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ÚVODNÍK 
Tak ty prázdniny n jak rychle utekly. D tem za ala škola, st edoškolák m a t m
v u ebních oborech také. Neuniknou tomu ani vysokoškoláci, kterým se jen o pár 
dn  protáhly dny volna. Do dobratické školy jsme se šli 1.zá í podívat a n kolik 
fotek vám p iblíží atmosféru. Poslední týdny nám n jak nep álo po así, to je už 
nesmlouvavý d kaz toho, že se kvapem blíží podzim. I na sportovním poli je 
st ídav  obla no. V obci jsme prožili událost roku, kterou byl bezesporu t etí DEN 
DOBRATIC. Všímavým, chodících cestou okolo obecního ú adu neunikla 
za ínající rekonstrukce budovy. V tomto ísle se také do tete, jak hodnotí svoje 
ty leté p sobení ve volebním období dobratické zastupitelstvo. 

Sou asn  vás chceme pozvat k ú asti na podzimních komunálních volbách.  
Vyberte z kandidát  ty, kte í mají schopnosti a v li pracovat pro obec. Takové, za 
kterými jsou v osobním život  vid t výsledky jejich práce, kte í jsou nekonfliktní 
a p i práci v obecním zastupitelstvu budou obci p ínosem. Proto p ij te k volbám, 
na vaší volb  bude záviset, zda a jak rychle se bude dále naše obec rozvíjet.  
                Karel Moško  - redaktor 

DEN DOBRATIC POT ETÍ
Když se vyda í po así, tak je na jakékoliv akci dobrá nálada. P íjemné sluní ko 
vytáhlo na první zá ijovou sobotu po etnou skupinu lidí r zných v kových skupin 
ke spole ným oslavám Dne Dobratic. Sportovní areál TJ a jeho okolí zažilo 
po ádný mumraj, p edevším d tí. V Pohádkovém lese se b hem odpoledne 
vyst ídalo p es stovku d tí, aby procházely r znými stanovišti, plnily úkoly a 
sbíraly razítka. Shodit mí i plechovky, projít „pekelným“ místem mezi erty, bylo 
asi pro ty nejmenší p et žké zadání. Nechat se pomalovat na tvá  nebo popsat 
ruku, to už si každý užil. Vylézt na provizorní žeb ík a pak sjet po kladce p es 
potok vyžadovalo odvahu. Tu pot ebovali n kte í i v dra ím údolí. Mezi t emi 
prasátky už v podstat  o nic nešlo a zaskákat si pak v nafukovacím hradu p išlo 
vhod. Na záv r n co dobrého k sn dku a rodi e, babi ky a d dové, p ípadn  tety a 
strýcové m li trasu s d tmi za sebou. K p íjemnému odpoledni p isp ly svým 
vystoupením též d ti z MŠ a ZŠ. Svoje svaly a um ní p edvedl železný Zekon a 
pak se každý bavil po svém p i poslechu hudebních hit  skupiny Ji í Schelinger 
revival. Pozdní hodiny vyplnil R.U.M. 
rockband. Krom  již zmín ných 
ú inkujících tvo í nezbytnou sou ást 
této velkolepé obecní akce 
spolupo ádající dobratické složky. 
Sdružení senior , ímskokatolická 
farnost, Sbor dobrovolných hasi ,
Myslivecké sdružení Háj i TJ 
Dobratice p isp ly k tomu, že ur it
v tšina, ne-li všichni, odcházeli 
z areálu dom  spokojeni.

Dobratický zpravodaj
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Dobratický zpravodaj

Oznámení o dob  a místu konání voleb do zastupitelstev obcí
a do Senátu Parlamentu R

Starostka obce Dobratice podle § 29 zákona . 491/2001 Sb. o volbách do 
zastupitelstev obcí a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis ,  a 
podle § 15 odst. 1 zákona . 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu eské 
republiky a o zm n  a dopln ní n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších 
p edpis , oznamuje:
a) volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu R se uskute ní: 

pátek dne 10.10.2014  od 14.00 hodin do 22.00 hodin, sobota dne 
11.10.2014  od 08.00 hodin do 14.00 hodin

P ípadné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu R, se uskute ní ve dnech: 
pátek 17.10.2014 od 14.00 do 22.00 hodin  a v sobotu 18.10.2014 od 08.00  
do 14.00 hodin. 

b) V obci Dobratice je ur en jeden volební okrsek. 
c) Místem konání voleb v okrsku . 1 v obci Dobratice je klubovna SDH, která se 
nachází v budov  Obecního ú adu v Dobraticích, íslo popisné 49, p ízemí. 
d) Voli i bude umožn no hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
ob anství eské republiky, p ípadn  prokáže oprávn nost hlasovat v p íslušném
volebním okrsku. 
e) Voli  m že ze závažných, zejména zdravotních d vod , požádat obecní ú ad
(telefon 558 651 254) nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi ( telefon 
734 159 585) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze 
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise z ízena.
f) Každému voli i budou doru eny nejpozd ji 3 dny p ede dnem zahájení voleb 
hlasovací lístky. Ú ední obálky, pop ípad  nové hlasovací lístky budou p edány 
voli i ve volební místnosti. V p ípad  konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu 

R, obdrží voli i hlasovací lístky p ímo ve volební místnosti. 

Zp sob hlasování pro volby do zastupitelstev obcí: 

Voli  m že volit nejvýše tolik kandidát , kolik len  zastupitelstva má být 
zvoleno, což iní pro obec Dobratice 9 len .

1. Ozna it k ížkem ve tvere ku v záhlaví sloupce p ed názvem volební strany 
pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidát m této volební strany 
v po adí dle hlasovacího lístku v po tu, který iní 9 len  zastupitelstva obce, 
který má být zvolen.  
2. Ozna it v ráme cích p ed jmény kandidát  k ížkem toho kandidáta, pro 
kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však 9 kandidát .
3. Krom  toho lze oba zp soby hlasování kombinovat, a to tak, že lze ozna it 
k ížkem jednu volební stranu a dále v ráme ku p ed jménem kandidáta další
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kandidáty, z ostatních volebních stran. V tomto p ípad  je dán hlas jednotliv
ozna eným kandidát m. Z ozna ené volební strany je dán hlas podle po adí na 
hlasovacím lístku pouze tolika kandidát m, kolik zbývá do po tu 9 volených 

len  zastupitelství obce.  

Volební období 2010 – 2014 pomalu kon í

Ke konci každého volebního období bývá zvykem ohlédnout se zp t, zhodnotit, co 
se povedlo a co možná mén .
Po átek volebního období se nesl v atmosfé e, která p edpokládala rychlé 
vy erpání dota ních finan ních prost edk  z fond  Evropské unie.  Zám rem obce 
tedy bylo soust edit se na investi ní akce ve snaze získat pro obec v maximální, 
ješt  možné mí e, dota ní finan ní prost edky. 
První a nejvýznamn jší investi ní 
akcí, která byla p ipravena ješt
p edchozím zastupitelstvem, byla 
výstavba t locvi ny a rekonstrukce 
vnit ních prostor základní školy. Ta 
spo ívala zejména v  dokon ení 
vým ny oken, rekonstrukci nové t ídy, 
kuchyn  a jídelny. Díky tomu již 
v roce 2011 nemusely d ti ze základní 
školy chodit na ob dy do mate ské

školky, ale ob dy jsou jim od té doby do 
školy dováženy. Zakoupení obecního auta 
umožnilo také zajistit dovoz ob d
d chodc m, kte í si pro n  nemohou dojít 
do školky. Nová t locvi na pak byla 
slavnostn  otev ena 28. zá í 2012, 
v provozu pro d ti i dosp lé byla již od 
po átku m síce.  
V roce 2011 bylo také zrekonstruováno 
d tské h išt  u mate ské školky.
Nevyhovující herní prvky byly odstran ny 

a nahrazeny novými, které odpovídají sou asným normám. Byl opraven altán, 
pískovišt  a postavena kolob žková dráha. Sou ástí prací byly i terénní úpravy, 
celý povrch byl vyrovnán a osetý trávou, byly vysázeny okrasné i užitkové ke e a 
stromky. V letech 2011 - 2012 byly t žkým kamenným záhozem zpevn ny b ehy
t í vodních tok v místech, kde by p i velkých pr tocích mohly být ohroženy 
blízké komunikace.  
Na zvýšení bezpe nosti dopravy má jist  dobrý vliv instalace m ících radar
na obou vjezdech do obce, která prob hla v roce 2012.    
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V roce 2013 pak prob hla rekonstrukce 1. mostu ve sm ru
od Harendy na Komorní Lhotku. P vodní konstrukce mostu 
byla tém  celá odstran na a na míst  byl postaven most 
nový.  
O prázdninách byla zateplena stará budova základní 
školy. Krom  finan ních úspor jsme získali i novou fasádu, 
která p isp la ke zlepšení vzhledu centrální ásti obce.  
Hlavní stavební aktivitou v roce 2013 však byla výstavba I. 
a II. etapy chodníku v úseku od železni ního mostu po 
základní školu a vybudování parkovišt  p ed základní 
školou. Realizace 
stavby s sebou 

p inesla nutnost operativn  vy ešit adu
technických problém . I když se zdá, že je 
to jen chodník, nebyla to stavba v bec 
jednoduchá.  
Ve stejném roce byly ob an m rozdány 
kompostéry na biologicky rozložitelný 
odpad. Ú elem je dosáhnout snížení 
tohoto druhu odpadu v popelnicích a tím 

snížení plateb za odvoz a uložení net íd ného 
odpadu na skládku. Koncem roku 2013 pak byla 
vysazena ada strom  a ke  u dolního kravína, 
jako pás izola ní zelen  mezi areálem výrobním a 
p ilehlým sportovním s fotbalovým h išt m.  
V letošním roce byla postavena istírna 
odpadních vod s lapa em tukových látek 
z kuchyn  pro budovu mate ské školky a pošty. 
Byly také upraveny vnit ní kanaliza ní rozvody, 

kde docházelo k astému ucpávání.  
Hlavní investi ní aktivitou letošního roku je práv  probíhající rekonstrukce
budovy obecního ú adu, která spo ívá ve vým n  oken a dve í, zateplení 
obvodového plášt , strop  sklepních prostor, podlahy p dy a vým n  st ešní 
krytiny. Rekonstrukcí dojde jednak k energetickým úsporám, ale budova obecního 
ú adu je také jakousi vizitkou obce. Její rekonstrukcí bude 
položen základ k vytvo ení budoucího centra obce.  
Mén  významnou akcí bylo vyrovnání terénu a oplocení 
budoucího sb rného místa odpad , jehož otev ení se 
p ipravuje. Dále zpevn ní plochy pod kostelem pro 
parkování osobních vozidel a plochy u nádraží
k možnosti lepšího otá ení a parkování.  
Krom  posledn  jmenovaných, byly všechny investi ní 
akce realizovány prost ednictvím získaných dotací, což 
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klade velké nároky na administrativní innost, která je s dotacemi spojená. 
V pr b hu volebního období bylo proinvestováno tém  30 mil. K , z toho 22 mil. 
K  bylo získáno z r zných dota ních 
zdroj .
Co se týká spole enských akcí, probíhaly 
v obdobném rozsahu, jako 
v p edcházejících letech. Obec 
organizuje spole ný novoro ní p ípitek, 
po ádá obecní ples, posezení 
pro d chodce a letos poprvé setkání 
sedmdesátník . Dále vítání ob ánk ,
výrobu adventních v nc , zájezd pro 
d chodce a nov  oslavy Dne Dobratic, 
kdy první se uskute nil spole n  se slavnostním otev ením t locvi ny.   
Nová t locvi na umož uje, krom  sportovních aktivit pro školáky i dosp lé, také 
po ádání turnaj , uskute nil se nap íklad  - pingpongový, badmintonový. 
Ve snaze ušet it finan ní prost edky obce prob hla ada výb rových ízení na 
dodavatele, nap íklad na el. energii, plyn, telefony, provoz ve ejného osv tlení… 
Díky dobrému hospoda ení, i p es realizaci významných investic, je v obecní 
pokladn  o 7 mil. K  více, než na po átku volebního období. 
Hospoda ení naší obce je kladn  hodnoceno i ratingovou agenturou, která nám 
ud lila druhé nejvyšší hodnocení B+. Ze 72 obcí našeho okresu má toto hodnocení 
pouze 8 obcí. 
To vše bylo možné úsp šn  zvládnout jen díky spolupráci zastupitel ,
zam stnanc  obce, školy, školky, spolk  v obci, všech ochotných spoluob an ,
kte í se na innosti nezištn  podíleli.  
Všem up ímn  d kuji, Alena Kací ová, starostka  

ZA AL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
Na zahájení školního roku 2014 - 2015 p išli do školy krom  d tí p edevším 
rodi e prv á k . Hosty prvních školních minut byly i starostky obcí Dobratice a 
Vojkovice, A.Kací ová a H.Sobková. Pochopiteln
nemohl chyb t ani u itelský sbor v ele  s editelkou 
školy, K.Peterkovou. Slavnostní za átek prob hl 
spole n  v jedné ze t íd. Pozornost pat ila p edevším 
t m, co p išli do školy úpln  poprvé. A pro n  bude 
1.zá í nezapomenutelným zážitkem. První minuty ve 
t íd , první pohledy na nové spolužáky, první kontakt 
s t ídní u itelkou, první úkoly…  Poda ilo se mi v tom 
prvopo áte ním fofru a vstupu do školního kolob hu, 
oslovit paní editelku, Karlu Peterkovou, a položit t i
otázky. 
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1. Jak se t šila do školy paní editelka? 
„Tak na to mám jednoduchou odpov , d tský smích a jejich úsm vy m  nabíjejí 
energií, a proto práce s nimi se stala mým koní kem. Každým rokem se t ším na 
nový školní rok a na to, co p inese."  
2. Kolik máme letos v dobratické škole žák  a jak je po etná MŠ?
„ Do školy nastoupilo 81 žák , pro zajímavost uvádím jejich po et ve t ídách a 
také jejich t ídní u itelky. 
 1. t ída - 18 žák  - t . u . Mgr. Ivana ugová  
2. t ída - 22 žák  - t . u . Mgr. Karla Peterková  
3. t ída - 13 žák  - t . u . Mgr. Ivana Grygarová  
4. t ída - 16 žák  - t . u . Mgr. Marta Mojáková  
5. t ída - 12 žák  - t . u . Mgr. Hana Radovesnická  
V MŠ Dobratice je 35 d tí a v MŠ Vojkovice o jedno více, tedy t icet šest. Celkem 
navšt vuje tyto mate ské školy 71 d tí.“  

3. Na co se mohou v tomto školním roce t šit d ti a jejich rodi e?
 „V letošním roce se budeme op t v novat celoro ním projekt m, do kterých 
budou zapojováni i naši milí rodi e. Letošní novinkou je projekt "ICT jako nástroj 
vzd lávání", kde si žáci vyzkouší práci na tabletech. Na konci školního roku 
bychom se m li op t zú astnit festivalu "Brána jazyku otev ená" v Praze. Žáci 
nastudují divadelní hru v anglickém jazyce a p edvedou ji na festivalu. V 
neposlední ad  nás b hem roku eká mnoho akcí, které budou aktualizované na 
novém upraveném webu.“ 
D kuji za odpov di a p eji celému personálu školy bezproblémový školní rok.   

Ve škole se zeptal  Karel Moško

SPORTOVNÍ ZPRÁVY 

První kola v novém fotbalovém ro níku mají za sebou i mládežnické týmy. Za aly
dob e a svoje první utkání vyhrály. Jenže další výsledky už tak slavné nejsou. To 
muži se state n  fotbalov  perou s mnohem zkušen jšími týmy a v bec si 
nevedou špatn .
Stru né výsledky dobratických celk :
Žáci: Ostravice - Dobratice 0:7, góly A.Kohut 5, Spilka a Vrábel 
Dobratice - Raškovice 6:2, Jásek a Kohut 2, Spilka a Pohludka 
Dobratice - Baška 1:7, gól vst elil Kohut 
Dorost: Dobratice - Raškovice 3:1 
Baška - Dobratice 2:1, P.Gongol 
Dobratice - Sedlišt  1:3, estný úsp ch zaznamenal P.Gongol 
Muži: Dobratice - Stonava 4:2, branky Lýsek, Marián Causidis, Farny a vlastní 
Sedlišt  - Dobratice 1:1, Hlavá  z penalty 
Dobratice - Vratimov 2:0, st elci branek Hlavá  a Marián Causidis 
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Zaznamenali jsme – b háme i v Praze 
Dne 30. 8. 2014 v 19 hodin se již po tvrté konal v Praze  závod We Run Prague.
Tra  tohoto závodu m ila deset kilometr , odstartovala jej olympijská šampiónka 
Barbora Špotáková a zú astnilo se ho 10.000 b žc !! Mezi takovou plejádou 
b žc  se neztratil ani náš spoluob an pan Vladislav DEDEK, který tuto porci 
kilometr  zvládl velice solidn  a v dobrém ase. Sv d í o tom výsledková listina, 
b žec z Dobratic nechal za sebou p es osm a p l tisíc dalších aktér  závodu!  Za 
každý takový sportovní výkon pat í naše uznání a zaznamenání, gratulujeme!!  

5.ro ník Memoriál Petra Hromady historií 
V ned li 14.zá í se na podmá eném dobratickém h išti odehrál už pátý ro ník 
turnaje starých gard. Hraje se na po est bývalého hrá e Dobratic Petra Hromady, 
který ne ekan  zem el v lednu 2009 ve v ku 33 let. Do Dobratic p ijely celky 
z Tošanovic, polských 
Konczyc Wielkich a 
slovenské Oravské 
Lesné. V prvním 
duelu se utkal lo ský
vít z ze sousedních 
Tošanovic s domácími 
fotbalisty. A  již 
domácí vedli 3:0, 
Tošanovice vyrovnaly 
a o t sném vít zství 
Dobratic rozhodl až 
p ed koncem zápasu 
B.Causidis. Ješt  v tší 
drama se konalo 
v druhém utkání, ryze mezinárodním. I tady se zdálo vše jasné, Oravané vedli už 
3:1, jenže Polák m se poda ilo v poslední minut  vyrovnat na 3:3. O jejich 
ne ekaném postupu do finále rozhodla až devátá série st elby pokutových kop !
V boji o t etí místo pak zvít zila Oravská Lesná t sn  3:2 nad Tošanovicemi. Ve 
finále na t žkém, zápasy prov eném terénu, už dominovala dobratická parta a po 
výh e 4:0 získala do svého držení putovní pohár. V rámci turnaje vyhlásili i 
nejlepšího hrá e, kterým se stal polský Marcin Kraus, branká skou cenu obdržel 
domácí Daniel Holinka. P i pietní vzpomínce na Petra Hromadu se již tradi n
pokládá kyti ka k jeho hrobu na místním h bitov . Turnaj zakon ili hrá i
spole ným posezením u výte ného guláše a pive ka. Pod kování pat í všem, kte í
se podíleli na uspo ádání a organizaci této sportovní události k uct ní fotbalového 
kamaráda. 
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Jak jsem b žel Beskydskou sedmi ku (B7), aneb co se m že stát… 
Marka Causidise už snad ani nemusíme našim tená m p edstavovat. Jeho 
b žecké úsp chy zaznamenáváme i v našem Zpravodaji. P esto si ale jeden jeho 
zážitek dovolím otisknout. Ne vždy totiž sm lé plány vyjdou. A  o tom, co se 
m že závodníkovi stát, je i toto Markovo zamyšlení. 

„Na tento závod jsem se velice t šil. A protože je B7 závod dvojic, startoval jsem 
s kamarádem, par ákem Petrem Králem. Za ínalo se v T inci na nám stí. Odtud 
se celé závodní pole vydalo na Javorový. Za jeho vrcholem následoval seb h dol
do eky. S Petrem jsme až sem stále b želi v pozadí elní skupiny. Bohužel p i
výstupu na Ropici nastal první problém, Petrovi za alo být nevolno, museli jsme 
zpomalit a na ob erstvova ku na Morávku tak dorazili s mírnou ztrátou. 
Následné stoupání na Travný byl zlom. Petrovi bylo h  a h , došlo i na 
zvracení. Sice jsme ješt  n jakým zp sobem dob hli dol  na Krásnou, ale tady 
musel Petr ze závodu odstoupit, nem lo smysl, aby se dál takto trápil. Já se ale
cítil velice dob e, a tak jsem, již mimo závod, sám pokra oval na Lysou horu.
Trochu jsem i zrychlil tempo a p edb hl pár dvojic. Na ob erstvovací stanici 
v Ostravici jsem nepohrdl teplou polévkou, vzal si trochu vody, trochu ovoce a 
vyrazil na Smrk. Neustále jsem zrychloval, a tak, když jsem sbíhal se Smrku, jsem 
dostihl i Zdendu s Pavlem (s Pavlem Blablou b há Horskou výzvu, 
pozn.redaktora). Ve spole ném seb hu na eladnou jsem jim ekl, co se stalo. Z 

eladné jsem vyrazil p ed klukama a b žel zase sám. Poda ilo se mi zase ješt  o 
n co zrychlit, a tak jsem n kde p ed Tane nicí p edb hl v té dob  druhý tým 
celého závodu. Na Pustevnách byla druhá polévka. Když jsem ji dojídal, dob hl 
na ob erstova ku i nový druhý tým, byli to Pavel se Zde kem. ekl jsem jim jen, 
že už to nesmí pustit, a b žel si dál sv j závod mimo závod. Dol  do Ráztoky i 
zpátky nahoru na Radhoš  to uteklo velice rychle, takže na poslední 
ob erstvova ce na Pinduli jsem se ocitl co nevid t. Zbýval už jen poslední kopec, 
kterým byl Javorník. B žel jsem. Byl jsem na tom tak dob e, že jsem mohl b žet i 
do kopce. Pak už jsem seb hl do Frenštátu a to už si lov k užívá, i když ví, že 
nebude v oficiální výsledkové listin . Byl jsem naprosto spokojený sám se sebou a 
se svým výkonem. V d l jsem, že dneska to byl m j velký den. Škoda jen, že jsem 
tam byl sám, Bohužel to, že Petra 
zradil žaludek, se m že stát 
každému. 
Do cíle jsem dob hl v druhém 
nejrychlejším ase 12:31:44, ale 
bohužel, na bednu to dnes nesta ilo, 
na tu mohli jen ti, co dob hli ve 
dvojici. I tak d kuji všem za 
podporu!“ 
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Bezplatné vzd lávací kurzy pro ob any 

Projekt Klí ové vzd lávání na venkov  p ináší vzd lávací kurzy pro všechny 
obyvatele obcí do 2000 obyvatel. Chcete si rozší it své obzory a získat spoustu 
užite ných informací a znalostí užite ných v b žném život ? Pak si vyberte kurz, 
který Vás nejvíce zajímá, zú astn te se a získejte certifikát. 

• Kurz spot ebitelské gramotnosti 
• Kurz základních po íta ových dovedností  
• Kurz právního vzd lávání 
• Kurz finan ní gramotnosti 

Kurzy budou probíhat od podzimu roku 2014 ve Vašem nejbližším okolí. 
Termíny i  p esný as konání budou vždy p izp sobeny pot ebám ú astník .

Do projektu se m že zapojit ekonomicky aktivní obyvatelstvo, tj. zam stnaní, ale 
i  nezam stnaní, registrovaní na ÚP, OSV , pracující d chodci a pracující 
studenti. Neváhejte se p ihlásit do projektu, místa jsou omezená. Registrace bude 
probíhat do konce íjna. 

Ú ast v kurzech je zcela zdarma 
Ob erstvení zajišt no 

Po bližší informace nás kontaktujte na telefonním ísle 777 977 338, nebo 
mailové adrese: projektvenkov@sosfm.cz 

Klí ové vzd lávání na venkov
CZ.1.07/3.1.00/50.0165 

Tento projekt je financován z prost edk  ESF prost ednictvím OP VK 

11



Dobratický zpravodaj

12



9/2014

13



Dobratický zpravodaj

Na 49. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice dne 8.9.2014 bylo projednáno: 

1) Smlouva o zajišt ní zp tného odb ru elektro za ízení s firmou 
ELEKTROWIN a.s. 

2) Odpisový plán Základní školy a mate ské školy Dobratice.  
3) Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umíst ním sídla spolku „Spolek 

rodi  a p átel školy – SRPŠ“ v budov  ZŠ Dobratice p. 58. 
4) P ísp vek na ob erstvení pro okrskovou volební komisi. 
5) Dodatek . 2 smlouvy o dílo . S2014040 s firmou TOKAMA stavební s.r.o. 
6) Dodatek . 5 k pojistné smlouv . 8602663392 pojišt ní podnikatelských 

rizik – TREND 7.  
7)  Rozpo tové opat ení oce Dobratice . 4/2014. 

POZVÁNKA  

Soukromá hudební výuka Miriam Dýrrové ve spolupráci s OÚ 
Dobrá Vás zve na 

PODZIMNÍ KONCERT, 
který se koná 14. íjna 2014 v 17,30 hodin 

ve spole enském sále p i ZŠ Dobrá 

Uslyšíte: Porgy and Bess - George Gerschvin, Macarena – 
A.Romeo, Feelings – M.Albert 

Hrát budou: studenti Janá kovy konzervato e a Gymnázia v Ostrav , žáci ze 
Soukromé hudební výuky – dva flétnové tria, flétnový soubor, 
žáci ze ZUŠ v Haví ov  – smy cové trio 

Zpravodaj obce Dobratice, vydavatel: Obec Dobratice p.49, tel.558651254, 558651387 email: 
obec@dobratice.cz,  redaktor:Karel Moško , email.: k.moskor@seznam.cz , tel.:739439808 ev. íslo MK R
E 14306, náklad 390 ks, tiskne  G -VARIADO PRINT s.r.o. Frýdek – Místek, výtisk zdarma 
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Memoriál P. Hromady
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