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Zprávy obecního úřadu

„DOBA ROUŠKOVÁ“
Navzdory tomu, že jsme informacemi 

o koronaviru už docela přesyceni, dovo-
líme si připomenout, jaká opatření byla 
přijata v naší obci. 

Základní škola a mateřská školka jsou 
uzavřeny, ale paní kuchařky ze školky 
v Dobraticích a ze školky ve Vojkovicích 
vaří obědy pro všechny zájemce z obou 
obcí. Používání vlastních jídlonosičů 
hygiena nedoporučuje, proto jsou nyní 
používány jednorázové nádoby. Cena 
oběda je 63 Kč, cena nádoby 7 Kč, rozvoz 
zajišťuje obec zdarma. Kapacita kuchyně 
je dostatečná, proto je stále možné si 
obědy objednat.  Od vyhlášení nouzového 
stavu nabízíme našim občanům dovoz 
potravin, léků, základních hygienických 
potřeb. Tato možnost stále trvá. Šití rou-

šek se stalo tmelícím prvkem obyvatel 
i v naší obci. Chceme proto poděkovat 
všem, kdo jste rychle zareagovali a roušky 
i pro potřeby ostatních našili, a to v tako-
vém počtu, že stále můžeme nabídnout 
šité roušky k odběru zdarma. K dispozici 
máme i omezený počet nešitých roušek. 
Neradi, ale museli jsme zavřít celé hřiště 
pod školou, dnes je přístupné sportovní 
hřiště a venkovní posilovna, jen dětské 
hřiště je ještě uzavřené. Postupně bude 
docházet k uvolňování striktních opatření, 
ale stále Vás žádáme o dodržování vlád-
ních omezení a zároveň Vám děkujeme za 
uvědomělé chování v této náročné době. 
Nadále trvá naše nabídka pomoci, pokud 
se v souvislosti s koronavirem dostanete 
do situace, kterou nemůžete sami vyřešit.

Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 20. června 2020, v době od 

10:00 do 12:00 hodin, můžete  v areálu 
Sběrného místa obce  Dobratice, ode-
vzdávat pracovníkům Frýdecké skládky 
nebezpečný odpad (baterie, barvy a laky, 
technické a motorové oleje, aj.).

V tomto čase bude možno rovněž 
odevzdávat ostatní odpady, dle pokynů 

obsluhy sběrného místa odpadů (velko-
objemový odpad, vysloužilé spotřebiče, 
TV, dřevo, železný šrot, oleje z kuchyní, 
úsporné žárovky a svítidla). 

Neodebíráme: pneumatiky a staveb-
ní odpad (cihly, beton, střešní krytinu, 
okenní rámy, izolace, aj.).

Z důvodu nařízení vlády
 bylo rozhodnuto odložit plánovanou akci Vítání občánků, která se měla konat 

v neděli 17. května 2020. O náhradním termínu budete včas informováni.
Rovněž rušíme akci Jarní květináč,  která se měla konat 15. 5. 2020

Děkujeme za pochopení



4 / Dobratický zpravodaj 05/2020

Zastupitelstvo obce rozhodlo o podpoře výstavby 
domovních čistíren odpadních vod

Obec Dobratice se problematikou 
nakládání s odpadními vodami začala 
zabývat po svém osamostatnění již v de-
vadesátých letech, kdy byly zpracovány 
studie možného vedení kanalizace v obci 
s výstavbou vlastní čistírny odpadních vod 
a ty pak byly zapracovány do územních 
plánů obce.  Náklady byly v obou přípa-
dech tak vysoké, že výstavba kanalizace 
a vlastní čistírny v době, kdy se obec 
plynofikovala a následně splácela úvěr, 

byla nerealizovatelná. Znovu se zastupi-
telstvo začalo problematikou zabývat na 
přelomu let 2016-2017, kdy ministerstvo 
životního prostředí vyhlásilo dotační 
titul na podporu výstavby domovních 
čistíren odpadních vod. Zastupitelé obce 
v té době provedli mezi občany průzkum, 
aby zjistili, zda by o domovní čistírny byl 
v obci zájem. Byl a nečekaně velký. Jenže 
se ukázalo, že dotační podmínky jsou 
komplikované, pro obce hodně náročné 

Očkování psů proti vzteklině
MVDr. Igor Sušovský, Horní Tošanovice 45,  

tel. č. 602 560 492
Ve středu dne 20. května 2020 pro-

běhne v obci Dobratice očkování psů 
proti vzteklině. Podle zákona o veteri-
nární péči musí být každý pes starší tří 
měsíců vakcinován. Úhrada za očkování 
jednoho psa proti vzteklině činí 120,- 
Kč (je možné i očkování kombinovanou 
vakcínou v ceně 350,- Kč) a je splatná 
ihned na místě. Pes musí mít náhubek 
a musí být v doprovodu dospělé 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 občané nemají dosud čipo-
vaného psa, MVDr. Sušovský provede 
i čipování, které činí 380,- Kč. 

Pes, který není načipovaný, se 
může naočkovat, ale očkování není 
platné.

Žádáme občany, aby dodržovali roze-
stupy mezi osobami minimálně 2 metry 
a používali ochranný prostředek dýcha-
cích cest (nos, ústa), jako je respirátor, 
rouška, ústenka, šátek nebo šál, které 
brání šíření kapének.

Očkování psů proběhne na těchto 
místech:
• od 15:45 do 15:55 hodin na křižovatce 

místní komunikace nad domem paní 
Chowaniokové (místní část Amerika)

• od 16:00 do 16:15 hod. na autobusové 
zastávce rozcestí ke Komorní Lhotce 

• od 16:20 do 16:45 hodin před budo-
vou Obecního úřadu Dobratice

• od 16:50 do 17:00 hodin na křižovatce 
místní komunikace nad domem pana 
Szczeczora (místní část Bukovice)
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a nevýhodné jak technicky, tak finančně.
Vzhledem k tomu, že se při řešení na-
kládání s odpadními vodami v každém 
případě bude jednat o důležité rozhodnutí 
a velké náklady na straně obce, využili 
jsme dotačního titulu moravskoslezského 
kraje a nechali zpracovat Studii nakládá-
ní s odpadními a dešťovými vodami na 
území obce, která na základě hydrogeo-
logického průzkumu zpracovala možné 
varianty řešení.  Z jejích závěrů vyplývá, 
že žádný ze způsobu nakládání s odpad-
ními vodami v naší obci není jednoznačně 
nejvhodnější, všechny mají svá pro a proti.  
Před zastupitelstvem tedy stálo zásadní 
rozhodnutí s velkým dopadem na obec 
jak finančním, tak věcným. 

Nejdříve byla z dalšího posuzování 
vyloučena možnost výstavby kanaliza-
ce s vlastní čistírnou odpadních vod. 
V posledních letech všechny vodní toky 
v obci v létě vysychají, nedostatek vody 
by znemožnil dočištění a zředění vod 
odtékajících z lokální čistírny, navíc byla 
lokální čistírna odpadních vod navržena 
na Holčině, nejméně vodném toku a na 
pozemku, který nepatří obci.  Znamenalo 
by to také rozkopání celé obce a náklady 
ve výši přesahující 100 mil. Kč. 

Další možnou variantou byla výstavba 
kanalizace s napojením na centrální čis-
tírnu odpadních ve Sviadnově, kdy vlastní 
napojovací bod by byl v PZ Nošovice, mezi 
společnostmi Dymos a Hysco.  V tomto 
případě by bylo nutno vést kanalizační 
sběrač přes území sousedních obcí Nižní 
Lhoty a Nošovice, projít přes žermanický 
přivaděč, získat souhlas (věcné břemeno 
nebo odkoupení pozemku) řady soukro-
mých vlastníků s vedením kanalizačního 
řadu přes jejich soukromé pozemky, 
rozkopat celou obec, počítat s částkou 
100 až 150 mil Kč, která by i s případnou 

dotací znamenala zadlužit obec na řadu 
let. Pro občany by to znamenalo vybudo-
vat přípojky, mnohdy se starat o přečer-
pávací stanice, platit stočné. Důležitá 
je i předpokládaná časová náročnost, 
kdy zpracování projektové dokumentace 
(problémy s gravitačním spádem, řada 
přečerpávacích stanic), vyřízení majet-
koprávních vztahů (nesouhlas jediného 
vlastníka může celý záměr zastavit), 
získání dotace, vlastní výstavba může 
trvat i deset let. Tuto variantu nakonec 
zastupitelstvo vyhodnotilo jako příliš 
megalomanskou a v praxi pravděpodobně 
nerealizovatelnou. 

Jako reálné řešení nakonec zůstaly 
domovní čistírny odpadních vod (dále 
DČOV), i když ne všude je možnost vypouš-
tění předčištěných odpadních vod do vod-
ních toků a vsakovací podmínky na území 
obce jsou dosti komplikované, ale reali-
zovatelné (mapa vsakovacích podmínek 
a podmínky vsakování budou zveřejněny 
na www stránkách obce).  A dále jsme se 
zabývali dvěma možnostmi, a to využitím 
dotace z ministerstva životního prostředí, 
nebo podporou výstavbu DČOV z rozpočtu 
obce, bez dotací. Tato fáze rozhodování 
byla nejnáročnější, získávali jsme infor-
mace o dotačních podmínkách, o zkuše-
nostech obcí, které se vydaly cestou dota-
cí i těch, které se rozhodly dotací nevyužít, 
zjistili, že v obci již je v provozu 80 DČOV, 
zabývali se technologickými variantami 
DČOV. Vzájemně jsme se přesvědčovali 
o výhodách a nevýhodách, abychom se 
shodli na jednoznačném řešení. V úvahu 
jsme brali také legislativu, která ukládá 
majitelům žump povinnost od 1. 1. 2021 
uchovávat po dobu dvou let pro potřeby 
kontroly doklady o vývozu obsahu žump, 
a to v množství přiměřeném pro množství 
vody, které do domu přiteče přes vodoměr 
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Výsledkem je jednohlasné rozhodnutí 
zastupitelstva obce ze dne 9. 3. 2020, že 
nevyužijeme dotací, ale podpoříme výsta-
vu DČOV z rozpočtu obce a také schválení 
postupu a podmínek získání daru od obce 
na výstavbu DČOV.

JAKÝ BUDE POSTUP? 
Finanční dar můžete získat na zákla-

dě stanovených podmínek, které jsou 
zveřejněny na webových stránkách 
obce, ve Zpravodaji nebo na Facebooku 
obce.

Celá akce podpory výstavby DČOV 
bude zahájena 1. 5. 2020 a ukončena 
31. 3. 2025.
Povinné náležitosti pro úspěšné získání 
peněžního daru:
1) Předběžná žádost o poskytnutí peněž-

ního daru z rozpočtu obce Dobratice na 
vybudování domovní čistírny odpad-
ních vod od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020.

2) Realizace výstavby Domovní čistírny 
odpadních vod do 31. 12. 2024.

3) Žádost o poskytnutí peněžního daru 
z rozpočtu obce Dobratice na vybudo-
vání domovní čistírny odpadních vod 
(poslední žádost bude proplacena do 
31. 3. 2025).

CO MUSÍM SPLNIT pro získání peněžního 
daru na výměnu stávající žumpy nebo sep-
tiku za domovní čistírnu odpadních vod:
Podmínky pro poskytnutí peněžního 
daru z rozpočtu obce Dobratice ve výši 
50 000 Kč na výstavbu jedné domovní 
čistírny odpadních vod na území obce 
Dobratice, která nahradí stávající žum-
pu nebo septik:
1) Platnost podmínek

a) podmínky byly schváleny na zasedá-
ní zastupitelstva obce Dobratice 9. 3. 
2020.

2) Specifikace žadatele: 
a) Žadatelem může být fyzická osoba 

vlastnící na území obce Dobratice 
nemovitost s číslem popisným nebo 
číslem evidenčním. 

PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍHO DARU Z ROZPOČTU OBCE 
DOBRATICE NA VYBUDOVÁNÍ DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

 
 
 

Jméno a příjmení: 

 

Datum narození: 

 

Adresa bydliště žadatele: 

 

Účel použití peněžního daru: 

 

Specifikace nemovitosti, kde 
bude provedena výměna:   

Číslo popisné nemovitosti:  

Předběžný rok ukončení 
realizace DČOV:   
 
 
 
 
 
Nutno doložit: 
 
 Fotodokumentaci stávající žumpy nebo septiku 
 Kolaudační rozhodnutí rodinného domu, případně výpis z katastru nemovitostí 
 
 
 

 
 
Datum:       Podpis:  

 

 
 
 
 

PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍHO DARU Z ROZPOČTU OBCE 
DOBRATICE NA VYBUDOVÁNÍ DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

 
 
 

Jméno a příjmení: 

 

Datum narození: 

 

Adresa bydliště žadatele: 

 

Účel použití peněžního daru: 

 

Specifikace nemovitosti, kde 
bude provedena výměna:   

Číslo popisné nemovitosti:  

Předběžný rok ukončení 
realizace DČOV:   
 
 
 
 
 
Nutno doložit: 
 
 Fotodokumentaci stávající žumpy nebo septiku 
 Kolaudační rozhodnutí rodinného domu, případně výpis z katastru nemovitostí 
 
 
 

 
 
Datum:       Podpis:  

 

 
 
 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍHO DARU Z ROZPOČTU OBCE DOBRATICE NA 
VYBUDOVÁNÍ DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

 
 

Jméno a příjmení: 

 

Datum narození: 

 

Adresa bydliště žadatele: 

 

Požadovaná částka: 

 

Specifikace nemovitosti, kde 
bude provedena výměna:   

Číslo popisné nemovitosti:  
 

 
 
Nutno doložit:  
 
 Fotodokumentaci realizace DČOV (čistička, napojení, kanalizace, vsak)  
 Rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod a stavby vodního díla  
 Doklad o zprovoznění DČOV od výrobce zařízení  
 Fakturu za provedení DČOV (např. čistička odpadních vod, výkop, vsak, potrubí) 
 Technickou specifikaci DČOV:  

- Certifikaci CE 
- Režim pro období dovolené 
- Zařízení na simultánní srážení fosforu 

 
 
 
Datum:  
 
 
Podpis žadatele: 
 
  

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍHO DARU Z ROZPOČTU OBCE DOBRATICE NA 
VYBUDOVÁNÍ DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

 
 

Jméno a příjmení: 

 

Datum narození: 

 

Adresa bydliště žadatele: 

 

Požadovaná částka: 

 

Specifikace nemovitosti, kde 
bude provedena výměna:   

Číslo popisné nemovitosti:  
 

 
 
Nutno doložit:  
 
 Fotodokumentaci realizace DČOV (čistička, napojení, kanalizace, vsak)  
 Rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod a stavby vodního díla  
 Doklad o zprovoznění DČOV od výrobce zařízení  
 Fakturu za provedení DČOV (např. čistička odpadních vod, výkop, vsak, potrubí) 
 Technickou specifikaci DČOV:  

- Certifikaci CE 
- Režim pro období dovolené 
- Zařízení na simultánní srážení fosforu 

 
 
 
Datum:  
 
 
Podpis žadatele: 
 
  

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍHO DARU Z ROZPOČTU OBCE DOBRATICE NA 
VYBUDOVÁNÍ DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 

 
 

Jméno a příjmení: 

 

Datum narození: 

 

Adresa bydliště žadatele: 

 

Požadovaná částka: 

 

Specifikace nemovitosti, kde 
bude provedena výměna:   

Číslo popisné nemovitosti:  
 

 
 
Nutno doložit:  
 
 Fotodokumentaci realizace DČOV (čistička, napojení, kanalizace, vsak)  
 Rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod a stavby vodního díla  
 Doklad o zprovoznění DČOV od výrobce zařízení  
 Fakturu za provedení DČOV (např. čistička odpadních vod, výkop, vsak, potrubí) 
 Technickou specifikaci DČOV:  

- Certifikaci CE 
- Režim pro období dovolené 
- Zařízení na simultánní srážení fosforu 

 
 
 
Datum:  
 
 
Podpis žadatele: 
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3) Specifikace nemovitosti: 
a) Nemovitost stojící na území obce 

Dobratice 
b) Nemovitost kolaudovaná nejpozději 

ke dni k 9. 3. 2020
4) Technická specifikace domovní čis-

tírny odpadních vod: 
a) Domovní čistírna odpadních vod 

musí mít certifikaci CE
b) Domovní čistírna odpadních vod 

musí být vybavena režimem pro 
období dovolené

c) Domovní čistírna odpadních vod by 
měla obsahovat zařízení na simultán-
ní srážení fosforu (není podmínkou, 
ale kritéria pro čištění odpadních vod 
jsou průběžně zpřísňovány a v bu-
doucnu čistírny bez srážeče fosforu 
nemusí vyhovovat zákonům)

5) Poskytnutí peněžního daru
a) O poskytnutí peněžního daru je 

možno požádat obec Dobratice, Do-
bratice č. p. 49, 739 51, od 1. 05. 2020 
do 30. 09. 2020 podáním Předběžné 
žádosti s přílohami. Formulář je 
zveřejněn na  www.dobratice.czzá-
ložka „O OBCI“, odrážka „PROJEKTY 
OBCE“.

b) Realizace stavby DČOV musí být do-
končena do 31. 12. 2024. Peněžní da-
ry budou vypláceny do 31. 03. 2025. 

c) Specifické případy bude zastupitel-
stvo obce posuzovat jednotlivě.

d) Peněžní dar bude poskytnut žada-
teli po dokončení a uvedení stavby 
DČOV do provozu na základě podá-
ní Žádosti o dotaci s přílohami. 

Na poskytnutí finančního daru není 
právní nárok. Jednotlivé dary budou 
vypláceny po schválení obecním zastu-
pitelstvem v závislosti na možnostech 
obecního rozpočtu daného roku. 

Pár slov na závěr:
Vážení spoluobčané,

vybudování domovních čistíren od-
padních vod je velkým krokem pro životní 
prostředí v naší obci. Jsou s tím spojeny 
výhody, ale také počáteční pořizovací 
investice (cena za čistírnu odpadních vod 
a samotná montáž). Při výběru čistírny 
odpadních vod Vám určitě doporučujeme 
obrátit se na známé, kteří mají s provo-
zem DČOV zkušenosti, vybírat čistírnu 
od ověřených výrobců a nespoléhat se 
pouze na nejnižší cenu. Domovní čistírna 
odpadních vod musí sloužit Vám, ne Vy jí. 

První výhodou čistírny odpadních vod 
je ekonomický provoz samotné čistírny, 
vlastník platí pouze energii provozu, od-
padá platba stočného. Druhou výhodou 
do budoucna a s ohledem na klimatické 
podmínky je možnost využití vyčištěné 
odpadní vody pro naše zahrady. Odpadní 
voda neodtéká kanalizací do centrální 
čistírny odpadních vod a při správné 
funkčnosti domovní čistírny odpadních 
vod lze vyčištěnou vodu použít na zálivku 
trávy a okrasných dřevin. Při použití srá-
žeče fosforu a UW lampy lze vyčištěnou 
vodu použít také při pěstování zeleniny. 
Tím chceme upozornit na možnost využít 
stávající jímku (žumpu) pro záchyt vyčiš-
těné vody, nebo umístit novou nádobu za 
čistírnu odpadních vod. 

Záměrem obecního úřadu je uspořádat 
setkání s občany, kde dojde k seznámení 
účastníků s postupem při získání daru 
a s technickými úskalími realizace DČOV. 
Součástí bude také seznámení občanů 
s produkty vybraných firem. Z důvodu 
Mimořádného opatření Vlády ČR, které 
nyní zakazuje konání hromadných akcí, 
však setkání musíme odložit. 

Zastupitelstvo obce Dobratice
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DČOV - Domácí čističky odpadních vod
Proč investovat do DČOV?

(c) 2020 Ondřej Spilka, pro Obec Dobratice

+

Životní prostředí

Odpovědnost

Ušetřené náklady

Komfort

Instalací DČOV zlepšíme 
životní prostředí a přispějeme 
tak k lepšímu životu nás všech

• Odpadní vody obsahují mnoho látek škodících 
přírodě jako fosfáty, dusíkaté látky apod.

• Odstraníme nevzhledné stoky a zápach
• Spotřebovaná voda se vrátí do krajiny

Zákonná úprava ukládá všem 
občanům povinnost nakládat 
s odpadními vodami

• Nesplněním zákonné povinnosti se každý 
občan vystavuje možnosti postihu vysokou 
pokutou

• Instalací  DČOV se přihlásíme ke společenské 
zodpovědnosti za životní prostředí .
Kde žijeme je věcí nás všech.

Náklady na provoz 
moderních DČOV jsou 
minimální

• Náklady na provoz jsou v porovnání s vývozem 
septiků a žump několikrát nižší

• Dar (dotace) obce Dobratice 50.000 Kč umožní 
pokrýt i víc jak 50% nákladů na instalaci DČOV

DČOV zkontrolujete několikrát 
do roka, při správném 
používání není zapotřebí se 
téměř o nic starat

• Nevyvážíte septik nebo žumpu
• Kontrolujete kvalitu vody max. jednou ročně
• Vodu můžete použít k zálivce
• Odpadní kal můžete použít na kompost

* § 38 odstavec  
8 zákona o vodách č.254/2001 zní:

„(8) Kdo akumuluje odpadní vody 
v bezodtokové jímce, je povinen zajiš-
ťovat jejich zneškodňování odvozem 
na čistírnu odpadních vod a na výzvu 
vodoprávního úřadu nebo České in-
spekce životního prostředí předložit 
doklady o odvozu odpadních vod za 
období posledních dvou kalendář-
ních let. Odvoz může provádět pouze 
provozovatel čistírny odpadních vod 
nebo osoba oprávněná podle živnos-

tenského zákona 23). Ten, kdo provede 
odvoz, je povinen tomu, kdo akumulu-
je odpadní vody v bezodtokové jímce, 
vydat doklad, ze kterého bude patrno 
jméno toho, kdo akumuluje odpadní 
vody v bezodtokové jímce, lokalizace 
jímky, množství odvezených odpad-
ních vod, datum odvozu, název osoby, 
která odpadní vodu odvezla, a název 
čistírny odpadních vod, na které bu-
dou odpadní vody zneškodněny.“ 
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Jak na žádost o podporu instalace DČOV
Program podpory DČOV obce Dobratice

(c) 2020 Ondřej Spilka, pro Obec Dobratice

+

Občan podá předběžnou 
žádost o dar obsahující:
• Osobní údaje
• Číslo popisné kde bude 

DČOV
• Předběžné datum 

realizace

Pokud žádost nebude 
splňovat základní podmínky, 
dojde k individuálnímu 
posouzení a jednání s 
žadatelem tak, aby měl 
jistotu, že dar obdrží.

Předběžná 
žádost 

Relizace 
DČOV

Žádost o 
proplacení 

daru
Schválení 

žádosti

Zastupitelstvo bude 
schvalovat každou žádost 
individuálně na každém ZO 
Obce Dobratice.

O schválení žádosti bude 
žadatel informován v řádu 
týdnů, k proplacení pak 
dojde v průběhu týdnů až 
měsíců,podle finančních 
možností obce.

Žadatel realizuje DČOV.

V průbehu relizace 
pořizuje dokumentaci, 
kerou pak použije v 
konečné žádosti o 
proplacení daru.

Žadatel předkládá žádost 
o proplacení daru Obcí 
Dobratice, dokládá nutné 
dokumenty potvrzující 
realizaci DČOV.

Co potřebujete ke schválení žádosti?

• Fotodokumentaci DČOV
• Certifikát CE pro vybranou DČOV

• Žádost, vzor je na obecních 
stránkách

• Protokol o zprovoznění DČOV

Jak na realizaci DČOV
Příklad postupu realizace DČOV

(c) 2020 Ondřej Spilka, pro Obec Dobratice

+

Co na to úřady?
Ohlášení stavby je 
jednodušší než Správní 
řízení vzhledem k 
požadavkům 
vodoprávního úřadu, ale je 
mírně dražší a složitější 
během vyřízení. Pro 
Ohlášení také potřebujete 
souhlas sousedů.

Zpracujte 
projekt

Ohláška 
nebo správní 

řízení

Žádost o 
proplacení 

daru

Podejte 
žádost o 

proplacení  
daru

Pokud bude Vaše žádost 
schválena, můžete již jen 
počkat na proplacení daru 
na Vaš účet.
Pokud žádot prošla 
předběžným schválením, 
není třeba se obávat, že by 
došlo ke komplikacím 
během proplácení.

Oslovte projektanta, který 
Vám zpracuje projekt. 
Referenci Vám může dát 
vodporávní úřad nebo 
soukromé firmy zabývající se 
realizacemi DČOV.

Pokud vše proběhne jak 
má a úřady Vám schválí 
projekt, můžete se pustit 
do realizace.
Nezapomeňte si schovat 
všechny faktury a udělat 
fotodokumentaci původní 
žumpy/septiku i nové 
DČOV.

Užitečné odkazy

• Diskuse na svepomoci.cz
• ASIO článek na TZB - projektanti

• Diskuse Ohláška nebo správní řízení
• Jak na projektovou dokumentaci – Zakra
• Projektanti certifikovaní pro Hellstein
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V této mimořádné situaci se sna-
žíme být co nejvíce nápomocni při 
domácí výuce. Veškeré informace 
k výuce jsou na stránkách http://www.
zsdobratice.cz nebo jsou informace za-
dávány prostřednictvím svých emailů na 
základě dohody se svým třídním učitelem. 
Pro konzultaci s učiteli v době ON-LINE 
VÝUKY můžou žáci a rodiče každý den vy-
užít jejich kontakty a komunikovat s nimi 
o domácích úkolech, problémech s učivem 
nebo jenom sdílet úspěchy. 

Samozřejmě pro konzultaci můžou 
kdykoliv kontaktovat ředitele školy reditel-
kadobratice@seznam.cz , tel. 605017978.  

V ON-LINE VÝUCE se zaměřujeme pře-
vážně na výuku hlavních předmětů:
• český jazyk, matematika, anglický jazyk, 

prvouka, vlastivěda, přírodověda.
Přesunout výuku do online prostoru je 
velká výzva pro učitele i rodiče. Pro mnohé

je to zcela nová situace a přesto, že se 
vyrojilo velké množství tipů na užiteč-
né nástroje a pedagogické postupy, je 

těžké se v nich zorientovat. Proto přichází-
me s přehledem volně dostupných zdrojů, 
které tyto informace nabízejí. 

Všechna zmíněná témata či tipy, které 
jsou žákům a rodičům k dispozici jak od 
pedagogických pracovníků naší školy, tak 
také z různých webových portálů, jsou zde 
především proto, aby usnadnily práci s hle-
dáním aktivit nebo opakovacích cvičení. 
Velice si vážíme jejich úžasné podpory dětí 
a toho, že v tak těžké a vypjaté situaci vše 
krásně zvládají a především komunikují. 
Věřím, že všechna přijatá opatření a na-
bídnutý způsob on-line výuky přispěje ke 
zkvalitnění domácího vyučování a pomůže 
nám všem překlenout toto těžké období.

Děkuji za spolupráci a přeji nám všem 
brzký návrat do běžného života.

Karla Peterková, ředitelka školy

Vzhledem k mimořádnému opatření 
vlády ČR dochází ke změně v organizaci 
zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Zápis se uskuteční bez přítomnosti 
dětí, a to v období od 2. května - do 
16. května 2020. Zákonní zástupci mají 

On-line výuka

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Školství

WEBY PRO ON-LINE VÝUKU
• skolakov.cz
• alfbook.cz
• onlinecviceni.cz
• www.rysava.websnadno.cz/
• www.ceskatelevize.cz/porady/

13394657013-ucitelka/

• www.naucsecist.cz/
• www.naucsepsat.cz/
• hry.rozhlas.cz/webik/
• www.skolasnadhledem.cz/profil/

prehled
• matematika.hrou.cz/
• deckoceskatelevize.cz
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několik možností, jak dítě zapsat. Vzhle-
dem k stávajícím okolnostem prosíme 
o využití jedné z možností dodání 
žádosti:

1. Vhozením do schránky školy u hlav-
ních dveří v období mezi 2. 5. 2020 - 16. 5. 
2020. V tomto případě důrazně doporu-
čujeme následně ověřit (telefonicky 
či e-mailem), že jsme žádost skutečně 
zaregistrovali - tel. 725 617 082 nebo 
e-mail: reditelkadobratice@seznam.cz.

2. Elektronicky – do datové schránky 
(vk9mcre) školy v období mezi 2. 5. -  
16. 5. 2020,  nutný elektronický pod-
pis! Nestačí obyčejný e-mail s přílohou!

3. E-mailem s uznávaným elektronickým 
podpisem - kontakt: reditelkadobratice 
@seznam.cz

4. Poštou – doporučeným dopisem, do-
ručeným nejdříve 2. 5. 2020 a nejpozdě-
ji 16. 5. 2020 - adresa: ZŠ a MŠ Dobrati-
ce, okres Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, 739 51 Dobratice 58.
V každém případě je vždy třeba origi-

nální nebo elektronický podpis zákon-
ného zástupce.

Jakou přílohu žádosti je nutno 
přiložit?
• obyčejnou kopii rodného 

listu dítěte
• evidenční list
• kopii očkovacího průkazu 

dítěte
• kritéria pro přijímání dětí
• žádost o přijetí k předškol-

ního vzdělávání
• dohoda o docházce

Na žádosti musí být uve-
den telefonický kontakt, 
e-mail na základě kterého 
Vám bude zpětně sděleno 

registrační číslo. Pod tímto číslem bude 
uvedeno, zda je dítě přijato nebo nepři-
jato. 
V současné situaci nenavštěvujte osob-
ně praktického lékaře. Pro doložení této 
povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz 
s očkovacím kalendářem - tedy porovná, 
zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, 
které v jeho věku má mít. Očkovací kalen-
dář, který plyne z právních předpisů, je 
k této informaci přiložen. V případě, že dítě 
nebylo očkováno podle očkovacího kalen-
dáře, musí zákonný zástupce kontaktovat 
na dálku praktického lékaře a vyžádat si 
od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení 
dokladu o očkování nemusí zákonný zá-
stupce pro účely správního řízení o přijetí 
do mateřské školy dokládat žádné jiné 
vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace
Školská poradenská zařízení v současné 

době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dí-
tě bylo již vyšetřeno ve školském poraden-
ském zařízení, zákonný zástupce přikládá 
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kopii doporučení. Tato povinnost platí 
i v případě přijímání do školy či třídy zří-
zené podle § 16 odst. 9 školského zákona. 
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti 
doložených dokladů, může vyžádat po 
zákonných zástupcích jejich originál nebo 
ověřenou kopii. Povinnost plnit předškol-
ního vzdělávání mají děti, které dosáhly 
do 31. 8. pěti let. Zákonný zástupce může 
místo povinného předškolního vzdělávání 
v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě 
pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho 
může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné 
zařízení, než je mateřská škola. Zákonný 
zástupce musí nicméně i tak přihlásit 
dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 
Žádost, o individuální vzdělávání dítěte, 
předá řediteli školy zároveň s přihláškou 
k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před 
počátkem školního roku.

Kolik dětí bude přijato?
• Pro školní rok 2020/2021 bude přijat 

počet dětí na základě volných míst do 
plné kapacity mateřské školy.

Podmínkou je splnění kritérií přijetí.
Kritéria pro přijetí k předškolnímu 
vzdělávání:
1.  Děti v posledním roce před zaháje-

ním povinné školní docházky podle 
§34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzděláváním 
(školský zákon), v platném znění.

2. Děti s celodenní docházkou ve věku od 
3 do 5 let (k 1. 9. 2020), v pořadí od nej-
staršího po nejmladšího do naplnění 
volných míst.

3. Děti s omezenou délkou docházky ve 
věku od 3 do 5 let (k 1. 9. 2020), v po-
řadí od nejstaršího po nejmladšího do 
naplnění volných míst.

4. Dítě mladší než 3 roky (k 1. 9. 2020) 

v případě, kdy počet dětí v obou třídách 
po přijetí tohoto dítěte nepřesáhne po-
čet 38 dětí, a to v pořadí od nejstaršího 
k nejmladšímu.

5. Dítě se sourozencem, který již navště-
vuje MŠ Dobratice/Vojkovice.

6. Děti s trvalým pobytem v Dobraticích/
ve Vojkovicích.

Jak se dozvíme o rozhodnutí?
• Na webových stránkách školy http://

zsdobratice.cz a na vývěsce mateřské 
školy bude vyvěšen seznam registrač-
ních čísel přijatých/nepřijatých dětí.

• Rozhodnutí vydává ředitelka školy 
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od 
zahájení správního řízení.

Co musím doložit k žádosti o individu-
álním vzdělávání?

Zákonný zástupce doloží žádost o při-
jetí k předškolnímu vzdělávání, ozná-
mení o individuálním vzdělávání a kopii 
rodného listu dítěte. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho 
zákonný zástupce, musí mít oprávnění 
dítě zastupovat.

V případě nejasností o individuálním 
vzdělávání nebo o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání se obraťte na Mgr. Karla Peter-
kovou - ředitelku školy - tel. 725617082 ne-
bo email reditelkadobratice@seznam.cz 
Po ukončení mimořádných opatření naše 
škola uspořádá setkání se zákonnými zá-
stupci a učitelkami mateřské školy.

Karla Peterková, ředitelka školy
foto: archív obce
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Drazí občané, přátelé,
chtěl bych nejdří-

ve poděkovat za vzá-
jemnou solidaritu, 
vstřícnost, pochopení 
a nemalé obětí, které 
mnozí přinášejí v těch-
to dnech. V současné 
době nouzového stavu 
pandemie Covid-19 
jsem se věnoval osobní 
pastoraci, tj. indivi-
duálně těm, kteří při-
cházeli do celodenně 
otevřeného kostela, 
a sloužil jsem boho-

služby maximálně s dvěma přítomnými. 
Nyní podle vyjádření ČBK k rozhodnutí 
Vlády ČR ze dne 17. 4. 2020, bohoslužeb se 
bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 
15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 
osob a od 25. května maximálně 50 osob, 
a to za dodržení hygienických pravidel či 
rozestupů platných kvůli šíření korona-
viru (více níže). Úplný konec omezení by 
měl nastat od 8. června. Pro věřící budou 
i nadále platné přenosy bohoslužeb onli-
ne, v televizi a v rozhlase až do úplného 
zrušení omezení (8. června).

Jak konkrétně budou bohoslužby 
v kostele v Dobraticích? 

Od 27. dubna do 8. června budou mše 
svaté takto: V pondělí a ve středu v 8 ho-
din. Ve čtvrtek, v pátek v sobotu v 17.30 
hod. (v sobotu, vždy s nedělní platností). 
V neděli v 8 a v 10 hod. (později bude 
upřesněno, zda bude bohoslužba 31. 5. 
v 10 hod. v Dobraticích). Vždy půl hodiny 
před bohoslužbou bude možnost „veliko-
noční“ zpovědi v zákristií. 

Co se týče dobratické poutě svatého  
Filipa a Jakuba mladšího, apoštolů, ta 
bude letos přesunutá na neděli 21. června 
2020. Avšak v neděli 3. května bude kromě 
mší svatých v 8 a v 10 hod. také mimořád-
ně přidána mše svatá v 17.30 hod. Tradiční 
poutní odpoledne Na Šenku se ruší.

Pravidla pro uvolňování omeze-
ní týkající se bohoslužeb
V kostele budou zavedena následující 
opatření:
- Rozestupy dva metry mezi účastníky 

bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci 
jedné rodiny nebo jinak propojených 
osob), tj. v každé druhé lavici maximál-
ně dva účastníci bohoslužby (nezáleží 
kde kdo „historicky“ sedí, pro hladký 
průběh budou přicházející usedat od 
přední lavice směrem dozadu);

- Horní kůr je vymezen pouze pro osoby 
zajišťující hudební doprovod (varhaník/
ce, zpěvák/čka)

- Účastníci si před vstupem do kostela 
povinně vydesinfikují ruce (dezinfekce 
bude umístěna v zádveří kostela) a dle 
svého uvážení mohou použít jednorá-
zové rukavice;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají rouš-
ku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie 
na ruku;

- Při přijímání bude vytvořen jednostup 
(zde opět kladu důraz na dvoumetrový 
odstup mezi sebou);

- Návrat do lavic od sv. přijímání bude 
kolem obvodových zdí pod křížovou 
cestou

- Vynechává se pozdravení pokoje a žeh-
nání se svěcenou vodou;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán 

Informace spolků a sdružení
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a jsou desinfikovány kontaktní plochy 
(kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě 
prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších 
míst v kostele mimo hlavní bohoslu-
žebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby 
a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další 
program ve farnostech, který vyžaduje 
shromažďování lidí;

- Kostel mimo bohoslužby zůstává ote-
vřený jako obvykle pro osobní modlit-
bu a individuální duchovní péči – viz 
týdenní program;

- Účast na bohoslužbě je povolen pouze 
osobám bez příznaků onemocnění  
(netrpím kašlem, nemám rýmu, horeč-
ku, apod.).
Pevně věřím, že vše zvládneme a po-

stupně se vrátíme k běžnému slavení 
bohoslužeb. K zajištění výše popsaných 
opatření před/po a v průběhu bohosluž-
by o sobotách večer a o nedělích až do 
8. června prosím, o pomoc a spolupráci. 
Dobrovolníci se mohou telefonicky hlásit 
u p. Marka Puzoně na tel.: 605 587 879, 
příp. emailem: marek.puzon@seznam.cz 

P. Jan Wojnar, foto: I. Spilková

DOBRATICE POD 
PRAŠIVOU, znázor-
ňuje modrá tabule 
názvu železniční sta-
nice na trase Frýdek 
– Místek – Český Tě-
šín. I v nelehké době, 
kdy jsme omezováni 
volným pohybem, se 
spousty lidí vydává, 
zejména o víkendech 
do Beskyd. Je prav-

dou, že vlakem jich jezdí v nouzovém 
stavu minimum, ale desítky aut u Harendy 
a Kohutky ukazují, jak je výstup na Praši-
vou oblíbený. A nejstarší česká horská 
chata ve Slezských Beskydech se pomalu 
připravuje k významnému výročí, protože 
už příští rok bude mít sto let, kdy se tam 
za rekordních šest měsíců postavila. Jak 
probíhají přípravy na tuto událost, jsem 
se zeptal chataře, Martina Stillera.

Na samotném začátku našeho povídání 
jedná zvídavá otázka. Jak ses vůbec Ty, 
Broumovák,  dostal k nám na Prašivou 
a posléze i do Dobratic?

Po maturitě na gymnáziu v Broumově 
jsem byl přijat na VŠB-TU Ostrava, obor 
Geovědní a montánní turismus. Hned 
zpočátku jsem vstoupil do oddílu vysoko-
horské turistiky při VŠB a začal poznávat 
Beskydy a první kamarády z tohoto regi-
onu. Nedlouho na to jsem poznal svou 
dlouholetou přítelkyni z Pražma a spo-
lečně jsme se ještě více vrhli na poznávání 
Beskyd pěšky i na kolech. Dobře si vzpo-
mínám na svoji první návštěvu Dobratic. 
Mohlo to být někdy v letech 2003-2005, 
kdy jsem se potřeboval na kole dostat 
z Havířova na Pražmo a nechtěl jsem jet 
po hlavních silnicích, a tak mě to nějak 
přes Domaslavice a Vojkovice zavedlo 
do Dobratic. A od té doby na dlouhé roky 
pro mě Dobratice znamenaly vzpomínku: 

Ostatní informace

Na slovíčko s chatařem aneb jak se vede na Prašivé 
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„Dlouhatánská rovná obec stále do kopce 
a na konci zatáčka doprava a pak už je 
kousek Pražmo.“ Takto jsem měl zafixova-
né Dobratice asi tak až do roku 2015, než 
jsme začali pracovat na Prašivé. Předtím 
jsem hodně let žil v Rakousku a po návratu 
do ČR jsme se usídlili v Metylovicích. Pro-
tože mi už každodenní dojíždění začínalo 
vadit, rozhodli jsme se hledat něco blíže 
k Prašivé. V hledáčku byly spíše lokality 
Raškovice, Pražmo, Morávka, Lhoty, ale 
pak se najednou díky Facebooku objevilo 
místo snů v Dobraticích a bylo rozhodnu-
to, tady nebylo o čem přemýšlet! 

Vy jste na začátku roku oslavili takové 
malé výročí, přibliž čtenářům jaké?

Je tomu tak, na počátku roku 2015 
jsme s Michalem Hase, Martinem Jater-
kou, Oldou Žurkem a Jirkou Stejskalíkem 
převzali do správy tuto chatu ve velmi 
mizerném stavu a postupně s dalšími 
dobrovolníky se pustili do nelehkého 
úkolu – rekonstrukce chátrajícího objektu. 

Vypisovat vše, co se již podařilo udělat, 
by bylo na delší povídání, ostatně to se 
mohou čtenáři dozvědět z naší prezenta-
ce, kterou máme na webu: http://www.
chataprasiva.cz/partneri/projekt--vzkrise-
ni-chaty-prasiva-/. Tam naleznete stručné 
shrnutí, jak jsme se s mnohými úskalími 
vypořádávali a co nás ještě čeká, abychom 
stoleté výročí chaty v příštím roce oslavili 
důstojně. Ještě navážu na předcházející 
otázku. Taková zajímavost ve spojitosti 
Dobratice - Prašivá je i to, že když jsme za-
čali obnovovat zpustošenou chatu Prašivá 
a oslovovat okolní obce a města o pomoc, 
tak právě Dobratice byly první obcí, která 
nám nabídla pomocnou ruku, takže teď 
zpětně jsem opravdu velmi rád, že jsem 
nakonec zakotvil právě tady!

Martine, z vyprávění mnohých, co na-
vštívili Prašivou, slyším jenom velice 
kladné ohlasy. Čím to je, že se o chatě 
mluví jako o vzoru pro jiné podobné 
objekty v horách?

Tak to mně Karle, moc těší, to je potě-
šující zpráva!  Těch faktorů, proč se zno-
vuzrozená Prašivá stala tak vyhledávaným 
cílem, bude jistě více. Co určitě veřejnost 
kladně přijímá je, že oproti jiným chatám 
jsme se rozhodli razantně jít vstříc život-
nímu prostředí. Byli jsme údajně první 
chatou v Beskydech, která začala veřej-
ně třídit odpady. To už zaregistrují sami 
návštěvníci hned při příchodu, kdy před 
chatou najdou velké popsané barevné 
popelnice na tříděný odpad. Snažíme se 
tak motivovat veřejnost, aby to všichni 
viděli a správně to tak třídili.

Zvláštností chaty jsou také venkovní 
ekologické toalety pro veřejnost a nové 
tepelné čerpadlo.

Kvůli nedostatku pitné vody, nejen zde 
na Prašivé, se nám podařilo postavit ven-
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kovní veřejné ekologické WC na dešťovou 
vodu, kterou zachycujeme ze střechy chaty 
a přes čerpadlo pak posíláme právě na 
splachování těchto toalet. A to není jediná 
výrazná ekologická změna. Po dlouhých 
letech se podařilo nahradit kotel na pevná 
paliva a chata je tak nově vytápěna tepel-
ným čerpadlem. Velkou měrou se na obou 
těchto velkých projektech finančně podíleli 
zase dárci z řad veřejnosti, ale také Morav-
skoslezský kraj a okolní obce kolem Prašivé 
např. Dobratice, Vyšní Lhoty, Raškovice 
a další. Obnova horské chaty Prašivá je 
veřejný projekt, chata má sloužit veřejnosti 
a jsme rádi, že je to takto také vnímáno. 
Velmi nás těší, že našich eko-krůčků si 
veřejnost všímá čím dál více a fandí nám.

Překvapením pro návštěvníky je způ-
sob stravování, v čem spočívá?

V chatě z principu netočíme pivo 
do plastových kelímků, nerozdáváme 
jednorázové cukry k čajům nebo kávě, 
ale místo nich máme na každém stole 
a baru skleněnou cukřenku. Jinak by se 
zbylé papírky válely doslova po celé hoře. 
Na baru u nás také nedostanete žádná 
plastová brčka. Prý jsme také asi jediná 
restaurace v kraji bez smažených jídel. 
Pokrmy jako jsou řízky nebo smažený 
sýr či hranolky u nás opravdu nenajdete 
a není tak třeba recyklovat přesmažený 
olej. V našem jídelníčku se naopak mů-
žete těšit na domácí klasickou, českou 
kuchyni jako guláš, knedlo-vepřo-zelo či 

vyhlášené borůvkové knedlíky, což hosté 
přijímají s vděčností a fandí nám v tom. 
A samozřejmě na pokrmy nepoužíváme 
plastové nádobí. Cenově jsme také odlišili 
nápoje z vratných obalů (pivo, cola, birell) 
od těch z jednorázových obalů v plastech 
a plechovkách tak, aby zákazníci byli 
motivováni dát přednost čepovaným 
nápojům, a tím jsme tak všichni společně 
přispěli ke snižování odpadů. 
Pandemie výrazně poznamenala i chod 
horských chat. Jak se s tím vyrovná-
váte?

Je tomu tak. My jsme aspoň pro ná-
vštěvníky v hlavním vchodu instalovali 
nonstop samoobslužný automat s různý-
mi nápoji a drobný občerstvením. Děkuje-
me všem, kteří ho využívají, hlavně v této, 
pro nás, nelehké době. O velikonočním 
víkendu jsme také otevřeli výdejní okénko 
a budeme se snažit podle možností aspoň 
takto poskytovat služby. Veškeré informa-
ce a změny mohou občané najít na našich 
webových stránkách nebo Facebooku.
Ač je doba nepříznivá, jaké jsou nejbližší 
plány?

Plánujeme realizaci nové moderní ČOV, 
vize je dále v instalaci fotovoltaických 
panelů na ohřev vody, svícení a podob-
ně. Zvažujeme také o možnosti pořízení 
elektromobilu. V rámci projektu „Daruj 
FM“ chystáme letos také sbírku na stavbu 
workoutového hřiště (venkovní posilovna) 
a relaxačního zázemí pro turisty. Zmiňme 
ale ještě jednu věc, která je součástí celé 
vize chaty.  Chata Prašivá se stává kultur-
ně-sportovním místem pro setkávání jed-
notlivců, rodin s dětmi i skupin a navazuje 
tak na bohatou tradici z minulých století, 
kdy byla vyhlášeným poutním místem. 
Jako chataři se snažíme pořádat spousty 
akcí pro veřejnost jako např. pozorování 
perseid, pálení čarodějnic, dětské dny, 
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koncerty, výstavy nebo cestovatelské ve-
čery s promítáním. Na tyto večery zveme 
známé osobnosti. Už zde byli např. mno-
honásobný účastník Dakaru Karel Loprais, 
cestovatel Jirka Kolbaba, horolezci Radek 
Jaroš, Libor Uher, showman Ladislav 
Zibura, moderátor Jan Kraus a desítky 
dalších. Účast všech těchto legend je 
podporou projektu obnovy chaty, vstupné 

je vždy dobrovolné a je věnováno právě 
na obnovu chaty Prašivá. Velký dík patří 
tedy všem, co na tyto námi pořádané akce 
přicházejí a k obnově chaty tak pomáhají. 

Martine, děkuji moc za Tvůj čas a přeji 
Tobě a celé super partě, aby se podařilo 
vše úspěšně dokončit i finančně pokrýt.

Připravil Karel Moškoř

 Sme malá rodinná firma so stabilnými 
základmi, ktorú v roku 2009 založil vte-
dy len 20- ročný Lukáš Krella. V našom 
podnikaní sa riadime hodnotami ako sú: 
poriadok, poctivosť, slušnosť láskavosť 
a dravosť. Špecializujeme sa na predaj von-
ných, dekoračných náhrobných a mnoho 
iných druhov sviečok. Náš sortiment tvoria 
aj bytové vône, zapaľovače, reklamné perá, 
vosky do aróma lámp, prírodné glyceríno-
vé mydlá vlastnej značky atď. Rok 2019 
bol pre nás významný tým, že sme vytvorili 
našu obchodnú značku LUCAS SOAP a LU-
CAS CANDLES.

Majiteľ Lukáš Krella vybudoval firmu 
na základe pôžičky od svojich rodičov 
v hodnote 8000 €, ktorú 
následne riadne splatil. 
Firma je úzko spojená 
s našimi životmi, preto 
sa vždy usilujeme, aby 
boli naše služby a tovar 
na špičkovej úrovni. Na-
šim cieľom je mať radosť 
z práce, nielen zo zamest-
nania. Doteraz sme boli 

v prenájmoch, prišiel čas posunúť sa vpred 
do vlastného priestoru. Naším snom bolo 
pracovať v príjemnom prostredí. Toto nám 
ponúka práve Vaša, teraz už aj naša obec 
Dobratice. Nechceme tu len podnikať. Naše 
plány sú oveľa rozsiahlejšie. Chceme tu žiť. 
Žiť život, ktorý je spojený s prácou, rodinou, 
priateľmi, novými kolegami, ktorí možno 
budú z vašich radov, či okolitých obcí. 
Tešíme sa na nové prostredie, v ktorom 
chceme pokračovať v budovaní láskyp-
lnej a dôveryhodnej firmy. Nehodláme tu 
zakladať žiadnu výrobňu, ktorá by mala 
neblahý dosah na životné prostredie, či 
spolunažívanie občanov. Je pre nás dôle-
žité vytvoriť a zachovávať dobré a zdravé 
vzťahy vo vašej a teraz i našej obci. 

V priebehu tohto roka plánujeme 
v dolnom kravíne vytvoriť skladové a kan-

celárske priestory. Okrem 
toho chceme zriadiť aj 
showroom spojený s pre-
dajňou sviečok.  Veríme, 
že všetko prebehne podľa 
našich predstáv a už čo-
skoro budeme súčasťou 
Vašej obce, ktorá nám 
poskytla možnosť ďalšie-
ho rozvoja. 

Lukáš Krella

Představení společnosti LUCASCANDELS  
- nového majitele dolního kravína
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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

„Zařizujeme si budoucnost podle 
toho, co nám vyhovuje dnes, nevě-
douce, zdali nám to bude vyhovovat 
zítra; děláme si o sobě úsudek, jako 
bychom byli stále stejní, a přitom se 
každodenně měníme. Kdo ví, zdali 
budeme milovat, co milujeme, chtít, 
co chceme… zdali probíhající změny 
tělesné nezmění naši duši a zdali 
nenalezneme své neštěstí v tom, co si 
zařizujeme pro své štěstí?“

JEAN JACQUES ROUSSEAU
Foto: Jakub Causidis



STEZKOU OKOLO DOBRATIC
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