsme žádost o dotaci na zakoupení kompostérů pro občany na Státní 
fond životního prostředí. Zda byla naše žádost o dotaci úspěšná, bychom se měli 
dovědět během ledna. Z těch, kteří odpověděli na anketní lístky a projevili zájem 
o kompostéry, byli vylosováni dva výherci, kteří již kompostéry obdrželi.   

Kulturní, sociální a sportovní oblast

Zajišťujeme rozvoz obědů pro důchodce společně s převozem obědů ze školky 
pro děti do školy.
Pro důchodce bylo dále zajištěno společenské posezení počátkem března, zájezd 
do Kroměříže, blahopřání  jubilantům. A co je moc dobře, svou činnost zahájil 
Klub důchodců.
Z dalších akcí to pak bylo vítání nového roku, obecní ples, Den matek, vítání 
občánků,  pohádkový les, vázání adventních věnců. Měli jsme tady návštěvu z 
družebního Zábiedova u příležitosti Dne Dobratic a také my jsme byli na náv-
štěvě v malebném Zábiedovu.  Uskutečnil se druhý Sportovní den Sdružení obcí 
povodí Morávky.
Proběhly také události nepříjemné v souvislosti s fi rmou Patrem, územním plá-
nem obce, i smutné úmrtí bratří Držíkových.
A naopak přišly dobré zprávy, jako je změna v rozpočtovém určení daní, díky 
které bychom měli mít v příštích letech významně více fi nančních prostředků. 
  
Domnívám se, že rok 2012 můžeme díky otevření tělocvičny považovat 
za významný rok v životě obce, že ho můžeme hodnotit jako rok aktivní a 
úspěšný. 

A za všechno, co se v letošním roce v obci podařilo, patří upřímné poděko-
vání těm, kteří se na chodu obce a aktivitách v obci podíleli. 

Kulturní, sociální a sportovní oblast



 Informační zpravodaj obce Dobratice                                                                                                                      

44

Všem občanům Dobratic 
přeji jménem zastupitelstva obce,

jménem zaměstnanců obce i svým, 
klidné vánoční svátky se sváteční pohodou, 

radostí a odpočinkem. 
Do nového roku pak všem pevné zdraví, 

dobrou náladu, spokojenost, hodně úspěchů 
v práci i osobním životě.

k silvestrovskému přípitku
 a společnému přivítání 

nového roku k budově obecního úřadu. 

Současně vás srdečně zveme 

       

                    Alena Kacířová
            starostka
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Zastupitelstvem  obce Dobratice na jeho 30. řádném zasedání
dne 10. 12. 2012 byly  projednávány  tyto body:

* Rozpočtové provizorium obce Dobratice.

* Rozpočtové  opatření obce Dobratice a pověření  starostky provádět roz-    
    počtové opatření  v době do 11. 12. 2012 do 31. 12. 2012.

* Harmonogram termínů konání jednání ZO v roce 2013.

* Obecně  závazná vyhláška  obce Dobratice č. 1/2012 o místním  poplatku             
 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a    
 odstraňování komunálních odpadů.

* Obecně závazná vyhláška obce  Dobratice č. 2/2012 o  stanovení  systé- 
 mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování   
 komunálních  odpadů a nakládání se  stavebním odpadem na  území  
 obce Dobratice.

* Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou  při výkonu funkce.

* Zrušení souhlasu prodeje pozemku p.č. 376, k.ú. Dobratice  a revokace  
 usnesení 6/28.

* Kupní smlouva na pozemek p.č. 380/6 a p.č. 380/7, k.ú. Dobratice.

* Jmenování 1 člena za zřizovatele do školské rady ZŠ Dobratice. 

* Revokace usnesení č. 13/29 a schválení nového znění.

* Zahrnutí navýšení ceny na občerstvení pro členy  OVK do rozpočtu obce.

* Žádost o odkoupení části  pozemku p.č. 440/1 k.ú.  Bukovice.

* Výběr nejvýhodnějšího dodavatele plynu pro obec Dobratice i Základní  
 školu a  mateřskou školu Dobratice, p.o. 

* Smlouvy o právu vstupu  na pozemky v souvislosti s  opravou mostu 
 M1/08  mezi  Harendou a Komorní Lhotkou.

* Smlouvy o smlouvách budoucích  kupních a o zřízení  věcných břemen v  

Zastupitelstvem  obce Dobratice na jeho 30. řádném zasedání
dne 10. 12. 2012 byly  projednávány  tyto body:
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 souvislosti s výstavbou I. a II.  etapy chodníku. 

* Žádost Záchranné stanice  Bartošovice o příspěvek na  činnost. 

* Žádost Sdružení Linka bezpečí o příspěvek na provoz telefonní  linky.

* Smlouva s T-mobile, a.s. na  poskytování telekomunikačních služeb pro  
 obecní úřad.

* Informace o stanovisku obce zaslaného na Krajský úřad Ostrava
 ke zjišťovacímu řízení oznámení záměru : Provozovna společnosti 
 Patrem Pipe  Technologies, s.r.o.- Dobratice. 

* Informace k přezkumnému řízení územního plánu obce Dobratice.

* Strategické záměry obce Dobratice.

* Složení inventárních komisí.

* Projekt na automatizaci knihovního systému regionu Dobrá na rok 2013.

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

Další zasedání zastupitelstva obce Dobratice se bude konat 4. února 2013 v 17.00 
hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

PATREM PIPE TECHNOLOGIES s.r.o.

Dne 1.11.2012 podala fi rma Patrem Pipe Technologies s.r.o. (dále Patrem) u Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje oznámení svého záměru „Provozovna spo-
lečnosti PATREM PIPE TECHNOLOGIES s.r.o. – Dobratice“ (dále Oznámení), zpraco-
vaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů. Tímto dnem bylo zahájeno zjišťovací řízení podle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Informace o zahájení tohoto říze-
ní byla zveřejněna dne 9.11.2012. Předmětem záměru je rekonstrukce budovy 
bývalého kravína v obci Dobratice na provozovnu fi rmy Patrem, ve které bude 
administrativa fi rmy, výroba pryžových výrobků, sklad surovin a sklad hotových 
výrobků. 
Obec Dobratice prostudovala dokument s názvem Oznámení záměru a vydala 
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stanovisko, ve kterém byly zmíněny některé nejasnosti v oblasti předpokládané-
ho odběru a spotřeby vody, vlastností používaných vstupních materiálů a jejich 
vlivu na zdraví lidí, nakládání s odpadními vodami, nároků na energie, hlukové 
zátěže, předpokládané směnnosti. Závěrem bylo uvedeno:
„Záměr fi rmy Patrem se v obci setkal se značným nepochopením obyvatel, což 
dokladuje petice, která byla podepsána 238 občany tj. přibližně třetinou obyva-
tel obce starších 18 let. Pro objasnění záměru, vysvětlení řady smyšlenek a fám, 
které se obcí šířily,  byla svolána veřejná debata, na které zástupce fi rmy Patrem 
občanům vysvětlil záměr ve stupni v té době zpracovaném tj. Studie s tím, že 
další informace budou poskytnuty po zpracování další dokumentace. Bohužel 
žádost obce o uskutečnění další veřejné debaty nad zpracovaným Oznámením 
nebyla ze strany společnosti Patrem vyslyšena. 
Vzhledem k některým nejasnostem a nesrovnalostem ve vstupních údajích 
Oznámení požadujeme, aby výše uvedené skutečnosti byly objasněny v doku-
mentaci dle § 8  zákona     č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů. Součástí takto posuzovaného záměru pak bude i 
veřejné projednání, které je vzhledem k zajištění otevřeného povolovacího pro-
cesu a jasné komunikace s občany, nutné.“
Zjišťovací řízení se setkalo jen s minimálním zájmem občanů Dobratic. Rozhod-
nutí o tom, zda bude záměr dále posuzován či zda zjišťovacím řízením posuzo-
vání záměru podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí skončí, je na 
Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.     
       RNDr. Alena Kacířová
             starostka obce
  

      OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 
      PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY V OBCI DOBRATICE

Starostka obce Dobratice, podle  § 34 odstavec 1. písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezi-
denta republiky),  oznamuje:

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech:
v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu 12.  ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Místem konání voleb v obci Dobratice je klubovna SDH, která se nachází v 
budově Obecního úřadu Dobratice, číslo popisné 49, přízemí.

      OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
      PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY V OBCI DOBRATICE
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Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským 
průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno. 
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb 
prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a 
ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrs-
ku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.

Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta ČR a o změně někte-
rých zákonů je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční 
většinu z celkového počtu hlasů voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali 
platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, že žádný z kan-
didátů nezíská počet hlasů ke zvolení podle § 54, zajistí MV, aby se II. kolo 
volby prezidenta konalo za 14 dnů. O případném konání II. kola budou voli-
či po skončení I. kola informováni zveřejněním na úřední desce OÚ.  

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 30. zasedání schválilo Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2012 o stanovení systému přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na úze-
mí obce Dobratice.
Sazba poplatku činí na rok 2013 pro poplatníka,  kterou je fyzická osoba, která 
má v obci trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urče-
nou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých  není hlášena k 
trvalému pobytu žádná fyzická osoba,  520,-Kč.
Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce září příslušného kalendářního 
roku.
Pro osoby nebo fi rmy podnikající na území obce Dobratice zůstává poplatek pro 
rok 2013 za 1 popelnici ve výši 1.500,-Kč. 

Změna sazby poplatku za odpady pro rok 2013

88
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Výše poplatku za psa zůstává stejná a činí pro rok 2013 stále 60,- Kč, za druhého 
a každého dalšího psa téhož vlastníka činí výše poplatku 90,- Kč. Poplatek za psa 
je splatný do konce měsíce března 2013.
Poplatky lze uhradit od 2.1. 2013  v hotovosti v úřední dny v kanceláři Obec-
ního úřadu Dobratice nebo převodem na účet obce Dobratice:

Česká spořitelna,a.s. :  1681973389/0800.
ČSOB: 2012822/0300.

Jako variabilní symbol při bankovním převodu uveďte číslo popisné vašeho 
domu. 

  
  18. ledna 2013 (pátek)   Hasičský ples      
    1. února 2013 (pátek)   Sportovní ples     
  22. února 2013 (pátek)   Obecní ples
          
          
        

Uzavření Obecního úřadu Dobratice 

Obecní úřad Dobratice bude z důvodu čerpání dovolené od 21.12.2012 do 
31.12.2012 uzavřen. Případná podání můžete učinit písemnou formou a vhodit 
do schránky umístěné na vstupních dveřích budovy nebo zaslat e-mailem na 
adresu: obec@dobratice.cz

Výše poplatku za psa

9

Prosba našim občanům
Jistě si všichni vážíme toho, že máme v obci krásnou novou tělocvičnu a záleží 
nám na tom, aby taková zůstala co nejdéle. Dubové parkety v tělocvičně jsou 
sice nalakované kvalitním lakem, ale povrch je určen pro měkkou sportovní 
obuv. Chceme-li v tělocvičně  pořádat i společenské akce, musíme tomu přizpů-
sobit obuv. Prosíme proto, aby si všichni přinesli boty na přezutí, které budou 
mít měkké podrážky, dámy si mohou vyzvednout na obecním úřadě návleky na 
podpadky. 
Není nutné mít obavy, že by se v nich špatně tančilo, používají je i profesionální 
tanečníci. Sdělte to prosím i svým známým, které si na ples pozvete. Do tělo-
cvičny nebude umožněn vstup v nevhodné obuvi.  
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Hlášení poruch veřejného osvětlení ve správě ČEZ Energetické 
služby, s.r.o., v obci Dobratice

Žádáme občany o hlášení poruch veřejného osvětlení ihned po zjištění závady 
na obecní úřad Dobratice, tel. 558 651 254, 558 651 387, 
nebo e-mail: obec@dobratice.cz. 
Pro nahlášení poruchy jednoho světla je  důležité sdělit rovněž číslo na světel-
ném bodu, které je uvedeno nahoře pod lampou. 
Poruchy veřejného osvětlení můžete rovněž hlásit přímo na Centrální dispe-
čink, kde je nepřetržitá 24hodinová dispečerská služba. 
Telefon:  596 903 777,  721 085 311,  602 585 231, nebo e-mail: ced.es@cez.cz

Sběrný dvůr Raškovice 
Na základě dohody s Obecním úřadem Raškovice, mohou občané naší obce  bez-
platně ve sběrném dvoře odevzdávat elektroodpad (pouze v kompletním stavu), 
např. televizory, obrazovky, monitory, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporá-
ky, pračky, zářivky.
Jiný odpad od vás pověřený pracovník nepřevezme.

Provozní doba sběrného dvora:
pro veřejnost v těchto dnech:
pátek: 14,30 hod. - 18,00 hod.
sobota: 8,00 hod. - 11,00 hod.

28. 12. a 29. 12.  2012 bude sběrný dvůr v Raškovicích uzavřen!

Oznámení SmVaK Ostrava, a.s. o změně ceny vodného
od 1.1.2013

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s plat-
nou legislativou schváleny nové ceny vodného od  1. ledna 2013 takto:

Voda pitná (vodné): 
31,82 Kč/m3 (bez DPH)  
36,59 Kč (vč. 15% DPH), 
37,39 Kč (vč. 17,5% DPH)
Výše DPH bude uplatněna dle legislativy platné od 1.1.2013.
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měři-
del následujícím po 1. lednu 2013, popřípadě bude postupováno dle uzavřených 
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 

Hlášení poruch veřejného osvětlení ve správě ČEZ Energetickép j p g
služby, s.r.o., v obci Dobraticey, ,
Hlášení poruch veřejného p jHlášení poruch veře

Oznámení SmVaK Ostrava, a.s. o změně ceny vodného, y
od 1.1.2013
Oznámení SmVaK OstravaOznámení SmVaK O
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  Vánoce 2012 - Dobrá

Radostné a požehnané svátky Kristova narození a Jeho pomoc a 
ochranu po celý další rok  2013 Vám všem přeje a vyprošuje 

                                        P. Bohumil Vícha, farář v Dobrá

                                                                fuzbor@volny.cz
                                                                http://bvi.rajce.idnes.cz/
                                                                http://www.facebook.com/bohumil.vicha
                                                                http://signaly.cz/BohumilVicha
                                                                www.ado.cz/poutni/
   

    

   Adventní čas jsme s dětmi zahájili výrobou věnců a poví-
dání si o adventu. Je to období příprav na svátky vánoční  a zároveň  období pro 
zhodnocení celého roku. Počátkem školního roku 2012/2013 jsme zahájili provoz 
tělocvičny a na konci října se ze školy stal „strašidelný hrad“. Jako tradičně jsme 
oslavili „Halloween“ v rámci multikulturní výchovy. V listopadu jsme společně s 
rodiči a žáky navštívili divadelní představení: muzikál „Josef a jeho úžasný pes-
trobarevný plášť“ v divadle Jiřího Myrona – Ostrava. Představení se všem velmi 
líbilo a pro děti to byl krásný zážitek. Žáci v měsíci listopad mohli shlédnout práci 
psa, který pomáhá nevidomým lidem. Začátkem prosince navštívil školu Miku-
láš s andílky a čertíky. O program se postarali naši páťáci, kteří se své role ujali s 
velkou chutí. V rámci multikulturní výchovy proběhla ve škole beseda z Občan-
ského sdružení Bez mámy, kterou vedla Míša Gongolová se zástupcem sdružení 
v Africe – z Tanzanie (pobřeží střední Afriky). Hlavním cílem Občanského sdružení 
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24.12 15.00 hod. a 22.00 hod.
25.12.   8.00 hod. a 10.30 hod.
26.12.   8.00 hod. a 10.30 hod.
31.12. 2012 10.30 hod. a Prašivá 15.00 hod. 
  1.   1. 2013 10.30 hod. a 15.00 hod.

Adventní čas
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Bez mámy je podpora konkrétních dětí, stavba sirotčince, podpora vzdělanosti a 
pomoc ve zdravotnictví. Beseda pro nás byla velmi poučná a názorná. 
Ráda bych všem popřála hezké prožití vánočních svátků, rodičům poděkovala 
za celoroční pomoc a Obecnímu úřadu za dobrou spolupráci, bez které by ško-
la nemohla pracovat. Samozřejmě poděkování patří všem zaměstnancům školy, 
kteří se snaží dělat vše nejlépe pro naše děti!!! 

Děkujeme šachistům (Kryštofu Hajdíkovi – žák 5. roč., Jaro-
míru Kubalovi – žák 1. roč. a Monice Kubalové – žákyně 3. 
roč.), kteří se zúčastnili “Hukvaldského šachování”   a vzorně 
reprezentovali školu. Další soutěž je čeká i ostaní členy šachové-
ho kroužku  v druhém týdnu prosince – okresní kolo  v “Přeboru 
základních škol okres Frýdek – Místek v šachu 1. – 5. Roč”.  
Držíme jim palce.
     Mgr. Karla Peterková
     ředitelka školy
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Beseda  - Tanzanie 2012

Pes – Pomáhá lidem

Mikuláš ve škole
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ŘÍMSKOKACTOLICKÁ CÍRKEV V DOBRATICÍCH
Přijměte, prosím, pozvání ke slavení svátků narození Ježíše Krista:

Předvečer slavností Narození Páně 24.12.: 
od 9.30 h do 11.30 h si můžete od betléma z kostela odnést na Váš štěd-
rovečerní stůl Betlémské světlo. Prosím, doneste si vlastní svíci a zachá-
zejte s otevřeným ohněm bezpečně.
v 15.30 h - bohoslužba bude zaměřená zvlášť pro děti. Prosím, aby byl 
dětem ponechán prostor a aby se děti shromáždily v přední části koste-
la. 
ve 22 h -  tak zvaná „půlnoční mše svatá“  
Slavnost Narození Páně 25.12.: bohoslužby v 9 h a v 10.30 h 
Slavnost sv. Štěpána 26.12.: bohoslužba v 9 h 
Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 30.12.: bohoslužba v 9 h
Bohoslužba na závěr kalendářního roku 31.12.:  v 16 h.
Slavnost Matky Boží, P.Marie 1.1.2013: bohoslužby v 9 h
a v 10.30 h
Nemocné a seniory, kteří nemohou přijít do kostela, rád navštívím u 
nich doma, vystačí dát vědět. Děkuji. 

O svátcích si budete moci před kostelem, nebo u paní N. Ulmanové 
tel.: 606 413 070 pořídit publikaci PhDr. Davida Pindura Ph.D. „Z dějin 
farnosti Dobratice“. Jistě také může být vhodným dárkem. 

Každý kostel, i ten náš, je Boží dům. Bydlí tu Bůh, kterého nikdy nikdo nevi-
děl. A lidé odjakživa cítili Jeho ochranu a lásku, toužili se s ním setkat. Když 
Ho tak toužebně chtěli vidět, poslal Bůh k lidem svého Syna Ježíše. A aby se ho 
nevyděsili, poslal Ho jako malé dítě. My chystáme slavit vánoce, to jsou Jeho 
narozeniny. To, že se nám takto Bůh ukázal, je vůbec největší dar, který nám 
byl kdy dán, protože Syn Boží přišel mezi nás, aby s námi žil, aby nám pomá-
hal vytvářet lepší krásný svět. Protože to je náš svět, musíme sami na tom také 
sami pracovat, máme se mít rádi. Ale mít někoho rád, to dá práci. Mít rád, to je 
žít tak, aby to ten druhý poznal, dělat mu radost.
Mít rád, je poselstvím i mým přáním nejen k letošním Vánočním a Novo-
ročním svátkům, přáním každému z Vás.  Přeje P. Jan Wojnar
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Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. 
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu 
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými 
mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé akce tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky. 
Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás v republice.  

Další ročník sbírky bude probíhat od 2. do 15. ledna 2013.

Komu sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám 
lidí. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární 
pomoc do zahraničí.

Jak můžete sbírku podpořit?

• dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777
 nebo fi nančním příspěvkem na tříkrálové konto, č. ú. 66008822/0800 
• jako koledník
• příspěvkem do kasičky koledníků
• doporučte nás svým přátelům, například prostřednictvím Facebooku
 Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka

             Za Charitu Frýdek-Místek
            Renáta Zbořilová, koordináta Tříkrálové sbírky

Tříkrálová 
sbírka
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Starosta honebního společenství Háj 
Dolní a Horní Domaslavice, Dobratice a Vojkovice 

svolává

 Program jednání:
1) Úvod, volba návrhové komise a zapisovatele.
2) Kontrola plnění usnesení z poslední valné hromady, konané   
 dne 3. 2. 2012. 
3) Zpráva o činnosti od poslední valné hromady.
4) Zpráva o činnosti mysliveckého sdružení Háj.
5) Nájem honidby.
6) Zpráva o hospodaření. 
7) Zpráva revizní komise.
8) Návrh rozpočtu na rok 2013.
9) Různé.
10) Usnesení a závěr.
                                                          Šigut Antonín
                                                       starosta honebního společenství Háj
                                                                    

Valnou hromadu Honebního společenství Háj, 
která se bude konat v pátek dne 8.2.2013    

v 17. 00 hod na myslivecké chatě  v Dobraticích. 

RESTAURACE OBECNÍK DOBRATICE
Víkendová akce PIZZA 2+1(zdarma) v OBECNÍKU !!!!!!!!!!!! 
Objednávka i domů.

Pracovní doba: pátek 14:00- 23:00h, sobota 11:00- 23:00h,
neděle 11:00- 21:00h.
Možnost konání rodinných oslav,školení,narozenin.....
Tel. 777 186 554.

*******************************************************
Restaurace Obecník připravuje v lednu 2013 mariášový turnaj, 
zájemci hlaste se na číslo 777 186 554.

první den zveřejnění:7.1.2013
poslední den zveřejnění: 8.2.2013                                                                                                                     
                                                                                                                                                                      
Zveřejněno umožňující dálkový přístup:od 7.1.2013 do 8.2.2013  
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RESTAURACE OBECNÍK  SRDEČNĚ ZVE NA

ZAČÁTEK V 19:00 hod      
       

KONEC???

 CENA    390,-Kč
REZERVACE DO 22.12.2012 na tel. 777186554
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Nalezený pes Ridgeback
Jelikož se stále nenašel majitel pejska odchyceného v naší obci, prosíme občany, 

zda by někdo neměl zájem si ho vzít za svého, případně prosíme o oslovení vašich 

známých, abychom pejskovi  našli domov. 

Pes je rasy Ridgeback, stáří cca 1 rok, je již naočkován, odčerven. Pes je mírné 

povahy, neútočí na lidi ani na psy, je čistotný, má rád společnost.

Prosíme zájemce, aby kontaktovali Obec Dobratice, 

tel. 558 651 254, 558 651 387.



Chystáte se rekonstruovat nebo stavět rodinný dům, případně koupit byt?
Potřebujete poradit a nevíte kde se obrátit?
Nabízím vyřízení hypotéky a hypoúvěru zdarma s výhodným úročením včetně kompletního servisu v oblasti 

vašich fi nancí - stavební spoření, investiční a životní pojištění Vital , penzijní připojištěni PF KB , pojištění 

nemovitosti ALLIANZ , pojištění domácnosti ALLIANZ. Zařízení běžného účtu za nadstandartních podmínek, 

spotřebitelského úvěru , kreditní karty v KB.  

Možnost vyřízení autoúvěru ESSOX se zákonným a havarijním pojištěním za zvýhodněných podmínek. 

Bc. Dana Hárendarčíková
Rodinný fi nanční poradce
Mobil : 724070197

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.

Email:  dana.harendarcikova@mpss.cz
Email:  danaharenda@email.cz
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které se konají
v ZŠ v Dobraticích - 1 patro
dne 6. 2. 2013 v 16.30 hod.

Vás zvou na

Vstupné dobrovolné.





 

UHELNÉ SKLADY BRUZOVICE 
!!! NABÍZEJÍ: !!!! 

• ČERNÉ UHLÍ (eko hrášek, stř.ořech, kostka) 
• HNĚDÉ UHLÍ (ořech II Bílina) 
• KOKS (ořech I, II ) 

• ZASTŘEŠENÉ SKLADOVÁNÍ 
• VÁŽENÍ NA CEJCHOVANÉ DIGITÁLNÍ VÁZE 

S MOŽNOSTÍ OSOBNÍ KONTROLY PŘÍMO V AREÁLU 
• PŘI ODBĚRU ČERNÉHO UHLÍ NEBO KOKSU NAD 50Q 

DOPRAVA DO 30KM OD UHELNÝCH SKLADŮ ZDARMA! 
• ODEBÍRÁME UHLÍ PŘÍMO Z VYBRANÝCH POLSKÝCH 

DOLŮ, NE Z PŘEKLADIŠŤ, TÍM JE ZARUČENA 
NEJVYŠŠÍ JAKOST UHLÍ 

• NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU! 
• PŘI ZÍSKÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY CELOROČNÍ SLEVY 
• PŘI ODBĚRU NAD 25TUN SMLUVNÍ CENY 
• DOPRAVA VLASTNÍMI VOZY NEBO SMLUVNÍMI 

DOPRAVCI DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA 
 

Veškeré informace na tel:  604 68 68 54 

Uhelné sklady Bruzovice 
Areál zemědělského družstva 
PROVOZNÍ DOBA:  PO-PÁ   9-15 hod. 

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
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