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Když prázdniny skončí … 
Začínají už jen KONCE? (promiňte tento protimluv) 
Ano, vypadá to tak. Končí teplé dny, krátí se den, 
dobíráme dovolené, uklízíme záhony po sklizni.  
Každý z nás to má jinak.  
Ovšem, řečeno slovy klasika: „s každým koncem, 
přichází nový začátek“.  
Hlavně se, prosím, těšme! Těšme se na - 

odpočinek, dlouhé zimní večery, teplo u rodinného krbu, (třeba zvířátka se těší 
na zimní spánek), …., Vánoce. Těšení sebou totiž přináší i snění. Snění a fantazie 
jsou dva nepostradatelní našeptávači štěstí a radosti ze života. Všichni pěkně 
pospolu nám pomáhají překonávat složité situace a třeba i tu nepříjemnou 
tetičku trudomyslnost. Ta nás občas, s přicházejícími sychravými dny, 
přepadne. Tip na konec: Jára Cimrman, doporučuje na trudomyslnost MÍČ!  

Iva Spratková, místostarostka 

Nabídka prodeje slivoní 
V rámci výsadby slivoní, která bude v obci probíhat, 
nabízí realizační firma dovoz slivoní odrůdy JOJO, která 
je odolná vůči nemoci „Šárka“. 
Jedná se o odrůdu velkých, později plodících slivoní. 
Výška stromku při sázení je 1,5 – 2 m. Cena: 200,- Kč/ks. 
Odběr po 15. 10. 2017 od Obecního úřadu Dobratice. 

V  případě  vašeho  zájmu  objednávejte  do  2. 10. 2017

Zprávy obecního úřadu 

UPOZORŇUJEME OBČANY, že po platek za odpady 2017 je splatný do 
KONCE MĚSÍCE ZÁŘÍ 2017! Čá stku 520,- Kč na osobu, můžete uhradit 

hotově na OÚ nebo přev odem na č.ú.: 1681973389/0800 nebo 
2012822/0300. Variabilní  symbol = číslo popisné vašeho domu. 

na tel.: 734 159 585. 
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Foto: archiv obce 

I letos se v obci staví 
V průběhu letních prázdnin proběhla rekonstrukce mateřské školky. 
Díky možnosti využít prostory, které se uvolnily po odchodu České pošty, se 
zvýšila kapacita školky z 36 na 43 dětí. Byla zvětšena kuchyň, modernizováno 
a doplněno její vybavení, zvětšily se skladovací prostory i zázemí pro paní 
kuchařky. Pro děti byla zvětšena herna a prostory šaten. Celkové náklady 
stavby byly 2,3 mil. Kč. 
Další stavbou je rekonstrukce veřejného prostranství v centru obce. Stavba 
byla zahájena 1. srpna a měla by být do konce roku hotova. Je to vlastně takový 
soubor investičních akcí, které spojuje společný název Veřejné prostranství 
Dobratice. Jako na celek již žádný dotační titul neexistuje, ale snažili jsme se 
a získali dotace alespoň na dílčí části. Součástí této velké investiční akce bude 
nová asfaltová plocha před obecním úřadem a navazující místní komunikaci až 
na Hranice, vybudování dalšího dětského hřiště (právě na tyto části jsme získali 
dotace), dále je to výstavba celého veřejného prostranství před obecním 
úřadem, které se promění v okrasný parčík s cestičkami, lavičkami, jezírkem, 
pódiem, bude tam obří šachovnice a další atrakce. Další dotaci jsme pak získali 
na výsadbu zeleně v tomto novém veřejném prostoru a přidali jsme k žádosti 
i parčík vedle kostela. 
V průběhu září, října proběhne ještě jedna akce, a to rekonstrukce veřejného 
osvětlení. Podél hlavní komunikace budou vyměněna a doplněna LED svítidla. 
Původní sodíkové lampy můžeme pak použít v jiných částech obce, kde je 
potřeba doplnit osvětlení. 
Věřím, že se realizace všech investičních aktivit do konce roku podaří……. 

Alena Kacířová, starostka 
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Informace o době a místě konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR v obci Dobratice 

Starostka obce Dobratice podle § 14c zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, oznamuje: 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v obci Dobratice: 
v pátek 20. října 2017  od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a 
v sobotu 21. října 2017  od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

V obci Dobratice je určen 1. volební okrsek. Místem konání voleb ve volebním okrsku 
č. 1 v obci Dobratice je volební místnost - klubovna v 1. poschodí (vchod z boční 
strany) v budově obecního úřadu, se sídlem Dobratice č. p. 49.  
Hlasování 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. 
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů 
ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě 
zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě 
České republiky v zahraničí. 
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič 
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem 
obecního úřadu. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací 
lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil. 
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. 
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá 
k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. 
Úprava hlasovacího lístku 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto 
prostoru, nebude mu hlasování umožněno. 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden 
hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl 
hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí 
nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, 
politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandi-
dátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává 
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přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího 
lístku vliv. 
Způsob hlasování 
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám 
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být 
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič a hlasovací lístek 
za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební 
schránky. 
Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. 
Telefonní kontakt na Obecní úřad Dobratice: 558 651 254,  558 651 387. 
Telefonní kontakt na okrskovou volební komisi ve dnech konání voleb: 734 159 585. 

 Alena Kacířová, starostka 

JAKÝ BYL 6. ROČNÍK DNE DOBRATIC? 
Ti z Vás, kteří jste tam byli, můžete hodnotit. 
Já mohu přidat pouze svůj, lehce ovlivněný, 
názor organizátora. 
Obcí kolovalo mnoho poplašných zpráv 
o plánované nízké účasti a důvodech, proč
letos na Den Dobratic nedorazit.  A jak už to

tak bývá, prognózy tohoto typu je lepší vůbec neposlouchat. Po důvodech jejich 
vzniku také raději pátrat nebudu. 
Jisté bylo počasí, protože to, spolu s programovými aktéry, bylo objednáno.  
Pohádkové bytosti nezklamaly a přišly pobavit do pohádkového lesa celkem 
97 dětí! Ty se mohly potkat s krtečkem a myškou, Ferdou a Beruškou, vílou 
Amálkou a Makovou panenkou, Zvonilkou, Rumcajsem a Mankou, Červenou 
Karkulkou. Mohly také nakouknout do tajemné říše divů s Alenkou a zvážit své 
hříchy v pekle. Všechny postavičky byly pohádkově krásné. Jejich představitelům 
patří veliké poděkováni, za to, že dokázali slevit ze svého volného času a věnovat 
jej dětem. Bylo krásné pozorovat dětské nadšení a jejich rozzářená očka.  
Z dalšího programu mohli účastníci, a především děti, využít toto: skákací hrad, 
povozit se na koních, vyzkoušet stav beztíže, nechat se zkrášlit na těle i obličeji, 
pohladit si hada a zazpívat písničky se sborem naší školy, zasoutěžit s „Bez mámy“. 
Westernovou show a práskání bičem zakončily populární písničky Michala 
Tučného v podání kapely Michal Tučný revival band.  
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Tak jako každým rokem, se o žízeň, hlad a mlsné jazýčky postaraly naše spolky 
(SDH, TJ, Klub důchodců, Řimskokatolická farnost) Těmto obětavcům také patří 
poděkování za jejich práci. 
Vzhledem k tomu, že jsme žádné výtky neobdrželi, dovoluji si tímto konstatovat, 
že letošní Den Dobratic dopadl na VÝBORNOU! 
Pochopitelně bychom velice přivítali, kdybychom také, od Vás občanů, získali 
zpětné reakce na akce, které pořádáme a podněty pro organizaci dalších ročníků. 
Dnes, kdy máme kolem sebe spoustu lákadel, totiž není vůbec jednoduché bavit 
lidi tak, aby byli všichni spokojeni. Takže, pište, volejte nebo přijďte za mnou na 
slovíčko. 
Fotografie si můžete prohlédnout: http://obecdobratice.rajce.idnes.cz/ 

Iva Spratková, místostarostka 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
V letošním roce jsme zahájili nový školní rok s mottem: 
“Vnímáme všemi smysly“. Veškeré aktivity budou zaměřené 
na smysly člověka.  

Hlavní osnova školního roku 2017/2018: 
• Začátek školního roku: 4. 9. 2017
• Podzimní prázdniny: 26. – 27. 10. 2017
• Zimní prázdniny: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
• Jarní prázdniny: 12. – 18. 2. 2018
• Velikonoční prázdniny: 29. – 30. 3. 2018
• Konec školního roku: 29. 6. 2018

V záři nás čeká: 
• Plavecký výcvik.
• Focení prvňáčků.
• Třídní schůzky.
• Sběrový týden – od 11. 9. – 15. 9. 2017

Připravované akce: 
• Tajemná noc – 24. 10. 2017

Karla Peterková, ředitelka školy 

Školství 
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Dotazník 
Vážení občané, dovolujeme si Vás požádat o 5 minut Vašeho drahocenného 
času. Snažíme se stále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb v naší místní 
knihovně a chtěli bychom proto znát Váš názor, jak jste spokojeni s jejími 
službami.  
Pomůže nám to při jejím dalším rozvoji. Napište nám prosím, co Vám v naší 
knihovně nejvíce schází nebo co bychom měli změnit. 
V tomto dotazníku nemusíte uvádět své jméno. Vyplněné dotazníky můžete 
odevzdat v Místní knihovně v Dobraticích nebo do schránky na Obecním 
úřadu v Dobraticích nejpozději do 30. října 2017. Děkujeme Vám za 
spolupráci!                                                         Marie Mališová, ředitelka - Místní knihovna Dobrá 
--- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --
I. Otevírací doba, která Vám více vyhovuje – označte prosím (zakroužkujte)

1. Úterý       12.30 – 17.30 ANO  NE 
2. Úterý       12.30 -  16.30 

Čtvrtek    12.30 -  14.30 ANO  NE 

II. Pokud bude v knihovně k dispozici, budu využívat - označte prosím
1. Stolní počítač s připojením na internet ANO  NE 
2. Barevná tiskárna ANO  NE 
3. Tablet s videohrami ANO  NE 
4. Laminovačka dokumentů ANO  NE 
5. WIFI pro návštěvníky knihovny ANO  NE 
6. Audioknihy ANO  NE 
7. Stolní hry s možností půjčení domů ANO  NE 
8. Bezplatné půjčování elektronických knih ANO  NE 

IV. Napište nám, který časopis byste v knihovně uvítali:

V. Akce pro čtenáře, kterých bych se rád zúčastňoval:

VI. 
Jsem:  x Další názory a připomínky: 
žák/žákyně 
student(ka) 
zaměstnán(a) 
nezaměstnán(a) 
důchod(ce)/kyně 
podnikatel(ka) 
žena 
muž 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---
---
---
-
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Posezení u klobásek 
Již tradičně se na sklonku léta scházejí 
členové Klubu důchodců Dobratic u 
místních rybníků k opékání klobásek. 
Letos se nás sešlo 48 členů. Jistě k takové 
účasti přispělo hezké počasí. Tradičně 
nechyběly koláčky od paní Mařenky 
Šimíkové, která později perlila svými 
humornými zápisky. Popřáli jsme také 
našim členům, kteří slavili své narozeniny 

v červnu, červenci a srpnu hlavně dobrého zdraví. Všichni se dobře bavili (i bez 
harmoniky). Více foto z této akce si můžete prohlédnout na  
http://obecdobratice.rajce.idnes.cz/Prazdninove_setkani_senioru_-_rybniky/

Příští akce KD je plánována na 20. září 2017, a to „ Turistický výšlap na Javorový 
vrch“. Pojedeme vlakem, autobusem a lanovkou.  
Odjezd ze železniční stanice Dobratice pod Prašivou je v 7,49 hod.

 Text: Jiří Kohut, foto: Karel Moškoř 

FOTBALISTÉ SBÍRAJÍ BODY 
Úvodním zápasem v Libhošti začala našim fotbalistům čtvrtá sezóna v 1. A 
třídě. Před uzávěrkou tohoto čísla stačili odehrát čtyři utkání. A jak se jim v nich 
vedlo? 
Ve zmiňované Libhošti urvali bod doslova v hodině dvanácté. To se 
v posledních sekundách trefil z penalty Hlaváč a srovnal na 1:1. Možná se 
našim diváků zdálo, že jsme mohli i zvítězit, ale kvalita soupeře je někde jiná 
než v minulém ročníku a bod se uhrál i o deseti hráčích v poli, když byl už v 62. 
minutě vyloučen Somr. 
První domácí zápas se očekával s napětím. Přijely Albrechtice, na které nemají 
Dobratice příliš dobré vzpomínky a především výsledky. Nicméně, vždy se 
nějaká série skončí a načne nová. Ta naše měla skvostný začátek, protože jsme 
smetli soupeře hokejovým výsledkem 7:2.  O brankový příděl se podělili 3x 
Zábelka, 2x Marián Causidis a po jedné brance přidali Dobiáš a Hlaváč. 
Ve třetím utkání naši fotbalisté nestačili ve Stonavě na domácí hráče. Stonava 
je zatím největším překvapením soutěže a byla s plným počtem bodů 
s Vendryní na čele. I když jsme se statečně fotbalově bili, góly dávali domácí, 
respektivě jen jediný střelec týmu, Zoller. Do sítě Dobratic se trefil dvakrát, 
prohráli jsme poprvé v sezóně 0:2. 

Informace spolků a sdružení 



10 / Dobratický zpravodaj 09/2017

Čtvrté utkání viděli diváci v sobotu 2. září, kdy se do Dobratic vydal jeden 
z favoritů tohoto ročníku, Staré Město. Našim vyšel zápas náramně 
a sebevědomý soupeř dostal pořádnou nakládačku. Střelnici si udělali 
dobratičtí podobnou jako proti Albrechticím a vyhráli jednoznačně 7:3!! 
Brankový účet dobratického týmu navršili: Dobiáš a Hlaváč 2x, Skotnica, 
Botrlíček a Causidis. Po čtyřech kolech patří Dobraticím pěkné 4. místo. 

MAREK CAUSIDIS  SBÍRÁ PRVENSTVÍ!! 
SLEZSKÝ MARATÓN – PRVNÍ MÍSTO 
Po Mistrovství Evropy jsme moc o Markovi Causidisovi neslyšeli. Bylo to i proto, 
že svou přípravu nyní směřuje na další důležitý závod světové série Ultra Sky 
marathonu, která má svoje pokračování v září ve Španělsku. Přesto si Marek 
po šesti týdnech odskočil do Dolní Lomné, aby změřil svoje běžecké a fyzické 
schopnosti s dalšími běžci. Salomon Slezský maraton se běží v krásném 
horském prostředí Beskyd a závodníci překonávají v převýšeních více jak 500 
metrů a to hned čtyřikrát. Na startu byl jasným favoritem Jan Zemaník. Tento 
běžec vyhrál poslední tři ročníky a čáku na další triumf si dělal i letos.  Závod 
zpočátku vypadal, že se o prvenství popere trojice J. Zemaník, dobratický M. 
Causidis a Jiří Petr. Asi na 14. kilometru musel ze zdravotních důvodů odstoupit 
Zemaník a tak zbyli už jen dva borci na to, aby jeden z nich sesadil dosavadního 
suveréna Zemaníka z pomyslného trůnu. V polovině závodu nasadil k trháku 
Causidis a až do cíle jen navyšoval svůj náskok. Nakonec proběhl zaslouženě 
jako první cílovou metou a stal se vítězem 6. ročníku Slezského maratonu. 
Pořadí v cíli: 
1. Marek Causidis čas 3:28:56 hod., 2. Jiří Petr 3:38:35, 3. Stanislav Najvert
3:42: 35.

„Sobotní závod jsem si maximálně užil. První hodinka byla těžká, jelikož jsem 
posledních šest týdnů hodně trénoval, abych se připravil na finále světového 
poháru (Ultra Pirineu – 110 km), které se koná 23. září ve Španělsku. Ale 
s Honzou Zemaníkem i Jirkou Petrem jsem vydržel běžet. Honza poté vinou 
zdravotních problémů ze závodu odstoupil, zhruba od 14km jsme běželi s Jirkou 
sami dva. Asi na 20 km jsem si vytvořil menší náskok, který jsem do cíle už jen 
navyšoval,“ shrnul spokojený vítěz šestého ročníku Marek Causidis. 

BESKYDSKÁ SEDMIČKA – PRVNÍ MÍSTO 
Suverénní obhajoba dvojice Marka Causidise a Stanislava Najverta. Ač počasí 
se zdálo pro účastníky dalšího ročníku Beskydské sedmičky nepříjemné, 
výsledky s časy ukazují, že jim to příliš nevadilo, ale samozřejmě to vyžaduje 

Ostatní informace 
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větší pozornost na trati. Pro všechny běžce nebylo snadné za deště a především 
v noci zvládat výstupy a sestupy na vrcholky našich Beskyd. Loňští vítězové 
Causidis a Najvert chtěli navázat na úspěch a od počátku do toho pořádně 
šlápli. Bylo jasné, že jen výborně připravení běžci mohou s touto dvojicí držet 
krok. To se po většinu trati dařilo loni druhému páru Bezděk, Novotný, kteří 
ještě se Svobodou, Otevřelem a Pecinou s Košťákem zůstávali jen několik 
minut zpět. Na Javorníku byl časový rozdíl těchto čtyř dvojic mezi sebou jen 
sedmnáct minut a tak bylo jasné, že rozhodne sestup a závěrečné kilometry do 
Frenštátu. Byl to závod do posledních metrů více jak 95 kilometrů dlouhého 
závodu. Cílovou metu nakonec proběhli první  Causidis s Najvertem 
s minimálním náskokem. Třetí dvojice dokončila běh jen sedm minut za 
prvními. 
1. Causidis, Najvert 12,01,09 hodin, 2. Pecina, Košťák 12,03,38, 3. Bezděk,
Novotný 12,08,37.
Markovi gratulujeme a přejeme rychlé nohy, zdraví a pohodu i do dalšího
těžkého závodu, kterým bude závod světové série Ultra Sky marathonu
23. září ve Španělsku!
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Můžeme si dovolit umírat doma? 

Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná  

i v domácích podmínkách. Díky podpůrným organizacím na to 

nezůstanete sami. 

Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým 

i dětem umírat v kruhu svých blízkých, doma. Naše služby jsou pro 

pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich rodinám od potíží, ať už 

fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru života přináší. 

Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou 

paliativní péči. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, 

fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny v Ostravě 
vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni naši 

pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se 

dovolají 24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek působí i na území vaší 

obce. Nebojte se nás kontaktovat. 

V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA., 

pomocí které chceme říci, že je možné strávit poslední chvíle doma a že 

existují služby, které vám pomohou. Kampaň proběhne od 9. do 15. října 

2017 a více informací se dočtete na facebookové události „DOMA. 

Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“. 

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – 

Zábřeh, tel: 725 409 411.  

Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém 

profilu. 
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obtížnost:  *  ***  ***** 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 1 9 8 8 3 1 2 3 2 
7 4 6 5 8 7 4 5 9 

4 9 3 8 7 4 8 1 9 5 
5 3 2 6 6 3 5 7 9 7 2 6 
7 8 1 3 8 3 5 2 4 

1 2 9 8 3 6 7 5 6 2 7 5 
8 5 7 6 2 2 8 5 5 3 

9 8 2 4 9 1 6 8 2 
5 6 3 8 3 4 9 1 9 1 

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. 

Inzerce 

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 na obálce: Karel Moškoř, Iva Spratková Grafické zpracování: Iva Spratková. Kontakty: 
obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254. Neprošlo jazykovou úpravou. 

S E R V I S  Z AH R A D N Í  T E C H N I K Y  
Pavel Bezecný, Polní 554, F-M 

 Tel: 736 219 319 
- Mountfield, AL-KO, STIGA, HONDA, aj.

- Traktory Starjet, Challenge, Stiga, Honda…

- Půjčujeme vertikutátor (provzdušňovač trávy)

www.vybavenizahrady.cz 
neděkujte, pamatujte ……………… vystřihněte, uschovejte 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohádkový les a Den Dobratic 2017 



Mňamky, mňam.  
To Vám zase bylo pošušňáníčko! 


