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VÝSADBOU STROMŮ
můžeme všichni
přispět ke zmírnění
dopadu ZMĚNY
KLIMATU

POZVÁNKY na
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Dobratičtí
talenti
(v modrém)
v posledním
zápase sezóny
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Zprávy obecního úřadu

Výsadbou stromů můžeme všichni přispět
ke zmírnění dopadu změny klimatu
Státní fond životního prostředí spustil
nový dotační program na výsadbu listnatých stromů na veřejně přístupných
místech. Jde o celonárodní projekt „Sázíme budoucnost“, na který Ministerstvo
životního prostředí vyčlenilo 100 milionů
korun. Cílem projektu je do pěti let vysadit mimo les 10 milionů stromů, tedy
za každého občana Česka jeden. Žádost
o dotaci mohou podat místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky,
skupiny aktivních lidí i jednotlivci, zkrátka
všichni, které zajímá zeleň v obci, kde žijí.
Jedinou podmínkou je legitimní vztah
k místu výsadby.
Ten se může prokázat trvalým bydlištěm, nájemní smlouvou, souhlasem
vlastníka nebo vlastnictvím pozemku.
Peníze můžete použít na nákup sazenic, substrátu či dalšího materiálu na
výsadbu, ale také na nákup prostředků
na následnou péči o stromky, jako jsou
hnojiva, pomůcky na ochranu kmene či
zavlažovací vaky, a případně i na zajištění
odborného posudku a publicity. Z dotace
naopak není možné pořizovat lavičky ani

jiný mobiliář a doprovodné prvky. Nelze
z ní hradit ani odměnu za práci související
se sázením stromů. Předpokládá se, že na
přípravě půdy či vykopání sazební jámy se
budou lidé podílet.
Stát přispěje částkou 20 000 – 250 tisíc
korun, žádosti se přijímají do 31. 8. 2020
nebo do vyčerpání částky 100 mil. Kč.
Podat žádost lze elektronicky prostřednictvím informačního systému SFŽP ČR.
Do tří týdnů by žadatel měl pak dostat
informaci, jestli je podaná žádost v pořádku, nebo je nutné odstranit případné
nedostatky. Po schválení dotace, podepsání smlouvy a realizaci výsadby bude
do tří týdnů zaslána dotace. Výsadbu však
není možné provádět zcela samostatně.
Je třeba zvolit dřeviny vhodné pro dané
stanoviště, protože hlavně v zastavěných
oblastech bývají ochranná pásma a řada
technických omezení, která je potřeba
respektovat. Na realizaci projektů, které
Státní fond životního prostředí schválí,
má proto dohlížet odborník s relevantním
vzděláním a musí být také zpracován odborný posudek.

A kolik dostanete na jeden strom:
Kategorie stromu
Listnatý strom, obvod kmínku
v 1 metru: 8–10 cm
Listnatý strom, obvod kmínku
v 1 metru: 10–12 cm
Listnatý strom, obvod kmínku
v 1 metru: 12 cm a více

Příspěvek na pořízení
stromu

Příspěvek na pořízení
závlahy

1500 Kč/ks

1000 Kč/ks

3000 Kč/ks

1000 Kč/ks

4000 Kč/ks

1000 Kč/ks
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A proč máme stromy vysazovat? Protože stromy umí.
• 1 vzrostlý strom má takovou chladící sílu, že to odpovídá výkonu 10 klimatizací
• 1 stoletý buk vytvoří denně tolik kyslíku, že to vystačí k dýchání 10 lidem
• 1 stoletý dub vstřebá tolik emisí CO2, co vytvoří auto, které 3krát objelo Zemi.
Vysaďte proto strom za sebe a svou rodinu. Bližší informace získáte na:
www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=2037
Alena Kacířová, starostka

NABÍZÍME MOŽNOST PRODEJE
A PREZENTACE VLASTNÍCH PRODUKTŮ
na akci „ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY“,
která se uskuteční 11. 12. 2019 v Dobraticích
Více informací na tel. číslech:
739 325 722 Kateřina Vitásková, 605 931 848 Ilona Spilková.
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Mobilní WC

Jak jste možná zaznamenali, na parkovišti pod kostelem bylo umístěno
mobilní WC.
Problematikou suchých WC na hřbitově jsme se zabývali již delší dobu a nenacházeli přijatelné řešení. Vybudovat
zde splachovací toalety, by znamenalo
objekt vytápět a také vybudovat čistírnu odpadních vod, septik či novou větší žumpu. Navíc tím, že je objekt v zadní
části hřbitova, by zřejmě nebyly toalety

ve večerních hodinách využívány a ani
denní návštěvnost není vysoká.
Proto jsme nakonec usoudili, že umístění mobilního WC v dobře dostupném
místě, které bude sloužit všem, bude
účelnější. Mobilní WC je zde umístěno
na půl roku na zkoušku, součástí instalace je pravidelné čištění a vyvážení.
Věříme, že zařízení bude bezproblémově sloužit občanům i návštěvníkům
obce.
Alena Kacířová, starostka

Školství

Podzimní školní zprávičky
Na začátku října jsme
zahájili ve škole kroužky,
které mohou žáci navštěvovat ve volném čase.
V letošním roce byly otevřeny tyto kroužky:
počítačový, pěvecký, keramika, sportovní,
florbal, šachy, klub Šikulů, čtenářský klub,
klub logiky a deskových her, zdravotnický,
doučování, angličtina, taneční a speciálně
pedagogická péče.
V průběhu měsíce jsme ve škole přivítali
budoucí prvňáčky, kteří se každoročně
přicházejí podívat na své starší kamarády
v rámci otevřených hodin.
Jsme rádi, že Vám můžeme opět představit naše úspěšné spisovatelky – Elišku
Chlebkovou a Rozárku Otipkovou, které
se 25. 10. 2019 zúčastnily literární soutěže
„Kalusův kalamář“. Soutěž organizuje Základní škola Čeladná za podpory starosty
obce Čeladná. Děvčatům bylo uděleno
jak uznání odborné poroty, tak uznání
žákovské poroty. Děvčatům blahopřejeme

a přejeme spoustu dalších literárních nápadů!
U soutěží ještě chvíli
zůstaneme. Naše škola
dlouhodobě spolupracuje s Místním akčním plánem Frýdek-Místek (MAP II. Frýdek-Místek) a jeho prostřednictvím jsme
mohli pořádat 2. ročník „Mlsné vařečky“.
Velmi děkuji koordinátorce projektu Mgr.
Martě Mojákové, za profesionální přípravu
a výborný průběh celé akce.
Závěr měsíce patřil jako každý rok
„Tajemné noci“. Akce byla zahájena krátkým hudebním programem žáků z pěveckého kroužku a lampionovým průvodem
kolem Obecního úřadu. Ve škole děti plnily
úkoly v tajemných komnatách a pro všechny zúčastněné bylo připravené bohaté
občerstvení, které připravilo SRPŠ pod
vedením p. předsedkyně Petry Badové.
Velkým překvapením bylo hudební vystoupení žáků 3. ročníku se svou paní učitelkou
Mgr. Silvii Pšenicovou a vystoupení dětí

Dobratický zpravodaj / 7

11/2019

z II. oddělení školní družiny s paní vychovatelkou Mgr. Pavlínou Lipowczan a AP
Lucií Bezručovou. Jejich program byl velmi
nápaditý a originální. Velmi děkuji za jejich
přípravu!

V následujícím měsíci Vám přineseme
další nové zprávičky.

Hezký podzim a krásné přípravy
na adventní dobu.

Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Nejbližší akce:
• Mikulášské šachování rodiče s dětmi - sobota 30. 11. 2019 od 8:30 – 11:30 hodin.
• Česko zpívá koledy - 11. 12. 2019 od 18:00 hodin.
• Vánoční jarmark - 17. 12. 2019.

„Mlsná vařečka“
Čtyřčlenné týmy z 5 okolních škol plnily
úkoly z oblasti etikety stolování, přípravy
slavnostního stolu, přiřazování příborů.
V PC učebně vytvářely jídelníček pro
zdravou svačinu. Následně podle receptu
vařily/vlnily sladký dezert v mikrovlnné
troubě. Ze zeleniny vyráběly pomazánku
na vylosované téma: Narozeninová party,
Halloweenská party, Sportovní party,
Pirátská party, Disco party.
I v letošním ročníku měla odborná porota

velice nelehký úkol při svém hodnocení
a rozhodování. A komu připadla cena
nejvyšší?
Všichni malí kuchtíci a kuchtičky obdrželi
Účastnické listy, věcné ceny
i knihy plné receptů. Pro všechny to bylo
velmi příjemné dopoledne.
Děkujeme MAP za realizaci projektu a finanční podporu.
Mgr. Marta Mojáková, koordinátor soutěže

1. místo – ZŠ a MŠ Dobratice, 2. místo – ZŠ Hnojník, 3. místo - ZŠ a MŠ Lučina, ZŠ a MŠ Nošovice, ZŠ Dobrá
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Informace spolků a sdružení

Fotbalové týmy Dobratic ukončily podzim
Do podzimní části fotbalového ročníku
2019-2020 se zapojily tři celky hrající pod
názvem TJ Dobratice z.s.. Největší nápor
měli ti nejmenší, protože si zahráli okresní
přebor mladších i starších žáků v podstatě
ve stejné sestavě, což je takový úděl při
nasazení dvou družstev, což není vůbec
jednoduché. Podívejme se tedy na naše
nejmladší a v závěru také na závěrečný
souhrn odehraných utkání mužů.

Soupisku tvořili a také zápasy hráli:
F.Bado (dal 8 gólů), K.Kohut, K.Kohutová,
Jan Kubala, Jarek Kubala, J.Maleček,
M.Matloch, O.Michna, J.Mitrenga, B.Mitrengová, V.Nytra, L.Pavelek, M.Sochorek,
O.Světlík a P.Vitásek. Naše nejmenší
a nejmladší naděje vedou a připravují
jako šéftrenér mládeže Rostislav Maleček, asistenty mu jsou Radim Pařenica
a Alexandr Kohut.

Okresní přebor mladších žáků 6+1
Do této soutěže zasáhly ročníky narození 2007 – 2010 a v celku Dobratic hrály
i dívky. V soutěži hraje úctyhodný počet
týmů osmnáct a po podzimní části mají
naši nejmladší odehráno 10 utkání. V neúplné tabulce jim patří 16. místo a na hřiště
alespoň jednou vběhli: K. Kohut (vstřelil
3 branky), J. Kubala, O. Michna (2), J. Mitrenga, B. Mitrengová, O. Navrátil, V. Nytra
(2), L. Pavelek (1), M. Sochorek, O. Světlík
(1) a P. Vitásek.

1. A třída mužů
Fotbalisté od poslední statistiky ve
Zpravodaji přidali další šňůru vítězných
zápasů a to jim vyneslo v podzimní, zatím
neúplné tabulce, výborné třetí místo.
Jak se jim vedlo v říjnu a na počátku
listopadu?
Dobratice – Stonava 3:0, góly Causidis
2 a Skotnica. Byl to nejlepší zápas na domácím hřišti a aspirant na postup dostal
pořádnou lekci z produktivity.
Lučina – Dobratice 1:3, branky zaznamenali: Šimeček 2 a Lýsek. Cenná výhra
na půdě Lučiny, tak pak hrála další domácí utkání před televizními kamerami
a porazili druhé Albrechtice 4:2, o to víc
se vyjímá výhra Dobratic.
Dobratice – Jistebník 4:2, o branky
se podělili Škapa, Skotnica, Mitrenga a
Pařenica. Proti celku z konce tabulky to
bylo doslova trápení se šťastným koncem
Dolní Lutyně – Dobratice 1:6, na nejvyšší výhře v tomto ročníku se podíleli
dvěma brankami Causidis a Šimeček, po
jedné přidali Stříž a Skotnica. Nejslabší

Okresní přebor starších žáků 6+1
Ač to má název starší žáci, za náš tým
nastupují převážně ti, co hrají i soutěž
popsanou výše. Samozřejmě to je veliká
nevýhoda oproti jiným celkům, kde mají
podstatně starší fotbalisty a na výsledcích
to také bylo znát. Nicméně se naše parta
statečně pere s konkurencí a odměnou jim
byla první výhra v ročníku a to dokonce 8:1
nad Metylovicemi. I když to nyní v tabulce
znamená umístění ve spodní části, do
příští sezóny už budou vcházet s většími
ambicemi na dílčí úspěchy, v to věřím.
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tým soutěže byl lehkým soustem a chlapci
si s chutí zastříleli.
Dobratice – Vratimov 0:2, v posledním
podzimním utkání se domácím nepodařilo překonat obranu Vratimova a tím takto
skončila jejich bodová šňůra.
Jak si přál před začátkem nového fotbalového ročníku trenér Marián Korabík,
tak se nakonec i stalo. Dobratice jsou mezi
elitní pěticí 1. A třídy a nebýt několika
zakolísání v úvodu, mohlo to být i lepší.
Nechtějme teoreticky kalkulovat, vždyť
Dobratice patří už čtvrtou sezónu mezi
top týmy této krajské soutěže a mají nejmenší výkyvy ve výkonnosti. Do sestavy se
velice dobře začlenily posily z Tošanovic
a zejména Šimečkovi se povedlo překonat
střeleckou smůlu a přidává tolik potřebné góly do sítě soupeřů. V brance chytil
doslova za pačesy svou příležitost Bocek
a svými zákroky nejednou podržel spolu-

hráče nad vodou. Vidět bylo i navrátilce
na dobratický trávník Kantora a Stříže,
absolutorium dávám také nejzkušenějšímu hráči Patriku Lýskovi. Samozřejmě
každý z hráčů ví, v čem si dáván kladné
body a v čem naopak zklamal. Nechci
tedy vyjmenovávat všechny fotbalisty,
co oblékli dobratický dres v podzimních
zápasech. Jak naše fotbalová a fandovská
povaha říká: když se daří, na to špatné,
co bylo, se zapomene. I přes prohru
v posledním domácím zápase však věrní
fandové fotbalistům za podzimní hru
poděkovali. Ano, je tomu tak, jen trenér
si z toho vyvodí ponaučení a je na něm
s jakou motivací přijde za hráči do zimní
přípravy a k jarním odvetám. Přejeme
našim hráčům potřebný klid po bojích,
doléčení utržených šrámů a zdravé odhodlání do časů příštích.
Text + foto: K. Moškoř

Žáci TJ Dobratice před posledním podzimním zápasem
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Senioři na horách
Za pochmurného počasí se vydali
senioři KD ve středu 9. 10. 2019 do hor
(12 členů).
Cílem byly prašivské vodopády na Vysutém. Málo známy vodopád nebyl v ten
den obdařen tekoucí vodou, ale úžina
jevila známky vlhkých kamenů po slabém
toku vody. Škoda jen, že nebylo po vydat-

ném dešti, neboť dokumenty vodopádu
ukazují krásné záběry vodopádu až do
údolí hory.
Cestou tam i zpět někteří si nasbírali
krásné hříbky. Závěrem turistického výšlapu jsme měli krátké posezení u chaty
Prašivá na výbornou zelňačku a pivečko.
Kohut J., člen KD

Upozornění členů Klubu důchodců Dobratice
Změna termínu konání valné hromady (VH) s vánočním
posezením se uskuteční v úterý 10. 12. 2019
Program:
• od 13,00 do 13,30 hod. oběd v místním pohostinství „Obecník“
• od 14,00 hod. VH - hodnocení činnosti KD za rok 2019
• plán činnosti KD na rok 2020
• různé
• vánoční posezení s výměnou dárků				Zve výbor KD
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Ostatní informace
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Vážení návštěvníci,
dovolujeme si Vás informovat, o změně
otevírací doby chaty Prašivá.
Mimo otevírací dobu chaty je v hlavním
vchodě pro Vás instalován samoobslužný

automat NONSTOP 24 hodin. Občerstvit se
nápoji, slanými či sladkými pochutinami
můžete tedy kdykoli. Nikdo u nás tedy
neumře žízní ani hladem :-)

Připravujeme pro Vás
• 20. 11. od 18 hodin – „Svět focený dronem“
– promítá přední český fotograf Radim Kolibík
• 7. 12. od 18 hodin – „Bhútán – země hřmícího draka“
– promítá cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba
• 18. 12. od 18 hodin – „Severní Korea“
– promítá kameraman ČT Stanislav Solánský
… a další akce již pro Vás připravujeme…
Poznámka: veškeré akce na Prašivé jsou na bázi dobrovolného vstupného, které
je věnováno na obnovu chaty Prašivá. Více o projektu obnovy naleznete na webu.
Všem děkujeme za podporu. Těšíme se na setkání s Vámi.

Vaše chata Prašivá
www.ChataPrasiva.cz
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Inzerce

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná a vyřídí, vždy ve středu
od 15:00 do 16:20 hod. na OÚ Raškovice a od 16:30 do 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

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: I. Spratková, archív MŠ, K. Moškoř, J. Kohut. Grafické zpracování: I. Spratková.
Vydáno dne: 12. 11. 2019 Uzávěrka příštího čísla: 6. 12. 2019. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254.
Neprošlo jazykovou úpravou.
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To nejdůležitější
z říjnového zasedání ZO
1. ZO obce jednomyslně schválilo finanční
podporu 5000 Kč pro mobilní hospic Andělé
Stromu života na rok 2020.
2. ZO vzalo jednomyslně na vědomí Zápis
z provedené kontroly hospodaření Sdružení
obcí povodí Morávky k 31. 8 .2019.
3. ZO pověřilo starostku uzavřením kupní
smlouvy na pozemek p.č. 847/4, k. ú. Dobratice, druh pozemku ostatní plocha, který
zasahuje do stavby Rekonstrukce mostu M
09.
4. ZO jednomyslně rozhodlo o uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi obcí Dobratice a Českou
telekomunikační infrastrukturou, a.s.,
IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6,
Praha 3, Žižkov, 130 00, na realizaci stavby:
RVDSL1929_M_T_DBRA10-DBRA1HR_OK,
pozemek p. č. 984/20, k. ú. Dobratice. ZO
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
5. Paní starostka předložila přítomným
obchodní nabídku č. 14. 10. 2019, firmy
Bohemia Energy entity s.r.o., IČ: 27386732,
se sídlem Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110
00 Praha 1, na dodávku silové elektřiny
a zemního plynu pro rok 2020, určenou pro
obec Dobratice. Nabídka je založena na nákupu na burze s přičleněním k nákupu pro
město Ostrava. Hlasování o přijetí obchodní
nabídky č. 14. 10.2019 a o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o sdružených službách
dodávky elektřiny/plynu, na dobu určitou
31. 12. 2021.: Pro: 6 Proti: 1 (Ondřej Spilka),
Zdrželi se: 2 (Jiří Lisník, Lukáš Lisník)
6. Jelikož bylo zjištěno, že budova márnice
na místním hřbitově, ve které je umístěno
suché WC, je ve vlastnictví církve a ne obce,
bude nutno vyřešit zajištění WC pro návštěvníky hřbitova jiným způsobem. Členové
ZO se přiklánějí k pronájmu mobilního WC
ToiToi bez umyvadla vzhledem k tomu, že
v zimních měsících by stejně nebylo možno
vodu využívat. ZO jednomyslně schválilo
pronájem mobilního WC ToiToi bez umy-

vadla, a to od dodání na půl roku, za cenu
2.420,-Kč za čtyři týdny, a jeho umístění na
parkoviště pod kostelem, pokud možno
ještě před dušičkami.
7. Z důvodu plánovaného zpracování publikace o historii obce Dobratice, byl na jednání
ZO pozván ředitel nakladatelství Montanex,
pan Aleš Rett, aby zde prezentoval ukázky
zhotovených publikací (barevnost, papír,
fotografie, ….). Přítomným objasnil vše
potřebné k přípravě podkladů pro vydání
knihy. Byly projednány varianty autorského
zpracování, nakladatelské činnosti a tisku
s tím, že do příštího zasedání ZO pan ředitel
nakladatelství předloží návrhy smluv.
8. Paní starostka prezentovala návrh projektu
Dobratického centra volnočasových aktivit - Lesopark. ZO jednomyslně schválilo
předložený projekt.
9. Ke způsobu čištění odpadních vod v naší
obci se rozvinula rozsáhlá diskuse. Členové
ZO si měli od minulého zasedání problematiku promyslet tak, aby mohli hlasovat
o zásadním rozhodnutí, a to, zda jít cestou
vybudování kanalizační sítě s napojením na
centrální ČOV ve Sviadnově, s napojovacím
uzlem u ředitelské budovy Hyundai, nebo
cestou čištění odpadních vod prostřednictvím DČOV. Paní starostka zjistila v archivu
MMFM počet stávajících DČOV a septiků
s povoleným vypouštěním předčištěných
OV do roku 2013, informace o později povolených vodních dílech budou obci ještě
z MMFM dodány.
Na závěr bylo dohodnuto, že budou dále sbírány poznatky a informace z jiných obcí, které
se touto problematikou také zabývají, budou
zjištěny parametry a typy DČOV, které vyhovují
podmínkám dotace z MŽP a jejich rozdíl od levnějších ČOV, cena za centrální kanalizaci apod.
Členové ZO se společně shodli, že s rozhodnutím, kterou cestou jít, zatím posečkají, dokud
nebudou shromážděny dostačující informace.
O. Spilka, zastupitel

