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Krásné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení
do nového roku

Informační zpravodaj obce Dobratice

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 42. zasedání
dne 9.12. 2013 projednalo:
Program jednání:
1) Servisní smlouvu č. 490130685 programového vybavení CODEXIS, mezi obcí
Dobratice a firmou ATLAS consulting spol. s r. o.
2) Rozpočtové provizorium obce Dobratice.
3) Pověření starostky provádět rozpočtové opatření v době od 10. 12. 2013 do
31. 12. 2013.
4) Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 8/2013.
5) Obecně závaznou vyhlášku obce Dobratice č. 1/2013, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Dobratice.
6) Složení inventárních komisí.
7) Harmonogram termínů konání jednání ZO v roce 2014.
8) Přílohu č. 1/2013 ke Smlouvě o dílo s Frýdeckou skládkou, a.s. pro rok 2014.
9) Žádost o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice Bartošovice pro rok
2014.
10) Smlouvu o poskytnutí jistoty mezi obcí Dobratice a firmou K2 stavební Moravia s.r.o., v rámci stavebního díla: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ Dobratice- 1. etapa a 2. etapa.
11) Darovací smlouvu č. FM/21/j/2013/Ch s Moravskoslezským krajem na pozemky, na nichž je realizována stavba chodníku.
12) Kupní smlouvy na pozemky ve vlastnictví soukromých vlastníků, na nichž je
realizována stavba chodníku.
13) Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky ve vlastnictví soukromých
vlastníků, na nichž je realizována stavba chodníku.
14) Návrh odměn dle předloženého návrhu finančního výboru.
Usnesení obecního zastupitelstva je zveřejněno na úřední desce Obecního
úřadu v Dobraticích a na webových stránkách obce: www.dobratice.cz
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Vážení občané,
opět se blíží konec roku, doba zamyšlení se nad rokem končícím, doba plánů a přání
do roku nového.
Co se týká roku pomalu končícího, věřím, že se shodneme na tom, že to byl rok klidný, nenarušený žádnými mimořádnými událostmi typu povodně, vichřice, přívaly
sněhu…. a také rok pro obec činný a úspěšný.
Nejvýznamnější investiční akcí letošního roku byla bezesporu výstavba 1. a 2. etapy
chodníku a parkoviště před základní školou. Chodník i parkoviště jsou již plně funkční a nyní se učíme udržovat jeho schůdnost, na jaře pak bude ještě oset travní směsí
pás mezi chodníkem a komunikací.
Ke změně centrální části obce přispěla také nová fasáda základní školy, její zateplení
by zase mělo přinést znatelnou finanční úsporu.
Od léta je v provozu nový most přes říčku Lučinu (první most na cestě od Harendy ve
směru na Komorní Lhotku), jehož stav před rekonstrukcí byl hodnocen jako havarijní.
Pro lepší údržbu obce jsme zakoupili traktorek Vari Honda s příslušenstvím na kosení travnatých ploch, zametání i úklid sněhu z chodníku. Na podzim pak byly občanům rozdány kompostéry. Jejich důsledným používáním by mělo dojít ke snížení
množství biologicky rozložitelného odpadu v popelnicích, tím i ke snížení nákladů
na provoz systému nakládání s odpady obce, což by v konečném důsledku mohlo
vést i ke snížení poplatku za odpady. V každém případě však má každý možnost přispět ke zlepšování životního prostředí. Dále jsme nechali rozmístit 10 nových kontejnerů pro lepší podmínky separace papíru.
Počátkem prosince pak byla vysazena řada stromů a keřů k odclonění sportovního a
výrobního areálu pod dolním kravínem.
Všechny výše uvedené aktivity byly realizovány prostřednictvím dotačních titulů, tj.
s minimálními možnými nároky na rozpočet obce.
Na příští rok jsme požádali o dotaci na výměnu oken, opravu střešní krytiny a zateplení budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice, stav budovy je již poněkud tristní.
Připravujeme také výstavbu biologického filtru pro budovu Obecního úřadu a Obecníku se záměrem připravit vše tak, aby v následujícím roce bylo možné současně s
dokončením stavby chodníku, tj. jeho dovedením až k mateřské školce, zrekonstruovat veřejné prostranství před obecním úřadem a vytvořit zde důstojné centrum
obce Dobratice.
Současně probíhá příprava výstavby čistírny odpadních vod u mateřské školky a
také zprovoznění sběrného dvora.
Z ostatních akcí v obci - už v květnu probíhala standardní oprava všech komunikací,
aby byly komunikace po zimě co nejdříve opravené, byl vybudován nový propustek
pod komunikací a opevněn příkop nad kostelem, kde docházelo léta k zaplavování domků i pozemků, byly pročištěny příkopy, propustky, byla opravena příjezdová
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komunikace v lokalitě Za lesy, vybudována nová zpevněná místa pro umístění kontejnerů na separovaný odpad a řada dalších drobných úprav.
Co se týká kulturní, sociální a sportovní oblasti, zajišťujeme rozvoz obědů pro
důchodce společně s dovozem obědů dětem do školy. Pro důchodce bylo dále
zajištěno v březnu společenské posezení, tentokrát v nové tělocvičně, v srpnu pak
společné posezení Sdružení obcí povodí Morávky v Kamenitém, v září to byl již tradiční zájezd, tentokrát do Velkých Losin a na Dlouhé Stráně a kurz základů práce s
počítačem, probíhaly návštěvy a blahopřání jubilantům. A co je moc dobře, máme
v obci aktivní Klub seniorů.
Z dalších společenských akcí to pak bylo vítání nového roku, obecní ples, vítání
občánků, pohádkový les společně se 2. Dnem Dobratic, vázání adventních věnců,
společné zpívání vánočních koled před základní školou. Měli jsme zde také návštěvu
z družebního Zábiedova u příležitosti Sportovního dne Sdružení obcí povodí Morávky.
Řadu hezkých aktivit v obci uspořádaly jednotlivé složky – hasiči, sportovci, sdružení
žen, farníci, rybníkáři, myslivci, Klub seniorů. Velmi úspěšní byli i letos fotbalisté TJ
Dobratice.
Za to, co se v letošním roce v obci podařilo, za to, že se nám tady v obci dobře
žije, patří upřímné poděkování všem, kteří se na chodu obce a aktivitách v obci
podílejí.
Všem občanům Dobratic přeji jménem zastupitelstva obce, jménem zaměstnanců
obce i svým, příjemné prožití vánočních svátků v kruhu své rodiny, svých nejbližších,
sváteční pohodu a splnění těch nejkrásnějších přání, které máte. Do nového roku
pak všem pevné zdraví, mnoho lásky a spokojenosti, úspěchů v práci i v osobním
životě.

Srdečně vás zveme k silvestrovskému přípitku a společnému
přivítání nového roku 2014 k budově obecního úřadu.
Alena Kacířová
starostka
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* Uzavření obecního úřadu v době vánočních svátků
Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Dobratice bude v době od 23.12.2013 do
31.12.2013 včetně, uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
Případná podání můžete učinit písemnou formou a vhodit do schránky umístěné na
vstupních dveřích budovy nebo zaslat e-mailem na adresu: obec@dobratice.cz
* Návštěvy u občanů k jejich životnímu jubileu
Zástupci sociální komise obce Dobratice budou od ledna příštího roku navštěvovat
občany k jejich významnému životnímu jubileu, a to 80, 85, 90 let a pak už každý
rok.
* Poplatky za odpady a za psa se nemění
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dobratice, činí na rok 2014
částku ve výši 520,-Kč pro poplatníka, kterou je fyzická osoba, která má v obci
trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba.
Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce září příslušného kalendářního
roku.
Pro osoby nebo firmy podnikající na území obce Dobratice zůstává poplatek pro rok
2014 za 1 popelnici ve výši 1.500,-Kč.
Výše poplatku za psa zůstává rovněž stejná a činí pro rok 2014 částku ve výši 60,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka činí výše poplatku 90,- Kč. Poplatek za psa je splatný do konce měsíce března 2014.
Poplatky je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo převodem na účet vedený u ČS, a.s., číslo účtu: 1681973389/0800 nebo u ČSOB, číslo účtu
2012822/0300. Jako variabilní symbol při platně převodem uveďte číslo popisné
vašeho domu.
Žádáme občany, aby poplatky platné pro rok 2014 platili až v daném roce, preferujeme platbu převodem na účet. Poté zajistíme doručení známky na popelnici.
* Oznámení SmVaK Ostrava, a.s. o změně ceny vodného od 1.1.2014
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného od 1. ledna 2014 takto:
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Voda pitná (vodné):
33,08 Kč/m3 (bez DPH) , 38,04 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2014, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
* Přehled plesů, které se budou konat v roce 2014 v tělocvičně ZŠ Dobratice
Hasičský ples:
Sportovní ples:
Obecní ples:
Lidovecký ples:

17. ledna 2014
31. ledna 2014
14. února 2014
28. února 2014 ( bude se konat v sále Na Šenku).

* 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 světelném
bodu, které je uvedeno nahoře pod lampou.
Poruchy veřejného osvětlení můžete rovněž hlásit přímo na Centrální dispečink,
kde je nepřetržitá 24 hodinová dispečerská služba.
Telefon: 596 903 777, 721 085 311, 602 585 231, nebo e-mail: ced.es@cez.cz
* Občanské sdružení Důchodci obce Dobratice informuje
Občanské sdružení „Důchodci obce Dobratice“, pořádá v pátek dne 20.12.2013
ve 14.00 hodin, setkání spojené s vánoční nadílkou v zasedací místnosti obecního úřadu. Zveme všechny registrované členy. Každý účastník si připraví dárek do
společného dárkového koše. Občerstvení zajištěno, veselou mysl a dobrou náladu
vezměte s sebou.
Srdečně zve výbor sdružení.
* Změna ordinačních hodin Dětského střediska Dobrá - MUDr. Iva Kučerová
27.12.
31.12.

pátek 7.30 - 9. 00 h
úterý 7.30 - 10.30h

**********************************************************************************
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence. i.fluksova@volny.cz, 775 637 265
**********************************************************************************
6

10/2013

Předvánoční čas
ve škole
Základní škola

* Koncem listopadu jsme se rozloučili s Amerikou. Celá škola nastoupila na palubu
letadla směr Dobratice – Amerika. Každá třída se věnovala jiné oblasti. Nejprve nás v
letadle letušky instruovaly o chování v letadle a v případě havárie nás poučily o tom,
co máme dělat. Divadelní kroužek zahájil akci příchodem Kolumba do Ameriky. Prvňáčci provedli svou první prezentaci, ve které se věnovali různým oblastem – stavbám,
jídlu, krajině, módě, sportu, dopravním prostředkům, vědě a filmu. Z druháků se stali
indiáni a předvedli se s indiánskou písní. Třeťáci jako Mexičané roztančili celou školu
a čtvrťáci přiblížili všem dětem jazyk, kterým se mluví v Americe. Na závěr celé akce
nám žáci páté třídy předvedli, jak Američané slaví „Den díkůvzdání“.
* V pátek na den „Mikuláše“ proběhl jako každý rok „Mikulášský večírek“, na kterém
vystoupily děti z tanečních kroužků a předvedly vše, co už se naučily. Velmi děkuji
všem rodičům za organizaci této akce a velké poděkování patří předsedkyni SRPŠ paní
Kateřině Vitáskové.
* Jako každým rokem přišel do základní a mateřské školy „Mikuláš“ se svou družinou a
nadělil dětem spoustu dárků a dobré nálady. O zábavný program se postarali páťáci
jako v minulém roce.
Ráda bych všem popřála hezké prožití vánočních svátků, hodně lásky, štěstí a úsměvu. Rodičům patří poděkování za celoroční pomoc, poděkování patří všem dárcům za
prožití vánoĀních
svátkĪ a šĨastný
sponzorské dary a obecnímu úřadu zaKrásné
dobrou
spolupráci,
bez které by škola nemohla
celý nový
rok!!!!
pracovat. Velké poděkování patří všem
zaměstnancům
školy, kteří se snaží dělat vše
nejlépe pro naše děti!!!
* Nejbližší akce:
Zápis do 1. ročníku – ve čtvrtek 23. 1. 2014.
Krásné prožití vánoĀních svátkĪ a šĨastný
celý nový rok!!!!
Krásné prožití vánoĀních svátkĪ a šĨastný
celý nový rok!!!!

Mgr. Karla Peterková
Ĝeditelka školy
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV V DOBRATICÍCH
Přijměte, prosím, pozvání ke slavení svátků narození Ježíše Krista:
Ke slavení se připravíme sv. smíření 23.12.:
*
od 16 h
Předvečer Slavností Narození Páně 24.12.:
*
od 9.30 h do 11.30 h si můžete od betléma z kostela odnést na Váš štědrovečerní stůl Betlémské světlo. Prosím, doneste si vlastní svíci a zacházejte s otevřeným
ohněm bezpečně.
*
v 15.30 h - bohoslužba bude zaměřená zvlášť pro děti. Prosím, aby byl dětem
ponechán prostor, aby se děti shromáždili v přední části kostela.
*
ve 22 h - tak zvaná „půlnoční slavnostní mše svatá“
Slavnost Narození Páně 25.12.:
*
bohoslužby v 10h
Svátek sv. Štěpána 26.12.:
*
bohoslužba v 9 h
Svátek Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 29.12.:
*
bohoslužba v 9 h, požehnání manželům
Bohoslužba na závěr kalendářního roku 31.12.:
*
v 16 h /v 15 h na Prašivé/
Slavnost Matky Boží, P.Marie 1.1.2014:
*
bohoslužby v 10 h
*
v 11 h požehnání Třikrálovým koledovníkům
Vánoční doba trvá až do svátku Křtu Páně tj. do 12. ledna. Toto je období ke zpívání vánočních písní - koled. BETLÉM s figurkou klanějícího se černouška přístupný v
časech bohoslužeb, zůstane vystavený až do 25. ledna.
Nemocné a seniory, kteří nemohou přijít do kostela, rád navštívím u nich doma, vystačí dát vědět. Děkuji.
Tak, jako v minulých letech, také v nadcházejících dnech od 1. do 14. ledna 2014 bude
v naší farnosti Tříkrálová sbírka s koledováním – nesením radostné zprávy o Kristově narození. Více paní Zbořilová z Charity Frýdek. Koordinátorem této akce je paní
Eva Tkáčová. Děti se jistě nedostanou do všech domů našich obcí. Označená pokladnička Tříkrálovou sbírkou, bude ve výše uvedených dnech k dispozici také v kostele
přístupná během bohoslužeb.
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Římskokatolická farnost Dobratice za finanční podpory Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.vydala barevný letáček o kostele sv. Filipa a Jakuba, o kulturních
památkách v jeho interiéru. Můžete si jej kdykoliv vzít z předsíně kostela.
Jak je krásné vidět na horách nohy posla,
který přináší radostnou zprávu,
který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu… (Iz 52,7)
POKOJ A RADOST O VÁNOCÍCH, BOŽÍ POŽEHNÁNÍ V ROCE 2014
PŘEJE A VYPROŠUJE P. JAN WOJNAR

Tříkrálová sbírka
Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků (děti v doprovodu
dospělých) chodí od domu k domu a nesou radostnou zprávu o Kristově narození a
také s přáním všeho dobrého do Nového roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka mezi lidmi známá a většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2014.
Ve vaší obci Dobratice se během Tříkrálové sbírky vybralo 51 481,-Kč, což je o 9 521,Kč více než v loňském roce. Úspěch celé akce závisí na aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky. Pokud byste měli zájem přidat se ke koledníkům, ozvěte se
místní koordinátorce paní Evě Tkáčové na tel. čísle 605 873 485.
Výtěžek z letošní sbírky byl použit na provoz těchto charitních středisek: Charitní
pečovatelská služba, ošetřovatelská služba, Dům pokojného stáří, Centrum odlehčovacích služeb a týdenní stacionář, Oáza pokoje pro psychicky nemocné, Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, Denní centrum Maják, Klub Nezbeda,
Terénní služba ZOOM, Terénní služba Rebel, Centrum Pramínek. Vybrané peníze z
Tříkrálové sbírky za rok 2014 budou použity na stejná střediska.
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/
Renáta Zbořilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
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Podpisový arch k petici bude umístěn v kanceláři Obecního úřadu, v místních
obchodech a na poště v Dobraticích do konce roku 2013.
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Kontakt:
tel. i fax 596 810 741
mobil 603 447 219
e-mail: zoric@atlas.cz.

S občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu, mezi 15.00 – 16.30
hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích
a každou středu mezi 16.30 – 18.00 hodinou v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nošovicích
( zelená budova potravin)
JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv
- včetně kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných břemen
apod.
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