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Zprávy obecního úřadu

Obnova katastrální mapy v Dobraticích
Dne 28. února proběhla v tělocvičně
základní školy prezentace k obnově katastrální mapy novým mapováním. Paní
ředitelka a pracovníci Katastrálního úřadu
Frýdek-Místek seznámili přítomné s důvody, postupem a časovým předpokladem
provádění prací.
Vlastníci pozemků budou dopisem
dopředu pozváni k šetření jejich pozemků. Současně jim bude zaslán snímek
pozemků s vyznačením bodů, které budou šetřeny a žádostí, aby se dopředu
dohodli s vlastníky sousedních pozemků
na jejich umístění v terénu. Pracovníci katastrálního úřadu pak provedou vyšetření
a zaměření dohodnutých bodů. Pokud se
vlastníci nedohodnou na průběhu hranice
v terénu, bude převzata stávající mapa,
případné další určení vlastnické hranice
probíhá dále soudní cestou.
Geometrické zaměření hranic pozemků
bude v tomto případě hrazeno ze státního
rozpočtu. Vzhledem k tomu, že individu-

ální geometrické zaměření je poměrně
nákladné, velmi doporučujeme vlastníkům nemovitostí využít této příležitosti
ujasnit a zakotvit si jejich hranice. Bude
záležet na vůli jednotlivých vlastníků
dohodnout se a mít jednou pro vždy definitivně jasno. K označení bodů v terénu
si mohou vlastníci zajistit svoji stabilizaci
zabetonovanou trubkou nebo plastovým
mezníkem, který si mohou přijít zakoupit
na náš obecní úřad. Nakoupíme plastové
mezníky ve větším množství a zájemcům
za nákupní ceny odprodáme.
Věříme ve vstřícnost vlastníků nemovitostí a v případě potřeby hledání
kompromisu.
S obnovou katastrální mapy souvisí
plánovaná akce, a to rekonstrukce povrchu komunikace na Bukovicích. Ta bude
provedena po skončení prací na obnově,
tj. jednoznačném stanovení hranic pozemků pod místní komunikací.
Alena Kacířová, starostka obce

Poplatek za psa je splatný do konce března 2018
Dovolujeme si Vám připomenout, že
poplatek za psa je splatný do 31. března
2018.
Sazba poplatku za psa pro rok 2018 činí 60,- Kč, za druhého a každého dalšího
psa téhož majitele, je poplatek stanoven
na 90,- Kč.
Úhradu lze provést v hotovosti v kanceláři účetní obecního úřadu, nebo převodem na účet vedený u ČS, a.s., číslo účtu:
1681973389/0800 nebo u ČSOB, číslo účtu

2012822/0300.
Jako variabilní
symbol při platbě
převodem uveďte
číslo popisné vašeho domu.
Pokud již psa
nevlastníte, prosíme Vás o nahlášení této skutečnosti, čímž dojde ke zrušení
poplatkové povinnosti.
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Odpadní a dešťové vody, aneb jak na ně …
Ke konci roku 2016 byl členy obecního
zastupitelstva proveden mezi občany
průzkum, který byl zaměřen na nakládání
s odpadními vodami, nakládání s komunálním odpadem a ekologizaci lokálních
topenišť. Byli jsme překvapeni velkým
zájmem občanů o řešení nakládáním
s odpadními vodami ve spolupráci s obcí.
Po vyhodnocení zájmu občanů jsme dospěli k závěru, že není zcela jednoznačně
zřejmé, jak situaci optimálně řešit, neboť:
• Zajistit nezávadný způsob nakládání
s odpadními vodami bude potřeba
pro minimálně cca 300 stávajících
a 100 nových rodinných domů, zatímco
dosavadní žádosti o dotace na výstavbu domovních čistíren odpadních vod
řešily nejvíce okolo 100 domovních
čistíren.
• V obci je v mnoha místech jílovitá, špatně propustná zemina. V období větších
dešťů již teď dochází k zaplavování stávajících domovních čistíren. Povolení
k zasakování pro další domovní čistírny
by mohlo přinést komplikace.
• Další možností je vypouštění předčištěných odpadních vod do vodních
toků. Ty ale u nás v posledních letech
v letním období vysychají a jejich kapacita pro dočištění odpadních vod je
omezena.
• V případě, že bychom chtěli vybudovat veřejnou kanalizační síť, nemáme
v reálném dosahu čistírnu odpadních
vod, do které bychom ji mohli napojit.
Museli bychom tedy vybudovat svou
vlastní, buď centrální, nebo více lokálních. Předpokládané náklady na
vybudování centrální ČOV a veřejné
kanalizace jsou ve výši 100 mil Kč, což
je mimo reálné finanční možnosti obce.

Také technické řešení je vzhledem ke
konfiguraci terénu problematické.
• Za těchto okolností by bylo nezodpovědné rozhodnout o dalším postupu
jen od stolu, bez potřebných odborných podkladů. Obec proto využila
dotačního titulu Moravskoslezského
kraje s názvem Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území obce
a podala žádost o dotaci.
• Následně bude po výběrovém řízení
odbornou firmou zpracována Studie
nakládání s odpadními a dešťovými
vodami na území obce. Jako podklad
bude potřeba provést hydrogeologický
průzkum s cílem posoudit limity území
z hlediska možností zasakování přečištěných odpadních vod a posoudit
průtoky ve vodních tocích z hlediska
limitů vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových. Výsledkem zpracované studie pak bude
návrh optimálního způsobu nakládání
s odpadními, ale vzhledem ke klimatickým změnám i s dešťovými vodami
na území celé obce Dobratice, a to
pro stávající i předpokládanou novou
výstavbu rodinných domů, včetně finančního vyhodnocení. Studie má být
dokončena do konce roku 2019.
• Obec nyní nemá, vzhledem k počtu
obyvatel do 2 tis., zákonnou povinnost zajistit centrální způsob čištění
odpadních vod z rodinných domků,
za individuální čištění odpadních vod
zodpovídají sami vlastníci nemovitostí.
Navíc se jedná o zásadní rozhodnutí
pro obec a je proto důležité ho učinit
až po důkladné analýze a jejím vyhodnocení.
Alena Kacířová, starostka obce
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HARMONOGRAM sběru nebezpečného odpadu
v obci DOBRATICE
Termín konání: 		
Sběrný dvůr: 		

5. 5. 2018 od 10:00 do 12:00 hodin
dolní kravín

Frýdecká skládka, a. s., Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek

Školství

Lyžujeme, soutěžíme, bruslíme a hrajeme si!
Hurá! Opět máme příznivé podmínky
a odjíždíme na tradiční lyžařský výcvik do
Ski areálu Řeka. Pod vedením zkušených instruktorů, se naše děti nenásilnou a radostnou formou učí správně lyžovat. Průběh
a hodnocení každého dne, tj. každé lekce
byl zaznamenáván do lyžařského deníčku
žáka. V samotném závěru kurzu se děti proměnily na malé závodníky s velkým soutěživým srdcem, což s úžasem mohli pozorovat
všichni přítomní rodiče, kteří přišli své ratolesti podpořit. Každý závodník se tak stal
v láskyplných pohledech VÍTĚZEM. Proto,
aby děti na uplynulý týden nezapomněly,
obdržely, již zmíněné deníčky malého lyžaře
a sladkou odměnu. Dále navazujeme na

Foto: archiv ZŠ Dobratice

úspěšný loňský rok se zaledováním ledové
plochy. Opět po roce máme vyhovující podmínky a pan Bado se svou rodinou pečlivě
připravili kluziště, které slouží všem, kdo
má rád zimní sport – bruslení. Velmi děkuji
panu údržbáři a jeho rodině za dennodenní
přípravu ledové plochy.
V druhé polovině února naši žáci úspěšně reprezentovali školu v obvodním kole
recitační soutěže v Dobré. Za I. kategorii
nás bude v okresním kole reprezentovat
Kristýnka Kavková a ve II. kategorii to
bude Barunka Sobková. Blahopřejeme!
V soutěžích budeme ještě pokračovat.
Již čtvrtým rokem jsme se zúčastnili soutěže „Finanční gramotnost“ na Gymnáziu
v Českém Těšíně a opět jsme byli velice
úspěšní. Pro tento rok jsme vybojovali
krásné 2. místo. Soutěže se zúčastnily
2 týmy ve složení: I. tým – Jakub Maleček a Ondřej Světlík; II. tým – Markéta
Tkáčová, Štěpán Kuča. Druhé místo patří
I. týmu. Soutěže se zúčastnilo 34 týmů.
Všem soutěžícím patří velká gratulace
a držíme jim palce v dalších kolech!!!!
Poděkování patří učitelům a rodičům
za přípravu!!!
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DOBRATICKÝ KARNEVAL
aneb kdo tam nebyl, zaváhal…
V pátek bylo opět masek rejdění
a připravených zákusků a chlebíčků plenění.
Aby naše kila nešly vzhůru,
měli jsme i tance kúru.
V poločase mezi párky,
rozdaly se dětem dárky.
Všichni trpělivě čekali,
než si děti vybraly.
Potom ještě s úsměvem,
než se všichni vydali ven,

pomohli nám sklidit stoly,
uklidit vše i konfet hory.
Tímto Vám všem děkujeme
a za rok zase rejdujeme.
Fotografie z karnevalu si můžete prohlédnout na: http://obecdobratice.rajce.
idnes.cz/Dobraticky_karneval_2018/
Mgr. Karla Peterková,
ředitelka ZŠ

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Vážení rodiče,
srdečně Vás a Vaše děti zveme
ve středu 4. 4. 2018 k zápisu do 1. třídy.
Zápis proběhne v době od 14:00 hodin do 18:00 hodin.
K zápisu zveme děti narozené od 1. září 2011.
Potřebné dokumentace k zápisu: rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů,
případné rozhodnutí o odkladu školní docházky a jiná opatření.

Adresa: Dobratice 58, 739 51, IČ: 70640017, tel.: 558 651 255,
e-mail: zs.dobratice@post.cz
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Informace spolků a sdružení

Únorové odpoledne důchodců
Ve středu 14. února tohoto roku se
sešla parta důchodců, aby si opět zahráli
karty – žolíka. Zimní odpoledne v místní hospůdce Obecník ubíhalo a karty
v rukou hráčů jen šustí. Někomu se hra
dařila, jinému karta nešla a byli z toho
smutní.
Ale jde přece o to, abychom se sešli,
poklábosili a hlavně si zahráli vynikající
hru –žolíka. Štěstí nejvíce bylo nakloněno
paní Slavické Zdence, která vyhrála odskokem před ostatními. Blahopřání bylo
namístě. Dařilo se i paní Orságové, která
v jednom kole vyhrála všechny čtyři hry,
ale ve výsledku skončila na pěkném třetím
místě. Poděkování patří paní Kostkové za

celkovou přípravu a vedení hry. Nyní se již
všichni těší na další posezení, kdy budou
důchodci opět mastit karty. Několik foto
na dobratice.rajce.idnes.cz.
Kohut Jiří, člen KD

Fotbalisté chtějí hrát o postup
Jaro trošku nesměle klepe na dveře
a to je také znamení, že se blíží fotbalistům
jarní vstup. Muži Dobratic vstoupí koncem
března do odvetných zápasů fotbalového
ročníku 2017-2018. Po podzimu figuruje
dobratický klub na nečekaném 1. místě.
Známé přísloví říká: „Kdo je připraven,
není překvapen!“
Jak probíhala příprava a co mohou diváci a fanoušci čekat v jarních odvetách,
jsme se zeptali trenéra mužů, Mariána
Korabíka.
Určitě jste neusnuli na vavřínech
a jak Tě znám, zimní příprava určitě dala
hráčům zabrat. Ale jak jste přizpůsobili
přípravu nečekaným vrtochům počasí
a krutým mrazům?

Zimní příprava proběhla docela k mé
spokojenosti, ale určitě byla ovlivněna
nemocemi hráčů, a co mě mrzí nejvíce,
tak jsme museli buď kvůli již zmiňovaným
zdravotním komplikacím a velikému mrazu, odložit dva přípravné zápasy.
S jakým kádrem půjde vedoucí celek
do jarních bojů?
Změny v kádru jsou oproti podzimu docela velké. Skončili Zábelka (nejlepší střelec
týmu, pozn.red.), Pánek, Bortlíček a Lýsek,
zřejmě bude na jaře chybět i Kantor. Co se
týče nových hráčů, tak přicházejí na posílení
útočné řady Mandičák (Frýdlant), který už
u nás hrál, z Vratimova pak Pařenica. Do
obrany přibyl Matula (bývalý hráč ml. družstev FM), v jednání máme ještě jednoho hráče, uvidíme, jak se vše podaří dohodnout.
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Budete chtít zaútočit na postup?
Určitě chceme navázat na podzimní
výkony. Vzhledem ke změnám v kádru bude asi nějakou dobu trvat, než si všechno
sedne, ale chceme pokračovat v útočném

pojetí a nadále chceme sebe a hlavně
diváky, fotbalem bavit a soutěž vyhrát.
Děkuji za rozhovor a určitě budeme našim fotbalistům přát, aby zvládli co nejvíce
zápasů s vítěznou koncovkou.
Karel Moškoř

MUŽI – JARO 2018
Neděle 25. 3. 2018 - 15:00
Sobota 31. 3. 2018 - 15:30
Sobota 7. 4. 2018 - 15:30
Sobota 14. 4. 2018 - 16:00
Sobota 21. 4. 2018 - 16:00
Sobota 28. 4. 2018 - 16:30
Sobota 5. 5. 2018 - 16:30
Sobota 12. 5. 2018 - 16:30
Neděle 20. 5. 2018 - 17:00
Sobota 26. 5. 2018 - 17:00
Sobota 2. 6. 2018 - 17:00
Sobota 9. 6. 2018 - 17:00

B. Albrechtice - Dobratice
Dobratice – Stonava
Staré Město – Dobratice
Brušperk – Dobratice
Dobratice - Bystřice
Dolní Datyně - Dobratice
Dobratice - Vendryně
Hrabová - Dobratice
Jablunkov - Dobratice
Dobrá - Dobratice
Dobratice - Sedliště
Dobratice - Libhošť

Sobota 16. 6. 2018 - 17:00

Jistebník - Dobratice

Na šachových polích
Vůbec vám nemusí vadit, jestli venku
prší nebo sněží. Může být klidně i tak, jako v únorových mrazivých dnech. Stačí
jen vytáhnout šachovnici, postavit bílé
a černé figurky, mít k sobě protihráče
a máte o sport postaráno. Mnozí šachovou
hru ani sportem nenazývají, ale to je již na
názoru každého z nás. V každém případě
lze touto hrou i výborně zpestřit vyučování. Nevěříte tomu? V době mých studií
průmyslové školy při zaměstnání jsme se
v odpoledních hodinách museli soustředit
na učivo ve vybraných předmětech. Měli
jsme vynikajícího profesora, který nás za-

svěcoval v oboru strojařiny. Co uměl ještě
lépe, tak hrát šachy. A dovedl nás nejen
výborně připravit ve škole, ale i několikrát
vyzvat k zahrání partie. Neměli jsme v tzv.
simultánce nikdy nárok, to však nikomu
nevadilo, zvlášť když touto hrou odpadla
nějaká naplánovaná hodina. Dnes na svého skvělého učitele a vynikajícího šachistu
rád vzpomínám. Ještě před pár léty hrával,
více jak osmdesátiletý třinecký E.Schoupal
proti našim mužům – šachistům.
Jaká je komorní atmosféra u šachových
zápasů, jsem se přesvědčil, když jsem
v průběhu zimní olympiády a zrovna v den
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triumfu naší E. Ledecké, zavítal do klubovny obecního úřadu. U deseti šachovnic
sedělo naproti sobě dvacet hráčů.
Řekl bych podle toho, co jsem viděl,
že nad jednotlivými tahy přemýšlely tři
generace. Zkušené harcovníky na obou
stranách šachovnic šachově prověřuje
hodně mladá šachová generace. Je to
opravdu „pokojový sport“. V klubovně
vládlo naprosté ticho, občas bylo slyšet
srknutí kávy či čaje. Jediným, častým

jevem bylo přepínání hodin u šachovnic,
který neúprosně ubíhal hráčům u přemýšlení nad jednotlivými tahy.
Soupeřem našeho A týmu ve složení
Fr.Kraus, Z.Čubok, T.Kacíř, J.Pavlica a M.Klus
bylo Déčko Třince. Na dalších pěti šachovnicích hrálo o body proti Lhotce „Béčko“,
za které nastoupili Milan Čubok, T.Rucký,
Milan Čubok, D.Chroboček a J.Golasovský.
V 10. kole okresního přeboru družstev se
z výhry radovalo Áčko, kdy všichni šachisté
svoje partie vyhráli. B tým se musel sklonit
nad hráči Lhotky a prohráli 1:4, když jedinou
partii dovedl do vítězného tahu J.Golasovský. V tabulce jsou na pěkném čtvrtém místě
šachisté Dobratice A, Dobraticím B patří
11. místo ze čtrnácti týmů soutěže.
Text i foto: Karel Moškoř

Miroslav Čubok doplňuje aktuální
stav: V 11. kole okresního přeboru v šachu
obě naše přihlášená družstva zvítězila!!
Družstvo B vyhrálo v Mostech u Jablunkova 5 - 0. Družstvo A vyhrálo ve Vendryni
4,5 - 0,5.
Tabulka znázorňuje stav po 11. kole.

Nekvalitní tabulka
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Ostatní informace

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR
Zveme všechny děti (od absolventů
2. třídy do 15 let), které chtějí zažít hodně
srandy, prima společenství kamarádů
a blízkost přírody.
15.7.-21.7.2018 / Velký Újezd
1400 Kč na osobu
Hlavní vedoucí: Michaela Gongolová;
Zdravotník: Filip Causidis, Gabriela Gongolová; Ostatní vedoucí: Lukáš a Radim
Sojka, Michal Soták, Katka a Zuzka Čupová, Michal Tvrdý, Marie Javorská,…
Veškeré informace
na WWW.FAJNYTABOR.CZ
Odevzdání přihlášek do 30.5.2018,
kontaktní osoby Radim Sojka (tel.: 721
231 378), Filip Causidis (tel. :721 175 055)

Cestovatelská promítání na Prašivé
Již druhým rokem se pravidelně v chatě Prašivá konají oblíbené a hojně navštěvované cestopisné besedy s promítáním.
A chataři již naplánovali další termíny na
příští období, kam jste srdečně zváni.
Vstupné je tradičně dobrovolné a veškerý zisk bude věnován na obnovu
historické chaty Prašivá.
Nejbližší termíny:
21.března od 18:00 – beseda „Mt.Everest a další
horská dobrodružství“
Promítá horolezec Jiří Hon
Uvidíte obrázky a zážitky
a z expedice Everest 1996, ale

i fotky z lezení ve Vysokých Tatrách, Alpách,
na Kavkazu. Podíváme se i na Špicberky
a do Grónska. Nebudou ale chybět ani zážitky z výstupu na sopku Chachani (6075 m)
v Peru a okukování nejvyššího vrcholu Nového Zélandu, Mount Cook, s výškou necelých 4000 m. Návratem na skutečnou
expedicí do indického Himaláje
byl potom výlet na vrchol Satopanth (7075 m), kterou
jsem podniknul se svými
přáteli v roce 2015, tedy
v předvečer svých šedesátých narozenin... Ale ani toto není poslední dobrodružství na skalách a horách... .
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7.dubna od 18:00 – beseda „Dánskem
na kolech“
Promítá cyklorodinka Berkových
Na pátou a zatím nejdelší cestu s našima
prckama jsme se rozhodli vydat do Dánska.
Březen, za kamna vlezem. … A přečteme
si nějakou pěknou knížku. Třeba tu od
Josefa Čapka – Dášeňka. Kromě jiného
v ní pan spisovatel vypráví neposedné
Dášeňce pohádku o princi Alíkovi. Ale
nedovyprávěl.
Březen
Zkuste se ponořit do veršů, jimiž jsem
tu pohádku před osmi lety dovyprávěla.
Tak tedy: … shledal, že má na nohou
zlaté střevíce … (končí vyprávění pana
Čapka a já pokračuji)
Chcete se dovědět o tom něco více?
Tak to musíte do toho města nebo vesnice,
kde žije princ Alík se střevíci na nohou,
takže ty nohy podrbat ho nemohou.
Musel si Alík opatřit drbátko,
a protože byl rozmazlené princátko,
k drbátku potřeboval sluhu.
Když se to dověděla sova, řekla uhúú
a ptala se, zda bude moci
tím drbátkem drbat Aldu v noci.
Náš pejsek, princ Alík, řekl haf!
To bych tě, sovo, za to raf!
V noci chci hajat v peřinkách
a nerušen snít o krásných psích slečinkách.
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Najeli jsme 1800 kilometrů, během kterých
jsme poznali pobřeží Jutského poloostrova,
spoustu úžasných lidí a zažili, jak nevypočitatelné může být zdejší počasí. O tomto
dobrodružství bychom Vám rádi vyprávěli
Tu přišla k němu kočka
a řekla, že si počká,
až princ Alík dosní sen,
a pak ho bude drbat lehounce jen.
Princ Alík kouká po očku …
Když zjistil, že kouká na kočku,
zježily se mu chlupy,
hup z lože, cupy, dupy
za kočkou žene se, uhání
přes louku, lesem, do strání.
Kočka mu stejně zmizela.
A Alík schvácen docela
vrátil se zpátky do pelechu.
Zjistil, že ztratil zlaté střevíce
a tak si raději pro potěchu vyhrabal
kost.
A co více?
Už má dost!
Hrát si na prince.
Je z něho zase správný pejsek
a ne nějaký zhýčkaný hejsek.

(pro potěchu a poučení sepsala
dobratická vypravěčka a básnířka –
paní Marcela Bezecná)
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Nová služba pro občany
k placení daně z nemovitých věcí
Víte, že i Vy, pokud stále k úhradě
daně z nemovitých věcí používáte
klasickou složenku, máte možnost přihlásit se do 15. března 2018 k novému
a výhodnému placení této daně?
Výhody z přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých
věcí e-mailem:
• Veškeré potřebné údaje Vám budou zasílány elektronicky (e-mailem), budete
tak mít perfektní přehled a informace
vždy na jednom místě. Zaslaný e-mail
obsahuje shodné informace jako tištěná daňová složenka + specifický QR
kód.
• Zabráníte vzniku chyb při přepisování
údajů z daňové složenky – velká část
poplatníků si nechává zasílat tištěnou
daňovou složenku jen proto, aby měli
k dispozici údaje pro bezhotovostní
příkaz k úhradě. Elektronická forma vyúčtování je pro ně výhodnější, protože
odpadá nutnost „ručního“ přepisování
údajů. Stačí údaje jednoduše zkopírovat do internetového bankovnictví,
nebo použít unikátní QR kód, který po
načtení mobilní platební aplikací jednoznačně identifikuje a odvede Vaši
platbu.
• V případě neuhrazení daně v zákonné
lhůtě Vám bude finančním úřadem
zaslán e-mail s upozorněním na nedoplatek. Tuto službu správce daně
v jiných případech neposkytuje.
• Aktivace služby je zcela zdarma. Stačí na územním pracovišti finančního
úřadu podat vyplněnou „Žádost ve
věci zasílání údajů pro placení daně

z nemovitých věcí e-mailem“ (formulář
je dostupný na www.financnisprava.
cz pod záložkou „daňové tiskopisy“).
• Aktivací této služby se vlastník nemovitosti nezavazuje ani neomezuje ve
způsobu placení. Zůstává na Vašem
rozhodnutí, zda daň uhradíte bezhotovostním převodem, prostřednictvím
internetového bankovnictví, nebo pomocí mobilní platební aplikace – načtení QR kódu.
• Přihlášením k této službě také prospějete životnímu prostředí, protože
nebude potřeba tisknout papírovou
složenku.
Bližší informace jsou zveřejněny na
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/
dane/dan-z-nemovitych-veci/dzn-Zasilani-udaju-pro-placeni-dane-emailem
Výše uvedené se netýká poplatníků,
kteří platí daň prostřednictvím SIPO,
nebo kterým jsou údaje o placení daně
z nemovitých věcí doručovány do jejich
datových schránek.
Pokud žádost nestihnete podat do
15. března 2018, bude Vám služba aktivována pro následující zdaňovací období, tj.
pro daň z nemovitých věcí na rok 2019.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 111
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Inzerce

Změna ordinační doby
DS Dobrá MUDr. Kučerová Iva
16. 3. 2018
6. 4. 2018

PÁTEK
PÁTEK

7:30 – 9:00 hod.
7:30 – 9:00 hod.

KOUPÍM
rodinný dům nebo stavební pozemek
v Dobraticích a blízkém okolí.
Původní stav výhodou.
Děkuji za nabídky.

Tel. č. 777 454 204
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