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Foto: M. Buroň

Letošní zima již asi doopravdy skončila 
a tak přišla vhodná chvíle poděkovat těm, 
kteří se starali o sjízdnost komunikací 
a schůdnost chodníků v obci. 

Abychom se dostali ráno ze svých obyd-
lí, často jezdili v noci, v zimě, větru. Opou-

štěli teplo domova, zatímco my spali. Chci 
proto tímto poděkovat panu Danielu Dvo-
řákovi a panu Romanu Sikorovi za jejich 
obětavost a  pečlivě vykonanou práci. 

Alena Kacířová, starostka

Jak víme ze sdělovacích prostředků, 
stav mostů v České republice není uspo-
kojivý. Tato oblast je dlouhodobě zane-
dbaná, podfinancovaná a řada mostů 
hrozí zhroucením. V naší obci se snažíme 
případným rizikům předejít a mosty prů-
běžně udržujeme. Provádíme pravidelnou 
údržbu, ale i tak nelze některé mosty běž-
nou údržbou již „zachránit“ a je potřeba 
přistoupit k jejich zásadní rekonstrukci. 
V roce 2013 byl takto obnoven první most 
na cestě od Harendy směrem na Komorní 
Lhotku a v letošním roce čeká rekonstruk-
ci druhý most na této trase. Práce proběh-
nou v průběhu května a června, kdy bude 

cesta v úseku od 
Harendy smě-
rem na Komorní 
Lhotku uzavře-
na. O přesném termínu zahájení staveb-
ních prací na mostě vás budeme ještě 
informovat prostřednictvím webových 
stránek obce a zasláním informace na e-
mailové adresy těm, kteří se přihlásili do 
systému Mobilní rozhlas v obci.  

Rekonstrukce mostu je finančně pod-
pořena dotací ve výši 300 tis. Kč Morav-
skoslezským krajem z dotačního titulu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova Mo-
ravskoslezského kraje 2017. 

Zprávy obecního úřadu

Poděkování

Opravy mostů v obci
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Od 28. 5. 2018 vstoupí v platnost nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. 
GDPR. Jelikož je tato problematika v posledních dnech hodně diskutovaná, rozhodli jsme 
se spolu s kolektivem Mobilního rozhlasu sepsat článek, který objasní, o jakou legislativu 
jde, jak s ní pracovat a jak jsme na její dopad připraveni.

Co se skrývá pod zkratkou GDPR?
Jedná se o Obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů (anglicky General Data 
Protection Regulation, odtud GDPR), které 
je legislativou plošně zaváděno v celé 
Evropské unii.

GDPR se týká všech firem a institucí, 
ale i jednotlivců a online služeb, které 
zpracovávají data uživatelů. Cílem této 
legislativy je co nejvíce hájit práva občanů 
EU proti neoprávněnému zacházení s jejich 
daty včetně osobních údajů.

GDPR?
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Co znamená zavedení GDPR 
pro občany v obci?

Hlavním cílem GDPR je posílení práv 
fyzických osob a ochrana jejich osob-
ních údajů. Pokud bude občan zpracová-
vat osobní údaje výlučně pro osobní či 
domácí potřebu, nebude se na něj nařízení 
GDPR vztahovat.

Dopad GDPR na obec, která je v roli 
správce údajů, však bude o dost jiná. I když 
účinnost nastane až 28. května 2018, již 
nyní víme, že s jeho zaváděním nás čeká 
spousta práce. Co konkrétního to bude 
a jakou spojitost s životem na obci přinese, 
ukáže až samotná praxe. 

Co znamená zavedení GDPR pro občany 
v Mobilním rozhlasu? 

Na náš informační systém Mobilní 
rozhlas jsme si zvykli a naučili se tohoto 
pomocníka využívat. Z pohledu GDPR je 
v roli zpracovatele osobních údajů, na 
základě pověření správce (obec). Jako 

uživatel/občan nezaznamenáte  prakticky 
žádnou změnu. Snad jen, že budete klidněji 
usínat, jelikož vaše osobní údaje budou 
ještě ve větším bezpečí podle evropských 
právních norem.

Jediné, co musíte udělat, je přihlásit se 
ke svému účtu na adrese https://obec.
mobilnirozhlas.cz/uprava-prihlaseni  
a zaškrtnout souhlas s novými podmín-
kami GDPR (dle obrázku na straně 4).

Děkujeme vám za pochopení. Budeme 
rádi, když s námi zůstanete i nadále a svůj 
souhlas potvrdíte. Svým aktivním pří-
stupem nám, alespoň trochu usnadníte 
zavádění této povinnosti. Pokud si nebu-
dete vědět rady, zavolejte (558 651 387, 
558 651 254) nebo přijďte na obec. Upo-
zorňujeme, že na KRIZOVÉ INFORMACE se 
povinnost SOUHLASU nevztahuje.

Iva Spratková (zdroj: Mobilní rozhlas)

Očkování psů proti vzteklině
Ve středu dne 16. května 2018 pro-

běhne v obci Dobratice očkování psů 
proti vzteklině. Podle zákona o vete-
rinární péči musí být každý pes starší 
třech měsíců vakcinován. Poplatek za 
očkování jednoho psa činí 120,- Kč a je 
splatný ihned na místě. Pes musí mít 
náhubek a musí být v doprovodu osoby, 
která je schopna udržet psa při zákroku, 
nezapomeňte očkovací průkaz psa. 

Všichni, kteří byli v loňském roce na 
očkování se svým psem, mají v očko-
vacím průkazu napsáno nebo jim bylo 
u očkování sděleno, zda musí přijít i v 
roce letošním, nebo stačí vakcinace 
jednou za dva roky. 

Pokud si nebudete jisti, můžete se 
informovat po 19 hodině u pana doktora 
Igora Sušovského, telefon 558 696 271. 
Pokud bude mít někdo zájem i o jinou 
očkovací vakcínu, může se také domlu-
vit na uvedeném telefonním čísle.

Očkování psů proběhne v obci Dobra-
tice na třech místech:
Od 16:00 do 16:15 hodin rozcestí ke Ko-
morní Lhotce – autobusová zastávka.
Od 16:20 do 16:45 hodin před budovou 
Obecního úřadu Dobratice.
Od 16:50 do 17:00 hodin na křižovatce 
(u p. Szczeczora) - Bukovice.
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Je to již více než 20 let, co jsem poprvé 
navštívila Skandinávii a kromě jiného, 
jsem obdivovala, jak měli propracovaný 
systém třídění odpadů. Tak třeba, použité 
plechovky od nápojů vraceli do automatů, 
tak jako my láhve. 

Proto, když jsem v obci začala postupně 
pronikat do tajů třídění odpadů u nás, byly 
to právě plechovky a tenkostěnné plechy, 
které mi, spolu s oleji z domácností, chy-
běly v nabízeném „sortimentu“ k násled-
nému využití. A tuším, že nás bylo více. : )

Dobrá věc se podařila a od 3. týdne 
měsíce dubna již budeme moci vhazovat 

vytříděný drobný kovový odpad do zvonů 
k tomu určených.

Prozatím budou v obci zkušebně 
umístěny 2 sběrné nádoby, které budou 
označeny šedými nálepkami (viz obrázek 
na následující straně) a najdete je v „hníz-
dech“ u bývalého obchodu A. Lisníka a u 
ANYmarketu R. Cichého.

Já osobně si tohoto vstřícného kroku Frý-
decké skládky velice cením a děkuji za něj.

Od teď již nic nestojí v cestě, abychom 
v obci mohli TŘÍDÍT, TŘÍDIT, TŘÍDIT … až 
do úplného vytřídění. 

Iva Spratková

Odpadové okénko

KONEČNĚ JSME SE DOČKALI

Sdružení obcí povodí Morávky

Vás srdečně zve na Sportovní den
v sobotu 12. května 2018 od 14:00 hod., areál Kamenité – Vyšní Lhoty

 
Každou obec budou reprezentovat čtyři družstva dětí rozdělených podle věku 

a jedno družstvo dospělých. 

Tradičními královskými disciplínami jsou: pro děti je štafetový skok v pytlích 
a pro dospělé, hod syrovým vejcem.

Přijďte povzbudit naše soutěžní týmy!

Odpadové okénko

Pokud  si  nebudete  jisti,  můžete  se  informovat  po  19  hodině  u  pana  doktora  Igora 
Sušovského, telefon 558 696 271. Pokud bude mít někdo zájem i o jinou očkovací vakcínu, 
může se také domluvit na uvedeném telefonním čísle. 

Očkování psů proběhne v obci Dobratice na třech místech: 

Od 16:00 do 16:15 hodin rozcestí ke Komorní Lhotce – autobusová zastávka. 

Od 16:20 do 16:45 hodin před budovou Obecního úřadu Dobratice. 

Od 16:50 do 17:00 hodin na křižovatce (u p. Szczeczora) ‐ Bukovice. 

                                

                                                 Sdružení obcí povodí Morávky 

 
Vás srdečně zve na Sportovní den 

v sobotu 12. května 2018 od 14:00 hod., areál Kamenité – Vyšní Lhoty 
  
Každou obec budou reprezentovat čtyři družstva dětí rozdělených podle věku a jedno 

družstvo dospělých.  
 

Tradičními královskými disciplínami jsou: pro děti je štafetový skok v pytlích a pro dospělé, 
hod syrovým vejcem. 

 
Přijďte povzbudit naše soutěžní týmy! 

 

                             

KONEČNĚ JSME SE DOČKALI 
Je  to  již  více  než  20  let,  co  jsem  poprvé  navštívila  Skandinávii  a  kromě  jiného,  jsem 
obdivovala, jak měli propracovaný systém třídění odpadů. Tak třeba, použité plechovky od 
nápojů vraceli do automatů, tak jako my láhve.  
Proto, když jsem v obci začala postupně pronikat do tajů třídění odpadů u nás, byly to právě 
plechovky a tenkostěnné plechy, které mi, spolu s oleji z domácností, chyběly v nabízeném 
„sortimentu“ k následnému využití. A tuším, že nás bylo více. : ) 
Dobrá  věc  se  podařila  a  od  3.  týdne měsíce  dubna  již  budeme moci  vhazovat  vytříděný 
drobný kovový odpad do zvonů k tomu určených. 

file:///C:/Users/grafik/Desktop/../../pavlina.cermakova/Desktop/KOV 2015nahled.pdf
file:///C:/Users/grafik/Desktop/../../pavlina.cermakova/Desktop/KOV 2015nahled.pdf
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V rámci dobrovolnické akce, která 
již několik let probíhá na celém území 
České republiky, je vidět stoupající počet 
dobrovolníků. Letos byla hlavním úklido-
vým dnem sobota 7. dubna. Ačkoliv obec 
Dobratice neorganizuje společný úklid, 
je o to více než chvályhodné, když spolky 
obce, škola i někteří občané, část svého 
osobního volna věnují této myšlence 
a nezištně se do projektu zapojí. Dnes vám 
přinášíme postřehy a zamyšlení manželů 
Mecových, kterým tímto patří naše velké 
poděkování.

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME DOBRATICE

Co patří do kontejneru  
na kovové odpady?

 Vhazujte
- plechovky od nápojů
- plechovky od potravin
- drobné kovové předměty 

z domácností
- kovové uzávěry a víčka

X Nevhazujte 
- kovové uzavřené obaly od 

sprejů (deodorantů, laků na 
vlasy apod.)

- kovové obaly se zbytky potra-
vin, chemických nebo nebez-
pečných látek

- jiné druhy odpadů - plasty, sklo, 
papír 
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Milí spoluobčané,
včera jsme se s manželem a dvěma 

velkými pytli na odpadky vydali posbírat 
odpadky kolem nádraží. Chci Vás seznámit 
s výsledky. Za tři hodiny jsme nasbírali 
čtyři pytle různého odpadu a jeden skla. 
Jenom skleněných „plaskaček“ bylo asi 40. 
U tohoto odpadu je jisté, že bude i příště, 
protože po těchto nemocných lidech nemů-
žeme chtít, aby to odnesli do kontejneru na 
sklo, když mají problém dojít sami. Plas-
tové láhve, které ale tvořily většinu (a to 
se při sbíraní důkladně sešláply) by tam 
zůstávat nemusely, pokud byste je odnesli 

do odpadu cestou od vlaku, nebo taškou 
domů. Hodně toho dnes donese i vítr, jako 
například polystyrénové desky. Naproti 
tomu jízdenky na vlak můžete vyhodit do 
koše ve vlaku při vystupování (V Británii 
na nádraží ve velkých městech je sbírají 
černoši), nebo je cestou dát do kontejneru 
na papír. Překvapením byl i žlutý pytel pře-
hozený přes odhlučňovací bariéru z dvou-
proudové cesty, ale to musíme asi přičítat 
koumákovi z nějaké jiné obce. Pro příští 
jarní úklid děkuji za spolupráci a věřím, že 
pytle budou jenom dva. 

Júlia Mecová 

Frýdecká skládka, a. s., Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek
HARMONOGRAM sběru nebezpečného odpadu v obci DOBRATICE

Termín konání: 5. 5. 2018

Sběrný dvůr – dolní kravín            10:00 – 12:00

Venku krásně svítí slunce a celá škola se 
shromažďuje před školou na tradiční akci 
„Vítání jara“ pod vedením žáků pátého 
ročníku. Za líbivých tónů jarních písní jsme 
společně přivítali první jarní den. V druhé 
polovině března naši žáci úspěšně repre-
zentovali školu v pěvecké soutěži „Lout-
nička“ ve Frýdku-Místku. Za 0. kategorii 
Eliška Platošová, za I. Kategorii Eliška 
Stoláriková a Šimon Kuča a za II. kategorii 
Petra Zemanová a Karolína Václavková.

V soutěžích budeme ještě pokračovat. 
Již druhým rokem jsme se zúčastnili 

sportovní soutěže ve florbalu. Hoši se 
v neděli 11. 3. 2018 utkali s 6 týmy a vybo-
jovali krásné 2. místo v mladších žácích 
a 3. místo získali starší žáci pod vedením 

p. Martina Buroně. Blahopřejeme!!! 
Každoročně se zúčastňujeme matema-

tické soutěže Klokan v kategorii Cvrček 
a Klokánek. V letošním roce se nám poda-
řilo obsadit 11. místo v kategorii Cvrček (2. 
a 3. roč.) v okrese Frýdek-Místek. Úspěšným 
řešitelem se stala žákyně 2. roč. – Stela 
Cieślarová. Velmi blahopřejeme! 

Všem soutěžícím patří velká gratulace!!! 
Poděkování patří učitelům a rodičům 

za přípravu!!!
Březen není jenom měsícem soutěží, 

přehlídek, začátek jara, ale hlavně měsí-
cem knihy, což Vám v následujícím úryvku 
dokáží naši žáci…

Mgr. Karla Peterková,  
ředitelka školy

Školství 

Jaro ve škole
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„Všichni jsme očekávali 22. březen, 
měl to být pohádkový den ve škole.

Dopoledne byly pro nás ve škole při-
praveny různé soutěže, společné čtení 
se zastupitelem obce, knihovnická lekce 
s paní knihovnicí, záhady a hlavolamy. 
Součástí tohoto dopoledne byla i prezen-
tace o Dánsku, kterou si připravila pátá 
třída. Mohli jsme si také zakoupit nabízené 
knížky. Bylo to dopoledne plné zábavy 
a nových informací. Moc nás to bavilo.

Večerní pokračování slibovalo mnoho 
dalších překvapení. Prvním překvape-
ním bylo hezké divadlo o Malé mořské 
víle. Noc byla zaměřená na dílo českého 
spisovatele Jaroslava Foglara. Pracovali 
jsme ve družstvech, která byla rozdělena 

podle členů Rychlých šípů. Čekaly nás 
různé úkoly a záhady. Předčítali jsme si 
své knížky, plnili jsme bobříky. Seznámili 
jsme se s knihami Jaroslava Foglara 
a hrdiny těchto knih. Přijela za námi 
také paní spisovatelka Jitka Severinová 
a představila nám svoji knížku Cestova-
telské pohádky. Jeden výtisk s jejím pod-
pisem je i v naší knihovně. Ve škole nám 
paní spisovatelka zanechala hrdinu své 
knížky - skřítka Honzíka. Na závěr večera 
jsme si mohli vytvořit libovolný komiks. 
A nakonec jsme přenocovali ve škole.

Snad se zase i příští rok potkáme 
u našich oblíbených knih.“ 

Anna Zouharová a kol.

 Šachový turnaj – čtvrtek 
26. 4. 2018 - dopoledne.

 Vystoupení pěveckého 
sboru  – 6. 5. 2018 – 
„Dobratická pouť“.

 Turistika rodiče s dětmi 
– úterý 8. 5. 2018 – odjezd 
z vlakového nádraží 
v 7:04 hod. – směr Frý-
dek-Místek – Valašské 
Meziříčí (Naučná stezka 
J. Karafiáta).

 Den matek – úterý 15. 5. 
2018 od 16:00 hodin – 
v ZŠ Dobratice. 

Den a noc s Andersenem

Připravované akce: 

ZÁPIS 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V DOBRATICÍCH

Proběhne dne 2. 5. 2018

v dopoledních hodinách  
od 10.00 – 11.30 hod.

v odpoledních hodinách  
od 15.00 – 16.00 hod.

Vezměte s sebou  
rodný list dítěte.
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1. Michal Poljak + Romana Dvořáková
2. Zdeněk Novák + Lenka Maršíková
3. Hubert Mec + Lenka Veliká
4. Dalimil Řehák + Denisa Pekárková
5. Ondra Skotnica + Eva Hurníková

Zřejmě vlivem nepříznivého počasí a s tím 
spojené vysoké nemocnosti se zúčastnilo 
jubilejního 5. ročníku pouze pět párů.
Zúčastnění si alespoň dobře zahráli a byli 
brzo doma .

Zpříjemnili jsme si čekání na jaro .

Hubert Mec

Už se to stalo pěknou tradicí, že si proti 
sobě zahrají šachy ti věkově starší občané 
a proti nim nastupují začínající šachové 
naděje. Ne jinak tomu bylo letos o třetí 
březnové sobotě. Ač venku nečekaně 
mrzlo a mnozí z nás byli rádi, že nemusí 
jít ven, zájemce o královskou hru to vůbec 
neodradilo. V klubovně obecního úřadu se 

sešla početná skupina dětí i seniorů A kdo 
proti sobě nastoupil? Do klubovny zavítali 
naši senioři v tomto složení: J. Lisníková, A. 
Šigut, R. Čabla, B. Tvrdý, J. Palík, K. Sobek, 
M. Hlisnikovský a M. Thiel. Z žáků se nebáli 
soupeření tito odvážlivci: J. Sobek, B. Sob-
ková, V. Zouhar, A. Zouharová, D. Herok, 
V. Javorský, L. Pavelek a P. Matusík. Výběr 

parti í ,  jak si  kdo 
s kým zahraje, měla 
na starost osvědčená 
trojice šachistů ve 
složení: D. Chroboček 
a bratři Milan a Mirek 
Čubokovi. Březnové 
dopoledne zasedli 
proti sobě na osmi 
šachovnicích dvojice 
podle zvoleného sys-
tému a na všechny 
pak čekalo osm partií 
tak, že na jednotlivé 
tahy měl každý jen 

Informace spolků a sdružení

Badmintonový turnaj

Důchodci prověřili mladé šachisty
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U příležitostí 150. výročí vzniku Římskokatolické farnosti v Dobraticích Vás opět 
chceme pozvat 6. května ke slavení dobratické pouti našich nebeských ochránců sv. 
Filipa a Jakuba mladšího.

Program:
V 10 hod. slavnostní mše svatá - hos-

tem bude P. Alfréd Volný – ředitel Teolo-
gického konviktu v Olomouci.

Od 11.30 hod. společenský program 
v sálu Na Šenku -

– pohoštění, vystoupí pěvecký sbor ZŠ 
Dobratice, s divadelní scénkou vystoupí 

děti farnosti, také se předvede folklórní 
soubor Bystrzyca s kapelou (https://
www.bystrzyca.cz/cs/o-souboru), volnou 
zábavu a hry pro děti doprovodí akordeon 
a klávesy.

V ceně dobrovolného vstupného je 
chutný oběd a připravený program.  
Těší se na Vás organizátoři poutě. Viz 
plakáty. 

150. výročí vzniku Římskokatolické farnosti 
v Dobraticích 

deset minut času. To je poměrně málo 
a s tím měli především problém starší 
a zkušenější hráči, než ti nejmladší. Tak 
se i stalo, že slibně rozehraná partie 
skončila v neprospěch staršího, protože 
mu chyběl čas na dokončení tahů a matu. 
To je v tomto časově omezeném úseku 
hodně ošemetné a zrádné, ale pro plynu-
lost hry důležité. I přes tento handicap si 
naši senioři a jediná seniorka 
v týmu vedli výborně a v celko-
vém součtu utkání měli navrch. 
Cenil jsem si především toho, 
s jakým zápalem šly do hry děti 
školou povinné. Proto je takto 
chválím za smyslné využití 
volného času přemýšlením nad 
partičkou u šachovnice, a že si 
vybraly klubovnu a ne domácí 
prostředí např. u počítače. 
Tady dávám palec nahoru! 
Pochopitelně i staršímu člo-
věku prospívá, když musí svou 
paměť donutit k jiné činnosti, 
než např. přemýšlením, co 

mám udělat na zahradě nebo jaký seriál si 
nenechat ujít v televizi. Po odehrání všech 
partií se spočítalo, jak se komu dařilo 
a vyšlo nám toto pořadí:
Děti: 1. Pavelek - 7 bodů, 2. Matusík 
a Javorský - 6 bodů
Senioři: 1. Thiel - 7 bodů, 2. Sobek – 
6 bodů, 3. Hlisnikovský - 5 bodů

Karel Moškoř

Okresní soutěž šachistů po 12. kole
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Připravujeme rozhlasový pořad, o Řím-
skokatolické farnosti Dobratice, který bude 
vysílán před letošní pouti na Rádiu Proglas. 
Přesný termín najdeme na https://www.
proglas.cz/program/

Nejen o vznik samostatné farnosti 
v Dobraticích se významně zasloužil přede-
vším P. Filip Habernal (+27. 2. 1868 - letos 
uplynulo 150 let), 

který se narodil 30. 4. 1808 v Místku 
(letos uplyne 210 let). 

Proto vzpomeneme na tohoto význam-
ného kněze v neděli 29. 4. během mše 
svaté v 9h a v pondělí 30. 4. v 10 hod. bude 
vyzvánět 210 vteřin kostelní zvon.  

P. Jan Wojnar

Ostatní informace

Cestovatelská promítání na Prašivé:
 
• 21. dubna od 19:00 – outdoor filmy „Obyčajní chlapci“ a „Slepá důvěra“
• 30. dubna od 19:00 – Pálení čarodějnic
• 5. května od 19:00 – beseda „Aljaška – země nikoho“ – promítá uznávaný 

cestovatel Ivo Petr
• 16. května od 19:00 – beseda „Černobylská tragédie“ – promítá novinář 

a cestovatel Hynek Adámek
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Inzerce

PRÁVNÍ 	ZÁLEŽITOSTI 	
s	občany	a	podnikateli	projedná	a	vyřídí,	vždy	ve	středu		

	od	15:00	–	16:20	hod.	na	OÚ		Raškovice	a	od	16:30	–	17:15	hod.	v	zasedací	
místnosti	OÚ	Nošovice	(zelená	budova	potravin)		

nebo	kdykoliv	telefonicky	na	603	447	219	‐	JUDr.	Marcela	Žoričová	
	formou	poradenství,	spisování	listin,	žalob,	smluv	–	včetně	kupních,	rovněž	převody	

nemovitostí,	zřizování	výminků	a	služebností	(věcných	břemen),	předkupní	právo,	rodinné	
právo	–	rozvody	apod.	

Kontakt:	Na	Fojtství	8,	736	01	Havířov	–	Město,	tel.	i	fax:	596	810	741,		
e‐mail:	zoric@atlas.cz 

 

ZAHRADNÍ TECHNIKA A SERVIS VLČEK
Dovolujeme si Vás pozvat do prodejny zahradní techniky 
v RAŠKOVICÍCH 423.

Nabízíme sekačky, travní traktory, vyžínače, křovinořezy, 
pily, drtiče, štípače a jiné elektrické nářadí. Na všechny stroje 
zajišťujeme servis a náhradní díly.

Najdete u nás výrobky těchto značek KARSIT, STIGA, Cub-Cadet, MTD, 
HECHT, Riwall, Greenworks, GTM Professional, Scheppach/Woodster, 
Campingaz, Elpumps, WEIBANG, VeGA, Husqvarna Zenoah Co., Ltd, 
ACTIVE, HealthLand a mnoho jiných.

Máme pro Vás nachystanou 
zajímavou akci, přijďte se přesvědčit.

Raškovice 423, 739 04

Tel.: 602 705 534, 558 692 692

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. Grafická úprava a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek. 
Náklad 450 ks. Fotografie na obálce: P. Dobíšek, K. Moškoř, H. Mec, archiv ZŠ Dobratice. Příprava: I. Spratková. 

Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254. Neprošlo jazykovou úpravou.





ŠACHOVÉ SETKÁNÍ DĚTÍ A DŮCHODCŮ


