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Česko zpívá
koledy

Ceny vodného
od 1. 1. 2019

Startuje
plesová sezóna

Vážení občané,
necht´ Vás nejen tyto dny,
ale i celý nadcházející rok 2019
provází zdraví, štěstí, radost, víra a láska.
Vše nejlepší Vám ze srdce přejí
zastupitelé obce a zaměstnanci OÚ Dobratice
www.d ob ratice.c z

ZPÍVÁME KRÁSNĚ, RÁDI,
NOVĚ A LÉPE
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Zprávy obecního úřadu

Česko zpívá koledy, přidaly se také Dobratice
Úžasná vánoční atmosféra zavládla ve
středu 12. prosince na náměstíčku před
obecním úřadem. Zasněžená krajina a také obec Dobratice zažila totiž premiéru
celostátní akce „Česko zpívá koledy“ na
zbrusu novém místě. Po letech zpívání na
schodech před základní školou se letos poprvé sešli občané v prostorách náměstíčka
u obecního úřadu. Už po čtvrté hodině
přicházeli lidé, aby také využili možností
prohlédnout si a nakoupit něco k vánočnímu času. Připravené stánky nabízely
mnoho zajímavých věcí a kromě toho se
také mohli občané zahřát připraveným
punčem či si dát něco dobrého na zub.
Než zazněly koledy, ujala se slova paní
starostka Kacířová, která ráda přivítala tak
početné publikum a společně s nastoupenými dětmi odpočítala symbolických osm
sekund jako koncovou číslovku roku 2018
a pak se rozsvítil vánoční stromek už pěkně
pokrytý bílou sněhovou peřinou. Předala
potom mikrofon panu faráři Wojnarovi
a všichni přítomní si vyslechli jeho zdravici
a přání požehnání v adventním čase. Pak již

nastal čas zpěvu vánočních koled. Občané
dostali do rukou zpěvníky a už se zpívalo.
Vydatnou pomoc mají občané v tom, že jim
koledy už tradičně zpívají děti ze ZŠ Dobratice, doplněné chrámovým sborem Filia.
Doprovod k písním zajišťovaly dvě
sbormistryně a to Karla Peterková a Karla
Zouharová. Po odezpívání šesti vybraných
koled vydané Deníkem, hlavním organizátorem akce v České republice, přidali další
písně už jen děti se zpěváky chrámového
sboru. Není to ale úplně přesné, při procházení mezi posluchači bylo občas slyšet
i hlasy přihlížejících, kterým byly zpívané
písně známy. Ještě dlouhé minuty po
skončení oficiální části postávali občané
v hloučcích a debatovali, jak se výborně
povedlo letošní zpívání koled. Přispělo
k tomu nejen nové důstojné místo v obci,
ale také téměř pětistovka dětí, mládeže
a dospělých občanů.
Věřím, že se tato nádherná atmosféra
přenesla i do domovů nás všech, abychom
k sobě byli blíže, nejen v čase vánočním.
Text i foto: Karel Moškoř
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Za uspořádání krásného předvánočního setkání patří velké poděkování
všem, kteří je pro nás připravili. Obzvláště týmu kolem Katky Vitáskové,
předsedkyně kulturní komise.
Přípravy trvaly několik týdnů. Připraveny byly stánky, pozváni prodejci, uvařen byl výborný punč a svařák, báječný
guláš, pro děti palačinky. Nechyběla
slavnostní výzdoba a osvětlení. Stromeček, který obci daroval pan Oldřich

Uzavření Obecního
úřadu Dobratice
Oznamujeme občanům, že Obecní úřad
Dobratice bude v době od pátku 21. 12.
2018 do úterý 1. 1. 2019 uzavřen.

Kalendáře pro rok 2019

Nové obecní kalendáře jsme vám již
roznesli. Dali jsme je do všech schránek,
které to umožňují. Některé schránky jsou
však malé a v některých mohou kalendáře
zvlhnout. Do těch jsme raději kalendáře
nedávali. Proto, prosíme, pokud jste kalendář nedostali, zastavte se pro něj na
obecní úřad.
Je také možné, že jste kalendář dostali,
ale nemáte o něj zájem. V tom případě,
vás prosíme, abyste nám ho na obecní
úřad vrátili.
Děkujeme Vám za spolupráci.
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Žvak, ustavili a nazdobili hasiči, ozvučení zajistil Radovan Otipka.
Hodiny a hodiny zkoušení jsou za pěveckým vystoupením dětí základní školy
pod vedením paní ředitelky Karly Peterkové i chrámového sboru Filia pod vedením
sbormistryně paní Karly Zouharové.
Děkuji všem organizátorům i účastníkům, za vytvoření krásné předvánoční
atmosféry.
Alena Kacířová, starostka

OZNÁMENÍ SmVaK

Ostrava, a.s., o změně ceny
vodného od 1. ledna 2019
Na základě usnesení představenstva
akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného s účinností od 1. ledna 2019 takto:
Voda pitná (vodné): 45,06 Kč (včetně
15% DPH).
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2019, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Oznámení o uzavření
Pošty partner
Ve dnech 27. 12. - 2. 1. 2019 bude
pošta partner v Dobraticích uzavřená.

OPRAVA: v textu článku „PO VOLBÁCH“ listopadového Dobratického zpravodaje byla chybně uvedena informace o pravidelných konáních Zastupitelstva obce.
Správný termín konání Zastupitelstva obce je, vždy druhé pondělí daného
měsíce od 17:00 hod. Zasedání jsou veřejná.
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Školství
Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok
a pak šťastný nový rok.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019
přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Dobratice

MLSNÁ VAŘEČKA
Dne 14. listopadu 2018 proběhla na naší škole nová soutěž
pod názvem „Mlsná vařečka“
v rámci projektu MAP Frýdek-Místek II (Místní akční plán). Do soutěže jsme
vyzvali školy z blízkého okolí. Svou účast
přislíbili a za námi přijeli – ZŠ Nošovice, ZŠ
Lučina a ZŠ Hnojník. Každá škola sestavila
tým ze 4 žáků. Za naši školu jsme vybrali děti
z Klubu Šikulů – Eliška Stoláriková, Eliška
Peterková, Kristýna Kavková a Lukáš Vrána.
Nad soutěží bděla porota, která pracovala
ve složení: předseda - p. Strakoš, odborná
stránka pokrmů - p. Z. Sobková (vedoucí
ŠJ) a estetika stolování - p. uč. A. Znojilová.
Celá soutěž byla rozdělena na dvě části –
teoretickou a praktickou. Týmy řešily vědomostní test o etiketě, skládaly puzzle a papírový ubrousek. Ve školní jídelně přichystaly
pomazánku ze zeleniny a ovocnou misku.
Vrcholem však bylo slavnostní stolování stolu. V této disciplíně děti popustily uzdu své
fantazii a všechny dekorace vyráběly samy.
Před závěrečným vyhlašováním proběhla
pro všechny účastníky ochutnávka pokrmů.
Porota měla velmi těžkou úlohu při udílení
bodů. Konečné pořadí týmů rozhodl čestný
host – paní starostka A. Kacířová.

Vítězným týmem se stala ZŠ Lučina,
2. místo obsadila ZŠ Dobratice a 3. místo
získala ZŠ Nošovice. Všichni soutěžící obdrželi Účastnické listy a věcnou odměnu.
Tímto chceme poděkovat i sponzorům
akce – SRPŠ ZŠ Dobratice, Obci Dobratice,
p. Ščepancové za ušití zástěrek a kuchařských čepic a p. Pšenicovi za vyřezání zlaté
vařečky pro vítězný tým.

Foto: archiv ZŠ Dobratice
Postřehy našich školních reportérů
„Mlsná vařečka se mi líbila, protože
byla zábavná. Vyhráli jsme 2. místo!“

(Larissa K.)
„Bylo to skvělé! Líbilo se mi, to. Skončili
jsme dobře.“ 
(Markéta S.)
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„Moc se mi to líbilo, i když jsem nesoutěžila. Týmy skládali i puzzle na tabletu.“

(Eliška Š.)
„Bylo to super. Líbil se mi hlavně kvíz.“

(Zdeňka K.)
Na závěr vše vystihují slova našeho
šéfkuchaře týmu Lukáše Vrány: „Soutěž
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se mi líbila. Nejlepší bylo zdobení stolu.
Získali jsme krásné ceny.“

Za organizační tým: M. Mojáková

Nejbližší akce:
• Pasování prvňáčků – 30. 1. 2019
• Den otevřených dveří – 26. 2. 2019

Informace spolků a sdružení

Šachové okénko
Muži bojovali proti favoritům se ctí
V dalších dvou kolech okresního přeboru
družstev v šachu měli dobratičtí šachisté za
soupeře dva nejsilnější týmy. V obou utkáních podali velice solidní výkony a shodně
těsně prohráli 2:3. Podle výkonnostních
parametrů neměli mít mnoho šancí, ale
i velmistr může mít slabší chvilku. Byť obě
utkání skončily stejným výsledkem, tak se
hrálo zcela jinak. V Brušperku byl vždy vítěz
partie, zato proti Bystřici se zrodily hned čtyři remízy. Po odehrání čtyř kol je náš výběr
šachistů na 8. místě z dvanácti družstev.
Brušperk – Dobratice 3:2, partie vyhráli
Golasovský a Miroslav Čubok.
Dobratice – Bystřice 2:3, k remízám
dovedli svoje partie Milan Čubok, Chroboček, Klus a Vašut.
Mikulášské šachování
Za vydatné podpory ZŠ a MŠ Dobratice,
ve spolupráci s místním šachovým oddílem
a obětavými sponzory se odehrál 3. ročník
Mikulášského šachování. Turnaj je určen
pro nadšence hry na 64 šachových polích
a do školní jídelny si přišlo zahrát tuto královskou hru dvanáct dětí. Role hlavního
rozhodčího se protentokrát ujal Jaroslav
Golasovský a spolu s bratry Čubokovými
připravili pro účastníky celkem hracích
šest kol. K šachovnicím tak do různých

dvojic zasedlo osm hráčů a čtyři hráčky.
Po odehraných, již zmíněných, šesti kolech
bylo velmi vyrovnané čelo hráčů a to tak, že
o umístění rozhodoval až dodatečný zápas.
Václavu Javorskému pomohlo k vítězství
pomocné kritérium, o další pomyslné
příčky na bedně rozhodovalo dodatečné
utkání ve zkráceném čase. A byl to asi
nejpěknější souboj mladých šachových
nadějí, který lépe vyšel Petru Matusíkovi.
Bronz tak získal Lukáš Pavelek. Tito tři hráči
se čtvrtým Ondřejem Matusíkem byli velice
vyrovnaní a o úspěchu v partii rozhodovaly
vždy až tahy v závěru partií, kdy času velice
rychle ubývalo. Vyhlášení nejlepších a také
předání krásných účastnických listů pro
všechny se ujala paní ředitelka dobratické
školy Karla Peterková. Nezapomnělo se
ocenit ani děvčata. U šachovnice si nejlépe
vedla Anna Zouharová, za ní pak skončily
Barbora Sobková a Stella Cieslarová.
Text a foto: K. Moškoř
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Starosta honebního společenství Háj – Dolní a Horní Domaslavice, Dobratice
a Vojkovice svolává dle §22 odst. 1 zákona 449/2001Sb (zákon, o myslivosti)

Valnou hromadu Honebního společenství Háj, která se bude konat
v pátek dne 8. 2. 2019 od 17. 00 hod. v klubovně OÚ v Dobraticích.
Program jednání:
1) Úvod, volba návrhové komise a zapisovatele
2) Kontrola plnění usnesení od poslední
valné hromady konané dne 9. 2. 2018
3) Zpráva o činnosti od poslední valné
hromady

4) Zpráva o činnosti mysliveckého
sdružení Háj
5) Zpráva o hospodaření
6) Zpráva revizní komise
7) Návrh rozpočtu na rok 2019
8) Různé
9) Usnesení a závěr

Šigut Antonín, starosta Honebního společenství Háj

první den zveřejnění: 8. 1. 2019
poslední den zveřejnění: 8. 2. 2019
Zveřejnění umožňující dálkový přístup: od 8. 1. 2019 do 8. 2. 2019

Křesťanský spolek Dobratice, z.s. pořádá

VÁNOČNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
„OLD BOYS CUP 2018“
v sobotu 29. 12. 2018 od 09.00 do 15.00 hod.
tělocvična ZŠ v Dobraticích
Počet hráčů:
3+1 ke hře+max. 4 náhradníci - střídání hokejový způsob
Věk hráčů:
35 let a výše-v družstvu 1 neregistr. hráč mladší 35 let
Povrch hřiště: palubovka
Rozhodčí:
zkušenosti minimálně III. Liga FAČR
Startovné:
500,- Kč,/tým (každý hráč dostane
		
občerstvení + guláš)
„Startujícím družstvem“ se rozumí přihlášené
družstvo, které uhradilo startovné do 30.11.2018
Případné dotazy zodpovíme na e-mailu:
milosklus@seznam.cz / tel.: 732 837 168
POŘADATELÉ PAK ZVOU NA POTURNAJOVÉ POSEZENÍ
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Pozvánka
Na výroční valnou hromadu SDH Dobratice, která se koná
v pátek 11. ledna 2019 od 18,00 hod. v klubovně OÚ.
Program:
1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva o činnosti a finančním hospodaření za rok 2018
4. Zpráva revizní komise

5.
6.
7.
8.
9.

Úkoly na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019
Diskuse
Usnesení
Závěr
Starostka SDH Anna Kacířová
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Africká mise 2018
Jako každý rok i letos se
členové organizace Bez mámy, z.s. chystají o Vánocích
do Afriky. V polovině prosince
odcestuje do Tanzanie trio ve
složení manželé Gongolovi a Michal Soták.
V průběhu ledna se pak k výpravě připojí
ještě dva další dobrovolníci. Cílem mise

bude, jako obvykle, kontrola fungování
Centra pro sirotky v Mahangu i návštěva dalších sirotků v okolí. Průběh mise
můžete sledovat prostřednictvím článků
zveřejňovaných na webu
https://bezmamy.cz/blog. Popřejme jim
tedy, ať se mise zdaří a oni se vrátí zpět
jen se samými krásnými zážitky.

KŘESŤANSKÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ
Vážení přátelé, prosím, přijměte pozvání ke společnému slavení svátků Narození
Krista Ježíše v kostele sv. Filipa a Jakuba
v Dobraticích:
• 24. 12. - vigilie Narození Páně
od 10 h bude kostel otevřený,
ve 14 h požehnání Betlémského světla
do 15 h a po bohoslužbě si můžete
zapálit svíci Betlémským světlem pro
svůj štědrovečerní stůl,
v 15 h bohoslužba slova zaměřená pro
děti, koledy (není mše sv.)
od 20 h bude otevřený kostel
ve 22 h mše svatá, zpívá farní sbor Filia.
• 25. 12. - v 10 h mše sv. - slavnost Narození Páně, zpívá farní sbor Filia.
• 26. 12. - v 9 h mše sv. - svátek sv. Štěpána, zpívá dětská schólička.
• 30. 12. - v 9 h mše sv. s požehnáním
manželům - svátek Svaté Rodiny, zpívá
dětská schólička.
• 31. 12. – v 16 h mše sv. - děkujeme za
veškeré dobro v uplynulém roce.
V 15 h farnost Dobrá zve ke slavení mše
sv. v kostele sv. Antonína na Prašivé.
• 1. 1. 2019 - v 10 h mše sv. - slavnost
Matky Boží, Panny Marie - světový den
modliteb za mír.

buje? Abychom se pohádali, prožívali
stres a na konec si zazpívali: Radujme
se, veselme se, brzy to skončí? V čem
spočívá bytostné jádro Vánoc a k čemu
potřebují Ježíše? V křesťanství jde především o vztahy. Dokud nenajdu vztah
s Ježíšem, bude mi něco v životě chybět a budu prožívat vnitřní prázdnotu.
S poctivostí musíme přiznat, že všichni
děláme věci, o nichž víme, že jsou špatné. Moje nitro pak touží po odpuštění
a znovuobnovení vztahů. Toto najdu
u Ježíše. Klíčem jsou tří slova: lituji,
děkuji, prosím. Ježíši - Boží Synu, lituji
všeho špatného, děkuji za odpuštění
a dar lásky, prosím, ty sám mě uschopni
k životu v lásce k druhým.
Přeji každému z vás, i sobě, abychom
objevili to Dítě Ježíše, jež je předmětem
lásky Boha Otce, který ho poslal na tuto
zem, abychom v Jeho učení nalezli naplnění své prázdnoty.
Událost o Ježíšově narození najdeme
v bibli – evangelia podle Lukáše 2 kapitola, 1 až 14 verš.

Proč slavit Vánoce? Abychom utráceli
peníze za dárky, které nikdo nepotře-

Můžete také shlédnout: https://www.
krestanskevanoce.cz

Požehnané slavení Kristovy blízkosti
přeje 
P. Jan Wojnar
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Ostatní informace

„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám…“ Tato známá melodie
rozezní na začátku ledna domácnosti
mnoha z vás. A to díky Tříkrálové sbírce,
největší sbírkové akci v České republice.
A o čem tato sbírka vlastně je? Na to odpověděl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin
Hořínek: „Tříkrálová sbírka je primárně
o setkání, potkání se. Sbírka má samozřejmě více rovin, ale podle mě spočívá
to nejdůležitější v předání pozdravení
a popřání všeho dobrého v novém roce.
V tomto smyslu je završením Vánoc –
předáním vánočního poselství do našich
domovů. Sbírka sama není jen sbírkou, ale
je spojena s příležitostmi, kde se potkat
– Tříkrálové průvody, koncerty, ale také
setkání koledníků a koledy.“
Tříkrálová sbírka, kterou na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi
a různými mládežnickými organizacemi,
proběhne příští rok již po osmnácté. Letos se nám díky vaší štědrosti podařilo
celkem vybrat 2 268 959, z toho 51 654
ve vaší obci.
Při využívání výtěžku sbírky se řídíme
předem danými pravidly tak, aby byla maximalizována její transparentnost. Každá
Charita například sepisuje tzv. záměry,
tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje,

jak chce získané peníze použít. „Využití
Tříkrálové sbírky je široké. Pomůže zejména potřebným u nás v regionu, v republice, ale část putuje také na podporu
potřebných a charitní činnosti v zahraničí. V případě Charity Frýdek-Místek se
chceme zaměřit více na podporu aktivit
„investičního“ charakteru. V obecné rovině se jedná zejména o obnovu dosluhujícího vozového parku u terénních služeb,
rekonstrukce v pobytových zařízeních,
vybudování adekvátního a bezpečného
zázemí pro služby. Na všechny tyto věci se
obtížně shání prostředky z běžných zdrojů a přitom jsou velmi důležité, protože
abychom se mohli o naše klienty postarat, musíme se k nim dostat a zajistit jim
pomyslnou střechu nad hlavou. Jsou to
tedy investice do našich klientů,“ doplnil
ředitel frýdeckomístecké Charity Martin
Hořínek. Konkrétní záměry najdete na
webu Charity Frýdek-Místek.
Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat
od 1. do 14. ledna. Přispívat můžete do
tříkrálových pokladniček, příspěvkem na
účet nebo zasláním DMS.
Více informací o sbírce najdete na www.
trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová
Koordinátor Tříkrálové sbírky
Charity Frýdek-Místek
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Sandálky od tětky Marcely
Adventu nastal čas, a tětka Marcela je tu zas. Advent býval i časem, kdy se scházeli
sousedé při domácích zabíjačkách a škubačkách. Ty se neobešly bez písniček, povídaček a pohádek i veselých i strašidelných.
A jednu strašidelnou pohádku, před lety složenou pro moje malé vnučky, Vám dnes
pro pobavení předkládám.
Sandálky
To byly jedny sandálky (ony byly dvoje),
co rozběhly se do dálky.
Na svoje majitelky nepočkaly.
A utíkaly, a utíkaly…
Anka a Manka kdesi doma pláčí,
v ponožkách běhají, vztekají se
a zlostí skáčí.
Co máme si obout zrovna dnes?!
V čem máme jít zítra na slavný ples?!
Sandálky běží v slunci, v chládku,
po ulicích, na křižovatku,
za město, přes vesnice se ženou…
Anka a Manka je nedoženou.
Před sandálky je černý les.
V tom lese žije černý pes.
Černý pes a černá kočka.
Pes s kočkou na sandálky počká.
Seděli tam a čekali,
občas si zamňoukli, či štěkali
a - dvojích sandálků se dočkali.
Dva páry sandálků tu capkaly.
„Vrr! Haf! Mňau! Mrrúú!
Tady je černá značka Stůj!!“
Sandálky, celé zkoprnělé,
zůstaly stát,
a stály by až do neděle.
Ta černá kočka a černý pes,
každý do jedněch sandálků vlez.
A sandálky, ať chtěly nebo nechtěly,
teď tam, kde pes a kočka, běžely!

Po paloučku, či přes trní,
kde pes štěkne a kočka zavrní,
po stromech, přes křoví
a přes bodláčí,
bažinou, v potůčku se zamáčí …
Už dívky by je nepoznaly.
„Achich, ach!“ sandálky zavzdychaly,
„máme strach, vždyť tady zabloudíme!
– A – jak se k Ance a Mance navrátíme?“
A černá kočka s černým psem
honí sandálky tam a sem,
pořád dál dokola černým lesem.
Sandálky prosí: „vždyť vás sotva nesem.“
Tu černý pes s tou černou kočkou
vysekli piruetu s devaterou otočkou,
sandálky z tlapek vysvlékli,
do hloubi černého lesa spát utekli.
Sandálky stojí v černé tmě,
to se už na kraj snesla noc.
„Kam? Kterým směrem půjdeme?“
po dívčích nožkách stýskalo se jim moc.
Ráno, než protřely si očička,
umyla je svěží rosička,
sluníčko cestu zpět jim ukázalo.
V sandálcích vše se rozesmálo.
Sandálky zavedla tato cesta
za jejich dívkami až do města.
A, že jim dali za vyučenou
pes s kočkou v černém lese,
tančily Anka s Mankou v sandálcích lehce,
jak víly, na tom slavném plese.

Přeji všem Vánoce bohaté vzájemným povídáním a posloucháním a v novém roku
zdraví a štěstí tolik, co bývalo vody ve Zbojčňoku.
Tětka Marcela
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VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
22.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
23.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
24.12. - otevřeno od 9:30 do 14 hodin
25.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
26.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
27.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
28.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
29.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
30.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
31.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
1.1. - otevřeno od 11 do 16:30 hodin
2.1. - zavřeno

V případě zájmu
větších skupin
o pobyt na chatě do
pozdějších večerně-nočních hodin nás
kontaktujte, vše je o domluvě.
Přejeme Vám krásné svátky vánoční
a těšíme se na Vaši návštěvu.
chataři Martin a Michal
www.ChataPrasiva.cz

ORDINAČNÍ HODINY O SVÁTCÍCH
DS Dobrá – MUDr. Kučerová
17. 12. 2018 Pondělí – Neordinujeme

31. 12. 2018 Pondělí 7.30 - 10.30 hod.

Nutné případy ošetří: DS Místek – ul. Politických obětí (bývalé BUS stanoviště)
DS Raškovice -tel.: 733 685 195

Inzerce
PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná a vyřídí, vždy ve středu
od 15:00 do 16:20 hod. na OÚ Raškovice a od 16:30 do 17:15 hod.
v zasedací místnosti OÚ Nošovice (zelená budova potravin)
nebo kdykoliv telefonicky na 603 447 219 - JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv – včetně kupních,
rovněž převody nemovitostí, zřizování výminků a služebností (věcných břemen),
předkupní právo, rodinné právo – rozvody apod.
Kontakt: Na Fojtství 8, 736 01 Havířov – Město, tel. i fax: 596 810 741,
e-mail: zoric@atlas.cz
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ŠACHOVÁNÍ S MIKULÁŠEM
A MLSNÁ VAŘEČKA VE ŠKOLE

