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Zprávy obecního úřadu
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, sousedé,

čas roku 2022 se pomalu nachyluje 
a před námi je pár dní do Vánoc a Sil-
vestra, čas zklidnění a bilancování. Ad-
ventní období jsme zahájili na našem 
náměstíčku rozsvícením vánočního 
stromečku, kterému požehnal pan farář. 
Ačkoli počasí tento den nepřálo, sešli 
jsme se, s dětmi rozsvítili stromeček, 
po roce si opět prohlédli Svatou rodinu 
u jesliček a také se zahřáli dobrým sva-
řákem. Chtěl bych touto cestou poděko-
vat Skupině ČEZ za finanční podporu na 
aktivity obce v předvánočním čase. Zá-
věrečnou obecní akcí roku 2022 se stal 
Vánoční jarmark konaný 10. prosince.

Co se týká bilancování letošního roku, 
realizovali jsme několik investičních 
akcí, z nichž nejnáročnější bylo dokon-
čení rekonstrukce sportovního areálu, 
a tím vytvoření smysluplného celku 
tvořeného lesoparkem, posezením 
a samotným zázemím. Mezi další rea-
lizované akce patří vybudování nové-
ho dětského hřiště u mateřské školky, 
zařízení dočasné knihovny u obecního 
úřadu a v neposlední řadě také pořízení 
nové cisternové automobilové stříkač-
ky, kterou plánujeme na jaře posvětit. 

Velká většina těchto projektů byla spo-
lufinancována z dotací.

I když z kraje letošního roku byla situace 
složitá a ovlivněna covidovou pandemií, 
podařilo se uskutečnit řadu kulturních, 
sportovních a společenských akcí. Spol-
ky působící v Dobraticích nezůstaly po-
zadu a rozšířily nabídku o další akce pro 
děti a dospělé. Základní škola oslavila 
krásné 150. výročí od svého založení, 
pedagogický sbor a rodiče připravili 
slavnostní program pro hosty, bývalé 
učitele a samozřejmě pro děti a rodiče. 
Děkuji všem, kteří se na zmíněných ak-
cích podíleli, za dobrou spolupráci a čas 
věnovaný naší obci.  

I letos jsme pro Vás připravili kalendář 
na rok 2023, ve kterém najdete nejdů-
ležitější termíny a akce, které pro Vás 
obec, místní spolky a příspěvkové or-
ganizace plánují v následujícím roce. 
A máme se na co těšit! Hned v lednu 
začneme plesy…

Vážení občané, přeji Vám klidný závěr 
roku, radostné prožití svátečních dnů 
v kruhu Vašich nejbližších a v novém 
roce vše dobré.

Radovan Otipka, starosta

Uzavření 
ObecníhO úřadU 

dObratice
Oznamujeme občanům, že Obec-
ní úřad Dobratice bude v době 
od čtvrtku 22. 12. 2022 do pátku 
30. 12. 2022 uzavřen. Poslední 
úřední den v tomto roce bude 
středa 21. 12.2022.  

Obecní kalendáře 
na rOk 2023

Nové obecní kalendáře jsme se 
snažili doručit do všech domác-
ností, avšak ne všechny občany 
jsme zastihli doma k jejich předá-
ní.  Pokud jste kalendář nedosta-
li, zastavte se pro něj na obecní 
úřad. Děkujeme.

Oznámení  
O změně ceny  

vOdnéhO  
Od 1. 1. 2023

Na základě usnesení předsta-
venstva akciové společnosti byly 
v souladu s platnou legislativou 
schváleny nové ceny vodného od 
1. ledna 2023 takto:

cena v kč/m3

voda pitná (vodné)    
59,99 kč (včetně 10% dPh),

Nové ceny budou uplatněny vůči 
odběratelům po prvním odečtu 
měřidel následujícím po 1. lednu 
2023, případně bude postupová-
no dle uzavřených vztahů mezi 
odběratelem a dodavatelem. 

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava, a.s.
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nOvá hasičská 
cisterna PrO  
dObratické hasiče

Obec Dobratice pořídila v listopadu 
roku 2022 pro svou výjezdovou jednot-
ku zbrusu novou cisternovou automo-
bilovou stříkačku na podvozku Scania 
P500 XT 6x6, která nahradí dosluhující 
cisternu Tatra 815 vyrobenou v roce 
1985. Nová autocisterna s čerpadlem 
o průtoku vody 3 000 litrů za minutu po-
jme 8 500 litrů vody a 510 litrů pěnidla. 

Vozidlo s šestimístnou kabinou a s au-
tomatizovanou převodovkou pohání 
řadový šestiválcový přeplňovaný mo-
tor o výkonu 500 koní (368 kW), splňu-
jící emisní normu Euro 5. Vůz je nově 
mimo jiné vybaven elektrocentrálou, 
osvětlovacím stožárem, kropicí lištou, 
5 tunovým lanovým navijákem a 60 me-
trovou průtokovou vysokotlakou hadicí 
s kombinovanou proudnicí.

Celkové náklady na pořízení nového 
vozu činily 8 288 500 Kč. Projekt byl spo-
lufinancován částkou 2 500 000 Kč Mi-
nisterstvem vnitra - generálním ředitel-
stvím HZS ČR, z investičního programu 
“Dotace pro jednotky SDH obcí 2021” 
- výzvy „Pořízení nebo rekonstrukce 
cisternové automobilové stříkačky “ 
a částkou 1 250 000 Kč z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje.

Tímto bych chtěl poděkovat zastupitel-
stvu obce, Ministerstvu vnitra - GŘ HZS 
ČR a Moravskoslezskému kraji.

Tomáš Darnady
velitel jednotky
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PůlrOk akcí kUltUrní kOmise
V posledním půlroce Kulturní komise 
obce uspořádala nebo se podílela na 
realizaci několika společenských akcí, 
které bychom si rádi v krátkém příspěv-
ku připomněli.

Poslední červnovou neděli jsme na 
obecním úřadě měli jednu z nejmilejších 
akcí „Vítání občánků“. Z dvaceti pozva-
ných nově narozených dětí naší obce 
dorazilo v doprovodu rodičů, případně 
dalších příbuzných, sedmnáct v počtu 
patnácti chlapečků a dvou holčiček.

Po čase dovolených následovala první 
zářijovou sobotu největší akce roku 
„Den Dobratic“. Vzhledem k tomu, že 
se jednalo o premiéru a zároveň zatěž-
kávací zkoušku nově vybudovaného 
Volnočasového areálu u hřiště, všichni 
netrpělivě očekávali, jak akce dopadne. 
K jejímu zdárnému programu celého 
dne přispěla řada milých hostů. Nej-
početnějším byl Soubor lidových písní 
a tanců Valašský Vojvoda, který dorazil 
v doprovodu třiceti zpěváků a muzikan-
tů. Program se svou kapelou Robin&son 
zpestřil náš dvorní moderátor Robin 
Sobek a o večerní zábavu se do ranních 
hodin postarala kapela Manet Rock. 
Pro naše nejmenší byl nachystán po-
hádkový les, skákací hrad a celá řada 
další zábavy. Také spolky se perfektně 
připravily a dopomohly k vydařené akci. 
Přálo nám počasí, které nelze z dlouho-
dobé perspektivy předvídat, a tak se 
podařilo dát našim občanům příležitost 
k vzájemným setkáním.

Krátce nato, 8. září, absolvovali naši 
senioři také zájezd do Polska, kde na-
vštívili skanzen Chlebová chata a pak 
se zajeli podívat do Visly. Počasí krásně 
vyšlo a zájezd se vydařil. 

S místními seniory souviselo také od-
poledne 22. září, kdy jsme v pohostin-
ství Obecník uvítali naše jubilanty, kteří 
v letošním roce oslavili významné kulaté 
výročí a v příjemné atmosféře poseděli 
až do večerních hodin. 

V sobotu 15. října se v restauraci Ma-
ryčka ve Vyšních Lhotách uskutečnilo 
setkání seniorů naší obce. K příjemné 
atmosféře přispělo vystoupení dětí naší 
školy, pod vedením paní ředitelky Karly 
Peterkové a vystoupení skupiny Lam 
trio, pod vedením pana Nytry.

Zájezd seniorů Jubilanti

Den Dobratic

Vítání občánků

Setkání seniorů
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Poslední říjnový den pořádala naše 
škola každoroční Tajemnou noc. Této 
akce jsme využili pro promítání kres-
lené pohádky na velkoplošném plátně 
a mohli tak dětem vynahradit srpnové 
letní kino, které bylo pro nepříznivé po-
časí zrušeno.

Dne 10. listopadu byla pro děti uspo-
řádána v areálu u hřiště a na poli za 
lesoparkem Drakiáda, zakončená opé-
káním buřtů.

Sobota 26. listopadu se pak nesla v du-
chu nadcházejícího adventu. V hasičské 
zbrojnici probíhalo tvoření adventních 
dekorací a v klubovně SDH se Klub Ja-
sánek věnoval tvoření s dětmi. Na obec-
ním náměstíčku byl připraven betlém 
a nazdobený vánoční strom, který po-
žehnal pan farář Jan Wojnar a následně 
byl slavnostně rozsvícen.

Poslední velkou akcí roku, která nás 
čeká, bude 10. prosince Vánoční jar-
mark.

 V lednovém čísle zpravodaje pak na-
jdete informace k plánovaným akcím 
pro rok 2023. Na závěr bychom rádi po-
děkovali všem, včetně zaměstnancům 
obce, kteří se na pořádání akcí podíleli, 
případně pomohli v jejich organizaci.

Kulturní komise obce Dobratice Drakiáda

Adventní tvoření

Promítání Kino
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infOrmace O dObě a místě kOnání vOlby Prezidenta české rePUb-
liky v Obci dObratice 
Starosta obce Dobratice dle § 34, od-
stavec 1, písmeno a) a § 34 odst. 3 záko-
na č. 275/2012  Sb., o volbě prezidenta 
České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů oznamuje:

Volba prezidenta České republiky se 
uskuteční 

v pátek 13. ledna 2023   
od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a
v sobotu 14. ledna 2023   

od 8.00 hodin do 14.00 hodin
(případné ii. kolo se bude konat ve 

dnech 27. a 28. ledna 2023)

V obci Dobratice je určen 1. volební okr-
sek. Místem konání voleb ve volebním 
okrsku č. 1 v obci Dobratice je voleb-
ní místnost - klubovna v 1. poschodí 
(vchod z boční strany) v budově obec-
ního úřadu, se sídlem Dobratice č. p. 49. 

Průběh hlasOvání
Volič musí ve volební místnosti prokázat 
svou totožnost a státní občanství ČR

• platným občanským průkazem,
• platným cestovním, diplomatickým 

nebo služebním pasem ČR anebo 

cestovním průkazem. Neprokáže-
li volič svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky potřebným 
dokladem, nebude mu hlasování 
umožněno.

S voličem, který nemůže pro zdravotní 
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek 
anebo nemůže číst nebo psát, může být 
v prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků přítomen jiný volič, niko-
liv však člen okrskové volební komise, 
a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit 
do úřední obálky, a popřípadě i úřední 
obálku vložit do volební schránky.

K zajištění pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování ve volební místnosti je 
každý povinen uposlechnout pokynů 
předsedy a členů okrskové volební ko-
mise. 

Každému voliči budou nejpozději 3 dny 
před konáním volby doručeny hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb může volič hlaso-
vací lístky obdržet ve volební místnosti.

hlasOvání na vOličský Průkaz
Volič, který nemůže volit ve svém voleb-
ním okrsku, může požádat o voličský 
průkaz příslušný obecní úřad dle svého 

místa trvalého pobytu, anebo zastupi-
telský úřad ČR v případě, že je u tohoto 
úřadu zapsán ve zvláštním seznamu 
voličů.

S voličským průkazem může volič hla-
sovat pak v jakémkoliv volebním okrsku 
na území ČR nebo v zahraničí na zastu-
pitelských úřadech ČR.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb svoji okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost do přenosné voleb-
ní schránky. Okrsková volební komise 
však může vysílat své členy s přenosnou 
volební schránkou pouze v rámci svého 
volebního okrsku.

Telefonní kontakt Obecní úřad Dobra-
tice: 558 651 254, 558 651 387, 734 159 
585.

Telefonní kontakt okrskové volební ko-
mise ve dnech konání volby prezidenta 
republiky: 734 159 585.  

V Dobraticích dne 02. 12. 2022

Radovan Otipka,  
starosta 

Školství
PředvánOční zPrávičky ze škOlních lavic
Přijali jsme pozvání Základní školy v Če-
ladné a dne 4. 11. 2022 jsme se zúčastnili 
tradiční literární soutěže „Kalusův ka-
lamář“. Soutěž zahájila paní ředitelka 
Mgr. Jana Satinská společně s panem 
starostou obce Čeladná Pavlem Lukšou. 
Naši školu reprezentovaly dvě žákyně 5. 
ročníku – Daniela Boroňová a Simona 
Voznicová. Soutěžící byli rozdělení do 
čtyř kategorií:

• I. a II. kategorie tvořili žáci I. stupně,

• III. a IV. kategorii tvořili žáci II. stupně.

Úkolem letošního ročníku bylo napsat 
báseň na téma „Sport“. I když naše žá-
kyně v letošním roce neobhájily z přede-

šlých let vítězné ocenění, básně se jim 
velice povedly a my jim za to gratuluje-
me a děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy. Po ukončení soutěže jsme měli 
možnost si prohlédnout ZŠ v Čeladné 
společně s památníkem Josefa Kaluse.

malé OhlédnUtí za Učitelem, bás-
níkem a sPisOvatelem JOsefem ka-
lUsem   
Josef Kalus se narodil 6. února 1855 ve 
Frenštátě pod Radhoštěm v rodině tkalce 
jako poslední ze čtrnácti dětí. Po absol-
vování obecné školy se vyučil tkalcem. 
Při jednotvárné práci u tkalcovského 
stavu začal psát první verše. Toužil po 

vzdělání tak velice, že ve svých 25 letech 
nastoupil do Třetí měšťanské školy ve 
Frenštátě pod Radhoštěm. O rok později 
se stal posluchačem Učitelského ústavu 
v Příboře. V roce 1877 nechal J. V. Sládek 
tři jeho básně otisknout v časopisu Lu-
mír. Později Kalus uveřejňoval své básně 
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název PrOJektU („kmenOvá třída v zš dObratice“)
Projekt je spolufinancován evropskou unií.

hlavní cíl PrOJektU/OPerace 
Podpora projektu žadatele (ZŠ a MŠ 
Dobratice) byla umožněna na základě 
výzvy Programu rozvoje venkova vyhlá-
šené v rámci Strategie komunitně vede-
ného místního rozvoje MAS Pobeskydí. 

Cílem projektu bylo vybudování kme-
nové učebny pro žáky Základní školy 
Dobratice, abychom zajistili vhodné 
podmínky pro vzdělávání žáků. V rámci 
projektu došlo k pořízení vnitřního mo-
biliáře třídy včetně technického zázemí 

potřebného ve vyučovacím procesu. 
Nová kmenová učebna umožňuje roz-
vinout u žáků motivující kulturu učení 
zaměřenou na maximální úspěch kaž-
dého žáka, učitele a podporuje trvalý 
pedagogický rozvoj celé školy.

Výsledkem projektu je vybudování nové 
kmenové učebny s vnitřním mobiliářem 
a technickým vybavením (katedra uči-
tele, učitelská židle, žákovské stoly – 17 
ks, studentské židle - 17 ks, skříň - 2 ks, 
rohová skříňová sestava - 1 ks, nástěn-

ka - 1 ks, sedací vaky - 4 ks, interaktivní 
multidotykový displej s kamerou včetně 
bílých křídel na elektrickém pojezdu - 1 
ks, notebook učitele - 1 ks, robotická 
stavebnice VEX123 - sestava pro třídu), 
jež povede k dílčím cílům projektu:

• zkvalitnění vzdělávání a zvýšení efek-
tivity výuky,

• uživatelsky vhodnější prostředí pro 
žáky a učitele. 

zveřejnění realizace projektu na 
webu:

• obce - zpravodaj - http://www.do-
bratice.cz/kategorie/obecni-urad/
obecni-urad-zpravodaj

• školy – www.zsdobratice.cz 

v almanaších Zora, Máj, Almanach. Josef 
Kalus devatenáct let učil v Prostřední 
Čeladné, dalších sedmnáct let byl řídícím 
učitelem v Dolní Čeladné. Na Čeladné 
jej navštěvovala řada umělců, které rád 
provázel krajinou svého srdce. Poezie Jo-
sefa Kaluse byla melodická, průzračná, 
oslavoval rodný kraj a jeho lid. A tak se 
Josef Kalus stal „valašským slavíkem“, 
jak jej pojmenoval Petr Bezruč. 

Poslední desetiletí života prožil v rod-
ném městě, kde 11. prosince 1934 ze-
mřel. Básníkovu památku připomíná ka-
ždoročně ve Frenštátě pod Radhoštěm 
recitační soutěž základních a středních 
škol s názvem Kalusův chodníček a nově 
také literární soutěž Kalusův kalamář. Ve 
škole na Prostřední Čeladné, kde učil, 
je umístěn i námi navštívený Památník 
Josefa Kaluse. 

 vánOční Přání PrO Pacienty 
Zapojili jsme se do výroby vánočních 
přáníček, chtěli jsme pomoci a udělat 
obrovskou radost s originálně a hlavně 
ručně vytvořeným přáním, které obdrží 
pacienti MEDICA Třinec přímo DOMA, 
tam, kde za nimi dojíždějí lékaři a zdra-
votní sestry. 

MEDICA s.r.o. je organizace, která za-
jišťuje zdravotní péči v domácím pro-
středí klientů na území Třince a v jeho 
okolí. Snaží se o to, aby těžce nemocný 
člen rodiny mohl zůstat doma, netrpěl 
zbytečně bolestmi a konec života mohl 
prožít se svými blízkými. Právě na Vá-
noce chceme pacienty tímto přáníčkem 
potěšit. A věříme, že se to podaří.  

Závěrem bychom chtěly poděkovat 
všem rodičům, pedagogům, správ-

ním zaměstnancům, obecnímu úřadu 
za velkou podporu, jejich kreativitu, 
plné nasazení při organizaci akcí. Vel-
mi oceňujeme ochotu dětí účastnit se 
během školního roku velkého množství 
vystoupení, protože jejich příprava jim 
zabere mnoho volného času a energie. 
Velký dík patří manželům Sochorkovým 
a všem dalším dárcům za jejich sponzor-
ské dary. Jsme rády, že nám pomáháte 
vytvářet prostředí, ve kterém jsou vaše 
děti spokojené.

Přejeme Vám požehnané Vánoce, klid 
v kruhu rodinném a především zdraví 
pro zbytek  tohoto roku a i v roce dalším.

Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy
Mgr. Ivana Grygarová, zástupce ředitele
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v dObraticích dne 29. 11. 2022
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 3. 2. 2023 v 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 7. 2. 2020
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 2023
8) Různé
9) Pronájem honidby
10) Usnesení a závěr

   Šigut Antonín, starosta honebního společenství Háj

Informace spolků a sdružení

Drazí spoluobčané, nejdříve vám chci popřát požehnané, spokojené 
a radostné vánoční a novoroční sváteční dny. Ať vaše nitro je naplněné 
vděčností za prožité krásné událostí v tomto roce a zároveň plné touhy 
po obdarování a zakoušení dobrem v roce nastávajícím.  Následně vás 
zvu ke společnému prožití bohoslužeb.

sváteční bOhOslUžby v kOstele  
v dObraticích, 2022 - 2023
• 24. 12. - sobota, 9 – 11 h skauti nabízejí Betlémské světlo

V předvečer slavnosti Narození Páně, ve 22 h slavnostní mše svatá 
„půlnoční“.

• 25. 12. - neděle, slavnost Narození Páně, v 10 h slavnostní mše svatá

• 26. 12. - pondělí, svátek sv. Štěpána, v 9 h mše svatá
V 15 h společné zpívání vánočních koled.

• 30. 12. -  pátek, svátek svaté rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa, v 9h mše svatá

• 31. 12. - sobota, poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku, 
v 16 h mše svatá

• 1. 1. 2023 - neděle, slavnost Matky Boží Panny Marie, v 10 h mše svatá

Opět prosím, přijměme Tříkrálové koledníky a neopomeňme podpo-
řit pomoc potřebným ve Tříkrálové sbírce, kterou u nás organizuje 
fyzicky, nebo on-line charita F-M. www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/
pojdte-koledovat/

Autor foto: P. Jan Wojnar
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infOrmace z adámkOvy vily

Až se podzim a zima zeptá, co jsme dě-
lali v létě, budeme mít na co vzpomínat, 
o čem vyprávět. Některé letní akce už 
mají tradiční základ a bez nich by se léto 
neobešlo. Jako nový a nezapomenutelný 
zážitek pro nás byla návštěva 50 dětí, 
které si pod vedením dobrovolníků z ne-
ziskovky Duha Zámeček připravily krátké 
akrobatické představení s prvky cirku-
su a tance. Po svém vystoupení měly 
pro naše klienty připraveny zajímavé 
hry. Někteří se sice zdráhali, ale spousta 
z nich se do her zapojila a moc si to užili. 
Počasí nám přálo, pití bylo dost a jako 
občerstvení bylo připraveno neskutečné 
množství (30!!!) vynikajících bábovek, 
které napekla paní ředitelka s rodinou. 

Dovolím si propůjčit známé rčení a tro-
chu jej pozměnit. Kde se skvěle vaří, tam 
se dobře daří! Buřty na pivu, dýňová po-
lévka, grilované maso, klobásky, koleno, 
domácí loupáky – na co jen si gurmán 
vzpomene, to vše je možné v Adámkové 
vile ochutnat. Děkujeme paní Monice 
a kolektivu za přípravu těchto dobrot. 

Máme velmi šikovné klienty, a proto 
tvoříme nejen pro radost, ale také pro 
výzdobu společných prostor ve vile. 

Legrace, zábava, hudba, kostýmy, ná-
padité dekorace, kulisy, výzdoba, te-
matické občerstvení – v tomto duchu 
se neslo Karnevalové rozloučení s létem 
i Halloweenská party. 

V uplynulém čtvrtletí se opět slavilo 
„o 106“, přesněji řečeno o 101, a také 
významná životní jubilea, narozeninové 
dny. Některé oslavy byly komornější, 
jiné okázalejší, ale v každém případě 
všem přejeme zdraví, elán, spoustu 
energie a každodenní radosti. Těšíme se 
na advent, kouzelné Vánoce a na každý 
den, kdy vyjde slunce.        

Adámkova vila Vám všem přeje krásné 
prožití svátků vánočních a do nového 
roku hlavně hodně zdraví, lásky a po-
hody.

Lenka Janečková a kolektiv 

klUb důchOdců
Naši členové Klubu důchodců Dobratic 
se sešli 16. 11. k populární karetní hře 
Žolík v místní hospůdce Obecník. Bylo 
nás o něco míň než pravidelně, ale sta-
čilo to pro dobrou zábavu. S velkým 
bodovým ziskem vyhrála paní Slavická.

 Ve středu 7. 12. proběhla Valná hroma-
da KD v klubovně OÚ. Před jednáním 
VH nám připravila paní Pinkasová se 
svým kolektivem v hospůdce výborné 
obědové jídlo. Děkujeme Vám. 

Poté po zahájení dle programu VH 
předseda KD pan Šigut zhodnotil čin-
nost KD za rok 2022. Seznámil nás s 
hospodařením klubu a předložil návrh 

ostatní Informace
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Inzerce

ČIŠTĚNÍ F≈M

www.cistenifm.cz

≈ Revize domovních čistíren
 odpadních vod (DČOV)

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
 a kamerová kontrola potrubí

vývoz žump a septiků

Vývoz:
604 282 325

Revize DČOV:
606 093 947

DISTEP a.s.

změna Ordinační dOby ds dObrá mUdr. kUčerOvá iva
23. 12.  pátek   7.30-10.00h

29. 12.  čtvrtek    neOrdinUJe se

Nutné případy ošetří DS Politických obětí Místek (u bývalého autobusového stanoviště)

činnost důchodců pro rok 2023. V dis-
kusi naši jsme navrhli další možné akce 
pro příští rok.

Mezi důchodce zavítal nově zvolený sta-
rosta naší obce pan Otipka Radovan, 
který nás seznámil s připravovanými 
akcemi pro rok 2023, možnostmi zájez-

dů pro seniory a studia třetího věku. 
Závěrem poděkoval všem za aktivitu, 
kterou se naši členi podíleli na všech 
obecních akcích. Překvapením pro nás 
bylo hudební vystoupení harmonikáře, 
se kterým jsme si spolu zazpívali naše 
lidové písničky.  Došlo dokonce i na ta-
neček a tradiční předávání dárků.

Závěrem je nutno poděkovat paní Kož-
doňové Romaně, za nádhernou vánoční 
výzdobu klubovny, včetně stolů. 

Mnohé z nás se také zúčastnilo každo-
roční akce „Česko zpívá koledy“, tento-
kráte před ZŠ.

Text + foto: J. Kohut, st.
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