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V průběhu letních prázdnin proběhla rekonstrukce mateřské školky. Díky 
možnosti využít prostory, které se uvolnily po odchodu České pošty, se po 
rekonstrukci zvýšila kapacita školky z 36 na 43 dětí. Pro děti byla zvětšena 
herna v přízemí a také prostory šaten. Dále byla zvětšena kuchyň, 
modernizováno a doplněno její vybavení, zvětšily se skladovací prostory  
i zázemí pro paní kuchařky. Věřím, že rekonstrukce splnila svůj účel  
a zaměstnancům mateřské školky se v nových prostorách pracuje lépe. 
Celkové náklady stavby byly 2,3 mil. Kč. 

Snížení poplatků za 
dovoz obědů 

Poplatky za dovoz obědů 
seniorům byly sníženy na 
symbolických 10 Kč. 
Věříme, že tato částka není 
překážkou v odebírání 
obědů. 
Pokud by však činila 
někomu finanční problém, 
může se obrátit na obec 
s odůvodněnou žádostí  
o její odpuštění.   

 
Malé ohlédnutí za rokem 2017 a také o tom, co můžeme 
očekávat v roce letošním 
V osobním i firemním životě zpravidla na počátku nového roku bilancujeme, 
jaký byl rok předcházející a ujasňujeme si své cíle a plány pro rok nový. 
Dovolte mi, abych totéž učinila i za naši obec. 
Počet obyvatel naší obce se během roku 2017 zvýšil z 1231 na 1240, narodilo 
se 13 dětí, zemřelo 13 našich spoluobčanů. V obci byla povolena výstavba 7 
nových rodinných domků, 8 domků bylo zkolaudováno.  
Společenský i sportovní život v obci probíhal srovnatelně s lety 
předcházejícími. Domnívám se, že nabídka aktivit ze strany organizovaných 
spolků, farnosti, základní školy i obce je pestrá a dostatečná. 
Ráda bych ale využila této příležitosti k podání informací o investičních 
akcích, jejichž investorem byla obec v minulém roce.  

Další stavbou byla rekonstrukce veřejného 
prostranství v centru obce. Stavba byla zahájena 
1. srpna, jejímu zahájení předcházely delší 
přípravy. První projekt vznikl v roce 2008, 
následovala studie studenta architektury z roku 
2011. Nebylo to tak úplně ono, jak vzhledově, tak 
funkčně. Ne každá obec má to štěstí, že vlastní 
pozemky, kde je možné důstojné centrum obce 
vybudovat. Bylo by škoda této skutečnosti, 
odkazu předků, nevyužít. Proto jsme si 
vyspecifikovali, co vlastně od tohoto prostoru 
očekáváme. Minulá úprava odpovídala době, ve 

Zprávy obecního úřadu 
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Domnívám se, že se záměr podařilo naplnit. Konečnou podobu nové veřejné 
prostranství dostane až na jaře, kdy se nové výsadby a travnaté prostory 
zazelenají a budeme mít možnost využívat všechno, co nabízí.  
Dominantou zpevněné plochy, obecní návsi, je pódium, které bude po zimě 
ještě nadkryto plachtou. Může sloužit třeba pro vystoupení menších kapel, 
různá představení, může tady být stolek pro deskové hry… určitě tady 
budeme v prosinci společně zpívat vánoční koledy a rozsvěcovat vánoční 
stromeček. Zpevněná plocha před pódiem může sloužit třeba jako taneční 
parket, nebo zde mohou být židle pro posluchače, stánky s občerstvením, 
vánoční nebo velikonoční jarmark, místní farmářský trh….  
Uprostřed dlážděné plochy je šachovnice, na které mohou hrát nejen naši 
úspěšní šachisté, ale celá široká veřejnost. Pro děti je připraveno pískoviště 
v podobě bárky, několik balančních dětských prvků, kuželky a tabule pro 
zaznamenání výsledků, lavičky k posezení. Dětské hřiště je doplněno 
ozdobnou výsadbou. Pro děti je rovněž určena vodní hra, kde si děti mohou 
napumpovat vodu z náhodně odkryté studny do korýtek a hrát si se stavědly, 
vodním mlýnkem. Ve výklenku budovy obecního úřadu jsou pak nové stojany 
pro kola. Prostor je doplněn o nádoby mobilní zeleně, které budou na jaře 
osázeny.  

které někdy před 60 lety vznikala. Nyní jsme chtěli, aby plochy centra obce 
našly širší využití, aby umožnily setkávání občanů, aby vytvořily 
odpočinkovou zónu, prostor pro malé děti i volnočasové aktivity dospělých, 
aby zde vzniklo zorganizované, důstojné a reprezentativní centrum naší 
obce, které bude po další desetiletí sloužit nám všem. Nechtěli jsme jen 
dohnat současnost, ale vytvořit prostor s vizí dopředu.      
V Dobratickém zpravodaji jsme se obrátili na občany naší obce, také děti naší 
školy dostaly možnost vyjádřit své návrhy, zakreslit svou představu do 
mapky. Od dospělých občanů jsme dostali návrhů jen pomálu, ale shodly se 
na tom, že by prostor měl být řešen v přírodě blízkém stylu se zelení, 
výsadbami a prvkem vody. Tuto představu podpořili i zastupitelé obce. 
Konečnou podobu prostoru vytvořili Ing. arch. Martin Foldyna a Ing. arch 
Jaroslav Klega. Stavbu realizovala na základě výběrového řízení společnost 
K2 stavební s.r.o., stavební dozor firma Ingesta s.r.o. Všem tímto moc děkuji  
za věcnou spolupráci, za vyřešení řady technických problémů, které realizace 
stavby přinesla.    
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Další akcí, která proběhla v průběhu listopadu, byla rekonstrukce části veřejného 
osvětlení v obci. Podkladem pro podání žádosti o dotaci bylo zatřídění komunikací 
v obci do tříd podle osvětlenosti, energetický posudek s ekonomickým a ekologickým 
vyhodnocením a doporučení energetického specialisty. Všechny komunikace v obci 
byly posouzeny podle vytíženosti a navrženo jejich zařazení do tříd. K tomu bylo 
navrženo veřejné osvětlení tak, aby odpovídalo současným platným normám a 
předpisům. Tento dokument v obci zatím nebyl zpracován a byl proto zadán ke 
zpracování odborníkům, majícím k tomu oprávnění a kvalifikaci. Do nejvyšší třídy byla 
zařazena hlavní komunikace v obci, podél které bylo na základě výše uvedeného 
doporučení v řešeném úseku nainstalováno 64 ks nových LED svítidel veřejného 
osvětlení, a to na každý sloup.  

Přední část prostranství tvoří nezpevněné plochy. Jsou pohledově 
sjednoceny probíhajícím mlatovým chodníčkem s lavičkami, okrasnými 
výsadbami a trávníkovými plochami, které budou mít v horní části vzhled 
několika typů kvetoucích luk. Rostliny byly vybírány s ohledem na místní 
přírodní prostředí, žádné exotické druhy nebyly použity. Pro větší zajímavost 
byl prostor výškově vytvarován.  Dominantou dolní části je jezírko s přítokem 
vodní stružkou. Plytší část zaroste vodními a mokřadními rostlinami, v hlubší 
části jsou vysazeny lekníny a kdo bude mít štěstí, na jaře již bude moci 
zahlédnout barevné rybky. Chodníček bude v místě přechodu přes vodu 
doplněn o zábradlí, vodní plocha bude z důvodu bezpečnosti překryta sítí. 
Voda bude doplňována ze studny a čištěna filtrací, která bude zakryta 
molem. Součástí celé dodávky výsadeb a jezírka je tříletá péče o ně. 
Vysazený vánoční stromek sice nyní žádné velké nadšení nevzbuzuje, ale 
kultivar byl pečlivě vybrán tak, aby byl odolný, tvarově hezký a jeho konečná 
výška nepřesáhla 6 m. S investiční akcí Veřejné prostranství Dobratice souvisí 
rekonstrukce místní komunikace 15C od centra na Hranice, jejíž součástí je 
plocha před obecním úřadem. Doplňkovou akcí pak byla rekonstrukce 
parčíku vedle kostela, která byla navržena ve stejném stylu, jako veřejné 
prostranství. I tady bylo záměrem zpřístupnit a umožnit užívání této plochy 
veřejností, vytvořit odpočinkové, poklidné místo k posezení. Na budování 
veřejných prostranství jako celku žádný dotační titul neexistuje, ale snažili 
jsme se a získali dotace alespoň na dílčí části. Na dětské hřiště a vodní hru 
jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) ve výši 320 
tis. Kč, na asfaltové povrhy, tj. opravu místní komunikace 15C také z MMR ČR 
ve výši 651 tis. Kč a na výsadby zeleně čekáváme dotaci z Ministerstva 
životního prostředí ČR ve výši 215 tis. Kč.  
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Z dotace bylo pořízeno i 9 ks sadových svítidel, která dotvářejí příjemnou atmosféru 
v novém veřejném prostranství. Původní sodíkové lampy jsou uloženy a budou použity 
na doplnění v jiných částech obce, kde vznikne potřeba lampy veřejného osvětlení 
doplnit. Nové LED lampy mají příkon 40 W, původní měly deklarovaný příkon 75 W, 
vzhledem k jejich pokročilému stáří byl však ve skutečnosti vyšší. Nových světel je 
dvakrát tolik, ale celkový příkon je nižší. Navíc dochází k úspoře utlumováním světel, 
které probíhá mezi desátou hodinou večerní a pátou hodinou ranní. Na svítivosti to 
není pouhým okem viditelné, ale touto regulací se znatelně sníží spotřeba el. energie  
a tím dojde i k finančním úsporám a toto bylo jednou z podmínek pro získání dotace. 
Umožňuje to náhrada starých rozvaděčů novými, technicky vyspělejšími. Celá akce 
byla podpořena dotací z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, z programu Efekt, a to 
částkou ve výši přes 556 tis. Kč. Díky její realizaci máme hlavní, tj. nejfrekventovanější 
komunikaci v obci i chodník osvětlen intenzitou, která odpovídá platné normě. Chodník 
vede po opačné straně komunikace, než veřejné osvětlení, proto dosáhnout lepší 
osvětlenosti chodníku bylo jedním z prioritních cílů akce. Prokázání splnění 
požadovaných hodnot bylo provedeno Vysokou školou báňskou – TU Ostrava, která na 
základě měření digitálním luxmetrem a jasovým analyzátorem prokázala splnění platné 
normy pro danou třídu komunikace a chodník. Získali jsme nová svítidla se zárukou 5 
let, čímž dojde k úspoře na nákladech údržby i k úspoře ve spotřebě elektrické energie. 
Starší svítidla ještě použijeme k posílení tmavších míst jinde. Ve zkratce lze říci, že 
svítíme více a levněji.   
V loňském roce probíhala ještě projektová příprava na rekonstrukci druhého 
mostu na komunikaci ve směru od Harendy na Komorní Lhotku a mostu pod 
panem Molinem. Je naší snahou alespoň první most rekonstruovat 
v letošním roce. Dále chceme pokračovat v opravách komunikací a připravit 
projekt pro rekonstrukci sportovně rekreačního areálu u fotbalového hřiště, 
zejména sociálního zázemí, prodejního stánku a zlepšení celkového vzhledu.  
Z neinvestiční činnosti nás čeká aplikace zákona o ochraně osobních údajů - 
GDPR a spolupráce s Katastrálním úřadem při obnově katastrálního operátu 
novým mapováním na území celé obce. Katastrální úřad bude provádět 
geometrické zaměření hranic pozemků a jejich vytýčení v terénu.  
Tolik jen ve zkratce z činnosti, která je v režii zastupitelstva obce a obecního 
úřadu. Je to jen výseč z celkového dění v obci. Chci tímto upřímně a od srdce 
poděkovat všem, kteří tuto obec aktivně tvoří a všem, kteří svou prací, svými 
nápady či účastí na pořádaných akcích přispívají k tomu, že Dobratice žijí!   
Všem občanům naší obce přeji do roku 2018 osobní spokojenost, k tomu 
pevné zdraví, hodně štěstí, hodně úspěchů.  

Alena Kacířová, starostka obce 
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Změna ve funkci místostarosty 
Ke konci loňského roku došlo v zastupitelstvu obce k jedné důležité změně, kterou  
ne všichni zaznamenali. V důsledku nedomyšleného zákona, o střetu zájmů, 
rezignovala na funkci místostarostky paní Iva Spratková. Chci tímto Ivě poděkovat 
za kus práce, kterou v průběhu svého tříletého působení pro obec jako 
místostarostka vykonala, a která je pro obec významným přínosem. Jako 
předsedkyně kulturní komise bude působit dále, také se bude nadále starat  
o Dobratický zpravodaj, ale časový rozsah její práce pro obec bude podstatně nižší.  
Od 1. ledna byl zvolen do funkce místostarosty pan Radovan Otipka. Věřím, že ho 
práce pro obec bude naplňovat a výsledky mu budou přinášet radost.   
Přeji, ať se mu práce daří.                                                                     
                                                                                          Alena Kacířová, starostka obce 

 
Poplatky za pronájem venkovního sportovního hřiště pod školou 
byly zrušeny. Pouze tenisté si zaplatí za zapůjčení sítě 100,- Kč. 
Údržba hřiště je věcně i finančně poměrně náročná. Chceme 
proto zrušením poplatků přispět k jeho četnějšímu využívání. 
Klíče je možné si vyzvednout u správkyně, paní Petry Badové, 
tel. 736 108 611. 
Děkuji tímto manželům Badovým, za celoroční vzornou péči o celý areál 
hřiště pod školou.                                                         
                                                                                              Alena Kacířová, starostka obce 

Prosinec ve škole a nový rok 2018 
Vstoupili jsme do nového roku 2018, ale školní rok 2017/2018 je 
teprve v polovině. V lednu nás čeká hodně práce. Žáky čekají 
v lednu opakovací písemné zkoušky, recitační soutěž, beseda 
s ilustrátorem Adolfem Dudkem, preventivní program „Buď OK“, 
pasování prvňáčků a v závěru měsíce si pak všichni žáci převezmou 
vysvědčení za I. pololetí. 
Dovolila bych si ještě jedno malé ohlédnutí do minulého roku a to 

k „Vánoční notě“. Zúčastnili jsme se už druhý rok této pěvecké soutěže s vánoční 
tematikou, která se konala ve Frýdku-Místku. Na soutěži nás reprezentovaly 
Magdalénka Tkáčová a Markétka Tkáčová. Markétce se podařilo získat krásné  
2. místo. Gratulujeme a přejeme další pěvecké úspěchy!  

Školství  
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Další ohlédnutí bude směřovat k Vánočnímu jarmarku a Vánočnímu koncertu. Jsem 
velmi potěšena, že se obě tyto akce vždy nesou v duchu rodiny, přátelství, hudby  
a hlavně radosti, což není samozřejmostí a čehož si velice vážíme.  V období Vánoc a 
Nového roku si často kladu otázku, zda jsem dostatečně poděkovala Vám všem, za 
veškerou činnost, kterou pro školu děláte, a zároveň se vždy obávám toho, že jsem 
zapomněla někomu poděkovat. Proto bych touto cestou chtěla VŠEM opětovně 
poděkovat a popřát nádherný a radostí naplněný nadcházející rok! 
Nejbližší akce, které nás čekají: 
 30. 1.   pasování prvňáčků, 
   2. 2.   pololetní prázdniny, 
 12. 2. – 18. 2. jarní prázdniny, 
 19. 2. – 23. 2.  lyžařský výcvik, 
    2. 3.   dětský karneval v tělocvičně ZŠ a MŠ Dobratice. 

         Karla Peterková, ředitelka školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace spolků a sdružení 
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Vánoční koledování v Dobraticích 
V úterý 26. 12. 2017 pořádala Římskokatolická farnost v Dobraticích jako 

každoročně Vánoční koncert 
v místním kostele Sv. Filipa a 
Jakuba. Představily se na něm 
Dětský pěvecký sbor ZŠ Dobratice 
pod vedením Karly Peterkové a 
místní chrámový sbor Filia se 
sbormistryní a varhanicí Karlou 
Zouharovou. Oba pěvecké sbory 
spolu pravidelně vystupují už 

několik let, naposledy společně zpívaly na akci „Česko zpívá koledy“ v prosinci 
minulého roku.  V kostele se každý sbor představil nejprve svým vánočním 
programem, poté následovalo společné vystoupení, které bylo obohaceno o krásná 
sóla Vendulky Cebulové a Markétky Tkáčové. Celý koncert byl prokládán společným 
zpěvem známých koled, které si s chutí zazpívali všichni přítomní – jak děti a dospělí 
z obou pěveckých sborů, tak i velmi početný třetí sbor tohoto podvečera, jak 
připomenul otec Wojnar, a to publikum, které zaplnilo kostel do posledního místa.  
Byla zde krásná vánoční atmosféra, která jistě přispěla k hlubšímu prožití vánočních 
svátků.  Výtěžek z koncertu byl zaslán na obnovení interiéru vyhořelého kostela 
v Gutech. 

Text i foto: Karla Zouharová 

 
ZPRÁVY 
Z ŠACHOVÝCH POLÍ 
Tabulka okresního 
přeboru po 5. kole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archív: Miroslav Čubok 
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Po té, kdy mnozí z nás přijali Tříkrálové koledníky, znovu uslyšeli radostnou zprávu  
o Kristově narození a přispěli potřebným, v Římskokatolické církvi dále 
připravujeme nejen farní ples (2. 2. na Šenku), ale také restaurátoři již začali práci 
na obnově obrazu sv. Jana Nepomuckého, reliéfu sv. Jana Křtitele a také budou 
postupně restaurovat obrazy křížové cesty. Další firma již zahájila přípravné práce 
výměny oken ve věži kostela. Také jsme si uvědomili, že po devíti letech, kdy jsme 
prožívali týdenní duchovní obnovu a postavili v části obce Hranice misijní kříž, znovu 
letos tyto týdenní misie připravíme a již se na ně těšíme. Byl nám nabídnutý termín 
od 4. do 11. února. Podrobný program byl zveřejněný na 
www.farnostdobratice.wz.cz a na nástěnce před kostelem. Je pamatováno na různé 
věkové skupiny, ale také velký prostor jsme věnovali osobním setkáním – 
rozhovorům většiny lidí, kteří si kladou mnohé otázky o smyslu života, Bohu, církvi 
v dnešní společnosti, víře, atd. Po celý týden budou s námi kněží František Boldy  
a Peter Hertel. Přijměte toto pozvání a přání požehnaného a spokojeného tohoto 
roku.                                                                                                                         P. Jan Wojnar 
 

DŮCHODCI BILANCOVALI 
Již tradičně patří středa důchodcům, 
a tak se 13. 12. 2017 scházejí 
v klubovně OÚ na valné hromadě 
Klubu důchodců Dobratice. Hodnotili 
uplynulý rok, který byl nabitý akcemi, 
vytýčili si a schválili program akcí pro 
rok 2018, který bude opět bohatý. 
Rovněž projednali hospodaření KD. 
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Odpadové okénko 

Mezi důchodce zavítala paní starostka obce, která přednesla výčet uskutečněných 
stavebních prací v obci za rok 2017 a zároveň informovala o investičních akcích 
v roce 2018. Po skončení VH jsme každý ochutnali pohoštění připravené výborem 
KD, především díky panu Tondovi Šigutovi a paní Mařence Šimíkové. Poté jsme si 
vyměnili losováním vánoční dárečky. Důchodci si odskočili také k ZŠ, podpořit akci „ 
Česko zpívá koledy“.  

Text i foto: Jiří Kohut, st. 

Mělo by se nás to týkat? 
Každý obyvatel ČR vyprodukuje za rok 300 kg komunálního odpadu. Jeho složení je 
různé, podle životního stylu, věkového složení nebo způsobu vytápění. Podle 
každoročních rozborů komunálního odpadu je jeho hmotnostní složení zhruba 
následující (viz obrázek 
popelnice): 
Za zmínku stojí fakt, že část 
původně materiálově využitel-
ného odpadu, lidé znehodnotí 
ještě v domácnosti svými 
návyky. Například tak, že balí 
slupky od ovoce a zeleniny do 
novin, vyhazují zbytky jídla 
v igelitovém sáčku a nedopalky 
od cigaret ve sklenici od 
marmelád. V popelnici často 
zbytečně končí sklenice od 
majonéz, kečupů, hořčic … Kvůli 
tomuto omylu končí 
v popelnicích velké množství 
skla. Třídit lze i drobně 
znečištěné sklo, jehož součástí 
jsou i kovová víčka.                  

Vážení občané, v souvislosti s odpadovým hospodářstvím obce si neodpustím pár 
slov závěrem. Za své působení v zastupitelstvu obce jsem měla možnost do této, 
pro většinu občanů, podceňované problematiky, lehce proniknout. Myslím si, že 
obec má nakročeno k téměř dokonalému odpadovému hospodaření. Otevřeno bylo 
sběrné místo obce, pořízeny byly popelnice pro sběr olejů, co nevidět doplníme 
také možnost vhazovat drobné kovové odpady do vyhrazených nádob a další a další 
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Ostatní informace 

aktivity, které možná ani nevnímáte. Za vytříděné suroviny je obec společností EKO-
KOM bonifikována, ovšem za vše ostatní se PLATÍ! Proč ne, když je to služba 
občanům a na tu mají přece všichni nárok. Je ale smutné, když slyšíme bědování 
nad tím, že obec investuje do „zbytečností“, typu zkrášlování a modernizace obce  
a pak se setkáváme s podobným postojem (viz obrázek) některých občanů. I tyto 
pneumatiky a jim podobný odpad musíme na náklady obce uklidit. Nezlobte se na 
mne, ale jsem toho názoru, že obec, která neinvestuje, je „mrtvá“ obec. Rozdíl asi 
bude v tom, do čeho její investice plynou! Zde platí jedno pravdivé úsloví: „Zameť si 
před vlastním prahem“.  

Ještě k těm pneumatikám. Pneumatika 
není komunální odpad a její likvidaci 
platí občan již při jejím nákupu! Proto je 
žádoucí, aby byla vrácena nejkratší 
cestou zpět výrobci a nekončila jako 
odpad na sběrném dvoře či dokonce 
jako černá skládka. Když už tedy přezuji 
svého „miláčka“, tak mi určitě za 
odměnu pomůže staré pneumatiky 
odvézt na nejbližší místo zpětného 
odběru nebo zpět do prodejny, kde je 
bezplatně odeberou (seznam míst): 
http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu  

Děkuji za Vaše zamyšlení. Iva Spratková (+foto) 

Změna ordinační doby  
DS Dobrá MUDr. Kučerová Iva 

25. 1. 2018   čtvrtek  - Neordinujeme 
 1. 2. 2018   čtvrtek  - Neordinujeme 

Nutné případy ošetří MUDr. Heidrichová Yvona, Tel: 558 435 721 

Dětské středisko Politických obětí (u bývalého autobusového 
stanoviště)  
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V Dobraticích dne 2. 1. 2018 
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 9. 2. 2018, v 16. 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 10. 2. 2017 
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 2018 
8) Různé 
9) Usnesení a závěr 

                                                   Šigut Antonín, starosta honebního společenství Háj                                                    
první den zveřejnění:  9. 1. 2018 
poslední den zveřejnění: 9. 2. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Zveřejněno umožňující dálkový přístup: od 9. 1. 2018 do 9. 2. 2018                                                                      

 

Cestovatelská promítání na Prašivé 
 
 

·  10. března od 18:00 – beseda „Divoký Madagaskar“ -promítá českorakouská 
fotodvojice Motani  
· 21. března od 18:00 – beseda „Mt.Everest a další horská dobrodružství“  
promítá horolezec Jiří Hon  
·  7. dubna od 18:00 – beseda „Dánskem na kolech“ - promítá cyklorodinka 
Berkových  
·  18. dubna od 18:00 – beseda „Lofoty, Vesterály a Senju“ - promítá v Norsku 
žijící Lenka Franková  
·  5. května od 19:00 – beseda „Aljaška“ - promítá uznávaný cestovatel Ivo Petr  
·  16. května od 19:00 – beseda „Černobylská tragédie“ - promítá novinář 
a cestovatel Hynek Adámek  
  ... další termíny besed a ostatních akcí pro Vás připravujeme ....  

Těšíme se na setkání s Vámi.   Vaše chata Prašivá  - www.ChataPrasiva.cz 
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Inzerce 

Koupím rodinný dům nebo stavební pozemek 
v Dobraticích a blízkém okolí. 

Původní stav výhodou. 
Děkuji za nabídky. 

Tel. č. 777 454 204 

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: K. Moškoř, 
R. Otipka.  Grafické zpracování: Iva Spratková.  
Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254. Neprošlo jazykovou úpravou. 

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. 
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