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Zprávy obecního úřadu

S velkou radostí a veškerou opatrností, kterou dnešní doba
vyžaduje, připravujeme:

(v 19 hod. promítáme vždy pro děti a ve 21 hod. pro dospěláky)
Bližší informace k připravovaným akcím zveřejníme
na plakátech, webu a Facebooku obce.
Po více než roce se na setkání s Vámi těší členové Kulturní komise OÚ Dobratice.

ZÁJEZD PRO DOBRATICKÉ SENIORY
Ve čtvrtek 9. září 2021. Odjezd od obecního úřadu v 6:30 hodin.
Milí senioři,
po koronavirové přestávce je připraveno pokračování našeho oblíbeného zájezdu. Pokud se nic nezmění,
bude první zastávkou letošního výletu
obec Vlčnov, kde navštívíme Muzeum
lidových pálenic. Dále je naplánována
prohlídka zámku v Uherském Ostrohu. Poté budeme pokračovat do Uherského Hradiště, kde můžeme navštívit
Slovácké muzeum. Zájezd ukončíme
procházkou po nově zrekonstruované
kolonádě v Luhačovicích.
Cena vstupného společných prohlídek bude činit pravděpodobně
200 Kč, tento finanční obnos budu
vybírat v autobuse. Dopravu hradí
OÚ Dobratice.
Počet míst v autobusu je omezen, proto se přihlaste
v dostatečném předstihu na obecní úřad, telefon 558 651
387 nebo 734 159 585, a nebo na email: obec@dobratice.
cz, nejpozději do 31. srpna 2021.

Těším se na setkání s vámi, pohodovou atmosféru,
dobrou náladu a společné zážitky.
Ivona Bortlíčková
Foto: archiv Uherský Ostroh
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Vyjádření ke stížnosti na zápach

Prázdninová
otevírací doba
v knihovně
Dobratice
Nezapomeňte si
na léto vypůjčit z knihovny
zásobu knih a časopisů,
deskových her,
zvukových knih či e-knih.
13. července 2021 14 - 17 hodin
27. července 2021 14 - 17 hodin
17. srpna 2021
14 – 17 hodin

Sportovní odpoledne u příležitosti oslav 70. výročí založení
sportovní organizace Sokol v Dobraticích

Vznik organizovaného sportu je datován v Dobraticích do začátků padesátých let minulého století, přesně na den
21. ledna 1951. V tento den proběhla
v Hostinci u Roberta Sobka ustavující
členská schůzi jednoty Sokola.
Ale přenesme se o 70 let dál, do roku
2021. Bohužel pandemie Covidu-19 nám
neumožnila pořádat pro sportovce, fanoušky i ostatní veřejnost vzpomínkovou oslavu na tuto historicky významnou událost v obci Dobratice počátkem
letošního roku.
V současné době dochází k rozvolňování opatření, a proto se výbor Tělovýchovné jednoty Dobratice, z.s. rozhodl
uspořádat „Sportovní odpoledne“
dne 26. června 2021, na které zveme
nejen členy, sportovce, fanoušky, ale

rovněž i dobratickou veřejnost. V průběhu Sportovního odpoledne budete
mít možnost shlédnout utkání našich
mladých fotbalistů v přátelském utkání
proti TJ Sokol Dobrá. Hlavním bodem
celého programu bude v historickém
průřezu činnosti Tělovýchovné jednoty
ocenění sportovců a funkcionářů dobratické sportovní historie.
V dalším průběhu si mohou příznivci šachového sportu zahrát simultánní partii, kterou jsme pojmenovali
„Pět proti jednomu“.
Vyvrcholením celého programu
bude přátelské fotbalové utkání našeho
družstva mužů proti účastníkovi Krajského přeboru FK Český Těšín.
Na závěr vás zveme na společné posezení, které se bude konat ve sportovním areálu na hřišti.
Program
• 15,00 hodin – Zahájení Sportovního
odpoledne utkáním našich nejmladších fotbalistů proti TJ Sokol Dobrá

• 16,00 hodin – Slavnostní akt předání
ocenění významným sportovcům minulosti a funkcionářům Tělovýchovné jednoty Dobratice, z. s.
• 16,30 hodin – Simultánní šachová partie předního člena našeho šachového
oddílu proti příchozím hráčům z řad
mládeže a příznivců našich šachistů
• 17,00 hodin – Vyvrcholení Sportovního odpoledne přátelským utkáním
dobratického fotbalového družstva
mužů proti FK Český Těšín
• Po tomto utkání bude Sportovní odpoledne ukončeno společným posezením ve sportovním areálu, na které
jste srdečně zváni.
Naše sportovní výročí hodláme
oslavit důstojně i v současné nelehké
pandemické situaci a přejeme si, aby to
bylo pro všechny zúčastněné alespoň
příjemně strávené letní odpoledne se
sportovci a přáteli.
Výbor Tělovýchovné
jednoty Dobratice, z.s.
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Discgolf v lesoparku
V pátek 4. června odpoledne proběhlo v lesoparku seznámení s pravidly a praktická ukázka hry discgolf. Zájemci si vyzkoušeli nejprve hod diskem na volné ploše fotbalového hřiště a pak už předváděli nacvičené hody přímo na šesti koších
našeho discgolfu. Hrou je provázeli zkušení hráči, Martin Foldyna, autor projektu lesoparku a Rosťa Maleček, trenér naší
fotbalové mládeže. Patří jim za to poděkování.
Alena Kacířová, starostka obce

Milí spoluobčané,
prostřednic tvím Regionu Slezská brána, jehož je naše
obec součástí, se na základě získané dotace zpracovávají
základní strategické dokumenty pro další rozvoj obcí.
Dotazník ke strategickému rozvoji naší obce jste už měli
možnost vyplnit a já věřím, že jste tak i učinili.
Dalším zpracovávaným strategickým plánem je Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb
Regionu Slezská brána a jeho obcí 2022 – 2027. Ten se
zpracovává pro celý region, protože není možné, aby malé
obce samostatně zajistily všechny potřebné služby. Proto
je spolupráce v těchto službách naprosto nutná.
Zpracovatelem komunitního plánu je Institut komunitního rozvoje z. s. z Ostravy. Všechny elektronicky vyplněné dotazníky, které budou odeslány do 9. 7. 2021,
odcházejí přímo zpracovatelům, kteří je pak za všechny
obce vyhodnotí a zpracují. Odkaz pro vyplnění je na webu
i na facebooku obce. V tištěné podobě můžete dotazník
vyplnit a odevzdat do schránky na obecním úřadě rovněž

do 9. 7. 2021. S výsledky budete samozřejmě seznámeni.
V dotazníku se pracuje s pojmem osoba blízká, myslí se
tím rodinní příslušníci.
Věříme, že se vyplněním dotazníků zapojíte do tvorby
základních strategických dokumentů a svými názory
přispějete k dalšímu nasměrování naší obce. A děkujeme za to.
Možná ještě pro připomenutí. V současné době obec
zajišťuje pro občany dovoz obědů, podporuje klub důchodců, společně s některými dalšími obcemi ze Sdružení
obcí povodí Morávky finančně podporuje činnost Adámkovy vily v Raškovicích, domova se zvláštním režimem.
Díky této finanční podpoře obce, mají naši občané právo
přednostního přijetí. Adámkova vila také zajišťuje pro
naše občany tzv. terénní službu, kterou v současné době
využívají dva naši občané. Kromě toho podporujeme finančně také činnost společností Mobilní hospic Ondrášek,
Andělé stromu života a Linku bezpečí.

Sociální postavení

2.

Prosím, zakřížkujte Vaši odpověď

3.

☐Pomoc v domácnosti (např. úklid, donáška jídla apod., pečovatelská služba)
☐Pomoc s pečováním o vlastní osobu (aplikace injekcí, léků, pomoc s koupáním apod.,
osobní asistence)
☐Trvalý pobyt v zařízení pro seniory (Domov pro seniory)
☐Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči
o vlastní osobu (Dům s pečovatelskou službou)
☐Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené
(odlehčovací služba)
☐Trvalý pobyt pro osoby s duševním onemocněním (domov se zvláštním režimem)
☐Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené
☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná
péče)
☐Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář)
☐Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář)
☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením
(socioterapeutické dílny)
☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program)
☐Bydlení pro sociálně slabé
☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
☐Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům)
☐Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod.,
nízkoprahové denní centrum)
☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)
☐Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním
onemocněním (chráněné bydlení)
☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (dům na půli cesty)
☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu
života (hospicová péče)
☐Bydlení pro mladé (startovací byty)
☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

Které služby sociální péče, sociální prevence nebo následné péče využíváte Vy
nebo Vaši blízcí? (možnost více odpovědí)

Zpracováno v rámci projektu „Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho obce a obce“, r.č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

student
v pracovním poměru
rodičovská dovolená
OSVČ
důchodce
nezaměstnaný
jiné: ……….……………………………………………………….

do 25 let
25–44
45–64
65 a více

Věk

muž

žena

1.

Jste

Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, na základě kterého budeme
mít možnost zjistit Vaše názory a požadavky. Výsledky dotazníkového šetření budou
použity jako podklady zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících
služeb Regionu Slezská brána a jeho obcí 2022 – 2027.

každá obec i město se snaží pro své obyvatele zajistit co nejlepší prostředí pro život.
Nejinak je tomu i v naší obci. Jednou z mnoha oblastí infrastruktury je i oblast týkající
se sociálních služeb. Množstvím, kvalitou a rozsahem sociálních služeb na daném
území se zabývá i komunitní plánování sociálních služeb. Komunitní plánování je
metoda, prostřednictvím níž se plánuje rozvoj sociálních služeb v oblasti pro konkrétní
skupiny znevýhodněných osob (zdravotně postižení, senioři, rodiny s dětmi, osoby
ohrožené sociálním vyloučením apod.)

Vážení spoluobčané,

Komunitní plánování sociálních služeb
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Jaké sociální služby nebo zařízení soc. služeb v obci postrádáte?

Pokud jste odpověděl/a „ne“, vypište, jaké aktivity Vám chybí:

Pokud jste odpověděl/a „ne“, vypište, jaké aktivity Vám chybí:
………………………………………………………………………..

4.

ano
ne

3. Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit v obci pro seniory a zdravotně
znevýhodněné?

………………………………………………………………..………

2.

ano
ne

1. Jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit, které nabízejí sportovní,
kulturní a jiné organizace v obci?

Doplňující otázky

☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (dům na půli cesty)
☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu
života (hospicová péče)
☐Bydlení pro mladé (startovací byty)
☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)
☐Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství)
☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné apod., Občanská
poradna)
☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání)
☐Jiná (vypište prosím)………………………………………………………………………………

Zpracováno v rámci projektu „Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho obce a obce“, r.č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

☐Pomoc v domácnosti (např. úklid, donáška jídla apod., pečovatelská služba)
☐Pomoc s pečováním o vlastní osobu (aplikace injekcí, léků, pomoc s koupáním apod.,
osobní asistence)
☐Trvalý pobyt v zařízení pro seniory (Domov pro seniory)
☐Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči
o vlastní osobu (Dům s pečovatelskou službou)
☐Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené
(odlehčovací služba)
☐Trvalý pobyt pro osoby s duševním onemocněním (domov se zvláštním režimem)
☐Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené
☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná
péče)
☐Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (denní stacionář)
☐Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením (týdenní stacionář)
☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením
(socioterapeutické dílny)
☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program)
☐Bydlení pro sociálně slabé
☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
☐Pobytové zařízení pro pomoc bezdomovcům (noclehárna, azylový dům)
☐Zařízení pro pomoc bezdomovcům bez přespání (sprcha, vyprání prádla apod.,
nízkoprahové denní centrum)
☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)
☐Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním
onemocněním (chráněné bydlení)

4.

☐Jiná (vypište prosím)………………………………………………………………………………

☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)
☐Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství)
☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné apod., Občanská
poradna)
☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání)
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Informace spolků a sdružení
Důchodci konečně spolu
Když se před více jak rokem zcela
ochromil běžný život všech občanů a to
po celém světě, nikdo si nedovedl ani
představit, co vše se najednou změní.
Různá opatření a spousty všelijakých
nařízení uzavřela do svých domovů
všechny generace.
Teprve květen tohoto roku nám přece
jenom ukázal tu lepší stránku v tom,
že sice nepřeje počasí, ale nastaly
okamžiky, tolik očekávané. Občané
se mohou konečně v nějakém mírném pandemickém měřítku setkávat
a to byl také impuls uskutečnit tradiční setkání důchodců na rybníkách
u smažení vaječiny. Počasí ten den
výjimečně přálo a tak seniorům k rybníkům doslova utíkaly nohy. Některým
klasicky pěkně po svých, dalším na
kole a jiným na pedálech v osobních
autech. Bylo však úplně jedno, jak kdo
přijel, důležité bylo se po několika
měsících opět vidět. Nějaká ta nařízení
v souvislosti s koronavirem se musí
stále dodržovat, to je pochopitelné,

nicméně odpolední posezení to neomezilo. U starších občanů je téměř neodmyslitelné očkování a tak se mnozí
už i pochlubili, kdy obdrželi druhou
dávku vakcíny nebo koho ten šmejd
zvaný Covid-19 i osobně navštívil.
Když se někdo s někým dlouho neviděl,
tak určitě chce vědět, co se za tu dobu
událo. V klubu dobratických důchodců
se za ten čas mnohým naplnil věk do
kulatého čísla a J. Kohut starší všem
přítomným připomněl, komu už přibyla jako první číslovka sedmička či
osmička.
Dožije-li se někdo při současné situaci
ve světě například 85 let jako M. Šimíková, může říci o požehnaném věku.
Jak bylo při setkání připomenuto, plán
aktivit na rok 2021 vzal zčásti za své, ale
i tak se připravují s optimismem další
naplánované akce. Například původně
plánovaný květnový zájezd do Kroměříže se podařilo úspěšně přesunout
na srpen a důchodci o něj nepřijdou.

Další setkání je tradičně spojeno s poutí na Prašivé v měsíci červnu, výšlap je
plánován i na Javorový vrch. Příležitost
dostanou i dobratičtí senioři – sportovci, pro které se připravuje trojutkání ve
víceboji mezi seniorskými kluby Dobratic, Vyšních Lhot a Stříteže. Bude to
vlastně příprava na Krajské sportovní
hry, letos konané v Kopřivnici na počátku září, a protože hlavním rozhodčím
her je dobratický K. Moškoř, bude příležitost si některé ošemetné disciplíny
vyzkoušet a potrénovat.
Informace pak vystřídaly už tradičně připravené mňamky od seniorek
a chlapi se ujali smažení vajíček. V mnohých debatních kroužcích se probírala
spousta zážitků, vždyť se někteří neviděli několik měsíců. Věřme tedy, že se
bude situace nejen v naší obci lepšit
a lidé si najdou čas na věci a možnosti,
které jim byly covidem znemožněny.
KD Dobratice,
foto: K. Moškoř
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Slyšet – pochopit – uvést v život
• Kostel je jako prázdný otevřený Kristův hrob. V Božím chrámě se stále
opakuje: „Kristus žije“, které zaznělo
poprvé u odvaleného kamene Kristova hrobu. Aby tato radostná slova
byla pochopena, musí být nejdříve
dobře slyšitelná. Nejde pouze o bohoslužby, ale také o vnímání krásy
slova a zpěvu – daru od Boha během koncertů, vystoupení dětí, apod.
Mimo jiné, kostel je také o víkendech
po celý den otevřený pro všechny
návštěvníky, kteří hledají ztišení
a odpočinek. Do kostela přicházejí
všechny generace, přesto značnou
skupinu tvoří senioři a někteří z nich
mívají potíže se sluchem. V kostele
musí každý slyšet tak dobře, aby porozuměl obsahu sdělení a pak uváděl
slyšené a pochopené slovo do života.
Těšíme se, z nového kvalitního ozvučení,
které bylo v kostele v těchto dnech instalováno. Většina nákladů byla pokryta

z kostelních sbírek, často poctivě nastřádaných drobných mincí.
K uhrazení částí nákladů jsme také
získali prostředky od Hyundai z mini
Grantového programu „Společně 2021“.
Všem dárcům děkujeme.
• Dovolím si připomenout, že také v letošní, již páté sezóně, máme možnost
již od 29. května do 31. října, v rámci
projektu OTEVŘENÉ CHRÁMY, navštívit v Ostravsko-opavské diecézi až
35 chrámů. Připomenu a doporučím
alespoň některé:

• Sedliště - kostel Všech svatých,
• Frýdek - věž kostela sv. Jana
Křtitele.
• Vstupy a prohlídky s průvodcem
jsou bezplatné. Aktuality | Římskokatolická farnost Dobratice.

• Karviná – Doly - kostel sv. Petra
z Alkantary,

• Pozor! Na začátku prázdnin, 1. července, je zde opět PRAŠIVÁ. Připravený
program pro rodiče s dětmi, bude nyní
na téma: „Táta, máma, holka, kluk,
rodina nám není fuk“. Jednotlivá stanoviště budou rozmístěná již cestou
na Prašivou. Více napoví plakát.

• Řepiště - kostel sv. Michaela
Archanděla,

Požehnaný čas léta, prázdnin
a dovolených přeje P. Jan Wojnar

• Ostrava - katedrála Božského
Spasitele,
• Opava - konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie,

Adámkova vila volá Jaro…
Vítáme Vás na pohled z dáli,
Taková svačinka na čerstvém vzduchu
nám chutná lépe a ještě s dobrou kávičkou, do toho nějakou tu společenskou
hru, co víc si přát.

Cvičení a protahování je základ, a tak se
zapojujeme, kdo může přijde na společné cvičení u koho to nejde, tak se cvičí
individuálně na pokojích.

Práce na zahradě začala a kdo chtěl,
tak se přidal, skleník postaven, máme
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zaseto, zasazeno a budeme jen čekat
na krásnou úrodu, vzpomínáme, jak to
tenkrát bylo, když se sázelo a pracovalo
doma.

Oslavy narozenin také nechybí, tak tady
máme veselo.

Máme rádi zvířátka, a tak s námi ve vile
radostně žijí, ale rády nás i navštěvují.

Přejeme Vám krásné a pohodové JARO a LÉTO
Kolektiv zaměstnanců Adámkové vily

Čištění potoků
Tak jako každý rok, se i letos několik
dobrovolníků z našeho společenství
Církve Adventistů s. d. rozhodlo, že
23. května projdeme naše 2 dobratické
potoky - Šprochůvku a Zbojičný a posbíráme všechno to, co tam nepatří.
U modlitebny na parkovišti jsme si dali
sraz v 9 hod., rozdělili si úseky, nafaso-

vali igelitové pytle a rozjeli se každý na
místo, které mu bylo určeno. Doufali
jsme, že po těch letech, po které provádíme tuto akci, by prakticky už nemělo
být co sbírat.
Ale opak byl pravdou. Je pravda, že
zvednutá hladina potoků po lijácích,
které nás zasáhly v minulých dnech,

udělaly své a odkryly "poklady " ukryté
ve štěrku potoka.
Jak popisovali účastníci, tak nejvíc se
sesbíralo skla, kachliček a keramických
úlomků, pak různé fólie a kovové předměty. Takový zvláštní nález byl akumulátor z osobního auta a půl molitanové
matrace.
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Tento rok se nás sešlo opravdu hodně.
Bylo mezi námi taky hodně dětí, prakticky to bylo tak na půl.
Akce nám trvala zhruba 2 hodiny. Svezli
jsme na nákladním vozíku pytle ke sběrnému dvoru, a tam všichni dostali malou
sladkost a nanuk od neznámých sponzorů, 😊  z  čehož  měly  samozřejmě  největší 
radost děti, ale i dospělí se cítili dobře.
Byli jsme vděční, že nám dopoledne
vyšlo pěkné počasí, protože odpoledne
už začalo pršet.
Jsme rádi, že jsme mohli něčím užitečným přispět našemu okolí.
Text i foto: Vladimír Walach

Ostatní informace
Změna ordinační doby DS Dobrá - MUDr. Iva Kučerová
16. 7. 2021 pátek

Neordinuje se

Nutné případy ošetří DS Raškovice po telefonické domluvě do 10 hod. na tel.: 733 685 195
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Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu
zájmu připravil ČEZ nové studio i program
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších prostor
Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla!
Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným zdrojům
čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo
z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné elektrárny? To je jen
drobná ochutnávka bohatého energetického menu, které začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat
profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu www.virtualnevelektrarne.cz.
On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams.
Všechny exkurze jsou zdarma.
Vladislav Sobol

INZERCE

Nabízíme:
 barvy na kov, dřevo, beton, spreje na
auta.
 interiérové a fasádní barvy.
 míchání barev na počkání, výběr z 3000
odstínů.
 stavební chemie Soudal: tmely,
montážní pěny.
 silikony, lepidla, hydroizolace.
 válečky, štětce, teleskopické tyče,
zakrývací materiál.
 odborné poradenství, zvýhodněné
nákupy pro firmy.

třída T.G.Masaryka 503, Frýdek-Místek
(za katastrálním úřadem)
Otevírací doba: Po-pá 7:30 - 16:00
Sobota 8:00 - 11:00
tel: 602 562 149
www.barvyinva.cz
(zdarma parkování 30 min)
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