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Už je tady zas, ten úžasný letní čas … 
Zima letos byla delší nežli obvykle. Na to, že Jaro 
kolem proletí rychlostí blesku, že 
nezaznamenáme, že tu vlastně bylo, jsme si už asi 
zvykli. Pokud ale patříte, jako já, mezi zahrádkáře 
či drobné chovatele, jistě se mnou budete 
souhlasit, že dohnat všechny „jarní práce“, které 
nám počasí nedovolilo provádět, je více nežli 
hodně namáhavé.  
Věřím ale, že to nejpodstatnější už máte hotovo, a 
tak se společně můžeme těšit na zasloužené 
období odpočinku a sluníčka. 
Přeji Vám všem krásné letní dny a pohodu v kruhu 
blízkých a přátel, kdekoliv budete.   

Foto: V. Trávníčková 
(Letní dvojčíslí Dobratického zpravodaje můžete očekávat ve 2. týdnu měsíce srpna.) 

Vítali jsme mezi námi nové občánky obce 
Nemůže snad být větší radosti a štěstí, než když se narodí zdravé miminko.  
Když k tomu přidáme milující rodinu, je vše téměř dokonalé.  
Ale přece. Pro budoucnost malého dítěte je také důležité, kde bude vyrůstat.  
Obec Dobratice je určitě dobrou adresou pro jeho další vývoj. (Po přečtení příspěvku 
paní Evy Slezáčkové budete jistě souhlasit, že jsme na děti připraveni).  
Letos, 21. května, jsme mezi námi slavnostně přivítali 9 dětí, které se narodily do 
května 2017 a v období květen – prosinec roku 2016. Kluci jsou, pravda, trochu 
v přesile 7:2, ale snad to je dobré znamení pro úspěšný dobratický fotbalový tým.  

Zprávy obecního úřadu 

Rozvoz pečiva v obci 
Na základě požadavků občanů se podařilo s  Pekařstvím Libor Vaněk z Dobré 
nasmlouvat „zkušební“ závoz pečiva do obce. 

Prvním dnem, kdy bude možno si pečivo zakoupit, bude první pondělí v měsíci 
červenci, tj. 3. 7. 2017, v době od 8:00 – 8:30 hod. u bývalého Smíšeného 
zboží Aleš Lisník. 

S řidičem bude možno si domluvit objednávky pro další odběr.  

Prozatím je tato služba dohodnuta na každé pondělí, středu a pátek,  
ve výše uvedeném čase. Případné změny termínů i časů se mohou měnit,  
podle vzniklých požadavků. 
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Nu uvidíme. 
Přejeme, doufáme a těšíme se, že z nich vyrostou zdraví, šťastní a spokojení lidé, kteří 
budou vždy jednat fér a budou se vždy hlásit k Dobraticím.  
Rodičům pak budeme držet pěsti, aby vždy nalezli dostatek sil při překonávání všech 
překážek na pomyslné cestičce životem, kterou budou svým dětem vyšlapávat.  
(Společnou fotografii si můžete prohlédnout na obálce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iva Spratková, místostarostka 

Řešení hádanky květnového zpravodaje 
V minulém čísle Dobratického zpravodaje byla zveřejněna dobová fotografie herců, kteří 
vystupovali ve hře Paličova dcera. V dnešním čísle uvádíme jejich jména: 

- dolní řada zleva: Jaromír 
Sobek, Zdeněk Mohyla, Karel 
Oborný, Jan Čubok 
- prostřední řada zleva:  
Ivana Mohylová / Sczepancová, 
Marie Bijoková / Blahutová, 
Ludmila Grušková / Čuboková 
- horní řada zleva:  Daniela 
Šustková / Baumová, Ludmila 
Bijoková / Zahradníková, Marie  
Čuboková / Bártová 

 
Foto: Neznámý autor  

Na rozluštění všech protagonistů se podílela paní Daniela Baumová, které tímto patří mé 
poděkování.         

                                                                                 Břetislav Blahut, kronikář obce 

Nebojte se požádat o výměnu Vašeho kotle – pomůžeme Vám 
Pokud vlastníte starý kotel, o kterém již dnes víte, že jeho životnost je u konce, 
nebojte se využít „Kotlíkové dotace“. Od 29. června 2017 budete mít možnost si 
připravit jednoduchou žádost prostřednictvím on-line formuláře na adrese 
https://kotliky.msk.cz . Času na přípravu je dosti. Příjem žádostí bude spuštěn  

5. září 2017 od 10:00 hod. 
Kdo může žádat a na co? O podporu v max. výši až 135 000,- Kč, podle typu 
zvoleného nového kotle, může žádat každá fyzická osoba, která je vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení na území Moravskoslezského kraje, 
je-li vytápěna kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy. 

Všechny potřebné informace naleznete na https://lokalni-topeniste.msk.cz . 
Pokud nemáte přístup k počítači, nejste si jisti a zdá se vám problematika dotací 

složitá, obraťte se na svou obec. Máme pro Vás připraven k vyzvednutí podrobný 
informační materiál. Pokud budete potřebovat, pomůžeme vám i žádost vyplnit. 

Zavolejte na tel.: 734 159 585 a domluvte si termín schůzky. 
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Zážitky našich dětí ze zahraniční cesty 
Ve středu 31. května se naše škola zúčastnila výletu do družební 
vesnice Zábiedovo na Slovensku.  
Školu reprezentovalo 12 dětí včetně jednoho učitele.  

Od školy jsme vyjeli kolem šesti hodin ráno. Cesta ubíhala rychle a hladce.  
První zastávka byla u slovenského orloje. Tam jsme všichni (kromě dospělých) hráli 
městečko Palermo. Hráli jsme ho i v minibuse, když jsme jeli do skanzenu.  
Ve skanzenu jsme se promíchali se slovenskou školou ze Zábiedova. Nejvíce nás při 
prohlídce zaujala stará škola, protože nás tam seznámili s věcmi, které používali žáci 
v minulosti, například kalamar, gryflík a harmonium. Potom jsme jeli do zábiedovské 
školky, která se právě opravovala. Nebyl tam skoro žádný nábytek, jenom záchody a 
umyvadla. Pak jsme se zastavili v zábiedovské škole, která byla podle nás malá. 
Napsali jsme jim tam na tabuli zprávu: “Zdraví ZŠ Dobratice“ a připojili jsme svá 
jména. Ve škole nás zaujalo WC, byly v něm různé poučky, ať splachujeme, zhasínáme 
atd… Např.: „Slušnost národa, poznáš podle záchoda“ nebo nějak podobně. Hned 
vedle školy byl kostel, který jsme 
rovněž navštívili. Potom nás 
pozvali na Obecní úřad. Prohlédli 
jsme si ho a snědli zákusek, který 
nám tam dali. Pak jsme šli na 
hřiště a tam jsme hráli hru 
jménem „zombí“. Poté jsme 
nastoupili do minibusu ke 
zpáteční cestě, kde nás čekalo 
překvapení v podobě jablka, 
hamburgru a mapy s vlaječkou se 
znakem jejich obce. 

                 
 Slovenský orloj ve Staré Bystrici - Foto: archiv ZŠ 

Výlet se nám moc líbil a domů jsme se vrátili plni zážitků a úplně unaveni.  
Zprávu napsaly žákyně čtvrtého ročníku – Anna Martinčíková a Barbora Sobková 

Ohlédnutí za naší prací – MŠ Dobratice 

V letošním školním roce bylo celkově k docházce do mateřské školy zapsáno 31 dětí 
ve věku 2 – 7 let, z toho 18 dívek a 13 chlapců. Předškolních dětí je 11. Do základní 
školy odešlo 18 dětí a nastoupilo 13 nových dětí. Vypracovali jsme nový školní 
vzdělávací program s názvem „S kuřátkem se dobře měj, hrej si, zpívej, dováděj“,  
a rozpracovali jej do šesti tematických bloků. 

Školství 
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První blok s názvem „Holá, holá, školka volá“ byl zaměřen na usnadnění adaptačního 
procesu, seznámení s novým prostředím a okolím mateřské školy. Děti pomocí 
společných her a činností kooperativního charakteru navazovaly kamarádské vztahy. 
Posilovali jsme citové vztahy a vazby na rodinu. Společně jsme si vytvořili pravidla 
soužití, se kterými jsme v průběhu školního roku pracovali, a které sloužily 
k bezpečnému pobytu v mateřské škole. 

Druhý blok byl zahájen společnou drakiádou na kopci  
u Harendy a byl ve znamení podzimní přírody  
„Na podzim, když zlátne listí na stromech.“ Děti 
prakticky pozorovaly měnící se přírodu, seznamovaly se 
s nejznámějšími druhy stromů, sbíraly jejich plody, se 
kterými pracovaly ve výtvarných a pracovních 

aktivitách. V zimním období jsme tyto plody využívali ke krmení lesní zvěře. Vyprávěli 
jsme si o životě volně žijících zvířat. Děti poznávaly a pojmenovávaly některé druhy 
ovoce a zeleniny, poznávaly jejich význam pro zdraví člověka. Získaly základní 
poznatky o lidském těle a ochraně svého zdraví. V předstihu Halloweenového svátku 
se děti seznámily s touto tradicí a měly možnost se zúčastnit Halloweenového reje ve 
spolupráci se ZŠ Dobratice.  
Záměrem třetího bloku „Vánoce, Vánoce přicházejí“ bylo seznámit děti s vánočními 
tradicemi a zvyky a rozvíjet kladné mezilidské vztahy. Již tradičně jsme uspořádali 
v mateřské škole společně s rodiči Mikulášskou nadílku, na které děti předvedly svým 
rodičům krátký kulturní program. Rovněž proběhla ve spolupráci s rodiči vánoční 

pracovní dílna. Děti se aktivně zapojily do 
Vánočních příprav, společně jsme si upekli 
linecké cukroví, nazdobili stromeček nejen 
v mateřské škole, ale i na školní zahradě  
a v lesíčku pro zvířátka ovocem a zeleninou. 
Mateřskou školu navštívil „Ježíšek“ a díky 
štědrosti sponzorů děti obdařil velkým 
množstvím dárků.  

Čtvrtý blok se zimní tématikou s názvem „Sláva už je sníh, pojedeme na saních“ byl 
zahájen tradicí Tří králů a významem této sbírky. Využívali jsme příznivých sněhových 
podmínek k zimním radovánkám na sněhu. Děti pozorovaly změny zimní přírody  
a proměny počasí. Nezapomněli jsme ani na zvířátka v zimním období, na školní 
zahradě jsme se starali o ptáčky, sypali semínka do krmítka, do krmelce v lesíčku jsme 
odnesli seno pro srnky. Závěr bloku patřil karnevalovému veselí, které si děti prožily 
v mateřské škole. Následně měly možnost zúčastnit se karnevalu ve spolupráci se ZŠ 
v Dobraticích. Uspořádali jsme v mateřské škole „zimní olympiádu“ pro rodiče, ve 
které mohly děti soutěžit se svými rodiči v různých sportovních disciplínách (chůze na 
papírových lyžích, slalom na bruslích mezi kužely, podlézání sněhového jazyka  
a skládání rozstřižených zimních obrázků).  
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Jarní období jsme přivítali v bloku „Jaro už se směje, sluníčko nás hřeje“.  
Při procházkách do lesa jsme pozorovali přírodní prostředí. Návštěvou knihovny  
a besedou s paní knihovnicí jsme dětem nastínili důležitost knihy pro jejich další 
rozvoj. Prostřednictvím různorodých aktivit se děti seznamovaly s velikonočními 
tradicemi a zvyky. Další tradiční akcí, kterou naše mateřská škola pořádá, je 
velikonoční dílna, ve které si děti se svými rodiči zdobily kraslice netradičními 
technikami. Pomocí knižních publikací jsme dětem přiblížili život ptáků a jejich návrat 
z teplých krajin. Děti pozorovaly lupou první jarní květiny a život v trávě. Rovněž se 
seznámily s tématikou dopravních prostředků, upevnily si poznatky o dopravě, 
dopravních značkách a obezřetném chování na silnici a jejím okolí.  
Závěrečný blok „Sluníčko nám svítí, všude roste plno kvítí“ byl zahájen oslavou Dne 
matek. Děti svým maminkám vyrobily dáreček v podobě malovaného skleněného 
zápichu, přáníčka z kávových zrnek, malovaly portrét maminky s její charakteristikou. 
Tento svátek děti se svými maminkami prožily netradičně. Maminky svým dětem 
připravily malý kulturní program ve formě módní přehlídky a společných her. Přímým 
pozorováním jabloňového sadu se děti seznámily s využitím ovoce a jeho důležitosti 
pro zdravý vývoj. Využili jsme pěkného počasí k celodenním pobytům na školní 
zahradě a polodenním výletům po okolí. U příležitosti MDD jsme připravili pro děti 
dopoledne plné her a soutěží, které jsme uskutečnili na hřišti u ZŠ Dobratice. 
Nácvikem na dětské radovánky jsme rozvíjeli nejen pohybové dovednosti dětí  
a kooperaci při tančení ve dvojicích, ale také umění sladit pohyb s rytmem a hudbou. 
Děti tančily na mix skladeb o kuřátkách a píseň Dády Patrasové. Plánujeme výlet do 
Frenštátu pod Radhoštěm na Liščí mlýn s naukovým programem o indiánech. Závěr 
školního roku bude patřit přípravě na prázdniny. Dle možnosti počasí budeme 
veškeré aktivity přenášet do přírodního prostředí. Slavnostně se rozloučíme 
s předškolními dětmi. 

Eva Slezáčková, vedoucí MŠ, foto: archív MŠ 

 

 

TĚLOCVIČNA BUDE BĚHEM PRÁZDNIN UZAVŘENA 
OD 15. 7. DO 31. 8. 2017 

V DOBĚ UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY JE V PROVOZU 
SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ, KTERÉ JE MOŽNO VYUŽÍVAT 

K SPORTOVNÍM AKTIVITÁM (TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL, FOTBÁLEK….) 
OD 9:00 - 12:00  VOLNĚ PRO VEŘEJNOST 

OD 13:00 - 20:00     100,- Kč/hodina 
MOŽNOST OBJEDNÁNÍ PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ U SPRÁVCE  

PETRA BADOVÁ  mob. 736 108 611 
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Důchodci při smažení 
Tradičně se scházejí členové Klubu důchodců Dobratice k smažení vaječiny u místních 
rybníčků v malebné přírodě po Prašivou. Sešlo se nás 45 z 69 členů klubu. Přes ne 
zrovna lichotivé počasí nám smaženice chutnala, natlouklo se na 200 vajíček. 
K posezení byly podávány i tradiční pečené ořechové rohlíčky od paní Šimikové  
a rovněž i oblíbené škvarky pana Šiguta. Pro zasmání nechyběly ani vtipné průpovídky 
sepsané paní Šimikovou. K dobré náladě přispěl i pan Martínek Jaroslav 
s harmonikou. Zazpívali jsme si písničky našeho mládí. Posezení u rybníčků v takové 
přírodě je balzámem na duši. 
                                                                                                Text i foto: Jiří Kohut, člen KD 

Dobratický fotbal 
Fotbalistům se pomalu, ale nezadržitelně blíží závěr dalšího fotbalového ročníku. 
S obavami vstupovali do jarní části muži, ale výborná série čtyř vítězství za sebou je 
posunula v tabulce do vyšších pater a před koncem soutěže už mohou s klidem 
vzhlížet do budoucnosti. Záchrana je jistá a nyní jen záleží na nich, jak si vylepší 
postavení v tabulce. V dalších květnových utkáních získali další cenné body, mrzí je 
jen nešťastná prohra doma se Starým Městem. Tento soupeř je žhavým aspirantem 
na postup, tak není třeba smutnit. 
A jak se vedlo dorostencům? Mnohem lépe než při souhrnu z minulého čísla 
zpravodaje. Debakly vystřídaly dvě výhry a rázem i posun z těch nejnižších stupínků 
tabulky výše.                                                                                                           

 Karel Moškoř 

Informace spolků a sdružení 
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Přehled dalších odehraných zápasů mužů a dorostu: 
MUŽI:  Dobratice - Sedliště 2:1 (1:1), obě branky domácích dal M. Causidis; Dobratice - Staré Město 1:2 
(1:2), jedinou branku hostům vstřelil Šigut. Aspirant na postup do krajského přeboru přerušil vítěznou 
sérii dobratických fotbalistů. Na fotbal do Dobratic přišla letošní rekordní návštěva - 280 diváků!; 
Bystřice - Dobratice 2:3 (0:0) Naši fotbalisté už vedli o tři branky, když dvě dal Šigut a přidal Zábelka; 
Dobratice - Albrechtice  4:5 (1:0), branky Šigut 2, Dobiáš a M. Cauisidis. Ani vedení 3:1 nestačilo na body 
a domácí zbytečně ztratili utkání. 
DOROST: Dobratice/Vojkovice - Milíkov 6:5 (4:1), branky Csápai 3, Veselka, Kantor  
a Kohut po jedné. Po dvou totálních debaklech si dorostenci spravili reputaci těsnou výhrou nad 
Milíkovem; Čeladná - Dobratice/Vojkovice 0:3 (0:1), branky vítězů Paranycz, Michalák a Kohut. Výhra na 
hřišti soupeře a bez obdržené branky se vždy počítá; Dobratice/Vojkovice – Smilovice/Nebory 3:7 (0:4), 
góly Csápai, Kohut a Veselka.  
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Marek Causidis poběží na ME ve Francii! 
Skvělé výsledky dobratického běžce se promítly i do nominačních závodů. A tak 
můžeme Markovi poblahopřát nejen k suverénnímu vítězství v Ultra Skymarathonu 
(vyhrál o 29 minut!), ale také k vybojované nominaci na evropský šampionát.  
O letošní začínající sezóně jsem si s Markem popovídal a zde jsou jeho postřehy. 
Začal jsi běžeckou sezónu suverénním prvenstvím ve dvojici na LH 24. Co jsi od té 
doby běžel a jak se vedlo?  
Lysou horu za 24 hodin jsem šel z plného zimního objemového tréninku a přípravy na 
sezónu 2017. Přesto to stačilo na vítězství, hlavně proto, že se ve štafetách nesešla 
úplně top konkurence. Únor až duben jsem pouze trénoval. Na začátku května jsem 
běžel MČR ve Sky marathonu (Perun SkyMarathon), kde jsem obsadil 5. místo. Týden 
po té v rámci tréninku jsem přidal oblíbený závod na Palkovických hůrkách (Jarní 
Kubánkov) a podařilo se mi počtvrté v řadě udělat první místo.  

Výškový profil trasy závodu - zdroj: http://www.nezmarmaraton.cz/ 

A poslední květnovou sobotu se běželo MČR v Ultra SkyMarathonu, (Nezmar Ultra 
SkyMarathon 90km +-5000m) závod, který byl jedním z hlavních cílů pro letošní rok.  
Ten se mi podařilo vyhrát a nominovat se tak na ME do francouzského Vald'lsére.  
Přidal jsi do svého běžeckého kalendáře nějaký nový závod? 
Ano, již zmíněné ME European Champs v Ultra Sky, závod High Trail Vanoise  
ve Vald'lsére. I když ten závod bude hodně těžký, protože se jde až na ledovec do 
nadmořské výšky 3500 m.n.m. a celý závod probíhá minimálně ve 2000 m.n.m. 
Celkové parametry závodu jsou cca 68km s převýšením přes 7000 metrů. A tohle mi 

Ostatní informace 
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určitě nebude vyhovovat. Měl bych ale startovat z první řady, jedu tam především 
užít si atmosféru, posbírat nějakou zkušenost, a kdyby se mi to podařilo dokončit,  
tak by to byl pro mě úspěch.  
Co Tě ještě čeká v první půlce roku? 
9.červnavpoběžím ve švýcarském Luganu závod Světového poháru ve Skyrunningu, 
který bude opět těžký nejen konkurencí, která se zde sjede, ale také svými parametry 
(115km/7100m) Poběžím v podstatě 200km ve 14 dnech, přesto věřím že si mi podaří 
po MČR zregenerovat a tělo připravit tak, abych byl schopný zaběhnout do 30.místa 
a vyběhnout  nějaké body.  
V začátku fotbalové sezóny ses dokonce objevil v sestavě Dobratic. Nebyl to příliš 
veliký risk, přece jenom jsi v zápase blízko zranění? 
Ano objevil, baví mě to a mám k dobratickému fotbalu stále velký vztah, ale myslím, 
že tohle byly na dlouhou dobu mé poslední zápasy. Jedna věc je běhat a druhá kopat 
do balónu, už mě to nejde tak jako tomu bylo kdysi, já vím, co na hřišti chci udělat, 
ale už nedokážu tu myšlenku přenést do hry a tím pádem jsem tam skoro zbytečný. 
Já chtěl klukům především pomoct se záchranou v soutěži a to se myslím povedlo.  
A jak říkáš, zbytečně riskuji zranění. I když jsem skoro vůbec nechodil do žádných 
soubojů a dával si velký pozor, tak člověk nikdy neví, kde na něj číhá nebezpečí.  
Běháš jen pro radost nebo také proto, aby sis nějak materiálně či finančně přilepšil. 
Finančně si člověk v tomhle sportu nikdy nepřilepší. Tímto bych chtěl poděkovat obci 
za každoroční příspěvek, který mě dává. Určitě běhám hlavně pro radost, protože 
kdyby mě to nebavilo, nemohl bych tento sport dělat. Já říkám, že jakákoliv pomoc, 
je pomoc, ať už materiální nebo finanční. Spoustu lidí si totiž myslí, že za vítězství 
nebo umístění na stupních vítězů dostáváme nějaké peníze, ale tak tomu bohužel ve 
většině případů není. Vždy dostaneme nějaké věcné ceny a tím to končí.  
Letošní sezónu jsem začal běhat za nejlepší tým u nás a to za SALOMON/SUUNTO, to 
znamená, že všechnu materiální podporu nemusím řešit, a to je obrovská pomoc. 
Mám také reprezentační smlouvu, kde má člověk určité výhody, třeba účast na ME, 
kde je plně hrazeno ubytování, startovné a také příspěvek na dopravu. Ale všechny 
ostatní závody ať už doma nebo v zahraničí si platím sám, a není to jen startovné,  
je to taky doprava, ubytování a všechny ostatní náklady, které jsou se závodem 
spojeny.  
Marku, díky za rozhovor a skvělou reprezentaci Dobratic. Přeji pevné zdraví a stále 
rychlé nohy na všech dalších závodech.                                                    

 Karel Moškoř  
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Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné 
době velmi výhodné 
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se 
v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, 
aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických 
kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 
totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti 
jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu. 
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky 
úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a 
urychluje jejich administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit 
méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat 
dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. 
Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla, informuje 
náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je 
umožnit podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné 
čerpadlo, což v současné době není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových 
domů více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.  
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak i 
pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se 
podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je 
v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro 
všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy o 4 
bytech, ale také na velké panelové domy, dodává náměstek Semorád. Jako 
nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů 
v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém 
objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální 
výzvě).  
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017. 
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace 
o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR 
(www.crr.cz).  

                                                                                               Autor: Miroslav Krob 
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SUDOKU - HRA PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 
Pravidla: Používají se jen číslice od 1 do 9. Celá řada číslic musí být použita v každém 
sloupečku, v každé řádce a v každém čtverečku, číslice se v rámci těchto celků, 
NESMÍ opakovat. 

Dobratický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku.  
Pro obec Dobratice vydává Obecní úřad Dobratice. Vychází 11-12 x ročně. Vydavatel: obec Dobratice 
čp. 49, IČ 00577057, ev. č. MK ČR E 14306. Tiskne KLEINWÄCHTER holding s.r.o., náklad 430 ks. 
Fotografie a obrázek na obálce: Poznávací omalovánky – BONUS CARD, spol. s r.o., archív MŠ, 
J. Kohut, I. Spratková. Grafické zpracování: I. Spratková. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 
254. Neprošlo jazykovou úpravou. 

Změna ordinačních hodin na DS Dobrá  
 MUDr. Iva Kučerová 

Ve dnech 19. 6. – 23. 6. 2017 a 18. 7. – 1. 8. 2017 
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 7:30 – 9:00 hod. 

Středa: 14:30 – 16:00 hod. 



 

Hrdlo je od ohně vyprahlé 

Mařenka Šimíková perlí. Fór střídá fór 

Jarda to rozbalil.  
zpívaly se písničky našeho mládí 
 

Již se porcuje 

Čekání na chlebíček Rozbili jsme 200 vajec 

Vaječina 2017 
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