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Milí spoluobčané,
Oznámení:
-- o cenách
vodného
-- o poplatcích

přejeme vám krásné vánoční dny plné radosti
v kruhu těch nejbližších.
Nechť domovy zaplní láska, klid a spokojenost,
a nový rok 2020 splní všechna vaše přání.

Zastupitelstvo a zaměstnanci obce Dobratice

Pozvánky:
-- Hasičský ples
-- Valnou hromadu
SDH Dobratice
-- Vánoční koledy
-- Společenský
večírek
-- Valnou hromadu
HS Háj
-- Hudebně-literární
podvečer
-- Tříkrálová
sbírka 2020
www.d ob ratice.c z
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„Tvořivá dílna
– Adventní věnce 2019“
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Zprávy obecního úřadu

Sobotní tvořivé odpoledne
První adventní neděle letošních Vánoc
doslova klepala na dveře, když jsme dobratickou hasičárnu provoněly jehličím a svařákem. Tvořivé ruce žen a dětí, ústa, která
se po celou dobu nezastavila a zvonivý
smích, i takto lze charakterizovat sobotní
odpoledne 30. listopadu letošního roku.
Sešly jsme se při tvořivých dílnách na téma
Adventní věnce, které uspořádala Kulturní
komise naší obce. K uspokojení kdejakého
kreativce byla k dispozici pestrá nabídka
dekorací včetně velké hromady jehličí. Tvořily jsme adventní věnce, věnce na dveře,
pro kamarádky, dekorovaly březové dřevo,
připravily vánoční výzdobu pro naše blízké
zesnulé. Věřím, že si všechny zúčastněné
dámy i děti odpoledne užily a příští rok se
sejdeme znovu a skvělou náladou odstartujeme další advent.
Text + foto: Ilona Spilková

Uzavření Obecního úřadu Dobratice
Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Dobratice bude v době
od 19. 12. 2019 do 05. 01. 2020 pro veřejnost uzavřen.

Oznámení SmVaK Ostrava, a.s.,
o změně ceny vodného od 1. ledna 2020
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného s účinností od 1. ledna 2020 takto:
Voda pitná (vodné): 47,27 Kč (včetně 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. lednu 2020, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.
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Poplatky za odpady zůstávají
beze změn
Sazba poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Dobratice, činí na
rok 2020 částku ve výši 520,- Kč.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 9.
příslušného kalendářního roku.

Změna výše poplatku za psa
a změna jeho splatnosti
Informujeme občany, že na základě Obecně závazné vyhlášky obce Dobratice
č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, byl navýšen s účinností od 1. 1. 2020 poplatek za psa. Sazba poplatku za kalendářní rok činí za jednoho, druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 100 Kč. Poplatek je splatný nejpozději
do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
Poplatek je možno zaplatit v úřední dny v hotovosti
v kanceláři účetní, nebo převodem na účet obce Dobratice
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.

Žádáme občany,
aby poplatky platné pro rok 2020 platili až v daném roce,
preferujeme platbu převodem na účet.

Kalendáře pro rok 2020
Nové obecní kalendáře jsme se snažili
doručit do všech poštovních schránek,
které to umožňují. Některé schránky
jsou však malé a v některých mohou

kalendáře zvlhnout. Proto prosíme,
pokud jste kalendář nedostali, zastavte
se pro něj na obecní úřad.
Děkujeme.
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V době od 13. – do 18. ledna 2020
proběhne v obci TEXTILNÍ SBÍRKA
ve prospěch potřebných.
Nejlépe v úřední hodiny, ale i mimo ně, budeme na obecním úřadě odebírat
všechen bytový a osobní textil, boty, kabelky, plyšáky.
Sesbíraný textil od nás pak odveze společnost Textilní banka. cz, z. ú. (www.
textilnibanka.cz), která jej pak roztřídí a předá potřebným u nás a také v Zakarpatí.
Přispějme a pomozme tam, kde je to potřeba.
Alena Kacířová
starostka obce Dobratice

Kompostéry
Obec Dobratice má možnost se v příštím roce zapojit do projektu „Předcházení
vzniku odpadu v obcích Moravskoslezského kraje“, a to formou zakoupení kompostérů o objemu 1050 litrů, pro třídění
biologického rozložitelného odpadu z do-

mácností a ze zahrad. Pokud máte o tento
kontejner zájem, oznamte to, prosím,
na obecní úřad, a to telefonicky na číslo
558 651 254, emailem obec@dobratice.cz,
nebo osobně, a to nejpozději do 31. ledna
2020.

Obnova katastrálního operátu k. ú. Bukovice
– povinnost podat nové daňové přiznání!
Katastrální úřad pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
provádí v obci obnovu katastrálního operátu novým mapováním. Pro katastrální
území Bukovice byla dokončena a vyhlášena platnost dnem 5. 11. 2019. V souvislosti
s tím jsou vlastníci nemovitostí, u kterých
došlo ke změně, povinni podat do konce

ledna u finančního úřadu ve Frýdku-Místku
nové daňové přiznání. Abychom vyplnění
a podání daňových přiznání vlastníkům
usnadnili, dohodli jsme se s finančním
úřadem, že dne 8. 1. 2020 od 9 do 17 hodin
budou přítomni na Obecním úřadě v Dobraticích, pomohou s vyplněním a daňová
přiznání od vlastníků převezmou.
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Školství

Příprava na Vánoce s Klubem Šikulů
NAŠE TETA PEČE LÉTA …

„Mouka, kvásek … rozinky a mandličky – vše pořádně zamíchat a nechat
pěkně kynout.“
Z těsta jako peřinka se děti z Klubu Šikulů
4. 12. 2019 naučily plést vánočku. Upekla

se dozlatova a vůně se linula po celé škole.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat p. kuchařce A. Kohutové za příjemné odpoledne
v předvánočním čase.
Za Klub Šikulů Mgr. M. Mojáková

Nejbližší akce:
17. 12. 2019
Vánoční jarmark

26. 12. 2019
Vánoční koncert v kostele
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Informace spolků a sdružení

Pozvánka
Na výroční valnou hromadu SDH Dobratice, která se koná
v pátek 24. ledna 2020, v 17:00 hod. v klubovně Obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva o činnosti a finančním
		 hospodaření za rok 2019
4. Zpráva revizní komise
5. Úkoly na rok 2020

6.
7.
8.
9.
		

Návrh rozpočtu na rok 2020
Diskuse
Usnesení
Závěr				
Starostka SDH
Anna Kacířová

„Startujícím družstvem“ se rozumí přihlášené družstvo,
které uhradilo startovné do 30.11.2019

3+1 ke hře + max. 4 náhradníci - střídání hokejový způsob
35 let a výše
palubovka
p. Josef Handlíř + 2 rozhodčí
800,- Kč,/tým (každý hráč dostane občerstvení + guláš)
překvapení

tělocvična ZŠ v Dobraticích

28. 12. 2019 od 09.00 do 17.00 hod.

Případné dotazy zodpovíme na e-mailu: ks.dobratice@gmail.cz/ tel.: 602 461 381

Počet hráčů:
Věk hráčů:
Povrch hřiště:
Rozhodčí:
Startovné:
Hosté:

v sobotu

„OLD BOYS CUP 2019“

V MALÉ KOPANÉ

VÁNOČNÍHO TURNAJE

II. ročník

KŘESŤANSKÝ SPOLEK DOBRATICE, z.s.
pořádá
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Římskokatolická farnost Dobratice
si Vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ KOLEDY
Přijďte si s námi
zazpívat
Dětský pěvecký sbor ZŠ Dobratice,
sbormistr Karla Peterková
Chrámový sbor Filia Dobratice,
sbormistr a varhany
Karla Zouharová
Jan Sobek, trubka
Čtvrtek 26. prosince 2019
od 15.30 hod.
v kostele sv. Filipa a Jakuba
v Dobraticích.

Vážení přátelé, není tomu dávno, kdy
jsem požehnal a poté jsme společně rozsvítili vánoční stromek, symbol Vánoc.
Nyní toužíme prožít tyto dny s nadějí,
v pokoji a míru se svými rodinami a přáteli.
Říkáme si, to hektické snad už je za námi,
stihli jsme udělat v práci i doma to, co jsme
odkládali celý rok. Ale je tomu opravdu
tak? Neneseme si myšlení uplynulých dnů
v podvědomí dál?
Vždyť jsme byli svědky, jak se obchodní
komplexy změnily na „novodobé chrámy“,
přinášející falešnou nadějí, že když více

nakoupíme, budeme šťastnější a radostnější. Stále více nás zahlcuje světelný
smog nepotřebných reklam, který nám
brání vidět nádhernou zimní hvězdnou
oblohu. Můžeme mluvit i o hudebním
smogu, který šíří hudební produkci, jen
aby přilákal kupující. Nakonec reklamní
informace vyústí ve zprávu, jestli jsme
překročili vánoční tržby a kdy začnou
povánoční slevy.
Tím vším jsme byli v těchto dnech patřičně ovlivňování. Lékem se může stát
každodenní chvíle v tichu. Naslouchání
sobě, svému nitru, svému srdci má uzdravující moc. Změnili jsme naslouchání za
komentování, kritizování, vyjadřování názoru takřka ke všemu, skákání do řeči, „tvitování, četování či lajkování“... Stáváme
se povrchními lidmi, prožíváme povrchní
vztahy a mírou života a naplňování života
se stává rychlost „bajtů“, počet programů
v TV, množství zážitků a plánování zimní
dovolené.
Dopřejme si luxus ticha, kdy se zastaví
tok našich myšlenek, uklidní naše emoce,
uspořádá náš chaos a hluboce se nadechneme dobrotou a něhou. Naše nitro
se stane prostorem setkání, druhý člověk
mým bližním, více přítelem. Inspirací se
nám může stát biblická událost o Ježíšově
narození, kterou najdeme v evangeliu podle Lukáše, 2 kapitola, 1 až 14 verš.
Papež František 1. prosince 2019 napal:
„Před jesličkami objevujeme, jak důležité
je v našem, tak často uspěchaném životě
zapotřebí nalézt chvíle ztišení a modlitby.
Ztišení, abychom rozjímali o kráse dítěte
Ježíše, Božího Syna narozeného v chudobě
stáje. Modlitby, abychom vyjádřili svoji
užaslou vděčnost za tento nezměrný dar
lásky, jehož se nám dostalo.“
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Přijměte pozvání ke společnému slavení svátků Narození Krista Ježíše v kostele
sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích:

• 24. 12. – předvečer slavnosti Narození

• Vystoupí Dětský pěvecký sbor ZŠ Dobratice, Chrámový sbor Filia Dobratice.

• 31. 12. - v 17 h mše sv. - děkujeme za
vše dobré uplynulého roku

Páně v 9.30 h požehnání betlémského
světla, které si můžete odnést na štědrovečerní stůl ve 22 h mše svatá, zpívá
farní sbor Filia

• 1. 1. 2020 - v 10 h mše sv. - slavnost

• 25. 12. - v 10 h mše sv. - slavnost Naro-

S vděčností za vše krásné v uplynulém
roce, s přáním znovu objevení hloubky
prožitku podstaty Vánoc a Boží požehnání v roce příštím přeje P. Jan Wojnar

zení Páně, zpívá farní sbor Filia.

• 26. 12. - v 9 h mše sv. - svátek sv. Štěpána

v 15.30 h společný zpěv vánočních koled

Matky Boží, Panny Marie - světový den
modliteb za mír.

V Dobraticích dne 10. 12. 2019

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 7. 2. 2020 v 17. 00 hod, v Klubovně OÚ Dobratice.
Program jednání:
1)

Úvod, volba návrhové komise a zapisovatele
2) Kontrola plnění usnesení od poslední valné hromady (8. 2. 2019)
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 2020
8)
Různé
9)
Usnesení a závěr

Šigut Antonín
starosta Honebního společenství Háj

první den zveřejnění: 10. 1. 2020
poslední den zveřejnění: 7. 2. 2020
Zveřejnění umožňující dálkový přístup: od 10. 1. 2020 do 7. 2. 2020
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Ostatní informace
My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví
vinšujem vám… Tato
známá melodie rozezní
na začátku ledna domácnosti mnoha z vás.
A to díky Tříkrálové sbírce, největší sbírkové
akci v České republice,
která letos proběhne již
po dvacáté. O čem tato sbírka především
je, zrekapituloval ředitel Charity Frýdek
-Místek Martin Hořínek: „Tříkrálovou
sbírku charakterizuje hlavně předávání
vánoční radostné zvěsti. Napříč generacemi nás těší vzájemné setkávání,
radost z obdarování a z toho, že můžeme
pomoci.“
Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek
ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi. Díky

vaší štědrosti a obětavé
práci koledníků se nám
loni podařilo celkem vybrat 2 227 293 Kč, z toho
50 256 korun ve vaší
obci.
Při využívání výtěžku
sbírky se řídíme předem
danými pravidly tak, aby
byla maximalizována její
transparentnost. Každá Charita například
sepisuje tzv. záměry, tedy dokumenty,
ve kterých vysvětluje, jak chce získané
peníze použít. „Využití Tříkrálové sbírky
je široké. Pomůže zejména potřebným u
nás v regionu, v republice, ale část putuje
také na podporu potřebných a charitní
činnosti v zahraničí. V případě Charity
Frýdek-Místek používáme vykoledované finanční prostředky napříč cílovými
skupinami na zajištění aktivit a investic,
na které nemůžeme najít zdroje jinde.
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Jedná se například o volnočasové a vzdělávací aktivity pro klienty, investice do
vozového parku pro terénní služby, které
jezdí za klienty domů nebo rekonstrukce
v pobytových zařízeních,“ doplnil ředitel
frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek.
Konkrétní záměry najdete na webu Charity Frýdek-Místek.

Tříkrálová sbírka 2020 bude probíhat
od 1. do 14. ledna. Přispívat můžete do
tříkrálových pokladniček, příspěvkem na
účet nebo zasláním DMS.
Více informací o sbírce najdete na www.
trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová
Koordinátor Tříkrálové sbírky
Charity Frýdek-Místek

Místní knihovna Dobratice

vás srdečně zve na hudebně-literární podvečer
„ Jó, třešně zrály…“
aneb vzpomínání na Waldemara Matušku.
V pátek 10. ledna 2020 v 17.30 hodin v klubovně OÚ Dobratice

Na kytaru a banjo hraje Aleš Nitra, literární ukázky z knihy D. Radimovské
a J. Kenta „Walda žije“ čte Martina Řehová.

Vstupné zdarma!

Změna ordinační doby na DS Dobrá MUDr. Kučerová Iva
Čtvrtek 19. 12. 2019 SE NEORDINUJE
Nutné případy ošetří DS Pol. obětí Místek (bývalé autobusového stanoviště)

MUDr. Malcharová - tel.: 558 434 036
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Trocha předvánoční poezie

Ta nikoho nezabije. Ani ta z pera tětky Marcely.
Začtěte se do známé pohádky ve zcela jiném hávu.

O Smolíčkovi
Byl podzim.
Listí padá k zemi,
přichází zima.
Zle bylo by se zvířátky všemi,
kdyby se na ni nepřipravily,
kožíšky a peří nevyměnily
a dobře se nevykrmily.
Z chaloupky v lese
Jelen zlatoparohatý
na pastvu vyšel.
Už je za vraty
a ještě volá: „Smolíčku,
nikomu neotevírej.
Máš svou práci,
tak pracuj a na mě čekej.“

Na to čekaly Jeskyňky.
A už jsou za dveřmi a prosí:
„… že mrznou jim
ruce, nohy a nosy…
Smolíčku, pusť nás
ohřát do síňky.“
Smolíček se nad nimi
slituje,
pustí je dovnitř…
a už toho lituje.
Jezinky se ho snaží chytit
a: „Oškubem ti hlavičku!“
křičí.
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Konečně Smolíček popad
koště:
„Vy jste mi ale pěkní
hosté!
Když jste tak do škubání
žhavé,
sedejte za stůl!“
A už jim na něj
sype peří,
které mu jelen na práci
svěřil.
„To bude pro vás
to pravé!“
Jezinky sednou, ani
nedutají,
jen oči vykulené
mají.
Peří teď leží
před Jezinkami!
A Smolíček
jim vaří čajíček
s medem a bezinkami,
„Tak do práce, holky,
do práce.
Škubat někomu hlavičku,
to není legrace.“
I Jezinky se do škubání
daly
a čajíčkem se zahřívaly.

12/2019

Smolíček četl jim
pohádky.
A než se všichni nadáli
z peří jsou dvě
hromádky.
Jezinky, než se rozloučily,
Smolíčka pěkně pochválily:
„Bylo to prima
a už nám ani není zima.“
Smolíček na to:
„A mně nebyla
dlouhá chvíle
a vy nakonec
jste byly milé.
Příště si vytáhneme
i knížky a hračky.“
Jezinky se moc těšily
a Smolíčkovi slíbily,
že za rok zase
přijdou na škubačky.
Každému, kdo čte ty řádky:
o svátcích vkroč do pohádky
a prožij je v pohodě,
starosti pusť po vodě.
Spoustu správných slov a kroků
Uskutečni v novém roku.
Na zdar! zvedá hrnek kyšky,
ač se tomu smějí myšky,
tětka Marcela
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Mrazy jsou tady!
Zabezpečme vodoměry
před poškozením!

Výměna poničeného vodoměru se odběratelům prodraží. Buďme odpovědní
hned od prvních dnů, kdy dorazily mrazy!
Ostrava 5. 12. 2019 – Na konci podzimu,
na začátku zimy a v jejím průběhu je
kromě pečlivého zazimování zahrady
a domu nutné se zaměřit také na to, jak
zajistit před mrazem domovní vodoměr,
aby nedošlo k jeho poškození. Tím,
že tyto záležitosti nepodceníme, se
vyhneme nepříjemným situacím, které
mohou mít kromě našeho pohodlí nepříjemný dopad také na naši peněženku.
Co je nutné s ohledem na zabezpečení
vodoměrů podniknout, do značné míry
závisí na tom, kde je dané zařízení umístěno. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její
spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo
k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr
nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout,
je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací.
Použít je možné například polystyren nebo
minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“
vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů
společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu,
chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti,
je žádoucí zabránit vystavení vnitřní
instalace a vodoměru účinkům mrazu
například vnější tepelnou izolací. Je
nezbytné prověřit, jestli nemůže mrazivý
vzduch pronikat k vodoměru například
sklepním oknem. Teplota v daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad

bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů
je vhodné obalit izolačním materiálem.
„Právě chaty a chalupy, které nejsou
v průběhu zimy obývané, jsou velmi často
místem, kde dojde k nepříjemným situacím.
Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení,
ale důsledky v podobě vytopeného prostoru
se projeví až poté, kdy mráz povolí,“ říká
Bouda.
„K poškození vodoměru může dojít také
v případě, když se někdo snaží zamrzlou
vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm.
Tento extrémní zásah většinou vede k tomu,
že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho
vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou je zjistitelné po jeho
demontáži,“ popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození
vodoměru mají negativní finanční dopad
na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava
následně vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení.
Odběratelé totiž odpovídají za jeho zabezpečení. Škodná částka se pak odvíjí od
aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž.
Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun.
Před zamrznutím je nutné chránit také
vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná
nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje
jako minimální krytí potrubí jeden metr,
ve zpevněných plochách až 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa
venkovních uzavíracích armatur, místa
se sníženým krytím (například přechody
vodních toků) nebo souběhy s potrubím
dešťových kanalizací.
Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvčí, tel.
725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz SmVaK Ostrava a.s.,
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava.

